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Fiecare verigă din lanțul de recoltare este 

importantă – în special prima.

Universul CLAAS.

Ne pasionează ceea ce facem din mai multe motive - datorită 

provocărilor cu care ne confruntăm și deoarece ne solicită 

întreaga expertiză. Fiecare zi aduce ceva nou și la fel fiecare 

câmp ce trebuie recoltat. Sarcina noastră este să găsim soluții 

optime pentru fiecare cerință, de la câmpurile luxuriante din 

zona digurilor din Frislanda de Est și până la solurile mai 

uscate din regiunea Trentino din Italia, sau oriunde altundeva 

în lume.

CORTO face față tuturor provocărilor, asigurând o tăiere 

curată în orice condiții, inclusiv pe pante abrupte și în condiții 

de material recoltat umed. Cele mai bune rezultate de fiecare 

dată. Așa ne place să lucrăm.

Universul CLAAS
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Prezentare generală a produselorO tăiere curată de fiecare dată – cu CORTO.

Tehnologie sofisticată.

Bineînțeles că doar cele mai performante utilaje sunt suficient 

de bune pentru clienții noștri, iar inginerii CLAAS își folosesc 

toate competențele, zi de zi, pentru a le îndeplini așteptările. 

Cositorile noastre cu tambur CORTO sunt create pentru o 

cosire remarcabilă în orice condiții.

Centrul de competență pentru recoltat.

Centrul de dezvoltare a produselor pentru recoltat al uzinei 

CLAAS din Bad Saulgau este în prezent unul dintre cele mai 

moderne și avansate centre de acest tip din lume. Acesta se 

află chiar în inima celor mai mari zone de culturi de furaje verzi 

din Europa, ceea ce face angajații și mai conștienți de 

cerințele sarcinilor care le revin.

Soluția cea mai bună pentru viitor, creată pe 
baza a ceea ce a fost mai bun din trecut.

Clienții noștri caută soluții flexibile, adecvate pentru nevoile lor 

specifice. Fermele se măresc și se modifică în mod constant, 

la fel cum și noi ne dezvoltăm produsele în mod continuu. 

Păstrăm ce este mai bun din tehnologiile noastre existente și 

îmbunătățim în permanență totul. 

Clienții noștri în centrul atenției.

Activitatea noastră de proiectare se bazează pe respectarea 

într-o cât mai mare măsură a cerințelor clienților noștri. Fiecare 

sugestie, cerință sau critică primită ne ajută să proiectăm 

produse care vor îndeplini cu exactitate nevoile fiecărui client. 

În calitate de specialiști în cositori, dorim să ne îmbunătățim 

permanent cositorile noastre cu tambur. Centrul de competență al companiei în materie de recoltare a furajelor: CLAAS 
Saulgau GmbH – în prezent unul dintre cele mai moderne centre de dezvoltare a 
produselor la nivel global.

Cositori frontale. Cositori purtate în 

tiranții spate.

Adaptare tridimensională a 

cositorii la conturul solului:

3200 CONTOUR

3,05 m

2200 mm

1100– 
1450 mm

900– 
1450 mm

220

2,10 m

900 mm

190

1,85 m

800 mm

3,05 m

1100– 
1450 mm

900– 
1450 mmPROFIL

Seria F

310 F

3200 F PROFIL

285 F

3,05 m

1100– 
1450 mm

900– 
1450 mm

2,82 m

1000– 
1350 mm

800– 
1350 mm

Cositoare cu 

urmărirea 

conturului solului

Suspensie 

centrală

Suspensie laterală

Legendă

Lățime brazdă cu 1 pereche 
discuri de formare brazdă

Lățime brazdă cu 2 perechi 
discuri de formare brazdă

Diametru disc 730 mm

Diametru disc 850 mm

Diametru disc 940 mm

Diametru disc 1060 mm

Lăţime de lucru

Lățime brazdă fără discuri de 
formare brazdă Prindere

Lamă

Prima pereche de discuri 
de formare a brazdei

A doua pereche de discuri 
de formare a brazdei

Pentru informații detaliate privind 
variantele de echipare pentru 
fiecare țară, consultați secțiunea 
Specificații.

PROFIL

F

F
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Ideile bune nu reduc volumul de muncă, 

însă contribuie la eficientizarea acesteia.

Tehnologie pentru profesioniști

Puternic și delicat – o combinație unică.

Se apropie primăvară și, odată cu ea, următorul sezon de 

recoltare a ierbii. Însă acestea sunt și cele mai puțin previzibile 

luni ale anului în ceea ce privește condițiile meteorologice. 

Uneori, intervalul pentru recoltare este foarte scurt, ceea ce 

înseamnă că aveți nevoie de un partener de încredere, cu 

tehnologie robustă, dar delicată cu solul și brazda de iarbă – 

un partener care dă tot ce are mai bun în orice condiții și oferă 

cea mai bună calitate. Trebuie să fiți la fel de mulțumiți de 

rezultatele obținute precum animalele dumneavoastră de 

calitatea hranei.
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Tambur de cosirePulsul CORTO crește: 

este sezonul de recoltare.

