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Grebla de adunat adecvată 

pentru fiecare recoltă.

Universul CLAAS

Universul CLAAS.

Ne pasionează ceea ce facem din mai multe motive – 

datorită provocărilor cu care ne confruntăm, deoarece 

ne solicită întreaga expertiză și pentru că se modifică 

în mod constant. Fiecare zi aduce ceva nou și la fel 

fiecare câmp ce trebuie recoltat. În mod similar, fiecare 

client este diferit, cu cerințe diferite. Sarcina noastră 

este să îndeplinim cerințele respective, 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.

Din fericire, modelul LINER este echipat corespunzător 

pentru orice sarcină. Acesta respectă orice cerință în 

materie de lățime de lucru, înălțime de transport, urmărirea 

conturului solului, timp și, în special, calitatea furajelor.
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Prezentare generală a produselorCel mai bun echipament profesionist: 

grebla de adunat cu patru rotori.

Pentru rezultate optime: 

know-how CLAAS 

despre greble. 

Versatilă și polivalentă: grebla de adunat cu doi 

rotori, cu depunere centrală a materialului.

Modelul clasic – grebla de adunat cu doi rotori, 

cu depunere laterală a materialului.

Greblă compactă cu 

un singur rotor.

Gheare Conectare brațe gheare Carcasa rotorilor Transmisie Lățime

 LINER 4000  LINER 3600

8,00 m – 9,00 m

 LINER 2900

 LINER 2800

7,40 m – 8,20 m

3,50 m

6,80 m – 7,40 m

 LINER 2700

6,20 m – 6,80 m

 LINER 2600

Ansamblul rotorului cu 
14 brațe (cu lubrifiere 
continuă), cu cuplare în trei 
puncte
Ansamblul rotorului cu 
12 brațe (cu lubrifiere continuă), 
cu cuplare în două puncte

Gheare pentru furaje, 9,50 
mm

Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

Standard

Opţional

Suspensie cardanică

12,20 m – 15,00 m

3,80 m

Suspensia cardanică pentru rotori, care adaptează rotorii la conturul solului 
independent de toate funcțiile tractorului. 

CLAAS Saulgau GmbH este centrul de competență al companiei în materie de 
recoltat, fiind în prezent unul dintre cele mai moderne centre de dezvoltare a 
produselor la nivel global.

În cazul unei coliziuni, brațele cu gheare se desprind la un anumit unghi de 
curbare, prevenind deteriorările grave. 

Designul unic al greblei de adunat CLAAS cu depunere laterală a materialului 
permite ridicarea până la o înălțime de 70 cm. 

Profil camă în baie de ulei: durată mare de viață, fiabilitate, nu necesită întreținere.

Ax tandem pentru o poziție optimă a ghearelor, chiar și la viteze mai mari de 
deplasare.

Pentru a asigura un flux suficient de material pentru combina JAGUAR, CLAAS 
a introdus în 1998 prima greblă de adunat cu patru rotori din lume, iar acum 
are două modele ce asigură o productivitate de top în segmentul 
echipamentelor profesioniste.

Gheare eficiente: modelul robust și fiabil original, cu performanțe deosebite în 
toate condițiile de funcționare.

Suportul patentat PROFIX pentru brațul cu gheare cu angrenaj multiplu: fixare 
și îndepărtare ușoară și confortabilă a brațului cu gheare.

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. 

Greblele noastre de adunat sunt cele mai inovatoare de pe 

piață, asigurând adunarea perfectă a materialului.

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.

Un membru al echipei de recoltare.

Condițiile se modifică în mod constant, la fel ca oamenii și 

procesele de recoltare. Schimbările continue supun utilajele și 

echipamentele la solicitări complexe, cărora le facem față cu 

ajutorul unei echipe puternice de utilaje de recoltat. Unul 

dintre cele 20 de modele CLAAS LINER va deveni un 

membru competent al echipei dumneavoastră.

Gheare standard, 9,00 mm

Carcasa rotorilor cu 11 brațe 
(cu lubrifiere continuă)

Carcasa rotorilor cu 8 brațe 
(cu lubrifiere continuă)

Cuie spintecate de fixare/
profil lămâie

PROFIX /profil lămâie

Pini de tensionare / 
conexiune fixă

 LINER 3100  LINER 1700 LINER 1700 TWIN1LINER 1800 TWIN1 LINER 1900

LINER 700 TWIN1LINER 800 TWIN1

 LINER 500 PROFIL  LINER 450  LINER 420

 LINER 370 LINER 450 T2LINER 1600 TWIN1

8,70 m – 10,00 m

4,20 m

6,60 m

3,20 m

 LINER 1600

6,20 m

2,90 m

6,70 m – 7,85 m 7,45 m – 8,40 m 

3,20 m3,50 m

8,05 m

3,80 m

3,50 m – 6,30 m

2,90 m

4,00 m – 7,50 m

3,50 m

4,80 m

3,80 m

3,70 m

2,90 m

6,20 m – 6,90 m

2,90 m

PROFIX / angrenaj multiplu 
cu 20 de dinţi

9,90 m – 12,50 m

3,30 m

3,80 m

3,20 m 2,90 m

3,50 m

4,50 m

3,20 m

4,20 m

4,50 m

LINER 500 T2

4,80 m

3,80 m

 LINER 320

3,20 m

2,65 m 3,50 m

1 TWIN = una sau două brazde posibile

2 T = tractat

3 V. = conexiune (în textul din limba germană)

4 V-v. = angrenaj multiplu (în textul din limba 
germană)

    

Lăţime de lucru

Diametru rotor
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Pentru o greblare mai eficientă, am reunit o 

mulțime de idei cu adevărat inteligente.

Tehnologie pentru profesioniști

Tehnologie pentru profesioniști.

În materie de tehnologie vă așteptați la ce este mai 

bun, iar noi suntem perfect de acord cu acest lucru, 

deoarece ne provoacă să ne îmbunătățim în mod 

continuu și să oferim în permanență idei noi. 

Tehnologia de excepție are la bază o atenție 

meticuloasă acordată fiecărui detaliu, pentru ca întreg 

angrenajul să funcționeze în mod uniform. Astfel, 

ne-am concentrat toate cunoștințele de specialitate 

pentru a adapta tehnologia modelului nostru LINER la 

prioritatea principală: performanțe maxime în mod 

constant.
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Un mecanism cu funcționare uniformă.

Profil durabil al camei CLAAS.

Performanțe ridicate în orice condiții: construcția din fontă cu 

grafit nodular conferă profilului camei rezistența necesară 

pentru a face față oricărei sarcini. Diametrul mare și ridicarea 

ușoară a profilului camei reduc la minim forțele de compresie 

asociate energiei cinetice. Prin urmare, brațele cu gheare sunt 

acționate uniform, asigurând o acțiune de greblare curată, fără 

oboseala materialului, chiar și în cazul perioadelor de utilizare 

îndelungată.

Construcție rezistentă.

Datorită funcționării fiabile și rezistenței sale ridicate, LINER 

este membrul ideal al echipei de recoltat furaje. Pentru o 

acțiune de greblare curată atunci când este nevoie, toate 

componentele utilajului sunt proiectate pentru a îndeplini cele 

mai stricte cerințe.

Brațele au un sistem de cuplare în trei puncte în cazul 

ansamblului cu 14 brațe cu gheare și unul în 2 puncte în cazul 

versiunii cu 12 brațe cu gheare. Lagărele de alunecare au 

dimensiuni generoase și sunt rezistente la uzură. Acest lucru 

reduce uzura rolelor cu came, protejându-le împotriva 

sarcinilor verticale și orizontale.

Ansamblul rotorului cu lubrifiere continuă 
pentru operatori profesioniști.

Transmisia greblei este amplasată într-o carcasă solidă din 

metal turnat (ansamblul rotorului), care este plină cu ulei și 

etanșată ermetic. Astfel, componenta de bază a utilajului 

LINER este protejată împotriva murdăririi și nu necesită 

întreținere. Rolele cu came și componentele mobile se 

deplasează în mod uniform într-o baie de ulei, practic fără 

frecare. Aceasta asigură o lubrifiere optimă, pentru o durată 

lungă de viață.

Compact: ansamblu robust al rotorilor, 
cu 11 sau 8 brațe.

