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tucano.claas.com

Pante abrupte, ploi torențiale - natura ne poate lua întot-

deauna prin surprindere cu noi provocări. Cu ajutorul tehnolo-

giei MONTANA și DYNAMIC POWER, TUCANO este gata să 

se confrunte cu toate acestea. Noul concept de control este 

mai inteligent și mai ușor de utilizat, iar puterea a fost mărită. 

Șase noi modele sunt pregătite să vină în ajutorul dumnea-

voastră pentru a face performanță.

O alegere naturală.

Pur şi simplu un talent înnăscut.

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

Sistemele noastre de asistență fac ope-
ratorii 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 schimbă-

toare 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 dez-

voltarea sistemelor de asistență pentru operator 

CLAAS am ținut cont de experiența împărtășită de 

miile de clienți și ore de lucru. Deoarece sunt mulți fac-

tori care nu pot fi calculați științific și care necesită 

soluții bazate pe situațiile din viața reală. TUCANO este 

echipat cu numeroase sisteme de asistență pentru 

operator care simplifică semnificativ operațiunile desfă-

șurate.

AUTO CROP FLOW 36

AUTO SLOPE 48

GPS PILOT 82

LASER PILOT 82
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TUCANO poate face față tuturor 

lucrărilor planificate.

Polivalent. 

Performanţă de top pentru orice tip de recoltă.

Implemente frontale

VARIO

MAXFLEX

CERIO

CORIO CONSPEED

SWATH UP

VARIO ⁄ Echipament pentru rapiţă

Hedere standard

Heder rabatabil

CORIO

SUNSPEED
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VARIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500

Hedere VARIO.

Hederele VARIO de la CLAAS au cel mai bun sistem de 

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

930 - VARIO 500, CLAAS a realizat îmbunătățiri sistemetice 

ale gamei sale de hedere VARIO cu eficiență dovedită.

Hedere VARIO.

Principalele puncte forte:

 − Extensii pentru rapiță integrate pentru a modula lungimea 

platformei continuu într-un interval de 700 mm pentru cere-

ale și rapiță

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

tru 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

 − Poziţie automată de parcare și de transport

 − Poziţie de lucru automată
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VARIO 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 supra-

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

producție ridicată. Posibilitatea de reglare a platformei hederu-

lui 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 perfor-

manței totale a utilajului. 

 Gama extinsă de modele, de la VARIO 930 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 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 inver-

sate

 − 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 integrate și a posibilității montării cuţitelor 

laterale pentru rapiţă fără unelte, puteți trece de la recoltarea 

cerealelor la rapiţă în doar câteva minute. Conexiunea hidrau-

lică este asigurată de două cuple rapide perfect sigilate. 

Pompa hidraulică pentru antrenarea cuţitelor laterale pentru 

rapiță se activează automat.

 − Pornire și oprire automată a pompei hidraulice

 − Chiar și atunci când sunt montate cuțite de rapiță, plat-

forma poate fi extinsă sau retractată cu 150 mm

 − O cutie de transport cu sistem de închidere pentru căru-

cioare 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 sis-

tem de recoltare a orezului - pentru performanțe optime la 

recoltarea orezului.

Ansamblu de acționare solid. 

Datorită transmisiei sale planetare, bara de tăiere este antre-

nată 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 sis-

tem permite hederului VARIO să reziste în cele mai dificile con-

diții și asigură o funcționare sigură a acestuia.

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

– 10 cm

Standard

+ 60 cm

Platformă de tăiere extinsă - cu cuțite de rapiță (+ 600 mm)

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

CLAAS a dezvoltat o nouă serie de modele de hedere sub 

forma noilor modele CERIO 930 până la 560. Aceasta se 

bazează pe hederele VARIO 930 până la 560 și reprezintă o 

alternativă optimă pentru recoltarea cerealelor.

Principalele puncte forte:

 − Platformă cu un interval de ajustare manuală de 200 mm

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

tru un flux optim de material

 − Rabator optimizat pentru mai puține tulpini preluate

 − Melc de alimentare MULTIFINGER

 − Înălțime a despicătorilor de lan reglabilă fără scule

Hedere CERIO. CERIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560
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CERIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560Hedere CERIO.

Utilizare.

Seria de modele CERIO este ideală pentru a obține perfor-

manțe maxime și un randament ridicat pe suprafață, atât în 

regiunile cu producție scăzută, cât și în cele cu producție ridi-

cată. Platforma poate fi ajustată manual de la – 100 mm până 

la + 100 mm. Prin urmare, în ciuda absenței unei funcții de 

ajustare hidraulică, 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 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 prelua-

rea 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 inver-

sate

 − Răzuitori reglabili din exterior

 − LASER PILOT pentru sistemul automat de ghidare poate fi 

rabatat și reglat fără a fi necesare unelte

 − Poziţie automată de parcare și de transport 

 − Poziţie de lucru automată

Ajustare heder.

 − Ajustare manuală sub platforma hederului

 − 10 elemente de fixare prin înșurubare permit ajustarea plat-

formei hederului

 − Pot fi setate 5 poziții ale platformei: + 100 mm, + 50 mm, 0 

mm, – 50 mm, – 100 mm

Utilizare pentru recoltarea orezului. 

Hederele CERIO sunt echipate din fabrică - sau pot fi ușor 

prevăzute ulterior - cu o rolă de alimentare acoperită și un sis-

tem de recoltare a orezului - pentru performanțe optime la 

recoltarea orezului

Ansamblu de acționare solid.

Datorită transmisiei sale planetare, bara de tăiere este antre-

nată 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 

CERIO să reziste în cele mai dificile condiții și asigură o funcți-

onare fiabilă a acestuia.

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

Înlocuire rapidă și simplă a despicăto-
rilor de lan

Platformă de tăiere retractată - cere-
ale (– 100 mm)

Reglare simplă a înălțimii despicăto-
rului de lan prin intermediul cheii

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

Bară de tăiere de schimb depozitată 
sub heder

Ridicătorii de spice de schimb ime-
diat în spatele hederului
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CORIO CONSPEED 12, 8 și 6 rânduri / CORIO 8, 6, 5 și 4 rânduriCORIO CONSPEED / CORIO.

CORIO CONSPEED și CORIO.

Noile hedere de porumb CORIO și CORIO CONSPEED sunt 

prevăzute atât cu tehnologii consacrate, cât și cu funcții noi 

unice.

Principalele puncte forte:

 − Unghi de 17° pentru a preveni pierderile de știuleți

 − Valțuri culegători drepți (CORIO) și valțuri culegători conici 

(CORIO CONSPEED)

 − Ansamblu de acționare nou, robust, pentru toate modelele 

CORIO

 − Formă nouă a capotei pentru o preluare mai delicată a 

materialului recoltat

 − Sistem unic de rabatare pentru poziționarea capotei în pozi-

ție de transport 

 − Modificare și tensionare simplă a lanțului de alimentare 

 − Consumabile înlocuibile integrate în capotă

 − Heder pentru porumb CORIO CONSPEED pentru 12, 8 și 6 

rânduri

 − Heder de porumb CORIO cu 8, 6, 5 și 4 rânduri

 − Lățime rânduri: 90, 80, 75 și 70 cm
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Utilizare.

Gama de modele CORIO CONSPEED și CORIO include 

hedere de porumb perfecte pentru recoltarea boabelor de 

porumb. Fie că lucrează cu recolte cu randament mare cu mai 

mulți știuleți per plantă 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.

În plus, hederele de porumb cu vizibilitate extinsă datorită unui 

nou mecanism de rabatare a carcasei elimină nevoia de 

demontare sau remontare la deplasarea de la un câmp la altul 

sau în timpul transportului rutier.

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 alimen-

tare transportă știuleții la canalul de alimentare.

Elementele centrale ale hederelor de porumb CORIO CON-

SPEED și CORIO sunt valțurii culegători, care fac și diferența 

dintre cele două modele. 

 − CORIO CONSPEED: valțuri culegători conici

 − CORIO: valțuri culegători drepți

Tehnologie.

 − Antrenare eficientă, simplificată pentru toate modelele 

CORIO CONSPEED și CORIO

 − Reglare rapidă și simplă a vitezei prin schimbarea combina-

ției de angrenaje

 − Elementul în spirală al valțurilor culegători îmbunătățește 

preluarea tulpinilor

 − Valțuri 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 pen-

tru toate modelele

CORIO CONSPEED 12, 8 și 6 rânduri / CORIO 8, 6, 5 și 4 rânduriCORIO CONSPEED / CORIO.

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

 − Sunt asigurate performanțe constante, în special în cazul 

plantelor culcate

Tocător orizontal.

Fiecare unitate culegătoare este echipată cu un tocător ori-

zontal integrat în unitatea de transmisie. Acest lucru asigură o 

tocare mai bună atunci când plantele sunt uscate.

Tocare precisă.

Tocarea de precizie favorizează fermentația reziduurilor recol-

tate și ajută la crearea unui substrat uniform pentru recolta vii-

toare.

Formă maximă.

Secțiunea frontală a capotei are o formă nouă și unică. În plus, 

au fost îmbunătățite caracteristicile suprafeței.

 − 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 culcate
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CORIO CONSPEED 12, 8 și 6 rânduri / CORIO 8, 6, 5 și 4 rânduriCORIO CONSPEED / CORIO.

Poziție de întreținere.

Un concept nou de deschidere a capotei asigură accesul 

rapid și simplu pentru întreținere sau curățare. Sunt necesari 

doar câțiva pași simpli pentru a pune capota în poziție pentru 

întreținere, fără a fi necesară utilizarea unor unelte.

Piese de uzură integrate.

Piese de uzură ce pot fi înlocuite sunt integrate în partea 

stângă și partea dreaptă a capotei. Când sunt uzate, pot fi 

înlocuite piese separate în loc să fie necesară înlocuirea întregii 

capote.

Kit pentru floarea soarelui. 

Pentru adaptarea rapidă la recoltarea florii soarelui, tot ce tre-

buie făcut este simpla înlocuire a lanțului de alimentare. În 

plus, pe valțurii culegători sunt fixate cuțitele speciale împre-

ună cu extensiile capotei și un panou spate special. 

Mecanism nou de rabatare. 

Un design complet nou permite rabatarea simplă a capotei 

într-o poziție de transport compactă. Pe lângă ușurința în utili-

zare, noua dispunere sporește vizibilitatea în timpul deplasării 

pe șosea prin scurtarea cu 80 cm a implementului frontal.

Cauciuc de prindere a știuletelui.

Toate modelele sunt echipate standard cu cauciucuri de prin-

dere a știuleților pentru a preveni căderea acestora. Varianta 

de cauciuc de prindere a știuletelui de dimensiuni mari este 

disponibil opțional. Fixarea și demontarea acestora poate fi 

realizată fără scule. 

Reglarea valțurilor culegători.

În funcție de model, este disponibil standard un sistem meca-

nic sau hidraulic de reglare a valțurilor culegători. Varianta 

hidraulică, ce permite reglarea confortabilă de pe scaunul din 

cabină, este disponibilă de asemenea opțional. 

Deplasare pe șosea. 

Capacele și o bandă de lumini oferă siguranță pentru trans-

portul rutier, în conformitate cu reglementările rutiere în 

vigoare.

Manipulare simplă.

Lanțurile transportorului pot fi tensionate și înlocuite cu ușu-

rință, comod și rapid. După ce capota fost pusă în poziția 

pentru întreținere, este necesar să utilizați doar un levier pen-

tru a elibera un lanț, pentru a-l tensiona sau pentru a-l înlocui. 
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1 2 3

CORIO CONSPEED 12 și 8 rânduri / CORIO 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. Profilu-

rile valțurilor sunt angajate și plantele sunt trase în jos în mod 

foarte 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 secțiu-

nile groase de tulpini. Capătul din spate al valțului culegător 

hibrid are profilul standard. 

3 Drepți – CORIO.

Valțurii culegători drepți au utilizare universală. Viteza de prelu-

crare a tulpinilor de porumb rămâne constantă în timpul cule-

sului.

