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V-am ascultat opiniile și părerile.

Acum vă puteți bucura de o combină de recoltat care nu a mai existat 

vreodată în această formă. O combină de recoltat proiectată și dezvoltată 

de la zero, în strânsă colaborare cu fermieri, contractori și operatori care 

apreciază utilajul LEXION la fel de mult ca noi.

Rezultatele acestui proces includ APS SYNFLOW HYBRID, un sistem de 

treierat care revoluționează segmentul de utilaje hibride și oferă un randament 

mai mare cu 10%, un consum de carburant redus și cea mai bună calitate a 

paielor. Și pentru că o revoluție duce la alta, toți parametrii noului LEXION care 

asigură o recoltă de succes au fost optimizați: eficiența, precizia, confortul și 

fiabilitatea. Experimentați acum revoluția pe terenul dumneavoastră!

Adevărata revoluție pornește din inimă.
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NOU

Eficiența asigură succesul. Eficiență

Creșteți producția.

Performanță impresionant de puternică 

care se traduce prin eficiență profitabilă. 

Noile modele LEXION de vârf oferă o 

performanță de top în momentul oportun 

pentru operatorii dumneavoastră. Puteți 

economisi timp și bani în timp ce 

beneficiați de o productivitate 

excepțională.

Soluții noi care îmbunătățesc eficiența:

 − Sistemul de treierat APS SYNFLOW 

HYBRID cu performanță maximă de 

separare

 − Un flux de recoltat liniar și eficient

 − Bătător de mari dimensiuni cu un 

diametru de 755 mm 

 − Suprafață de separare de mari 

dimensiuni a contrabătătorului cu 

unghi de înfășurare redus 

 − Reglare paralelă a contrabătătorului 

cu siguranță la suprasarcină 

 − Buncăr de boabe cu un volum de 

până la 18.000 l și debit de 

descărcare de 180 l/s

 − Sistem inteligent de gestionare a 

motorului DYNAMIC POWER

 − Viteză maximă de 40 km/h pentru 

utilajele cu roți, precum și pentru 

varianta TERRA TRAC

 − Hedere de până la 13,8 m

Descoperiți avantajele 
dumneavoastră

Sistemul APS SYNFLOW HYBRID 
sporește randamentul cu 10%.
Pagina 22

Hederele de până la 13,8 m vă vor 
permite să efectuați o activitate și 
mai productivă.
Pagina 16

40 km/h vă duc  
rapid la destinație.

Pagina 40

DYNAMIC POWER
economisește până  
la 10% combustibil.

Pagina 36

18.000 litri sunt  
descărcați în 100 sec.

Pagina 30
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NOU

Precizia înseamnă 

profitabilitate.

Precizie

Profitați de inteligența sa. 

Pentru a depăși limita câmpurilor 

dumneavoastră, aveți nevoie de un utilaj 

de recoltat care să poată gândi 

individual, în perspectivă și să facă 

acest lucru cu exactitate. În ceea ce 

privește noul model LEXION, sistemele 

de asistență cu funcție de auto-învățare, 

cum ar fi CEMOS AUTOMATIC, lucrează 

în fundal pentru a sprijini operatorul în 

fiecare minut al procesului de recoltare.

Ce este nou și îmbunătățește precizia:

 − CEMOS AUTOMATIC optimizează în 

permanență sistemul de treierat, 

curățarea și fluxul de material recoltat

 − CEMOS AUTO THRESHING reglează 

acum și bara și clapeta 

contrabătătorului

 − CEMOS AUTO SEPARATION 

optimizează procesul de separare 

secundară 

 − CEMOS AUTO CHOPPING  

optimizează gestionarea paielor și 

consumul de carburant

 − FIELD SCANNER detectează 

marginile culturii și urmele techologice

 − QUANTIMETER oferă informații 

continue despre randament

 − Remote Service conectează utilajele 

dumneavoastră și accelerează 

lucrările de service

Descoperiți cum 
precizia vă aduce 
avantaje mai mari.

CEMOS AUTOMATIC menține  
o performanță optimă de 

funcționare a modelului 
dumneavoastră LEXION.

Pagina 52

Interconectarea este viitorul.
Pagina 56

QUANTIMETER măsoară 
precis randamentul.

Pagina 30

În 2019, CEMOS AUTO CHOPPING  
a obținut medalia de argint DLG.

Pagina 32

FIELD SCANNER 
 vă dă mână liberă. 

Pagina 58

CEMOS AUTO THRESHING poate 
fi operat prin intermediul CEBIS. 
Pagina 53
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NOU

Confortul îmbunătățește performanța.

Recoltați mai mult.

CLAAS acordă atenție confortului ca 

niciun alt producător, deoarece acesta vă 

poate ușura munca pe teren sau chiar o 

poate reduce parțial. Noile funcții ale 

LEXION oferă fiecărui operator un nivel 

ridicat de susținere individuală, pentru ca 

operatorul să rămână concentrat și 

capabil de performanțe, indiferent cât de 

devreme își începe activitatea sau cât de 

târziu termină lucrul.

Funcții noi care sporesc confortul:

 − Terminalul CEBIS cu funcție tactilă și 

glisoare pentru CEMOS AUTOMATIC

 − CEBIS MOBILE cu o interfață nouă, 

intuitivă pentru utilizator

 − Schimbarea rapidă a tipului de recoltă 

prin câteva manevre simple

 − Geam inspecție buncăr mărit pentru 

o verificare mai rapidă a materialului 

recoltat

 − Reglare hidraulică a barei pivotante a 

contrabătătorului

 − Tub de descărcare a buncărului cu 

unghi de pivotare de 105°

 − Ladă frigorifică de mari dimensiuni cu 

răcire activă

Confort

Aflați de ce confortul 
este indispensabil 
pentru recoltare.

Cabina confortabilă a modelului LEXION vă  
oferă mai mult spațiu și funcții de control.
Pagina 46

Ecranul tactil CEBIS este la fel 
de ușor de utilizat precum un 
smartphone.
Pagina 50

Maneta multifuncțională CMOTION 
poate fi operată intuitiv.

Pagina 49

Comenzile directe integrate în cotieră oferă  
acces la cele mai importante funcții.
Pagina 49

Adaptarea utilajului în  
cazul schimbării recoltei a  

devenit și mai rapidă.
 Pagina 24
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NOU

Fiabilitatea înseamnă siguranță.

Puteți conta pe ea.

Când o combină de recoltat 

revoluționară stabilește noi standarde 

pentru putere și performanță, ar trebui 

să facă același lucru pentru rezistență și 

fiabilitate. Conceptul de antrenare 

inteligent al modelului LEXION este unul 

dintre numeroșii factori care mențin 

cerințele de întreținere scăzute și nivelul 

de fiabilitate operațională ridicat.

Funcții noi care îmbunătățesc 

siguranța operațională:

 − Sistem central de lubrifiere pentru 

toate punctele de ungere, inclusiv 

variatoarele

 − Siguranța la suprasarcină integrată 

pentru prevenirea blocajelor 

sistemului de treierat

 − Frână de parcare automată pentru un 

nivel de siguranță sporit

 − Aspirarea performantă a prafului cu 

diametru mărit

 − Transportor cu benzi pentru canalul 

de alimentare V și HP cu o durată de 

viață de 2 ori mai mare comparativ cu 

lanțul de alimentare

 − Placă de podea coborâtă a canalului 

de alimentare pentru randament mai 

ridicat

Fiabilitate

Aflați punctele forte 
ale noului LEXION.

Ambreiajul uscat permite cuplarea cu uzură  
redusă a transmisiei principale.
Pagina 41

Transmisia cu două trepte aduce 
puterea pe teren și pe șosea.
Pagina 40

Banda transportoare din canalul de 
alimentare sporește operarea 
optimă și durata de viață.
Pagina 18

Frână de parcare automată pentru siguranță 
îmbunătățită în timpul staționării utilajului.
Pagina 40

Conceptul de antrenare 
îmbunătățit impresionează prin 

eficiența sporită.
Pagina 40
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HedereRevoluția începe aici.

Hedere pentru orice recoltă.

Procesul de recoltare începe de la implementul frontal. 

Hederul corespunzător asigură performanțe optime de tăiere 

chiar de la început și îi permite utilajului dumneavoastră să 

funcționeze eficient și la o productivitate maximă. 

Fie că recoltaţi grâu, secară, orz, ovăz, triticale, rapiţă, porumb, 

floarea-soarelui, orez, soia, in, fasole, linte, mei, graminee sau 

trifoi, implementele frontale CLAAS vă permit utilizarea la 

maximum a potenţialului combinei dumneavoastră LEXION.

VARIO 

CONVIO / CONVIO FLEX

CORIO / CORIO CONSPEED

CERIO

MAXFLEX

SUNSPEED

SWATH UP

Alegeți echipamentul dumneavoastră frontal. 

Indiferent în ce zonă a lumii recoltați, pentru fiecare recoltă 

ce necesită treierat există hederul potrivit de la CLAAS.

combine-front-attachments.claas.com
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LEXION detectează echipamentele sale frontale. 

Detectarea automată a echipamentelor frontale reduce în mod 

semnificativ volumul de sarcini pentru operator înainte ca 

recoltarea să înceapă și vă ajută să vă pregătiți combina de 

recoltat mult mai rapid. Pentru a permite utilajului LEXION să își 

regleze automat parametrii cheie privind noul echipament frontal, 

acesta furnizează combinei de recoltat următoarele informații:

 − Tip de heder 

 − Lăţime de lucru 

 − Număr de lățimi parțiale 

 − Poziția rabatorului 

 − Poziție de parcare pentru rabator și platforma VARIO a 

hederelor 

 − AUTO CONTOUR setări pentru înălțimea de lucru și 

contorul de hectare 

 − Ore de funcționare și contor de întreținere

HedereInteligent de la bun început.

NOU

Funcții noi care reduc volumul de sarcini:

 − Detectarea automată a echipamentelor frontale 

garantează că LEXION este și mai rapid gata de 

utilizare

 − Sistemul de oprire a echipamentelor frontale, cu 

reacție rapidă, protejează sistemul de treierat 

împotriva corpurilor străine.