Unele dintre modelele LINER de dimensiuni mici sunt echipate 

cu un ansamblu al rotorilor mai mic. Dar și în acest caz, rolele 

cu came din oțel sunt lubrifiate în mod continuu într-o baie de 

ulei, iar carcasa robustă din metal turnat este etanșată ermetic 

și nu necesită întreținere. Suporturile brațelor cu gheare sunt 

fixate de brațele de antrenare fie cu ajutorul cuielor spintecate 

de fixare, fie printr-o conexiune cu profil tip lămâie.

Concept de antrenare.

Greblele de adunat LINER au un mecanism de antrenare 

complet exterior, extrem de fiabil, asigurând accesul ușor. 

Principala forță de antrenare este transmisă la rotori prin 

intermediul unei transmisii auxiliare cu raporturi de transmisie 

inteligente. Astfel, veți lucra întotdeauna la turație optimă, cu 

un consum redus de carburant și protejând materialul recoltat. 

Un mecanism cu roată liberă este montat standard, pentru a 

proteja rotorii împotriva suprasarcinii.

Lucrări reduse de întreținere.

LINER este un utilaj incredibil, care necesită puține lucrări de 

întreținere, cu un interval de lubrifiere de 250 de ore pentru 

conexiunile universale ale arborilor de antrenare și de 50 de 

ore pentru arborele de transmisie al tractorului.

Carcasa rotorilor

 − Carcasa rotorilor cu lubrifiere continuă pentru toate modelele, ce nu necesită întreținere

 − Concept inteligent de antrenare cu protecție individuală la suprasarcină a rotorului

 − Profil al camei robust și durabil, din fontă cu grafit nodular
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Brațe cu gheareCalitate mai bună înseamnă rezultate mai bune.

Puncte de îndoire predefinite pentru  
toate modelele.

La o carcasă a rotorilor mai mică, cu 11 brațe, brațele cu 

gheare sunt cuplate cu PROFIX, cuie spintecate de fixare sau 

știfturi de tensionare, în funcție de model. La ansamblul cu  

8 brațe sunt utilizați pini de fixare. Pentru ambele ansambluri, 

în cazul unei coliziuni, brațele cu gheare se îndoaie într-un 

punct de îndoire predefinit, putând fi înlocuite imediat.

Brațe puternice pentru fiecare rotor.

Diametrul mare al tubului și grosimea peretelui acestuia 

conferă brațelor o rezistență de excepție. Lungimea brațelor 

cu gheare diferă în funcție de model, astfel încât pentru același 

tip de carcasă a rotorilor pot fi diametre diferite ale rotorilor 

(vezi tabelul).

 − Puncte de îndoire predefinite pe toate brațele cu gheare

 − Înlocuire mai rapidă a brațelor cu gheare în cazul unei coliziuni, datorită sistemului de fixare PROFIX

 − Materiale de cea mai înaltă calitate pentru rezistență maximă

Conexiune cu profil tip lămâie și sistem de cuplare PROFIX a brațelor cu gheare 
pentru modelul LINER 700.

Conexiune cu profil tip lămâie și pini de fixare pentru modelele LINER 370 și 320.

Sistem PROFIX patentat.

În cazul impactului cu un obiect extern, brațele cu gheare se 

îndoaie într-un punct de îndoire predefinit, fiind apoi înlocuite 

cu ușurință datorită sistemului patentat de montare PROFIX cu 

suport. Punctele de îndoire sunt amplasate în afara carcasei 

rotorilor, care rămâne astfel nedeteriorată. Toate componentele 

de fixare a brațelor cu gheare PROFIX pot fi înlocuite în câteva 

secunde, cu costuri minime.

Angrenajul multiplu cu 20 de dinți menține brațele cu gheare 

cuplate ferm, fără joc și, prin urmare, fără uzură. Poziția de 

amplasare este indicată în mod clar prin săgeți.

Grosimea materialului 4,05 + 2,50 = 
6,55 mm Grosimea materialului 4,05

Punct de îndoire predefinit

Punct de îndoire predefinit

Diametru rotor

Carcasa rotorilor cu 14 brațe Carcasa rotorilor cu 12 brațe Carcasa rotorilor cu 11 brațe Carcasa rotorilor cu 8 brațe

4,20 m sau 3,80 m 3,50 m, 3,30 m sau 3,20 m 2,90 m 2,65 m
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Mai întâi muncești, apoi te relaxezi – cu LINER  

le poți face pe amândouă în același timp.

Secvențiere în mai mulți pași cu  
reglare hidraulică.

La rabatarea în poziția de transport sau la ridicarea de la 

capătul rândului, rotorii sunt întâi ridicați paralel cu solul și doar 

apoi se rotesc spre interior. Astfel, brazda nu este afectată de 

rotirea ghearelor. Este ridicată mai întâi secțiunea frontală a 

rotorului și, în timpul coborârii, roțile șasiului spate intră în 

contact cu solul înaintea roților față. Prin urmare, ghearele nu 

pătrund în sol și materialul recoltat rămâne curat.

Înălțimi remarcabile de ridicare.

Înălțimea maximă de ridicare la capătul rândului asigură 

trecerea peste cele mai mari brazde. Astfel, puteți întoarce 

rapid, brazda rămânând curată.

Manevrabilitate maximă.

Unghiul de bracaj maxim este marcat pe bara de tracțiune. 

Acest lucru reprezintă un avantaj important pe câmp și 

esențial în cazul intrărilor înguste, de exemplu.

Înălțime și lățime flexibile ale greblei.

Atât înălțimea de lucru, cât și lățimea greblei pot fi reglate 

pentru toate modelele. Pentru reglarea optimă a lățimii greblei 

la modelele mari este disponibilă și o scală pe brațele 

telescopice. Înălțimea greblei poate fi citită în orice moment pe 

arborele central al șasiului rotorului, și reglată în funcție de 

cerințe.

Funcții ușor de utilizat

Manevrare dinamică, chiar și în spații înguste.

Înălțimi maxime de ridicare pentru brazde curate 
chiar și la capătul rândului

 − Greblare curată datorită secvențierii în mai mulți pași și înălțimii maxime de ridicare

 − Rază mică de bracaj pentru siguranță în timpul transportului rutier

 − Reglare simplă a înălțimii de lucru și a lățimii de greblare

Flexibilitate maximă datorită scalei de reglare a înălțimii
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Confort atât pe șosea, cât și pe teren accidentat.

Transport rutier sigur, compact și rapid.

Aproape toate modelele pot fi rabatate până la o înălțime  

de transport sub 4 m, fără a fi necesară îndepărtarea brațelor 

cu gheare.

La greblele de adunat cu doi și cu patru rotori, aceștia sunt 

rabatați și apoi retrași hidraulic de la tractor și securizați 

mecanic sau hidraulic pentru transport, o funcție confortabilă 

și extrem de sigură pentru utilizator: centrul de greutate 

coborât al modelului LINER asigură o stabilitate excelentă pe 

șosea, chiar și la viteze de deplasare de până la 40 km/h.

La modelele cu diametre mai mari ale rotorilor, brațele cu 

gheare sunt îndepărtate rapid și ușor datorită sistemului de 

cuplare PROFIX și depozitate pe suporții pentru brațe cu 

gheare furnizați. Pentru o siguranță sporită, majoritatea 

modelelor LINER sunt echipate standard cu lumini și semnale 

de avertizare. În caz contrar, aceste caracteristici sunt 

disponibile opțional.

Transport rutier

La unele modele, brațele cu gheare trebuie îndepărtate pentru transport, dar pot 
fi depozitate foarte rapid. 

Toate la locul lor: soluția adecvată pentru fiecare model.

 − Înălţime de transport sub 4 m

 − Centrul de greutate coborât înseamnă stabilitate excelentă pe drum, la viteze de până la 40 km/h

 − Ordine în cabină, cu suprafețe de depozitare și suporturi pentru toate cablurile și arborele cardanic

Curat și ordonat.

Cadrul fiabil și ușor de utilizat asigură o suprafață de 

depozitare confortabilă pentru arborele cardanic. În funcție  

de model, sunt disponibili și suporți ușor de utilizat pentru 

furtunuri hidraulice și cabluri. Astfel, utilajul poate fi parcat 

ușor, în siguranță.

Suporții pentru furtunuri ce pot fi rotiți evită orice tensionare  

la nivelul conexiunii cu tractorul.

Există spațiu suficient de manevră, cu un unghi de bracaj  

de până la 80°.
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Calitate superioară a furajelor.