Principiul de funcționare al valțurilor culegători 
conici.

Caracteristica principală a valțurilor culegători conici este fap-

tul că viteza cu care plantele sunt trase de tamburi 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 prelu-

crare 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
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Multicuplă.

Cupla centrală pentru toate funcțiile hidraulice și electrice 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.

 − Blocare sigură, rapidă

 − Montare și demontare simplă și rapidă a hederului

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 can-

titatea de pietre adunate. Ridicătorii de spice de schimb pot fi 

transportați în mod convenabil pe partea din spate a hederu-

lui.

Antrenare hidrostatică a rabatorului.

O pompă cu cilindree variabilă montată pe utilajul de bază asi-

gură un cuplu maxim de 1000 Nm la rabator. Turaţia rabatoru-

lui 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 rabato-

rului

 − Reglare rapidă a vitezei rabatorului

Cărucior pentru transportul pe șosea.

Totul pentru a economisi timp: căruciorul permite depozitarea 

compactă, confortabilă și sigură a hederului, fiind blocat în 

câteva secunde cu două bolțuri.

Compartimentele personalizate permit transportul accesoriilor 

necesare pentru echipamentul de rapiță. Podeaua cauciucată 

asigură depozitarea sigură, fără risc de alunecare sau furt.

Răzuitori reglabili.

Distanța dintre răzuitori și melcul de alimentare poate fi setată 

în mod confortabil din exterior la hederele VARIO și CERIO, 

precum și la hederele C 490, C 430 și C 370.

Lider în materie de versatilitate și flexibilitate.

TUCANO a fost dezvoltat pentru a reuni o mare varietate de 

funcţii la cel mai înalt nivel. Oferind un randament optim și fia-

bilitate pe termen lung, combinate cu o mare versatilitate și o 

durată minimă de configurare, TUCANO este pur și simplu 

invincibil. Prototipurile pentru acest model au fost combinele 

noastre de recoltat de top. Profitaţi de o combinaţie unică de 

echipamente și funcţii de performanţă sofisticate.

V-Canal de alimentare.

Datorită poziției flexibile a elementului de montare a hederului, 

canalul în formă de V facilitează ajustarea rapidă, simplă a 

unghiului de tăiere. Acest lucru asigură adaptarea optimă la 

toate condițiile de pe câmp și la diferitele tipuri de anvelopare.

HederConcept mai performant.

Confort familiar

Cutie pentru transport pentru echipamentul de rapiţă
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Caracteristici implemente frontaleConfort implement frontal.

Reglare automată a rabatorului.

 − Viteza circumferențială a rabatorului este reglată automat în 

funcție de viteza de deplasare

 − Reglare continuu variabilă și stocare în CEBIS a vitezei 

rabatorului (între avans, sincronizare și post-funcționare) în 

funcție de viteza de deplasare

 − Setările de viteză pot fi memorate în CEBIS

 − Protecţia hidraulică la suprasarcină previne deteriorarea

Funcţiile automate ale hederului VARIO.

 − Funcţiile automate ale hederului VARIO pot fi activate sau 

dezactivate în CEBIS

 − Lungimea platformei și nivelul rabatorului sunt activate sau 

dezactivate împreună

Avantajele dumneavoastră. 

 − Reducerea efortului operatorului prin aplicarea automată a 

mai multor setări pentru implementul frontal

 − Adaptare perfectă la condițiile existente prin intermediul a 

până la patru combinații de setări ce pot fi memorate sepa-

rat - pentru condiții de recoltare schimbătoare (precum cul-

turi culcate / în poziție verticală) sau utilizarea la capăt de 

rând și recoltare la margini

 − Poate fi anulată de operator în orice moment

Mod automat de parcare și de transport.

 − Prin apăsarea butonului de reglare a înălțimii de tăiere, 

hederul se va deplasa automat în poziția de depozitare pe 

cărucior

 − Platforma se deplasează în poziția 0 mm (fără cuțite de 

rapiță) 

 − Platforma se deplasează în poziția 450 mm (cu cuțite de 

rapiță) 

 − Rabatorul se deplasează complet în jos și spre spate

 − În cazul hederelor MAXFLEX, bara de tăiere este setată 

electrohidraulic la o configurație mai rigidă (recoltarea cere-

alelor)

 − Procedura de activare, care are loc cu sistemul de treierat 

oprit, variază în funcție de viteză:

 − Peste 2 km/h: butonul de reglare a înălțimii de tăiere este 

apăsat o singură dată

 − Sub 2 km/h: butonul AUTO CONTOUR este ținut apăsat

Poziţie de lucru automată.

 − Prin apăsarea butonului de preselectare a înălțimii de tăiere, 

hederul se va deplasa automat în ultima poziție de lucru 

 − Platforma se deplasează în ultima poziție de lucru

 − Rabatorul se deplasează în ultima poziție de lucru

 − În cazul hederelor MAXFLEX, bara de tăiere este eliberată 

electrohidraulic (nu mai este setată la o configurație rigidă) 

(recoltare soia)

 − Procedura de activare variază în funcție de viteză:

 − Peste 2 km/h: butonul de reglare a înălțimii de tăiere este 

apăsat o singură dată

− Sub 2 km/h: butonul de reglare a înălțimii de tăiere este 

ținut apăsat

 − Rabatorul se deplasează în ultima poziție de lucru

 − Platforma se deplasează în ultima poziție de lucru

Avantajele dumneavoastră.

 − Pozițiile de transport și de lucru sunt atinse rapid și simplu

 − Nu mai sunt luate în considerare interdependențele din inte-

riorul mecanismului

Din cabină, operatorul vede perfect 
indicatorul de poziție a platformei 
hederului

Maneta multifuncțională CMOTION 
este utilizată pentru ajustarea platfor-
mei hederului VARIO, a barei de tăiere 
a hederului MAXFLEX și a vitezei ben-
zii transportoare a hederului MAXFLO

Prin intermediul manetei multifuncțio-
nale pot fi activate direct funcțiile de 
reglare a înălțimii de tăiere (AUTO 
CONTOUR), de control al presiunii 
asupra solului și de preselectare a 
înălțimii de tăiere, precum și ridicarea 
/ coborârea implementului frontal

Maneta multifuncțională CMOTION 
este utilizată pentru ajustarea para-
metrilor rabatorului (înălțime, nivel) și a 
distanței plăcii de cules a culegătoru-
lui de porumb

– 10 cm
Standard

+ 60 cm

Configurare automată a implementului frontal.

Operatorul poate folosi maneta de comandă multifuncțională 

pentru a memora până la cinci combinații diferite de setări. 

Combinațiile active curent și cele memorate pot fi văzute în 

permanență în cadrul CEBIS.

Fiecare combinație de setări constă în:

 − Înălțime rabator

 − Nivel rabator (heder VARIO)

 − Avans rabator

 − Lungime platformă (heder VARIO)

 − Înălțime de tăiere (cu AUTO CONTOUR)

Toți parametrii individuali pot fi anulați manual de operator în 

orice moment, fie prin maneta de comandă multifuncțională 

sau prin CEBIS.
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Sistem de treierat

Trei sisteme de treierat diferite sunt disponibile pentru 

TUCANO. Alegerea vă aparține.

Tehnologie de treierat CLAAS.

APS + ROTO PLUS = SISTEM APS HYBRID

TUCANO 580 ⁄ 570 ⁄ 560 ⁄ 550

APS + scuturători

TUCANO 450 ⁄ 440 ⁄ 430 ⁄ 420

Sistem de treierat convențional + scuturători

TUCANO 340 ⁄ 320
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Pre-accelerare sporită. APS.

TUCANO 500 / 400.

Sistem de treierat APS

1 Accelerator

2 Tobă de batere

3 Post bătător

Pentru o calitate optimă a boabelor este sufici-
entă o setare corectă.

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 ali-

mentare, APS asigură boabe de înaltă calitate.

Funcţie sincronizată.

Acceleratorul și toba de treierat sunt antrenate de un variator 

central. Orice modificare a turației tobei determină o ajustare 

corespunzătoare a vitezei acceleratorului. O antrenare sin-

cronă suplimentară pentru toba de alimentare este disponibilă 

pentru modelele APS HYBRID, TUCANO 580, 570 și 560. 

Aceasta permite o manevrare foarte delicată a boabelor și a 

paielor în condiții foarte uscate.

Canal de treierat lung, cu o zonă mare de 
separare a boabelor.

În cazul unității de treierat CLAAS APS, am reușit să înfășurăm 

mai mult contrabătătorul principal în jurul tobei de batere față 

de soluțiile convenționale. Nicio altă unitate de treierat nu oferă 

un unghi de înfășurare de 151°. Beneficiați de un treierat deli-

cat, dar temeinic, cu un spațiu mare pentru contrabătător, 

turații scăzute ale tobei și consum redus de combustibil. 

Suprafață de pre-separare flexibilă.

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 efi-

cienţa și rentabilitatea.

Reglare hidraulică a contrabătătorului.

Contrabătătorul este ajustat hidraulic de către operator din 

cabină. Aceasta permite o adaptare imediată și extrem de 

confortabilă la condiţiile diferite de recoltare de pe parcursul 

zilei. Controlul paralel al contrabătătorului asigură menţinerea 

unei calităţi optime a treieratului.

Protecţia la suprasarcină sporește 
randamentul zilnic.

Sistemul hidraulic integrat de protecţie la suprasarcină previne 

în mod fiabil daunele cauzate de corpuri străine și permite 

folosirea utilajului la capacitate maximă, fără riscuri. Grătarele 

sunt pretensionate hidraulic și se deschid atunci când apar 

vârfuri de presiune, apoi revin automat la poziţia de lucru 

setată.

Înlocuirea contrabătă-
torilor de pre-separare 

MULTICROP

Sistem de treierat APS: o soluție unică.

Avantajul CLAAS în fața competiției este evident cu mult îna-

inte ca toba de batere să intre în acţiune. O accelerare drama-

tică 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

 − 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 sem-

nificativ sarcina contrabătătorului

Rezultând astfel o creștere netă a performanței cu până la 

20% fără o creștere a consumului de combustibil. Sistemul 

APS face toți banii.
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APS + ROTO PLUS = APS HYBRID SYSTEM. 

TUCANO 580 / 570 / 560 / 550.

SISTEM APS HYBRID

SISTEM APS HYBRID

Sistem de treierat: APS Separare: ROTO PLUS

În cazul combinelor de recoltat tradiționale, pierderile procentuale cresc semnifi-
cativ după un anumit randament, deoarece separarea boabelor este factorul 
care limitează performanţa. Separarea eficientă a boabelor asigurată de sistemul 
ROTO PLUS al utilajului TUCANO 500 asigură o capacitate de operare mai ridi-
cată, fără a mări procentul de pierderi.

Separare de cereale reziduală

Combină de recoltat tradițională

P
ie

rd
er

i î
n 

%

Randament (t/oră)

TUCANO 500

O combinație impresionantă: 
APS HYBRID SYSTEM.

SISTEMUL APS HYBRID – tehnologia de treierat de la CLAAS 

– reprezintă o combinaţie între două sisteme remarcabile: Sis-

temul de treierat tangenţial APS și sistemul extrem de eficient 

ROTO PLUS de separare reziduală a boabelor.

Această combinaţie puternică vă oferă 
avantaje imbatabile:

 − Turația tobelor în sistemul de treierat poate fi reglată în mod 

independent faţă de turația rotorului

 − Adaptarea individuală a întregului proces la condiţiile schim-

bătoare de pe câmp pe parcursul unei zile

 − Treierat fără pierderi, cu performanțe ridicate de separare

Doar CLAAS integrează ambele sisteme într-un singur utilaj, 

oferindu-vă un avantaj competitiv asupra celorlalte sisteme.

Mult mai bun față de sistemul cu scuturători. 

Cu ajutorul sistemului eficient de separare a boabelor, fluxul de 

material se deplasează de 10 ori mai rapid între rotori și seg-

mentele grătarelor rotorilor, iar cu ajutorul forţei centrifugale 

ridicate, TUCANO cu SISTEMUL APS HYBRID oferă calităţi de 

separare care diferă fundamental faţă de sistemul cu scutură-

tori.

