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Medalia de aur pentru  

CEMOS AUTO THRESHING.

Sistemul automat de treierat pentru combinele 

de recoltat LEXION.

CEMOS AUTO THRESHING este un alt modul care contribuie 

la automatizarea combinelor de recoltat. Noul sistem de 

asistență pentru operator asigură reglarea complet automată a 

distanței contrabătătorului și a turației tobei de treierat. Toate 

sistemele de asistență pentru operator sunt controlate folosind 

noul terminal cu ecran tactil CEBIS MOBILE.

lexion600.claas.com
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Noul LEXION



4 5

CuprinsLEXION 670-620.

Sisteme de asistență pentru 

operator 6

Implemente frontale 8

VARIO 10

CERIO 16

CONVIO FLEX / CONVIO 18

CORIO CONSPEED / CORIO 24

Confort la nivelul hederului 28

Funcţii automate heder 30

Canal de alimentare 32

Sistem de treierat 36

Sistem de treierat APS 38

AUTO CROP FLOW 40

MULTIFINGER SEPARATION 

SYSTEM (MSS) 42

Curăţare 44

AUTO SLOPE 46

CEMOS AUTOMATIC 48

CEMOS AUTO CLEANING 50

CEMOS DIALOG 52

Buncăr de boabe, PROFI CAM, 

cameră video spate, QUANTIME-

TER 54

GRAIN QUALITY CAMERA 56

Gestionarea paielor 58

Tocător de paie 60

Împrăștietor radial 62

Reglarea direcţiei de împrăștiere 64

CLAAS POWER SYSTEMS 66

Motor 68

DYNAMIC COOLING 70

MONTANA 72

TERRA TRAC 74

Transmisie 76

Cabină confortabilă 78

CEBIS 82

CEBIS, maneta multifuncţională, 

CMOTION 84

Gestionarea afacerii și a datelor. 86

Fleet View, TELEMATICS 86

Gestionarea lucrărilor, cartarea 

terenului 88

Sisteme de asistență pentru 

operator 90

Sisteme automate de ghidare 90

Sistem centralizat de lubrifiere, 

întreţinere 92

CLAAS Service & Parts 94

Tehnologie în detaliu 96

Argumente 98

Date tehnice 99

  



6 7  

Sisteme de asistență pentru operatorConfort și performanțe sporite, pierderi reduse.

Sistemele noastre de asistență fac 
operatorii buni chiar mai buni.

Experiența nu poate fi înlocuită cu nimic. Este factorul 

esențial care ne ajută să reacționăm rapid și mai ales în 

mod adecvat la condițiile schimbătoare. Fie că este 

vorba despre teren accidentat sau niveluri schimbătoare 

de umiditate a materialului recoltat, multe decizii 

trebuie luate foarte rapid pentru operațiuni desfășurate 

la standarde înalte. Din acest motiv, este bine să te 

poți baza pe o combină de recoltat care face munca 

mai ușoară. De la configurarea automată a utilajului 

până la ghidarea foarte precisă a acestuia, pentru 

dezvoltarea sistemelor de asistență pentru operator 

CLAAS am ținut cont de experiența împărtășită de miile 

de clienți și ore de lucru. Deoarece sunt mulți factori 

care nu pot fi calculați științific și care necesită soluții 

bazate pe situațiile din viața reală. LEXION este echipat 

cu numeroase sisteme de asistență pentru operator 

care simplifică semnificativ operațiunile desfășurate.

AUTO CROP FLOW.

Monitorizarea continuă a turației sistemului de treierat 

APS, a gestionării paielor și a motorului.

Pagina 40

CEMOS DIALOGUE.

Sistem de asistență pentru operator pe bază de dialog 

pentru optimizarea performanțelor combinei de recoltat.

Pagina 52

AUTO SLOPE.

Reglare automată și continuă a turației ventilatorului.

Pagina 46

AUTO CLEANING.

Control automat pentru curățare optimizată.

Pagina 50

GRAIN QUALITY CAMERA.

Determinare și evaluare vizuală a calității boabelor.

Pagina 56

AUTO THRESHING.

Optimizarea automată a setărilor de treierat.

Pagina 48

CRUISE PILOT.

Controlul automat al vitezei optime de recoltare.

Pagina 46
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Implemente frontale

Hederele.

Mai multe posibilităţi de adaptare la cerinţe. Indiferent 

ce recoltaţi, utilajul dumneavoastră LEXION este 

perfect echipat. 

Îndeplinirea celor mai diverse  
cerinţe privind recoltarea.

  

VARIOCERIO

VARIO / Echipament pentru orez VARIO / Echipament pentru rapiţă

MAXFLEXHeder rabatabil

SUNSPEED CONVIO FLEX / CONVIO

SWATH UP CORIO CONSPEED / CORIO
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VARIO 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500Hederele VARIO.

Hedere VARIO.

Hederele VARIO de la CLAAS au cel mai bun sistem de 

reglare a platformei port-cuțit de pe piață. Cu modelele VARIO 

1230 – VARIO 500, CLAAS a realizat îmbunătățiri sistematice 

ale gamei sale de hedere VARIO cu eficiență dovedită.

Principalele puncte forte:

 − Extensii pentru rapiță integrate pentru a modula lungimea 

platformei continuu într-un interval de 700 mm pentru 

cereale și rapiță

 − Diametru mare al melcului de alimentare, de 660 mm, 

pentru un flux optim de material

 − Rabator optimizat pentru mai puține tulpini preluate

 − Melc de alimentare MULTIFINGER

 − Sistemul de montare cu eliberare rapidă permite montarea/

demontarea despicătorilor de lan și a cuţitelor de rapiţă fără 

scule

 − Poziție automată de parcare și de transport

 − Poziție de lucru automată
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VARIO 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500Hedere VARIO.

Utilizare.

Noua generație de hedere VARIO este prima opțiune pentru 

recoltarea cerealelor și a rapiței. Acestea sunt ideale pentru a 

obține performanțe maxime și un randament ridicat pe 

suprafață, atât în regiunile cu producție scăzută, cât și în cele 

cu producție ridicată. Posibilitatea de reglare a platformei 

hederului VARIO pentru recoltarea cerealelor (soiuri cu tulpină 

scurtă sau lungă) și a rapiței asigură un flux optim de material 

în orice moment și, prin urmare, o creștere cu până la 10% a 

performanței totale a utilajului. 

Gama extinsă de modele, de la VARIO 1230 până la VARIO 

500 permite combinelor de recoltat LEXION, TUCANO și 

AVERO să utilizeze hedere VARIO.

Tehnologie.

 − Platformă cu plăci integrate pentru rapiţă

 − Reglarea poziţiei platformei mobile între – 100 mm la  

+ 600 mm folosind maneta  multifuncțională

 − Ajustarea continuă a platformei de tăiere pe o lațime totală 

de 700 mm

 − Arbore cu cardan telescopic, pentru antrenarea cuţitului

 − Bară de tăiere continuă și rabator continuu (VARIO 930 

până la VARIO 500)

 − Acționare mecanică a implementelor frontale pe o parte 

(VARIO 930 până la VARIO 500)

 − Acţionare mecanică a melcului de alimentare și a barei de 

tăiere prin intermediul transmisiei și arborelui cardanic.

 − Rabator cu suporţi de gheare optimizaţi, lagărele ghearelor 

rezistente la uzură și o nouă arhitectură care reduce riscul 

de înfășurare și preluarea tulpinilor

 − Traversă înclinată pentru o mai bună vedere din cabină 

către platforma hederului

 − Înălțime continuu variabilă a melcului de alimentare

 − Canalul de alimentare și melcul de alimentare pot fi 

inversate

 − Răzuitori reglabili din exterior

 − LASER PILOT pentru sistemul automat de ghidare poate fi 

rabatat și reglat fără a fi nevoie de scule

Plug & Play pentru rapiță. 

Datorită extensiilor pentru rapiță integrate în platforma hederului 

și posibilității montării cuţitelor pentru rapiţă fără unelte, puteți 

trece de la recoltarea cerealelor la rapiţă în doar câteva 

minute. Conectarea cuțitelor pentru rapiță la sistemul hidraulic 

activează automat pompa hidraulică, care acționează cuțitele 

laterale. Conexiunea este asigurată de două cuple rapide 

perfect sigilate.

 − Pornire și oprire automată a pompei hidraulice

 − Chiar și atunci când sunt montate cuțite de rapiță, platforma 

poate fi extinsă sau retractată cu 150 mm

 − O cutie de transport cu sistem de închidere pentru 

cărucioare 

permite transportarea în siguranţă a cuţitelor pentru rapiţă și 

reduce sarcina pe heder

Utilizare pentru recoltarea orezului.

Hederele VARIO sunt echipate din fabrică – sau pot fi ușor 

prevăzute ulterior cu o rolă de alimentare acoperită și un 

sistem de recoltare a orezului – pentru performanțe optime la 

recoltarea orezului.

Ansamblu de acționare solid. 

Datorită transmisiei sale planetare, bara de tăiere este antrenată 

extrem de uniform. La schimbarea poziției platformei 

hederului, arborele de antrenare se ajustează la rândul său 

telescopic, permițând continuarea lucrului în orice poziție fără 

a fi nevoie de intervenția operatorului.

Rola de alimentare și dispozitivul de antrenare a cuțitelor sunt 

protejate prin cuplaje de suprasarcină individuale. Acest 

sistem permite hederului VARIO să reziste în cele mai dificile 

condiții și asigură o funcționare sigură a acestuia. 

Despicătorii de lan și cuţitele de rapiţă pot fi fixate fără scule datorită sistemului 
de montare cu eliberare rapidă

Conectare simplă a furtunurilor hidraulice pentru acționarea cuțitelor de rapiță

Cuţite de rapiţă fixate printr-un sistem de montare cu eliberare rapidă

– 10 cm

Standard

+ 60 cm
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VARIO 1230 / 1080Noile hedere VARIO:  
VARIO 1230 și VARIO 1080.

Flux optim de material. 

Hederele VARIO oferite de CLAAS sunt concepute pentru cele 

mai dificile condiții de recoltare. Principalele caracteristici – un 

flux optim al materialului recoltat, o tăiere perfectă și un design 

robust – sunt împărtășite și de cele două modele mai mari, 

VARIO 1230 și VARIO 1080. Pentru aceste lățimi de lucru, 

CLAAS utilizează principiul tamburului, melcului de alimentare 

și barei de tăiere separate. 

Încă de la introducerea sa din 2009, acest sistem s-a dovedit 

a fi soluția ideală în orice condiții de lucru pentru a obține un 

randament mare, asociat cu cele mai puternice combine de 

recoltat LEXION. Fluxurile de material de la ambele jumătăți 

ale hederului sunt combinate la nivelul centrului hederului. 

Datorită rezistenței și robusteții de excepție necesare pentru a 

face față unor cantități atât de mari de material recoltat, hederele 

VARIO au devenit componente de referință în industria 

utilajelor agricole.

Reglarea de precizie asigură cele mai  
bune rezultate.

Un flux optim de material recoltat depinde în primul rând de 

heder, setarea corectă a înălțimii melcului de alimentare fiind 

un factor deosebit de important. De aceea sunt prevăzute 

scale pentru înălțime în punctele de reglare, în stânga, în 

dreapta și central. Astfel, melcul de alimentare poate fi reglat 

fără efort la înălțimea perfectă pentru orice cerință. 

Sistem de acționare.

Datorită acționării mecanice prin intermediul arborelui de 

antrenare, trenul de rulare este extrem de eficient și necesită 

puțină întreținere. Sistemul de acționare sincronizată a cuțitului 

asigură funcționarea foarte uniformă a hederului. Un cuplaj de 

suprasarcină protejează întregul sistemul de acționare în 

eventualitatea blocării melcului de alimentare. Cuțitele sunt 

acționate de roți dințate, în partea dreaptă și în partea stângă, 

fiind și protejate prin intermediul unor cuplaje de suprasarcină. 

Protecția la suprasarcină este asigurată și pentru sistemul de 

acționare hidraulică a cuțitelor pentru rapiță. Dacă unul dintre 

acestea se blochează din cauza unui corp străin, o supapă de 

închidere protejează sistemul hidraulic împotriva suprapresiunii. 

Urmând conturul solului.

Pentru a asigura ghidarea excelentă a hederului pentru 

întreaga gamă de lățimi de lucru, modelele VARIO 1230 și 

VARIO 1080 au doi senzori suplimentari. Aceștia sunt amplasați 

central, pentru a asigura sistemului AUTO CONTOUR un semnal 

suplimentar pentru identificarea poziției platformei hederelor. 

Suport practic pentru ridicătorii de  
spice suplimentari de pe heder
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CERIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560Hedere CERIO.

Utilizare.

Gama de modele CERIO are la bază hederele VARIO 930 – 

560 și este o alternativă pentru recoltarea cerealelor. Este 

ideală pentru a obține performanțe maxime și un randament 

ridicat pe suprafață, atât în regiunile cu producție scăzută, cât 

și în cele cu producție ridicată. Platforma poate fi ajustată 

manual de la – 100 mm până la + 100 mm. Prin urmare, 

hederul poate face față diferitelor condiții de recoltat sau 

diferitelor soiuri.

Gama extinsă de modele, de la CERIO 930 până la CERIO 

560, permite combinelor de recoltat LEXION, TUCANO și 

AVERO să utilizeze hedere CERIO.

Tehnologie. 

 − Ajustare manuală a poziției platformei între – 100 mm și 

+ 100 mm

 − Interval de ajustare manuală până la 200 mm

 − Arbore cu cardan telescopic, pentru antrenarea cuţitului

 − Bară de tăiere continuă și rabator continuu

 − Acționare mecanică a implementelor frontale pe o parte

 − Acţionare mecanică a melcului de alimentare și a barei de 

tăiere prin intermediul transmisiei și arborelui cardanic.

 − Rabator cu dinți optimizaţi, lagărele rezistente la uzură și o 

nouă arhitectură care reduce riscul de înfășurare și 

preluarea tulpinilor

 − Traversă înclinată pentru o mai bună vedere din cabină 

către platforma hederului

 − Înălțime continuu variabilă a melcului de alimentare

 − Canalul de alimentare și melcul de alimentare pot fi 

inversate

 − Răzuitori reglabili din exterior

 − LASER PILOT pentru sistemul automat de ghidare poate fi 

rabatat și reglat fără a fi necesare unelte

 − Poziție automată de parcare și de transport 

 − Poziție de lucreu automată

Ajustare heder.

 − Ajustare manuală sub platforma hederului

 − 10 elemente de fixare prin înșurubare permit ajustarea 

platformei hederului

 − Pot fi setate 5 poziții ale platformei: + 100 mm, + 50 mm,  

0 mm, – 50 mm, – 100 mm

Ansamblu de acționare solid.

Lanțul cinematic al hederelor CERIO este identic cu cel al 

hederelor VARIO, incluzând cuplaje individuale de suprasarcină 

pentru protejarea rolei de alimentare și a mecanismului de 

antrenare a cuțitelor. Acest lucru permite hederului CERIO să 

reziste la cele mai dificile condiții, având în orice moment o 

funcționare fiabilă.

Utilizare pentru recoltarea orezului.

Hederele CERIO sunt echipate din fabrică – sau pot fi ușor 

prevăzute ulterior – cu o rolă de alimentare acoperită și un 

sistem de recoltare a orezului – pentru performanțe optime la 

recoltarea orezului.

Platformă de tăiere retractată –  
cereale (– 100 mm)

Platformă de tăiere extinsă – 
cereale (+ 100 mm)

– 10 cm
Standard
+ 10 cm

Dinții rabatorului din 
plastic și lagăre cu 
formă optimizată 
pentru a reduce 
preluarea tulpinilor

Despicătorii de lan pot fi fixați fără scule datorită sistemului de montare cu 
eliberare rapidă

Reglare simplă a înălțimii despicătorului de lan prin intermediul cheii
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CONVIO FLEX / CONVIO 1230 / 1080CONVIO FLEX / CONVIO.
Noul heder cu bandă.

NOU

Heder puternic pentru toate culturile. 
Hedere cu bandă pentru performanțe 
mai mari.

Hederele cu bandă sunt utilizate atunci când recoltele 

de înălțime mică sau condițiile dificile (cereale culcate  

la pământ, vegetație spontană) necesită o tăiere la 

înălțime foarte mică. Platforma flexibilă a hederelor 

asigură urmărirea optimă a conturului solului, chiar și  

în cazul lățimilor mari; benzile asigură un flux bun și 

uniform de material recoltat.
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CONVIO FLEX / CONVIO 1230 / 1080CONVIO FLEX / CONVIO.

NOU

Rabator inovator pentru randament maxim. 
Design nou. 

Rabatorul nou proiectat, cu design inovator, cu came de 

acționare reglabile permite ghearelor să strângă materialul 

recoltat înainte de a fi tăiat, reducând astfel la minim pierderile 

de la nivelul implementelor frontale, în special în cazul cerealelor 

culcate la pământ. În special pentru materialul recoltat cu 

înălțime mică, ghearele optimizează alimentarea hederului cu 

material. În plus, conceptul flip-over unic previne înfășurarea 

materialului recoltat pe rabator. Astfel, materialul recoltat este 

alimentat eficient, constant și cu pierderi minime pe benzile 

hederului CONVIO, de unde este transportat în mod uniform în 

combina de recoltat.

Control automat al cuplului rabatorului. 