De multe ori, sezonul de recoltare este foarte scurt din 

cauza condițiilor meteorologice. Astfel, utilajele de 

recoltat furaje CLAAS sunt proiectate pentru o 

funcționare fiabilă la eficiență maximă, fiind singura 

opțiune pentru recoltarea la timp. Aceasta este cheia 

pentru a obține furaje de calitate maximă, pentru 

protejarea solului și a brazdei de iarbă, astfel încât în 

sezonul următor să vă bucurați de același succes.

Calitate superioară a furajelorCalitate optimă pentru specialiști 

și satisfacție pentru toți.
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Calitate superioară a furajelorFuraje recoltate curat, fără compromisuri.

 − Suspensia cardanică a rotorului se adaptează cu ușurință la terenul cu denivelări

 − Unghi reglabil al rotorului

 − Ghearele rezistente, flexibile asigură adunarea perfectă a materialului recoltat

Gheare perfecte...

Nu toate ghearele sunt create la fel. Materialul trebuie să fie 

adecvat și, în special, să aibă o grosime optimă. Ghearele 

trebuie să fie rezistente și flexibile, pentru transportul și 

adunarea curată a recoltei, fără impurități.

Ghearele pentru furaje CLAAS îndeplinesc acest obiectiv, 

având o grosime de 9,50 mm și un unghi de înclinare de  

10° la partea inferioară a ghearei. Aceasta asigură 

funcționarea fiabilă în orice condiții, datorită îmbunătățirii 

continue a designului produsului. Inginerii CLAAS depun 

eforturi pentru a face față acestui tip de provocări. Nu este 

vorba doar despre idei bune, ci și despre transpunerea lor în 

cele mai bune soluții posibile. Este vorba și despre viziune, 

despre a vedea dincolo de marginea următorului rotor!

Este și motivul pentru care CLAAS se află în fruntea 

cercetărilor din domeniul ghearelor, pe lângă vastul său bagaj 

de cunoștințe de specialitate referitoare la fluxul de material și 

urmărirea conturului solului.

Suspensie cardanică a rotorului.

Pentru adaptarea tridimensională la conturul terenului cu  

denivelări, rotorii sunt deplasați atât pe lungime cât și în lateral, 

perpendicular pe direcția de deplasare, în mod independent 

față de cadrul principal. 

Reglarea rotorului: simplitate absolută.

Rotorii greblei sunt setați corect dacă sunt poziționați la 

unghiul minim de înclinare înspre brazdă. Pentru a regla acest 

unghi, selectați pur și simplu poziția de inserare adecvată pe 

cadrul principal al șasiului rotorului. Acesta este singurul mod 

de a asigura adunarea completă a materialului recoltat. 

Rezultatul final este o brazdă perfectă, chiar și la viteze  

mari de deplasare.
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Calitate superioară a furajelorStabilitate de excepție, chiar și la viteze mari.

Distribuție ideală a greutății.

Anvelopele cu volum mare de pe șasiul principal conferă 

modelului LINER un ecartament lat și o suprafață de contact 

maximă. Astfel, greutatea este distribuită optim, iar solul este 

protejat. Șasiul asigură stabilitate maximă pe teren înclinat, iar 

pe șosele o viteză de deplasare de până la 50 km/h. 

 − Copierea optimă a conturului solului protejează atât solul, cât și materialul recoltat

 − Stabilitatea șasiului pe toate tipurile de teren

 − Roată ajutătoare opțională, cu reglare fără unelte (în funcție de model)

Șasiul urmărește conturul solului.

Șasiul cu 4 sau cu 6 roți asigură deplasarea optimă a greblei 

la nivelul solului. Roțile tractate de pe rotorul din față și de la 

partea frontală a rotorului din spate asigură protecția optimă a 

solului, iar roțile rigide de la partea din spate a rotorului din 

spate stabilizează modelul LINER pe teren înclinat.

Pentru obținerea unui material recoltat curat pe întreaga lățime 

de lucru, atât pe teren înclinat cât și pe teren drept, roțile sunt 

amplasate în apropierea cercului de rotație.

Înălțime de greblare reglată cu precizie cu 
ajutorul roții ajutătoare.

Unele greble cu un singur rotor sunt dotate opțional cu o roată 

ajutătoare cu reglare fără unelte. Aceasta ajută la menținerea 

înălțimii corecte, în special pe teren înclinat și asigură deplasarea 

uniformă a rotorului pe sol, precum și un material recoltat curat. 
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Grebla de adunat cu patru rotori.

Cu greblele de adunat cu patru rotori, îngustarea 

brazdei este de domeniul trecutului. Greblele de 

adunat LINER cu patru rotori se evidențiază prin 

puterea, inteligența și fiabilitatea de care dau dovadă.

LINER 4000 12,20 – 15,00 m

LINER 3600 9,90 – 12,50 m

Greble de adunat cu patru rotoriDe patru ori productivitatea optimă – este ceea 

ce așteptăm de la profesionistul suprem.
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Opţional

Standard

Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

LINER 4000 / 3600O echipă invincibilă. 

18 metri la o singură trecere.

 LINER 3600 LINER 4000

Productivitate maximă datorită forțelor 
combinate, pe baza lățimilor mari de lucru.

Rețeta pentru o amortizare mai rapidă a costurilor investiției 

este o combinație ideală de utilaje pe care să le utilizați. 

Lățimile de lucru mai mari reduc în mod semnificativ 

suprapunerile dintre treceri, sporind automat productivitatea 

combinei de recoltat furaje sau a remorcii autoîncărcătoare.

Strategie de cosit 18 pe 12 metri cu 
DISCO 9200 C.

Cu DISCO 9200 C AUTOSWATHER vă puteți baza pe o lățime 

de lucru de 18,00 m pe 12,00 m, utilizând unitățile cu curea 

ale utilajului. Materialul recoltat este apoi amplasat într-o 

singură brazdă cu ajutorul utilajului LINER 3600. Se obține 

astfel cu 50% mai mult material recoltat în brazdă pentru 

combina de recoltat JAGUAR care se deplasează în spate.

Flexibilitate la capătul rândului.

Avantajele sunt evidente:

 − Secvență de timp reglabilă pentru ridicarea și coborârea 

perechilor de rotori față și spate

 − Înălțime de ridicare la capătul rândului continuu variabilă, cu 

reglare hidraulică, pentru a se adapta oricărui tip de furaje

 − Protecție a brazdei cu rabatare automată, pentru o 

gardă la sol maximă

9,90 m  –  12,50 m12,20 m  –  15,00 m

3,80 m 3,30 m

Gheare pentru furaje, 9,50 mm

  

Ansamblul rotorului cu 14 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare în 
trei puncte

Lăţime de lucru

Diametru rotor

PROFIX / angrenaj multiplu cu 
20 de dinţi Ansamblul rotorului cu 12 brațe 

(cu lubrifiere continuă), cu cuplare în 
două puncte
Suspensie cardanică
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LINER 4000 / 3600Rezultate de excepție.  

Convingeți-vă personal.

Mai delicat de atât nu se poate.

O protecție excepțională a solului poate fi obținută prin 

intermediul șasiului rotorului cu patru roți, cu roțile față 

conduse și axul față oscilant lateral sau prin intermediul 

șasiului rotorului cu șase roți, pentru perechea de rotori  

spate cu axe tandem suplimentare și roți tractate, disponibile 

opțional pentru modelul LINER 4000.

 − Copiere perfectă a conturului solului pentru furaje curate, 

chiar și la viteze mari de lucru

 − Arcurile puternice amortizează mișcările rotorilor

 − Montare suspendată a axei față a șasiului rotorului pentru o 

ghidare de precizie a acestuia

 − Anvelope mari pentru transport rutier, de 380/55-17, 

500/50-20 sau 620/40 R 22.5, pentru protecția optimă a 

solului și stabilitate maximă în timpul transportului

Disponibile cu diferite sisteme de frânare, conform 

reglementărilor locale: hidraulice, pneumatice sau fără frâne.

Tehnologia LED: pentru a nu fi niciodată 
în întuneric.

Chiar și atunci când trebuie să lucrați noaptea puteți avea o 

vizibilitate bună datorită celor cinci lumini de lucru opționale cu 

tehnologie LED (câte una pentru fiecare rotor și una pentru 

brazdă). Lumina specială asigură un contrast maxim fără a 

orbi, pentru o iluminare optimă în jurul greblei de adunat. 

Luminile de lucru sunt aprinse automat împreună cu luminile 

tractorului în condiții de întuneric.

Lățime reglabilă a brazdei în funcție  
de condițiile existente.