Mecanism de antrenare fiabil.

Designul robust cu curea trapezoidală asigură transmiterea 

fiabilă și directă a puterii, cu o amortizare flexibilă a vârfurilor 

de sarcină și a șocurilor.

Cadru robust al transmisiei.

Cadrul transmisiei rezistent la deformări este fixat de tamburi 

printr-o flanșă ultra-rezistentă, fiind ușor de accesat în caz de 

nevoie. Trenul de rulare drept asigură transmiterea eficientă a 

puterii către curelele trapezoidale. 

Flux omogen de material recoltat.

Orificiile mari ale tamburilor de cosire asigură o alimentare 

eficientă și un flux omogen de material recoltat. Fluxul poate fi 

îmbunătățit și adaptat la materialul recoltat prin intermediul 

unor accesorii opționale.

Cositorile noastre CORTO sunt prevăzute cu tehnologie fiabilă, 

care și-a dovedit deja eficiența în practică. Acestea sunt antrenate 

printr-un arbore hexagonal al transmisiei cu angrenaj conic de 

mari dimensiuni. Transmisia asigură o funcționare uniformă și 

este protejată împotriva uzurii prin lubrifierea continuă într-o 

baie de ulei. Arborele central rigid transferă forța de impact de 

pe tamburul de cosire direct pe cadrul principal.

1 Transmisie cu angrenaj conic, cu lubrifiere 
continuă

2 Transmiterea puterii prin arbore 
hexagonal

3 Arbore central rigid

4 Schimbare rapidă a cuţitelor

5 Discuri glisante cu rotire liberă

6 Înălţime de tăiere reglabilă continuu

7 Carcasa tamburului cu ghidare eficientă a 
materialului recoltat

Impresionant – tamburul de cosire.

Astfel, mecanismul de antrenare este protejat împotriva forțelor 

de impact. Discurile de cosire se rotesc liber în permanență, 

protejând brazda de iarbă și prevenind contaminarea furajelor. 

În funcție de model, înălțimea de tăiere poate fi reglată 

continuu sau poate fi setată prin inele distanțiere. Pentru 

terenuri cu un grad mare de umezeală și de înclinare pot fi 

folosite discuri de cosire suplimentare pentru creșterea înălțimii 

de tăiere cu încă 25 mm.
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Suspensie ACTIVE FLOATO cositoare complet echipată pentru  

a proteja solul.

Toate cositorile purtate în tiranții spate CONTOUR de la 

CLAAS sunt echipate standard cu suspensia hidropneumatică 

ACTIVE FLOAT, aceasta fiind disponibilă opțional și pentru 

cositorile frontale. Suspensia transferă greutatea cositorii de la 

brazda de iarbă la tractor. De asemenea

Rezistența la frecare devine rezistență la rulare.

Suspensie hidraulică opțională ACTIVE FLOAT pentru cositori frontale. Cilindri ACTIVE FLOAT pentru suspensia hidraulică a modelului CORTO 3200 
CONTOUR.

Setări perfecte întotdeauna. 

Niciun câmp nu se aseamănă cu altul. Cu ACTIVE FLOAT, vă 

puteți adapta rapid și ușor la condițiile schimbătoare, cum ar  

fi zonele umede sau vârfurile de dealuri uscate. Presiunea 

asupra solului poate fi ajustată în mod flexibil în timpul lucrului 

prin intermediul unei supape hidraulice cu acțiune simplă. 

Valoarea selectată este afișată pe un indicator de presiune 

vizibil din cabină.

Reduce forțele laterale pe teren înclinat, pentru un confort 

sporit la rulare și o calitate îmbunătățită a cosirii. 

Suspensia reglabilă cu arcuri este disponibilă ca alternativă la 

suspensia hidropneumatică ACTIVE FLOAT.

Regulă generală pentru ACTIVE FLOAT: 

suspensia trebuie să fie setată la o valoare cât mai mare, iar 

sarcina limitată la minim. O suspensie maximă a cositorii este 

recomandată în special pentru cosirea la marginea câmpului, 

pentru a „pluti" la propriu peste terenul denivelat și a asigura o 

tăiere curată.
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Funcții ușor de utilizatDetalii interesante care vă ușurează munca.

Capace de protecție cu mai multe secțiuni.

Capacele de protecție sunt alcătuite din mai multe părți, astfel 

încât o secțiune deteriorată pot fi înlocuită rapid și cu costuri 

reduse.

Calitate pe care vă puteți baza.

Cositorile CORTO sunt concepute pentru a face față unor 

sarcini maxime pe perioade lungi de timp, asigurând în același 

timp o tăiere de înaltă calitate. Acestea sunt ușor de utilizat, 

funcționând fiabil în orice condiții. Toate lucrările de întreținere 

sunt efectuate rapid și ușor, iar atașarea și demontarea 

implementelor nu au fost niciodată mai simple.

