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Gama CLAAS pentru.
Manipularea Materialelor Agricole.

Manipularea simplă și eficientă a materialelor agricole este o activitate esențială a 

oricărei companii din sectorul agricol. Este necesar transportul unor încărcături 

de zeci de kilograme și până la mai multe tone pe distanțe lungi sau scurte, 

imediat deasupra solului sau la înălțime, în funcție de cerințele specifice ale 

materialului recoltat. Pentru aceasta este nevoie de echipamente specializate, 

dezvoltate de experți.

Gama CLAAS pentru Manipularea Materialelor Agricole include peste 40 de 

utilaje, de la încărcătoare frontale autopropulsate la remorci autoîncărcătoare, 

proiectate pentru a funcționa în combinații de înaltă eficiență. Datorită 

echipamentelor perfect adaptate la activitățile pe care le desfășurați, puteți 

transporta încărcătura exact acolo unde aveți nevoie.
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CLAAS – Manipularea materialelor agricole

Încărcătoare frontale autopropulsate TORION

Încărcătoare telescopice SCORPION

Încărcătoare frontale

Remorci încărcătoare CARGOS
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TORION 1914-1177. Dacă doriți să transportați 

cantități mari, aveți nevoie de un încărcător care să 

facă față lucrărilor agricole din ferma dumneavoastră și 

să se integreze perfect în lanțul de producție. Cu un 

TORION din gama de produse mari sau medii, 

afacerea dumneavoastră va deveni și mai profitabilă.

Află mai multe despre noul TORION:

torion.claas.com
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Tehnologie în detaliu

1 Motor Liebherr cu putere de până la 168 kW 

(228 CP)

2 Tracţiune cu repartizarea puterii CMATIC 

3 Distribuție optimă a greutății datorită poziției unice 

de montare a motorului

4 DYNAMIC COOLING: control electronic al turației 

ventilatorului și ventilator reversibil

5 Sistem load-sensing cu o capacitate de până la 

234 l 

6 Sunt disponibile al 3-lea și al 4-lea circuite de 

control suplimentar

7 Opțiune cinematică agricolă sau Z

8 Sisteme de asistență operator SMART LOADING 

9 Cabină modernă, ergonomică, manetă de 

comandă cu control pilot electronic 

10 Ecran tactil de 7"

11 Cameră retrovizoare

12 Alegerea anvelopelor agricole optimizate pentru 

diferite cerințe ale lucrărilor

13 Întreținere rapidă, directă

Conceptul luminilor.

Posibilitatea de a opta pentru lumini LED sau cu 

halogen pentru iluminarea completă, pe 360°. 

A Patru lumini LED la partea frontală a acoperișului 

cabinei

B Lumini și semnalizatoare față pentru transport rutier

C Două lumini LED la partea din spate a cabinei

D Două lumini LED în partea din spate a cabinei, 

dreapta și stânga

E Girofar

F Patru lumini LED sau cu halogen în partea din 

spate a capotei

G Lumini spate, lumini de marșarier și semnalizatoare

TORION 1914 / 1812.
Gama de dimensiuni mari.
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Tehnologie în detaliuTORION 1511-1177.
Gama de dimensiuni medii.

1 Motor DPS cu putere de până la 123 kW (167 CP)

2 Transmisie hidrostatică VARIPOWER

3 Distribuție optimă a greutății datorită poziției unice 

de montare a motorului

4 DYNAMIC COOLING: control electronic al turației 

ventilatorului și ventilator reversibil

5 Sistem load sensing cu o capacitate de până la 

170 l

6 Sunt disponibile al 3-lea și al 4-lea circuite de 

control suplimentar 

7 Posibilitatea de a alege cinematică P și Z

8 Sisteme de asistență operator SMART LOADING

9 Cabină modernă, ergonomică, manetă de 

comandă cu control pilot electronic 

10 Ecran tactil de 7"

11 Cameră retrovizoare

12 Alegerea anvelopelor agricole optimizate pentru 

diferite cerințe ale lucrărilor

13 Întreținere rapidă, directă

Conceptul luminilor.

Posibilitatea de a opta pentru lumini LED sau cu 

halogen pentru iluminarea completă, pe 360°. 

A Patru lumini LED la partea frontală a acoperișului 

cabinei

B Lumini și semnalizatoare față pentru transport rutier

C Două lumini LED sau cu halogen în partea din 

spate a acoperișului cabinei

D Girofar

E Lumini spate, lumini de marșarier și semnalizatoare
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 1914-1177.

Tracţiune optimă pentru cele mai bune 
rezultate.

La CLAAS, dezvoltarea utilajelor este un efort constant 

de mărire a eficienţei și fiabilităţii, precum și a 

rentabilităţii pe teren.

Sub denumirea CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), CLAAS 

combină cele mai bune componente într-un sistem de 

propulsie unic - putere maximă de fiecare dată când 

aveţi nevoie de ea. CPS este conceput special pentru 

sisteme de lucru cu tehnologia reducerii consumului de 

carburant, o investiție care se plătește rapid.

O altă prioritate pentru designul încărcătoarelor frontale 

CLAAS a fost interacțiunea perfectă între toate 

elementele sistemului de tracțiune, pentru a furniza 

putere maximă, siguranță și o durată de o viață lungă.
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MotorAsigură puterea necesară pentru 
productivitate sporită.

Emisii reduse.

Utilajele din gama TORION de dimensiuni medii sunt echipate 

cu motoare robuste DPS cu 4 cilindri și respectă cerinţele 

standardului de emisii Stage IV (Tier 4). Tratarea gazelor de 

eșapament este realizată cu ajutorul unui filtru de particule 

diesel (DPF) cu convertizor catalitic de oxidare diesel (DOC) 

integrat și tehnologie SCR. Puterea nominală se încadrează în 

intervalul 103 kW (140 CP) și 123 kW (167 CP). Puterea 

maximă este disponibilă la o turație a motorului de 2.000 rpm.

Locația de instalare inteligentă.

Locația de instalare unică a motorului, la partea din spate a 

utilajului, are efect de coborâre și de deplasare în spate a 

centrului de greutate. Acest lucru înseamnă că motorul poate 

avea și rol de contragreutate, asigurând o sarcină de 

basculare mare, fără să fie necesar un balast suplimentar.

Locația de instalare a motorului la TORION 1914-1177: locație 

unică a motorului și componentelor asociate pentru distribuție 

optimă a greutății.

TORION Putere motor

kW CP

1914 168 228

1812 143 195

1511 123 167

1410 114 155

1177 103 140

Toată puterea de care aveți nevoie.

Gata pentru a face față oricărei provocări. Cele două modele 

mari sunt echipate cu motoarele puternice Liebherr cu 

4 cilindri, cu o putere maximă de 168 kW (228 CP) la TORION 

1914 sau 143 kW (195 CP) la TORION 1812, și dezvoltând 

puterea maximă la o turație a motorului de numai 1.150 rpm. 

Ambele motoare respectă cerinţele standardului de emisii 

Stage IV (Tier 4). Tratarea gazelor de eșapament este realizată 

prin tehnologia SCR. Un sistem de filtrare particule diesel cu 

circuit închis este disponibil opțional.

Turație economică a motorului.

Conceptul de design al motorului cu turații reduse asigură 

putere mai mare cu un consum mai mic de motorina. Motorul, 

sistemul hidraulic de lucru și transmisia CMATIC cu distribuirea 

puterii sunt coordonate electronic astfel încât motorul să 

funcționeze întotdeauna la turația optimă în modul încărcare. 