La modelul LINER 3600, lățimea brazdei este reglată mecanic 

prin intermediul unui mâner, iar la modelul LINER 4000 

reglarea hidraulică se realizează extrem de ușor de la terminal, 

în funcție de volumul de material recoltat și toate pick-up-urile 

utilizate pe scară largă, între 1,20 și 2,60 m.

Sub 4 m, fără îndepărtarea brațelor cu gheare.

Șasiul de transport cu coborâre hidraulică reduce înălțimea de 

transport pentru ambele modele la mai puțin de 4 m, fără 

îndepărtarea brațelor cu gheare (cu anvelope de 22,5˝ pentru 

modelul LINER 3600).

Ușor de utilizat.

Echipamentele LINER 4000 și 3600 sunt echipate standard  

cu un sistem hidraulic de confort. Ambele modele sunt 

comandate cu ajutorul terminalelor OPERATOR, 

COMMUNICATOR II, aplicației EASY on board, S10 sau al 

oricărui alt terminal compatibil ISOBUS. Înălțimea de greblare 

poate fi reglată manual sau electrohidraulic. Compatibilitatea 

ISOBUS permite alocarea diferitelor funcții supapelor 

hidraulice ale tractorului, oferind operatorului asistență 

suplimentară sub forma numeroaselor procese automate.

 − Pliere și depliere confortabilă, din cabină

 − Sistem hidraulic pentru o lățime a brazdei reglabilă continuu

 − O serie de parametri pot fi setați și memorați, pentru 

adaptarea la condițiile de funcționare (cum ar fi diferite lățimi 

ale brazdei și înălțimi de greblare)

 − Prezentare generală a serviciilor oferite și datelor clienților în 

combinație cu contorul de hectare

 − Performanțe optimizate cu sistemele de direcție

 − Consum redus de carburant

 − Mai multe hectare pe oră prin utilizarea la maxim  

a lățimii de lucru

  

Ambele greble de adunat cu patru rotori sunt 
disponibile și ca modele cu confort sporit, cu 
reglare electrohidraulică a înălțimii de greblare.
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Greble de adunat cu doi rotori cu 
depunere centrală a materialului.

Alternativa fiabilă a greblei de adunat cu patru rotori 

trebuie utilizată atunci când este nevoie de flexibilitate, 

pe lângă un ritm ridicat de lucru. Fie că lucrează cu 

furaje, fân sau paie, grebla de adunat LINER cu doi 

rotori, cu depunere centrală a materialului și lățime de 

lucru între 6,20 și 10,0 m este fără rival în clasa sa.

LINER 3100 8,70 – 10,00 m

LINER 2900 8,00– 9,00 m

LINER 2800 7,40– 8,20 m

LINER 2700 6,80– 7,40 m

LINER 2600 6,20– 6,80 m

Cel mai bun din clasa sa: 

putere dublă.

Greble de adunat cu doi rotori (cu depunere centrală a materialului)
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LINER 3100Specialistul în care puteți avea încredere – 

și nu doar pentru paie.

Putere și eficiență cu doi rotori.

Modelul LINER 3100 este extrem de fiabil pentru lucrul cu 

paie, dar și pentru orice alt material. Lățimea de lucru poate fi 

reglată hidraulic în mod continuu, cu o scală ce indică setarea 

curentă. Atunci când lucrează cu paie, LINER 3100 poate 

asigura cu ușurință lățimea de lucru necesară pentru a 

combina două brazde de la hederul combinei de recoltat de 

7,50 m.

Rotor de dimensiuni mari pentru a face 
față și brazdelor foarte groase.

Diametrul mare al rotorului și cele 14 brațe cu gheare PROFIX, 

fiecare cu cinci gheare duble, asigură preluarea totală a 

materialului, iar datorită înălțimii de ridicare de până la 90 cm, 

modelul LINER 3100 trece fără efort și peste cele mai mari 

brazde de paie. Înălțimea de ridicare poate fi adaptată 

hidraulic la orice condiții de recoltare prin intermediul 

opritoarelor reglabile continuu de la capătul rândului. La 

capătul rândului, protecția brazdei este rabatată automat în 

sus, asigurând un spațiu liber maxim.

Opțiuni ușor de utilizat printr-un control flexibil.

Funcția de ridicare electrohidraulică a unui singur rotor și 

reglarea înălțimii de greblare pot fi activate în mod confortabil 

utilizând CLAAS STANDARD TERMINAL, fără a fi necesare 

frânghii. Alternativ, ridicarea unui singur rotor poate fi realizată 

fără terminal, de la o supapă cu trei căi.

Economie de timp și mai multă 
siguranță pe drum.

Pentru a reduce înălțimea de transport sub 4 m, trei brațe cu 

gheare sunt îndepărtate de la fiecare rotor și fixate ferm pe 

suportul furnizat în acest scop, direct pe rotor.

Ideal pentru viraje strânse: sistemul de direcție.

Când este acționat sistemul de direcție al tractorului, această 

acțiune este transmisă roților mari fixate pe șasiul principal prin 

sistemul de cuplare, maneta de transfer și mecanismul de 

direcție.

LINER 3100

8,70 m – 10,00 m

4,20 m

  

Ansamblul rotorului cu 14 brațe (cu lubrifiere 
continuă), cu cuplare în trei puncte

Gheare pentru furaje, 
9,50 mm

Lăţime de lucru

Diametru rotor

PROFIX / angrenaj multiplu cu 
20 de dinţi
Șasiul rotorului (6 roți)

Suspensie cardanică
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LINER 2900 / 2800

LINER 2900.

LINER 2900, cu cele 14 brațe cu gheare PROFIX, este un 

model extrem de performant și un adevărat profesionist în 

domeniul furajelor. Astfel, contractorii preferă utilizarea 

acestuia înaintea unei combine de recoltat furaje sau a unei 

remorci autoîncărcătoare. Iar la utilizarea pentru paie, brazdele 

cu formă dreptunghiulară sunt ideale pentru producerea unor 

baloți cu forme optime.

Sistem de comandă eficient.

Funcția de ridicare electrohidraulică a unui singur rotor și 

înălțimea de greblare pentru modelele LINER 2900 și 2800 pot 

fi reglate cu ajutorul CLAAS STANDARD TERMINAL, fără a fi 

necesare cabluri. Alternativ, ridicarea unui singur rotor poate fi 

controlată prin intermediul unei supape cu trei căi. 

Economie de timp: eficient, curat, 

cu succes în mod constant.

Greblare uniformă cu LINER.

Modelele LINER 2900 și 2800 se bucură de succes de mulți 

ani. Acestea asigură în mod constant brazde perfect formate, 

ce pot fi preluate de utilajele care se deplasează în spate. 

Lățimea brazdei este reglată hidraulic în funcție de condițiile de 

lucru prin intermediul unei supape hidraulice cu acțiune dublă.

Pentru a se adapta la o gamă largă de materiale recoltate, 

opritoarele la capătul rândului ale ambelor modele pot fi 

reglate continuu. Protecția pentru brazdă, cu un sistem 

hidraulic de rabatare automată, asigură o gardă la sol maxim 

posibilă.

LINER 2800.

LINER 2800 este un utilaj cu dimensiuni puțin mai mici, 

mai popular în rândul fermierilor. Cele 12 brațe cu gheare 

funcționează de asemenea în mod fiabil și curat, cu o lățime 

maximă a brazdei de 2,20 m.

Adaptare perfectă la conturul solului.

Ambele modele pot fi furnizate la cerere cu un șasiu al 

rotorului cu 6 roți și axe tandem suplimentare, precum și cu 

roți tractate.

Transport confortabil.

Toate modelele pot fi rabatate la o înălțime de transport sub 

4 m prin retragerea hidraulică a rotorilor, iar funcția de blocare 

automată pentru transport face ca operația să fie deosebit de 

confortabilă pentru utilizator.

8,00 m – 9,00 m

LINER 2900

3,80 m

LINER 2800

7,40 m – 8,20 m

3,50 m

  

Ansamblul rotorului cu 14 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare 
în trei puncte

Gheare pentru furaje, 
9,50 mm

Lăţime de lucru

Diametru rotor

PROFIX / angrenaj multiplu cu 
20 de dinţi
Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

Standard

Opţional

Ansamblul rotorului cu 12 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare 
în două puncte

Suspensie cardanică
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Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

LINER 2700 / 2600Chiar și fermele mici se confruntă cu 

provocări majore pe câmp.

Puternice și flexibile.

Cele două modele de dimensiuni mici cu depunere centrală a 

materialului sunt și extrem de versatile. Lățimea brazdei poate 

fi adaptată mecanic la condițiile de lucru.