Datorită acționării hidraulice a rabatorului, cuplul aplicat asupra 

acestuia poate fi reglat automat pentru a face față condițiilor 

dificile de recoltare, cum ar fi recoltele culcate la pământ. Un 

sistem de control automat al înălțimii, care funcționează pe 

baza unor niveluri programate ale presiunii și sensibilității, 

previne pătrunderea ghearelor în sol.

AUTOMATIC BELT SPEED pentru benzile 
transportorului. 

Sistemul de asistență pentru operator AUTOMATIC BELT 

SPEED reglează viteza benzilor în mod continuu și automat, în 

funcție de viteza de recoltare. 

Avantaje pentru operator:

1 Reglare constantă, automată a vitezei benzilor, în special în 

cazul brazdelor neuniforme de material recoltat 

2 Viteza este setată întotdeauna corect, pentru un flux de 

material recoltat uniform

Funcție de inversare a sensului de rotație 
pentru elementele critice.

Sunt disponibile două moduri de inversare a sensului de 

rotație pentru a răspunde cerințelor specifice în orice situație: 

butonul basculant de pe cotieră inversează sensul de rotație  

al rabatorului, benzii centrale, melcului de alimentare și al 

canalului de alimentare, butonul de pe maneta de comandă 

multifuncțională inversează sensul benzii centrale și laterale în 

timpul deplasării.

În eventualitatea unei patinări a benzii este acționat sistemul 

de avertizare timpurie: acesta îi oferă operatorului posibilitatea 

de a identifica și interveni din timp în situațiile critice. În plus, 

operatorul poate monitoriza starea corectă de încărcare a 

benzilor, chiar și în condiții de lumină scăzută sau noaptea.

Inversarea sensului este posibilă cu ajutorul CMOTION (1) sau al butonului 
basculant (2)

Rabator cu came de acționare, cu conceptul Flip-Over
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NOU

CONVIO FLEX / CONVIO 1230 / 1080CONVIO FLEX.

NOU

Susținere optimă pentru operatori productivi. 
Suspensie ACTIVE FLOAT pentru bara de tăiere.

CONVIO FLEX este echipat standard cu suspensia 

hidropneumatică ACTIVE FLOAT. Acest sistem de suspensie 

permite reglarea din cabină, în timpul deplasării, a presiunii  

cu care bara de tăiere apasă asupra solului, în funcție de 

condițiile din câmp.

Avantaje pentru operator: 

1 Ghidare de precizie a hederului foarte aproape de sol,  

prin reglarea unei presiuni optime asupra solului 

2 Ideal în condiții de umiditate mare, de exemplu în cazul 

depunerilor de rouă, dimineața și seara

1 Mod pentru cereale.

Platforma hederului și bara de tăiere sunt setate la o 

configurație rigidă. 

2 Mod pentru cereale culcate la pământ.

Bara de tăiere este rigidă, dar poate fi setată la modul flexibil 

prin simpla apăsare a unui buton, în timpul deplasării. Acest 

lucru este foarte util pentru a evita pierderile de material 

recoltat în cazul unor zone izolate, cu recolte culcate la 

pământ, în timpul recoltării cerealelor.

3 Modul manual Flex. 

Atunci când este activat modul Flex, bara de tăiere stă pe 

apărătoare, dar nu exercită nicio presiune asupra solului și 

urmează conturul acestuia. Bara de tăiere flexibilă poate evita 

obstacole printr-o mișcare în sus de 90 mm și, de asemenea, 

poate urmări contururi care coboară cu o adâncime de 135 

mm. Având o flexibilitate totală de 225 mm, CONVIO FLEX se 

poate adapta practic la orice stare a solului. 

4 Modul AUTO FLEX.

Noul mod AUTO FLEX asigură reglarea automată a înălțimii 

implementului frontal. În cadrul acestuia, CONVIO FLEX 

determină automat, în mod continuu dacă bara de tăiere 

poate fi coborâtă mai mult, pentru a asigura în permanență 

cea mai mică înălțime de tăiere.

Flexibilitate maximă pentru orice contur al 
solului. CLAAS AUTO CONTOUR pentru o 
tăiere optimă. 

Reducere maximă a sarcinilor operatorului prin performanțe 

optime la tăiere – CONVIO FLEX poate fi utilizat în patru 

moduri:

1 Când întâlnește neregularități ale solului (pietre, gropi, 

movile), bara de tăiere se poate curba în jos cu 135 mm  

și cu 90 mm în sus. 

2 În timpul deplasării utilajului, CONVIO FLEX determină în 

permanență dacă este necesară corecția înălțimii 

implementului frontal și efectuează automat reglajele 

corespunzătoare.

90 mm

– 135 mm



24 25  

Unitate CORIO CONSPEED cu 12 și 8 rânduri / unitate CORIO cu 8 rânduriCORIO CONSPEED / CORIO.

Utilizare.

Gama de modele CORIO CONSPEED și CORIO include 

hedere de porumb perfecte pentru recoltarea boabelor de 

porumb sau a amestecului de porumb boabe. Fie că lucrează 

cu recolte cu randament mare sau tulpini de porumb foarte 

uscate, hederele de porumb CORIO CONSPEED și CORIO 

asigură un proces de recoltare curat și eficient, de la LEXION 

până la AVERO.

Principiu de funcționare.

Capotele asigură alimentarea uniformă și delicată cu tulpini de 

porumb a valțurilor culegători. Tulpinile sunt prinse de role și 

trase în jos. În același timp, valțurii culegători separă în mod 

curat știuleții de porumb de tulpini.

Tocătoarele orizontale funcționează cu o viteză constantă, 

tocând tulpinile de porumb trase în jos. Apoi melcul de 

alimentare transportă știuleții la canalul de alimentare.

Unghi de lucru de 17°.

Modelele CORIO CONSPEED și CORIO au cel mai ascuțit 

unghi de lucru de pe piață.

 − Unghiul de lucru a fost redus cu aproximativ 10%

 − Reducerea pierderilor de știuleți, în special a celor rezultate 

din desprinderea acestora

 − În special în cazul plantelor culcate, unghiul ascuțit și noua 

formă a capotei asigură o funcționare fără blocaje

Mecanism de rabatare practic.

Capota poate fi rabatată simplu într-o poziție de transport 

compactă. Pe lângă ușurința în utilizare, noua dispunere 

sporește vizibilitatea în timpul deplasării pe șosea prin 

scurtarea cu 80 cm a implementului frontal.

Tocător orizontal.

Fiecare unitate culegătoare este echipată cu un tocător 

orizontal integrat în unitatea de transmisie. Poziția lamelor 

tocătorului asigură o tocare de precizie a întregii plante, 

favorizând fermentația reziduurilor și ajutând la crearea unui 

substrat uniform pentru recolta viitoare.

Formă maximă.

Secțiunea frontală a capotei are o formă nouă și unică.

 − Manipulare și mai delicată a materialului recoltat datorită 

formei optimizate a capotei

 − Flancurile capotei au fost proiectate astfel încât captarea 

tulpinilor de porumb este întârziată și are loc într-un punct 

mai flexibil, pentru a evita pierderile de știuleți

 − Performanțe îmbunătățite în cazul plantelor culcateTehnologie.

 − Antrenare eficientă, simplificată pentru toate modelele 

CORIO CONSPEED și CORIO

 − Reglare rapidă și simplă a vitezei prin schimbarea 

combinației de angrenaje

 − Elementul în spirală al valțurilor culegători îmbunătățește 

preluarea tulpinilor

 − Valțurii culegători, acționați mecanic sau hidraulic, permit 

separarea curată a știuleților 

 − Fiecare valț culegător este protejat individual împotriva 

suprasarcinii și a corpurilor străine 

 − Elementele de acționare a valțurilor culegători și cuțitelor 

sunt integrate în carcasa robustă

 − Disponibile în versiune rigidă sau rabatabilă

 − AUTO PILOT și AUTO CONTOUR disponibile opțional 

pentru toate modelele

 − Tocătoarele orizontale captează plantele pe întreaga 

lungime a deschiderii valțului culegător.

 − Lățime rânduri: 90, 80, 75 și 70 cm
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1 2 3

  

CORIO CONSPEED cu 12 și 8 rânduri /CORIO cu 8 rânduriCORIO CONSPEED / CORIO.

Conici – CORIO CONSPEED.

 − Valțuri culegători conici.

 − Sunt disponibili valțuri culegători hibrizi sau standard

 − La nivelul secțiunii frontale a fiecărui valț culegător hibrid 

sunt fixate cu șuruburi patru cuțite

 − Acoperirea din carbură de wolfram asigură rezistență înaltă 

împotriva uzurii

 − Tocătorul orizontal poate fi dezactivat

Drepți – CORIO.

 − Valțuri culegători drepți (montați în față)

 − Cuțite pe întreaga lungime a valțurilor culegători

 − Patru cuțite fixate cu șuruburi pentru fiecare valț culegător

 − Tocătorul orizontal este acționat în mod continuu

Utilizări recomandate

Gradul de maturitate la care a ajuns porumbul în momentul 

recoltării diferă în funcție de regiune și de climă. Prin urmare, 

CLAAS oferă o gamă de valțuri culegători, pentru a asigura 

performanțe maxime.

1 Cu profil uniform.

Această formă a valțurilor culegători este adecvată în mod 

specific pentru condiții de recoltare a plantelor uscate. 

Profilurile valțurilor sunt angajate și plantele sunt trase în jos în 

mod oarte delicat. În condiții de recoltare a plantelor uscate, 

acest aranjament previne detașarea prea devreme a plantelor.

2 Valțuri culegători hibrizi.

Valțurii culegători speciali sunt adaptați în mod specific pentru 

culturi verzi. În fața capătului fiecărui valț culegător hibrid sunt 

fixate cu șuruburi patru cuțite care trag puternic în jos 

secțiunile groase de tulpini. Capătul din spate al valțului 

culegător hibrid are profilul standard. 

3 Drepți – CORIO.

Valțurii culegători drepți au utilizare universală. Viteza de 

prelucrare a tulpinilor de porumb rămâne constantă în timpul 

culesului.

Principiul de funcționare al valțurilor  
culegători conici.

Caracteristica principală a valțurilor culegători conici este 

faptul că viteza cu care plantele sunt trase de valțuri este mai 

mare cu cât diametrul valțurilor este mai mare. Astfel, chiar și 

la viteze de deplasare mari, plantele sunt trase în mod delicat 

la început și apoi mult mai repede. Aceasta înseamnă că este 

posibilă evitarea pierderilor de știuleți și pătrunderii în utilaj a 

reziduurilor de plante care au fost rupte.

Avantajele dumneavoastră.

 − Calitate maximă a tocării datorită vitezei reduse de 

prelucrare la capătul inferior al tulpinii de porumb

 − Evitarea pierderilor de știuleți și a deteriorării acestora prin 

rupere datorită creșterii treptate a vitezei de prelucrare

 − Mai puține paie și reziduuri de plante în utilaj înseamnă un 

randament mai mare și, prin urmare, face posibilă atingerea 

unor viteze de deplasare mai mari

CORIO CONSPEED CORIO CONSPEED CORIO

Kit pentru floarea soarelui. 

Pentru adaptarea rapidă la recoltarea florii soarelui, tot ce 

trebuie făcut este simpla înlocuire a lanțului de alimentare. În 

plus, pe valțurii culegători sunt fixate cuțitele rigide împreună 

cu extensiile capotei și un panou spate ridicat. 
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Confort la nivelul hederuluiMai multe argumente pentru a  
alege implementele CLAAS.

Hedere pentru fiecare tip de recoltă.

Pentru toate regiunile de recoltare din lume, există un heder 

CLAAS care poate face faţă oricărei recolte care trebuie 

treierată: cereale precum grâu, secară, orz, ovăz, triticală, dar 

și rapiţă, porumb, floarea-soarelui, orez, soia, in, fasole, linte, 

graminee, trifoi sau mei. Beneficiați de combinaţia unică dintre 

performanţă și echipamente de cea mai bună calitate.

Multicuplă.

Cupla centrală pentru toate conexiunile hidraulice și 

electronice ale hederului.

 − Economisiţi timp preţios datorită procedurilor mai rapide de 

montare și demontare

 − Nu există pericolul de confuzie datorită designului integrat

 − Ușor de conectat, chiar și sub presiune

 − Ecologic, fără scurgeri de ulei

Sistem de blocare centralizat.

O singură manetă de pe partea stângă a hederului controlează 

simultan toate punctele de blocare.

Lamă cuţite și ridicători de spice de schimb.

Toate hederele CLAAS sunt dotate din fabrică cu o lamă cu 

cuţite de schimb. Secţiunile cuţitelor sunt fabricate din material 

solidificat, fiind de aceea sunt extrem de durabile.

Utilizarea ridicătorilor de spice permite adunarea fără pierderi 

în special a recoltelor culcate, reducând în același timp și 

cantitatea de pietre adunate. Ridicătorii de spice de schimb 

pot fi transportați în mod convenabil pe partea din spate a 

hederului.

Sistemul automat de pornire lentă.

Cuplarea gradată a hederului permite evitarea vârfurilor de 

sarcină ale transmisiei.

Antrenare hidrostatică a rabatorului.

O pompă cu cilindree variabilă montată pe utilajul de bază 

asigură un cuplu maxim de 1000 Nm la rabator. Turaţia 

rabatorului este reglată independent de viteza de deplasare.

 − Forţă mare de tracţiune datorită cuplului ridicat

 − Eficienţă mai mare decât cea a pompelor cu roţi dinţate

 − Un circuit hidraulic închis asigură o rotire mai bună a 

rabatorului

 − Reglare rapidă a vitezei rabatorului

 − Înălţime mare de ridicare a rabatorului

Confort mai mare datorită multicuplei și sistemului de blocare centralizat Cărucior cu 2 axe pentru implemente 
frontale, cu punte spate viratoare

Cărucior cu o singură axă pentru 
implemente frontale

Cutie transport pentru echipamentul 
de rapiţă

Cărucior cu 2 axe pentru implemente frontale, 
cu punte spate viratoare.

Noile cărucioare cu 2 axe pentru implemente frontale, cu patru 

roți directoare, sunt disponibile pentru hederele VARIO 1230, 

1080 și 930.

 − Caracteristici excelente de virare în curbe

 − Stabilitate foarte bună în timpul deplasării

 − Disponibile în versiunile cu sau fără sistem de frânare, cu 

viteza de 25 km/h sau 40 km/h

 − Puntea faţă flotantă se poate adapta perfect la terenul 

denivelat

 − Se pot monta suporţi speciali pentru cărucioare, pentru a 

permite transportarea fără probleme a implementelor 

frontale SUNSPEED și a culegătoarelor de porumb

 − Un heder echipat cu cuţite pentru rapiţă poate fi așezat cu 

ușurinţă în cărucior

Următoarele opţiuni sunt disponibile din fabrică:

 − Anvelopă de rezervă

 − Girofar

 − Lumini LED

 − Lumini de poziţie

 − Bară de tracţiune scurtă sau lungă

Cutie pentru transport.

O cutie de transport cu sistem de închidere pentru toate 

cărucioarele permite transportarea în siguranţă a cuţitelor 

pentru rapiţă. 
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Funcţii automate hederUn heder mai inteligent.

CLAAS CONTOUR asigură adaptarea perfectă 
la conturul solului.

Hederul cu CLAAS CONTOUR se adaptează automat la 

denivelările solului întâlnite pe direcţia de deplasare. Selectaţi 

o presiune de contact, iar CONTOUR se va asigura că aceasta 

este menţinută constant. De fiecare dată când hederul este 

coborât, înălţimea de tăiere preselectată asigură întotdeauna 

identificarea automată a înălţimii de tăiere specificate.

AUTO CONTOUR: mai rapid și mai exact ca 
niciodată.

AUTO CONTOUR merge și mai departe prin compensarea 

tuturor denivelărilor solului, inclusiv a celor transversale pe 

direcţia de deplasare. Benzile de senzori de sub heder 

detectează în timp util denivelările și acţionează cilindrii 

hederului de pe canalul de alimentare.

 − Senzorii electronici detectează presiunea hidraulică din 

sistem și reacţionează rapid

 − Recipiente umplute cu azot și controlate prin supape 

asigură amortizarea optimă a șocurilor în cazul 

implementelor frontale cu greutăţi diferite

Prin compararea complet automată a stării reale și a valorii de 

referinţă, AUTO CONTOUR adaptează în mod optim poziţia 

hederului la teren. Acest lucru simplifică în mod semnificativ 

operaţiunea de recoltare, în special în cazul lăţimilor mari de 

tăiere, lucrărilor efectuate în timpul nopţii, în cazul recoltelor 

culcate, pe pante laterale și teren accidentat. AUTO CONTOUR 

contribuie la creșterea performanţelor și la folosirea mai 

rentabilă a utilajului LEXION.

Control automat al rabatorului.

Turaţia rabatorului și, prin urmare, viteza acestuia sunt reglate 

automat și proporţional cu viteza de deplasare. Operatorul 

poate selecta și memora diferite setări pentru raportul dintre 

viteza de deplasare și cea a rabatorului. Viteza rabatorului 

poate fi reglată constant între viteză mai mare, egală sau mai 

mică decât cea de deplasare. Un senzor digital de turaţie 

asigură reglarea exactă a turaţiei.