Atașare confortabilă a implementelor.

Diferitele tipuri de cositori necesită soluții diferite. De exemplu, 

cositorile purtate în tiranții spate CONTOUR au conuri duble și 

diferite înălțimi de cuplare pentru a simplifica operațiunea de 

cuplare. Toate cositorile frontale sunt montate rapid și ușor cu 

un triunghi de cuplare rapidă.

Întotdeauna ordonat.

Pentru liniștea dumneavoastră, în timpul și după încheierea 

zilei de lucru, componentele libere, cum ar fi cablurile, arborele 

cardanic, furtunurile hidraulice sau cablul de comandă sunt 

fixate ferm pe cositoare.

Schimbare rapidă a cuțitelor.

Cuțitele pot fi înlocuite foarte repede cu ajutorul levierului 

furnizat. O cutie rezistentă la intemperii, integrată în cositoare 

permite depozitarea confortabilă a cuțitelor de schimb și a 

levierului.

Capacul de protecție pliabil asigură accesul 
rapid atunci când este necesar.

Tamburii sunt foarte ușor de accesat la toate modelele, pentru 

efectuarea lucrărilor de curățare și întreținere. Capacele de 

protecție sunt fixate ferm cu cârlige confortabile.

Mai puţină întreţinere.

Conexiunile universale ale arborilor cardanici necesită foarte 

puține lucrări de întreținere, cu un interval de lubrifiere de  

250 de ore.

Adoră provocările.

Cositorile cu tambur CLAAS asigură o tăiere curată și un flux 

constant de material, chiar și pe pante abrupte.
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Calitate superioară a furajelor 

Reglarea înălțimii.

Cositoarea frontală CORTO 3200 F PROFIL este prevăzută 

standard cu funcția de reglare continuă a înălțimii de tăiere cu 

ajutorul unui levier. Această funcție este disponibilă opțional și 

pentru CORTO 310 F și CORTO 285 F. În cazul cositorilor 

purtate în tiranții spate, înălțimea de tăiere este reglată prin 

intermediul brațului superior.

Pentru toate cositorile din gama CORTO există opțiunea de 

creștere cu 6 mm a înălțimii de tăiere cu ajutorul unui inel 

distanțier sau cu 25 mm cu ajutorul unui disc inferior pentru 

tăiere la înălțime.

Mereu pe traiectorie.

Toate cositorile purtate în tiranții spate CORTO sunt echipate 

cu bolțuri reglabile ale brațelor inferioare, pentru ajustarea 

ecartamentului tractorului. Utilizatorul poate folosi întreaga 

lățime de lucru sau poate seta suprapunerea optimă în 

combinație cu o cositoare frontală.

Totul mereu la îndemână.

Unul din principalele puncte forte ale cositorilor CORTO este 

versatilitatea. Cantități mari de material, culturi umede, 

crescute la pământ sau eterogene, sau chiar teren denivelat – 

cositoarea se descurcă de minune, asigurând o tăiere curată 

și brazde uniforme. De asemenea, utilajul este robust, ușor de 

utilizat și are o funcționare deosebit de silențioasă.

Misiunea zilnică a cositorilor noastre:  

o tăiere curată la un nivel ridicat de calitate.

Reglare simplă a discurilor de formare a brazdei. Lățimea brazdei cu una sau două perechi de discuri de formare a brazdei.

Brazdă uniformă.

Discurile de formare a brazdei adună furajele într-o brazdă 

uniformă. Alte două astfel de discuri, disponibile opțional, 

reduc suplimentar lățimea brazdei. Atașarea individuală le 

permite să ocolească tridimensional obstacolele întâlnite. 

Lățimea dorită a brazdei este setată rapid și simplu cu ajutorul 

unui levier de pe cositoare.
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Lider, chiar și pe teren accidentat. Cositori frontale

Cu tamburii înainte.

Cositorile frontale CORTO sunt cu adevărat polivalente, atât la 

nivel individual, cât și în cadrul unei echipe, indiferent de 

gradul de umezeală a materialului recoltat sau de condițiile 

dificile. Iar în materie de urmărire a conturului solului, modelele 

CORTO reflectă exact sensul cuvântului „flexibilitate”.

CORTO 3200 F PROFIL   3,05 m

CORTO 310 F   3,05 m

CORTO 285 F   2,82 m
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CORTO 3200 F PROFILLider pe câmp: 

profesionistul cu profil.

PROFIL – copiere tridimensională a 
conturului solului.

Cinematica PROFIL permite cositorii CORTO să se adapteze 

tridimensional conturului solului, indiferent de traiectoria 

tractorului. Cositoarea este atașată de un suport pivotant, 

pentru adaptarea precisă și ultra-rapidă la contururile laterale.

Punct de pivotare aproape de sol.