Viteza maximă de deplasare de 40 km/h este atinsă la o 

turație de aproximativ 1.750 rpm, care, împreună cu turația 

motorului redusă la ralanti asigură o economie mai mare de 

motorina. „Sarcina de basculare cu articulație” este definită 
drept sarcina la nivelul centrului de greutate care va 
cauza bascularea încărcătorului frontal peste axa 
frontală, cu utilajul în poziția cea mai puțin favorabilă 
(brațul extins orizontal, cu încărcătorul complet articulat).

Conform ISO 14397-1, capacitatea de încărcare nu 
poate depăși 50% din sarcina de basculare cu 
articulație. Aceasta reprezintă un factor de siguranță 
2. Capacitatea de încărcare admisă este calculată 
după formula:

capacitatea de încărcare (t) = sarcină de basculare 
cu articulație (t) / 2

Sarcină de basculare cu articulație Capacitate de încărcare

Dimensiunea maximă a cupei este calculată după 
formula:

dimensiunea cupei = capacitatea de încărcare (t) / 
densitatea materialului (t/m3)

Dimensiunea cupei
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Sistem de răcireRăcire exact atât cât este nevoie.

Răcire în funcție de necesități.

Ventilatorul nu trebuie să funcționeze întotdeauna la o capacitate 

de 100%. Turații mai mici ale ventilatorului pot fi perfect 

suficiente pentru transportul rutier sau modul de viteză. 

DYNAMIC COOLING detectează cerințele tuturor unităților de 

răcire ale autovehiculului și utilizează senzori de temperatură 

pentru a regla electronic turația ventilatorului, în funcție de 

cerințe (100 – 1.050 rpm). Astfel este economisită energie și 

prin urmare carburant.

Unități de răcire:

 − Condensator sistem de climatizare

 − Unitate de răcire apă

 − Intercooler

 − Unitate de răcire ulei de transmisie

 − Unitate de răcire ulei hidraulic

 − Unitate de răcire carburant

Aer curat.

Cu cât este mai curat aerul de alimentare a motorului, cu atât 

este mai mare puterea dezvoltată. Dacă lucrați în special în 

medii cu nivel ridicat de impurități, este recomandabil să aveți 

o unitate de curățare prealabilă montată, astfel încât aerul 

admis să fie curățat în prealabil cu un filtru de aer tip ciclon. 

Acest lucru mărește în mod semnificativ intervalele de 

întreținere pentru filtrul de aer.

1 Sită de radiator convențional 

2 Unitate de curățare prealabilă a aerului de alimentare a 

motorului 

3 Sită fină pentru radiator

Mai puține impurități.

Admisia aerului la TORION are loc prin sitele amplasate direct 

în spatele cabinei operatorului, într-un loc ce este puțin expus 

la praf și impurități. Acest lucru reduce la minim nivelul de 

murdărire a vanelor ventilatorului cu paie, depuneri de iarbă și 

furaje. Particulele mari de praf și impurități nu ajung niciodată 

în circuitul de ventilație în primul loc. O sită fină pentru radiator 

asigură o protecție suplimentară împotriva colmatării palelor 

ventilatorului în timpul funcționării utilajului în medii cu nivel 

foarte mare de impurități și praf. Aceste măsuri combinate 

asigură sporirea semnificativă a performanței de răcire.

Avantajele dumneavoastră:

 − Curățare amplă a aerului furnizat

 − Perioade mari de funcționare datorită nivelului mediu de 

murdărire

 − Reducerea cheltuielilor pentru curățare și întreținere

Curățare automată.

Ventilatorul reversibil curăță automat particulele de impurități și 

praf la nivelul suprafețelor de admisie a aerului. Sensul de 

rotație a acestuia este inversat la intervale de timp regulate, iar 

impuritățile din zonă sunt suflate. Intervalul de timp pentru 

inversarea sensului de rotație poate fi setat în mod confortabil 

de la terminalul din cabină.

Avantajele dumneavoastră:

 − Suprafața de admisie a aerului și radiatorul pot fi curățate cu 

ușurință

 − Nivelul de murdărire a radiatorului este minim

 − Intervale lungi de funcționare

 − Putere constantă

Sistemul de răcire al modelului TORION 1914 / 1812 Sistemul de răcire al modelului TORION 1511-1177

Turația ventilatorului la modelul TORION (exemplul 
de față: TORION 1914 / 1812) este reglată continuu 
în funcție de situație.

 Rotație spre stânga: aspirare aer de admisie Rotație spre dreapta: aerul este suflat Praful și impuritățile sunt îndepărtate de pe 
suprafețele de admisie ale radiatorului
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TracţiuneAre potențial.
CMATIC.

Cele mai bune dintre cele două lumi.

Sistemul de transmisie ZF infinit variabil al modelelor TORION 

1914 / 1812 combină cu succes avantajele trenului de rulare 

hidrostatic și ale celui mecanic. Rezultatul este accelerarea 

rapidă și uniformă în toate gamele de viteze, fără schimbarea 

treptelor de viteză sau frânare, cu tracțiune identică în ambele 

sensuri de deplasare. 

CMATIC = eficiență.

Accelerare puternică, decelerare uniformă: sistemul de 

gestionare a transmisiei CMATIC își dovedește calitățile în 

orice condiții și pentru toate tipurile de lucrări. De exemplu, 

pentru manevrarea încărcăturii în cadrul silozului sau ridicarea 

materialelor grele este necesară transmiterea către roți a 

puterii maxime a motorului. În acest caz transmisia este de tip 

preponderent mecanic, asigurând eficiență de excepție și un 

consum mic de carburant. Pe de altă parte, pentru operațiuni 

de transport, cum ar fi deplasarea de la siloz la punctul de 

livrare a materialului pentru instalația de biogaz sau între locul 

de depozitare și autovehiculul de transport este utilizată 

componenta hidrostatică, ce asigură o accelerare uniformă, 

iar frânarea autoblocantă asigură un confort de excepție al 

conducerii.

1 Motor Liebherr

2 Arbore principal de acționare

3 Transmisie CMATIC

4 Arbore de transmisie față

5 Arbore de transmisie spate

6 Arbore spate complet oscilant 

(unghi de oscilație de 13°)

7 Punte față rigidă

Operatorii iubesc CMATIC.

 − Accelerare și performanțe optime pentru ciclul de încărcare

 − Manipulare sensibilă și agilă

 − Utilizare simplă datorită comenzilor ușor de folosit

 − Gestionarea motorului și transmisiei pentru utilizare maximă 

a puterii dezvoltate de motor

 − Funcționare la turații reduse ale motorului pentru consum 

minim de carburant

Încărcare cu ajutorul funcției kick-down.

Funcția kick-down este ideală pentru operațiuni de încărcare 

cu materiale grele. Pe măsură ce vă apropiați de încărcătură, 

aceasta reduce viteza de la practic orice valoare la o viteză de 

maxim 8 km/h. Adaptarea forței de tracțiune este dezactivată, 

iar cuplul de antrenare creste. Acest lucru înseamnă că aveți la 

dispoziție forța maximă pentru a conduce cupei în grămada 

de materiale.

Mecanic.

 − Consum redus de carburant la viteze mari

 − Accelerare rapidă 

Hidrostatic.

 − Propulsie maximă la viteze reduse și turații mici 

ale motorului

 − Confort progresiv de conducere

Combinarea perfect coordonată a componentelor 
hidrostatice și mecanice asigură întotdeauna eficiență 
maximă la orice gamă de viteze. 
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TracţiuneOperare continuă.
VARIPOWER.