Înălţimile diferite de lucru ale rabatorului pot fi memorate și 

accesate pentru diferite înălţimi de tăiere. Totuși, înălţimea 

rabatorului poate fi ajustată direct în orice moment.

Funcţiile automate ale hederului VARIO.

Hederul VARIO cu control automat al rabatorului permite 

memorarea poziţiei orizontale a rabatorului și a platformei, 

precum și accesarea acestor poziţii prin activarea controlului 

automat al hederului. Se pot realiza și ajustări manuale.

Poziția de transport pentru VARIO 1230 până 
la VARIO 500.

Prin simpla apăsare a unui buton, cele două hedere VARIO vor 

trece automat în poziţia de transport pentru a fi depozitat pe 

cărucior sau, după cuplarea pe combină, vor trece direct în 

poziţia de lucru. Pentru aceasta, sistemul de treierat trebuie să 

fie dezactivat. 

Funcţii automate ale hederului.

 − CONTOUR / AUTO CONTOUR

 − Turaţie automată a rabatorului

 − Înălţime automată a rabatorului

 − Poziţie orizontală automată a rabatorului  

(doar pentru VARIO)

 − Poziţie automată a platformei (doar pentru VARIO)

 − Poziţie automată de transport

Benzile de senzori detectează  
poziţia implementului frontal

Cilindrii bidirecţionali ai hederului 
controlează cu precizie presiunea 
asupra solului.

Controlul automat al hederului este 
activat prin simpla apăsare a 
butonului pentru reglarea înălţimii de 
pe maneta multifuncţională.
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Transmisie directă heder.

Economie de combustibil fără a pierde din putere – la această 

realizare contribuie în mare măsură transmisia liniară a 

dispozitivului de tăiere. Acesta este un avantaj important, 

deoarece se utilizează întreaga putere. Performanțele combinelor 

vor crește tot timpul și, astfel, și volumul cerealelor care 

trece prin transportorul central. Astfel si sistemul de transmisie 

trebuie adaptat pentru a susține cerințele mereu în creștere. 

Sunt disponibile patru tipuri diferite de acționare: S (constant), 

L (variabil), XL (în două trepte) și XXL (variabil). Prin urmare, 

CLAAS oferă antrenarea potrivită pentru orice aplicație, 

asigurând astfel un randament maxim. Reversor hidraulic.

Blocajele sunt remediate cu ușurinţă: sistemul hidraulic (2) 

permite reversarea protectivă cu un cuplu de pornire ridicat. 

Reversorul hidraulic poate fi acţionat confortabil prin 

intermediul unui buton din cabină. Şi direcţia de rotire a 

dispozitivului hidraulic de acţionare a rabatorului se modifică 

automat, asigurând sprijin suplimentar pentru procedura de 

reversare.

Frână sistem de acţionare implement frontal.

Protecţie eficientă împotriva corpurilor străine și a altor cauze 

de deteriorare: frâna sistemului de acţionare (1) permite 

oprirea imediată a implementului frontal, dacă este necesar, 

prin intermediul manetei multifuncţionale. Deoarece frâna 

sistemului de acţionare este montată direct pe canalul de 

alimentare, frânarea este necesară doar pentru o greutate 

redusă. Rezultatul: un moment de frânare mai mic și nivel 

redus de uzură.

Canal de alimentarePerformanțe impresionante de recoltare.

Cilindrul AUTO CONTOUR asigură o tăiere perfectă Pentru o vizibilitate optimă: îndepărtarea prafului din 
canalul de alimentare
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1

2

3

4

Canal de alimentareCanal de alimentare optimizat.

Standarde ridicate.

Performanța extrem de ridicată a combinelor noastre de 

recoltat LEXION începe cu canalul de alimentare. Un concept 

complet nou al canalului de alimentare permite satisfacerea 

celor mai exigente cerințe.

Canalele de alimentare convenționale utilizează lanțuri pentru 

conectarea plăcilor articulate. Acum, în locul lanțurilor sunt 

utilizate benzi pentru conectarea plăcilor. Curelele sunt 

antrenate prin intermediul unor dinți din partea inferioară. 

Această configurație asigură o alimentare eficientă, chiar și în 

cazul unor cantități mari de material recoltat, dar și o mișcare 

inversă puternică. În comparație cu un canal de alimentare 

convențional, banda transportoare are o serie de avantaje 

decisive:

 − Funcționare uniformă și silențioasă 

 − Durată lungă de viață și tensionare constantă

 − Durabilitate mare și protecție optimă împotriva daunelor 

cauzate de corpuri străine

1 Canal universal de alimentare.

Un unghi de alimentare mai mic faţă de componentele de 

treierat facilitează fluxul optim de material recoltat. Lanţurile de 

alimentare sau benzile robuste asigură o stabilitate ridicată, iar 

o placă de uzură înlocuibilă garantează o durată lungă de viaţă. 

2 Canal de alimentare HP.

Canalul de alimentare HP (header pitch) permite reglarea 

manuală a unghiului de tăiere, pentru adaptarea la toate 

condiţiile de pe câmp. Din poziţia centrală, unghiul de tăiere 

poate fi deplasat 8° înapoi și 11° înainte. Reglarea mecanică 

se realizează prin intermediul unui braț superior de pe canalul 

de alimentare.  

3 Canal de alimentare HP hidraulic.

Reglarea hidraulică a unghiului de tăiere se realizează prin 

intermediul unui cilindru hidraulic. Unghiul de tăiere poate fi 

memorat împreună cu cele patru înălțimi de tăiere posibile. În 

special în cazul culturilor culcate la pământ, cu o înălțime mică 

a miriștii, hederul este reglat întotdeauna la un unghi de tăiere 

optim.  

4 Canal de alimentare în V.

Datorită poziției flexibile a elementului de montare a hederului, 

canalul în formă de V facilitează ajustarea mecanică rapidă, 

simplă a unghiului de tăiere, chiar și cu un implement frontal 

atașat. Acest lucru asigură adaptarea optimă la toate condițiile 

de pe câmp și la diferitele tipuri de anvelopare. Ajustarea 

unghiului de tăiere începe dintr-un punct central, semnalul fiind 

transmis apoi în paralel către cele două laturi. Unghiul de 

tăiere poate fi citit pe o scală.

NOU: Raclete ranforsate.

Toate modelele LEXION 600 sunt echipate din fabrică cu o 

nouă generație de raclete mai rigide, perfect adaptate la 

cantitățile mari de material recoltat și la condițiile dificile de 

utilizare.

NOU
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Sistem de treieratPentru o productivitate ridicată. 
Tehnologie APS cu scuturători de paie.

Mai multe idei și soluţii inteligente care creează un 

sistem integrat cu tehnologie avansată. Pentru 

performanţe sezoniere extraordinare.
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Funcţie sincronizată.

Acceleratorul, bătătorul și post bătătorul pot fi acţionate de un 

variator central. Fiecare modificare a turaţiei bătătorului determină 

o ajustare corespunzătoare a vitezei acceleratorului și post 

bătătorului.

Rezultatul: manipularea atentă a recoltei, cu flux uniform de 

material recoltat.

Contrabătătorul MULTICROP.

Suprafaţa de pre-separare este proiectată ca un contrabătător 

MULTICROP pentru a putea face faţă tuturor tipurilor de 

recolte. Cele trei segmente ale grătarului pot fi înlocuite rapid, 

minimizând timpii de schimbare între recolte și maximizând 

eficienţa și rentabilitatea.

Sistem de treierat APS: o soluție unică.

Doar CLAAS oferă acest sistem de înaltă performanţă brevetat, 

cu un pre-accelerator în sistemul de treierat. Avantajul CLAAS 

în fața competiției este evident cu mult înainte ca toba de 

batere să intre în acţiune. O accelerare dramatică a fluxului de 

material recoltat de la 3 m/s la 20 m/s declanșează un lanţ de 

procese deosebit de eficiente:

 − Pre-acceleratorul separă recolta mai eficient

 − Fluxul de material recoltat este uniform și cu până la 33% 

mai rapid

 − Forţele centrifuge mai mari sortează o cantitate mai mare 

de boabe

 − Până la 30% din boabe sunt deja separate în suprafaţa de 

pre-separare, situată direct sub accelerator, reducând 

semnificativ sarcina contrabătătorului

Rezultă astfel o creștere netă a performanței cu până la 20%, 

fără o creștere a consumului de combustibil.

Boabe de înaltă calitate datorită sistemului 
APS.

Sistemul APS este dotat cu adaptoare cu mai multe nivele 

pentru o decojire optimă. Datorită componentei pentru treierat 

intens și plăcilor de decojire, care pot fi activate în doar câteva 

secunde prin intermediul unei manete de pe canalul de 

alimentare, APS asigură boabe de înaltă calitate.

Protecţia la suprasarcină sporește  
randamentul zilnic.

Contrabătătorul este reglat hidraulic de pe scaunul 

operatorului. Mișcarea în plan paralel a contrabătătorului 

asigură un treierat de o calitate superioară. În același timp, 

protecţia hidraulică la suprasarcină integrată previne 

în mod fiabil daunele cauzate de corpuri străine și permite 

folosirea utilajului la capacitate maximă, fără riscuri.

Bătător închis.

Pe lângă bătătorul deschis cu bară rașpel, este disponibil și un 

bătător închis care poate fi utilizat pentru orice tip de recoltă și 

care se distinge prin fluxul optimizat de material recoltat, care 

asigură o manipulare și mai atentă a recoltei, precum și un 

nivel ridicat de calitate a boabelor.

Sistem de treierat APSPre-accelerare sporită.
APS.

Dispozitivul care depozitează  
pietrele de mari dimensiuni poate 
 fi deschis cu ușurinţă din lateral  

și se golește automat.

Segmentele pot fi înlocuite rapid 
datorită contrabătătorului 

MULTICROP.

1 Accelerator

2 Tobă de batere

3 Post bătător
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AUTO CROP FLOWMai multă siguranţă și fiabilitate. 
AUTO CROP FLOW.

Monitorizarea riscurilor.

Ce putem face ca operaţiunile de recoltare să fie mai sigure și 

mai eficiente? În condiţii extreme de recoltat, operatorul 

trebuie să se concentreze la maximum în orice moment, 

pentru a garanta funcţionarea fără probleme. Adeseori sunt 

doar câteva zile în care boabele pot fi recoltate la calitate 

maximă, iar în acele zile fiecare minut de funcţionare contează.

Avertizare în timp util.

Următoarele componente ale utilajului sunt monitorizate 

pentru a avertiza din timp asupra vârfurilor de sarcină critice:

 − Sistem de treierat APS 

 − Clapetă de paie în compartimentul cu scuturători

 − Motor

 − Tocătorul de paie și împrăștietorul radial

Reacţie rapidă.

Dacă este depășită o limită presetată de patinare, următoarele 

măsuri sunt iniţiate automat:

 − Frâna hederului este activată

 − Unitatea de alimentare și implementul frontal sunt 

dezactivate

 − Tempomatul sau CRUISE PILOT: viteza este redusă până la 

1,5 km/h dacă sistemele sunt active

 − Descărcarea buncărului de boabe este dezactivată, în cazul 

în care este activă

Aceste măsuri previn pătrunderea materialului recoltat în utilaj. 

Astfel, sunt reduși timpii de nefuncționare datorați unor 

eventuale blocaje sau defecţiuni. 

Adaptat la condiţiile de recoltat.

Funcţia de monitorizare automată a fluxului de material recoltat 

(AUTO CROP FLOW) poate fi activată și dezactivată în CEBIS. 

Astfel, operatorul poate să aleagă dacă să folosească sau nu 

sistemul. Sensibilitatea limitelor de patinare poate fi reglată pe 

trei niveluri pentru a adapta în mod optim sistemul la condiţiile 

de pe câmp.

Operare la limitele de performanţă.

Funcţia AUTO CROP FLOW are scopul de a sprijini operatorul 

pentru ca utilajul să funcționeze la limitele sale maxime de 

performanţă. Funcţia asigură marja de siguranţă necesară prin 

monitorizarea automată a componentelor relevante pentru 

fluxul de material recoltat, precum și prin luarea măsurilor 

necesare.

Monitorizare automată a fluxului de material recoltat

Comutator principal
Setare sensibilitate

PORNIT

Recoltarea este îngreunată de culturile crescute neuniform sau culcate la pământ.

NOU
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Tehnologia scuturătorilor | MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS)

MSS are o acțiune de afânare.

Afânarea completă a masei de paie este extrem de importantă 

pentru o separare eficientă, în special în condiții dificile pe 

câmp, cum ar fi paie ude sau în condiții de creștere ecologică. 

Acesta este motivul pentru care combinele LEXION cu 

scuturători de paie sunt echipate cu MSS (MULTIFINGER 

SEPARATION SYSTEM), un tambur cu gheare controlate 

poziționate pe scuturători. Acesta asigură separarea eficientă 

a boabelor în orice condiții.

MSS sporește productivitatea.

MSS afânează materialul recoltat în mod activ, cu gheare 

multiple controlate care se adâncesc în paie. Ghearele 

pătrund în masa de paie pe deasupra și le aerează, asigurând 

în același timp o viteză mai mare și controlând în mod eficient 

fluxul de material recoltat. Masa de paie este afânată, 

facilitând căderea cerealelor rămase. Lungimea disponibilă a 

scuturătorilor este utilizată în mod mai eficient, iar structura și 

calitatea paielor sunt îmbunătățite. Viteza de funcționare a 

ghearelor poate fi adaptată la diversele condiții de recoltare.

Tehnologie eficientă a scuturătorilor de paie.

Sistemul de treierat APS  funcționează atât de eficient încât 

doar aproximativ 10% din cantitatea de boabe ajunge în faza 

de separare a boabelor la modelul LEXION. 90% din cantitatea 

de boabe a fost separată deja de paie de sistemul APS. 

Fluxul constant de paie la nivelul scuturătorilor deschiși în 

partea de jos, cu un unghi extrem de înclinare, asigură 

separarea practic a tuturor boabelor de paie. 

Un plan înclinat separat trimite boabele către podeaua de 

pregătire. 

Separarea boabelor se realizează pe o lungime totală de  

4400 mm, în patru trepte. Modelele LEXION 670/660/650 sunt 

echipate cu șase scuturători de paie, iar modelele LEXION 

630/620 cu cinci. Sunt disponibile extensii centrale și laterale. 

Pot fi transportate rapid și ușor chiar și cantități mari de paie.

Separare mai performantă a boabelor.
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CurăţareCurățare mai eficientă. 
Pentru rezultate impresionante.

Reglarea electrică a sitei

Podea de pregătire divizată care 
poate fi deplasată în faţă

Pre-curățare în două trepte.

O treaptă de cădere cu ventilaţie dublă asigură pre-curăţarea 

intensă, în timp ce turbinele de ventilaţie cu mai multe trepte, 

care pot fi reglate continuu din cabină, creează fluxul de aer 

necesar. Ventilatoarele asigură o presiune constantă și o distribuţie 

uniformă a aerului, chiar și la o solicitare mărită în funcţie de 

încărcarea pe site, sporind în mod eficient capacitatea de 

curățare.

Reglare electrică a sitei.

Pentru un confort ridicat, chiar și sita poate fi reglată electric 

din cabină.

 − Simplu și confortabil

 − Nu este necesară ieșirea din cabină

 − Controlul imediat al rezultatelor

Podeaua de pregătire.

Pre-sortarea boabelor (în partea inferioară) și a plevei și paielor 

rupte (în partea superioară) are loc pe podeaua de pregătire. 

Scăderea rezultată a sarcinii asupra sitei superioare sporește 

capacitatea de curăţare. Cele șase elemente individuale din 

plastic (LEXION 670-650) sau patru în cazul LEXION 630/620 

pot fi trase cu ușurinţă în faţă pentru curăţarea podelei de 

pregătire, după finalizarea recoltării.

Sistem de curăţare 3D.

 − Sistem de nivelare dinamic prin controlul activ al sitei 

superioare

 − Performanţă optimă constantă chiar și pe pantă cu o 

înclinare de până la 20%

 − Fără uzură, sistem fără întreţinere.

 − Post echipare rapidă și simplă

 − Împreună cu AUTO CONTOUR - un pachet ideal pentru 

lucrul în zone deluroase

Retur și GRAINMETER.

Nivelul de umplere și compoziţia returului oferă indicii privind 

cele mai bune setări care pot fi folosite pentru echipament. 

Cabina îi permite operatorului să vadă retururile bine luminate, 

fără a se ridica de pe scaun.

La toate modelele LEXION, indicatorul nivelului de umplere (1) 

poate fi completat de către GRAINMETER. Afișajul electronic 

privind calitatea returului permite, de asemenea, verificarea 

confortabilă a procentului de boabe (2) din retur, în CEBIS.

Aceste informaţii îi permit operatorului să optimizeze setările 

echipamentului manual, pentru a folosi utilajul LEXION la 

întreaga sa capacitate.

Fără 3D Cu 3D
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AUTO SLOPEAUTO SLOPE. 
Control automat al ventilatorului.

Face faţă tuturor provocărilor.

Folosirea utilajului pentru recoltarea de pe terenuri cu denivelări 

reprezintă o provocare aparte, în special din punct de vedere 

al sistemului de curățare. În cazul utilizării utilajului în pantă, 

turația ventilatorului trebuie să fie redusă pentru a evita 

pierderile de boabe din carcasa sitei.