 − Acțiunea puternică de inversare a canalului de 

alimentare, melcului de alimentare și rabatorului 

minimizează timpii de nefuncționare

 − Multicupla centrală pentru toate conexiunile 

economisește timp atunci când montați și demontați 

hederul

 − AUTO CONTOUR ajustează fiecare heder cu 

precizie la teren

Frâna și inversorul echipamentului frontal pentru 

îmbunătățirea siguranței.

Frâna echipamentului frontal vă oferă protecție eficientă 

împotriva corpurilor străine. În caz de urgență, acesta poate  

fi oprit imediat prin intermediul manetei multifuncționale. 

Blocajele pot fi remediate prin inversarea ușoară cu un cuplu 

ridicat de pornire. Direcția de rotație a rabatorului se va 

modifica, de asemenea, automat. Inversorul este operat din 

confortul cabinei.

Multicupla economisește timp.

Cupla centrală pentru toate conexiunile hidraulice și 

electronice vă ajută să economisiți timp valoros atunci când 

montați și demontați hederul. Multicupla de înaltă calitate, fără 

uzură, este potrivită pentru toate modelele de echipamente 

frontale. Multicupla este amplasată în partea stângă, lângă 

sistemul de blocare a echipamentului frontal. Nu sunt 

necesare conexiuni pe partea dreaptă.

Precizie asigurată de AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR ajustează fiecare heder cu precizie la teren 

prin compensarea fiabilă pentru toate denivelările terenului în 

paralel și transversal pe direcția de deplasare. Benzile de 

senzori de sub heder reacționează la denivelări și declanșează 

acționarea cilindrului corespunzător al hederului. Înălțimea de 

tăiere dorită este programată cu ajutorul CEBIS. 

AUTO CONTOUR

 − Permite echipamentului frontal să lucreze fără probleme și 

asigură amortizarea delicată

 − Simplifică semnificativ lucrările cu lățimi mari ale hederului 

pentru operator

 − Este ideal pe timp de noapte, în cazul cerealelor culcate la 

pământ, pe pante laterale și pe teren acoperit de pietriș

 − Crește performanța și face combina LEXION chiar și mai 

rentabilă
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NOU

Canal de alimentare

Transportor cu benzi, cu durată de viață dublă.

Opțional, fiecare canal de alimentare al noului LEXION este 

disponibil cu benzi transportoare care conectează racletele 

ranforsate. Dumneavoastră beneficiați de acestea în fiecare 

minut de utilizare a utilajului, deoarece benzile transportoare 

funcționează mai lin și mai silențios decât lanțurile 

transportoare convenționale și au nevoie și de mai puțină 

întreținere.

Canal de alimentare fără role de sprijin.

Canalul de alimentare reproiectat nu necesită o rolă centrală 

de sprijin. Drept urmare, riscul de defectare din cauza 

pătrunderii corpurilor străine în fluxul de materiale recoltate 

este mai redus.

VARIO cu funcție automată de control. 

Hederul VARIO cu control automat al rabatorului permite 

memorarea poziţiei orizontale a rabatorului și a platformei în 

CEBIS. Valorile vor fi reafișate automat de îndată ce activați 

controlul automat al hederului prin maneta multifuncțională.

Canalul de alimentare ia lucrurile așa cum vin.

V-Canal de alimentare.

Canalul de alimentare V vă permite reglarea rapidă, mecanică 

a unghiului de tăiere, chiar și atunci când echipamentul frontal 

este montat. Înălțimea rolei de ghidare poate fi ajustată cu 

ușurință. Puteți comanda canalul de alimentare V din fabrică 

cu lanțuri sau benzi transportare, precum și cu o rolă de 

ghidare deschisă sau închisă. 

Avantajele dumneavoastră:

Prin adaptarea unghiului de tăiere recoltați mai simplu și cu 

mai puține pierderi cereale culcate la pământ, soia și iarbă cu 

o tendință mai redusă de acumulare.

Canal HP.

Folosind maneta multifuncțională din cabină, puteți efectua 

ajustarea continuă hidraulică a unghiului de tăiere a canalului 

de alimentare HP între –8° și +11°, la deplasarea cu viteză 

maximă, cu echipament frontal montat. Puteți salva în CEBIS 

un unghi de tăiere separat pentru fiecare dintre cele patru 

înălțimi de tăiere. 

Avantajele dumneavoastră:

Ajustare facilă a unghiului de tăiere în cazul culturilor diferite 

(cereale culcate la pământ), cereale care necesită treierare 

(soia, iarbă) sau în funcție de condițiile de pe teren (teren 

înclinat, teren cu denivelări).

Canal standard.

Canalul de alimentare standard cu un mecanism manual de 

tensionare este disponibil cu lanțuri sau benzi transportoare, 

precum și cu o rolă de ghidare deschisă sau închisă. 

Procedura simplificată de ajustare a înălțimii rolei de ghidare 

permite o schimbare rapidă de la porumb la boabe mici.

Avantajele dumneavoastră:

Posibilitate de utilizare universală cu toate hederele cu o lățime 

de lucru de până la 12,30 m sau cu heder de porumb cu 

până la 12 rânduri.

Funcții noi care fac alimentarea mai eficientă:

 − Benzile transportoare pentru canalele V și HP sunt 

mai robuste și necesită mai puțină întreținere decât 

lanțurile

 − Transportorul cu benzi asigură stabilitate și siguranță 

operațională. 

 − Aspirarea prafului cu o secțiune transversală mărită 

asigură performanțe de curățare și mai ridicate 

 − Ventilatorul suplimentar pe canalul de alimentare 

previne depunerile de praf 

 − Înălțimea rolei de alimentare poate fi ajustată pentru 

canalul HP fără scule

 − O placă de podea coborâtă permite un randament 

și mai ridicat
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Flux de material recoltatRevoluția înseamnă ca performanțele  

de top să fie o normalitate.

Revoluționar datorită contribuției 
dumneavoastră.

Canalul de alimentare, unitatea de treierat APS 

SYNFLOW, sistemul de separare secundară ROTO 

PLUS, gestionarea paielor - în teorie, dar și în practică, 

există numeroși parametrii care pot fi îmbunătățiți pentru 

a crește fluxul de material recoltat. Datorită colaborării 

strânse cu clienții noștri am regândit complet toate 

sistemele pentru LEXION. În plus, am oferit operatorilor 

sisteme de asistență astfel încât să poată folosi utilajele 

în permanență cu performanțe maxime.

Accelerarea fluxului de material recoltat 
la 20 m/s oferă un randament 
impresionant. 
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APS SYNFLOW HYBRID

NOU

Fluxul de material recoltat liniar ajută la 
economisirea de carburant.

În unitatea de treierat APS SYNFLOW HYBRID, tamburul de 

accelerație de 450 mm începe un proces extrem de eficient 

care vă permite să obțineți un randament de excepție. 

Accelerează uniform fluxul de cultură până la 20 m/s. Acesta 

generează forțe centrifuge ridicate care oferă performanțe 

maxime de separare pe toate suprafețele coșului.

Diametrul mare al tamburului permite unghiuri mici de 

înfășurare și secțiuni intermediare plate între bătător și toba de 

alimentare, precum și rotori. Acest lucru indică prezența unui 

flux de material recoltat liniar în cadrul combinei. În plus, nu 

există modificări inutile ale vitezei și direcției fluxului de material 

recoltat. Astfel, se facilitează procesul de gestionare a paielor 

și se economisește carburant.

Noua inimă se numește  

APS SYNFLOW HYBRID.

Cu cât fluxul de material 
recoltat este mai liniar, 
cu atât mai eficientă va 
fi recoltarea.

1. Performanță maximă de separare.

Accelerare uniformă a fluxului de 

material până la 20 m/s pe toate 

suprafețele contrabătătorului.

2. Bătător cu o dimensiune de 

755 mm.

Bătător cu 26% mai mare pentru un 

flux optim. 

3. Tobă de alimentare cu o 

dimensiune de 600 mm.

O alimentare fără blocaje a materialului 

recoltat către rotori.

4. Bara pivotantă ale 

contrabătătorului.

Poate fi acționat hidraulic din cabină 

prin intermediul CEBIS pentru 

schimbări rapide privind tipul de 

cultură.

5. Clapete hidraulice ale 

contrabătătorului. 

În cazul modificării condițiilor de recoltare, 

există posibilitatea de comutare hidraulică 

din cabină sau de comutare manuală din 

exterior. 

6. MULTICROP.

Timpii de schimbare scurți și numeroasele 

opțiuni de combinare vă permit să 

schimbați mai repede tipurile de cultură.

7. Setări de reglare sincronizată.

Suprafața de separare și contrabătătorul 

sunt reglate în paralel. Turațiile tobelor se 

modifică în mod sincronizat.
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Sistem de treieratAPS SYNFLOW  

poate treiera orice recoltă.

Reglare sincronizată a turațiilor.

Turația bătătorului poate fi adaptată rapid la toate condițiile și 

tipurile de culturi. Aceasta poate fi reglată, independent de 

ROTO PLUS, în CEBIS la orice valoare între 330 și 930 rpm. 

Fiecare modificare sincronizează turațiile acceleratorului de 

pre-separare, bătătorului și tobei de alimentare.

Adaptarea perfectă a sistemului de treierat.

Pentru a adapta utilajul dumneavoastră LEXION în mod optim 

la afacerea dumneavoastră și la recoltele dumneavoastră 

preferate, sunt disponibile șase variante de sisteme de treierat, 

precum și trei kituri de conversie vă stau la dispoziție. În 

funcție de suprafețele recoltate, puteți găsi sistemul de treierat 

ideal pentru orez, porumb, fasole și cereale cu randament 

ridicat sau redus.

Înlocuirea rapidă a segmentelor.

Timpii de schimbare de la un tip de recoltă la un alt tip devin  

și mai scurți. Atunci când este efectuată o schimbare, 

componentele principale ale contrabătătorului rămân în utilaj. 

Puteți schimba rapid segmentele de pre-separare prin 

intermediul cuvei de colectare a pietrelor, pur și simplu 

extrăgând segmentele contrabătătorului prin lateral. 