Profitaţi de combinaţia imbatabilă APS + ROTO PLUS.
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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 tre-

buie 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.

Turația următoarelor componente ale utilajului este monitori-

zată pentru a avertiza din timp asupra vârfurilor de sarcină cri-

tice:

 − Sistem de treierat APS

 − Rotor ROTO PLUS pentru sistemul de separare reziduală a 

boabelor

 − Motor

Turația motorului este utilizată ca valoare de referință.

În ceea ce privește gestionarea paielor, sistemul detectează 

dacă tocătorul de paie și împrăștietorul radial sunt oprite. 

Reacţie rapidă.

Dacă este depășită o limită presetată de patinare sau turația 

motorului scade sub un nivel critic, următoarele măsuri sunt 

iniţiate automat:

− Unitatea de alimentare și implementul frontal sunt dezacti-

vate

 − 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 even-

tuale blocaje sau defecţiuni. 

Dacă AUTO CROP FLOW detectează că una dintre compo-

nentele monitorizate este oprită după activarea protecției la 

suprasarcină, sistemul de treierat este de asemenea oprit. 

Toate aceste măsuri reduc timpii de nefuncționare și uzura sis-

temului de acționare.

Adaptat la condiţiile de recoltat.

Funcţia 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 per-

formanţă. Funcţia asigură marja de siguranţă necesară prin 

monitorizarea automată a componentelor relevante pentru flu-

xul de material recoltat, precum și prin luarea măsurilor nece-

sare.

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

Principiul din spatele sistemului de separare a boabelor ROTO 

PLUS este simplu, dar extrem de eficient. Bătătorul unității de 

treierat APS adună fluxul de paie și îl direcționează către rotor. 

Sensul axial de rotație determină dezvoltarea unor forțe centri-

fuge extraordinar de mari, care separă boabele reziduale de 

paie.

Avantaj notabil: rotorul de înaltă performanță.

Datorită diametrului foarte mare al rotorului, de 570 mm, for-

țele centrifuge ridicate și separarea cu energie redusă a boa-

belor reziduale rezultată sunt obținute chiar și la turații scăzute.

Variator rotor pentru reglare continuu variabilă 
a turaţiei.

Pentru a permite o flexibilitate maximă pe tot parcursul zilei 

sau pentru a asigura adaptarea la diferite recolte, turaţia roto-

rului poate fi reglată continuu via CEBIS, într-un interval de 

920-480 rpm. Drept urmare, puteţi exercita o influenţă majoră, 

în doar câteva secunde, asupra calităţii paielor - de exemplu, 

în momentul recoltării acestora. În mod similar, puteţi utiliza o 

turaţie redusă pe vreme uscată, pentru a reduce încărcarea 

sitei cauzată de paiele scurte. Dacă utilajul trebuie să funcţio-

neze la capacitate maximă, turaţia rotorului este pur și simplu 

mărită din nou.

Transmisie în trepte.

Utilajele pot fi echipate, de asemenea, cu o transmisie în 

trepte. Opt turații ale rotorului pot fi setate astfel.

Turație rotor (rpm)

920 820 720 630 530 460 430 370

Clapete de rotor mecanice. 

Suprafaţa de separare a rotorului poate fi reglată pentru a 

îndeplini cerinţele diferite, prin închiderea primului și al celui 

de-al doilea segment al grătarului rotorului cu lamele. Maneta 

de reglare este ușor accesibilă, fiind amplasată pe partea 

stângă a utilajului. Puteţi închide ambele segmente sau doar 

pe primul. Aceasta înseamnă că puteţi reduce încărcarea sitei 

pe vreme secetoasă, în timp ce pe vreme cu nivel crescut de 

umiditate puteţi utiliza suprafaţa de separare mare pentru o 

separare eficientă a boabelor reziduale. Reglarea variabilă a 

suprafeţei de separare a rotorului asigură așadar un randa-

ment maxim în toate condiţiile de operare. 

Al șaselea segment al grătarului rotorului.

Pentru a crește randamentul, sistemul de separare reziduală a 

boabelor la TUCANO 580 și 570 a fost optimizat. Un segment 

suplimentar (al șaselea), montat sub rotor, mărește suprafaţa 

de separare și asigură astfel o performanţă de separare mai 

mare în comparație cu modelul TUCANO 560 cu cinci seg-

mente ale grătarului rotorului.

ROTO PLUS maximizează rezultatele muncii 

dumneavoastră.

TUCANO 580 / 570 / 560 / 550.

ROTO PLUS

NOU

Setarea turației rotoru-
lui în CEBIS



40 41

TUCANO 500 cu APS HYBRID SYSTEM. ROTO PLUS

Flexibilitate mărită în orice situație.

Condițiile de recoltare se schimbă permanent. Caracteristicile 

de treierat ale cerealelor dimineața sau seara diferă de cele ale 

cerealelor recoltate în miezul zilei. Diferitele soiuri au, de ase-

menea, o influență majoră asupra modului în care cerealele 

răspund procesului de treierat. 

Și cerințele clienților sunt diferite. În cazul recoltării paielor, 

acestea trebuie să fie cât mai intacte posibil atunci când pără-

sesc combina de recoltat. Prin urmare, sistemele de treierat și 

de separare a boabelor reziduale trebuie să fie configurate în 

consecință. Dacă paiele rămân pe câmp, acestea trebuie să 

fie împrăștiate cât mai uniform pe toată lățimea hederului. 

TUCANO 500 este perfect echipat pentru a face față tuturor 

cerințelor.

TUCANO 560 / 550.

TUCANO 560 și 550 combină performanțele unui utilaj cu 6 

scuturători cu dimensiunile unuia cu 5 scuturători. Echipat cu 

anvelope de 800 mm, utilajele au o lățime de transport mai 

mică de 3,50 m, iar în cazul anvelopelor de 680 mm lățimea 

este redusă sub 3,30 m. Drept urmare, modelul TUCANO 560 

/ 550 poate opera în mod optim atât pe șosea cât și pe câmp.

TUCANO acționează delicat asupra paielor.

Să luăm exemplul paielor lungi. Datorită sistemului APS ce asi-

gură protecție și diametrului mare al rotorului, de 570 mm, 

paiele își mențin structura inițială, fiind astfel ideale pentru utili-

zarea ca paie de înaltă calitate pentru așternut. Calitatea paie-

lor poate fi sporită semnificativ prin reducerea turației rotorului. 

Când tocătorul de paie este oprit, brazda este afânată, permi-

țând uscarea rapidă și compactarea ușoară în baloți fermi.

Treieratul și separarea: părțile importante ale 
procesului.

Avantajele APS HYBRID SYSTEM se observă cu adevărat mai 

ales în condiții dificile de recoltat. Sistemul de treierat APS cu 

reglare separată și sistemul de separare a boabelor reziduale 

ROTO PLUS permit adaptarea precisă a performanțelor utila-

jului la condițiile de lucru. Toate turațiile și setările pot fi moni-

torizate în mod confortabil în CEBIS.

Performanțe sporite cu ROTO PLUS.

Dacă paiele sunt verzi și dure, separarea boabelor reziduale 

poate deveni rapid un factor care limitează performanța siste-

mului. În aceste situații, separarea forțată ROTO PLUS asigură 

acea putere suplimentară care contribuie la menținerea randa-

mentului ridicat al utilajului TUCANO 500. În condiții contrare, 

primele două segmente ale grătarului rotorului pot fi închise 

prin intermediul unor lamele, reducând astfel cantitatea de 

paie scurte produse. Această măsură reduce solicitarea sitelor 

și contribuie la menținerea unui randament constant al combi-

nei TUCANO 500 în condiții uscate.
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Sistem de treierat convenționalSistem de treierat tradițional.

TUCANO 340 / 320.

Campion în toate domeniile. 

Unitatea de treierat de înaltă calitate trebuie să îndepărteze și 

să separe în mod fiabil boabele în orice condiții de recoltare. 

Mecanismul de treierat clasic CLAAS își dovedește calitățile 

impresionante de fiecare dată. Indiferent de provocările întâl-

nite în timpul recoltării, este suficient de flexibil pentru a le 

depăși cu o lățime a tobei de batere de 1,58 m (TUCANO 

340), precum și în versiunea mai mică de 1,32 m (TUCANO 

320).

 − Accesul la unitatea de treierat se face foarte ușor prin par-

tea din față prin intermediul transportorului înclinat și prin 

părțile laterale prin intermediul unor deschideri mari

 − Designul extrem de robust al tuturor elementelor de antre-

nare, în special al tobei de batere, asigură un nivel ridicat de 

fiabilitate în timpul recoltării

De la fasole de câmp la semințe de trifoi: 
contrabătătorul MULTICROP face față tuturor.

Contrabătătorul de sub toba de batere este conceput ca un 

contrabătător MULTICROP, cu segmente individuale care pot 

fi schimbate ușor. Îl puteți adapta rapid pentru diferite recolte, 

diferite soiuri sau diferite stadii de coacere, asigurând întot-

deauna combinația perfectă între un treierat curat, un nivel 

ridicat de protecție pentru materialul recoltat și o rată mare de 

separare.

NOU: Podea de pregătire din material plastic.

Podeaua de pregătire direcționează boabele separate de la 

sistemul de treierat și cuva de retur către sita superioară, asi-

gurând astfel pre-sortarea inițială a boabelor și plevei. Nivelul 

ridicat de umezeală sau o cantitate mare de materiale verzi 

solicită foarte mult podeaua de pregătire. Treptele individuale 

ale podelei pot fi scoase prin față prin separatorul pentru pie-

tre pentru verificare și curățare. Astfel poate fi asigurată încăr-

carea uniformă a sistemului de curățare în orice moment.

Reglare hidraulică a contrabătătorului și 
protecţie la suprasarcină.

În cazul modelelor TUCANO 340 și 320, distanța dintre bătă-

tor și contrabătător este de asemenea setată în CEBIS.

Protecția hidraulică împotriva suprasarcinii protejează sistemul 

de treierat convențional împotriva daunelor cauzate de corpuri 

străine și blocaje. 

Reglare hidraulică a ieșirii contrabătătorului. 

Pentru adaptarea utilajului la diferitele tipuri de recolte, ieșirea 

contrabătătorului poate fi reglată în două poziții diferite: lată 

pentru recolte precum porumb și fasole, îngustă pentru cere-

ale. Reglarea se realizează prin acționarea unei supape de 

lângă ușa cabinei. 

Reglarea ieșirii contrabătătorului
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Tehnologie scuturătoriScuturători.

TUCANO 450 / 440 / 430 / 420 / 340 / 320.

Separare atentă pe o lungime de 4,40 m. 

Boabele într-o parte, paiele în cealaltă. Fluxul uniform de paie 

pe scuturătorul lung de 4,40 m, deschis la partea inferioară 

asigură separarea tuturor boabelor de paie. Planul înclinat 

direcționează boabele spre podeaua de pregătire. Sistemul 

poate deplasa cu ușurință volume mari de paie. 

Nimic nu îi rezistă! Sistemul de separare 
intensivă CLAAS.

Două gheare ghidate ale agitatorului sunt montate peste fie-

care scuturător, răsfirând activ paiele de sus, pentru un flux 

rapid și în strat subțire. Prin urmare, boabele rămase cad ușor 

de pe paie, prin podeaua scuturătorului și pe planul înclinat.

Lucru sigur la limita capacităților prin controlul 
randamentului.

Monitorizați în permanență procesele de separare și de cură-

țare din cabină, ca printr-o „oglindă retrovizoare”, prin interme-

diul sistemului de control al randamentului CLAAS. Acesta 

funcționează cu foarte mare precizie pentru a se adapta auto-

mat la recolte de diferite greutăți și afișează rezultatele cu 

mare exactitate.