Rotorii sunt securizați pentru transportul rutier cu ajutorul unui 

sistem de blocare mecanic.

Stabilitate.

Structura puternică a cadrului și anvelopele de dimensiuni 

mari asigură stabilitate maximă. La toate modelele, roțile de 

pe cadru sunt controlate prin sistemul activ de direcție. Printre 

avantaje se numără tractarea perfectă și adaptarea optimă la 

poziția tractorului.

LINER 2700.

La fel ca modelul mai mare cu depunere centrală a 

materialului, LINER 2700 este echipat cu sistemul de cuplare 

a brațelor cu gheare PROFIX. Cu o lățime maximă a brazdei 

de 2 metri, acesta este ideal pentru fermele care își 

organizează propriile operații de balotare sau încărcare.

LINER 2600.

Raport imbatabil preț/performanță. LINER 2600 are tot 

ce trebuie pentru o greblă de adunat, inclusiv o carcasă a 

rotorilor etanșată ermetic, care nu necesită întreținere, 

alimentată în permanență cu ulei.

Modelul LINER 2600, cu o lățime maximă a brazdei de 1,8 m, 

este extrem de impresionant în cadrul operațiilor cu fân.

6,20 m – 6,80 m

LINER 2600

3,20 m 2,90 m

6,80 m – 7,40 m

LINER 2700
Ansamblul rotorului cu 12 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare în 
două puncte

Gheare standard, 9,00 mm

  

Lăţime de lucru

Diametru rotor

PROFIX / angrenaj multiplu cu 
20 de dinţi
Cuie spintecate de fixare/profil 
lămâie

Standard

Opţional

Carcasa rotorilor cu 11 brațe 
(cu lubrifiere continuă)

Suspensie cardanică
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Greble de adunat cu doi rotori (cu depunere laterală a materialului)Familie mai mare – 

competențe și talente mai multe.

Noi membri în gama greblelor de adunat 
cu depunere laterală a materialului.

Gama noastră de produse s-a extins cu încă trei 

modele. Grebla de adunat cu doi rotori, cu depunere 

laterală a materialului și cadru tridimensional al rotorului 

garantează o greblare meticuloasă în orice condiții.

LINER 1900 8,05 m

LINER 1800 TWIN 7,45–8,40 m

LINER 1700 6,60 m

LINER 1700 TWIN 6,70–7,85 m

LINER 1600 6,20 m

LINER 1600 TWIN 6,20–6,90 m

Greblele elicoidale (utilaje remorcate, fără șasiu 

suplimentar) asigură, de asemenea, atât un nivel ridicat 

de flexibilitate cât și productivitate de excepție, chiar și 

în cazul unor cantități mici de material recoltat, cu lățimi 

de lucru între 3,50 și 7,50 m.

LINER 800 TWIN 4,00 – 7,50 m

LINER 700 TWIN 3,50 – 6,30 m
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Greble de adunat cu doi rotori (cu depunere laterală a materialului)

Pentru o greblare de calitate superioară: 
suspensia cardanică.

Suspensia inovatoare a rotorului pe un dispozitiv de cuplare 

cu bilă stabil permite pendularea atât în plan lateral cât și în 

plan longitudinal, în mod independent de cadrul principal. 

Combinația dintre cursa maximă de pendulare și stabilitatea 

de excepție permite adaptarea optimă a rotorului chiar și la 

cele mai denivelate suprafețe. Astfel, greblele de adunat 

rotative LINER obțin rezultate superioare oricând și în orice 

condiții.

Furajele de înaltă calitate reprezintă cheia succesului. Acest 

lucru înseamnă alegerea celui mai bun moment pentru 

recoltare și apoi manipularea corectă a materialului recoltat. 

Totul pornește de la urmărirea conturului solului, având în 

vedere că fermierii noștri își pot atinge obiectivele doar dacă 

utilajele de recoltat asigură un material curat:

 − Conținut redus de materii străine în furaje, pentru animale 

sănătoase, productive în mod constant.

 − Amestec de iarbă și diverse specii de plante de valoare 

ridicată în mod constant datorită protecției pentru  

brazda de iarbă.

Ești fruntaș dacă ai capacitatea să te adaptezi –  

la conturul solului, de exemplu.

Annette Jilg lucrează în cadrul secției  
de producție și depozitare a furajelor  
de la Centrul agricol pentru creșterea 
bovinelor, gestionarea pășunilor, 
industria produselor lactate, vânătoare  
și pescuit (LAZBW) din Baden-
Württemberg, Aulendorf și știe cât  
de important este conținutul redus de 
materii străine în furaje pentru o calitate 
înaltă a hranei.

  

„Furaje de calitate slabă înseamnă animale de calitate inferioară.”
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LINER cu depunere late-

rală a materialului

LINER cu depunere cen-

trală a materialului Diametru rotor

1900 2900 3,80 m

1800 2800 3,50 m

1700 2700 3,20 m

1600 2600 2,90 m

LINER 1900 / 1800 TWIN / 1700 TWINNoi membri în gama superioară de produse.

LINER 1900.

Modelul LINER 1900, cu o lățime de lucru de 8,05 m și un 

diametru al rotorului de 3,80 m, este cea mai mare și mai 

performantă greblă de adunat cu depunere laterală a 

materialului. Este ideală pentru toate companiile cu domeniu 

de activitate în domeniul furajelor și contractorii din agricultură. 

Prin combinarea a două brazde, furajele provenite de la o 

lățime de lucru de până la 16 m pot fi adunate cu ușurință 

într-o singură brazdă. Pentru a evita pierderile de furaje, 

suprapunerea rotorilor poate fi reglată continuu de pe scaunul 

operatorului din tractor. Șasiul rotorului cu patru roți, cu roți 

față conduse și un ax față cu oscilații laterale asigură rularea 

extrem de uniformă și copierea perfectă a conturului solului, 

indiferent de tipul de teren. La cerere, modelul LINER 1900 

poate fi echipat cu un șasiu al rotorului cu 6 roți, cu axe 

tandem suplimentare și roți tractate, pentru o copiere și mai 

precisă a conturului solului, viteze mari de lucru și calitate 

superioară a furajelor.

Pentru cei interesați: gama completă de 
modele LINER cu doi rotori și convențiile 
standard pentru denumirea modelelor.

La fel ca în cazul greblelor de adunat cu doi rotori și depunere 

centrală a materialului, acum și greblele de adunat cu doi 

rotori și depunere laterală a materialului sunt oferite cu diferite 

diametre ale rotorului. A doua cifră din denumirea modelului 

este întotdeauna aceeași pentru un anumit diametru al 

rotorului, iar prima cifră oferă, de asemenea, informații 

esențiale: modelele 2000 sunt greble de adunat cu depunere 

centrală a materialului, iar modelele 1000 sunt greble de 

adunat cu depunere laterală a materialului.

7,45 m – 8,40 m 

3,50 m

8,05 m

3,80 m

LINER 1900 LINER 1800 TWIN LINER 1700 TWIN

6,70 m – 7,85 m 

3,20 m

  

Ansamblul rotorului cu 14 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare 
în trei puncte

Gheare pentru furaje,  
9,50 mm

Lăţime de lucru

Diametru rotor

PROFIX / angrenaj multiplu cu 
20 de dinţi
Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

Standard

Opţional

Ansamblul rotorului cu 12 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare 
în două puncte
Suspensie cardanică
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LINER 1900 / 1800 TWIN / 1700 TWINParteneri de încredere – 

profesionalism garantat.

LINER 1800 TWIN și 1700 TWIN. 
Flexibilitate garantată.

Funcția TWIN permite adaptarea flexibilă la o mulțime de 

condiții. Cele două brazde pot fi combinate, formând o brazdă 

mare pentru un utilaj de recoltat furaje sau o presă de balotat. 

Aveți, de asemenea, opțiunea de a forma două brazde mai 

mici pentru lucrul pe timp de noapte, remorci autoîncărcătoare 

pentru furaje, prese pentru baloți rotunzi sau volume mari de 

furaje.

Opritoare hidraulice la capătul rândului.

Modelele LINER 1900 și 1800 TWIN sunt echipate cu un 

opritor pentru capătul rândului cu reglare hidraulică continuă. 

La modelul LINER 1700 TWIN, această funcție se realizează 

mecanic, cu două poziții. Opritorul pentru capătul rândului 

asigură adaptarea la o gamă extrem de mare de condiții 

referitoare la recoltă. 

Trecerea de la depunerea într-o brazdă 
la cea în două brazde.