Adaptarea longitudinală este asigurată de punctul de pivotare 

aproape de sol. Urmărirea joasă a conturului solului previne 

pătrunderea în sol a elementelor cositorii, protejează brazda 

de iarbă și asigură o viteză mai mare de cosire. Toate acestea 

permit o cosire uniformă.

3200 F PROFIL Sistem de adaptare tridimensională a 

cositorii PROFIL la conturul solului

3,05 m

1100– 
1450 mm

900– 
1450 mm

PROFIL
Punctul de pivotare aproape de sol asigură adaptarea longitudinală optimă. Combinația dintre mecanismul de pivotare transversală și cel de pivotare 

longitudinală asigură urmărirea optimă a conturului solului.

Legendă

Lățime brazdă cu 1 pereche 
discuri formare a brazdei

Lățime brazdă cu 2 perechi 
discuri formare a brazdei

Diametru disc 730 mm

Diametru disc 850 mm

Lăţime de lucru

Prindere

Lamă

Prima pereche discuri 
formare a brazdei

A doua pereche 
discuri de formare a 
brazdei
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CORTO 3200 F PROFILTerenul denivelat – poate constitui o problemă, 

dar nu și pentru cositoarea ta.

FLEXGUARD – protecție împotriva coliziunii  
din spate.

Suspensia protecției FLEXGUARD împotriva coliziunii din 

spate permite deplasarea în orice direcție a capacelor de 

protecție laterale în cazul unei coliziuni, prevenind deteriorarea 

structurilor de protecție.

Tăiere curată.

Andreas Eldracher, care practică agricultura în regiunea 

muntoasă Allgäu, utilizează cositoarea CORTO 3200 F PROFIL 

împreună cu un model DISCO 8400 CONTOUR:

„Nu am avut nicio ezitare atunci când am cumpărat o altă 

cositoare CORTO. Ultima noastră cositoare a fost tot un 

model CORTO, a cărei tehnologie ne-a ajutat foarte mult în 

ultimii 12 ani. 

La modelul CORTO 3200 F PROFIL pe care îl deținem în 

prezent îmi place foarte mult funcția ACTIVE FLOAT. Acest 

sistem permite cositorii să treacă ușor peste denivelările și 

adânciturile de la nivelul solului. Fluxul de material recoltat este 

excelent, creând o linie lungă de brazde ordonate. Pe teren 

plan, pot lucra la viteze mai mari, de până la 18 km/h. 

Cositoarea mea CORTO are performanțe constant ridicate și 

formează brazde minunate - chiar și în cazul fânului!”

Întreținere ușoară.

Un marcaj vizual vă permite să verificați tensionarea curelei. 

Dacă este necesar, cureaua poate fi retensionată din exterior, 

fără a fi nevoie de deschiderea protecției.

Pentru a menține o presiune constantă asupra solului, 

cositoarea este dotată cu suspensie cu arcuri sau opțional cu 

suspensia hidropneumatică ACTIVE FLOAT. Setarea curentă a 

suspensiei este afișată pe un manometru ușor de vizualizat din 

cabină și presiunea poate fi 

adaptată în orice moment la condițiile existente, chiar și în 

timp ce cosiți. Acest lucru previne contaminarea furajelor 

recoltate, asigurând o calitate constant ridicată a acestora.

Reduce stresul: ACTIVE FLOAT.
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CORTO 310 F / 285 FCele mai mici utilaje au uneori o forță 

impresionantă.

Flux omogen de material recoltat.

Patru tamburi de mari dimensiuni ce asigură o alimentare 

uniformă și două discuri reglabile de formare a brazdei produc 

brazde înguste, omogene. O a doua pereche de discuri pot fi 

prevăzute opțional pentru brazde și mai înguste. Datorită 

designului lor compact, cositorile frontale CORTO sunt ideale 

pentru utilizarea pe teren înclinat sau cu tractoare mai mici, un 

pick-up mai îngust sau o remorcă autoîncărcătoare.

Adaptare tridimensională la conturul solului.

Cinematica față patentată cu suspensie cu arcuri permite 

urmărirea perfectă a conturului solului, atât lateral, cât și 

longitudinal față de direcția de deplasare. Astfel, brazda de 

iarbă este protejată, iar riscul de contaminare a furajelor este 

minim. Tăierea este constant curată pe întreaga lățime de 

lucru. Suspensia hidropneumatică ACTIVE FLOAT este 

disponibilă opțional, ca alternativă la suspensia cu arcuri.

Protejarea bunurilor.

Noul CORTO impresionează nu numai prin aspectul său 

deosebit, ci și prin funcționalitate. Marginile cositorii sunt acum 

protejate cu un capac flexibil de cauciuc, pentru prevenirea 

eficientă a deteriorărilor și uzurii.

Compactă pe șosea.

Având centrul de greutate aproape de tractor, cositorile 

frontale CORTO se deplasează în siguranță pe șosea, fără 

balansare. Capacele laterale de protecție pot fi rabatate, 

pentru obținerea unei poziții de transport a cositorii mai mică 

de 3 m. Designul compact oferă, de asemenea, o vizibilitate 

clară asupra drumului pentru operator.