Avantajele dumneavoastră:

 − În modul de vizualizare paralelă, puteți regla mai rapid com-

bina, asigurând un echilibru optim între funcțiile de curățare 

și separare a boabelor reziduale

 − Sistemul de control al randamentului vă indică dacă treierați 

la cea mai bună viteză de deplasare

 − Operare sigură la limita de performanță a combinei

Vedere din spate a scuturătorilor
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Lucru curat, rezultate mai bune.

Performanță curată.

Un material recoltat curat în buncărul de boabe și reglarea 

simplă a sistemului de curățare reprezintă prioritățile fiecărui 

operator. Pentru realizarea acestor obiective, am îmbunătățit în 

2016 sistemul de curățare a întregii serii de modele TUCANO 

prin modificarea sitei inferioare și a unghiului de oscilație. 

Rezultatul: boabe mai curate, mai puțin material pe retur, 

reglare mai simplă.

Verificare vizuală a returului din scaunul 
operatorului.

Geamul de inspecție iluminat îi permite operatorului să monito-

rizeze din cabină melcul de retur. Acest lucru îi oferă indicii pri-

vind cele mai bune setări care pot fi folosite pentru echipa-

ment.

Suflante radiale sau cu turbine.

 − Aceste modele sunt echipate cu patru sau șase turbine sau 

o suflantă radială, ceea ce asigură o presiune constantă și o 

distribuţie uniformă a aerului, chiar și la o solicitare mărită în 

funcţie de încărcarea pe site

 − Controlul forțat al fluxului de aer previne formarea unui 

covor de recoltă

 − Flux de aer eficient chiar și la viteze mici ale aerului

 − Reglare continuă din cabină

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. Toate modelele TUCANO sunt prevă-

zute cu o podea de pregătire din material plastic care poate fi 

trasă în față.

Una sau două trepte.

 − Scuturători cu două trepte: TUCANO 500 și 400

 − Scuturători cu o treaptă: TUCANO 300 

 − Reduc semnificativ încărcarea sitei superioare

 − Performanță sporită, în special în cazul paielor uscate și fragile

Reglare electrică a sitei.

Dezvoltată de CLAAS, preluată de concurență. Reglarea elec-

trică a sitei din cabină:

 − Simplu și confortabil

 − Nu este necesară ieșirea din cabină

 − Controlul imediat al rezultatelor

Sistem de curăţare 3D.

 − Sistem de nivelare dinamic - 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

Curăţare

Unitate de comandă 
hidraulică a sistemului 

de curățare 3D

Fără 3D

Cu 3D
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AUTO SLOPEAUTO SLOPE. 

Control automat al ventilatorului.

Gestionarea confortabilă a oricărei suprafețe 
înclinate.

Terenurile deluroase necesită o concentrare mai mare din par-

tea operatorului. Din acest motiv, funcția AUTO SLOPE sprijină 

reglarea sistemului de curățare. În cazul utilizării utilajului în 

rampă, 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 exis-

tente, începând cu valoarea setată în prealabil de operator.

Cum funcționează AUTO SLOPE?

La deplasarea în rampă:

 − 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

Măsurarea electronică a volumului de retur.

Nivelul de umplere și compoziţia returului oferă indicii privind 

cele mai bune setări care pot fi folosite pentru echipament. 

TUCANO detectează volumul total de retur.

 − Măsurarea este efectuată de o fotocelulă de la partea supe-

rioară a elevatorului de retur 

 − Valorile pentru volumul de retur și pierderi sunt afișate în 

CEBIS una lângă cealaltă
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Rezervă pentru capacități ridicate.

În concordanță cu capacitățile lor ridicate, modelele TUCANO 

580 și 570 sunt echipate cu un buncăr de boabe de 11.000 l, 

cu o rezervă suficientă pentru lucrul pe câmpuri de mari 

dimensiuni.

Debit de descărcare impresionant.

Seria de modele TUCANO este echipată cu un melc de eva-

cuare și are un debit de descărcare de până la 105 l/s, permi-

țând golirea buncărului în mai puţin de două minute. În plus, 

TUCANO are o înălţime și o lățime de descărcare mai mari. 

Drept urmare, pot fi încărcate fără probleme chiar și autovehi-

culele de transport de dimensiuni mari. Este disponibilă o 

gamă adecvată de tuburi de descărcare a buncărului pentru 

hedere cu lăţimea de până la 9,22 m. 

Concept general bine gândit.

Multe alte detalii atent gândite completează conceptul general 

de buncăr de boabe:

 − Eșantionare ușoară a boabelor

 − Înălţime mare de descărcare prin partea superioară

 − Distribuţie ideală a greutăţii

 − Vedere bună în buncăr

 − Descărcare rapidă, directă, cu până la 105 l/s

 − Suprafeţele netede ale buncărului facilitează golirea com-

pletă

Lucru curat.

Un capac automat de la capătul tubului de descărcare al bun-

cărului de boabe previne căderea pe sol a boabelor aflate încă 

în tub. Toate boabele ajung unde trebuie să ajungă: în vehicu-

lul de transfer.

QUANTIMETER măsoară și verifică.

Funcţiile principale ale QUANTIMETER sunt măsurarea randa-

mentului, măsurarea nivelului de umiditate și afișarea datelor în 

CEBIS.

Măsurarea randamentului depinde de recoltă. Nivelul de umi-

ditate al recoltei este monitorizat constant și afișat la cerere.

Afișare continuă a nivelului de încărcare. 

În timpul măsurării volumului în elevatorul de boabe, un senzor 

de lumină înregistrează încărcarea padelelor individuale. Valoa-

rea măsurată este afișată continuu în CEBIS și permite utiliza-

rea aplicației Fleet View. 

PROFI CAM – viziune de ansamblu.

Toate modelele TUCANO 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 monitoriza-

rea simultană, din cabină, a unui număr de până la 3 procese, 

pe ecranul color suplimentar sau terminalul S10:

 − Tubul de descărcare extins al buncărului de boabe: proce-

sul de transfer

 − Tubul de descărcare retractat al buncărului de boabe: distri-

buţia materialului tocat

 − Tubul de descărcare retractat al buncărului de boabe: spa-

tele utilajului la deplasarea în marșarier sau pe șosea 

La sistem se pot conecta până la 4 camere, care pot reda 

simultan imaginile înregistrate pe ecranul color sau pe termina-

lul S10 din cabină.

Camera video spate CEBIS.

Imaginile înregistrate de camera video montată pe capota din 

spate sunt redate direct pe monitorul CEBIS. Imediat ce 

TUCANO se deplasează în marșarier, imaginile înregistrare de 

cameră sunt afișate automat.

11.000 l. Mai mult spațiu pentru boabe de cea 

mai bună calitate.

Buncăr de boabe | QUANTIMETER | PROFI CAM

Imagine înregistrată de 
PROFI CAM afișată pe 
ecranul suplimentar

NOU

Fereastră lată pentru 
buncărul de boabe
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Tăiere scurtă, distribuire uniformă. 

După ce ies din rotor sau scuturători, paiele sunt tocate fin și 

distribuite uniform pe întreaga lățime de lucru. Resturile din 

sită ajung la împrăștietorul de pleavă pentru condiții dificile și 

distribuite uniform pe câmp. Distanța de împrăștiere poate fi 

ajustată cu ușurință.

Reglare electrică a plăcii de ghidare a rotorului 
la TUCANO 500.

O placă de ghidare din zona de ieșire a rotorului poate fi 

reglată electric pentru a modifica încărcarea tocătorului și pro-

filul brazdei. Nivelul de umiditate și starea materialului recoltat 

sunt luate în considerare pentru a asigura alimentarea cât mai 

centrală a fluxului de material către tocător, pentru o distribuție 

uniformă a materialului tocat. Lățimea brazdei poate fi influen-

țată de poziția plăcii de ghidare a rotorului. Dacă aceasta din 

urmă este complet retractată, brazda se întinde pe întreaga 

lățime pentru o uscare mai rapidă a paielor și o încărcare uni-

formă a presei de balotat următoare pe întreaga lățime a pick-

up-ului.

SPECIAL CUT.

Tocătorul de paie SPECIAL CUT este disponibil pentru toate 

modelele TUCANO ca alternativă la modelul STANDARD CUT. 

Tocătorul este pornit și oprit de un sistem electrohidraulic con-

trolat prin senzor imediat ce placa de ghidare a paielor este 

acționată. SPECIAL CUT are cu 30% mai multe cuțite: 80 

pentru TUCANO 570 și 580 și cele cu șase scuturători (450 / 

440 / 340), 68 pentru cele cu cinci scuturători (430 / 420 / 

320) și TUCANO 560. Carcasa aerodinamică asigură alimen-

tarea uniformă a paielor pentru un consum redus de energie și 

o împrăștiere fiabilă. Materialul tocat este direcționat către 

ACTIVE SPREADER sau capacul împrăștietorului de paie.

Împrăștiere pe toată lățimea de lucru: 
ACTIVE SPREADER (TUCANO 580 / 570 / 
560 / 450 / 440 / 340).

Cu cât este mai mare lăţimea hederului și volumul de paie, cu 

atât trebuie să fie mai precisă și uniformă răspândirea paielor. 

ACTIVE SPREADER de la CLAAS vă oferă soluţia potrivită. 

Amestecul de material tocat și pleavă este preluat în mișcare 

de doi rotori de împrăștiere cu rotire în sens opus, accelerați 

din nou și distribuit pe întreaga lățime de peste 9,3 metri. 

Direcția de împrăștiere poate fi controlată în mod confortabilă 

din cabină.

Astfel, TUCANO asigură o împrăștiere eficientă a paielor cu 

efort minim. Atât ACTIVE SPREADER, cât și SPECIAL CUT 

sunt unice în această clasă de performanță și au propulsat 

combina TUCANO în vârful segmentului mediu superior.

Împrăștietor pleavă HD.

Avantajele sunt numeroase:

 − Potrivit pentru porumb și cereale - nu sunt necesare schim-

bări

 − Componente HD pentru o durată mai lungă de viață

 − Lățime de împrăștiere remarcabilă

 − Alimentare consecventă a materialului recoltat în orice con-

diții

 − Nicio influență asupra fluxului de aer de curățare

 − Acces foarte simplu la sită prin plierea împrăștietorului de 

pleavă

Tocător SPECIAL CUT pentru porumb 
disponibil din fabrică.

TUCANO 500 este disponibil din fabrică cu tocătorul de paie 

SPECIAL CUT pentru recoltarea porumbului.

Tăiat scurt și împrăștiat pe o lățime mare: 

câmpul este pregătit pentru următoarea recoltare.

Gestionarea paielor

Dispozitiv de formare a brazdei

1 Lamă transversală reglabilă

2 Arborele de transmisie al rotorului

3 Cuţite

4 Bară răzuitoare fixată cu șuruburi

5 Contracuţite reglabile

Placa de ghidare a rotorului
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Face față cu brio recoltării orezului: sistemul de 
treierat APS.

Întrucât boabele de orez sunt fragile, toba de batozare este 

înlocuită cu o tobă cu dinți, pentru a preveni deteriorarea boa-

belor în timpul recoltării. Pe post-bătător (TUCANO 400) și 

toba de alimentare (TUCANO 500) sunt montate cu șuruburi 

bare cu dinți suplimentare. 

Un sistem de treierat APS este disponibil din fabrică pentru 

următoarele utilaje: TUCANO 580, 570, 560, 450, 440, 430.

Utilajul TUCANO 300 poate fi utilizat pentru recoltarea orezului 

folosind un kit de conversie. De asemenea, sunt disponibile 

segmente de separare speciale pentru rotorii sistemului de 

separare reziduală a boabelor ROTO PLUS al utilajelor 570 și 

560 cu APS HYBRID. Distanța mai mare dintre firele grătarelor 

are drept rezultat o creștere semnificativă a performanței de 

separare în cazul paielor verzi de orez.

Făcut să reziste. Sistemul de colectare a 
boabelor

Odată cu orezul recoltat sunt colectate și cantități mari de 

pământ și murdărie. Pentru a păstra gradul de uzură al utilaju-

lui la un nivel redus, toate componentele sistemului de colec-

tare a boabelor sunt realizate din materiale deosebit de rezis-

tente la uzură.