Brațele telescopice ale modelelor LINER 1800 TWIN și 1700 

TWIN permit alegerea între depunerea într-una sau în două 

brazde prin simpla repoziționare a șuruburilor opritoare.
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LINER 1700 / 1600 TWIN / 1600

Fiabilitatea dovedită a modelelor LINER.

Pe lângă fiabilitatea consecventă, un adevărat campion în 

materie de producție de fân și paie trebuie să facă față cu 

încredere oricărui tip de teren. Anvelopele de dimensiuni mari 

(până la 340/55 R 16) protejează solul și furajele, fie că optați 

pentru un șasiu cu patru roți sau șasiul cu șase roți disponibil 

opțional pentru modelele mai mari. 

Adevărați campioni în materie de fân și paie. 

Flexibilitatea este punctul nostru forte.

Manevrabilitate maximă prin intermediul 
dispozitivului de cuplare flexibil în formă de 
U inversat.

Dispozitivul de cuplare flexibil în formă de U inversat cu 

pendulare laterală asigură un unghi de bracaj de până la 80°. 

O scală ușor de citit permite reglarea înălțimii de greblare pe 

ambele șasiuri de rotor.

LINER 1700 LINER 1600 TWIN

6,20 m – 6,90 m

2,90 m

LINER 1600

6,20 m

2,90 m

Gheare pentru furaje, 
9,50 mm

6,60 m

3,20 m

Ansamblul rotorului cu 12 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare în 
două puncte

Lăţime de lucru

Diametru rotor

Carcasa rotorilor cu 11 brațe 
(cu lubrifiere continuă)

Suspensie cardanică

PROFIX / angrenaj multiplu cu 
20 de dinţi
Pini de tensionare / conexiune 
fixă
Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

Standard

Opţional
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LINER 1700 / 1600 TWIN / 1600Fiabilitate, siguranță, întreținere minimă –  

în fiecare detaliu.

Manipularea rotorului fără contaminare.

Prevenirea eficientă a contaminării materialului recoltat datorită 

ridicării și coborârii perfect controlate a rotorului, eliminând 

astfel orice risc de deteriorare a furajelor.

Brazde cu formă impecabilă, chiar și atunci 
când utilajul trece peste acestea.

Formare optimă a brazdelor chiar și la capătul rândului, datorită 

înălțimii de ridicare fără egal, de 50 cm pentru modelele LINER 

1900 și LINER 1800, de 53 cm pentru modelul LINER 1700 și 

de 45 cm pentru modelul LINER 1600. Pentru depunerea în 

două brazde pot fi setate înălțimi de ridicare și mai mari.

Funcția TWIN.

Pentru modelele TWIN, o protecție suplimentară pentru 

brazdă poate fi utilizată pentru formarea unei brazde duble 

(lucrări efectuate în timpul nopții). De exemplu, în cazul recoltă-

rii fânului, aceasta protejează materialul deja uscat de umidita-

tea din timpul nopții, înainte de a putea fi strâns.

Ridicare și coborâre controlate.

Supapă secvențială reglabilă hidraulic pentru ridicarea și 

coborârea temporizată a rotorilor.  Și viteza de ridicare și 

coborâre poate fi reglată de la sistemul hidraulic al tractorului.

Siguranță și întreținere minimă.

Mecanism extern de antrenare și rotori securizați individual, cu 

întreținere minimă datorită intervalului de lubrifiere de 250 de 

ore pentru articulațiile universale ale arborilor cardanici.
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LINER 800 TWIN / 700 TWIN

Înălțime mare de ridicare pentru trecerea peste 
brazde la capătul rândului: până la 50 cm la 
modelul LINER 700 TWIN.

Control secvențial hidraulic ca dotare standard, 
pentru a regla întârzierea dintre rotorii din față și cei 
spate la ridicare și coborâre.

Bara de tracţiune cu formă de paralelogram este 
disponibilă opțional pentru modelul LINER 700 
TWIN și standard pentru modelul LINER 800 TWIN.

Posibilități nelimitate. 

Munca poate fi distractivă!

Greblare eficientă, de înaltă performanță.

Modelele LINER 800 TWIN și 700 TWIN sunt partenerii de 

recoltat ideali pentru fermele mici și medii, care vor să obțină 

o bună productivitate la un preț rezonabil. Caracteristicile 

impresionante ale acestor greble de adunat includ lățimea de 

lucru flexibilă, necesarul redus de putere, utilizarea ușoară și 

calitatea de excepție a greblării. Datorită șasiului cu dimensiuni 

generoase și centrului de greutate coborât, ambele modele 

sunt extrem de stabile pe suprafețe înclinate și delicate cu 

solul, indiferent de condiții. Și prin manevrabilitatea lor de 

excepție, acestea sunt ideale pentru a fi utilizate și în zone 

de pajiști în livezi.

Transport rutier.

Modelul LINER 700 TWIN poate fi rabatat la o lățime de 

transport sub 3 m, fără a fi necesară îndepărtarea brațelor. La 

modelul LINER 800 TWIN, diametrul rotorului este de 3,50 m, 

astfel că brațele cu gheare pot fi îndepărtate pentru transportul 

rutier și depozitate în siguranță și confortabil direct pe rotor.

LINER 800 TWIN LINER 700 TWIN

3,50 m – 6,30 m

2,90 m

Gheare pentru furaje, 
9,50 mm

4,00 m – 7,50 m

3,50 m

Ansamblul rotorului cu 12 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare în 
două puncte

Lăţime de lucru

Diametru rotor

Carcasa rotorilor cu 11 brațe 
(cu lubrifiere continuă)

Suspensie cardanică

PROFIX / angrenaj multiplu 
cu 20 de dinţi
PROFIX /profil lămâie

Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

Standard

Opţional
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Greble de adunat cu un rotorUn singur rotor, dar cu performanțe ridicate.

Greble de adunat cu un singur rotor.

Greblele de adunat LINER cu un singur rotor au fost 

dezvoltate special pentru fermierii care preferă să-și 

recolteze singuri furajele și care lucrează de obicei pe 

câmpuri mici. Lățimile de lucru de 3,20 – 4,80 m sunt 

ideale pentru aceste situații. Cu cuplare în trei puncte 

sau ca model tractat, caracteristicile principale ale 

greblelor de adunat LINER cu un singur rotor sunt 

copierea precisă a conturului solului, ritmul ridicat de 

lucru și fiabilitatea de excepție.

LINER 500 PROFIL 4,80 m

LINER 450 4,50 m

LINER 420 4,20 m

LINER 370 3,70 m

LINER 320 3,20 m

LINER 500 T 4,80 m

LINER 450 T 4,50 m
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LINER 500 PROFIL Fiabilitate independentă: 

performanță cu un singur rotor.

La același nivel.

CLAAS LINER 500 PROFIL a fost prima greblă de adunat 

cu un rotor din lume cu suspensie cardanică a rotorului. 

Adaptarea sa tridimensională la terenul cu denivelări, 

independent de mișcările tractorului, este adoptată acum 

de multe alte modele. Ca avantaj suplimentar, suspensia 

cardanică presupune că rotorul rămâne în poziție orizontală

în timpul ridicării, permițând înălțimi mai mari de ridicare.

Îndepărtare ușoară.

Suportul PROFIX  garantează siguranța operațională a 

modelului LINER 500, chiar și cu ansamblul rotorului de 

3,80 m.

LINER 500 PROFIL

4,80 m

3,80 m

Gheare pentru furaje, 
9,50 mm

Lăţime de lucru

Diametru rotor

Ansamblul rotorului cu 14 brațe (cu lubrifiere 
continuă), cu cuplare în trei puncte

Suspensie cardanică
PROFIX / angrenaj multiplu cu 
20 de dinţi
Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

Standard

Opţional
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O greblă de adunat care oferă toate opțiunile. 

Un model cu adevărat versatil.

Dispozitivul de cuplare robust în formă 
de U inversat.

Greblele de adunat cu un rotor sunt cuplate la cele două 

brațe inferioare ale tractorului cu ajutorul dispozitivului de 

cuplare robust în formă de U inversat. Pozițiile de inserție la 

înălțime pentru brațul superior asigură o gardă la sol mare în 

poziție ridicată, chiar și pentru tractoarele mai mici. Suportul 

practic, integrat în dispozitivul de cuplare în formă de U 

inversat asigură înălțimea corectă a arborelui universal, cu 

acces ușor la implement, precum și parcarea confortabilă 

atunci când grebla este decuplată.