Pe de altă parte, în timpul utilizării în pantă, turația ventilatorului 

trebuie mărită pentru a menține fluxul de material în sistemul 

de curățare și a asigura separarea boabelor. 

AUTO SLOPE adaptează turația ventilatorului la condițiile 

existente, începând cu valoarea setată în prealabil de operator.

Cum funcționează AUTO SLOPE?

La deplasarea în pantă:

 − Turaţia ventilatorului este redusă

La coborârea pantei:

 − Turaţia ventilatorului este mărită

Avantajele dumneavoastră:

 − Fără uzură, sistem fără întreţinere 

 − Turaţia ventilatorului este ajustată automat

 − Performanţe îmbunătăţite ale carcasei sitei, prin reglarea 

volumului de aer

 − Performanță de curățare constant ridicată

 − Interacțiune perfectă cu sistemul de curățare 3D pe teren 

denivelat

 − Randament mai mare și pierderi mai mici pe teren înclinat

CRUISE PILOT: controlul automat de direcție.

CLAAS CRUISE PILOT controlează automat viteza de 

recoltare pentru a obţine cele mai bune rezultate, ţinând cont 

de sarcina motorului. În funcţie de modul de deplasare, 

sistemul utilizează simultan diferiţi parametri ai utilajului pentru 

control: viteza de deplasare, volumul recoltat în canalul de 

alimentare și pierderile de boabe.

 

Sunt disponibile următoarele moduri de deplasare, parametrii 

fiind întotdeauna ajustaţi în funcţie de sarcina motorului:

 − Viteză constantă – viteză prestabilită specificată

 − Randament constant – randament prestabilit specificat

 − Randament constant cu pierderi – randament prestabilit și 

rata de pierderi specificate

Cauzele limitării vitezei de recoltare, de exemplu sarcina 

motorului, pierderile sau randamentul, sunt indicate în CEBIS. 

Pentru un control mai bun al puterii combinei LEXION, puteți 

seta o viteză maximă și cinci niveluri de răspuns. Operarea 

este simplă și rapidă via HOTKEY.

Avantajele dumneavoastră:

Puteţi beneficia de modul de funcționare anticipativ al CRUISE 

PILOT, care reacţionează înainte de atingerea vârfurilor de 

sarcină de către sistem. Astfel, LEXION funcţionează mereu la 

un nivel maxim de productivitate, cu rezultate de recoltare 

îmbunătăţite.

NOU:  
Afișare și control prin noul CEBIS MOBILE.

Operatorul poate controla acum toate funcțiile CRUISE PILOT 

și prin CEBIS MOBILE, alături de CEBIS. În zona cockpit-ului, 

CEBIS MOBILE indică toți parametrii de performanță, cum ar fi 

randamentul pe oră, sarcina motorului, volumul de material 

recoltat în canalul de alimentare și activitatea CRUISE PILOT. 

Operatorul are acces direct, putând efectua simplu și rapid 

reglajele necesare.

Rata de pierdere

Sarcina motorului

Volum de material recoltat  
în canalul de alimentare

6 km/h 8 km/h 4 km/h

Performanţă
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1 Nu este disponibil pentru CEMOS AUTO THRESHING

Medalia de aur pentru CEMOS AUTO 
THRESHING la Agritechnica 2017

CEMOS.

CEMOS este termenul sub care CLAAS reunește toate 

sistemele care optimizează performanța utilajului. Există două 

versiuni de CEMOS:

1 Sistemele pe bază de dialog, cum ar fi CEMOS DIALOG 

sau CEMOS Advisor, ghidează operatorul pas cu pas 

către configurația optimă a utilajului. Operatorul trebuie să 

confirme sau să implementeze manual setările sugerate. 

2 CEMOS AUTOMATIC este termenul care desemnează 

diverse funcții de optimizare complet automată a utilajului 

și a proceselor desfășurate. Operatorul nu trebuie decât să 

activeze sistemul automat. Printre aceste funcții se numără 

CEMOS AUTO THRESHING, care reglează sistemul de 

treierat și CEMOS AUTO SEPARATION, care optimizează 

separarea reziduală a boabelor efectuată de ROTO PLUS. 

Recoltați în loc să stați să reglați.

Toate funcțiile CEMOS AUTOMATIC adaptează în mod 

continuu și automat utilajul la condițiile de recoltare, asigurând 

un randament maxim, o calitate și o curățare de înaltă calitate 

a boabelor și reducând la minim consumul de carburant. 

Operatorul nu trebuie decât să activeze funcțiile automate.

Sistem automat de treierat și curățat.

CEMOS AUTO THRESHING găsește setările optime pentru:

 − Turație bătător

 − Distanța contrabătătorului

CEMOS AUTO CLEANING optimizează procesul de curățare 

reglând:

 − Turația ventilatorului 

 − Deschiderea sitei superioare

 − Deschiderea sitei inferioare

Principiul de funcţionare.

Atunci când combina începe să lucreze pe câmp, funcțiile 

CEMOS AUTOMATIC configurează utilajul pentru a respecta 

anumite valori presetate, determinând rapid setările optime 

pentru sistemele de lucru. Ţinând cont de condiţiile de recoltat 

care se pot schimba pe parcursul zilei, setările optime sunt 

verificate constant și ajustate în permanenţă. Astfel, CEMOS 

AUTOMATIC realizează ajustări continue cu o viteză care nu 

poate fi atinsă de niciun operator.

Domeniu de utilizare.

Funcțiile CEMOS AUTO THRESHING și CEMOS AUTO 

CLEANING sunt utilizate pentru grâu, orz, triticală, secară, 

ovăz1, rapiță, porumb și soia1. Prin urmare, aceste funcții pot 

fi utilizate de-a lungul întregului sezon de recoltat.

CEMOS AUTOMATIC

Activare extrem de ușoară prin intermediul butonului 
AUTO PILOT al CMOTION sau al manetei 
multifuncţionale

Mai multe ajustări pe secundă. 
CEMOS AUTOMATIC.

Noul CEBIS MOBILE vă oferă o imagine de 
ansamblu.

Starea curentă a tuturor agregatelor și funcțiile CEMOS 

AUTOMATIC active sunt afișate. Şi imaginea furnizată de 

GRAIN QUALITY CAMERA poate fi afișată. Astfel, operatorul 

are la dispoziție toate informațiile relevante și poate adapta 

strategia de comandă, dacă este necesar.

Un nou aspect și un nou concept de operare 
pentru CEMOS.

Noul terminal cu ecran tactil CEBIS MOBILE permite controlul 

următoarelor funcții:

 − CEMOS DIALOG 

 − CEMOS AUTO CLEANING 

 − CEMOS AUTO SEPARATION 

 − CRUISE PILOT 

 − AUTO CROP FLOW 

NOU
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CEMOS AUTO CLEANING

Strategii de optimizare.

Operatorul are la dispoziţie diferite strategii de optimizare:

 − Randament maxim

 − Consum minim de carburant / calitatea paielor

 − Cereale de înaltă calitate

 − Echilibru optim

Strategia aleasă de operator indică rezultatele pe care CEMOS 

AUTO CLEANING trebuie să le obțină. Pentru atingerea 

acestor obiective, setările pentru curățare sunt ajustate 

automat prin intermediul funcției CEMOS AUTO CLEANING.

Operatorul deţine controlul deplin în orice 
moment.

CEMOS AUTO CLEANING funcţionează sistematic pe baza 

software-ului CEMOS DIALOG. Operatorul poate interveni în 

orice moment și folosi comunicarea cu CEMOS pentru a 

determina setările corecte. În acest caz, sistemul automat 

rămâne activ.

CEMOS DIALOG și CEMOS AUTOMATIC sunt interconectate. 

Astfel, CEMOS DIALOG monitorizează întreaga activitate a 

utilajului și poate oferi instrucțiuni de conducere sub formă de 

mesaje text. Atingerea acestor mesaje deschide o fereastră de 

dialog cu sugestiile respective. 

Curățare complet automată a boabelor.

GRAIN QUALITY CAMERA funcționează împreună cu CEMOS 

AUTO THRESHING și CEMOS AUTO CLEANING pentru a 

configura setările automate. Imaginea în timp real transmisă 

de GRAIN QUALITY CAMERA poate fi afișată în CEBIS 

MOBILE. Prin atingerea imaginii se deschide o fereastră de 

dialog pentru reglarea sensibilității. Astfel, operatorul poate 

seta nivelul dorit de curățare a boabelor.

Afișare și control.

Funcțiile CEMOS AUTO THRESHING și CEMOS AUTO 

CLEANING pot fi controlate și monitorizate în mod individual 

prin intermediul terminalului CEBIS al utilajului sau al 

terminalului CEBIS MOBILE. Terminalul CEBIS MOBILE îi oferă 

în permanență operatorului o vedere de ansamblu asupra 

tuturor unităților funcționale ale utilajului și a setărilor acestora. 

Terminalul CEBIS al utilajului poate fi utilizat doar pentru 

controlul unităților; nu poate oferi o vedere de ansamblu 

asupra acestora. Funcția CEMOS AUTO THRESHING este 

disponibilă doar în combinație cu noul CEBIS MOBILE.

Nici nu ar putea fi mai simplu.

Cele patru comenzi cu glisare îi permit operatorului să obțină 

rezultatele dorite extrem de rapid. Dacă operatorul atinge 

comenzile cu glisare din zona secundară de afișare, este 

deschis un meniu mai mare de comenzi cu glisare. Comenzile 

cu glisare pot fi reglate pentru a spori calitatea boabelor, a 

treieratului, a curățării boabelor și calitatea paielor. Comenzile 

cu glisare pot fi deplasate spre dreapta pentru a mări 

productivitatea.

CEMOS AUTO CLEANING.

NOU
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CEMOS DIALOG

NOU: CEMOS DIALOG cu un nou concept de 
control.

Funcțiile de comandă și afișare ale CEMOS DIALOG sunt 

controlate prin intermediul noului CEBIS MOBILE. Zona 

principală de afișare indică starea curentă a tuturor 

componentelor de bază.

Eficienţă dovedită în practică.

CEMOS DIALOG s-a dovedit a fi un succes răsunător în 

practică. Numeroși clienţi au confirmat creșterea 

randamentului. Un alt avantaj recunoscut pentru operator este 

efectul de învăţare care rezultă din comunicarea continuă cu 

CEMOS.

Un dialog funcţional.

CEMOS DIALOG dialoghează cu operatorul pentru a găsi cea 

mai bună setare.

Optimizarea se face în trei pași:

1 Operatorul primește o sugestie de setare (de exemplu, 

pentru a reduce pierderile)

2 CEMOS DIALOG oferă o sugestie logică

3 Operatorul poate accepta sau refuza sugestia

Pașii 2 și 3 sunt repetați până când operatorul este mulțumit 

de rezultat sau CEMOS DIALOG nu mai are sugestii. Reglajele 

asupra utilajului (cum ar fi turația ventilatorului) sunt efectuate 

de CEMOS DIALOG ori de câte ori acest lucru este posibil, 

dar acestea trebuie să fie confirmate întotdeauna de către 

operator. 

Nicio ajustare nu este realizată automat, fără confirmare din 

partea operatorului. CEMOS DIALOG oferă asistență 

cuprinzătoare în aproape orice dialog. Dacă este necesară 

reglarea manuală, CEMOS DIALOG folosește o imagine 

pentru a-i explica operatorului procedura de setare. 

Sugestii pentru reglarea manuală.

Având în vedere că CEMOS DIALOG ia în considerare întregul 

flux de material recoltat, operatorul poate solicita sugestii și 

pentru reglarea componentelor mecanice. Dacă, de exemplu, 

există o problemă cu fluxul de material în heder, CEMOS 

DIALOG oferă mesaje text și ilustrații care îl ajută pe operator 

să o remedieze.

Avantaje pentru operatori, rezultate mai bune.

CEMOS DIALOG este un partener de încredere pentru 

operator, motivându-l să optimizeze performanţele combinei 

prin adaptarea setărilor la situaţia de lucru, oferind un 

sentiment de siguranţă și îmbogăţirea cunoștinţelor prin 

învăţare continuă. 

CEMOS DIALOG are setările perfecte.

CEMOS DIALOG găsește întotdeauna setările potrivite pentru 

combină, atingând un echilibru între performanţă, calitate, 

siguranţă și eficienţă. Valorile specificate de CLAAS în jurnalul 

de recoltare reprezintă o valoare medie adecvată pentru 

aproape toate condiţiile de recoltare, dar lasă loc pentru 

optimizare. CEMOS vă ajută să folosiți din plin de acest 

potenţial. 

Mai multă comunicare. 
CEMOS DIALOGUE.

Premiul cel mare la 
Agritechnica 2009: CEMOS a 
primit medalia de aur din 
partea Societăţii Germane 
pentru Agricultură (DLG)

NOU

  

Aplicația CEMOS Advisor este disponibilă gratuit 
 pentru toate modelele de combine de recoltat LEXION, 
TUCANO și AVERO. Aceasta oferă asistență pentru 
configurarea setărilor combinei de recoltat. Pentru 
monitorizarea rezultatelor este inclus, de asemenea,  
un calcul al pierderilor de boabe.
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Camera video spate CEBIS.

Imaginea transmisă de camera video spate este afișată direct 

pe ecranul CEBIS. Nu este nevoie de un ecran suplimentar în 

cabină. 

Imaginea transmisă de camera video este afișată automat pe 

ecranul CEBIS atunci când maneta de comandă multifuncțională 

sau CMOTION este utilizată pentru deplasarea înapoi a 

combinei LEXION (1). Imaginea camerei video poate fi 

accesată și prin intermediul butonului DIRECT ACCESS (2).

Buncăr de boabe | PROFI CAM | Cameră spate | QUANTIMETERMai mult material recoltat în buncăr.

NOU: LEXION 670 TERRA TRAC cu buncăr 
de boabe de până la 12.000 l.

După ce unitatea de treierat, sistemele de separare a boabelor 

și de curățare și-au îndeplinit sarcinile, boabele curățate sunt 

colectate într-un buncăr extensibil. Cu un volum de până la 

12.000 l, LEXION demonstrează și în această privință 

performanțe ridicate, alături de multe alte puncte forte.

PROFI CAM – viziune de ansamblu.

Toate modelele LEXION pot fi echipate cu PROFI CAM la 

capătul tubului de descărcare a buncărului de boabe. Poziţia 

camerei a fost aleasă cu precizie pentru a permite 

monitorizarea simultană, din cabină, a unui număr de până la 

3 procese, pe un ecran color:

 − Tubul de descărcare extins al buncărului de boabe: 

procesul de transfer

 − Tubul de descărcare retractat al buncărului de boabe: 

distribuţia materialului tocat

 − Tubul de descărcare retractat al buncărului de boabe: 

spatele utilajului la deplasarea în marșarier sau pe șosea

Alegerea vă aparţine.

Cu LEXION puteți selecta capacitatea buncărului de boabe 

cea mai potrivită conform cerințelor. 

Cu o rată de descărcare de 130 l/s, buncărul de boabe este 

golit complet în mai puțin de două minute. Tuburile de 

descărcare a buncărului de boabe, de diferite lungimi, asigură 

în permanență configurația corectă pentru diferite lățimi ale 

hederelor.

Model

Capacitate 

descărcare (l/s) Capacitate buncăr (l)

LEXION 670 130/110 12000/11000

LEXION 670 MONTANA 110 10000

LEXION 660 130/110 11000/10000

LEXION 650 110 10000/9000

LEXION 630 110 / 80 9000

LEXION 630 MONTANA 110 / 80 9000

LEXION 620 110 / 80 9000/8000

Verificarea confortabilă a producţiei.

Geamul mare din peretele posterior al cabinei permite 

verificarea vizuală confortabilă a materialului recoltat. Interiorul 

buncărului de boabe este iluminat pentru lucrul desfășurat în 

timpul nopţii. Un hublou asigură acces constant pentru 

prelevarea probelor în orice moment. Eșantionul de probă 

mereu la îndemână în spaţiul prevăzut în hublou servește 

drept recipient de calibrare pentru determinarea densităţii.

Terminalul S10

NOU
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GRAIN QUALITY CAMERA

Transparență mai mare.

GRAIN QUALITY CAMERA este cel mai important senzor 

pentru reglarea automată a sistemul de treierat și a sistemului 

de curățare. Acesta furnizează imagini în timp real ale 

materialului recoltat de la partea superioară a elevatorului. 

Astfel, sunt identificate componentele străine și boabele 

sparte, precum și proporția acestora. Informațiile obținute în 

acest mod sunt mult mai corecte decât o evaluare vizuală 

efectuată de operator, deoarece în buncărul de boabe este 

separată o anumită parte a materialului recoltat. Astfel, pentru 

operator este foarte dificil să efectueze o evaluare vizuală a 

nivelului de componente străine și boabe sparte. 

Afișajul și utilizarea terminalului CEBIS.

Calitatea boabelor poate fi reprezentată în două moduri pe 

ecranul CEBIS. Fie ca o imagine video în timp real, ce poate fi 

evaluată de către operator, proporția de boabe sparte și 

componente străine fiind în același timp afișată în colţul din 

dreapta al imaginii, pe două coloane. Dacă apare o modificare 

a calității materialului recoltat, operatorul poate reacționa 

imediat. Ca alternativă, proporția de boabe sparte și 

componente străine poate fi redată pe afișajul „tipic” CEBIS, 

astfel încât acesta să apară lângă afișajul pentru retur.

Recolte posibile.