Numeroasele opțiuni de combinare sunt cheia capacităților 

unice MULTICROP ale LEXION.

Reglarea paralelă a contrabătătorului.

CEBIS permite reglarea hidraulică infinit variabilă a poziției 

contrabătătorului. Deoarece acest lucru implică ajustarea 

paralelă și sincronizată a suprafeței de pre-separare, a 

contrabătătorului și a contrabătătorului de separare, aveți 

garanția că fluxul de material recoltat va fi transportat uniform 

și delicat. Protecția integrată la suprasarcină previne blocajele 

și protejează sistemul de treierat împotriva deteriorării.

Pivotarea hidraulică a barei contrabătătorului.

Pentru un treierat curat în orice condiții, chiar și atunci când 

decorticarea și decojirea sunt dificile, bara contrabătătorului 

poate pivota hidraulic prin intermediul CEBIS. La fel ca 

sistemul hidraulic de acționare a clapetei contrabătătorului, 

această funcție de confort este integrată în CEMOS AUTO 

THRESHING.

NOU

Creștere a randamentului cu 10%.

Am revoluționat complet sistemul de treierat al noului LEXION. 

Combinația dintre sistemul de treierat APS SYNFLOW și 

separarea secundară ROTO PLUS transformă acest sistem de 

treierat în liderul clasei sale. Pentru următoarea recoltă vă veți 

bucura de un randament cu 10% mai mare - cu un consum 

de carburant extrem de redus și o calitate de top a paielor.

Clapeta suprafeței de separare și clapeta 

contrăbătătorului pot fi activate confortabil.

Pentru a reacționa la o schimbare a tipului de recoltă sau 

pentru ajustarea flexibilă a suprafețelor de frecare din cadrul 

secțiunilor de treierat și de separare, operatorul poate acțona 

manual, din exterior, clapeta suprafeței de pre-separare și cea 

a contrabătătorului. Clapeta contrabătătorului este disponibilă, 

de asemenea, cu ajustare hidraulică opțională. Atunci când 

această opțiune este aleasă, clapeta poate fi comandată 

confortabil din cabină, funcția fiind integrată în CEMOS AUTO 

THRESHING.

Schimbarea tipului de 
recoltă în 60 de secunde.

1 Clapetele suprafeței de 
pre-separare

2 Clapeta contrabătătorului

3 Bara pivotantă a 
contrabătătorului
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ROTO PLUSCu ajutorul ROTO PLUS  

veți obține tot ce vă doriți.

Fiecare bob contează.

Rotorii de înaltă performanță ROTO PLUS amplasaţi excentric 

generează o forţă centrifugă uriașă pentru a separa boabele 

rămase de paie. Cu un diametru de 445 mm și o lungime 

individuală de 4200 mm, rotorii creează o zonă de separare 

foarte mare.

Amestecul de boabe, paie și pleavă ajunge mai întâi la podeaua 

de pregătire prin planul înclinat, pentru ca apoi să ajungă la 

treptele scuturătorului și, în cele din urmă, la carcasa sitei. Acest 

lucru reduce semnificativ sarcina asupra carcasei sitei. 

Funcții noi care optimizează separarea secundară:

 − O tobă de alimentare cu 57% mai mare asigură un 

transfer lipsit de blocaje al materialului recoltat către 

rotori

 − Până la patru clapete hidraulice sunt montate în 

fabrică și pregătite pentru controlul clapetelor 

rotorilor în funcție de înclinare

 − Coșurile rotorului au funcție de autocurățare și sunt 

rezistente la uzură

 − Toate acestea sporesc performanțele de separare 

chiar și în condiții dificile de recoltare 

1 Alimentare fără blocaje

2 Clapetele hidraulice ale rotorilor

3 Variatorul rotorului este oferit ca dotare 
standard

4 Coșurile rotorului au funcție de 
autocurățare 

Sistem de curățare robust 4D.

Performanță de curățare constant ridicată, chiar și în timpul 

operării pe un teren înclinat. Sistemul de curățare 4D reglează 

automat poziția clapetelor rotorilor și rulează în fundal pentru a 

asista operatorul.

Reglare clapetă rotor, hidraulică.

Puteți regla a doua suprafață de separare conform cerințelor 

CEBIS. Clapetele hidraulice ale rotorului închid până la patru 

segmente ale rotorului, în timp ce utilajul se deplasează.
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Podeaua de pregătire reduce solicitarea sitei superioare.

Materialul recoltat este sortat în prealabil pe podeaua de 

pregătire în cereale (partea inferioară) și pleavă și paie scurte 

(partea superioară), reducând astfel solicitările asupra sitei 

superioare și sporind capacitatea de curățare. Elementele 

individuale din structură specială de material plastic pot fi 

îndepărtate cu ușurință prin extragere către partea frontală, 

prin cuva pentru pietre, pentru a fi curățate.

Returul este transportat uniform către sistemul de treierat.

Materialul de retur este depus pe acceleratorul de pre-separare, 

distribuit pe lățime și alimentat în mod uniform către toba de 

treierat. Cu o capacitate privind returul de 15 l/s, aceasta se 

potrivește perfect cu randamentul sporit al noului LEXION.

Volumul de retur este măsurat electronic.

Fotocelula de pe elevatorul retur măsoară întregul volum de 

material recoltat și reduce sarcina operatorului prin afișarea 

continuă a volumului de retur în cadrul CEBIS. Cabina a fost 

proiectată pentru vizualizarea retururilor luminate direct de pe 

scaunul operatorului. Așadar, se pot elabora concluzii clare 

despre setările optime ale utilajului.

CurăţareO recoltă curată valorează bani mai mulți.

JET STREAM curăță mai intens.

Sistemul de curățare JET STREAM permite două trepte de 

cădere ventilate pentru o pre-curățare intensă.

 − Grad ridicat de curățenie datorită sistemului de curățare 

extrem de performant

 − Putere ridicată într-un spațiu compact de instalare și 

solicitare redusă asupra sitelor

Pe lângă suprafețele mari ale sitei și un melc de alimentare de 

dimensiuni mai mari, există trei diferențe semnificative spre 

deosebire de curățarea standard:

 − Primul nivel de cădere este cu 56% mai mare

 − Un canal mai lung ventilat cu cu flux de aer ascendent

 − O turbină de ventilație suplimentară

Curățarea 3D funcționează și pe teren înclinat. 

Folosind controlul transversal activ al sitei superioare, sistemul 

de curățare 3D asigură compensarea dinamică a pantelor de 

până la 20%. Materialul este distribuit în mod uniform pe site, 

performanțele de curățare rămân stabile. În combinație cu 

AUTO CONTOUR, acest sistem care nu necesită întreținere 

formează un pachet ideal pentru teren înclinat.

GRAINMETER analizează returul.

Folosind doi senzori la capătul sitei inferioare, GRAINMETER 

înregistrează boabele din retur. Măsurarea cantităților de retur 

cu ajutorul unei fotocelule face posibilă calcularea proporției 

de boabe din volumul total de retur. Precizia poate fi setată în 

CEBIS, acolo unde puteți citi și datele convenabil și puteți 

optimiza setările combinei de recoltat, dacă este necesar.

Descoperiți cât de eficient sunt curățate 
boabele cu ajutorul JET STREAM.

Datorită combinației sale de elemente hidraulice și 
mecanice, sistemul de curățare complet automat 
3D nu are nevoie de ajutorul senzorilor electronici.
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Colectarea boabelor

Până la 18000 l de boabe în buncăr.

Având un volum de până la 18000 de litri, LEXION își 

demonstrează potențialul și în ceea ce privește capacitatea 

buncărului. Butoanele de pe cotieră controlează deschiderea 

și închiderea automată a buncărului de boabe. Scara și 

mânerele suplimentare fac ca accesul să fie mai sigur.

Descărcarea buncărului de boabe cu un debit de până la 

180 l/s.

Cu un debit de descărcare de 180 l/s, veți goli buncărul de 

boabe de mari dimensiuni al utilajului LEXION în timp record. 

Debitul poate fi redus de la 180 l/s la 90 l/s. Dacă este nevoie, 

puteți întrerupe imediat procesul sau puteți dezactiva treptat 

melcii, pentru a goli mai întâi complet tubul de descărcare a 

buncărului de boabe.

 − Umplerea sigură a remorcilor 

 − Fără pierderi în timpul descărcării

Măsurare precisă a randamentului.

Noul principiu de măsurare al QUANTIMETER nu necesită 

greutatea volumetrică în vederea calibrării. Sistemul determină 

randamentul recoltării rapid și cu precizie cu ajutorul unei protecții 

cu celulă de măsurare integrată, montată în punctul de 

descărcare a liftului de boabe. Calibrarea este posibilă din cabină.

Elevator de boabe cu 80 l/s. 

În ceea ce privește randamentul ridicat, viteza de transport a 

boabelor a fost mărită la 80 l/s. Dispozitivul integrat de 

măsurare a umidității, prelevează probe direct din elevator și  

le reintroduce după efectuarea măsurătorii.

Verificare rapidă a materialului recoltat.

Hubloul pentru verificarea manuală a materialului recoltat este 

situat în zona treptelor. Chiar și atunci când buncărul de 

boabe conține o cantitate redusă de boabe, acolo există 

suficient material recoltat astfel încât să puteți preleva primele 

probe încă de la începutul recoltatului.

Colectați boabele rapid și sigur.

1 Elevator de boabe

2 GRAIN QUALITY 
CAMERA

3 Măsurarea 
randamentului 
QUANTIMETER

4 Măsurarea umidității

Noul principiu de măsurare al 
QUANTIMETER explicat în mod simplu.

Așa veți goli buncărul de boabe  
în timp record.

Tub de descărcare a buncărului de boabe cu unghi de 

pivotare de 105°.

Pentru a îmbunătăți vizibilitatea dumneavoastră asupra tubului 

de descărcare a buncărului de boabe, unghiul de pivotare a 

fost mărit de la 101° la 105°. Lungimea tubului poate fi 

selectată în funcție de lățimea echipamentului frontal. 