310 F 285 F

3,05 m

1100 – 
1450 mm

900 – 
1450 mm

2,82 m

O componentă – două avantaje.

O manetă de reglare permite setarea individuală a înălțimii de 

tăiere a cositorilor CORTO 310 F și 285 F, precum și 

adaptarea la cele mai variate condiții. Aceasta mai este 

utilizată și pentru asigurarea cositorii în timpul transportului. 

1000 – 
1350 mm

800 – 
1350 mm

F F

Adaptare tridimensională a 

cositorii din seria F la conturul 

solului

Legendă

Lățime brazdă cu 1 pereche 
discuri formare a brazdei

Lățime brazdă cu 2 perechi 
discuri formare a brazdei

Diametru disc 730 mm

Diametru disc 850 mm

Lăţime de lucru

Prindere

Lamă

Prima pereche de discuri 
de formare a brazdei

A doua pereche de discuri 
de formare a brazdei
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Un partener de încredere este cel care îți susține 

mereu spatele.

Cositori purtate în tiranții spate

Gata când ești și tu.

Cositorile purtate în tiranții spate CORTO sunt întotdeauna 

gata de lucru, oricând și oriunde aveți nevoie de ele, indiferent 

de condiții. Pentru că trebuie să fii mereu pregătit când 

vremea este potrivită pentru recoltat.

CORTO 3200 CONTOUR  3,05 m 

CORTO 220   2,10 m

CORTO 190   1,85 m
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CORTO 3200 CONTOURSă fie tăiat scurt, vă rog. 

Și cu contururi precise.

Face față oricărui grad de înclinare.

Transmisia în unghi asigură cel mai mare unghi de cosire 

posibil, pentru o flexibilitate maximă la cosirea pe suprafețe 

înclinate, de exemplu.

Antrenare puternică.

Utilajul este antrenat prin curele trapezoidale robuste, care 

atenuează vârfurile de sarcină și asigură transferul constant 

al puterii.

Adaptare individuală la tractor.

Cu ajutorul bolțurilor de atașare reglabile puteți adapta 

individual cositoarea la tractor și la diferitele ecartamente.

Adaptare perfectă la conturul solului.

Unitățile de tăiere ale cositorilor din gama CONTOUR sunt 

cuplate în centrul de greutate, pentru a putea pivota liber și a 

se adapta la conturul solului. Înălțimea corectă este indicată 

prin săgeți pe brațe.

Construcție solidă.

Utilajele noastre au o structură robustă și bine configurată, 

componentele acestora fiind concepute pentru rezistență 

și stabilitate maxime. Pentru protejarea componentelor 

hidraulice, acestea sunt integrate în cadru, dacă este posibil.

3,05 m

2200 mm

1100– 
1450 mm

900– 
1450 mm

3200 CONTOUR Legendă

Lățime brazdă cu 1 pereche 
discuri formare a brazdei

Lățime brazdă cu 2 perechi 
discuri formare a brazdei

Diametru disc 730 mm

Diametru disc 850 mm Lăţime de lucru

Lățime brazdă fără discuri de 
formare a brazdei Prindere

Lamă

Prima pereche discuri 
formare a brazdei

A doua pereche 
discuri formare a 
brazdei

Cositoare cu urmărirea conturului 

solului, cuplare centrală

Toate funcțiile noului CORTO pot fi văzute în 

animația noastră de pe pagina de internet:

corto.claas.com

Protecție optimă.

Cositoarea CONTOUR este echipată cu o protecție mecanică 

la impactul cu un obstacol. Punctul de cuplare este înclinat 

într-un unghi de 15°, astfel încât, la impactul cu un obstacol, 

cositoarea este ridicată în sus și înspre spate. Cosirea poate fi 

reluată după o scurtă resetare.
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Drumul sigur spre casă la finalul zilei. CORTO 3200 CONTOUR

Siguranță maximă.

În plus, cositoarea este asigurată mecanic în mod automat în 

poziția de transport rutier. Un sistem hidraulic de blocare în 

timpul transportului este disponibil opțional, nemaifiind nevoie 

de o supapă hidraulică suplimentară.

Rabatare simplă.

Cositoarea este rabatată printr-un mecanism cu doi cilindri, cu 

o frânare ușoară înainte de punctul final. Acest lucru permite 

rabatarea simplă chiar și pe teren înclinat.

Poziția de transport rutier: 120°.

Poziția de transport la 120° și centrul de greutate aproape de 

tractor asigură o stabilitate excelentă și o înălțime de transport 

compactă. Poziția înclinată asigură o vedere neobstrucționată 

în oglinda exterioară. Sarcina uniformă pe puntea spate 

previne orice probleme de balansare. Toate aceste 

caracteristici sporesc siguranța și manevrabilitatea pe șosea.

Detașare simplă.