GRAIN QUALITY CAMERA poate evalua următoarele tipuri de 

recolte:

 − Grâu

 − Rapiţă

 − Porumb

 − Orz

 − Secară

 − Triticale

Desigur, aveţi și posibilitatea să redaţi imaginile video ale 

celorlalte tipuri de recolte pentru a verifica fluxul de material 

recoltat.

Afișajul și utilizarea terminalului CEBIS 
MOBILE.

Dacă utilajul este echipat suplimentar cu terminalul CEBIS 

MOBILE, imaginea de la GRAIN QUALITY CAMERA poate fi 

afișată în mod continuu, nemaiputând astfel să fie afișată pe 

ecranul CEBIS al utilajului. La atingerea imaginii camerei video 

se deschide o fereastră de dialog cu o imagine de dimensiuni 

mari de la camera video, cele două coloane prezentând 

proporțiile de boabe sparte și componente străine, precum și 

opțiunile de ajustare a sensibilității.

Interacțiunea. 

Evaluarea efectuată cu ajutorul GRAIN QUALITY CAMERA 

este un parametru de control foarte important pentru funcțiile 

AUTO THRESHING și AUTO CLEANING ale sistemului 

CEMOS AUTOMATIC.

Funcția AUTO THRESHING este asociată cu GRAIN QUALITY 

CAMERA, pe când funcția AUTO CLEANING poate funcționa 

fără aceasta. Sensibilitatea camerei video este reglată astfel 

încât să poată influența controlul funcțiilor CEMOS 

AUTOMATIC, reglate pentru a obține rezultatele dorite. 

Transparență mai mare. 
GRAIN QUALITY CAMERA.
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Eficienţă și precizie.

Noul tocător de paie, noul împrăștietor radial acţionat 

mecanic și ajustarea automată a direcţiei de descărcare 

formează sistemul eficient și bine gândit de gestionare 

a paielor pentru utilajul dumneavoastră LEXION.

Gestionarea paielorChiar mai bine. 
Gestionarea paielor.
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Tocător de paieMai multă performanță. Mai mult confort. 
Tocătorul de paie.

Pentru un randament îmbunătăţit. 

Alimentarea și transportul materialului recoltat au fost 

îmbunătăţite semnificativ datorită diametrului mărit al tocătorului 

de paie. Podeaua extinsă a tocătorului de paie crește durata 

tranzitului materialului tocat, accelerându-l în mod vizibil. Când 

este folosit cu deflectorul standard, distanţa de aruncare și 

calitatea împrăștierii sunt îmbunătăţite considerabil.

Gestionarea paielor CLAAS. 
 Cu SPECIAL CUT.

De la scuturători, paiele sunt transportate direct la tocător, 

intensitatea acestuia putând fi adaptată la condiţiile existente. 

Până la 88 de cuţite cu lamă dublă dispuse apropiat, o lamă 

transversală și un rând de contracuţite sunt reţeta pentru paie 

tocate fin. LEXION este de asemenea prevăzut cu un element 

de fricţiune pivotant pentru a garanta cea mai bună tocare și 

împrăștiere a paielor. Materialul tocat fin este apoi trimis către 

împrăștietorul radial.

1 Lamă transversală reglabilă

2 Arborele de transmisie al rotorului

3 Cuţite

4 Bară rașpel

5 Element de fricțiune pivotant

6 Rând de contracuţite reglabile

Îmbunătăţirea confortabilă a calităţii de tocare. 

În cazul tocătorului de paie, atât elementul de fricțiune 

pivotant, cât și rândul de contracuţite se pot regla hidraulic. 

Astfel, puteţi ajusta calitatea de tocare în CEBIS în timp ce 

utilajul funcţionează, adaptându-vă la condiţiile de pe câmp. 

Este disponibil un sistem mecanic de reglare, comandat prin 

două manete, fără a fi nevoie să folosiți unelte.

Reglarea mecanică a contracuţitelor și a elementului de fricţiune Reglarea hidraulică a contracuţitelor și a elementului de fricţiune

Comutarea pe brazdă din interiorul cabinei.

Când vine vorba de comutarea tocătorului de paie de la 

brazdă la împrăștierea materialului tocat, această sarcină 

poate fi îndeplinită fără efort din cabină, prin intermediul 

CEBIS. Dacă tocarea este necesară doar pentru anumite 

porţiuni de teren, operatorul poate comuta utilajul în doar 

câteva secunde. 

Calitate de tocare Sistem de distribuţie cu pivotare

Element de fricţiune pivotant
Contracuţit

OPRIT
OPRIT

Poziţia pentru brazdă
Tocare
Operare pe șosea
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Împrăștietor radialMai multă eficiență. Mai multă precizie. 
Împrăștietorul radial.

Împrăștietor radial acţionat mecanic.

Împrăștietorul radial acţionat mecanic garantează împrăștierea 

perfectă a paielor, la cea mai bună calitate. Cei doi rotori de 

împrăștiere care se rotesc în sensuri opuse sunt acţionaţi de o 

curea și, prin urmare, funcţionează mereu la o turaţie 

constantă. Acest concept unic de antrenare asigură o calitate 

constantă a împrăștierii.

Împrăștiere precisă a materialului tocat și a 
plevei.

Atât materialul tocat, cât și pleava din sistemul de curăţare 

sunt prinse din mișcare de împrăștietorul radial și sunt din nou 

accelerate. Această configuraţie, împreună cu sistemul 

mecanic de acţionare, menţine scăzut necesarul de putere și 

asigură un consum redus de carburant.

Împrăștietorul radial în timpul cosirii.

Atunci când cosiţi, împrăștietorul radial este pliat în jos și 

transmisia este dezactivată 100%. Astfel, împrăștietorul radial 

este staţionar și nu mai utilizează putere. Pleava și paiele 

scurte din carcasa sitei sunt împrăștiate acum de ventilatorul 

pentru pleavă.

Împrăștietorul radial în modul de tocare.

Tocătorul de paie trimite materialul recoltat direct la 

împrăștietorul radial. Acesta accelerează din nou fluxul de 

material și îl împrăștie pe întreaga lăţime de lucru. 

Ansamblul format din împrăștietorul radial și 
ventilatorul pentru pleavă. 

Paiele scurte și pleava sunt direcţionate de la carcasa sitei la 

ventilatorul pentru pleavă. Acesta din urmă direcţionează 

materialul către împrăștietorul radial. Astfel, amestecul de 

pleavă și paie scurte, care poate reprezenta 25% din 

randamentul total, este trimis către sistemul activ de 

împrăștiere și este împrăștiat pe întreaga lăţime de lucru.

Împrăștiere controlată cu ajutorul hărţilor de 
performanţă.

Fiecare rotor de împrăștiere are două deflectoare mobile a 

căror lăţime de împrăștiere poate fi modificată fie împreună,  

fie individual. Acest lucru permite adaptarea sistemului la orice 

condiţii întâlnite în practică. Astfel, LEXION este capabil să 

împrăștie paiele eficient, folosind energie minimă, chiar și în 

condiţii nefavorabile cum ar fi volum foarte mare de paie,  

paie cu nivele diferite de umiditate, curenți laterali puternici  

sau pante.

Poziţiile împrăștietorului radial: transport, tocare, cosire

1 Tub de împrăștiere

2 Padelă

3 Flux de material 
recoltat

4 Tabla exterioară de 
împrăștiere

5 Tabla interioară de 
împrăștiere
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Reglarea direcţiei de împrăștiere

Reglarea automată a direcţiei de împrăștiere.

Toate modelele LEXION cu împrăștietor radial pot fi echipate 

cu doi senzori pentru reglarea automată a direcţiei de 

împrăștiere a materialului tocat. Senzorii sunt amplasaţi pe 

suporturile pentru lumini, pe partea stângă și cea dreaptă a 

combinei. Operatorul poate regla cu ușurinţă sensibilitatea 

senzorilor în CEBIS.

Distribuţie uniformă a plevei.

De la carcasa sitei, paiele scurte și pleava sunt direcţionate 

către împrăștietorul de pleavă sau ventilatorul pentru pleavă. 

Împrăștietorul de pleavă este acţionat hidraulic și împrăștie în 

mod uniform materialul din carcasa sitei, în spatele utilajului. 

Viteza și lăţimea de împrăștiere pot fi reglate individual folosind 

supapa de reglare a debitului.

Reglarea automată a direcţiei de împrăștiere 
pe teren înclinat.

Atunci când utilajul se deplasează pe teren înclinat, gravitația 

menţine permanent în poziţie verticală senzorii din partea din 

spate a utilajului. De asemenea, reglarea automată a direcţiei 

de împrăștiere permite distribuţia uniformă a materialului tocat 

pe întreaga lăţime de lucru (D) pe teren înclinat, reducând 

astfel sarcina operatorului, dacă sunt vânturi laterale și în 

timpul lucrului pe teren înclinat.

Împrăștiere mai eficientă.

Compensare automată a vântului lateral. 

Vântul lateral afectează direcţia de împrăștiere a materialului 

tocat. Acest lucru are ca efect o distribuţie neuniformă a 

paielor și a materialului tocat la marginea culturii, care poate 

obstrucţiona fluxul de material din heder (A). Soluţia: senzorii 

din partea din spate a utilajului detectează forţa curentului 

lateral și direcţia de împrăștiere a materialului tocat este reglată 

pentru a compensa acţiunea curentului. Avantajele sunt 

distribuţia automată, uniformă a materialului tocat și eforturile 

minime ale operatorului (B).

Setările din CEBISReglare manuală a direcţiei și a lăţimii de împrăștiere în CEBIS

Compensarea vântului lateral

Comutator principal

Sensibilitate
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CLAAS POWER SYSTEMS

Transmisie optimă pentru performanţe 
maxime: CPS.

La CLAAS, dezvoltarea utilajelor este un efort constant 

de mărire a eficienţei și fiabilităţii, precum și a 

rentabilităţii pe teren.

Desigur, acest lucru se aplică tuturor aspectelor ce ţin 

de combinele de recoltat CLAAS. Sistemul de 

transmisie joacă un rol esenţial, de aceea este nevoie 

de mult mai mult decât un motor puternic.

Sub denumirea CLAAS POWER SYSTEMS, CLAAS 

combină cele mai bune componente într-un sistem de 

propulsie unic - putere maximă de fiecare dată când 

aveţi nevoie de ea. Conceput special pentru sisteme 

de lucru cu tehnologia reducerii consumului de carburant, 

care ajută la o amortizare mai rapidă a investiţiei.

Nu mai trebuie menţionat că LEXION integrează această 

filosofie de dezvoltare: combinaţia dintre experienţa 

acumulată de-a lungul a 75 de ani de producţie de 

combine și 15 ani de dezvoltare a utilajului LEXION au 

ca rezultat cel mai bun sistem de transmisie CLAAS, 

care asigură rezultate impresionante de lucru.

Mai multe inovaţii tehnologice și rafinament ingineresc: 

pentru fiabilitate maximă chiar și în condiţii extreme. 

LEXION este pregătit.

Dedicați performanței.
CLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
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MotorRezerve mari de putere.  
Motoarele.

Combinaţia dintre putere și inteligenţă.

Motoarele Mercedes-Benz cu o cilindree de până la 10,7 l 

asigură performanțe de vârf pentru modelul LEXION, menținând 

costurile de funcționare scăzute. Cu aceste motoare, toate 

modelele LEXION 600 îndeplinesc cerințele standardului de 

emisii Stage IV (Tier 4f). Modelele LEXION 670 și 660 au o 

cilindree de 10,7 l și sunt acum echipate și cu DYNAMIC 

COOLING. 

Datele.

 − LEXION 670 / 660: Mercedes-Benz OM 470 LA, 10,7 l

 − LEXION 650 / 630 / 620: Mercedes-Benz OM 936 LA, 7,7 l

 − Şase cilindri în linie

 − Norma de poluare Stage IV (Tier 4f)

 − DYNAMIC COOLING pentru LEXION 670 / 660

 − Capacitate de 800 l a rezervorului de carburant

 − Cuplu ridicat 

 − Consum redus de carburant

 − Transmisie optimă a puterii

Aspirare planară a prafului.

Un sistem fiabil: datorită aspirării planare a prafului, modelele 

LEXION 650, 630 și 620 beneficiază de un sistem de răcire  

de înaltă performanță și de rezerve confortabile de capacitate 

de răcire. Aerul fiind aspirat la partea superioară, un sistem 

automat de aspirare a prafului asigură curățarea continuă  

a radiatorului. Praful este aspirat în sens descendent.  

Este redusă semnificativ murdărirea lamelelor de răcire.

Acces ușor pentru lucrări de întreținere și 

reparații.

Platforma motorului poate fi accesată ușor prin intermediul 

scării de acces. Ansamblul radiatorului poate fi rabatat pentru 

curățare. De asemenea, este posibilă demontarea fără unelte 

a filtrului de aer. Astfel, pot fi efectuate rapid lucrările zilnice de 

întreținere a motorului. Iluminatul de serviciu de la nivelul scării, 

punctul de umplere al rezervorului și acoperirea de sub motor 

oferă posibilitatea efectuării în siguranță și pe timp de noapte a 

lucrărilor de întreținere.

Toate la locul lor.

În spatele platformei motorului sunt amplasate rezervorul de 

AdBlue și un suport pentru furtunul de aer, precum și un pistol 

cu aer. Dacă utilajul este echipat cu un compresor, pe 

platforma motorului există o conexiune pentru aer comprimat 

ce poate fi utilizată pentru a curăța utilajul. 

  



70 71

DYNAMIC COOLING pentru LEXION 670 și 
660.

Toate modelele LEXION 670 și 660 sunt echipate și cu un 

sistem de răcire orizontal, revoluţionar. Dovedindu-și din plin 

eficiența la modelul LEXION 700 în cursul anilor trecuți, acesta 

este adaptat acum și pentru gama LEXION 600. Este amplasat 

optim în poziţie orizontală în spatele compartimentului motorului. 

O sită rotativă mare, cu diametrul de 1,6 m, asigură absorbţia 

în orice moment a unui volum suficient de aer proaspăt. 

Curăţarea permanentă este realizată cu ajutorul unui sistem 

automat de aspirare a prafului. Ansamblul radiatorului de mari 

dimensiuni are suficiente rezerve pentru a asigura răcirea 

continuă, oferind în același timp avantajul unor intervale de 

curăţare extinse.

Efect de cortină împotriva acumulării căldurii.

Designul sistemului de răcire asigură un flux ideal de aer. Aerul 

este admis prin partea superioară, trece prin radiator, este 

apoi ventilat prin compartimentul motor și aripioarele laterale 

exterioare de răcire. 

Astfel, se creează un efect de perdea de aer protectoare. 

Fluxul de aer dirijat astfel împiedică activ ridicarea prafului, 

prevenind astfel colmatarea radiatorului și acționând eficient 

ca un sistem permanent de curăţare. Două avantaje pentru 

dumneavoastră: răcire suficientă în orice moment și intervale 

lungi între procedurile de întreţinere.

DYNAMIC COOLINGRăcire inteligentă.
DYNAMIC COOLING.

Economisiţi carburant cu ajutorul ventilatorului 
cu turaţie variabilă.

O caracteristică unică în rândul combinelor de recoltat, toate 

modelele LEXION sunt echipate cu un ventilator cu turaţie 

variabilă, care este reglată automat în funcţie de gradul de 

răcire necesar. Acest lucru face posibilă economisirea 

energiei, care poate fi folosită de restul utilajului. Acest sistem 

inteligent consumă energie doar atunci când este absolut 

necesar.
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MONTANAPerformanţe mai bune pe pante abrupte.

Sistemul hidraulic: mai multă putere de 
ridicare, răspuns mai rapid.

Performanţele extraordinare ale utilajului LEXION sunt acum 

îmbunătăţite și pe pantele abrupte. Sistemul hidraulic asigură 

operarea mai bună a întregului sistem de control MONTANA:

 − Nivel sporit de eficienţă al sistemului hidraulic datorită 

pompei axiale cu cilindree variabilă (pompă LS)

 − Presiune de lucru 200 bar (+10%)

 − Debitul de ulei al pompei de lucru: 120 l/min (+50%)

 − Capacitate mărită de ridicare a implementelor frontale: 

+10% greutate / +50% reacţie mai rapidă (tehnologia 

supapelor proporţionale)

 − Capacitate maximă de reversare chiar și în timpul staţionării, 

cuplu mai mare cu 10%

 − Uleiul sintetic cu indice ridicat de vâscozitate asigură 

caracteristici de fricţiune îmbunătăţite

 − Zgomot redus datorită presiunii constante în sistem

 − Pompe eficiente cu distribuitor

Treierat la fel de eficient ca pe teren plan.

Puntea motoare este componenta esenţială a utilajului LEXION 

MONTANA. Portalele sunt rotite de către cilindrii hidraulici 

pentru a adapta roţile la sol. Şasiul MONTANA compensează 

înclinarea laterală cu până la 17% și cea longitudinală cu până 

la 6%. Astfel, utilajul este capabil să funcţioneze eficient pe 

teren înclinat și să asigure un randament ridicat la treierat, la 

fel ca pe teren plat. Operatorul stă într-o poziţie optimă, 

confortabilă pe orice pantă, iar zilele lungi de lucru pot fi 

gestionate fără stres.

MULTI CONTOUR.