Diametrul depinde de debitul de descărcare dorit:  

420 mm pentru 180 l/s sau 330 mm pentru 80 - 130 l/s.

Tub de descărcare 7XL.

Tubul de descărcare a boabelor din buncăr 7 XL facilitează 

utilizarea principiului CTF (Agricultură cu Trafic Controlat) 

pentru protejarea solului în timpul activităților de lucru. 

Vehiculul de transfer poate conduce pe traiectoria anterioară a 

combinei, păstrând o distanță de 12 m în timpul procesului de 

descărcare.

GRAIN QUALITY CAMERA.

GRAIN QUALITY CAMERA oferă imagini în timp real cu 

material recoltat. Software-ul detectează componentele 

străine și boabele sparte. Prin intermediul CEBIS, puteți 

controla și evalua digital calitatea și gradul de curățenie a 

boabelor în orice moment.
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Reglarea automată a direcţiei de împrăștiere. 

Utilajul dumneavoastră LEXION poate fi echipat cu doi senzori 

care vor adapta în mod automat direcția de împrăștiere a 

materialului tocat la condițiile de pe teren. Senzorii sunt 

amplasați pe suporturile pentru lumini din partea din spate a 

utilajului și garantează împrăștierea uniformă a materialului 

tocat de către împrăștietoarele radiale și împrăștietoarele cu 

deflectoare ajustabile pe teren înclinat sau în caz de curenți 

laterali. Precizia poate fi reglată în CEBIS. 

Împrăștierea precisă a plevei.

În cazul poziției pentru brazdă, repartizarea dinamică va fi 

rotită automat spre exterior. Brazdele pentru paie lungi și 

amestecul de pleavă și paie scurte sunt depuse separat. În 

cazul împrăștierii paielor, repartizarea dinamică va transporta 

materialul din carcasa sitei direct către împrăștietorul radial și 

va alimenta împrăștierea activă. Paiele lungi, pleava și paiele 

scurte sunt distribuite pe întreaga lățime de lucru.

Contracuțitul și elementul pivotant al podelei pentru 
tocătorul SPECIAL CUT

Împrăștietor radial pentru distribuția eficientă a 
paielor, folosind putere minimă

Calitate optimă de tocare.

Utilizați CEMOS AUTO CHOPPING pentru a optimiza calitatea 

materialului tocat. Acest sistem, care a obținut medalia de 

argint DLG în 2019, determină constant conținutul de 

umezeală și cantitatea de paie și reglează automat pozițiile 

contracuțitului și plăcii de frecare din cadrul tocătorului de paie 

la starea actuală a paielor. Cu CEMOS AUTO CHOPPING 

puteți economisi carburant cu până la 10%.

Trei sisteme de acționare pentru tocătorul de paie.

Pe lângă cele două sisteme de acționare ale tocătorului de 

paie cu turație reglabilă manual există și o variantă de reglare 

hidraulică care poate fi controlată ușor din scaunul 

operatorului. Această opțiune se activează automat când 

lucrați frecvent cu tipuri de culturi care se schimbă. În timpul 

depunerii materialului, setarea neutră economisește carburant 

și reduce gradul de uzură.

Împrăștietor radial precis.

Împrăștietorul radial de la CLAAS asigură o împrăștiere precisă 

a paielor, chiar și în cazul cantității mari de paie, curenților 

laterali puternici sau terenului înclinat. Doi rotori de împrăștiere 

care se rotesc în sensuri opuse funcționează mereu la turație 

constantă. Atât materialul tocat, cât și pleava rezultată în urma 

curățării sunt preluate din mișcare, accelerate și distribuite pe 

întreaga lățime de lucru. 

Împrăștierea plevei și a paielorFuncția sa de gestionare  

a paielor este excelentă.

Tehnologie care face mai eficientă gestionarea 

paielor:

 − SPECIAL CUT cu până la 108 cuțite.

 − Reglarea hidraulică sau mecanică a contracuțitului în 

trei poziții

 − Comutarea pe brazdă din interiorul cabinei
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Un utilaj CLAAS este mult mai mult decât suma 

componentelor sale individuale. Performanțele de top apar 

atunci când toate componentele sunt adaptate reciproc și 

interacționează în mod corespunzător. Sub numele CLAAS 

POWER SYSTEMS (CPS) combinăm cele mai bune 

componente pentru un sistem inteligent de antrenare.

Sistemul nostru de antrenare se bazează pe interacțiunea celor mai bune componente.

Puterea maximă a motorului folosită doar atunci când  

este necesară. Sisteme de antrenare care se potrivesc 

aplicațiilor utilajului. Tehnologie care economisește 

carburant și își dovedește rentabilitatea rapid.

CLAAS POWER SYSTEMSFiecare revoluție are nevoie de putere.

CLAAS POWER SYSTEMS.
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Putere și inteligență.

DYNAMIC POWER gestionează în mod automat diferite curbe 

de putere, în funcție de sarcină. Un parametru al adaptării 

puterii este reprezentat de scăderea sau creșterea turației 

motorului în funcție de puterea necesară. 

Un motor mai inteligent.

DYNAMIC POWER adaptează puterea motorului utilajului 

dumneavoastră LEXION în mod automat la condițiile de 

utilizare. Astfel, utilajul funcționează sub sarcină parțială, 

folosind întotdeauna cea mai eficientă curbă de putere și, de 

exemplu, în cazul poziției pentru brazdă puteți economisi până 

la 10% carburant. În cazul lucrărilor sub sarcină totală, cum ar 

fi descărcarea buncărului de boabe și activarea tocătorului de 

paie, puterea maximă rămâne activă în mod automat.

Turații mai reduse pe șosea.

Pe șosea, pentru LEXION este suficientă o turație de 1.600 rpm. 

Datorită acestei tehnologii, economisiți semnificativ mai mult 

carburant și vă deplasați cu un nivel mai ridicat de confort și mai 

puțin zgomot.

DYNAMIC POWERDYNAMIC POWER transmite  

puterea la sol în mod corespunzător.

Funcții noi care vă ajută să economisiți carburant:

 − DYNAMIC POWER adaptează puterea motorului la 

necesarul actual de performanțe

 − Sunt posibile economii de carburant de până la 10%

 − În timpul deplasării pe șosea, turația motorului este 

redusă până la 1.600 rpm

 − Astfel, se reduce în mod semnificativ nivelul de 

zgomot, dar și consumul de carburant

DYNAMIC POWER

MAN D42 cu o putere de 581 kW / 790 cp.

 − Șase cilindri în linie cu o capacitate cilindrică de 16,2 l

 − Turație redusă de 1.800 rpm

 − Standard de emisii Stage V cu tehnologie AGR, DOC,  

DPF și SCR

Mercedes-Benz OM 473 cu o putere de 480 kW / 653 cp.

 − Șase cilindri în linie cu o capacitate cilindrică de 15,6 l

 − Turație redusă de 1.800 rpm

 − Standard de emisii Stage V cu tehnologie SCR și EGR
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Sistemele inteligente economisesc carburant.

Datorită ventilatorului cu turație variabilă, o caracteristică unică 

în sectorul de recoltare, DYNAMIC COOLING își adaptează 

turația independent și, mai ales, în funcție de nevoi. 

DYNAMIC COOLING face față fără probleme, indiferent de 

temperaturile exterioare. Sistemul nu doar că asigură o putere 

de răcire fiabilă, ci reduce, printr-un flux de aer cu efect de 

perdea, pătrunderea prafului. Răcirea dinamică necesită o 

putere cu 20 kW mai redusă și vă ajută să economisiți 

carburant.

De ce este DYNAMIC COOLING unic:

 − Turația variabilă a ventilatorului asigură răcire atunci 

când este nevoie

 − Asigură performanțe de răcire sigure și fiabile

 − Folosește turația maximă a ventilatorului doar sub 

sarcină completă

 − Minimizează pătrunderea prafului

 − Reduce murdărirea radiatorului și a 

compartimentului motorului

 − Crește turația în cazul extinderii tubului de 

descărcare a buncărului de boabe și ventilează activ 

compartimentul motorului

 − Prelungește intervalele de întreținere pentru filtrul  

de aer

DYNAMIC COOLINGDYNAMIC COOLING –  

soluția inteligentă de răcire. 

Răcire și curățare combinate.

Aspirat vertical din partea superioară, aerul proaspăt ajunge 

printr-o sită rotativă cu diametrul de 1,60 m și printr-un radiator 

în partea inferioară. Apoi este transportat prin compartimentul 

motorului și prin intermediul aripioarelor laterale exterioare de 

răcire. Acest fluxl ideal de aer nu permite pătrunderea prafului și 

preia astfel funcția curățării permanente. 

Radiator de mari dimensiuni pentru rezerve suficiente  

de răcire.

1 Unitate de răcire apă

2 Răcitor de ulei

3 Intercooler

4 Condensator

5 Răcitor de carburant
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Diferențial blocabil pentru tracțiune mai bună.

Datorită diferențialului blocabil acționat electrohidraulic, care 

poate fi activat foarte simplu apăsând un buton de pe panoul 

de comandă, vă veți descurca în siguranță, în condiții extreme. 

Nivelul ridicat de tracțiune și forța de tracțiune ale utilajului 

LEXION se mențin pe teren înclinat și în condiții umede.

Funcție automată pentru mai mult confort. 

O funcție automată de activare și dezactivare a diferențialului 

blocabil face lucrările dumneavoastră cu LEXION deosebit de 

confortabile și de sigure.

 − Activare automată la viteze de deplasare sub 10 km/h, 

unghi de bracare sub 15° sau în cazul alunecării

 − Dezactivare automată la viteze de deplasare de peste 

10 km/h, unghi de bracare de peste 15° sau la frânare

40
Viteză maximă de 40 km/h pentru toate  
utilajele cu roți și modelele TERRA TRAC

Transmisie hidrostatică până la 40 km/h.

Toate modelele LEXION sunt echipate cu o transmisie 

hidrostatică cu 2 trepte de viteză, pe care o puteți comuta 

confortabil folosind butoanele de pe cotieră. Nivelul ridicat de 

eficiență al transmisiei hidrostatice asigură economii de putere 

care pot fi puse la dispoziția celorlalte sisteme ale utilajului. 