Componente rezistente la uzură.

 − Melc retur

 − Capac elevator retur

 − Melc de boabe

 − Picior elevator cu capac de închidere

 − Tub de alimentare buncăr de boabe

 − Tub de descărcare buncăr de boabe

 − Tub descărcare buncăr cereale

Robust: buncărul de boabe HD.

Și melcii din buncărul de boabe și tubul de descărcare sunt 

fabricate din materiale rezistente la uzură. În plus, melcul de 

descărcare din buncărul de boabe a fost modificat pentru a 

obține o rată de alimentare optimă a boabelor de orez. Buncă-

rul de boabe de orez este disponibil pentru modelele TUCANO 

580, 570, 560, 550, 450, 440 și 430.

Prevenirea alunecării.

Modelele TUCANO 580, 570, 450 și 440 pot fi echipate cu un 

sistem special de șenile din oțel. Acesta asigură o bună tracți-

une, previne afundarea utilajului și este extrem de rezistent. 

Fără aceste dotări, recoltarea mecanizată a orezului în câmpuri 

cu un nivel ridicat de umezeală nu ar fi posibilă.

Protejarea punților.

Deoarece condițiile dificile de recoltare de pe câmpurile de 

orez solicită foarte mult utilajul, puntea motoare și toate lagă-

rele punților sunt etanșate special și protejate împotriva ume-

zelii (TUCANO 580, 570, 560, 550, 450, 440). Scutul de pro-

tecție protejează alte componente importante – cum ar fi 

transmisia manuală – împotriva deteriorării, murdăriei și uzurii 

ridicate.

TUCANO pentru recoltarea orezului. Recoltarea orezului
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS.

Acționare optimă pentru performanţe 
maxime: CPS.

La CLAAS, dezvoltarea utilajelor este un efort constant 

de mărire a eficienţei și fiabilităţii, precum și a rentabili-

tăţii pe teren.

Desigur, acest lucru se aplică tuturor aspectelor ce ţin 

de combinele de recoltat CLAAS. Sistemul de acțio-

nare 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 carbu-

rant, care ajută la o amortizare mai rapidă a investiţiei.

Nu mai trebuie menţionat că TUCANO integrează 

această filosofie de dezvoltare: experienţa acumulată 

de-a lungul a 75 de ani de producţie de combine are 

ca rezultat cel mai bun sistem de acțonare CLAAS, 

care asigură rezultate impresionante de lucru.

Mai multe inovaţii tehnologice și rafinament ingineresc: 

pentru fiabilitate maximă chiar și în condiţii extreme. 

TUCANO este pregătit.
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Fără compromisuri în ceea ce privește forța și 
rezistența. 

Motorul de 7,7 l de înaltă performanță din dotarea modelului 

TUCANO respectă prevederile standardului de emisii Stage V 

datorită unui sistem de post-tratare a gazelor de eșapament și 

recirculării gazelor de eșapament răcite (EGR). În plus, puterea 

motoarelor tuturor modelelor TUCANO a fost sporită.

Sistemul de reducere a poluării. 

Motorul Mercedes-Benz al utilajului TUCANO respectă preve-

derile standardului de emisii datorită reducerii catalitice selec-

tive (SCR) și filtrului de particule diesel. Convertorul catalitic 

SCR transformă oxizii de azot din fluxul de gaze de eșapa-

ment în azot pur și apă. Soluția de uree necesară în acest 

sens este transportată într-un rezervor de 57 l. O reducere 

suplimentară a oxizilor de azot este obținută prin recircularea 

gazelor de eșapament răcite (EGR). Filtrul de particule diesel 

reduce cantitatea de particule din fluxul de gaze de eșapa-

ment.

Sistem de răcire de mari dimensiuni cu înde-
părtare automată a prafului.

TUCANO este prevăzut cu un sistem de răcire a motorului, un 

sistem hidraulic și un sistem de climatizare extrem de eficiente. 

Cadrul radiatorului a fost mărit pentru creșterea semnificativă a 

puterii de răcire. Îndepărtarea automată a prafului facilitează 

curățarea continuă a cadrului radiatorului cu rotire hidraulică, 

asigurând astfel o răcire optimă. Gradul de murdărire a lamele-

lor de răcire este redus considerabil.

Admisia aerului și filtrul de aer.

Aerul proaspăt pentru motorul noului TUCANO este mai întâi 

admis de cadrul rotativ al radiatorului. Datorită procesului de 

pre-separare activă, o cantitate mică de particule ajunge la 

cele două filtre de aer, a căror dimensiune a fost mărită semni-

ficativ pentru noul motor. Aceste îmbunătățiri importante per-

mit extinderea considerabilă a intervalelor de întreținere și 

reducerea semnificativă a timpilor de inactivitate.

Putere ridicată a motorului și eficiență sporită. Motor

Rezervor de carburant 
cu o capacitate de 
până la 750 l

O baterie de 12 V ali-
mentează componen-
tele electronice de la 
bord și ale motorului, 
fiind amplasată într-un 
compartiment special 
ușor accesibil.
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Gestionarea motorului

Reducere automată a turației motorului.

 − Sistemul inteligent de gestionare a motorului DYNAMIC 

POWER este activ în permanență

 − Turația motorului este de 850 rpm când comutatorul de 

viteză se află la turație redusă și nicio altă funcție nu este în 

uz

 − Turație a motorului de1.100 rpm când maneta de comandă 

este deplasată sau o funcție este activată

 − Reducerea turației motorului la 1.900 rpm la sarcină totală

 − Reducerea turației motorului la 850 rpm în timpul staționării 

sau în modul pentru transport

Numai avantaje.

 − Reducerea consumului de carburant la sarcină totală

 − Reducerea consumului de carburant la sarcină parțială (cu 

până la 10% la depunerea materialului)

 − Reducerea consumului de carburant în timpul staționării

 − Nivel redus de zgomot în timpul staționării, când este mon-

tat hederul

 − Manevrare precisă printr-o ușoară creștere a turației moto-

rului

 − Zgomot redus în timpul deplasării pe șosea

 − Reducere automată a turației motorului în timpul așteptării 

la intersecții

Eficiență și inteligență. 

Noul sistem de gestionare a motorului.

Utilizarea optimă a puterii motorului.

DYNAMIC POWER folosește diferite curbe de putere a moto-

rului. Sistemul inteligent de gestionare a motorului anulează 

pur și simplu orice putere care nu este necesară. Imediat ce 

turația motorului scade ca urmare a unei solicitări de creștere 

a puterii, sistemul trece automat la următoarea curbă superi-

oară. 

La activarea descărcării buncărului de boabe, DYNAMIC 

POWER din dotarea modelului TUCANO activează imediat 

cea mai mare curbă disponibilă. După finalizarea descărcării, 

puterea motorului este redusă din nou și adaptată la curba de 

putere necesară.

Economisiţi carburant prin DYNAMIC POWER.

Toate modelele TUCANO sunt acum echipate standard cu 

DYNAMIC POWER. Acest sistem inteligent de gestionare a 

motorului aplică o serie de curbe de putere în funcție de sar-

cina motorului și reglează cuplul generat în funcție de puterea 

necesară. 

Astfel, în timpul funcționării motorului la sarcină parțială (de 

exemplu, la depunerea materialului), consumul de carburant 

poate fi redus cu până la 10%. În timpul descărcării sau când 

este utilizat tocătorul de paie, puterea motorului este crescută 

la maxim pentru o eficiență și un randament maxime.

Economie de carburant la depunerea materialului, 
putere maximă la descărcare
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Tracţiune integrală

Tracțiune integrală 4-TRAC.

Transmisia hidrostatică a modelului TUCANO poate fi contro-

lată foarte ușor și confortabil – fără acționarea ambreiajului sau 

schimbarea vitezei – prin intermediul manetei multifuncționale. 

Acest confort la operare sporește performanța prin întoarceri 

mai rapide și reglare precisă a vitezei de deplasare în funcție 

de condițiile schimbătoare de pe câmp. Opțiunea pentru mai 

multă putere: tracțiunea integrală. Simpla atingere a unui 

buton comută la un sistem de propulsie hidraulic, care vă 

ajută să înaintați chiar și pe cele mai dificile terenuri. Sistemul 

de tracțiune integrală este fiabil și nu necesită întreținere.

Forţă de tracţiune imensă.

Puntea cu tracțiune integrală integrează două motoare hidros-

tatice centrale cu eficiență mult sporită. Designul integrat 

reduce considerabil numărul de conducte hidraulice externe. 

Gradul de murdărire în condiții de umezeală și riscul de deteri-

orare a dispozitivului de acționare sunt reduse la minim.

Anvelope mari pentru puntea cu tracțiune 
integrală.

Pentru o tracțiune sporită în condiții dificile și o presiune 

redusă asupra solului sunt disponibile anvelope 600/65 R 28 

sau VF 620/70 R 26 (TUCANO 580 / 570 / 450 / 440). Aceste 

două opțiuni de anvelopare pot fi combinate cu unele anve-

lope cu lățimea de 800 mm.

Mai multă putere în toate condiţiile.
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MONTANA

Canal de alimentare MONTANA.

Canalul de alimentare MONTANA este echipat cu doi cilindri 

verticali pentru controlul AUTO CONTOUR și nivelare a pantei 

de până la 20%.

AUTO CONTOUR ghidează precis hederul urmând conturul 

solului și asigură o preluare curată, un treierat fără probleme și 

o miriște tăiată uniform după fiecare recoltare. Senzorii detec-

tează unghiul de tăiere pentru a asigura nivelarea laterală în 

orice moment, chiar și atunci când implementul frontal este 

ridicat la capăt de rând sau la trecerea prin miriște înaltă în 

timpul recoltării rapiței.

Control complet automat la lucrul în pantă.

Toate funcțiile MONTANA sunt activate automat în funcție de 

gradul de înclinare a suprafeței. Compensarea laterală curentă 

este afișată în CEBIS, astfel încât operatorul poate evalua per-

manent terenul și limita de funcționare a utilajului. Funcțiile 

MONTANA pot fi controlate și manual. Comenzile pentru con-

trolul manual sunt integrate confortabil în cotieră. Astfel, șasiul 

poate fi coborât, de exemplu, în poziția de transport prin sim-

pla apăsare a unui buton. Prin aceasta, înălțimea utilajului 

scade sub 4 m.

Performanța ridicată poate fi îmbunătățită și 
mai mult.

Treierat pe suprafețe înclinate la fel de eficient și de puternic ca 

pe terenuri plane – combinele de recoltat MONTANA de la 

CLAAS și-au construit o reputație la nivel mondial prin perfor-

manțele obținute în aceste situații. Prin urmare, era timpul ca 

seria TUCANO să fie extinsă cu cinci utilaje MONTANA.

Cinci modele noi.

Cele cinci modele noi MONTANA cu o capacitate a buncărului 

de boabe de până la 11.000 l sunt ideale pentru zonele cu 

terenuri mici și suprafețe înclinate. Trei sunt echipate cu APS 

HYBRID SYSTEM, două cu tehnologie de scuturat APS. Utila-

jele TUCANO 560 și 430 MONTANA au o lățime de transport 

mai mică de 3,50 m cu anvelope de 800 mm sau chiar mai 

mică de 3,30 m cu anvelope de 680 mm.

Două moduri de a obține eficiență maximă.

Pentru funcția MONTANA sunt disponibile două moduri dife-

rite. La selectarea modului „Nivelare maximă a pantei”, este 

utilizată devierea maximă a punții față. Acest mod este reco-

mandat pentru cele mai multe domenii de utilizare.

Setarea „Unghi de tăiere constant” limitează devierea punții 

față și ia în calcul în primul rând unghiul de tăiere setat. Acest 

mod este recomandat pentru recoltarea culturilor culcate la 

pământ, însă poate fi utilizat și pentru optimizarea funcționării 

hederelor MAXFLEX la recoltarea culturilor cu înălțime mică.

TUCANO MONTANA.