Siguranță pe șosea.

Cadrele standard susținute cu arcuri sau cadrele de protecție 

opționale cu rabatare hidraulică și accesul ușor la suporții 

pentru transport ai brațelor cu gheare detașabile facilitează 

îndeplinirea cerințelor referitoare la lățime pentru transportul 

rutier. Un element integrat de blocare pentru transport 

imobilizează rotorul în timpul transportului, fiind disponibile și 

elemente de semnalizare de dimensiuni mari, cu sau fără 

iluminat.

Bara de tracțiune CLAAS (CKL) reduce presiunea pe cadrul 

de transport al greblei atașate, iar brațele prevăzute cu arcuri 

împiedică răsturnarea pe suprafețe înclinate. De asemenea, 

brațele blochează automat cadrul cu trei puncte, pentru 

sporirea siguranței în timpul transportului.

Trenul de rulare.

Axele tandem în formă de V sunt amplasate în apropierea 

cercului de rotație și asigură adaptarea optimă la terenul cu 

denivelări. Înclinarea laterală reglabilă este utilizată pentru 

adaptarea la diferite volume de furaje.

LINER 450 / 420

Ghearele standard pentru modelele 450, 420, 370 și 320 sunt 
extrem de robuste, datorită unei grosimi a materialului de 9 mm, 
fiind astfel ideale atât pentru fân, cât și pentru furaje.

LINER 450 și 420.

Modelele LINER 450 și 420 diferă doar prin lățimea de lucru. 

La fel ca în cazul tuturor greblelor de adunat cu un rotor 

CLAAS, înălțimea de ridicare maximă asigură brazde bine 

formate, chiar și în zonele în care au trecut utilajele.

Greblare de precizie.

Înălțimea de greblare poate fi reglată prin intermediul unei 

manete sau, opțional, hidraulic din cabină, pentru o greblare 

perfectă, de precizie. Poziția protecției pentru brazdă poate fi 

fixată cu ajutorul unui șurub de fixare ușor de acționat.

LINER 450

3,50 m

4,80 m

LINER 420

4,20 m

Gheare standard, 9,00 mm

Lăţime de lucru

Diametru rotor

Ansamblul rotorului cu 12 brațe (cu lubrifiere 
continuă), cu cuplare în două puncte

Suspensie cardanică
PROFIX / angrenaj multiplu 
cu 20 de dinţi
Cuie spintecate de fixare/
profil lămâie
Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

Standard

3,20 m
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LINER 370 / 320

Fiabilitate bazată pe caracterul practic al 
tehnologiei ce nu necesită întreținere: modelele 
LINER 370 și 320.

Prin combinarea raportului preț/performanță de excepție cu 

tehnologia ce nu necesită întreținere, aceste două modele LINER 

sunt în mod clar utilajele preferate în clasa din care fac parte.

Demontarea fără unelte a brațelor cu gheare.

Brațele cu gheare, fiecare cu trei gheare duble, au o 

conexiune cu profil tip lămâie. Acestea sunt fixate cu cuie 

spintecate pentru îndepărtarea rapidă când este necesar, 

fără a utiliza unelte.

Carcasa rotorilor cu 8 brațe la modelul 
LINER 320.

Modelul LINER 320 este echipat cu o carcasă a rotorilor cu 

8 brațe care nu necesită întreținere. La fel ca în cazul altor 

modele, carcasa este etanșată ermetic și lubrifiată în 

permanență și, prin urmare, nu necesită întreținere. Modelul 

LINER 370 este echipat cu o carcasă a rotorilor cu 11 brațe.

Un utilaj mic pentru rezultate mari.

Șasiul rotorului.

Ambele modele LINER 370 și 320 sunt echipate standard 

cu o singură axă. Este disponibilă și o axă tandem, ca dotare 

opțională. Axele sunt poziționate în apropierea cercului de 

rotație a ghearelor, pentru adaptarea optimă la contururile 

neregulate ale solului.

LINER 370

3,70 m

2,90 m

LINER 320

3,20 m

2,65 m

Gheare standard, 9,00 mm Carcasa rotorilor cu 11 brațe 
(cu lubrifiere continuă)

Lăţime de lucru

Diametru rotor

Carcasa rotorilor cu 8 brațe 
(cu lubrifiere continuă)

Suspensie cardanică

Cuie spintecate de fixare/
profil lămâie
Șasiu rotor cu 4 sau 6 roți:

Standard

Opţional
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500 T

LINER 500 T / 450 TPutere în partea din spate – modelele tractate.

T este de la tractat.

Pentru ca fermierii care utilizează tractoare mai mici să 

beneficieze de avantajele oferite de greblele de adunat de 

înaltă performanță, CLAAS furnizează și două versiuni tractate: 

modelele LINER 500 T și 450 T. Ambele modele LINER își 

mențin poziția în spatele tractorului chiar și pe teren înclinat, fie 

că sunt cuplate la o bară de tracțiune de legătură sau o bară 

de tracțiune pivotantă.

Doar cuplați și apoi porniți.

Grebla tractată cu un rotor este comandată prin intermediul 

unei supape hidraulice cu acțiune simplă.

 − Designul dispozitivului de cuplare permite ridicarea rotorilor 

paralel cu solul

 − Unghiul rotorului în sensul de deplasare este setat cu 

ajutorul unei manete integrate în cilindrul barei de tracțiune 

sau al unei roți ajutătoare opționale

 − Opțional: bară de tracțiune în formă de paralelogram pentru 

conectarea la mecanisme de tracțiune rigide

LINER 500 T

4,80 m

3,80 m

LINER 450 T

3,80 m

4,80 m

Gheare pentru furaje, 
9,50 mm

Lăţime de lucru

Diametru rotor

Suspensie cardanică

Ansamblul rotorului cu 14 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare în 
trei puncte

Ansamblul rotorului cu 12 brațe 
(cu lubrifiere continuă), cu cuplare în 
două puncte

Gheare standard, 9,00 mm

PROFIX / angrenaj multiplu 
cu 20 de dinţi
Șasiu rotor (4 roți)
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CLAAS Service & Parts

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

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

Orice și oricând aveți nevoie – 

CLAAS Service & Parts.

Piese și accesorii CLAAS ORIGINAL.

Utilajul dumneavoastră joacă un rol crucial; așadar, este 

esențial ca acesta să fie fiabil. Ne gândim întotdeauna la 

soluții: pentru cerințele de recoltare și pentru afacerea 

dumneavoastră. Special adaptate la utilajul dumneavoastră: 

piese fabricate cu precizie, consumabile de înaltă calitate și 

accesorii utile. Vă oferim soluția potrivită pentru utilajul 

dumneavoastră din gama noastră cuprinzătoare de produse. 

Orice și oricând aveți nevoie.

Intervenție rapidă.

Suntem mereu la dispoziția dumneavoastră printr-o rețea 

extinsă de service și partenerii noștri de contact – de la 

personalul de vânzări până la asistență tehnică și relații 

cu clienții. Orice și oricând aveți nevoie.

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. 

Fiabilitate operațională maximă.

Utilizarea pieselor CLAAS ORIGINAL asigură cel mai înalt 

nivel de fiabilitate operațională. Piesele noastre sunt perfect 

adaptate, de înaltă calitate, fabricate utilizând cele mai 

avansate metode de producție și sunt supuse unor controale 

de calitate permanente. Orice și oricând aveți nevoie.

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.

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.
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●  Standard      ○  Opţional      □  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. 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.