Cilindrul ACTIVE FLOAT este dezactivat cu ajutorul clapetei 

de descărcare. Astfel, cositoarea poate fi detașată rapid și 

simplu, fără a fi nevoie de evacuarea presiunii din sistem.

Simplu ca o joacă de copii.

Modelul CORTO 3200 CONTOUR este echipat cu KENNFIXX®, 

pentru atașarea și detașarea simplă a furtunurilor hidraulice. 

Perfect ordonat.

Un cadru de sprijin practic, cu sau fără role, este disponibil 

opțional, permițând depozitarea utilajului în poziția compactă 

de transport după terminarea lucrărilor. Cadrul este ideal în 

spații înguste, permițând mutarea simplă a cositorii fără a fi 

necesar un tractor.
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Mențineți tot timpul privirea înainte – știți că aveți 

spatele asigurat.

Adaptare simplă.

Bolțurile de montare reglabile permit adaptarea cositorii la 

ecartamentul tractorului. Acest lucru vă permite să utilizați la 

maxim lățimea de lucru a cositorii sau să creați suprapunerea 

perfectă în combinație cu o cositoare frontală.

În poziție rabatată.

Pentru transportul rutier, cositoarea este pur și simplu rabatată 

în poziția dorită, pentru a permite trecerea chiar și prin spații 

înguste sau joase. Un cric integrat asigură plasarea 

confortabilă în poziția de transport, astfel încât cositoarea să 

poată fi deplasată înapoi în poziția de parcare, chiar și într-o 

magazie îngustă.

CORTO 220 / 190

Protecție fiabilă împotriva daunelor provocate 
de coliziunea cu un obstacol.

Dispozitivul de protecție la impactul cu un obstacul previne 

deteriorarea cositorii. În momentul contactului cu un obstacol, 

cositoarea pivotează automat în spate. Pentru a relua cosirea, 

nu trebuie decât să dați ușor tractorul înapoi.

Descărcarea de sarcină.

Modelele CORTO 220 și CORTO 190 pot fi echipate opțional 

și cu o suspensie cu arcuri. Cele două jumătăți ale cositorii 

sunt susținute de câte un arc elicoidal. Cele două arcuri 

interacționează pentru a menține o presiune constantă asupra 

solului pe întreaga lățime de tăiere. Acest lucru are ca efect 

suspensia constantă a cositorii și copierea perfectă a 

conturului solului, chiar și în condiții dificile de funcționare. 

Printre avantaje se numără reducerea frecării, protejarea 

brazdei de iarbă, precum și o tăiere curată și uniformă.

220 190

2,10 m

900 mm

1,85 m

800 mm

Până la capăt.

Sunt disponibile diferite poziții pentru setarea individuală a 

înălțimii de ridicare la nivelul brațelor inferioare. Acest lucru 

asigură o gardă la sol mai mare la capătul rândului. Cositoarea 

poate fi echipată opțional cu un dispozitiv hidraulic de ridicare 

la capătul rândului.

Intrare liberă.

Capacele de protecție pot fi rabatate mult în sus, pentru un 

acces facil la toate punctele de întreținere.

Legendă

Diametru disc 940 mm

Diametru disc 1060 mm

Lăţime de lucru

Lățime brazdă fără discuri de 
formare a brazdei

Prindere

Lamă

Adaptare cositoare la contur sol, 

cuplare laterală
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Inițiativa de protecție a animalelor sălbatice 

Wildrettung. Cum vă putem ajuta?

Inițiativa de protecție a animalelor sălbatice Wildrettung

În fiecare primăvară.

Animalele sălbatice sunt în pericol în special la începutul 

ciclului de cosire anual, în perioada aprilie – iunie. Instinctul 

natural al puilor de căprioară este să se ghemuiască și să se 

ascundă atunci când aud zgomote sau simt un pericol. Prin 

urmare, este posibil ca fermierul să nu îi observe, aceștia 

O inițiativă a comunității CLAAS.

În colaborare cu fermieri, cercetători și vânători, CLAAS a 

cercetat o serie de soluții inovatoare și practice pentru 

detectarea animalelor sălbatice cu un nivel mai ridicat de 

precizie. Camerele cu infraroșu pot fi utilizate pentru a scana 

terenurile din aer, detectând în mod fiabil animalele chiar și în 

iarba înaltă, datorită căldurii pe care o emană.

Alarme sonore și vizuale.

Soluțiile disponibile în comerț pentru protecția animalelor 

sălbatice implică gonirea animalelor de pe câmp prin alarme 

sonore și vizuale, în special seara înainte de cosire.

Strategii de cosire.

Echipe de căutare.

Rezultate excelente sunt obținute prin colaborarea cu locatarul 

unui fond de vânătoare, pentru a identifica în prealabil 

animalele din zonă, însă aceasta este o metodă laborioasă, 

care necesită timp. 

Cosirea pe margini în seara precedentă.

O mică porțiune de teren poate fi cosită în seara precedentă. 

Acest lucru duce la modificarea mediului pentru animale, iar 

femele devin agitate și vor dori să își ducă puii într-un loc sigur.