Atât utilajele cu roți, cât și variantele TERRA TRAC se pot 

deplasa cu până la 40 km/h.

Frână de parcare automată pentru siguranța 

dumneavoastră.

Atunci când vă deplasați mai mult de o secundă cu o viteză 

mai mică de 1 km/h, când comutați o treaptă de viteză, opriți 

motorul sau vă ridicați de pe scaun, LEXION va activa automat 

frâna de parcare. Astfel, confortul dumneavoastră la 

conducere este sporit în cazul opririlor frecvente, iar siguranța 

dumneavoastră în cazul părăsirii cabinei este crescută. De 

îndată ce acționați maneta de comandă, frâna este din nou 

dezactivată.

Transmisie și concept de antrenareConceptele inteligente  

de antrenare sunt rentabile.

Un concept de antrenare care are foarte multe de 

oferit:

 − Ambreiaj uscat cu acționare hidraulică 

 − Curele principale tensionate hidraulic

 − Tensionatoare de curele standardizate

 − Cu până la două curele și două lanțuri mai puțin 

 − Transmitere îmbunătățită a puterii

 − Costuri de întreținere mai mici 

NOU

Anvelope pentru un grad ridicat de protecție a solului.

Diametrul anvelopelor de până la 2,15 m pentru puntea față și 

de până la 1,71 m pe puntea spate permite recoltarea fără 

deteriorarea solului. Anvelopele dezvoltate în urma unei 

colaborări intense cu producători renumiți au fost adaptate 

solicitărilor ridicate reprezentate de capacitățile mai mari ale 

buncărului de boabe și de echipamentele frontale mai late ale 

noului LEXION. Având o suprafață semnificativ mai mare de 

contact, anvelopele asigură un nivel mai ridicat de tracțiune, 

mai puțină alunecare și un consum mai redus de carburant.

Reglare automată a presiunii optime din anvelope.

Utilizând sistemul său de reglare a presiunii din anvelopele de 

pe puntea spate, LEXION reglează automat presiunea la 

condițiile predominante de pe drum sau teren. Trebuie doar să 

introduceți valorile solicitate în CEBIS. 
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TERRA TRACSolul este cel mai de preț bun.

Șenile din cea de-a treia generație.

Terenul dumneavoastră este cel mai important factor de 

producție pentru dumneavoastră. Având în vedere că este o 

resursă limitată, creșterea randamentului trebuie obținută cu 

pământul existent. Din acest motiv, trebuie folosite utilaje mai 

performante, care se deplasează protejând foarte bine solul 

datorită TERRA TRAC.

Cea de-a treia generație de șenile TERRA TRAC convinge 

datorită rolelor de ghidaj cu dimensiuni mai mari, tensionării 

îmbunătățite a lățimii șenilelor și compensării automate a 

denivelărilor la viteze începând cu 2 km/h. TERRA TRAC 

crește extrem de mult tracțiunea și aproape că nu lasă urme 

pe suprafețe umede, sol moale și în cazul înclinării laterale. 

Astfel, munca autovehiculelor de transport este simplificată 

semnificativ.

TERRA TRAC pe șosea.

 − Viteză de deplasare de maxim 40 km/h

 − Complet potrivit pentru utilizare pe șosea la viteze de 20, 

25, 30 și 40 km/h

 − Nivel ridicat de siguranță la conducere și stabilitate 

direcțională.

 − Mai mult confort la confort de conducere în comparație cu 

utilajele cu roți 

TERRA TRAC pe teren.

 − Presiune asupra solului cu până la 66% mai mică în 

comparație cu utilajele cu roți

 − Tracțiune mai bună în porumb, în condiții umede și pe teren 

înclinat

 − Mai puțină alunecare și mai multă stabilitate în pantă

 − Mai puțină rezistență la înaintare și consum mai mic de 

carburant

TERRA TRAC pentru orez.

 − Șenile speciale pentru orez, cu o lățime de 890 mm

 − Distanță mai mare între nervuri pentru auto-curățare 

 − Tracțiune și capacitate portantă ridicate

 − Nu se va bloca în condiții de teren umed 

TERRA TRAC pentru orice cerințe.

TERRA TRAC 735 mm

TERRA TRAC 635 mm

TERRA TRAC 890 mm

TERRA TRAC 890 mm, 
design cu spițe

TERRA TRAC 890 mm 
pentru orez

NOU

LEXION 8000 TERRA TRAC LEXION 7000 TERRA TRAC
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Mai multă asistență pentru operator.

Datorită sistemelor de asistență pentru operator cu 

funcție de auto-învățare, precum CEMOS 

AUTOMATIC, noul LEXION treieră mai eficient decât 

orice combină de recoltat de până în prezent, 

indiferent dacă utilajul este pe teren dimineața devreme 

sau seara târziu. Pentru ca operatorii dumneavoastră 

să fie cât mai productivi, concentrați și relaxați posibil 

în timpul lucrului, noua cabină a fost proiectată integral 

în jurul confortului. Conceptul inteligent de operare vă 

sprijină în fiecare etapă.

CabinaProductivitatea necesită confort.

NOU
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Cabină confortabilăNoi punem în aplicare dorințele operatorilor.

Profitați de noul confort LEXION.

Mai mult spațiu în cabină, un nou terminal CEBIS cu funcții 

tactile și o cotieră în care sunt integrate comutatoarele pentru 

reglarea directă a celor mai importante funcții - acestea sunt 

doar câteva dintre numeroasele noutăți, care vă fac mai 

ușoară recoltarea cu utilajul LEXION.

Transformați noaptea în zi. 

Pachetele de lumini LED luminează în mod fiabil întreaga 

zonă de lucru, precum și componentele importante ale 

utilajului.

 − Lumini de lucru

 − Lumini de întâlnire și de drum 

 − Lumini perimetrale

 − Semnalizatoare de direcție

 − Iluminarea zonei din față

 − Iluminarea echipamentelor frontale 

 − Lumini laterale

 − Tub de descărcare buncăr

 − Stopuri

 − Lumini spate

 − Retur, casa sitelor, buncăr de boabe

 − Axă viratoare

 − Compartimentul motorului

 − Trusa de scule

 − Iluminarea treptelor

 − Iluminare capac rezervor 

Dotări cabină. 

1 NOU: Coloană de direcție mai îngustă, reglabilă 

2 NOU: CEBIS cu funcții tactile 

3 NOU: mai multe interfețe și posibilități de conectare

4 Manetă multifuncțională CMOTION 

5 NOU: Cotieră cu reglare directă a celor mai  

importante funcții

6 Scaun pentru operator confortabil și reglabil  

7 Scaun confortabil pentru pasager

NOU

8 NOU: Ladă frigorifică cu răcire activă 

9 Iluminare interioară intensă a cabinei

10 Climatizare automată A/C MATIC

11 Parasolare pentru partea frontală și părțile laterale

12 NOU: Sistem de spălare pentru geamurile laterale

13 Imprimantă pentru CEBIS

14 Geam de inspecție mărit pentru buncărul de boabe 
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Concept de operareBazați-vă pe intuiția dumneavoastră. 

7 comutatoare pentru reglare directă.

Operatorul poate configura cele mai importante funcții direct, 

prin intermediul butonului prevăzut cu simboluri intuitive. 

Concomitent, în CEBIS se deschide o fereastră mare de 

dialog care afișează stările modificate.

1 Turație bătător

2 Distanța contrabătătorului

3 Turația ventilatorului

4 Deschidere sită superioară

5 Deschidere sită inferioară 

6 Turația rotorului

7 Clapetele rotorilor

13 funcții la îndemână.

Maneta multifuncțională CMOTION a fost dezvoltată special 

pentru ergonomia mâinii drepte. Conceptul utilizării cu 3 

degete permite controlarea intuitivă a mai multor elemente de 

comandă, fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii. 

1 Viteză de deplasare / Direcție de deplasare 

2 Echipament frontal: înălțimea de tăiere / presiunea asupra 

solului 

3 Echipament frontal: înălțimea de tăiere presetată 

4 Echipament frontal: ridicarea și coborârea manuală 

5 Reglare rabator pentru hedere

6 Echipament frontal: oprire 

7 Selecție favorite în sus 

8 Selecție favorite în jos 

9 Deschidere gestionare favorite 

10 Activarea sistemului de ghidare 

11 Pornire / oprire descărcare 

12 Pivotare către exterior / interior a tubului de descărcare a 

buncărului de boabe. 

13 Comutator basculant în funcție de meniu / modificarea 

valorilor din gestionarea favoritelor

Operare sigură disponibilă în trei variante.

În funcție de preferințe, operatorul poate configura utilajul său 

LEXION în trei moduri. Operarea este intuitivă și posibilă fără 

cunoștințe anterioare. Astfel, chiar și operatorii noi sunt în 

stare, după puțin timp, să folosească la maxim potențialul 

utilajului.

Maneta multifuncțională 
este alternativa mai 

compactă la CMOTION 

1 Prin intermediul CEBIS cu ecran tactil

2 Prin intermediul butonul rotativ / cu apăsare CEBIS

3 Direct prin intermediul comutatoarelor 

Descoperiți cât de ușor puteți  
opera noul LEXION
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Concept de operareCe este bun poate fi întotdeauna îmbunătățit. 

CEBIS oferă ajutor imediat.

În funcție de valorile obținute ca urmare a experiențelor 

nenumăraților operatori LEXION, în CEBIS sunt stocate măsuri 

pentru diferite probleme. Acestea țin cont și prioritizează toți 

parametrii care contribuie la soluționarea problemei. Astfel, 

acestea oferă operatorului un ajutor valoros pentru a putea 

folosi în mod optim puterea instalată a utilajului. 

CEBIS simplifică meniul.

Începători, utilizatori obișnuiți sau experți: dumneavoastră 

selectați tipul dumneavoastră de utilizator, iar CEBIS adaptează 

meniurile afișate în funcție de nivelul dumneavoastră de 

experiență. Astfel, noii operatori nu vor fi copleșiți de meniuri 

complexe.

CEMOS AUTOMATIC asistă operatorul.