Pe lângă efectuarea tuturor funcţiilor cunoscute AUTO 

CONTOUR, sistemul inovator MULTI CONTOUR deplasează 

cadrul pivotant și reglează unghiul de tăiere în funcţie de 

poziţia axei.

Curăţare 3D pentru o fiabilitate mai mare.

Şi în cazul LEXION MONTANA, sistemul de curăţare 3D 

asigură performanţe excelente pe pantele laterale cu înclinaţie 

de peste 17%.

Canal de alimentare MONTANA

Bazându-se pe poziția axei, sistemul inovator MULTI 

CONTOUR controlează cadrul pivotant, reglează unghiul de 

tăiere și toate funcțiile AUTO CONTOUR obișnuite. Canalul de 

alimentare MONTANA este echipat cu un cilindru orizontal 

pentru reglarea unghiului de tăiere și doi cilindri verticali pentru 

controlul AUTO CONTOUR și nivelarea pe pante laterale. 

Designul ranforsat permite recoltarea cu un heder VARIO cu o 

lățime de până la 9,0 m.

Prezentare generală a avantajelor MONTANA:

 − Nivelare a pantei până la 17%

 − Nivelare longitudinală până la 6%

 − Adecvat pentru hedere cu o lăţime de până la 9 m

 − Tracțiune îmbunătățită datorită diferențialului autoblocant

 − Operare facilă

 − Îmbunătățirea funcțională a întregului sistem de control al 

combinei MONTANA datorită sistemului hidraulic

 − Transmisie hidrostatică 30 km/h

 − Deplasare comodă

 − Mai mult confort pentru operator

 − Aceeași performanță ca pe teren plan

Diferenţialul autoblocant permite combinei să se deplaseze în faţă în 
siguranţă, chiar și pe pante foarte înclinate. Frâna multi-disc hidraulică 
umedă sporește nivelul de siguranţă.

30Panou de control cu sistem 
de comandă MONTANA
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Eficienţă dovedită în nenumărate rânduri.

CLAAS oferă sistemul său TERRA TRAC de mai bine de 20 de 

ani, în prezent fiind utilizate numeroase șenile TERRA TRAC la 

nivel mondial. CLAAS TERRA TRAC și-a dovedit eficienţa în 

cele mai dificile condiţii, de nenumărate ori.

LEXION 670 și 660 cu TERRA TRAC.

Condiţiile de trafic actuale fac din ce în ce mai dificilă 

transportarea utilajelor mari pe drumurile publice. În plus, lăţimea 

admisă a autovehiculelor transportate pe drumuri publice este 

restricţionată de reglementările rutiere din fiecare ţară.

Sunt disponibile trei tipuri de șenile TERRA TRAC, fiecare în 

trei variante de lăţime pentru modelele LEXION 670 și 660. 

Prin urmare, există câte un sistem de șenile TERRA TRAC 

adecvat pentru orice cerinţe.

Un nou nivel de confort.

Combina dumneavoastră LEXION se deplasează ușor pe 

câmp folosind sistemul sofisticat TERRA TRAC, cu suspensie 

independentă pentru toate componentele (roata de acţionare, 

roata de pe sol și rolele de sprijin). Acest lucru reduce șocurile 

asupra caroseriei și utilajului, sporind confortul operatorului și 

asigurând o mai bună stabilitate în curbe.

Compensarea automată a nivelului.  
Suspensie hidropneumatică.

 − Suspensia hidropneumatică poate fi ridicată sau coborâtă 

în timpul funcţionării, prin umplerea sau golirea cilindrilor 

hidraulici

 − Roata de acţionare, roata de pe sol și rolele de sprijin sunt 

montate astfel încât să se rotească în direcţii opuse; cilindrii 

hidraulici cu un rezervor sub presiune integrat sprijină 

suspensia

 − Acest lucru permite reglarea automată a nivelului la viteze 

de peste 2 km/h, pentru o stabilitate îmbunătăţită în curbe

Prezentare pe scurt: șenilele TERRA TRAC.

Prin protejarea solului și prevenirea compactării în timpul 

recoltării, nu va mai trebui să vă faceți griji în viitor în privința 

pierderilor.

 − Lățime de transport de 3,49 m

 − Protejarea solului: presiune asupra solului mai mică cu 66% 

faţă de utilajele cu roţi

 − Tracţiune îmbunătăţită (porumb/orez/condiţii de umiditate/

pantă)

 − O mai mare stabilitate în pantă (înclinare laterală)

 − Mai puţină rezistenţă la înaintare, mai puţină patinare, 

consum redus de carburant

 − Timpi de funcţionare mai mari, performanță sezonieră  

mai bună

 − Complet potrivit pentru deplasarea pe șosea cu 30 km/h

În CEBIS puteţi seta trei înălţimi diferite ale șasiului pentru a 

adapta garda la sol a utilajului.

TERRA TRACProtecție sporită a solului pe câmp.

635 mm

735 mm

890 mm
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+ 22%

TransmisieSuprafață mare de contact,  
lățime de transport redusă.

Mai mult timp de lucru.

Fiecare minut pe care o combină de recoltat îl economisește 

pe drum îmbunătățește performanța în câmp. Modelul 

LEXION 670 TT atinge o viteză maximă de 30 km/h pe șosea. 

Prin urmare, modelul LEXION poate ajunge rapid de pe un 

câmp pe altul, cu siguranţă sporită la conducere, mai mult 

confort și stabilitate direcţională extraordinară. Aceste calităţi 

ale sistemului au fost recunoscute în 2011, atunci când a 

primit medalia de argint pentru inovaţie în cadrul SIMA. 

TERRA TRAC vă permite să stați mai mult timp pe câmp și 

îmbunătăţește semnificativ rezultatele sezoniere. O mai bună 

adaptare la conturul solului, înălţimea uniformă a miriștii, 

sarcini reduse asupra echipamentului și vârfuri de presiune 

asupra solului cu 30% mai mici scot în evidenţă 

aceste diferenţe. Protecţia solului înseamnă profituri mai mari.

Transmisie hidrostatică.

Transmisia hidrostatică a combinei LEXION poate fi controlată 

extrem de ușor cu ajutorul manetei multifuncţionale, fără a fi 

nevoie să folosiți ambreiajul sau să schimbaţi treapta de 

viteză. Transmisiile hidrostatice sunt caracterizate printr-o 

eficienţă sporită. Avantajul este că energia economisită poate 

fi utilizată de restul utilajului, rezultatul final fiind o operare mai 

eficientă.

Toate modelele sunt echipate cu un sistem de control 

electrohidraulic și pot fi echipate, de asemenea, cu CRUISE 

PILOT pentru controlul automat al deplasării către înainte. Fie 

că este utilizat în modul manual sau automat, LEXION este 

condus ca un autovehicul de lux, cu un nivel atât de ridicat al 

confortului la operare încât performanţele sunt îmbunătăţite 

imediat.

Tehnologia anvelopelor pentru protecţia solului 
pe termen lung.

Eforturile intense depuse în comun de compania CLAAS și 

producători renumiți de anvelope au avut ca rezultat dezvoltarea 

acestei tehnologii de anvelopare. Avantaje remarcabile: anvelopele 

îmbunătăţesc mobilitatea pe șosea. Zona de contact mărită 

semnificativ sporește forţa de tracţiune și reduce patinarea și 

consumul de carburant, iar presiunea scăzută a anvelopelor 

reduce compactarea solului, având o contribuţie durabilă la 

îmbunătăţirea structurii solului.

Anvelopare

Anvelopare  

standard MICHELIN CerexBib

680/85 R 32 bar 2,9 1,8

800/70 R 32 bar 2,4 1,6

Anvelopare

Anvelopare  

standard SVT CHO Continental

800/70 R 32 bar 2,4 1,6

Cifre și fapte:

 − Presiunea în anvelope poate fi redusă cu 0,6 până la 1,1 

bar la o capacitate maximă de încărcare, comparativ cu 

anvelopele standard de aceeași dimensiune - ceea ce 

înseamnă o reducere de 35%

 − Anvelopele au o zonă de contact cu două dimensiuni mai 

mare decât anvelopele standard, asigurând un contact cu 

solul cu 22% mai mare pentru aceeași lăţime de transport

 − Anvelopare punte motoare: 800/70 R 32 și 680/85 R 32, 

anvelopare punte viratoare: 620/70 R 26 și 520/80 R 26

POWER TRAC.

O simplă atingere a unui buton este suficientă pentru a 

beneficia de întreaga putere dezvoltată de combina LEXION, 

pentru ca aceasta să continue să funcţioneze în cele mai 

dificile condiţii de teren: cu o forţă de tracţiune maximă și un 

consum redus de carburant. Sistemul de tracţiune integrală 

funcţionează fiabil și nu necesită întreținere.

Conceptul de antrenare:

 − O forţă de tracțiune suplimentară este asigurată de o unitate 

hidrostatică montată central pe puntea spate

 − Tracțiunea integrală poate fi acționată în timpul deplasării

 − Tracţiunea clasică pe 2 roţi poate fi activată prin decuplarea 

mecanică a tracţiunii pe puntea spate:

 − Pentru eficiență sporită în timpul utilizării pe șosea

 − Mai multă forţă de tracţiune

LEXION 670 / 660

30 km/h, perfect adaptat pentru 
transportul pe șosea

Sistemul TERRA TRAC cu suspensie 
hidropneumatică a primit medalia de 
argint pentru inovaţie la SIMA 2011.

30

635 mm

735 mm

890 mm 890 mm

735 mm

635 mm

3,49 m / 11,45 ft.

3,79 m / 12,43 ft.

3,99 m / 13,09 ft.

25"

29"

35" 35"

29"

25"

Deplasare lină.

La deplasarea pe șosea, modelul LEXION 670 reduce 

automat turaţia motorului în funcţie de poziţia manetei pentru 

controlul vitezei de deplasare, pentru reducerea suplimentară 

a consumului de carburant. Desigur, puterea maximă a 

motorului la turaţia nominală este disponibilă atunci când 

plecaţi de pe loc.

Anvelopare standard

5.857 cm2 7.314 cm2

CerexBib

800/70 R 32 / 9.000 kg IF 800/70 R 32 / 9.000 kg

2,4 bar 1,6 bar

Lăţime de transport redusă cu zonă 
de contact mărită
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Cabină confortabilă

Suport mai mare pentru operator. LEXION are tot ce 

este necesar pentru a menține motivația operatorului la 

un nivel ridicat, precum și un nivel de productivitate înalt, 

chiar și atunci când zilele de lucru sunt foarte lungi.

Pentru un confort maxim al operatorului. 
Cabina.
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Cabină confortabilă

Amortizează, susţine, ventilează și încălzește: 
scaunul Premium pentru operator.

Susţinere completă pentru un lucru dinamic, activ, în timp ce 

staţi pe scaun. Controlul activ asigură o ventilaţie optimă și 

îndepărtarea transpiraţiei, fără a-l supune pe operator la 

curenţi de aer neplăcuţi. Scaunul cu suspensie pneumatică și 

reglare automată a înălţimii se adaptează automat la greutatea 

operatorului și atenuează vibraţiile cu până la 40%. Un suport 

lombar pneumatic, cu două secţiuni, vă menţine spatele în 

formă, în timp ce un termostat automat pentru sistemul de 

încălzire a scaunului asigură căldură și confort. Scaunul din 

piele are suspensie pneumatică, este încălzit și ventilat.

Complet echipat: scaun pentru pasager cu 
compartiment frigorific integrat.

 − Cotieră integrată pe ușă în partea stângă

 − Spătar rabatabil, ce poate fi utilizat ca masă

 − Compartiment frigorific mărit, cu o capacitate de 43 de litri 

și suport pentru sticle

 − Numeroase alte compartimente de depozitare

Lumină de lucru cu rază mare de acțiune. 

Sistemele de iluminare asigură cea mai bună vizibilitate pentru 

întreaga zonă de lucru și pentru componentele utilajului, chiar 

și pe timp de noapte. Funcţiile inteligente, cum ar fi funcţia de 

iluminare de durată, formează un pachet complet. Pachetele 

de lumini LED oferă vizibilitate excelentă, ca și cum ar fi zi. 

 − Până la 12 lumini de lucru pe cabină

 − Lumină de lucru cu rază lungă de acțiune pentru iluminarea 

suprafețelor mari

 − Iluminare pentru implementele frontale rabatabile

 − Lumini laterale, lumini de lucru, lumini axă viratoare

 − Iluminare automată a tubului de descărcare

 − Lumini automate pentru marșarier

 − Iluminare pentru sistemul de curăţare, buncăr și retur

 − Lumini de serviciu sub panourile laterale, în compartimentul 

pentru unelte, pe treptele către compartimentul motorului și 

în compartimentul motorului

 − Lumină de lucru mobilă

Mai mult spaţiu. Mai mult confort.  
Productivitate mai mare.

Pentru condiții de lucru optime.

LEXION oferă operatorului libertate de mișcare, o dispunere 

clară a comenzilor și o vizibilitate excelentă de jur împrejur. În 

permanență climatizată corespunzător, perfect izolată fonic și 

echipată cu coloană de direcţie reglabilă în trei poziţii, asigură 

condiţii de lucru de primă clasă.

Compartiment frigorific 
integrat în scaunul 

pasagerului
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CEBISMai informat, mai mult control.

Tastele de comandă  
CEBIS și HOTKEY

CEBIS pe șosea.

1 Bara de meniu

2 Viteza de deplasare și turaţia (rpm)

3 Orele de funcţionare

4 Afișarea nivelului de carburant, a temperaturii și a nivelului 

de uree

CEBIS pe câmp.

5 Monitorizare randament

6 Calcul suprafaţă și productivitate în timpul recoltării

7 Informaţii privind statusul combinei inclusiv motor (până la 

40 de afișaje ce pot fi selectate)

8 Fereastra de mesaj (pentru alerte și informaţii)

9 Poziţia hederului (AUTO CONTOUR / înălţime de tăiere)

10 Verificarea returului (volum / calitate)

Operatorul este mereu în centrul atenţiei. 

Informarea, înregistrarea, controlul și monitorizarea sunt 

sarcinile sistemului electronic de informare la bord CEBIS. 

Acesta se distinge prin organizarea clară, logică a funcţiilor din 

structura meniului.

O privire rapidă asupra monitorului CEBIS vă oferă o imagine 

de ansamblu asupra proceselor și condiţiilor actuale: toate 

informaţiile relevante pentru condus sau recoltare sunt 

rezumate clar pe monitor. Mesajele de avertizare sunt însoţite 

de semnale acustice și de semnale vizuale sub formă de 

pictograme și text.

Monitor atractiv cu diagonala de 21 cm.

Ecranul color CEBIS cu diagonala de 8,4" oferă o vizibilitate 

optimă datorită cuplajului cu bilă care permite ajustarea 

monitorului în funcţie de nevoile operatorului. Monitorul poate fi 

ajustat atât pe orizontal, cât și pe vertical.

Operare clară, simplă și rapidă.

 − Setările de bază ale utilajului în modul de lucru pot fi 

configurate prin intermediul butonului rotativ CEBIS (B)

 − Un buton rotativ HOTKEY suplimentar permite accesul 

rapid la alte funcţii (E)

 − Poziţia butonului rotativ este afișată pe monitorul CEBIS (H)

 − Butoanele rotative/cu apăsare CEBIS și HOTKEY (A / D) 

sunt folosite pentru navigarea în meniu și pentru 

modificarea setărilor

 − Schimbul de date se realizează cu ușurinţă datorită unui 

card de date compact

 − Butonul DIRECT ACCESS oferă acces direct la cea mai 

recentă setare a meniului. De asemenea, acesta oferă 

acces la imaginile captate de camera video

Totul este clar și simplu pe panoul de 
comandă.

Integrat în scaunul operatorului, funcţiile sale flexibile pot fi 

modificate la nevoie. Butoanele funcţionale includ:

A Buton rotativ/cu apăsare pentru selectarea meniului

B Buton rotativ pentru meniul direct CEBIS

C Tasta ESC

D Buton rotativ/cu apăsare HOTKEY

E Buton rotativ pentru meniul direct HOTKEY

F Buton pentru informaţii

G Buton DIRECT ACCESS

H Monitor CEBIS

I Implement frontal activat/dezactivat

J Sistem de batozare activat/dezactivat

K Inversor implement frontal

L Cuţit pentru seminţe de rapiţă, partea stângă, activat/

dezactivat

M Reglarea laterală a hederului / modificarea valorilor din 

meniul HOTKEY / poziţia longitudinală a platformei 

hederului VARIO

N Schimbarea treptelor de viteză

O Frână de parcare

P Preselectare LASER PILOT stânga/dreapta

Q Tracţiune integrală

R Turaţia motorului diesel (trei niveluri)

S Deschidere capac buncăr

T Maneta multifuncţională CMOTION
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CEBIS | Maneta multifuncţională | CMOTION

CMOTION. Mai mult confort.

Maneta multifuncţională integrată în cotiera din dreapta 

scaunului operatorului joacă un rol esenţial în transformarea 

modelului LEXION într-un utilaj ușor de utilizat și confortabil 

pentru operator. CMOTION a fost proiectată special pentru 

operarea ergonomică, folosind mâna dreaptă. Conceptul 

inovator de comandă cu trei degete permite controlarea intuitivă 

a mai multor funcţii, fără a fi nevoie să vă repoziţionaţi mâna.