Putere și precizie.

În gama medie a utilajelor TORION, sistemul inteligent 

VARIPOWER simplifică lucrurile. Acest mod de acționare 

hidrostatic infinit variabil asigură caracteristici de excepție și 

acționarea sensibilă, de precizie cu orice viteză, precum și 

capacitatea de a stabili exact cantitatea de forță de împingere 

necesară.

Sistemul de gestionare a motorului și transmisiei pentru 

utilizare maximă a puterii dezvoltate de motor asigură 

economii optime de carburant și confortul conducerii, fără 

schimburi de viteze, între 0 și 40 km/h. Accelerarea rapidă 

este asigurată în toate gamele de viteze, fără întreruperi 

sesizabile ale propulsiei. Sunt asigurate în permanență 

echilibrarea și coordonarea vitezei și a puterii.

TORION poate fi reglat pentru a se adapta oricăror condiții de 

funcționare, cu posibilitatea de a selecta din cadrul celor trei 

game de viteze.

Game de viteze Viteză

F1 0–6 km/h

F2 0–16 km/h

F3 0–40 km/h

Inteligent și economic.

Partea centrală a sistemului de transmisie VARIPOWER este 

reprezentată de pompa cu palete și cilindree variabilă și două 

motoare cu pistoane axiale, într-o configurație cu circuit închis. 

La viteze de până la 16 km/h funcționează ambele motoare, 

asigurând o putere maximă pentru operațiunile de încărcare. 

La viteze mai mari de 16 km/h, cel de-al doilea motor este 

deconectat, pentru a călători cu consum redus de carburant. 

Inversarea sensului fluxului pompei cu cilindree variabilă 

asigură performanțe identice de conducere în ambele sensuri 

(deplasare în față și în marșarier).

Cu VARIPOWER setarea exactă a puterii necesare 
este foarte simplă.

1 Motor DPS

2 Pompă hidrostatică pentru transmisie

3 Motor hidrostatic pentru transmisia VARIPOWER

4 Arbore de transmisie față

5 Arbore spate complet oscilant 

(unghi de oscilație de 10°)

6 Punte față rigidă
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Mecanism de rulareOferă siguranța de care aveți nevoie.

Frână de serviciu cu Inch-funcție.

Cu o ușoară presiune asupra pedalei de frână, reduce în mod 

continuu viteza de deplasare, dar turația motorului rămâne 

neschimbată. Prin apăsarea completă a pedalei de frână este 

redusă automat viteza de deplasare până la zero și activată 

frâna de serviciu (sistem cu frânare cu pompă hidraulică, cu 

discuri umede). Pe lângă faptul că reduce consumul de 

carburant și uzura frânelor, această tehnologie asigură 

controlul precis al conducerii la orice turație a motorului.

Frână de motor cu control automat.

TORION 1914 / 1812 sunt echipate cu o frână de motor 

automată care poate fi activată când este necesar prin 

intermediul sistemului de tracțiune. Aceasta înseamnă că 

atunci când operatorul nu apasă pedala de accelerație, 

autovehiculul încetinește și se oprește. Pe lângă faptul că 

protejează frânele și minimizează uzura, această încetinire 

suplimentară a motorului optimizează siguranța operatorului, 

împiedicând orice viteză excesivă pe pante abrupte.

Frână de parcare cu acționare prin simpla 
apăsare a unui buton.

Frâna de parcare a modelului TORION este o frână cu arc 

acționată electro-hidraulic:

 − TORION 1914 / 1812: Pe mecanismul de transmisie

 − TORION 1511-1177: Pe puntea față 

Acest lucru asigură funcționarea fiabilă a frânei de parcare, 

activată și dezactivată manual de operator prin simpla apăsare 

a unui buton. Butonul este ușor accesibil pe panoul de 

comandă, asigurând un mecanism de control simplu și fiabil.

Articulație pivotantă cu unghi de  
articulare de 40°.

Articulația pivotantă dintre secțiunile din față și din spate ale 

autovehiculului include doi cilindri de direcție cu efect dublu 

care asigură un unghi de bracaj de 40° în ambele sensuri. 

Raza de bracaj mică rezultată asigură agilitatea și 

manevrabilitatea modelului TORION chiar și în spații mici. 

Structura robustă, cu durată mare de viață a articulației este 

creată pentru condiții dificile de funcționare, iar întreținerea 

este extrem de simplă.

Axe pentru stabilitate maximă.

Axele puternice și diferențialul autoblocant cu blocare de 45% 

oferă siguranță maximă în cazul funcționării în condiții dificile. 

TORION are o axă planetară față rigidă și o axă planetară 

spate complet oscilantă. Arborii cardanici nu necesită întreținere.

Unghiuri de oscilație în ambele sensuri:

 − TORION 1914 / 1812: Unghi de oscilație de 13°

 − TORION 1511-1177: Unghi de oscilație de 10°

1 Pedala de frânare cu Inch-funcție

2 Frână de parcare

TORION 1511-1177: 
Extensia apărătoare  
de roată spate pentru 
anvelope cu lățime  
de 620 mm

TORION 1511-1177: 
Extensia apărătoare  
de roată spate pentru 
anvelope cu lățime  
de 750 mm
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Sistem de încărcareSistemul inteligent de încărcare.

Când puterea și inteligența se întâlnesc.

TORION oferă operatorului un sistem hidraulic cu 

putere de lucru extrem de mare, cu un sistem 

cinematic creat special pentru utilaje agricole, plus 

funcții inteligente de control automat, cum ar fi 

revenirea cupei, programarea sistemului de cântărire și 

a brațului, pentru a optimiza ciclurile de încărcare și a 

reduce stresul operatorului.
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Braț și cinematicăCampionul încărcătoarelor frontale.

Cinematică agricolă pentru cinematică P pentru cinematică Z

Paralelogram de forțe
pentru cinematică Z

Paralelogram de forțe 
Cinematică agricolă

Paralelogram de forțe 
pentru cinematică P

Înălțime maximă a punctului de pivotare al cupei 1914 1812 1511 1410 1177

Braț standard, cinematică Z mm 3915 3915 3930 3930 3760

Braț standard, cinematică P mm – – 3930 3930 3860

Braț standard, cinematică agricolă mm 4075 4075 – – –

Braț cu ridicare la mare înălțime (cu cinematică P sau agricolă) mm 4640 4640 4510 4510 4435

Cadru pentru implemente, pentru cele mai 
dificile lucrări.

Cinematică agricolă, P- sau Z- : indiferent pe care o alegeți 

veți beneficia de un cadru pentru implemente ultra robust. 

Structura cadrelor diferă puțin, însă acestea sunt compatibile 

cu toate implementele montate. Știfturi hidraulice de blocare 

(50 mm) asigură fixarea fiabilă a tuturor implementelor 

montate. Datorită lagărului brațului cu dimensiuni generoase și 

joc zero, TORION este perfect adecvat pentru lucrul în cele 

mai dificile condiții, zi după zi. 

Avantajele dumneavoastră:

 − Sistemele de alarmă optic și acustic asigură funcționarea 

simplă și sigură

 − Stare de blocare indicată clar pe afișaj și cadrul pentru 

implemente 

 − Durabilitate și lucrări reduse de întreținere

Cinematică P pentru TORION 1511-1177.