Deviere maximă a punții față MONTANA

Comenzi pentru funcți-
ile MONTANA integrate 

în cotieră

Canal de alimentare TUCANO MONTANA



66 67

MONTANA

Puntea motoare MONTANA. Treierat la fel de 
eficient ca pe teren plan. 

Puntea motoare este componenta care asigură mobilitatea de 

excepție a versiunii MONTANA. Portalele sunt rotite de către 

cilindrii hidraulici pentru a adapta roţile la sol. Șasiul MON-

TANA compensează înclinarea laterală cu până la 18%. 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.

Pregătit pentru condiţii extreme.

Utilajul TUCANO MONTANA poate fi echipat opțional cu un 

diferențial blocabil pe puntea față. Activat prin apăsarea unui 

buton de pe cotieră, diferențialul blocabil sporește forța de 

tracțiune pe puntea față, pentru a face față unor condiții 

extreme, cum ar fi pe teren accidentat sau suprafețe cu un 

grad mare de înclinare.

Transmisia MONTANA. Recoltare confortabilă 
cu două trepte de acționare.

Utilajul TUCANO MONTANA este echipat cu o transmisie 

manuală cu două trepte și adaptare automată la sarcina 

motorului. În ambele trepte de viteză, operatorii pot selecta 

două rapoarte de transmisie în funcție de sarcină. Dacă este 

necesară o forță maximă de tracțiune, utilajul comută automat 

la raportul de transmisie mai mic. Nu este necesară selectarea 

manuală. În timpul recoltării este folosită prima treaptă de 

viteză. 

Tracțiune maximă atunci când este nevoie.

Utilajul MONTANA poate fi controlat în două moduri: automat 

sau – pe teren accidentat sau în condiții dificile – manual. În 

acest mod, utilajul rămâne în prima treaptă de transmisie. 

Forța maximă de tracțiune este selectată prin intermediul unui 

buton. Un sistem de tracțiune integrală opțional oferă sprijin 

prin intermediul unor motoare integrate în butucii roților, spo-

rind semnificativ tracțiunea în comparație cu utilajele standard.

TUCANO MONTANA.

Construit pentru terenuri foarte dificile.
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La CLAAS, confortul înseamnă ca totul să fie conceput 

astfel încât să permită operatorului să își desfășoare 

activitatea cu eficiență maximă. De la vizibilitatea per-

fectă de jur împrejur până la cele mai mici detalii.

Cabină confortabilăBunăstarea la locul de muncă.

Comfort de lux în mediul dumneavoastră de lucru.
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Concept de operareNoul concept de operare.  

Urcați la bord și începeți recoltarea.

Noua generație CEBIS.

Este suficientă o atingere ușoară a ecranului tactil sensibil și 

noul terminal CEBIS reacționează imediat.

 − Vedere de ansamblu a întregului utilaj

 − Acces direct la toate funcțiile prin atingerea componentelor 

din vederea de ansamblu

Noul mod de reglare directă.

 − Controlul funcțiilor direct prin intermediul unor comutatoare.

 − În același timp, o casetă de dialog mare se deschide în 

CEBIS pentru a indica reglajul

1 Turația tobei de batozare

2 Distanță contrabătător

3 Turația ventilatoarelor

4 Deschidere sită superioară

5 Deschidere sită inferioară

6 Turație rotor TUCANO 500

7 Placa de ghidare a rotorului TUCANO 500

Panou de comandă CEBIS.

 − Navigare în CEBIS prin butonul rotativ/cu apăsare și butonul 

Esc

 − Funcționare în siguranță în timpul deplasării pe câmp cu 

denivelări

Gestionare nouă a favoritelor.

Setările folosite cel mai des de utilizator pot fi programate ca 

favorite. Această funcție le permite operatorilor să controleze 

utilajele practic printr-o simplă atingere, menținându-și atenția 

asupra implementului frontal și fluxului de material recoltat.

 − Șapte funcții programabile în mod liber

 − Acces direct și reglare prin intermediul butoanelor de pe 

maneta de comandă CMOTION

Inteligent în cabină.

Toate funcțiile utilajului pot fi ușor accesate prin intermediul 

CEBIS cu ecran tactil. Cele mai importante dintre acestea pot 

fi controlate direct cu ajutorul unor comutatoare de pe cotieră. 

Operarea modelului TUCANO este intuitivă, nefiind necesare 

cunoștințe anterioare. Prin urmare, chiar și operatorii fără 

experiență pot ajunge în scurt timp să controleze utilajul în 

mod sigur și fiabil și să exploateze la maxim potențialul aces-

tuia.

Concept nou de operare.

Operarea este precisă în orice condiții, fie la deplasarea pe un 

câmp cu denivelări sau în cazul operatorilor care abia se obiș-

nuiesc cu sistemul. În funcție de preferințele acestora, setările 

modelului TUCANO pot fi ajustate în trei moduri:

 − Prin intermediul CEBIS cu ecran tactil

 − Direct prin intermediul unor comutatoare

 − Prin intermediul butonului rotativ de pe panoul de comandă 

CEBIS

A Monitor CEBIS

B Maneta multifuncţională CMOTION

C Panou de comandă CEBIS

D Comutator pentru turația motorului diesel

E Panou de comandă pentru radio și telefon

F Comutatoare pentru implementul frontal și unitatea de 

batozare 

G Comutatoare pentru reglare directă

H Suport pentru smartphone

Reglare directă

Panou de comandă CEBIS: buton rotativ/cu apăsare (8), buton Esc (9), gestio-
nare favorite (10)

Maneta de comandă CMOTION: selectare favorite (11), selectare favorite în sus 
(12), în jos (13), reglarea valorii prin buton (14)
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CEBISNoul CEBIS.

Dispunere clară și utilizare rapidă.

Ecranul de 12" CEBIS utilizează simboluri și coduri de culoare 

intuitive, pentru a oferi o imagine clară a setărilor și stării de 

funcționare. Datorită structurii meniului CEBIS și ecranului tac-

til, toate setările pot fi introduse în doar câțiva pași.

Afișare recoltare - privire de ansamblu.

1 Silueta utilajului cu acces direct pentru unitatea de treierat, 

reglarea sitei, turația ventilatorului, inclusiv afișarea stării

2 Afișare viteză de deplasare

3 Afișare volum retur, pierderi sită și scuturător sau rotor

4 Capacitatea de încărcare a motorului

5 Informații vehicul

6 Gestionare favorite

7 Afișare date despre performanță

8 Zonă de afișare liber configurabilă

9 Afișare ghidare implement frontal AUTO CONTOUR

10 Meniu principal

11 Culturi preferate, liber configurabile cu trei seturi de date 

despre culturi

12 Acces rapid meniu lucrări

Deplasare pe șosea - privire de ansamblu.

13 Viteza de deplasare

14 Turație motor diesel

15 Nivel de carburant

16 Temperatura apă

17 Nivel de uree

18 Informații despre operațiile desfășurate

19 Zonă de afișare liber configurabilă

20 Contor întreținere

Acces direct la favorite.

Operatorii pot programa ca favorite șapte cele mai importante 

setări și le pot accesa în trei moduri în timpul lucrului: prin 

intermediul butonului de pe panoul de comandă CEBIS, al 

simbolului stea de pe ecranul CEBIS sau – metoda preferată a 

profesioniștilor – direct prin intermediul manetei multifuncțio-

nale CMOTION. Deoarece cu CMOTION, sistemul de gestio-

nare a favoritelor poate fi controlat utilizând doar două degete:

 − Deschiderea meniului de gestionare a favoritelor utilizând 

butonul stea

 − Selectare favorite cu ajutorul testelor săgeți

 − Reglare directă a valorilor prin intermediul butoanelor bas-

culante

Mâna operatorului rămâne mereu pe maneta multifuncțională, 

fără a fi necesară o schimbare a poziției acesteia. Astfel, ope-

ratorul rămâne concentrat asupra implementului frontal și flu-

xului de material recoltat.
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CEBISAsistenți inteligenți care facilitează procesul de 

recoltare.

Buton de reglare și cursor intuitive.

La noul CEBIS, setările utilajului pot fi adaptate în trei moduri 

la condițiile de utilizare. Noul buton de reglare și noul cursor 

de pe ecran pot fi utilizate intuitiv. Operatorii pot alege metoda 

de reglare preferată.

Număr.

În centrul butonului de reglare, setarea curentă salvată este 

afișată sub forma unui număr. O atingere ușoară pe valoarea 

afișată determină activarea tastaturii. 

Buton de reglare.

În zona din afara butonului de reglare, o bară de culoare verde 

reprezintă setarea curentă. Această valoare poate fi modificată 

prin deplasarea triunghiului. 

Cursor și + / -

Lângă butonul de reglare se află cursorul. Acesta poate fi folo-

sit pentru a seta valori precise glisând triunghiul sau atingând 

+ / –. 

Sugestii de setare utile. 

Noul CEBIS oferă operatorilor sugestii referitoare la cele mai 

frecvente probleme de funcționare (de exemplu, probleme cu 

fluxul de material recoltat în heder), care pot fi utilizate pentru 

a optimiza setările utilajului. Astfel, operatorii fără experiență se 

familiarizează mai repede cu utilajul și devin mai buni prin învă-

țare.

Configurare automată a utilajului. 

În CEBIS sunt disponibile setări programate din fabrică pentru 

peste 35 de tipuri de material recoltat. În plus, pot fi memorate 

setările proprii ale utilizatorului, bazate pe experienţă și acce-

sate ori de câte ori sunt necesare. Mai mult, setările preferate 

pot fi memorate și accesate rapid prin intermediul unui câmp 

tactil în CEBIS. 

Sunt setaţi următorii parametri ai utilajului: 

 − Reglarea turației tobei de batere

 − Distanţa dintre bătător si contrabătător

 − Turația suflantei

 − Deschiderea sitei superioare și inferioare

 − Monitorizare a debitului sitei

 − Monitorizare a debitului sistemului rezidual de separare a 

boabelor

 − Greutate hectolitrică a materialului recoltat 

 − Factor de calibrare specific materialului recoltat
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Echipare cabinăTotul la îndemână.

O vedere perfectă asupra CEBIS.

Fiecare operator poate regla înălțimea și distanța terminalului 

CEBIS în funcție de înălțimea proprie și de unghiul de vizuali-

zare preferat. În plus, terminalul poate fi pivotat mult în spate, 

independent de cotieră, pentru a asigura o vedere clară asu-

pra întregului heder, de exemplu, atunci când începeți lucrul 

pe un câmp nou.

Proiectoare cu tehnologie LED și lumină de 
lucru cu rază lungă 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. Lămpile 

puternice H9 și cele cu tehnologie LED oferă vizibilitate exce-

lentă, ca și cum ar fi zi.

 − Lumină de lucru cu rază lungă de acțiune pentru iluminarea 

pe distanțe mari în condiții de întuneric

− 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

 − Lumină de lucru mobilăAmortizează, 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, fără 

a-l supune pe operator la curenţi de aer neplăcuţi. Scaunul cu 

suspensie pneumatică și reglare automată a înălţimii se adap-

tează automat la greutatea operatorului și atenuează vibraţiile 

cu până la 40%. Un suport lombar pneumatic, cu două secţi-

uni, vă menţine spatele în formă, în timp ce un sistem automat 

de încălzire a scaunului asigură căldură și confort.

Cotiera poate fi reglată pe înălțime și pe lungime Pentru alimentarea dispozitivelor mobile este dispo-
nibil un port USB.

Sertarul de sub scaun este ideal pentru depozitarea 
în siguranță a documentelor

Scaunul pasagerului are integrat un compartiment 
frigorific cu o capacitate de 43 l. Spătarul poate fi 
transformat într-o măsuță

Scaunul operatorului 
model premium, cu 
suspensie și control 

activ al climatizării.
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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 par-

tea 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 tere-

nurilor încărcate anterior din sistemul dumneavoastră. Restul 

pașilor de prelucrare sunt simpli, deoarece toate datele rele-

vante 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 TELEMA-

TICS.

Aplicația Fleet View.