1 Extindere tub de descărcare

2 Retragere tub de descărcare

3 Pornire / oprire descărcare

4 Decuplare heder

5 Controlul rabatorului

6 Controlul înălţimii implementelor frontale

7 AUTO PILOT (ghidare, CRUISE PILOT)

Un alt buton basculant (8) este amplasat pe partea din spate a 

manetei multifuncţionale. Având alocate trei funcţii, acest 

buton permite fie controlul manual lateral al hederului, fie 

modificarea valorilor în meniul HOTKEY sau ajustarea manuală 

a platformei hederului VARIO.

Alegerea vă aparţine: maneta 
multifuncţională sau CMOTION Buton basculant (8) cu trei funcţii

Mai multe funcţii la îndemână.

Optimizarea performanțelor în CEBIS.

Utilizând CEBIS puteți accesa datele specifice recoltelor legate 

de combină și efectua setările de bază ale acesteia. Pentru 

optimizarea performanțelor, toate modelele LEXION dețin o 

bibliotecă CEBIS ce cuprinde măsuri de luat pentru diferite 

probleme întâlnite.

De exemplu, dacă pierderile de la nivelul sitei sunt prea mari, 

prima măsură recomandată de sistem este să deschideți sita 

superioară cu câte 1 mm. Doar pentru pierderile prea mari de 

la nivelul sitei CEBIS oferă opt acțiuni pe care operatorul le 

poate efectua manual.

Astfel, operatorului îi este oferită asistență amplă pentru a 

utiliza cât mai eficient capacitatea instalată a utilajului.

Nr. Măsură

Pierderi la nivelul sitei

Verificați rezultatele după fiecare reglare!

1 Deschideți sita superioară, cu câte 1 mm
2 Reduceți turația ventilatorului sau măriți în cazul în care este prezentă 

o masă de paie
3 Închideți clapetele rotorului (supraîncărcare sită / paie scurte)
4 Reduceți turația rotorului dacă este posibil, reduceți cantitatea de 

paie scurte
5 Deschideți ușor sita inferioară
6 Reduceți turația tobei de treierat, reduceți cantitatea de paie scurte
7 Deschideți contrabătătorul, verificați calitatea treieratului
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Fleet View | TELEMATICS

Documentaţie automată.

Această funcţie documentează automat și prelucrează toate 

informațiile despre utilaj. Ca o extensie pentru TELEMATICS, 

documentaţia automată transferă (fără vreo intervenţie din 

partea operatorului) datele de lucru referitoare la utilizări specifice 

pe teren către un server, unde sunt interpretate și prelucrate. 

Interpretarea și prelucrarea datelor se bazează pe limitele 

terenurilor încărcate anterior din sistemul dumneavoastră. 

Restul pașilor de prelucrare sunt simpli, deoarece toate datele 

relevante referitoare la utilaj pot fi exportate în format IsoXML.

O imagine de ansamblu la doar un click 
distanță.

CLAAS TELEMATICS vă oferă, în orice moment și din orice 

loc, acces prin internet la toate datele importante referitoare la 

combina dumneavoastră. Bucuraţi-vă de avantajele 

TELEMATICS.

Aplicația Fleet View.

Cu ajutorul aplicației Fleet View de la CLAAS puteți coordona 

echipa care transportă cerealele cu ajutorul flotei dumneavoastră 

de recoltat, astfel încât combinele de recoltat să funcționeze 

fără timpi neproductivi. Aplicația informează toți operatorii în 

mod continuu, aproape în timp real, despre locațiile combinelor 

de recoltat din cadrul flotei și nivelul curent de umplere a 

buncărelor de boabe ale acestora. 

Îmbunătăţiţi procesele de lucru.

Un raport privind analiza timpilor de funcţionare și alte evaluări 

importante ale utilajului vă este trimis zilnic prin e-mail. Acest 

lucru vă permite să revedeţi date specifice din ziua anterioară 

și să determinaţi când și cât de eficient a funcţionat combina 

dumneavoastră, înainte de a relua activitatea. În plus, itinerariul 

de lucru al utilajului poate fi vizualizat împreună cu protocolul 

privind evenimentele, pentru a putea optimiza logistica de 

transport. TELEMATICS permite gestionarea precisă a 

utilajelor și ajută la evitarea timpilor de inactivitate nerentabili.

Fleet View și TELEMATICS.

Simplificarea documentaţiei.

Utilizați TELEMATICS pentru a exporta datele relevante în 

registrul terenului arabil și pentru a economisi timp preţios.  

De exemplu, transferaţi date privind cantităţile recoltate pe 

anumite suprafeţe.

Optimizați setările.

Accesaţi personal serverul web TELEMATICS pentru a 

compara rapid performanţele și datele de recoltare ale 

utilajelor dumneavoastră, în vederea ajustării setărilor, pentru a 

obţine cele mai bune rezultate, în fiecare zi și în orice condiţii.
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Cartografierea randamentului.

Utilizând funcţiile de gestionare a comenzilor, puteţi folosi 

utilajul LEXION pentru a realiza cartografierea producţiei. 

Senzorii utilajului LEXION măsoară producţia și umiditatea 

boabelor, în timp ce CEBIS adaugă coordonatele geografice 

folosind datele furnizate prin GPS.

Toate valorile măsurate sunt stocate pe carduri portabile cu 

cip, pentru a facilita transferul. Software-ul AGROCOM MAP 

START inclus vă permite să produceţi hărţi informative privind 

producţia, pe baza cărora puteţi stabili viitoarea 

dumneavoastră strategie de producţie.

QUANTIMETER măsoară și verifică.

Funcţiile principale ale QUANTIMETER sunt măsurarea 

randamentului, măsurarea nivelului de umiditate și afișarea 

datelor în CEBIS. Măsurarea randamentului depinde de 

recoltă. Nivelul de umiditate al recoltei este monitorizat 

constant și afișat la cerere.

În timpul măsurării volumului din liftul pentru boabe, o 

fotocelulă înregistrează nivelul de umplere al padelelor. 

Folosind factori de corecţie corespunzători, inclusiv înclinarea 

transversală și longitudinală a utilajului printre altele, 

QUANTIMETER determină automat cantitatea exactă 

recoltată.

Gestionarea lucrărilor.

Puteţi gestiona operaţiunile desfășurate cu ajutorul CEBIS. În 

plus, cu software-ul AGROCOM MAP START de la CLAAS 

puteţi pregăti datele privind clienţii și loturile de teren pentru a 

fi rulate și prelucrate prin intermediul CEBIS.

 − Toate datele sunt memorate după finalizarea unei anumite 

sarcini sau la sfârșitul zilei de lucru.

 − Datele pot fi tipărite pe utilaj sau transferate prin intermediul 

unui stick USB

 − Toate datele pot fi vizualizate și prelucrate în continuare pe 

computer

 − Chiar și contoarele pentru zile, recolte și cele totale pot fi 

afișate și tipărite în CEBIS

Gestionarea lucrărilor | Cartarea terenuluiMai mult potenţial atunci când este nevoie.

Gestionare simplificată a lucrărilor.

Terminalul S10 poate fi utilizat nu doar pentru ghidarea prin 

GPS, ci și pentru controlul funcțiilor ISOBUS. O caracteristică 

nouă este cea de gestionare a lucrărilor pe baza ISOBUS. 

Funcția ISO TC-BAS este utilizată pentru a colecta cele mai 

importante date, precum suprafața lucrată, randamentul, 

umezeala boabelor și timpul de lucru, iar ISO TC-GEO 

generează hărți ale randamentului și transmite imagini direct în 

cabină.

Cartografiere mai precisă a randamentului.

O funcție valoroasă și esențială pentru măsurarea 

randamentului dumneavoastră, inclusă în orice licență ISO-TC-

GEO cu efect imediat: lățimea de lucru este corectată și 

reglată automat, astfel că operatorul nu mai trebuie să facă 

modificări manual. Acest lucru asigură înregistrarea cu și mai 

mare precizie a suprafețelor lucrate, pentru a crea hărți ale 

randamentului și mai precise.
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Sisteme automate de ghidareGhidare mai precisă.

Puteţi alege între trei sisteme automate de 
ghidare.

Toate modelele LEXION pot fi echipate cu trei sisteme 

automate de ghidare, din care puteţi alege în funcţie de 

aplicaţie.

 − GPS PILOT – sistemul de ghidare prin satelit

 − LASER PILOT – sistemul de ghidare electro-optic

 − AUTO PILOT – sistemul de ghidare electro-mecanic

Așa cum îl doriți.

Afișajele mobile CLAAS oferă o opţiune flexibilă de control 

pentru ISOBUS și sistemele de ghidare. De asemenea, 

terminalul poate fi mutat de la un tractor sau de la o combină 

de recoltat autopropulsată la alta, în funcţie de sezon sau de 

sarcina curentă. Echipaţi-vă modelul LEXION cu sistemele de 

care aveţi nevoie, direct din fabrică sau ca opţiune de montare 

ulterioară.

 − S10: terminal tactil de înaltă rezoluţie, de 10,4", cu funcții 

de ghidare și ISOBUS: pot fi vizualizate imagini de la patru 

camere video

 − S7: terminal tactil de înaltă rezoluţie, de 7", cu funcţii de 

ghidare

LASER PILOT. 

Senzorii electro-optici ai sistemului LASER PILOT folosesc 

impulsurile de lumină pentru a scana zona dintre materialul 

recoltat și miriște și pentru a ghida automat utilajul LEXION 

de-a lungul liniei de demarcaţie dintre cele două.

LASER PILOT poate fi pliat pentru transport și este disponibil 

atât pentru partea stângă, cât și pentru cea dreaptă a 

hederului. Poziţionarea sa optimă pe marginea hederului 

asigură un unghi vizual bun și o siguranţă funcţională sporită, 

chiar și în cazul recoltelor culcate sau în pantă.

AUTO PILOT.

Două benzi de senzori, integrate într-una dintre unităţile 

culegătoare, înregistrează poziţia combinei LEXION și o 

ghidează automat pe cea mai bună cale printre rândurile de 

porumb, indiferent de condiţiile de pe câmp. Astfel, AUTO 

PILOT contribuie la sporirea performanţei și a eficienţei.

GPS PILOT FLEX.

GPS PILOT poate fi utilizat nu doar cu direcţia acţionată 

hidraulic, ci și cu volanul automat GPS PILOT FLEX. Acest 

volan vă permite să operaţi utilajul cu un grad foarte mare de 

precizie. Marele avantaj al GPS PILOT FLEX este versatilitatea.

 − Nu este necesară folosirea sistemului hidraulic

 − Sistemul de ghidare poate fi mutat rapid de la un utilaj la 

altul

Volanul acţionat electric transferă comenzile de direcţie de la 

terminal și butonul de navigaţie către puntea viratoare, pentru 

a direcţiona utilajul.

Sprijin la capăt de rând.

TURN IN facilitează poziționarea corectă a utilajului pe 

traiectorie. Pe măsură ce combina se apropie de calea pe 

care operatorul dorește să o urmeze, sistemul automat de 

ghidare preia controlul de la un unghi de 90° (când direcția de 

deplasare a utilajului este singurul parametru de referință) sau 

chiar de 120° (când există un capăt de rând). TURN IN îi 

permite operatorului să se concentreze pe implement și pe 

utilaj fără grija de a se mai poziționa corect pe traiectorie. 

TURN IN este prevăzut standard cu ambele terminale pentru 

sisteme de ghidare (S10 / S7).

Ghidare automată la capăt de brazdă.

Funcţia AUTO TURN se ocupă de manevrele de virare la 

capătul brazdei. Sensul de virare și următorul rând care trebuie 

lucrat sunt pre-selectate pe terminal. Sistemul de ghidare se 

ocupă de restul manevrelor.
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Nevoie scăzută de întreţinere.

LEXION impresionează și ca exemplu în ceea ce privește 

nevoia scăzută de întreţinere. Intervalele de service sunt lungi: 

1000 de ore pentru uleiul din sistemul hidraulic. Iar atunci 

când este timpul să realizaţi aceste lucrări, accesul facil la 

toate punctele de întreţinere asigură finalizarea rapidă și simplă 

a operaţiunilor.

 − Capacul radiatorului, cu balamale, la nivelul sistemelor de 

aspirare planară și DYNAMIC COOLING poate fi rabatat în 

sus pe toată lungimea

 − Scară mobilă, pliantă pentru accesul facil la compartimentul 

motor și la alte zone de întreţinere

 − Capotă spate complet rabatabilă

 − Sistem de aer comprimat cu furtun și pistol cu aer 

comprimat pentru curăţare confortabilă

 − Puncte comune de lubrifiere pentru acces rapid la punctele 

de ungere

 − Compartiment de depozitare, de exemplu pentru trusa  

de scule

 − Design unic al panoului lateral (construcţie tip sandwich, din 

aluminiu) pentru un acces mai simplu

Sistemul centralizat de lubrifiere.

Sistemul centralizat de lubrifiere gresează aproape toate 

punctele de ungere după intervalele de service prestabilite. 

Punctele de lubrifiere și intervalele de service trebuie 

programate o singură dată. Spre deosebire de gresarea 

individuală manuală, lubrifiantul este transportat de la 

rezervorul central și este distribuit către punctele de lubrifiere.

Avantajele dumneavoastră:

 − Lubrifiere controlată a tuturor punctelor în timp ce utilajul 

funcționează

 − Durată mai lungă de viaţă a bolţurilor și rulmenţilor

 − Reducerea costurilor printr-un consum minim de lubrifiant și 

reducerea uzurii

 − Costuri de întreținere reduse

Întreținere simplă. Sistem centralizat de lubrifiere | Întreţinere

Pachetul confortabil de întreținere.

Şi sarcinile zilnice de întreținere trebuie să fie practice și 

confortabile. Pachetul confortabil de întreținere include mai 

multe soluții inteligente: 

 − Rezervor de apă de 15 l, robinet de închidere separat 

pentru spălarea mâinilor în partea laterală a 

compartimentului pentru unelte, poate fi îndepărtat pentru 

umplere 

 − Tambur pentru înfășurat furtunul de aer comprimat de 15 m, 

cu sistem automat de înfășurare a furtunului 

 − Suport pentru pistolul de lubrifiere în compartimentul pentru 

unelte
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CLAAS Service & PartsOrice și oricând aveți nevoie.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Parts Logistics Center din  
Hamm, Germania, are în stoc peste 155.000  

de piese diferite și o zonă de depozitare  
de peste 100.000 m2.

Pentru afacerea dumneavoastră:  
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS oferă una dintre cele mai cuprinzătoare 

game de piese de schimb, indiferent de marcă și domeniu, 

pentru toate aplicaţiile agricole de la ferma dumneavoastră. 

Orice și oricând aveți nevoie.

Întotdeauna la zi.

Dealerii CLAAS se numără printre cele mai eficiente companii 

de tehnologie agricolă din lume. Membrii echipelor noastre de 

service sunt calificaţi și dotaţi cu echipamente și dispozitive de 

diagnoză speciale. CLAAS Service înseamnă lucrări de înaltă 

calitate. De asemenea, CLAAS Service vă îndeplinește toate 

cerinţele în materie de expertiză și fiabilitate. Orice și oricând 

aveți nevoie.

Cerinţele dumneavoastră contează.

Vă puteţi baza întotdeauna pe noi: vom fi alături de dumneavoastră 

de fiecare dată când veți avea nevoie. Oriunde. Rapid. De 

încredere. Dacă este nevoie, chiar și 24 de ore pe zi. Cu o 

soluţie completă pentru utilajul și afacerea dumneavoastră. 

Orice și oricând aveți nevoie. 

Piese de schimb și accesorii ORIGINALE.

Adaptate special pentru utilajul dumneavoastră: piese fabricate 

cu precizie, consumabile de înaltă calitate și accesorii utile. Vă 

vom furniza soluţia potrivită din gama noastră cuprinzătoare 

de produse pentru a garanta un nivel maximum de fiabilitate 

pentru utilajul dumneavoastră. Orice și oricând aveți nevoie.

Fiabilitatea poate fi planificată.

Produsele noastre de service vă ajută să creșteţi fiabilitatea 

utilajului, să minimizaţi riscul de avarii și să vă bazaţi calculele 

pe costuri previzibile. CLAAS MAXI CARE oferă fiabilitate 

planificată pentru utilajul dumneavoastră. Orice și oricând aveți 

nevoie.

Acoperire la nivel mondial de la depozitul din 
Hamm.

Depozitul nostru central de piese de schimb livrează rapid și 

eficient toate piesele de schimb originale CLAAS în toate 

colţurile lumii. Dealerul CLAAS local vă poate furniza soluţia 

potrivită pentru recolta și afacerea dumneavoastră în cel mai 

scurt timp. Orice și oricând aveți nevoie.

Întotdeauna în legătură cu distribuitorul 
dumneavoastră și CLAAS.

Utilizând sistemul Remote Service, distribuitorul dumneavoastră 

CLAAS vă poate accesa utilajul și datele specifice ale acestuia, 

pentru a putea răspunde împreună rapid și direct la cerințele 

de întreținere și service. 