Lucrând din interior spre exterior.

Cosind din interior spre exterior oferă animalelor sălbatice 

posibilitatea de a fugi în afara zonei de cosire. 

Începând cu capătul de rând.

În cazul terenurilor lungi, puteți începe cosirea cu capetele de 

rând, apoi pe lungime, lucrând spre exterior. Astfel, animalele 

sălbatice pot fugi în afară.

Începând de la marginea șoselei.

Pentru terenurile situate la șosea, partea longitudinală de-a 

lungul șoselei ar trebui cosită prima. Apoi continuați să cosiți 

de la șosea spre interior, astfel încât animalele sălbatice să nu 

fugă pe șosea.

putând fi prinși în mecanismul de cosire. Fermierii și 

contractanții au o serie de opțiuni la dispoziție pentru protecția 

proactivă a animalelor sălbatice, pentru a evita riscul de 

botulism la animalele de la fermă și stresul psihologic al 

operatorilor de cositori în eventualitatea unui accident.
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CLAAS Service & Parts

Cerințele dumneavoastră contează.

Vă puteți baza întotdeauna pe noi. Vom fi acolo oricând veți 

avea nevoie – oriunde, operativi și eficienți, la orice oră dacă 

va fi necesar, pentru a vă furniza soluția de care utilajul sau 

afacerea dumneavoastră are nevoie.

Piese și accesorii CLAAS ORIGINAL.

Mențineți valoarea mașinii dumneavoastră utilizând piese de 

schimb, consumabile de înaltă calitate și accesorii practice! Vă 

vom pune la dispoziție soluția cea mai potrivită din oferta 

noastră vastă de produse, pentru a garanta fiabilitatea totală a 

utilajului dumneavoastră.

Pentru afacerea dumneavoastră:
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS vă propune una dintre cele mai variate 

game de piese de schimb disponibile pe piață, pentru toate 

mărcile și toate sectoarele, pentru toate aplicațiile agricole din 

ferma dumneavoastră, astfel încât să fiți în permanență operativi.

Întotdeauna la cel mai înalt nivel tehnologic.

Dealerii CLAAS sunt printre cei mai performanți de pe piața 

utilajelor agricole. Foarte bine instruiți, tehnicienii noștri sunt 

echipați cu cele mai bune instrumente și sisteme de 

diagnosticare pentru a putea veni în ajutorul dumneavoastră în 

mod profesionist. Calitatea lucrării este pentru CLAAS o 

prioritate absolută, pentru a satisface pe deplin așteptările 

dumneavoastră în ceea ce privește competența și fiabilitatea.

Fiabilitatea poate fi planificată.

Produsele noastre de service vă ajută să sporiți fiabilitatea 

echipamentelor dumneavoastră, să minimizaţi riscul de 

nefuncționare și să calculați exact bugetul de întreținere.

Cu CLAAS MAXI CARE ați ales siguranța totală.

Acoperire mondială, din Hamm.

Depozitul nostru central de piese de schimb are misiunea de 

a livra rapid și cu eficiență maximă toate piesele de schimb 

ORIGINAL CLAAS, în toate zonele lumii. Acest lucru permite 

dealerului CLAAS să vă vină în ajutor și să repună 

echipamentul în funcțiune în cel mai scurt timp.

CLAAS TELEMATICS: gestionarea problemelor 
prin diagnosticarea de la distanţă.

CLAAS TELEMATICS instalat pe utilajul dumneavostră oferă 

două avantaje esențiale: permite tehnicienilor de service 

CLAAS să intervină rapid și vă ajută să realizați economii 

datorită interfeței wireless dintre utilaj și atelier. Rezultatul:

vă putem rezolva problemele la fața locului, chiar dacă nu 

ne vedeți.

Centrul Logistic CLAAS Parts din Hamm, 
Germania, are peste 155.000 de repere 

pe o suprafață de peste 100.000 m2.

Orice și oricând aveți nevoie.

CLAAS Service & Parts.
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Mare sau mic – oricine poate fi profesionist. Specificaţii tehnice

●  Standard      ○  Opțional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile   

CLAAS duce o politică de îmbunătăţire permanentă a produselor pentru a răspunde cerinţelor clienților. Prin urmare, pot fi efectuate modificări ale tuturor produselor fără o notificare prealabilă. Toate 
descrierile şi datele tehnice din această broşură sunt aproximative şi pot include dotări opţionale care nu fac parte din configurația standard. Această broşură este valabilă la nivel internațional.  