Cu ajutorul aplicației Fleet View de la CLAAS puteți coordona 

echipa care transportă cerealele cu ajutorul flotei dumnea-

voastră de recoltat, astfel încât combinele de recoltat să func-

ționeze fără timpi neproductivi. Aplicația informează toți opera-

torii în mod continuu, aproape în timp real, despre locațiile 

tuturor utilajelor 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 utilaje-

lor 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 anu-

mite suprafeţe.

Optimizați setările.

Accesaţi personal serverul web TELEMATICS pentru a com-

para 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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Gestionarea lucrărilor în CEBIS.

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 pe terminalul S10. 

Terminalul S10 poate fi utilizat nu doar pentru ghidarea prin 

GPS, ci și pentru controlul funcțiilor ISOBUS. Prin intermediul 

unei interfețe, terminalul S10 primește toate datele necesare 

direct de la utilaj, facilitând astfel gestionarea lucrărilor.

 − Importați operațiunile din software-ul pentru gestionarea fer-

mei

 − Exportați operațiile finalizate prin intermediul unui stick USB

 − Alocați automat date documentate operațiunii active 

 − Utilizați TC-Basic pentru a centraliza cele mai importante 

date, precum suprafața, randamentul, umiditatea boabelor 

și timpul de lucru

 − Utilizați TC-Geo pentru a crea cartografieri precise ale ran-

damentului și performanței (lățimea de lucru a implementului 

frontal este înregistrată automat)

Documentație în aplicație.

Cu aplicația „EASY on board”, toate implementele compatibile 

ISOBUS pot fi controlate prin intermediul unei tablete. În plus, 

operațiile și documentația pot fi planificate în detaliu și realizate 

fără prea multe hârtii în cabină. 

 − Creați operații direct în aplicație sau trimiteți-le către utilaj 

utilizând software-ul de gestionare a fermei

 − Trimiteți operațiile finalizate către software-ul de gestionare 

a fermei.

 − Trimiteți clientului pe e-mail informații legate de operațiile 

desfășurate

 − Utilizați TC-Basic pentru a centraliza cele mai importante 

date, precum suprafața, randamentul, umezeala boabelor și 

timpul de lucru

Cartografiere randament în CEBIS.

Utilizând funcţiile de gestionare a comenzilor, puteţi folosi utila-

jul TUCANO pentru a realiza cartografierea producţiei. Senzorii 

utilajului TUCANO măsoară producţia și umiditatea boabelor, 

în timp ce CEBIS adaugă coordonatele geografice folosind 

datele furnizate prin GPS.

Toate valorile măsurate sunt stocate și pot fi transferate prin 

intermediul unui stick USB. Software-ul AGROCOM MAP 

START inclus vă permite să produceţi hărţi informative privind 

producţia, pe baza cărora puteţi stabili viitoarea dumneavoas-

tră strategie de producţie.

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

Puteţi tipări numeroase 
informaţii, oricând este 

nevoie.
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Sisteme automate de ghidareGhidare mai precisă.

Puteţi alege între trei sisteme automate de 
ghidare.

Toate modelele TUCANO pot fi echipate cu trei sisteme auto-

mate 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 portabile CLAAS oferă o opţiune flexibilă de control 

pentru sistemele de ghidare și ISOBUS. De asemenea, termi-

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

recoltat la alta, în funcţie de sezon sau de sarcina curentă. 

Echipaţi-vă modelul TUCANO 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 utilizează 

impulsurile de lumină pentru a scana zona dintre materialul de 

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

gul liniei de demarcaţie între cele două.

LASER PILOT poate fi pliat pentru transport și este disponibil 

atât pentru partea stângă, cât și pentru cea dreaptă a hederu-

lui. 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, încorporate în una dintre unităţile de 

culegere, înregistrează poziţia TUCANO și îl 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 traiec-

torie. 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 depla-

sare 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 ghi-

dare (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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Întreţinere | Sistem centralizat de lubrifiere

Sistem central de lubrifiere.

Sistemul central 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, lubrifi-

antul 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 pinilor și rulmenţilor

 − Reducerea costurilor printr-un consum minim de lubrifiant și 

reducerea uzurii

 − Costuri de întreținere reduse

NOU: Lubrifiere automată a lanţurilor.

 − Lubrifiere continuă a lanțului de descărcare a buncărului de 

boabe în timpul procesului de descărcare

 − Ulei aplicat prin intermediul unei perii robuste

 − Rezervor separat de ulei cu o capacitate mare

 − Durata de viață a lanțului de antrenare este extinsă, efortul 

de întreținere este redus

NOU: Pachetul confortabil de întreținere.

Și sarcinile zilnice de întreținere trebuie să fie practice și con-

fortabile. Noul pachet confortabil de întreținere include mai 

multe soluții inteligente:

 − Suport pentru pistolul de lubrifiere în compartimentul pentru 

unelte

 − Compartiment pentru unelte cu sistem nou de organizare 

integrat în capac pentru șuruburi, piulițe, secțiuni ale cuțite-

lor, degete duble, cuțite și degete pentru melcul de alimen-

tare

 − Compartiment de depozitare pentru furtunul sistemului de 

aer comprimat și suport pentru pistolul cu aer comprimat

 − Rezervor de apă de 15 l, imediat în apropierea comparti-

mentului pentru unelte, robinet de închidere pentru spălarea 

mâinilor, poate fi îndepărtat pentru umplere

Opțiuni utile pentru o muncă mai ușoară.
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Întreţinere | Sistem centralizat de lubrifiereAccesul ușor reduce la minim timpul de 

întreținere.

Totul la îndemână.

La TUCANO, toate punctele de întreținere sunt ușor accesi-

bile. Scara de acces poate fi fixată în mai multe puncte ale uti-

lajului și asigură accesul fără riscuri. Reflectoarele pentru între-

ținere de sub panourile laterale, de pe treptele de acces în 

cabină și din zona motorului asigură o iluminare optimă.

Toate componentele relevante pentru fluxul de material recol-

tat sunt prevăzute cu orificii de întreținere și verificare ușor 

accesibile, care facilitează considerabil operațiunile de întreți-

nere și curățare. Etichetele furnizează informații privind tensio-

narea corectă a curelelor și lanțurilor.
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CLAAS Service & PartsOrice și oricând aveți nevoie.

CLAAS Service & Parts.

CLAAS Parts Logistics Center din Hamm, Germa-
nia, 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. 

Tot ceea ce 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. Tot ceea ce aveți 

nevoie.

Cerinţele dumneavoastră contează. 

Vă puteţi baza întotdeauna pe noi: vom fi alături de dumnea-

voastră 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. Tot 

ceea ce aveți nevoie. 

Piese de schimb și accesorii ORIGINALE.

Adaptate special pentru utilajul dumneavoastră: piese fabri-

cate cu precizie, consumabile de înaltă calitate și accesorii 

utile. Vă vom furniza soluţia potrivită din gama noastră cuprin-

zătoare de produse pentru a garanta un nivel maximum de fia-

bilitate pentru utilajul dumneavoastră. Tot ceea ce 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 pla-

nificată pentru utilajul dumneavoastră. Tot ceea ce 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 col-

ţurile lumii. Dealerul CLAAS local vă poate furniza soluţia potri-

vită pentru recolta și afacerea dumneavoastră în cel mai scurt 

timp. Tot ceea ce aveți nevoie.

Întotdeauna în legătură cu distribuitorul dum-
neavoastră și CLAAS.

Utilizând sistemul Remote Service, distribuitorul dumneavoas-

tră 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 des-

pre utilajul dumneavoastră. Orice și oricând aveți nevoie.



90 91

1 GPS PILOT S7 sau S10, GPS PILOT FLEX

2 Cabină confortabilă 

3 Noul CEBIS

4 Descărcare de sus cu până la 105 l/s

și buncăr de boabe de 11.000 l

5 LASER PILOT

6 Hedere VARIO cu plăci integrate pentru semințele 

de rapiță 

7 AUTO CONTOUR

8 Multicuplă

9 Canal de alimentare în formă de V cu aspirare a 

prafului

10 Sistem de treierat APS

11 Reglare hidraulică a contrabătătorului pentru toate 

modelele

12 Protecţie hidraulică la suprasarcină a grătarului 

rotorului

13 Turbine de ventilație

14 Separarea boabelor reziduale ROTO PLUS 

15 Împrăștietor de pleavă - HD

16 Tocător SPECIAL CUT

17 ACTIVE SPREADER

18 PROFI CAM

19 Motoare Mercedes-Benz ce respectă prevederile 

standardului de emisii Stage V

20 Tracţiune integrală

Prezentare pe scurt a modelului TUCANO 500. Tehnologie în detaliu
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Prezentare pe scurt a modelului TUCANO 400. Tehnologie în detaliu

1 GPS PILOT S7 sau S10, GPS PILOT FLEX

2 Cabină confortabilă 

3 Noul CEBIS

4 Melc de descărcare, cu un flux de descărcare de 

până la 105 l/s

5 LASER PILOT

6 Hedere VARIO cu plăci integrate pentru semințele 

de rapiță 

7 AUTO CONTOUR

8 Multicuplă

9 Canal de alimentare în formă de V cu aspirare a 

prafului

10 Sistem de treierat APS

11 Reglare hidraulică a contrabătătorului pentru toate 

modelele

12 Protecţie hidraulică la suprasarcină a grătarului 

rotorului

13 Turbine de ventilație

14 Sistem de separare intensivă 

15 Împrăștietor de pleavă - HD

16 Tocător SPECIAL CUT

17 ACTIVE SPREADER

18 PROFI CAM

19 Motoare Mercedes-Benz ce respectă prevederile 

standardului de emisii Stage V

20 Tracţiune integrală
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Prezentare pe scurt a modelului TUCANO 300. Tehnologie în detaliu

1 GPS PILOT S7 sau S10, GPS PILOT FLEX

2 Cabină confortabilă 

3 Noul CEBIS

4 Melc de evacuare cu debit de 90 l/s

5 LASER PILOT

6 Hedere VARIO cu plăci integrate pentru semințele 

de rapiță 

7 AUTO CONTOUR

8 Multicuplă

9 Canal de alimentare în formă de V cu aspirare a 

prafului

10 Sistem de batozare CLAAS

11 Reglare hidraulică a contrabătătorului pentru toate 

modelele

12 Protecţie hidraulică la suprasarcină a grătarului 

rotorului

13 Suflantă radială

14 Scuturători cu afânători

15 Împrăștietor de pleavă - HD

16 Tocător SPECIAL CUT

17 Împrăștietor paie

18 PROFI CAM

19 Motoare Mercedes-Benz ce respectă prevederile 

standardului de emisii Stage V

20 Tracţiune integrală
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Prezentare generală a modelului 

TUCANO MONTANA.

Tehnologie în detaliu

1 Reglarea unghiului de tăiere pe baza poziției axei 

MONTANA 

2 Canal de alimentare MONTANA cu unghi de 

pivotare de 20%

3 Transmisie MONTANA cu doua rapoarte per 

treaptă 

4 Punte față MONTANA cu nivelare a pantei până la 

18% și blocare diferențial

5 AUTO SLOPE pentru reglarea automată a turației 

ventilatorului

6 Tracţiune integrală MONTANA cu forță de tracțiune 

mărită

7 Alimentare proprie cu ulei pentru funcțiile 

MONTANA

8 Control automat al funcțiilor MONTANA cu 

prezentarea generală a stării în CEBIS
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Tehnologie de treierat.

 − Randament cu până la 20% mai mare cu sistemul de treie-

rat APS

 − APS și APS HYBRID. O tehnologie de treierat unică în clasa 

sa

 − Sistem de curățare 3D pentru pante cu o înclinare de până 

la 20%

 − Capacitatea buncărului de boabe de până la 11.000 l 

reduce frecvenţa operaţiunilor de descărcare pe câmp, în 

timp ce rata de descărcare reduce timpul necesar pentru 

golirea buncărului. Împreună, aceste caracteristici sporesc 

semnificativ randamentul zilnic

 − ACTIVE SPREADER pentru distribuirea precisă, uniformă pe 

toată lăţimea de lucru

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Mercedes-Benz OM 936 oferă rezerve consistente de 

putere pentru cele mai solicitante condiţii de lucru

 − Punți MONTANA cu punte față nouă și sistem de acționare 

puternic

 − Acces facil, confortabil la toate punctele de întreținere

 − First CLAAS Service disponibil non-stop

Cabina.