Modelele din gama medie sunt echipate cu un sistem de 

cinematică P, asigurând o funcție de aliniere paralelă automată 

a încărcăturii de-a lungul întregului interval de ridicare. Și în 

acest caz funcțiile extrem de practice includ generarea unor 

forțe ridicate în partea superioară a brațului și acuratețe de 

excepție în cazul lucrului cu greutăți mari.

Cinematică agricolă pentru 
TORION 1914 / 1812.

Cinematica agricolă este ideală pentru încărcătorul agricol cu 

utilizări multiple. Forțele puternice de susținere asigură 

susținerea fără probleme a încărcăturilor grele și implementelor 

montate. Materialele în vrac pot fi măsurate cu precizie, pentru 

reglarea corectă a încărcăturii. Forța la rupere este de 

asemenea foarte impresionantă.

Braț pentru înălțime maximă.

Dacă doriți, puteți opta pentru un model TORION echipat 

cu cinamatică agricolă sau P- , cu un braț 'high-lift', pentru 

înălțimi de încărcare extreme. Astfel, în funcție de model, 

centrul de rotație al cupei poate fi între 4,44 m și 4,64 m 

(consultați tabelul din dreapta).

Cinematică Z pentru toate modelele.

La cerere, modelul TORION poate fi echipat cu un sistem de 

cinematică Z cu eficiență dovedită în materie de claritate și 

randament. Această configurație este ideală pentru 

operațiunile de manipulare a produselor în vrac datorită forțelor 

foarte mari și vitezei mari de descărcare. Cupa este umplută 

ușor și rapid, asigurând manipularea rapidă și eficientă a 

produselor.
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SMART LOADINGEconomisește timp.
SMART LOADING.

Mai mult confort.

SMART LOADING include o gamă de sisteme inteligente 

pentru optimizarea utilajelor, pentru încărcătoare frontale și 

telescopice, reunite într-un sistem de asistență unic, pentru 

susținerea activă a operațiunilor care implică încărcături de 

tonaj mare. Pentru a optimiza întregul ciclu de încărcare, 

pentru a spori productivitatea și eficiența lucrărilor este utilizată 

o selecție de funcții perfect coordonate și ce pot fi reglate în 

mod individual. Toate acestea se adaugă la stresul mult mai 

mic al operatorului și uzura mai mică a materialelor și utilajului.

Mai multă eficiență.

Pentru operațiuni care necesită utilizarea repetitivă și constantă 

a unei singure poziții de lucru a brațului, funcția de înălțime a 

ridicarii și a celei de coborâre este extrem de utilă. Valorile 

preferate ale gărzii la sol și înălțimii de descărcare pot fi 

programate ușor și rapid. Brațul poate fi apoi deplasat cu 

ușurință în aceste poziții memorate, printr-o singură mișcare a 

manetei de comandă.

Mai multă asistență.

Funcția de revenire automată a cupei este ideală pentru operațiuni 

de încărcare care necesită revenirea cupei în mod repetitiv 

într-o poziție mai coborâtă, aproape de sol. Și în acest caz 

operatorul poate programa simplu două poziții ale cupei între 

care apoi să se miște brațul complet automat, cu ajutorul unei 

mișcări a manetei de comandă sau prin apăsarea unui buton.

Mai multă acuratețe.

Afișajul include un sistem de cântărire cu multe funcții utile. De 

exemplu, pentru încărcarea produselor în vrac poate fi utilizată 

o memorie suplimentară pentru înregistrarea cantității de 

material transferat până într-un anumit moment al zilei, iar 

funcția de recântărire este utilizată pentru a seta cu exactitate 

cantitatea corectă pentru ultima cupă, pentru a evita 

necesitatea cântăririi din nou a autovehiculului de transport.

1 Sumă totală de cântărire 

Combinație de greutăți ale câtorva încărcături succesive 

ale cupei.

2 Cântărire greutate țintă

Afișare după fiecare încărcare a cupei a greutății rămase 

până la atingerea greutății țintă introduse anterior.

3 Cântărire remorcă

Pot fi selectate două locații țintă diferite, cu determinarea 

pentru fiecare dintre ele a greutății totale de cupe 

încărcate. Acest lucru permite, de exemplu, cântărirea 

separată a unui camion și a unei remorci.

4 Statistică

Afișare valori operaționale ale parametrilor.

Revenirea automată a cupei este activată prin 
apăsarea unui buton de pe maneta de comandă. 
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Hidraulică și circuite hidraulice de controlMenținerea presiunii până la terminarea lucrării.

Hidraulică de lucru puternică.

Împingerea și ridicarea încărcăturii grele, operațiuni de încărcare 

rapide și exacte: se preconizează că sistemul hidraulic de 

lucru asigură performanțe maxime în toate situațiile. Modelele 

TORION sunt echipate cu un sistem Load-Sensing și cu valve 

proporţionale independente de încărcătură.

Sistemul de control electro-hidraulic cu o singură manetă de 

comandă facilitează foarte mult utilizarea autovehiculului. 

Sistemul de încărcare este controlat cu precizie, iar funcțiile 

sistemului hidraulic de încărcare pot fi utilizate simultan.

Două circuite hidraulice suplimentare.

Pentru implementele montate cu circuit de comandă cu 

acțiune dublă, cum ar fi cleste pentru baloți sau cupa cu 

gheare, modelul TORION are circuite hidraulice suplimentare 

cu o capacitate de până la 234 l/min.

 − Este posibilă montarea protejată a două conexiuni 

hidraulice cu acțiune dublă

 − Control independent și confortabil al celor două circuite cu 

ajutorul manetei de comandă, din cabină

 − Reglarea continuu variabilă a debitului (în %) în mod 

individual pentru fiecare circuit de comandă

 − Presetarea continuă, simplă a parametrilor de lucru cu 

ajutorul display-ului, activată atunci când este necesar prin 

apăsarea unui buton

Sistem hidraulic 1914 1812 1511 1410 1177

Tip Pompă Load-Sensing cu palete și 

cilindree variabilă

Pompă Load-Sensing cu piston axial

Valve Valvă Load-Sensing proporțională

Capacitate maximă a pompei l/min 234 234 170 170 136

Presiune maximă de lucru

Cinematică agricolă bar 380 350 – – –

pentru cinematică P bar – – 350 350 330

pentru cinematică Z bar 360 330 350 350 330

Totul este pregătit pentru montarea protejată a 
două conexiuni hidraulice pentru un circuit de 
comandă suplimentar
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Cabină și confortUn loc de muncă unde totul are sens.

Confortul înseamnă eficiență.

Cabina ergonomică și spațioasă asigură condiții ideale 

pentru o zi de lucru productivă, în condiții de confort și 

siguranță. Fiecare detaliu a fost gândit cu grijă, cabina 

asigurând o vizibilitate de excepție de jur împrejur. 

Afișajul cu ecran tactil este amplasat la îndemână, iar 

maneta de comandă integrată în cotieră are o utilizare 

intuitivă.
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DesignAre tot ce-i trebuie pentru a vă asigura confortul.

Menține productivitatea în orice moment.

Siguranța și confortul din cabină vă ajută să obțineți rezultate 

remarcabile în muncă. Designul cabinei noului TORION 1914 / 

1812 stabilește noi standarde în materie de spațiu, ușurință a 

utilizării și vizibilitate de jur împrejur.

Totul la vedere.

Orice operator care trebuie să utilizeze un încărcător frontal 

într-un spațiu restrâns știe cât de importantă este vizibilitatea 

nerestricționată de jur împrejur. Pentru siguranța dumneavoastră 

și a celorlalte persoane, trebuie să știți în permanență cine sau 

ce se află în fața, în părțile laterale și în spatele autovehiculului. 