  

Greble de adunat LINER cu depunere laterală a 

materialului1 1900 1800 TWIN2 1700 TWIN2 1700 1600 TWIN2 1600 800 TWIN2 700 TWIN2 500 PROFIL 450 420 370 320 500 T 450 T

Greble de adunat cu doi rotori Greble de adunat cu un rotor

Prindere
Bară oscilantă / 
cuplă

Bară oscilantă / 
cuplă

Trei puncte
Trei puncte/ cap 
pivotant

Trei puncte/ cap 
pivotant

Trei puncte/ cap 
pivotant

Trei puncte/cap 
pivotant

Bară oscilantă / 
cuplă

Bară oscilantă / 
cuplă

Categorie cuplare Cat. II Cat. II Cat. II Cat. II Cat. II Cat. II – – Cat. II Cat. I + II Cat. I + II Cat. I + II Cat. I + II – –

Lăţime de lucru m (DIN) 8,05 7,45 – 8,40 6,70 – 7,85 6,60 6,20  –  6,90 6,20 4,00  –  7,50 3,50  –  6,30 4,80 4,50 4,20 3,70 3,20 4,80 4,50

Lăţime de transport

Cu brațele cu gheare montate m 2,99 2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 2,89/2,99 3,60 3,00 3,803 3,503 3,203 2,983 2,80 3,803 3,503

Cu brațele cu gheare demontate m – – – – – – 2,42 2,42 2,40 2,30 2,00 2,22 2,22 2,50 2,20

Înălțime de transport 

Cu brațele cu gheare montate m 3,99 3,99 3,99 3,99 3,79 3,79 – – – – – – 1,52 – –

Cu brațele cu gheare demontate m 3,69 3,54 3,67 3,67 – – – – 2,45 2,45 2,35 2,15 2,15 2,45 2,45

Lungime de parcare (în poziție de transport) m 9,64 9,19 8,66 8,66 8,25 8,25 8,55 8,00 3,30 4,10 3,80 2,55 2,43 4,40 5,25

Greutate de aproximativ kg 2590 2480 2220 2080 1950 1810 1620 1440 805 650 560 450 380 785 660

Rotori Nr. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Diametru rotor m 3,80 3,50 3,20 3,20 2,90 2,90 3,50 2,90 3,80 3,50 3,20 2,90 2,65 3,80 3,50

Brațe cu gheare per rotor Nr. 14 12 12 12 11 11 12 11 14 12 12 11 8 14 12

Gheare duble per suport Nr. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 (4 ○) 3 4 4

Diametru gheară mm 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,00 9,00 9,00 9 9,50 9,00

Fixarea brațelor cu gheare PROFIX  ● ● ● ● – – ● ● ● ● ● – – ● ●

Poziție de depunere a materialului  stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga stânga

Șasiu rotor cu 2 roți – – – – – – – – – – – ● ● – –

Șasiu al rotorului cu patru roți  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●

Șasiu al rotorului cu şase roți ○ ○ ○ ○ – – – – ○ – – – – – –

Anvelope

Șasiu rotor
16×6.50-8 10 PR 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 (2×6 ○) 2×4 2×4 – – 2×4 (2×6 ○) 4 4 2 (4 ○) 2 (4 ○) – –

18×8.50-8 6 PR – – – – – – 2×4 2×4 – – – – – 4 4

Cadru principal

10.00/75-15.3 10 PR – – ● ● ● ● – – – – – – – – –

380/55-17 ● ● – – – – – – – – – – – – –

340/55-16 – – ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –

Articulație cardanică ● ● ● ● ● ● ●4 ●4 ● – – – – – –

Sisteme de acționare

Turaţie priză de putere rpm 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

Un singur arbore cardanic priză de putere cu unghi mare ● ● ● ● ● ● ● ● – – – – – ● ●

Confort

Roată de rezervă 16×6.50-8 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –

Roată de rezervă 18×8.50-8 6 PR – – – – – – ○ ○ – – – – – – –

Greutate roată ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – – – – – – – –

Arbore cardanic dublu priză de putere cu unghi mare – – – – – – ○ ○ – – – – – – –

Funcție TWIN – ● ● – ● – ● ● – – – – – – –

Roată ajutătoare – – – – – – ○ ○ – ○ ○ ○ – ○ ○

1 cu acțiune dublă fiecare pentru reglarea hidraulică a 
înălțimii rotorului şi rabatare hidraulică a protecției pentru 
brazdă

○ ○ ○ ○ ○6 ○6 ○ ○ ○ ○ ○ – – ○ ○

Reglare hidraulică a înălțimii rotorului – – – – – – – – ○ ○ ○ – – – –

Semn de avertizare – – – – – – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Semn de avertizare cu iluminare ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bară de tracțiune în formă de paralelogram – – – – – – ● ○ – – – – – ○ ○

Supape hidraulice

1 cu acțiune 
simplă (+ 1 cu 
acțiune simplă5)

1 cu acțiune 
simplă (+ 1 cu 
acțiune simplă5)

1 cu acțiune 
simplă (+ 1 cu 
acțiune simplă5)

1 cu acțiune 
simplă (+ 1 cu 
acțiune simplă5)

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

– – – – –
1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
dublă

1 cu acțiune 
dublă

1 cu acțiune 
dublă

(1 cu acțiune 
dublă6)

(1 cu acțiune 
dublă6)

1 cu acțiune dublă 1 cu acțiune dublă
(2 cu acțiune 
dublă5,7)

(2 cu acțiune 
dublă5,7)

(2 cu acțiune 
dublă5,7)

– –
(1 cu acțiune 
dublă5)

(1 cu acțiune 
dublă5)

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

1 Protecție formare brazdă, din material textil

2 Funcție TWIN (opțională) cu protecție suplimen-

tară pentru brazdă pentru rotorii față 

3 Protecție pentru brazdă și cadru de  

protecție rabatat

4 Doar spate 

5 Rabatare hidraulică a protecției pentru brazdă

6 Reglare hidraulică a protecției pentru brazdă

7 Reglare hidraulică a înălțimii rotorului



 

1 În funcție de starea furajelor și turația motorului

2 Pentru versiunea de anvelope 500/55-20

3 Suspensie laterală față

4 Pentru perechi de rotori spate

Greble de adunat cu depunere centrală a 

materialului LINER 4000 3600 3100 2900 2800 2700 2600

Greble de adunat cu patru rotori Greble de adunat cu doi rotori

Categorie cuplare  Cat. III Cat. II Cat. II Cat. II Cat. II Cat. II Cat. II

Lăţime de lucru m (DIN)
12,20  – 
15,00

9,90  – 12,50 8,70  – 0,00 8,00  –  9,00 7,40  –  8,20 6,80  –  7,40 6,20  –  6,80

Lățime brazdă1 ca. m 1,50  –  2,60 1,20  –  2,30 1,50  –  2,60 1,20  –  2,40 1,20  –  2,20 1,20  –  2,00 1,10  – 1,80

Lăţime de transport

Cu brațele cu gheare montate m 3,00 3,00 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

Înălțime de transport      

Cu brațele cu gheare montate m 3,99 3,992 4,46 3,99 3,99 3,99 3,99

Cu brațele cu gheare demontate m 3,57 3,40 3,75 3,72 3,47 3,38 3,18

Lungime de parcare (în poziție de transport) m 10,16 8,70 6,92 6,53 6,53 5,87 5,87

Rotori Nr. 4 4 2 2 2 2 2

Diametru rotor m 3,80 3,30 4,20 3,80 3,50 3,20 2,90

Brațe cu gheare per rotor Nr. 14 12 14 14 12 12 11

Gheare duble per suport Nr. 4 4 5 4 4 4 4

Diametru gheară mm 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9

Fixarea brațelor cu gheare PROFIX  ● ● ● ● ● ● –

Poziție de depunere a materialului  Centrală Centrală Centrală Centrală Centrală Centrală Centrală

Șasiu al rotorului cu patru roți  ● ● – ● ● ● ●

Șasiu al rotorului cu şase roți  ○4 – ● ○ ○ ○ –

Articulație cardanică ● ● ● ● ● ● ●

Sisteme de acționare

Turaţie priză de putere rpm 540 540 540 540 540 540 540

Un singur arbore cardanic priză de putere cu 
unghi mare

● ● ● ● ● ● ●

Anvelope

Șasiu rotor

16×6.50-8 10 PR 4×4 4×4 2×6 2×4 2×4 2×4 2×4

Cadru principal

10.00/75-15.3 10 PR – – – – 2 2 2

500/55-20 – ○ – – – – –

620/40 R 22.5 2 ○ – – – – –

380/55-17  – 2 2 2 ○ – –

Greutate de aproximativ kg 5480 4600 2880 2250 2050 1900 1600

Confort

Roată de rezervă 16×6.50-8 10 PR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Greutate roată – – ● ○ ○ ○ –

Funcție de ridicare un rotor (supapă cu trei căi) – – ○ ○ ○ ○ ○

Ridicare individuală, electrohidraulică a rotorului ● ● ○ ○ ○ – –

Reglare electrohidraulică a înălțimii rotorului ○ ○ ○ ○ ○ – –

Lumini de lucru LED ○ ○ – – – – –

Supape hidraulice

–
1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă

1 cu acțiune 
simplă + fR 
sau LS

1 cu acțiune 
simplă + fR 
sau LS

1 cu acțiune 
dublă

1 cu acțiune 
dublă

1 cu acțiune 
dublă

– –

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

Pentru o recoltare mai sigură și eficientă.
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