În plus, prin intermediul TELEMATICS puteți consulta online în 

orice moment și de oriunde toate informațiile importante 

despre utilajul dumneavoastră. Orice și oricând aveți nevoie.
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Tehnologie în detaliu 

1 GPS PILOT

2 Cabină confortabilă

3 CEBIS

4 Despicători de lan

5 LASER PILOT 

6 Multicuplă

7 Heder VARIO

8 Antrenare hidrostatică a rabatorului

9 AUTO CONTOUR

10 Motoare Mercedes-Benz pentru toate modelele 

LEXION 600, DYNAMIC COOLING pentru LEXION 

670 și 660

11 MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM (MSS)

12 Scuturători de înaltă performanţă

13 Sistem de treierat APS

14 PROFI CAM

15 Împrăștietor radial cu reglarea automată a direcţiei 

de împrăștiere

16 Tocător SPECIAL CUT

17 Împrăștietor pleavă

18 Tracţiune integrală

19 Sistem de curăţare 3D

20 Podea de retur separată

21 Tehnologie de anvelopare / TERRA TRAC

22 Turbine de ventilație

Prezentare pe scurt a modelului LEXION 600.
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Bazat pe expertiza noastră.  
Noul LEXION.

Cabina.

 − Cabina confortabilă izolată fonic asigură un mediu extrem 

de silenţios, care vă ajută să vă concentraţi asupra 

operaţiunilor desfășurate

 − Ecran tactil CEBIS MOBILE pentru controlul CEMOS 

DIALOG și CEMOS AUTOMATIC

 − CEMOS AUTOMATIC, CRUISE PILOT și ghidarea automată 

ajută operatorul să utilizeze în mod optim performanțele 

utilajului

 − GRAIN QUALITY CAMERA pentru monitorizarea automată 

a calităţii boabelor

 − Gestionarea lucrărilor, cartografierea randamentului și 

sistemul TELEMATICS asigură gestionarea simplă și 

practică a datelor

Hedere.

 − Hederele VARIO cu lăţimi de până la 12,27 m asigură 

performanţe cu până la 10% mai mari prin optimizarea 

fluxului de material recoltat

 − AUTO CONTOUR este un heder controlat inteligent, care 

compensează automat denivelările suprafeţei pe direcţia de 

deplasare, precum și cele pe direcţie perpendiculară

 − Gama largă de implemente frontale: CERIO, VARIO, 

CONVIO, MAXFLEX, SUNSPEED, CORIO, SWATH UP și 

hederele rabatabile asigură o capacitate de utilizare pentru 

recolte multiple

 − NOU: hederele cu bandă CONVIO și CONVIO FLEX pentru 

urmărirea optimă a conturului solului și un flux optim de 

material recoltat

Tehnologie de treierat.

 − Randament la recoltare cu până la 20% mai mare datorită 

sistemului de treierat APS

 − Buncăr de boabe de 12.000 l pentru LEXION 670 TERRA 

TRAC, rată de descărcare de până la 130 l/s

 − Sistem de curățare 3D pentru suprafețe înclinate de până  

la 20%

 − Gestionare profesionistă a paielor cu SPECIAL CUT și 

împrăștietor radial cu acţionare și reglare automată a 

direcţiei de împrăștiere, pentru împrăștierea uniformă a 

paielor pe întreaga lăţime de lucru

 − AUTO CROP FLOW protejează împotriva suprasarcinilor și 

reduce timpii neproductivi

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

 − NOU: motoarele Mercedes-Benz asigură rezerve 

consistente de putere pentru cele mai solicitante condiţii de 

lucru

 − Sistem hidraulic de înaltă performanță pentru utilizarea și 

mai rapidă a funcției de control al hederului AUTO CONTOUR

 − TERRA TRAC și anvelope pentru protecţia optimă a solului

 − Acces ușor și confortabil la punctele de acces

 ●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

CLAAS duce o politică de îmbunătăţire continuă a produselor pentru a răspunde cerinţelor clienţilor. Prin urmare, pot fi efectuate modificări ale tuturor produselor fără notificare prealabilă. Toate 
descrierile şi datele tehnice din această broşură sunt aproximative şi pot include dotări opţionale care nu fac parte din oferta standard. Această broşură este valabilă la nivel internaţional. Pentru 
specificaţii valabile la nivel local, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat dealer CLAAS şi să solicitaţi informaţii referitoare la lista de preţuri. Este posibil ca unele panouri de protecţie să fi fost 
îndepărtate pentru a ilustra mai bine o anumită funcţie. Pentru a evita eventualele pericole, nu îndepărtaţi personal aceste panouri de protecţie. În acest sens, citiţi şi instrucţiunile din manualul 
de utilizare.
Toate datele tehnice ale motoarelor au la bază norma de poluare europeană: Stage. Utilizarea în prezentul document a normei Tier are scop exclusiv informativ şi de a asigura o mai bună 
înţelegere a datelor şi nu implică necesitatea unei certificări pentru regiunile în care emisiile sunt reglementate prin norma Tier.

LEXION 670 / 

670 TERRA TRAC / 

670 MONTANA

660 / 

660 TERRA TRAC

650 630 / 

630 MONTANA

620

Tocător

Tocător SPECIAL CUT, 88 cuțite ○ ○ ○ – –

Tocător SPECIAL CUT, 72 cuţite – – – ○ ○

Tocător STANDARD CUT, 64 cuţite ○ ○ ○ – –

Tocător STANDARD CUT, 52 cuţite – – – ○ ○

Împrăştietor radial ○ ○ ○ – –

Comutare hidraulică din cabină (mod de deplasare, 
brazdă, tocare)

● ● ● ● ●

Reglarea hidraulică a contracuţitelor şi a elementului de 
fricţiune

○ ○ ○ ○ ○

Împrăştietor pleavă ○ ○ ○ ○ ○

Împrăştiere pleavă cu împrăştietorul radial ○ ○ ○ – –

Reglare automată a direcţiei de împrăştiere ○ ○ ○ – –

Transmisie

Compensare laterală până la 17% ● (MONTANA) – – ● (MONTANA) –

Compensare longitudinală până la 6% ● (MONTANA) – – ● (MONTANA) –

Șenile TERRA TRAC cu suspensie hidropneumatică ● (TERRA TRAC) ● (TERRA TRAC) – – –

Tracțiune integrală POWER TRAC ○ ○ ○ ○ ○

Transmisie manuală cu 2 trepte ● (MONTANA) – – ● (MONTANA) –

30 km/h ○ ○ – ● (MONTANA) –

Deplasare comodă ● ● – ● (MONTANA) –

Motor

Producător Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Tipul OM 470 LA OM 470 LA OM 936 LA OM 936 LA OM 936 LA

Cilindri / capacitate cilindrică Nr./l 6 în linie/10,7 6 în linie/10,7 L 6/7,7 L 6/7,7 L 6/7,7

Control motor Electronic Electronic Electronic Electronic Electronic

Putere maximă (ECE R 120) kW/CP 320/435 300/408 260/354 260/354 230/313

Norma de poluare Stage IV (Tier 4f) ● ● ● ● ●

Măsurare consum carburant ○ ○ ○ ○ ○

Capacitate rezervor carburant l 800 800 800 800 800

Curățare planară a ecranului radiatorului – – ● ● ●

DYNAMIC COOLING ● ● – – –

Managementul datelor

TELEMATICS ● ● ● ● ●

Gestionarea lucrărilor ○ ○ ○ ○ ○

Cartarea terenului ○ ○ ○ ○ ○

Sisteme de asistență pentru operator

CRUISE PILOT ○ ○ ○ ○ ○

CEMOS AUTO THRESHING, CEMOS AUTO CLEANING, 
AUTO SLOPE

○ ○ ○ ○ ○

CEMOS DIALOG ○ ○ ○ ○ ○

GRAIN QUALITY CAMERA ○ ○ ○ ○ ○

AUTO CROP FLOW ○ ○ ○ ○ ○

Sisteme de ghidare

GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○

Greutate

(poate varia în funcţie de echipare) Utilaj cu roţi fără 
implement frontal, tocător de paie şi împrăştietor de 
pleavă, rezervor de carburant plin

kg 15400 15400 14900 14300 14300

LEXION 670 / 

670 TERRA TRAC /

670 MONTANA

660 / 

660 TERRA TRAC

650 630 / 

630 MONTANA

620

Sistem de treierat

Accelerator de pre-separare (APS) ● ● ● ● ●

MULTICROP ● ● ● ● ●

Lăţime tobă mm 1700 1700 1700 1420 1420

Diametru tobă mm 600 600 600 600 600

Turaţie bătător rpm 395-1150 395-1150 395-1150 395-1150 395-1150

cu reductor rpm 166-483 166-483 166-483 166-483 166-483

Bătător cu şine raşpel ● ● ● ● ●

Bătător închis cu şine raşpel ○ ○ ○ ○ ○

Contrabătător 7/18 ○ ○ ○ ○ ○

Unghi de înfăşurare contrabătător Grade 142 142 142 142 142

Suprafaţă contrabătător m2 1,26 1,26 1,26 1,06 1,06

Reglare electrohidraulică a contrabătătorului, cu protecţie la 
suprasarcină

● ● ● ● ●

Sincronizare accelerator şi post bătător ● ● ● ● ●

Tensionare automată a variatorului tobei ● ● ● ● ●

Trapă colectare pietre de mari dimensiuni ● ● ● ● ●

Unitate de treierare orez – – – ○ –

Separare reziduală a boabelor

Scuturători Nr. 6 6 6 5 5

Lungimea scuturătorilor m 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

Suprafaţă scuturători m2 7,48 7,48 7,48 6,25 6,25

Suprafaţa totală de separare m2 9,85 9,85 9,85 8,23 8,23

MULTIFINGER SEPARATION SYSTEM ● ● ● ● ●

Curăţare

Podea de pregătire din plastic (divizată şi care poate fi extrasă 
frontal)

● ● ● ● ●

Ventilator 6-turbine 6-turbine 6-turbine 4-turbine 4-turbine

Reglare electrică a ventilatorului ● ● ● ● ●

Două niveluri de cădere ventilate ● ● ● ● ●

Casa sitelor divizată, cu mişcare în sens opus ● ● ● ● ●

Sistem de curăţare 3D ○ ○ ○ ○ ○

Aria totală a sitelor m2 5,80 5,80 5,80 4,80 4,80

Ajustarea electrică a sitelor ● ● ● ● ●

Retur boabe către accelerator ● ● ● ● ●

Retur vizibil din cabină în timpul recoltării ● ● ● ● ●

Indicarea returului pe CEBIS ○ ○ ○ ○ ○

GRAINMETER ○ ○ ○ ○ ○

Buncăr de boabe

Capacitate 
(conform ANSI/ASAE S312.2)

l 12000 
(TERRA TRAC) / 
11000 / 
10000 (MONTANA)

10000/ 
○ 11000

9000 / 
○ 10000

9000 8000 / 
○ 9000

Unghi pivotare tub descărcare Grade 101 101 101 101 101

Viteză de descărcare l/s 110 (○ 130) 110 (○ 130) 110 80 (○ 110) 80 (○ 110)

QUANTIMETER pentru măsurarea producției/ha ○ ○ ○ ○ ○

Lubrifiere automată a lanţului pentru descărcarea buncărului de 
boabe

○ ○ ○ ○ ○

LEXION 670 / 

670 MONTANA

660 650 630 / 

630 MONTANA

620

Anvelopare roţi tracţiune

Anvelopare ø cat. Lăţime exterioară

900/60 R 32 m 1,95 3,90 3,90 3,90 3,62 3,62

IF 800/70 R 32 MI m 1,95 3,78 / 3,80 3,78 3,78 3,49 3,49

800/70 R 32 CHO m 1,95 3,78 / – 3,78 3,78 3,49 / – 3,49

800/70 R 32 m 1,95 3,78 3,78 3,78 3,49 3,49

710/75 R 34 MI m 1,95 3,65 / – 3,65 3,65 3,37 / – 3,37

IF680/85 R 32 MI m 1,95 3,50 3,50 3,50 3,22 / 3,29 3,22

680/85 R 32 m 1,95 3,50 / 3,60 3,50 3,50 3,22 / 3,29 3,22

800/65 R 32 m 1,85 3,86 / – 3,86 3,86 3,58 / – 3,58

650/75 R 32 m 1,85 3,49 3,49 3,49 3,20 3,20

30.5L R 32 m 1,85 – – – 3,49 3,49

TERRA TRAC 635 mm m – 3,49 3,49 – – –

TERRA TRAC 735 mm m – 3,79 3,79 – – –

TERRA TRAC 890 mm m – 3,99 3,99 – – –

LEXION 670 670 

MONTANA

660 650 630 630 

MONTANA

620

Anvelopare roţi viratoare

Anvelopare ø cat. Lăţime exterioară

600/65 R 28 IMP m 1,50 3,80 3,80 3,80 3,80 3,49 – 3,49

VF620/70 R 26 m 1,50 – – – – 3,49 – 3,49

VF520/75 R 26 MI m 1,50 3,49 – 3,49 3,49 3,22 – 3,22

500/85 R 24 IMP m 1,50 3,49 – 3,49 3,49 3,22 3,49 3,22

600/55-26.5 IMP m 1,35 3,80 3,801 3,80 3,80 3,49 3,491 3,49

500/70 R 24 IMP m 1,35 3,49 3,49 3,49 3,49 3,22 3,49 3,22

1 Înălțimea utilajului mai mare de 4 metri

Înălțime și lungime mai mare, pentru o descărcare mai facilă.

8813 mm / 28,91 ft. (4XL)

VARIO 560 (5,56 m / 18,25 ft.)

VARIO 620 (6,17 m / 20,25 ft.)

VARIO 680 (6,78 m / 22,25 ft.)

VARIO 770 (7,69 m / 25,25 ft.)

VARIO 930 (9,22 m / 30,25 ft.)

41
48

 m
m

 /
 1

3,
61

 ft
.

43
65

 m
m

 /
 1

4,
32

 ft
.

45
10

 m
m

 /
 1

4,
80

 ft
.

46
55

 m
m

 /
 1

5,
27

 ft
.

48
05

 m
m

 /
 1

5,
76

 ft
.

8479 mm / 27,82 ft. (3XL)

7902 mm / 25,93 ft. (XXL)

7342 mm / 24,09 ft. (XL)

6838 mm / 22,43 ft. (lung)



●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile ●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

Hedere

Implemente frontale

Hedere VARIO VARIO 12301, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, 

 VARIO 560, VARIO 500

Hedere CERIO CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560

Echipament pentru rapiţă Pentru toate hederele standard şi VARIO; nu sunt disponibile pentru hederele CERIO

Hedere rabatabile C 540, C 450

SUNSPEED rânduri 16, 12, 8

MAXFLEX MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560

CONVIO FLEX / CONVIO CONVIO FLEX 12301, CONVIO FLEX 1080, CONVIO 12301, CONVIO 1080

Hedere VARIO pentru orez Disponibil ca versiune HD cu pachet de accesorii pentru recoltarea orezului

Hedere CERIO pentru orez Disponibil ca versiune HD cu pachet de accesorii pentru recoltarea orezului

SWATH UP SWATH UP 450

Viteză variabilă a implementului frontal (electrohidraulic) rpm 284-420

Acţionare în trepte a implementului frontal rpm 332, 420

Frănă de urgență pentru heder ○

Hedere standard

Lăţimi efective de tăiere CERIO 930 (9,22 m), CERIO 770 (7,70 m), CERIO 680 (6,78 m), 

CERIO 620 (6,17 m), CERIO 560 (5,56 m)

Antrenare Transmisie pe o singură parte

Despicători de lan pliabili ●

Distanţă între cuţit şi melcul de alimentare mm 490-680, cu reglare manuală

Frecvenţă de tăiere curse/min 1218

Melc de alimentare cu degete multiple ●

Inversor hidraulic ●

Funcţii automate heder

CONTOUR ●

AUTO CONTOUR ○

Control turaţie rabator ●

Ajustare înălţime rabator ●

Poziţie de parcare ●

Poziție de lucru automată ●

Cuţit de rezervă ●

Ridicători de spice ●

1 Doar pentru LEXION 670 / 660 TERRA TRAC

Hedere

Hedere VARIO

Lăţimi efective de tăiere VARIO 1230 (12,27 m), VARIO 1080 (10,74 m) VARIO 930 (9,22 m), VARIO 770 (7,70 m), 

VARIO 680 (6,78 m), VARIO 620 (6,17 m), 

VARIO 560 (5,56 m), VARIO 500 (4,95 m)

Antrenare Transmisie sincronizată pe ambele părţi Transmisie pe o singură parte

Despicători de lan pliabili ● ●

Distanţă între cuţit şi melcul de alimentare mm 490-1135, 700 mm cursă reglabilă continuu 490-1135, 700 mm cursă reglabilă continuu

Bară de tăiere Divizate, transmisie sincronizată pe ambele 

părţi 

Nedivizate

Frecvenţă de tăiere curse/min 1218 1218

Suport rabator şi melc de alimentare Rabator şi melc de alimentare divizat cu suport 

central

Rabator şi melc de alimentare continuu

Diametru melc de alimentare 660 660

Funcţii automate heder

CONTOUR ○ ●

AUTO CONTOUR ● ○

Control turație rabator ● ●

Ajustare înălţime rabator ● ●

Reglare orizontală rabator ● ●

Poziţie platformă ● ●

Poziţie de parcare ● ●

Cuţit de rezervă ● ●

Ridicători de spice ● ●

Pentru o recoltare mai sigură și eficientă.

HRC / 105019331018 KK LC 1218

CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L.

Șos. București – Urziceni, Nr. 68 C

077010 Afumați, Județ Ilfov, România

info-ro@claas.com

www.claas.ro