TORION asigură o vizibilitate pe 360°cu parbrizul său rotunjit și 

montanți foarte înguști, amplasați ușor în spate. 

În plus, suprafețele vitrate de mari dimensiuni oferă în 

permanență operatorului o vizibilitate clară asupra cadrului 

pentru implemente. Chiar și atunci când brațul este complet 

ridicat, operatorul poate vedea implementele montate și lucra 

cu precizie la înălțime maximă.

Siguranță pe drum în timpul nopții.

Funcțiile încărcătorului sporesc siguranța și facilitează utilizarea 

chiar și pe timp de noapte.Toate butoanele sunt iluminate și 

sunt disponibile cinci niveluri de luminozitate pentru terminal, 

în funcție de condiții și de preferințele operatorului.

Concentrare totală pe lucrarea executată.

Minimizarea stresului asigură o productivitate maximă. Cabina 

la TORION de gama medie este proiectată pentru a asigura 

utilizarea fără stres a utilajului, inclusiv o mulțime de 

compartimente de depozitare și facilități pentru păstrarea la 

rece a alimentelor și băuturilor.

Relaxați-vă complet pe scaun.

La modelul TORION, scaunul cu suspensie pneumatică, 

încălzit și cu spătar înalt asigură un confort maxim. Adâncimea 

și unghiul de înclinare al pernei scaunului, precum și suportul 

lombar pot fi ajustate în mod individual, iar setările preferate 

de fiecare operator pot fi memorate datorită sistemului de 

poziționare automată. Consola de comandă este integrată în 

cotiera din partea dreaptă și poate fi pliată și depliată 

împreună cu aceasta. La cerere poate fi fixată și o cotieră în 

partea stângă. 

Alternativ, modelele de dimensiuni medii (TORION 1511-1177) 

pot fi echipate cu un scaun cu suspensie mecanică. Și în 

acest caz este redus stresul operatorului datorită confortului 

de excepție și numeroaselor opțiuni de reglare.

TORION 1914 / 1812

Vedere la 360° prin parbrizul rotunjitVizibilitate nerestricționată pentru toate implementele montate

TORION 1511-1177
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Afișaj și instrumente de operarePot fi efectuate lucrări de precizie care necesită 
doar un pic de intuiție.

Manetă de comandă simplă și confortabilă.

Datorită manetei de comandă cu design intuitiv aveți totul sub 

control, în orice moment și în mod confortabil. Maneta de 

comandă este integrată în cotieră și poate fi pliată și depliată 

împreună cu aceasta dacă este necesar. Acest lucru reduce la 

minim oboseala chiar și în cele mai lungi zi de lucru. 

Sistemul electronic de comandă asigură cu acuratețe controlul 

proporțional al tuturor funcțiilor:

 − Ridicarea și coborârea brațului

 − Bascularea și înclinarea implementelor

 − Controlul sensului de deplasare (în față, neutru, marșarier)

Intuitivă și ușor de utilizat: Maneta de 
comandă multifuncțională.

Maneta de comandă multifuncțională cu sistem electronic de 

comandă, care poate fi pliată și depliată împreună cu cotiera, 

asigură un sistem exact și ultra confortabil pentru controlul 

TORION. Utilizarea acesteia este simplă și intuitivă. Maneta de 

comandă asigură controlul de precizie și sensibil nu doar 

pentru sensul de deplasare și sistemul de încărcare, ci și 

pentru multe alte funcții.

Pe lângă toate funcțiile standard ale manetei de comandă, pot 

fi programate în mod individual și alte funcții pentru două 

butoane ale acesteia.

Clar și intuitiv: display-ul cu ecran tactil.

Un display de 7" cu ecran tactil are rol de sursă centrală de 

informații pentru operatorul utilajului. Display-ul de dimensiuni 

mari, luminos, poate fi reglat la înălțimea și unghiul de înclinare 

preferate, fiind ușor de citit chiar și în condiții de lumină slabă. 

Pictogramele sunt intuitive iar sistemul poate fi utilizat cu ușurință.

Citire ușoară și rapidă: meniul principal.

1 Pagină de pornire

2 Cameră retrovizoare 

3 Controlul sistemului de încălzire și climatizare

4 Afișarea stării parametrilor de funcționare (de exemplu 

presiunea uleiului de motor, a lichidului de răcire și 

temperatura uleiului hidraulic, nivelul de încărcare a 

bateriei)

5 Setările sistemelor (de exemplu selectarea limbii și a 

unităților de măsură)

6 Setările funcționale (de exemplu ale intervalului de 

inversare a direcției de rotație a ventilatorului, capacității 

sistemului hidraulic, dispozitivului de cântărire)

7 Informații referitoare la consumul de carburant și uree

8 Coduri de service

Utilizare simplă a 
tuturor implementelor 
montate, cu circuit de 
comandă suplimentar, 
cu maneta de comandă 
multifuncțională



36 37

2 3

4 5

6

1 2

1

Stabiliți exact cantitățile de care aveți nevoie.

Viteza de înclinare în exterior sau interior a cupei sau a altor 

implemente montate poate fi setată cu ușurință în funcție de 

necesități, de la display-ul cu ecran tactil. Astfel poate fi setată 

în mod individual viteza de mișcare pentru două implemente 

diferite montate, pentru lucrări de încărcare și descărcare a 

produselor în vrac cu precizie de măsurare mai mare.

Reglare simplă. 

În cazul în care este montat un implement cu circuit de 

comandă suplimentar (de exemplu cupa de mari dimensiuni, 

cleste pentru baloți sau cupa cu gheare), operatorul poate 

inversa cu ușurință dispozitivul de comandă, din cabină. 

Debitul uleiului poate fi reglat cu ușurință, de asemenea în 

mod individual, în funcție de utilizare și de implementul 

implicat. Este asigurată putere mare atât pentru preluarea din 

siloz, cât și pentru manipularea delicată a balotilor de paie în 

câmp, de exemplu.

Performanță optimizată.

Poate fi utilizat sub-meniul „setări funcționale” pentru a regla 

gama largă de funcții ale utilajului, pentru a facilita și mai mult 

utilizarea încărcătorului frontal și pentru a spori productivitatea 

în mod substanțial.

1 Sistemul central de lubrifiere

2 Gestionarea lucrărilor de service

3 Acționarea reversibilă a ventilatorului

4 Viteza de înclinare a implementului montat

5 Patru butoane pe maneta de comandă multifuncțională

6 Dispozitivul de cântărire

Lubrifierea individuală.

Intervalele de lubrifiere ale sistemului central de lubrifiere pot fi 

reglate în funcție de ritmul de lucru dorit al încărcătorului. Sunt 

disponibile trei niveluri. Pentru lucrări mai ușoare, lubrifierea 

este efectuată la intervale de 45 de minute, dar acestea pot fi 

setate la 30 de minute, pentru operațiuni de intensitate medie, 

și la 20 de minute pentru operațiuni dificile.

Inversare automată.

Intervalul de inversare a sensului de rotație a ventilatorului 

reversibil poate fi programat la 5 minute. Gama poate fi extinsă 

de la 5 minute (de exemplu pentru expunerea la o cantitate 

foarte mare de praf în siloz) la 90 de minute (pentru lucrări cu 

expunere mai scăzută la impurități și praf).

Nu ai nevoie de studii IT ca  
să poți opera acest utilaj!