 − Noul CEBIS

 − Verificare vizuală a returului din scaunul operatorului datorită 

geamului de inspecție iluminat

 − CMOTION, maneta multifuncţională, CEBIS, TELEMATICS, 

cartografierea în funcţie de productivitate și GPS PILOT asi-

gură un control inovator și monitorizarea performanţei 

Hedere.

 − Hederele VARIO cu lăţimi de până la 9,22 m asigură perfor-

manţe 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

 − Nivel ridicat de flexibilitate datorită hederelor CERIO și 

VARIO, SUNSPEED, SWATH UP, hederului pliabil și 

MAXFLEX

 − Noile hedere VARIO 930 și VARIO 770 au un interval de 

reglare de 700 mm datorită plăcilor integrate pentru semin-

ţele de rapiţă

Putere de convingere.  

O mulțime de argumente impresionante.

TUCANO 5804 5704 5604 550 4504 440 4304 420 340 320

Sistem de treierat

APS Accelerator de pre-separare ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Turație accelerator 80% din turația tobei de batere – –
MULTICROP ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Lăţime bătător mm 1580 1580 1320 1320 1580 1580 1320 1320 1580 1320
Diametru bătător mm 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Turaţie bătător rpm 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400 650-1400

cu reductor rpm 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400 300-1400
Contrabătător 7/18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –
Unghi de înfăşurare pre-separare Grade 60 60 60 60 60 60 60 60 – –
Unghi de înfăşurare contrabătător Grade 151 151 151 151 151 151 151 151 121 121
Plăci de decorticat pliabile din exterior ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Ajustare hidraulică a contrabătătorului ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Cuvă de colectare a pietrelor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Separare de cereale reziduală

Rotor de separare ROTO PLUS Nr. 1 1 1 1 – – – – – –
Lungime rotor mm 4200 4200 4200 4200 – – – – – –
Diametru rotor mm 570 570 570 570 – – – – – –
Turație rotor (acționare în trepte) rpm 9201 / 820 / 720 / 630 / 530 / 

460 / 430 / 3701

– – – – – –

Turație rotor (variator) 480-920 – – – – – –
Suprafaţă variabilă de separare a rotorilor ○ ○ ○ ○ – – – – – –
Scuturători Nr. – – – – 6 6 5 5 6 5
Trepte scuturători Nr. – – – – 4 4 4 4 4 4
Lungimea scuturătorilor m – – – – 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Suprafaţă scuturători m2 – – – – 7 7 5,8 5,8 7 5,8
Suprafaţa totală de separare m2 – – – – 8,75 8,75 7,26 7,26 8,17 6,78
2 sisteme de separare intensivă – – – – ● ● ● ● ● ○

Curăţare

Placă de pregătire detaşabilă ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ventilator turbină, 6 

trepte
turbină, 6 
trepte

turbină, 4 
trepte

turbină, 4 
trepte

turbină, 6 
trepte

turbină, 6 
trepte

turbină, 4 
trepte

turbină, 4 
trepte

turbină, 6 
trepte

Suflantă 
radială

Reglare electrică a ventilatorului ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Două trepte ventilate ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Casa sitelor divizată, cu mişcare contrară ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sistem de curăţare 3D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Suprafața totală a sitelor m2 5,65 5,65 4,70 4,70 5,65 5,65 4,70 4,70 5,10 4,25
Ajustarea electrică a sitelor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Retur boabe către accelerator ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Retur vizibil din cabină în timpul recoltării ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

TUCANO 5804 5704 5604 550 4504 440 4304 420 340 320

Buncăr de boabe

Volum l 11000 11000/
10000

9000 9000 10000 9000 9000 /
8000

7500 8000 7500 / 
6500

Unghi pivotare tub descărcare Grade 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99
Viteză de descărcare l/s 105 105 105 105 105 105 90 90 90 90
QUANTIMETER pentru măsurarea produc-
ției/ha

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tocător

Tocător SPECIAL CUT, 80 cuţite ○ ○ – – ○ ○ – – ○ –
Tocător SPECIAL CUT, 68 cuţite – – ○ ○ – – ○ ○ – ○
Tocător STANDARD CUT, 60 cuţite – – – – ○ ○ – – ○ –
Tocător STANDARD CUT, 52 cuţite – – ○ ○ – – ○ ○ – ○
Împrăştietor pleavă HD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Împrăştietor paie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ACTIVE SPREADER ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ –

Transmisie

Tracţiune integrală ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gestionarea afacerii și a datelor.

TELEMATICS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Gestionarea lucrării ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cartarea terenului ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sisteme de asistență pentru operator

DYNAMIC POWER ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AUTO CROP FLOW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO SLOPE ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Motor

Producător Mercedes-Benz
Standard de emisii Stage V □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Tipul OM 936 LA
Cilindri / capacitate cilindrică Nr./l R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7 R 6/7,7
Putere maximă (ECE R 120) kW/CP 280/381 260/354 260/354 230/313 230/313 210/286 210/286 180/245 210/286 180/245
Post-tratarea gazelor de eşapament SCR 
+ EGR + DPF

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Rezervor de uree, 57 l ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Compresor aer ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Control motor electronic
Capacitate rezervor de carburant, 500 l – – – – – ● ● ● ● ●
Capacitate rezervor de carburant, 650 l ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○
Capacitate rezervor de carburant, 750 l ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – –

Greutate 

(poate varia în funcţie de echipare) fără 
heder, tocător de paie şi împrăştietor de 
pleavă

kg 15300 /
163005

15300 /
163005

14800 /
157005

14800 14300 /
154005

14000 13200 /
145005

13200 12900 11900

●  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 preala-
bilă. 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.

TUCANO 5804 5704 5604 550 4504 440 4304 420 340 320

Anvelopare

Anvelopare roţi 

tracţiune Lăţime exterioară

900/60 R 32 m 3,87 3,87 3,61 3,61 3,87 3,87 3,61 3,61 – 3,61
800/65 R 32 m 3,75 3,75 3,49 3,49 3,75 3,75 3,49 3,49 3,75 3,49
IF 800/70 R 326 m 3,75 3,75 3,49 3,49 3,75 3,75 3,49 3,49 – 3,49
800/70 R 32 m 3,73 3,73 3,47 3,47 3,73 3,73 3,47 3,47 – 3,47
710/75 R 34 m 3,483 3,483 3,36 3,36 3,48 3,48 3,36 3,36 3,62 3,36
IF 680/85 R 32 CFO6 m 3,48 3,48 3,24 3,24 3,48 3,48 3,24 3,24 3,48 3,24
680/85 R 32 m 3,50 3,50 3,24 3,24 3,50 3,50 3,24 3,24 3,50 3,24
650/75 R 32 m 3,49 3,49 3,20 3,20 3,49 3,49 3,20 3,20 3,47 3,20
620/75 R 30 F16 m – – – – – – 3,00 3,00 – 3,00
620/75 R 30 F20 m – – – – – – – – – 3,23
Şenile metalice pentru 
orez 900 mm

m 4,17 4,17 – – 4,17 4,17 – – – –

Anvelopare roţi 

viratoare

14,5/75-20 m – – – – – – 3,00 3,00 – 3,00
16,5/85-24 m 3,29 3,29 3,11 3,11 3,29 3,29 3,11 3,11 3,29 3,11
440/80 R 24 m – – 3,11 3,11 – – 3,11 3,11 – 3,11
500/70 R 24 m 3,32/3,462 3,32/3,462 3,17/3,262 3,17/3,262 3,32/3,462 3,32/3,462 3,17/3,262 3,17/3,262 3,32/3,462 3,17/3,262

500/70 R 24 m 3,32 3,32 3,17 3,17 3,32 3,32 3,17 3,17 3,32 3,17
500/85 R 24 m 3,34/3,482 3,34/3,482 3,19/3,282 3,19/3,282 3,34/3,482 3,34/3,482 3,19/3,282 3,19/3,282 3,34/3,482 3,19/3,282

VF 520/80 R 26 m 3,34/3,482 3,34/3,482 3,19/3,282 3,19/3,282 3,34/3,482 3,34/3,482 3,19/3,282 3,19/3,282 3,34/3,482 3,19/3,282

600/55-26,5 m 3,61/3,702 3,61/3,702 3,46/3,502 3,46/3,502 3,61/3,72 3,61/3,72 – – – –
600/65 R 28 m 3,72 3,72 3,502 3,502 3,72 3,72 – – – –
VF 620/70 R 26 m 3,7 3,7 3,502 3,502 3,72 3,72 – – – –

Punte direcție MONTANA

500/70 R 24 m 3,32/3,462 3,32/3,462 3,17/3,262 – 3,32/3,462 – 3,17/3,262 – – –

1 Ca set pentru montare ulterioară

2 Anvelopare punte viratoare 4-TRAC

3 Nu cu rotor sincronizat

4 Disponibil și în versiunea MONTANA

5 Valabil pentru TUCANO MONTANA

6 Nu este disponibil pentru TUCANO MONTANA

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile



Hedere

Implemente frontale

Hedere VARIO VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500

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

Hedere standard C 490, C 430

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

Hedere rabatabile C 540, C 450

SUNSPEED rânduri 12 şi 8

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

MAXFLO MAXFLO 1050, MAXFLO 900

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

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

SWATH UP SWATH UP 450

CORIO CONSPEED / CORIO rânduri 8 şi 6 rânduri, pliabile sau rigide

Hedere standard

Lăţimi efective de tăiere C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m) 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 Antrenare cu curea pe o singură parte Transmisie pe o singură parte

Despicători de lan ● ●

Distanţă între cuţit şi melcul de alimentare mm 580 490-680, cu reglare manuală

Frecvenţă de tăiere curse/min 1120 1156

Melc de alimentare cu degete multiple ● ●

Inversor hidraulic ● ●

Funcţii automate

CONTOUR ● ●

AUTO CONTOUR ○ ○

Sincronizare turație rabator ● ●

Memorare înălţime rabator ● ●

Poziţie automată de transport – ●

Poziţie de lucru automată – ●

Cuţit de rezervă ● ●

Ridicători de plante ● ●

Hedere VARIO

Lăţimi efective de tăiere 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 pe o singură parte

Despicători de lan ●

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

Lamă cuţite Nedivizate

Frecvenţă de tăiere curse/min 1156

Suport rabator şi melc de alimentare Rabator şi melc de alimentare continuu

Diametru melc de alimentare 660

Funcţii automate

CONTOUR ●

AUTO CONTOUR ○

Sincronizare turație rabator ●

Memorare înălţime rabator ●

Reglare orizontală rabator ●

Poziţie platformă ●

Poziţie de lucru automată ●

Poziţie automată de transport ●

Cuţit de rezervă ●

Ridicători de plante ●

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

Înălţime şi lungime mari, pentru descărcare facilă.

1 APS

VARIO 560
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VARIO 770

VARIO 930

7900 mm (XXL)

3000 mm
9,84 ft.

4
0
9
0
 m

m

7315 mm (extra lung)
7334 mm (XL)

4
4
4
0
 m

m

4
3
1
5
 m

m

4
4
3
6
 m

m

4
5
8
3
 m

m

5945 mm (scurt)
6836 mm (lung)

88901 (8430) mm / 29,201 (27,65) ft. (lung)

94101 (8950) mm / 30,871 (29,36) ft. (XL)

99901 (9530) mm / 32,781 (31,27) ft. (XXL)

79001 (7440) mm / 25,921 (24,41) ft. (scurt)

4
9
1
2
 m

m
 /

 1
6
,1

2
 f
t.

3
9
6
5
 m

m
 /

 1
3
,0

1
 f
t.

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 şi eficientă.

HRC / 111019330718 KK LC 0919