Sistemul de asistență pentru operator CEMOS AUTOMATIC 

poate fi operat confortabil prin intermediul ecranul tactil 

CEBIS. Folosind un cursor simplu, dumneavoastră veți 

specifica sistemului strategia de optimizare dorită. Pentru a 

reduce și mai mult volumul de sarcini, combinația dintre 

CEMOS și GRAIN QUALITY CAMERA înregistrează și 

adaptează automat calitatea boabelor, calitatea treieratului și 

nivelul de curățare. 

NOU

CEBIS vă informează cu precizie.

1 Silueta utilajului cu acces rapid

2 Viteza de deplasare

3 Volumul de retur, procentul de boabe din retur, pierderile 

sitei și scuturătorilor, componentele străine, boabele sparte

4 Sarcina motorului

5 Informații utilaj 

6 Setări favorite

7 Date privind performanța

8 Zonă de afișare liber configurabilă

9 AUTO CONTOUR ghidarea echipamentului frontal

10 Meniu principal

11 Meniul de lucrări

12 Tipuri de recoltă favorite  

(pot fi înregistrate trei tipuri de recoltă) 

13 Comutare între silueta utilajului și imaginile camerei

Optimizarea performanțelor în CEBIS

Comandă inteligentă prin intermediul CEMOS AUTOMATIC

Funcții noi care fac utilizarea CEBIS și mai 

confortabilă: 

 − Funcțiile tactile ale CEBIS și reglarea directă de pe 

cotieră sunt combinate

 − În cazul acționării reglării directe, pe CEBIS se deschide 

o fereastră de dialog

 − Prin intermediul CEBIS aveți, de asemenea, acces direct 

la toate funcțiile

 − Toți parametrii pot fi modificați confortabil în CEBIS cu 

ajutorul butoanelor de reglare și cursoare

 − O tastatură ajută operatorul să introducă valorile țintă 

exacte
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CEMOS AUTOMATICOperatorii CEMOS sunt imbatabili.

CEMOS AUTOMATIC setează lucrurile pentru 
dumneavoastră.

Sistemul de asistență pentru operator cu funcție de auto-

învățare sprijină permanent și activ operatorii pe parcursul 

întregii utilizări. Ținând cont de parametrii economici specifici 

agriculturii cum ar fi calitatea boabelor, calitatea batozării, 

gradul de curățenie, calitatea paielor și randamentul, sistemul 

verifică senzorii și setările și optimizează utilajul LEXION în 

timpul utilizării până la limitele tehnice de performanță.

Operatorul decide.

Dumneavoastră decideți dacă sunteți mulțumit de gradul de 

optimizare și dacă doriți să confirmați reglajele fine. CEMOS 

AUTOMATIC vă permite în orice moment să interveniți manual, 

însă puteți activa din nou sistemul cu ajutorul manetei 

multifuncționale.

Recoltați la limită 

CEMOS AUTOMATIC identifică în mod independent 

setările cele mai bune pentru fiecare teren.

 − Sarcinile operatorului dumneavoastră sunt 

semnificativ reduse

 − Obțineți un randament mai mare și cel mai ridicat 

grad de curățenie a boabelor

 − Eficiența consumul de carburant a utilajului se 

îmbunătățește

 − Nu vor exista defecțiuni ca urmare a setărilor greșite

 − Reduceți în mod eficient costurile și eforturile

NOU

Analiza performanțelor CEMOS. 

LEXION este mereu la curent în ceea ce privește potențialul de 

optimizare, mult mai precis, decât ar putea fi realizat manual 

de către un operator. Sunt afișați în permanență factorii care 

influențează cel mai mult randamentul:

 − CRUISE PILOT, viteza este limitată (1)

 − Volum maxim de material recoltat pe canalul de  

alimentare (2)

 − Sarcină maximă a motorului (3)

 − Sarcină sistem de treierat

 − Pierderi în urma separării

 − Pierderi în urma curățării 

 − Limita volumului returului 

Optimizările manuale pot fi efectuate de către operator doar ocazional. 
CEMOS AUTOMATIC optimizează în permanență toate setările.

CEMOS AUTO THRESHING.

Sistemul reglează complet automat distanța contrabătătorului, 

turația tobei de treierat, poziția barei pivotante a 

contrabătătorului și a clapetei contrabătătorului. În fundal, 

sistemul testează în permanență diferite setări pentru 

optimizarea performanțelor și folosește în acest scop datele 

de la

 − GRAIN QUALITY CAMERA 

 − GRAINMETER

 − QUANTIMETER

 − Senzor CRUISE PILOT 

 − sistemul de monitorizare a randamentului, separarea 

secundară și sistemul de curățare 

CEMOS AUTO CLEANING.

Prin intermediul parametrilor precum turația ventilatoarelor, 

deschidere sită superioară și inferioară, CEMOS AUTO 

CLEANING reglează curățarea.

CEMOS AUTO SEPARATION.

CEMOS AUTO SEPARATION optimizează separarea 

secundară prin setarea parametrilor turație rotor și poziția 

clapetelor rotorului în conformitate cu orice modificare a 

condițiilor de recoltare.

CEMOS AUTO CHOPPING.

Pozițiile contracuțitului și plăcii de frecare sunt reglate automat 

la starea actuală a paielor pentru a îmbunătăți calitatea 

materialului tocat.

Experimentați în mod practic  
inteligența sistemului

CEMOS AUTOMATIC

Senzori CEMOS AUTOMATIC

1 CEBIS / CEBIS MOBILE 

2 Role de sprijin în canalul de alimentare

3 Senzor de umiditate a culturii

4 GRAINMETER

5 Monitorizarea randamentului sistemului de curățare

6 Monitorizare randament ROTO PLUS

7 GRAIN QUALITY CAMERA

8 Sarcina motorului
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Sistemele de asistență nu obosesc niciodată.

AUTO CROP FLOW identifică vârfurile  
de sarcină.

Sistemele de asistență pentru operator CLAAS au fost 

dezvoltate pentru a garanta mai multă siguranță pentru 

operatori, pentru a face recoltarea mai eficientă și pentru a 

reduce costurile. AUTO CROP FLOW monitorizează continuu 

turațiile sistemului de treierat APS SYNFLOW, separarea 

secundară și motorul. 

CRUISE PILOT reglează viteza.

Viteza optimă de recoltare crește performanțele sezoniere. În 

funcție de sarcina motorului, aceasta este reglată automat de 

către CRUISE PILOT. Astfel, puteți alege între trei strategii:

 − Tempomat: recoltați cu viteză constantă

 − Performanță: recoltare cu randament maxim

 − Randament: recoltați cu randament maxim ținând cont de 

pierderi

AUTO SLOPE curăță și pe teren înclinat.

Terenurile deluroase reprezintă o evacuare pentru curățarea 

boabelor. În rampă, turația ventilatoarelor trebuie redusă, iar în 

pantă turația trebuie crescută. AUTO SLOPE gestionează 

turația ventilatoarelor și deschiderea sitelor în funcție de 

înclinarea longitudinală.

 − Randament mai ridicat și pierderi mai mici de boabe pe 

teren înclinat

 − Performanțele de curățare râmân întotdeauna stabile

 − Fluxul de material recoltat care urmează să fie curățat este 

menținut uniform

 − Sarcinile operatorului sunt reduse pe teren înclinat

În cazul în care limita presetată de alunecare este depășită, 

sistemul va implementa automat măsurile, astfel încât 

materialul să nu ajungă în utilaj. Astfel, timpii de nefuncționare 

cauzați de blocare sau deteriorare sunt evitați, iar 

componentele nu sunt suprasolicitate.

CEMOS DIALOG motivează operatorii.

Sistemul de asistență pentru operator CEMOS DIALOG 

ghidează operatorul prin întrebări către setările optime ale 

utilajelor. Setările confirmate de către operator vor fi 

implementate direct de către CEMOS DIALOG.

 − Operatorii sunt motivați să verifice mai des setările și să le 

optimizeze

 − Aveți parte de mai multă siguranță

 − Chiar și operatorii experimentați profită de efectele învățării.

Sisteme de asistență pentru operator

NOU

Aplicația gratuită pentru smartphone CEMOS 
Advisor este un asistent de configurare valoros 
pentru operator. Calculatorul pentru pierderile de 
boabe este deja integrat. 
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FLEET VIEW și TELEMATICSInterconectarea este viitorul.

Remote Service nu vă costă nimic.

Un modul important pentru interconectarea utilajelor 

dumneavoastră este Remote Service de la CLAAS. Acesta 

simplifică în mod semnificativ lucrările de întreținere și de 

service. Utilajul transmite partenerului de service privind 

următoarea programare sau îl informează direct în cazul unei 

defecțiuni. Partenerul de service are acces la datele relevante 

și se poate pregăti în ambele cazuri să intervină în mod optim. 

Costurile pentru primii 5 ani de utilizare a Remote Service sunt 

suportate de către CLAAS. Este suficient doar 

consimțământul dumneavoastră.

TELEMATICS documentează succesul dumneavoastră.

TELEMATICS accesează și înregistrează continuu datele de 

lucru, traiectoriile și datele referitoare la randament transmise 

de combinele de recoltat. Toate datele sunt transmise prin 

intermediul rețelei de telefonie mobilă de la utilaje la server, 

acolo unde sunt prelucrate și stocate. Puteți accesa și evalua 

datele dumneavoastră online, în timp real, sau ulterior, 

accesând portalul TELEMATICS de pe computerul fermei 

dumneavoastră, de pe laptop sau smartphone sau le puteți 

exporta către orice software obișnuit de gestionare a fermelor 

în vederea prelucrării suplimentare. 

Utilajele interconectate au o productivitate 
sporită.

Inteligența artificială este un factor esențial pentru eficiență. 

Pentru a putea obține mai mult ca niciodată de la utilajele 

CLAAS, CLAAS vă oferă diferite module pentru a putea 

conecta utilajele cu ferma.

Cartografierea randamentului creează perspective noi.

Senzorii utilajului LEXION măsoară producţia și umiditatea 

boabelor, în timp ce CEBIS adaugă coordonatele geografice 

folosind datele furnizate prin GPS. 