Terminal de control

1 Sunt disponibile trei setări ale intervalului pentru 
sistemul central de lubrifiere.

2 Inversarea sensului de rotație a ventilatorului 
este efectuată automat, în funcție de intervalul 
de timp setat. 
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DirecţieMai puțin efort pentru fiecare virare.

Sistem de direcție dinamic pentru operațiile 
dificile.

Pentru a vă reduce efortul depus în timpul lucrărilor în care 

sunt necesare mișcări frecvente ale volanului, puteți selecta 

modul dinamic al sistemului de direcție al TORION. Acesta 

reduce numărul de rotiri ale volanului necesar pentru a vira 

cu un anumit unghi. Rezultatul este efectuarea mai ușoară a 

lucrărilor, fără a fi afectată siguranța utilizării.

Virarea cu ajutorul manetei de comandă pentru 
sarcinile de rutină.

În cazul în care trebuie să efectuați în principal aceeași 

secvență de mișcări în mod repetitiv, ca de exemplu în cazul 

modelului în Y necesar pentru efectuarea lucrărilor de 

încărcare, utilizarea manetei de comandă poate fi un avantaj 

real. Această funcție este activată cu ajutorul comutatorului de 

pe maneta de comandă din cotiera stângă. Viteza de virare 

depinde de utilizarea manetei de comandă și de viteza de 

deplasare a autovehiculului.

Detalii pentru o conducere și mai confortabilă.

 − Sistemul de climatizare menține cu exactitate în cabină 

temperatura pe care ați setat-o. Intensitatea ventilării,  

modul de distribuire a aerului și temperatura pot fi setate în 

mod individual.

 − Puteți opta, de asemenea, pentru pregătirea modelului 

TORION pentru montare ulterioară și dispozitive wireless 

(doar TORION 1914 / 1812). Toate suporturile și cablurile 

necesare sunt montate din fabrică, fiind gata de utilizare în 

momentul în care va fi necesar.

 − O placă adaptoare pe șina multifuncțională asigură un loc 

practic de amplasare a telefonului mobil, tabletelor sau a 

altor dispozitive astfel încât să fie la îndemână în orice moment.

 − Echipamentele de confort includ un sistem audio cu funcție 

MP3, sistem Bluetooth hands-free, conexiune USB și un 

panou de comandă detașabil.

Coloana de direcție poate fi adaptată în funcție 
de fiecare operator.

TORION 1914 și 1812 sunt echipate cu o coloană de direcție 

reglabilă în trei direcții, astfel încât puteți regla înclinarea, 

înălțimea și unghiul volanului și maneta de viteză în funcție de 

cerințele dumneavoastră individuale.

Modelele de dimensiuni medii (TORION 1511-1177) au o 

coloană de direcție cu posibilitate de reglare a înclinării. La 

cerere este disponibilă și reglarea în înălțime.

Înclinare reglabilă Înălțime reglabilă Unghi reglabil

Sistemul de climatizare poate fi 
controlat prin intermediul unei tastaturi 
flexibile sau al afișajului cu ecran tactil, 

după cum preferați. 
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Camera și sistemele de siguranță | IluminatFiți sigur că vedeți și sunteți văzut.

Ca și cum ați putea privi din spate.

O cameră video care constituie o dotare standard, instalată în 

siguranță la partea din spate a utilajului, vă asigură vizibilitate 

excepțional de bună asupra zonei din spate. Nu este necesar 

un monitor suplimentar. În timpul conducerii în marșarier a 

utilajului, imaginile sunt proiectate în mod automat în modul pe 

tot ecranul pe display-ul tactil.

Vedere panoramică.

La TORION 1914 / 1812 sunt disponibile patru camere video 

suplimentare care monitorizează toată zona din jurul utilajului. 

PROFI CAM 360° combină imaginile individuale cu vederea 

panoramică de ansamblu și le transferă pe un afișaj 

suplimentar din cabină. Eliminarea completă a petelor oarbe 

asigură siguranță maximă pentru operator.

Avertizări referitoare la obstacole.

Detectorul obstacolelor inverse (1,2) avertizează operatorul 

asupra oricărei persoane sau a obstacolelor situate în spatele 

utilajului. Detectorul este activat automat atunci când este 

selectată treapta de marșarier a utilajului.

Distanța până la obstacole este afișată cu ajutorul unui sistem 

de LED-uri colorate (3). La detectarea unui obstacol este emis 

un semnal sonor de avertizare în cabină și de asemenea la 

exterior (TORION 1914 / 1812).

La cerere poate fi furnizat și un claxon pentru deplasare în 

marșarier (4), pentru siguranță suplimentară. Acesta este o 

alarmă sonoră care îi avertizează pe toți cei aflați în zona de 

pericol și se aude cu claritate chiar și în cazul unui fundal de 

zgomot de nivel ridicat.

Lumină ca și ziua, cu ajutorul LED-urilor.

Prin pivotarea luminilor de lucru în unghi de 360° este 

iluminată zona din jurul utilajului pe parcursul întregii zile de 

lucru. Aceste lumini cu durată mare de viață combină puterea 

impresionantă de iluminare cu consumul redus de curent 

electric. Alternativ, puteți opta pentru echiparea TORION cu 

lămpi cu halogen.

Atât lămpile cu LED-uri cât și cele cu halogen pot fi pivotate și 

direcționate în mod individual, în funcție de cerințe. Patru 

lumini sunt amplasate la partea frontală a cabinei, iar în spate 

fie două fie patru lumini.

12 lumini pentru TORION 1914 / 1812.

1 Patru lumini LED la partea frontală a acoperișului cabinei

2 Lumini și semnalizatoare față pentru transport rutier

3 Girofar 

4 Două lumini LED în partea din spate a cabinei, dreapta și 

stânga

5 Două lumini LED la partea din spate a cabinei

6 Patru lumini LED sau cu halogen în partea din spate a 

capotei

7 Lumini spate, lumini de marșarier și semnalizatoare

Pot fi utilizate trei întrerupătoare 
pentru a avea un mediu de lucru 

iluminat în permanență ca ziua.

Cameră retrovizoare, 1914 / 1812 Cameră retrovizoare, 1511-1177
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MentenanțăLucrări de service efectuate rapid și ușor.

Accesul nerestricționat asigură economie 
de timp.

Accesul ușor este ingredientul esențial pentru a asigura 

eficiența procedurilor de service. Orice element care nu este 

ușor accesibil sau este ascuns poate fi uitat sau neglijat. Cu 

cât aveți acces mai rapid la punctele de service ale utilajului, 

cu atât puteți economisi mai mult timp și costuri. La TORION, 

punctele cheie de întreținere pentru verificări zilnice pot fi 

văzute imediat din momentul în care intrați în cabină.

 − Capota cu acționare electrică asigură accesul 

nerestricționat la compartimentul motorului 

(TORION 1914 / 1812)

 − O treaptă specială în interiorul compartimentului pentru 

motor asigură un loc confortabil în care poate sta 

tehnicianul în timp ce lucrează la utilaj 

(TORION 1914 / 1812)

 − O scară rabatabilă din partea dreaptă asigură accesul ușor 

la parbriz și caseta filtrului din cabină (TORION 1914 / 1812)

 − Trepte anti-alinecare și balustrade extinse în jurul utilajului 

pentru siguranță maximă în utilizare

Lubrifierea centrală asigură reducerea 
costurilor.

Lucrările de întreținere efectuate în mod regulat reduc uzura. 