Cositori frontale

Cositori cu tambur CORTO 3200 F PROFIL 310 F 285 F

Cositoare 

Lăţime de lucru m 3,05 3,05 2,82

Lăţime de transport m 3,00 3,00 2,76

Lățime brazdă fără discuri de formare a brazdei mm, 
aproximativ

– – –

Lățime brazdă cu 1 pereche de discuri de formare  
a brazdei

mm, 
aproximativ

1100–1450 1100–1450 1000–1350

Lățime brazdă cu 2 perechi de discuri de formare  
a brazdei

mm, 
aproximativ

900–1450 900–1450 800–1350

Tamburi Nr. 4 4 4

Cuţite/tambur Nr. 3 3 3

Înălțime de tăiere obişnuită mm 42/30 – 52* 42 42

Înălțime de tăiere cu inel distanțier (+6mm) mm 48/– 48 48

Înălțime de tăiere cu disc inferior pentru tăiere la 
înălțime (+25mm)

mm 67/55 – 77* 67 67

Greutate kg, 
aproximativ

820/830* 750 700

Cerințe tractor

Categorie cuplare Categorie II II II

Turaţie priză de putere rpm 1000 540/1000 540/1000

Turaţie priză de putere opțională rpm – 750 750

Supape hidraulice 1 × acţionare simplă(1)/ 
1 × acţionare dublă(2)

1 x acţionare simplă(1) 1 x acţionare simplă(1)

Necesar de putere kW/CP 51/70 51/70 45/60

Echipament

Suspensie cu arcuri ● ● ●

ACTIVE FLOAT ○ ○ ○

Disc inferior pentru tăiere la înălțime ○ ○ ○

Disc distanțier ○ ○ ○

Schimbare rapidă a cuţitelor ● ● ●

Fără discuri de formare a brazdei – – –

Discuri de formare a brazdei ● ● ●

Discuri suplimentare de formare a brazdei ○ ○ ○

Capota de protecție rabatabilă hidraulic ○ – –

Dispozitiv de blocare cu acţionare hidraulică, pentru 
transport

– – –

Dispozitiv hidraulic de ridicare – – –

Dispozitiv de parcare/role – – –

Semnale de avertizare cu lumini ○ ○ ○

Oglindă dublă ○ ○ ○

Reglarea infinit variabilă a înălțimii de tăiere ○ ○ ○

Pentru echiparea tehnică a utilajelor valabilă la nivel local, vă rugăm să consultați tarifele celui mai apropiat dealer CLAAS. În unele fotografii este posibil ca anumite panouri de protecţie să fi fost 
îndepărtate pentru a ilustra mai bine o anumită funcție a maşinii. Pentru a evita eventualele pericole, vă rugăm să nu îndepărtați personal aceste panouri de protecție. În acest sens, vă invităm să 
consultați instrucţiunile corespunzătoare din manualul de utilizare.

1 Pentru opțiunea ACTIVE FLOAT

2 Pentru opțiunea capace de protecție cu rabatare hidraulică

3 Pentru opțiunea dispozitiv hidraulic de ridicare

 * Subtip cu reglare continuu variabilă a înălțimii

Cositori purtate în tiranții spate

Cositori cu tambur CORTO 3200 CONTOUR 220 190

Cositoare 

Lăţime de lucru m 3,05 2,10 1,85

Lăţime de transport m 2,05 1,95 1,80

Lățime brazdă fără discuri de formare a brazdei mm, 
aproximativ

2200 900 800

Lățime brazdă cu 1 pereche de discuri de formare  
a brazdei

mm, 
aproximativ

1100–1450 – –

Lățime brazdă cu 2 perechi de discuri de formare  
a brazdei

mm, 
aproximativ

900–1450 – –

Tamburi Nr. 4 2 2

Cuţite/tambur Nr. 3 4 3

Înălțime de tăiere obişnuită mm 42 42 42

Înălțime de tăiere cu inel distanțier (+6mm) mm 48 48 48

Înălțime de tăiere cu disc inferior pentru tăiere la 
înălțime (+25mm)

mm 67 67 67

Greutate kg, 
aproximativ

1050 590 540

Cerințe tractor

Categorie cuplare Categorie II II II

Turaţie priză de putere rpm 1000 540 540

Turaţie priză de putere opțională rpm – – –

Supape hidraulice 1 x sa(1)/1 x da 1 × acţionare simplă(3) 1 × acţionare simplă(3)

Necesar de putere kW/CP 51/70 33/45 29/39

Echipament

Suspensie cu arcuri – ○ ○

ACTIVE FLOAT ● – –

Disc inferior pentru tăiere la înălțime ○ ○ ○

Disc distanțier ○ ○ ○

Schimbare rapidă a cuţitelor ● ● ●

Fără discuri de formare a brazdei ● ● ●

Discuri de formare a brazdei ○ – –

Discuri suplimentare de formare a brazdei ○ – –

Capota de protecție rabatabilă hidraulic – – –

Dispozitiv de blocare cu acţionare hidraulică,  
pentru transport

○ – –

Dispozitiv hidraulic de ridicare – ○ ○

Dispozitiv de parcare/role ○/○ – –

Semnale de avertizare cu lumini ○ ○ ○

Oglindă dublă - - -

Reglarea infinit variabilă a înălțimii de tăiere ○ ○ ○
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Pentru o recoltare mai sigură și eficientă.
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