FLEET VIEW coordonează flota. 

Cu FLEET VIEW puteți coordona echipa care transportă 

cerealele cu ajutorul flotei de recoltat, astfel încât combinele de 

recoltat să funcționeze fără timpi neproductivi. Aplicația vă 

informează constant despre locațiile combinelor de recoltat și 

autovehiculelor de transport, precum și despre nivelul de 

umplere a buncărelor de boabe ale acestora. Astfel, veți ști în 

orice moment ce utilaj trebuie alimentat, permițându-vă să 

evitați timpii de nefuncționare, trecerile inutile, economisiți 

carburant și utilizați la maxim performanțele utilajelor de recoltat.
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Sisteme automate de ghidareNu irosiți niciun centimetru.

LASER PILOT cu noul FIELD SCANNER.

Senzorii electro-optici ai sistemului LASER PILOT utilizează 

impulsurile de lumină pentru a scana zona dintre materialul de 

recoltat și miriște și pentru a ghida automat combina de-a 

lungul liniei de demarcaţie între cele două. În cazul noului 

LEXION, senzorii din partea exterioară a hederului sunt înlocuiți 

printr-un FIELD SCANNAR, amplasat central pe acoperișul 

cabinei. 

 − Nu mai trebuie să rabatați și să pliați senzorii înainte și după 

utilizare 

 − Nu mai este nevoie de calibrare

 − Cu ajutorul butoanelor de pe maneta de comandă activați 

trei moduri de deplasare: de-a lungul marginii din dreapta 

sau stânga a culturii, respectiv de-a lungul cărării.

GPS PILOT cu precizie imbatabilă de ghidare. 

Sistemul automat de ghidare prin satelit de la CLAAS este 

integrat în utilaj și vă sprijină pentru toate operațiunile care 

necesită precizie maximă. 

 − Control activ al sistemului de ghidare hidraulic al utilajului 

 − Vă ghidează cu precizie pe câmp, la orice viteză

 − Chiar și în condiții de ceață sau pe timpul nopții

 − Semnalele de corecție sunt disponibile pentru toate 

nivelurile de precizie

S10 Terminal pentru ISOBUS și GPS.

 − Ecran tactil cu diagonala de 10,4" și rezoluție înaltă

 − Operează și comandă sistemul de direcție GPS și 

implementele atașate ISOBUS

 − Conectare până la patru camere

 − Gestionarea liniilor de referință, SECTION VIEW și  

AUTO TURN disponibile standard

S7 Terminal pentru GPS.

 − Ecran tactil cu diagonala de 7" și rezoluție înaltă

 − Operează ghidarea paralelă sau sistemul de ghidare GPS

 − Interfață USB pentru schimbul și gestionarea datelor 

 − Gestionarea liniilor de referință, SECTION VIEW și  

AUTO TURN disponibile standard

NOU
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Mai puțin necesar de întreținere.

În ceea ce privește întreținerea, noul LEXION impresionează, 

la fel ca modelele precedente, prin nevoia scăzută de 

întreținere. Intervalele de service sunt lungi, intervalul de 

schimb pentru uleiul sistemului hidraulic este de 1.000 de ore. 

Atunci când este timpul să realizați aceste lucrări, accesul facil 

la toate punctele de întreținere asigură finalizarea rapidă și 

simplă a lucrărilor.

Lubrifiere controlată.

Sistemul centralizat de lubrifiere gresează toate punctele de 

ungere, inclusiv variatorii, după intervalele de service prestabilite. 

Punctele de lubrifiere și intervalele de service trebuie programate 

o singură dată.

ÎntreţinereChiar și utilajele de mari dimensiuni pot fi 

întreținute cu ușurință.

NOU

Acces perfect.

Capacul compartimentului motorului nou proiectat, robust 

facilitează accesul dumneavoastră la buncărul de boabe și 

lucrările de întreținere pe care trebuie să le efectuați acolo. 

Acesta nu alunecă și este accesibil. Mânerele și o scară 

pliantă asigură siguranță suplimentară. 

Treptele largi de acces au protecție la impact și pot fi rotite 

spre partea frontală. De asemenea, sunt disponibile într-o 

versiune pliabilă pentru a fi utilizate cu hederul de porumb 

CORIO cu 8 rânduri.

Pachet confortabil gândit cu atenție.

Pachetul confortabil de întreținere are câteva soluții practice 

pregătite pentru dumneavoastră, pentru a putea face lucrările 

zilnice de întreținere mai confortabile:

 − Suport sigur pentru pistolul de lubrifiere 

 − Rezervor de apă cu o capacitate de 15 litri

 − Amovibil pentru reumplere

 − Robinet separat de evacuare pentru spălarea mâinilor, 

lateral, pe compartimentul pentru unelte

Tambur automat cu furtun.

Din pachetul confortabil de întreținere al noului LEXION face 

parte și un tambur pentru furtun, furtun cu lungime de 

15 metri pentru aer comprimat, care poate fi rulat și derulat cu 

ușurință, datorită sistemului automat integrat. Tamburul este 

oprit de îndată ce furtunul a fost derulat. Atunci când trageți 

scurt, furtunul va fi rulat la loc automat. Astfel, o spălare 

intermediară rapidă a utilajului devine și mai confortabilă.

Funcții noi care simplifică întreținerea:

 − Furtunurile de evacuare a uleiului de motor și uleiului 

hidraulic, amplasate central, sunt ușor de accesat

 − Toți variatorii sunt conectați la sistemul centralizat de 

lubrifiere

 − Compresorul de aer comprimat cu rezervor permite 

efectuarea rapidă a lucrărilor de curățare pe teren

 − Buncărul de boabe poate fi accesat cu ușurință prin 

capacul compartimentului motorului divizat

Puteți vedea cât de ușor vă este să 
accesați utilajul LEXION.
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CLAAS Service & PartsOrice și oricând aveți nevoie.

CLAAS Service & Parts.

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.

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.

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. 

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.

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. 

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 în legătură cu distribuitorul dumneavoastră  

și CLAAS.

Cu ajutorul Remote Service, distribuitorul dumneavoastră 

CLAAS poate accesa utilajul dumneavoastră și datele 

dumneavoastră specifice. Astfel, puteți reacționa rapid 

împreună cu distribuitorul dumneavoastră la lucrările de 

întreținere și de service necesare. 

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.

CLAAS Parts Logistics Center din Hamm, 
Germania, are în stoc peste 200.000 de piese 

diferite și o zonă de depozitare de peste 
140.000 m2.
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Tehnologie în detaliuPrezentare pe scurt a revoluției.

1 Senzor FIELD SCANNER

2 Cabină confortabilă

3 CEMOS AUTOMATIC

4 Canal de alimentare cu aspirarea 

prafului

5 Sistem de treierat  

APS SYNFLOW HYBRID 

6 Tobă de alimentare de 600 mm

7 JET STREAM 

8 Sistem de separare secundară 

ROTO PLUS

9 Elevator de boabe cu QUANTIMETER

10 Buncăr de boabe cu un volum de 

până la 18.000 l

11 Tub de descărcare a buncărului cu 

unghi de pivotare de până la 105°

12 Descărcarea buncărului de boabe 

cu un debit de până la 180 l/s

13 Capac pentru tubul de descărcare a 

buncărului 

14 DYNAMIC COOLING 

15 Mercedes-Benz / MAN

16 CEMOS AUTO CHOPPING

17 Împrăștietor pleavă

18 Împrăștietor radial

19 TERRA TRAC cu viteză maximă de 

40 km/h

20 Plan înclinat separat

21 Sistem de curăţare 3D
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Argumente pentru suflet și minte.

Eficiență.

 − Sistemul APS SYNFLOW HYBRID revoluționează 

randamentul

 − Tobele de treierat și de alimentare de mari dimensiuni 

asigură un flux de material recoltat drept, uniform și rapid

 − DYNAMIC COOLING asigură răcirea în funcție de nevoi

 − DYNAMIC POWER economisește până la 10% carburant

 − JET STREAM curăță boabele impecabil

 − 18.000 l descărcați în 100 de secunde

 − Cu o viteză de 40 km/h ajungeți rapid la destinație

 − CEMOS AUTO CHOPPING optimizează calitatea 

materialului tocat și reduce consumul de carburant

Confort.

 − Ecranul tactil CEBIS funcționează la fel de simplu precum 

smartphone-ul dumneavoastră

 − Maneta multifuncțională CMOTION poate fi operată intuitiv

 − Reglarea directă de pe cotieră vă asigură accesul la cele 

mai importante funcții

 − Puteți reacționa rapid la schimbarea recoltei

 − Noul unghi de pivotare îmbunătățește vizibilitatea asupra 

tubului de descărcare a buncărului de boabe

Precizie.

 − CEMOS AUTOMATIC optimizează în permanență sistemul 

de treierat, curățarea și fluxul de material recoltat

 − CEMOS AUTO THRESHING din CEBIS poate seta turațiile 

tobei de treierat, distanța contrabătătorului, bara și clapeta 

contrabătătorului

 − AUTO SLOPE vă ușurează sarcinile pe teren înclinat

 − LASER PILOT și sistemul de ghidare GPS minimizează 

numărul de treceri

 − Remote Service conectează utilajele dumneavoastră și 

accelerează lucrările de service

Fiabilitate.