Sistemul automat de lubrifiere asigură respectarea cu 

scrupulozitate a tuturor intervalelor de întreținere. Ciclurile de 

lubrifiere pot fi adaptate la condiții cu ajutorul display-ului sau 

al tastaturii, cu trei opțiuni disponibile. 

Rezervorul pentru lubrifierea centrală este amplasat în zona de 

intrare. În cazul în care nivelul de ulei scade sub valoarea 

minimă recomandată, pe tastatură se aprinde un indicator 

LED. Lubrifierea poate fi efectuată manual între intervale, prin 

simpla apăsare a unui buton.

Vedere clară a componentelor electronice.

La TORION 1914 / 1812, bateria și elementul de deconectare 

a bateriei sunt amplasate la nivelul greutăților de balast, în 

partea stângă spate a utilajului, iar la TORION 1511-1177 sunt 

amplasate în partea dreaptă a compartimentului motorului. 

Panourile cu siguranțe sunt amplasate pe peretele din spate al 

cabinei. Pentru TORION 1914 / 1812 este disponibil un buton 

exterior pentru pornire cu o sursă de putere externă.

Trusa de scule.

TORION 1914 / 1812 sunt echipate cu o trusă de scule 

depozitată în siguranță într-un compartiment compact pentru 

scule, amplasat în zona de intrare.

Rezervoarele pentru sistemul central de lubrifiere și 
lichidul de spălare a parbrizului sunt perfect vizibile 
în zona de intrare

Bateria și comutatorul la TORION 1511-1177 sunt 
ușor accesibile

În interiorul compartimentului de motor există o 
treaptă confortabilă pentru efectuarea procedurilor 
de service
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TORION 956 / 644 / 537 SINUSLibertate de mișcare, performanță îmbunătățită.

TORION 956-537 SINUS. Modelele TORION SINUS cu 

o viteză de 40 km/h sunt experte în manipularea 

încărcăturilor grele în spații mici. Sunt extrem de ușor 

de manevrat datorită articulației pivotante și punții 

spate viratoare. Cabina asigură un nivel superior de 

confort pentru operator, astfel încât acesta poate 

efectua cu încredere chiar și sarcini mai dificile și 

complexe cu o precizie extraordinară.

TORION 956 / 644 / 537 SINUS 44

TORION 956 SINUS
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Tehnologie în detaliu

1 Motor DPS puternic (Stage IV) de până la 

76 kW / 167 cp

2 Transmisie hidrostatică continuu variabilă 

(cu două trepte de viteză sincronizate)

3 Manevrabilitate ridicată datorită articulației 

pivotante și punții spate viratoare

4 Vizibilitate bună asupra implementelor montate cu 

cinematica Z pe braț

5 Înălțime de încărcare de 3,70 m datorită brațului cu 

ridicare la înălțime mare

6 Vizibilitate optimă datorită cabinei cu 4 montanți

TORION 956 SINUS –
clasa superioară.
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Tehnologie în detaliu

1 Motor Yanmar robust (Stage V) de până la 

54 kW / 73 cp

2 Transmisie hidrostatică continuu variabilă 

(cu două trepte de viteză sincronizate)

3 Manevrabilitate ridicată datorită articulației 

pivotante și punții spate viratoare

4 Deplasare rapidă de la un câmp la altul, cu o viteză 

de 40 km/h

5 Înălțime de încărcare de 3,50 m

6 Confort ridicat în cabină, chiar și în clasa de 5 și 

6 tone

TORION 644 / 537 SINUS –
clasa compactă.
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 956 / 644 / 537 SINUS.

Tracţiune optimă pentru cele mai bune 
rezultate.

La CLAAS, dezvoltarea utilajelor este un efort constant 

de mărire a eficienţei și fiabilităţii, precum și a 

rentabilităţii pe teren.

Sub denumirea CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), 

CLAAS combină cele mai bune componente într-un 

sistem de propulsie unic - putere maximă de fiecare 

dată când aveţi nevoie de ea. CPS este conceput 

special pentru sisteme de lucru cu tehnologia reducerii 

consumului de carburant, o investiție care se plătește 

rapid.

O altă prioritate pentru designul încărcătoarelor CLAAS 

a fost interacțiunea perfectă între toate elementele 

sistemului de tracțiune, pentru a furniza putere 

maximă, siguranță și o durată de o viață lungă.
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MotorAsigură puterea necesară 
pentru a vă ușura munca.

TORION Putere motor

kW CP

956 SINUS 76 106

644 SINUS 54 73

537 SINUS 54 73

Motoare puternice.

Specialist în manipularea încărcăturilor grele în spații mici, este 

mereu nevoie de un TORION SINUS în cadrul fermei. Pentru 

operațiuni de încărcare fără efort, modelul TORION 956 SINUS 

de mari dimensiuni este echipat cu un motor DPS robust cu 

patru cilindri. Acesta dezvoltă o putere de 76 kW (106 cp) și 

generează un cuplu maxim de 405 Nm la o turație de 2.000 rpm. 

Cele două modele compacte, TORION 644 și 537 SINUS, 

sunt dotate cu motoare Yanmar cu 4 cilindri și o putere de 

54 kW (73 cp).

Răcire inteligentă.

Toate modelele TORION SINUS pot fi echipate opțional cu un 

ventilator reversibil, pentru curățarea automată a radiatorului și 

a suprafețelor de aspirație ale acestuia. Sensul de rotație a 

ventilatorului este inversat la intervale regulate, eliminând din 

sistem particulele de murdărie grosiere sau cele fine de praf.

Presiune din plin.

Pentru ca operatorul să beneficieze de puterea necesară 

atunci când are nevoie, toate motoarele din dotarea modelului 

SINUS sunt prevăzute cu un turbocompresor wastegate. În 

combinație cu transmisia hidrostatică cu două trepte de 

viteză, turbocompresorul sporește considerabil dinamica de 

conducere a utilajului.

Curățare.

Performanța încărcătorului autopropulsat TORION în partea 

din față este completată de emisiile reduse în partea din 

spate. Motorul puternic DPS cu 4 cilindri din dotarea 

modelului TORION 956 SINUS respectă prevederile 

standardului de emisii Stage IV (Tier4f). Gazele de eșapament 

sunt tratate cu ajutorul filtrului de particule diesel (DPF) cu un 

catalizator de oxidare diesel (DOC) integrat și tehnologie SCR. 

Motorul Yanmar din dotarea celor două modele SINUS 

compacte respectă deja prevederile standardului de emisii 

Stage V. Gazele de eșapament sunt tratate cu ajutorul filtrului 

de particule diesel (DPF) cu un catalizator de oxidare diesel 

(DOC) integrat.

„Sarcina de basculare cu articulație” este definită 
drept sarcina la nivelul centrului de greutate care va 
cauza bascularea încărcătorului frontal peste axa 
frontală, cu utilajul în poziția cea mai puțin favorabilă 
(brațul extins orizontal, cu încărcătorul complet 
articulat).

Conform ISO 14397-1, capacitatea de încărcare nu 
poate depăși 50% din sarcina de basculare cu 
articulație. Aceasta reprezintă un factor de siguranță 
2. Capacitatea de încărcare admisă este calculată 
după formula:

capacitatea de încărcare (t) = sarcină de basculare 
cu articulație (t) / 2

Sarcină de basculare cu articulație Capacitate de încărcare

Dimensiunea maximă a cupei este calculată după 
formula:

dimensiunea cupei = capacitatea de încărcare (t) / 
densitatea materialului (t/m3)

Dimensiunea cupei
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TracţiuneDouă game de viteză, pentru o operare plăcută.

Deplasare lină și precisă.