 − Conceptul de antrenare reproiectat convinge datorită 

gradului ridicat de eficiență

 − Transmisia principală este cuplată în siguranță prin 

intermediul ambreiajului uscat

 − Benzile transportoare folosite în locul lanțurilor sporesc 

silențiozitatea și durata de viață

 − Sistemul de lubrifiere centralizată alimentează punctele de 

lubrifiere, inclusiv variatorii

 − Frâna de parcare automată sporește siguranța

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

LEXION 8900 / 8900 

TERRA TRAC

8800 / 8800 

TERRA TRAC

8700 / 8700 

TERRA TRAC

7700 / 7700 

TERRA TRAC

7600 / 7600 

TERRA TRAC

7500 / 7500 

TERRA TRAC

7400

Sistem de treierat și separarea primară

APS SYNFLOW HYBRID ● ● ● ● ● ● ●

Lățime bătător mm 1700 1700 1700 1420 1420 1420 1420

Diametru bătător mm 755 755 755 755 755 755 755

Turație bătător rpm 330-930 330-930 330-930 330-930 330-930 330-930 330-930

cu reductor rpm 170-460 / 
330-930

170-460 / 
330-930

170-460 / 
330-930

170-460 / 
330-930

170-460 / 
330-930

170-460 / 
330-930

170-460 / 
330-930

Unghi de înfăşurare contrabătător Grade 132 132 132 132 132 132 132

Suprafaţă contrabătător m2 1,55 1,55 1,55 1,30 1,30 1,30 1,30

Unitate de treierare orez ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Separare secundară

Rotoare de înaltă performanţă ROTO PLUS Nr. 2 2 2 2 2 2 2

Diametru tobă de alimentare mm 600 600 600 600 600 600 600

Lungime rotor mm 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

Diametru rotor mm 445 445 445 445 445 445 445

Coşuri rotor rpm 6 6 5 5 5 5 5

Turația rotorului rpm 450-1250 450-1250 370-1050 370-1050 370-1050 370-1050 370-1050

Curăţare

JET STREAM ● ● ● ● ● ● ●

Turbine de suflantă 8 turbine 8 turbine 8 turbine 6 turbine 6 turbine 6 turbine 6 turbine

Reglarea hidraulică a suflantei ● ● ● ● ● ● ●

Două niveluri de cădere ventilate ● ● ● ● ● ● ●

Sistem de curăţare 4D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aria totală a sitelor m2 6,20 6,20 6,20 5,10 5,10 5,10 5,10

Indicarea returului pe CEBIS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GRAINMETER ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Buncăr de boabe

Capacitate 
(conform ANSI/ASAE S312.2)

l 15000/18000 15000 12500/13500 13500 12500 11000 10000

Unghi pivotare tub descărcare Grade 105 105 105 105 105 105 105

Viteză de descărcare l/s 130/180 130/180 130/180 130/180 110/130 110/130 110

QUANTIMETER pentru măsurarea producției ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LEXION 8900 / 8900 

TERRA TRAC

8800 / 8800 

TERRA TRAC

8700 / 8700 

TERRA TRAC

7700 / 7700 

TERRA TRAC

7600 / 7600 

TERRA TRAC

7500 / 7500 

TERRA TRAC

7400

Tocător

Tocător SPECIAL CUT, cuțite Nr. 108 108 108 72 72 72 72

Tocător STANDARD CUT, cuțite Nr. 64 64 64 52 52 52 52

Împrăştietor radial ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Comutare hidraulică din cabină (deplasare 
pe drum, 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

Șenile TERRA TRAC cu suspensie 
hidropneumatică

○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Tracțiune integrală POWER TRAC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Transmisie manuală cu 2 trepte ● ● ● ● ● ● ●

40 km/h ○ ○ ○ ○ ○ ○ –

Diferențial autoblocant cu roți ○ ○ ○ ○ – ○ ○

Deplasare comodă ● ● ● ● ● ● ●

Motor Stage V

Producător / model MAN D42 Merce-
des-Benz
OM 473 LA

Merce-
des-Benz
OM 473 LA

MAN D26 MAN D26 Merce-
des-Benz
OM 470 LA

Merce-
des-Benz
OM 470 LA

Cilindri / capacitate cilindrică Nr./l 6/16,2 6/15,6 6/15,6 6/12,4 6/12,4 6/10,7 6/10,7

Putere maximă (ECE R 120) kW/CP 581/790 480/653 430/585 404/549 373/507 340/462 300/408

Măsurare consum carburant ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Capacitate rezervor carburant l 1150 1150 950 1150 1150 1150 1150

Capacitate rezervor de uree l 110 110 110 110 110 110 110

DYNAMIC COOLING ● ● ● ● ● ● ●

DYNAMIC POWER ● ● ● ● ● ● ●

Managementul datelor

TELEMATICS ● ● ● ● ● ● ●

Gestionarea lucrărilor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cartarea terenului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Remote Service ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sisteme de asistență pentru operator

CRUISE PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CEMOS AUTO THRESHING ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CEMOS AUTO CLEANING ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CEMOS AUTO SEPARATION ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CEMOS AUTO CHOPPING ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO SLOPE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AUTO CROP FLOW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CEMOS DIALOG ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

GRAIN QUALITY CAMERA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sisteme de ghidare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

Greutăți (pot varia în funcție de nivelul de 
echipare) fără heder, tocător şi împrăştietor 
de pleavă, rezervor de carburant plin, 
rezervor de uree plin

kg 19700/22400 
(TERRA TRAC)

19700/22400 
(TERRA TRAC)

19700/22400 
(TERRA TRAC)

18700/21400 
(TERRA TRAC)

18700/21400 
(TERRA TRAC)

18700/21400 
(TERRA TRAC)

18700

●  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.

Înălțime și lungime mai mare, 

pentru o descărcare mai facilă.
8960 mm / 29,40 ft. (4XL)

9710 mm / 31,86 ft. (5XL)

11080 mm / 36,51 ft. (7XL)

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

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

> 130 l/s

VARIO 1080 (10,74 m / 35,25 ft.)

VARIO 1230 (12,27 m / 41 ft.)

VARIO 1380 (13,79 m / 45,25 ft.)

4
4
3
0
 m

m
 /

 1
4
,5

3
 f
t.

4
3
2
0
 m

m
 /

 1
4
,1

7
 f
t.

4
5
8
0
 m

m
 /

 1
5
,0

3
 f
t.

4
7
3
0
 m

m
 /

 1
5
,5

2
 f
t.

4
8
3
0
 m

m
 /

 1
5
,8

5
 f
t.

5
0
3
0
 m

m
 /

 1
6
,5

0
 f
t.

5
0
3
0
 m

m
 /

 1
6
,5

0
 f
t.

8560 mm / 28,04 ft. (3XL)

7990 mm / 26,21 ft. (XXL)

7420 mm / 24,34 ft. (XL)

7020 mm / 23,03 ft. (lung)

1030 mm / 

3,38 ft.
708 mm / 

2,32 ft.



●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

LEXION 8900 / 8900 

TERRA TRAC

8800 / 8800 

TERRA TRAC

8700 / 8700 

TERRA TRAC

7700 / 7700 

TERRA TRAC

7600 / 7600 

TERRA TRAC

7500 / 7500 

TERRA TRAC

7400

Anvelope pe axul de antrenare

Anvelopare ø cat. Lăţime exterioară

1250/50 R 32 m 2,05 5.15 5.15 5.15 4.87 – – –

VF 900/60 R 42 CFO m 2,15 3,90 3,90 3,90 3,62 – – –

900/60 R 42 CHO m 2,15 3,90 3,90 3,90 3,62 – – –

800/70 R 42 CHO m 2,15 3,76 3,76 3,76 3,48 – – –

680/80 R 42 CHO m 2,15 3,49 3,49 3,49 3,22 – – –

VF 900/60 R 38 CHO m 2,05 3,90 3,90 3,90 3,62 3,62 3,62 3,62

900/60 R 38 CHO m 2,05 3,90 3,90   3,90 3,62 3,62 3,62 3,62

IF 800/70 R 38 CFO m 2,05 3,76 3,76 3,76 3,48 3,48 3,48 3,48

800/70 R 38 CHO m 2,05 3,76 3,76 3,76 3,48 3,48 3,48 3,48

IF 680/80 R 38 CFO m 2,05 3,49 3,49 3,49 3,22 3,22 3,22 3,22

680/80 R 38 CHO m 2,05 3,49 3,49 3,49 3,22 3,22 3,22 3,22

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

IF 800/70 R 32 CFO m 1,95 3,76 3,76 3,76 3,48 3,48 3,48 3,48

800/70 R 32 m 1,95 3,76 3,76 3,76 3,48 3,48 3,48 3,48

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

IF 680/85 R 32 CFO m 1,95 3,63 3,49 3,49 3,28 3,35 3,28 3,28

TERRA TRAC 635 mm m – 3,49 3,49 3,49 3,29 3,29 3,29 –

TERRA TRAC 735 mm m – 3,79 3,79 3,79 3,49 3,49 3,49 –

TERRA TRAC 890 mm m – 3,99 3,99 3,99 3,79 3,79 3,79 –

LEXION 8900 / 8900 

TERRA TRAC

8800 / 8800 

TERRA TRAC

8700 / 8700 

TERRA TRAC

7700 / 7700 

TERRA TRAC

7600 / 7600 

TERRA TRAC

7500 / 7500 

TERRA TRAC

7400

Anvelopare osie directoare

Anvelopare ø cat. Lăţime exterioară

710/60 R 30 m 1,65 3,89 3,89 3,89 3,69 3,69 3,69 3,69

VF 620/70 R 30 m 1,65 3,69 3,69 3,69 3,49 3,49 3,49 3,49

620/70 R 30 m 1,65 3,69 3,69 3,69 3,49 3,49 3,49 3,49

VF 520/85 R 30 m 1,65 3,49 3,49 3,49 3,29 3,29 3,29 3,29

500/85 R 30 m 1,65 3,47 3,47 3,47 3,27 3,27 3,27 3,27

500/85 R 34 m 1,75 3,47 3,47 – – – – –

VF 500/85 R 34 m 1,75 3,47 3,47 – – – – –

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

750/65 R 26 m 1,60 – – – 3,74 3,74 3,74 3,74

600/65 R 28 m 1,50 – – – 3,69 3,49 3,49 3,49

500/85 R 24 m 1,50 – – – 3,48 3,28 3,28 3,28

Hedere

Hedere VARIO VARIO 13801, VARIO 12301, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560

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 FLEX 13801, CONVIO FLEX 12301, CONVIO FLEX 1080, CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770

CONVIO CONVIO 13801, CONVIO 12301, CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770

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 (electrohidraulic) rpm 284-420

Acţionare în trepte a implementului frontal rpm 332, 420

Frănă de urgență pentru heder ○

1 Doar pentru LEXION cu TERRA TRAC

HRC / 101019331019 KK LC 0320

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

Pentru o recoltare mai sigură și eficientă.