TORION SINUS este echipat cu o transmisie hidrostatică cu 

două game de viteze, pentru o adaptare optimă la cerințele 

dumneavoastră operaționale. Selectați gama de viteze prin 

intermediul unui comutator și apoi controlați viteza în mod 

precis și continuu variabil cu ajutorul pedalei de accelerație.

Game de viteze Game de viteze

F1 0-18 km/h

F2 0–40 km/h

Viteza maximă poate varia în funcție de anvelopele utilizate.

40 În cazul unor distanțe mari, modelele TORION SINUS 
ajung repede la destinație cu o viteză de deplasare de 
până la 40 km/h.

Utilizare rapidă și confortabilă.

Fermele cu mai multe locuri de lucru și adăposturi pentru 

animale au nevoie de un încărcător rapid și dinamic, care se 

poate achita de sarcini chiar și în spații mici.

Modelele TORION SINUS ușor de utilizat extind gama de 

produse CLAAS cu un încărcător frontal autopropulsat de 

mari dimensiuni și două modele compacte, cu viteze maxime 

de 40 km/h. Astfel, popularele utilaje cu 40 km/h sunt 

disponibile acum și în clasele de 5 și 6 tone.

1 Motor

2 Pompă hidrostatică

3 Motor hidrostatic pentru deplasare

4 Arbore de transmisie față

5 Punte spate viratoare

6 Punte față rigidă
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Mecanism de rulareManevrabilitate și capacitate de ridicare de două 
ori mai bune.

Chiar dacă este mai puțin articulat, puntea spate viratoare a încărcătorului TORION 
îmbunătățește manevrabilitatea și permite ridicarea unor încărcături mai grele

Puntea spate se rotește imediat ce operatorul rotește încărcătorul cu ajutorul 
volanului

TORION SINUS cu punte spate 
viratoare (1)

TORION cu punte spate rigidă: +11% 
(2)

TORION SINUS negociază raze mai mici de bracaj și are nevoie de mai puțin 
spațiu de manevră.

Stabilitate ridicată pe suprafețe mici.

Provocarea a constat în proiectarea unui încărcător frontal 

autopropulsat agil, cu o sarcină utilă mai mare. Soluția: 

maximizarea stabilității utilajului și a protecției anti-basculare 

cu un șasiu care stabilește noi standarde pentru aceste clase 

de încărcătoare. TORION SINUS se rotește nu numai prin 

intermediul articulației pivotante centrale, ci și al punții spate. 

Partea din față a șasiului este conectată la puntea spate prin 

două bare de direcție. Puntea spate se rotește imediat ce 

operatorul rotește încărcătorul cu ajutorul volanului. 

Astfel, TORION SINUS pivotează mai puțin în punctul de 

blocare diferențial, cu următoarele avantaje: cerc mic de 

bracaj, stabilitate și sarcină utilă ridicate. TORION SINUS ridică 

mai mult, este mai manevrabil și mai confortabil de operat.

Stabilitate și siguranță maxime.

Cu un unghi de articulare de 30° și un unghi de pivotare de 

8° pe fiecare latură, articulația pivotantă robustă și rezistentă 

asigură o stabilitate maximă a încărcătorului, chiar și atunci 

când se înclină într-o parte pe teren cu denivelări. Confortul 

operatorului în timpul lucrului este sporit prin amortizarea de la 

nivelul articulației. 

În plus, datorită blocurilor amortizoare pre-tensionate de pe 

puntea spate, TORION 956 SINUS poate pivota cu 5 spre 

stânga și spre dreapta.

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS

Ampatament mm 2600 2150 2150

Rază de bracaj cu anvelope standard mm 4200 3750 3510
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Braț și cinematicăÎnălțime de încărcare mai mare.

Înălțime maximă a punctului de pivotare al cupei TORION 956 SINUS TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

Braț standard mm 3720 3345 3215

Braț cu ridicare la înălțime mare mm 4010 3785 –

–  Nu sunt disponibile

Vizibilitate excelentă.

Cinematica Z a modelului TORION SINUS asigură o vizibilitate 

excelentă asupra implementelor frontale. Datorită puterii 

maxime de pornire și vitezei mari de basculare, aceasta 

reprezintă configurația ideală pentru îndepărtarea haldelor. 

Cupa este umplută și golită simplu și rapid, asigurând o 

manipulare rapidă și eficientă a materialelor.

Înălțime de încărcare impresionantă.

În funcție de sarcinile pentru care folosiți un încărcător frontal 

autopropulsat în cadrul fermei, modelele TORION SINUS 956 

și 644 pot fi echipate cu un braț standard sau braț cu ridicare 

la înălțime mare. În cazul acestuia din urmă, modelul de mari 

dimensiuni poate ajunge la o înălțime de încărcare de 3,70 m, 

iar versiunile mai compacte de 3,50 m.

Sistem hidraulic de putere. 

Împingerea și ridicarea încărcăturii grele, operațiuni de încărcare 

rapide și exacte: sistemul hidraulic de lucru al modelului 

TORION SINUS asigură puterea necesară pentru implementele 

montate. Toate modelele pot fi echipate cu până la două 

circuite hidraulice suplimentare, fiind disponibile de asemenea 

o linie de retur cu debit liber și o linie de preaplin de ulei. 

Rezistența cadrului robust pentru implemente al încărcătorului 

autopropulsat TORION 956 SINUS este evidentă de la prima 

vedere. Dispozitivul de blocare este foarte bine protejat.

TORION 644 și 537 SINUS sunt prevăzute cu cadrul pentru 

implemente utilizat pe modelele TORION mai mici. Dispozitivul 

de blocare a implementului frontal este acționat hidraulic din 

cabină.

Toate conexiunile 
hidraulice de la nivelul 
cadrului pentru 
implemente sunt ușor 
accesibile, dar protejate 
în mod eficient
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Cabină și confortBeneficiați de suficient spațiu,  
pentru un mediu de lucru relaxant.

Suficient spațiu, pentru a fi productivi.

Cabina spațioasă a operatorului, cu un nou design ergonomic 

creează un mediu relaxant pentru productivitate maximă în 

fiecare zi. Avantajele încep cu accesul în cabină. Portiera se 

deschide la 180 de grade, oferind suficient spațiu pentru a vă 

instala confortabil în cabină la începutul zilei. 

După ce v-ați așezat confortabil, cabina cu 4 montanți vă 

asigură o vizibilitate de jur împrejur. Parbrizul de mari dimensiuni 

asigură o vedere clară asupra implementului de lucru și un 

control total asupra tuturor operațiunilor desfășurate. 

Utilizare simplă.

O cabină relaxantă permite obținerea unor performanțe înalte 

în timpul lucrului. Imediat ce porniți TORION SINUS pentru 

prima dată, veți simți că toate elementele din cabină sunt 

exact acolo unde ar trebui să fie. Datorită joystick-ului 

ergonomic, aveți totul sub control în timpul zilei de lucru. 

Comenzile pentru toate celelalte funcții de siguranță și ale 

utilajului sunt amplasate la îndemână în partea dreaptă. 

Comenzile au în mod deliberat forma unor comutatoare 

robuste, pentru eficiență și simplitate maxime. 

Afișaj de 3" compact pentru informații.

Modelele TORION SINUS 644 / 537 sunt echipate cu un ecran 

color de 3". Toate pictogramele sunt ușor de citit și intuitive.

Ecran de 7" pentru o perspectivă de 
ansamblu.

Terminalul color de 7" al modelului TORION 956 SINUS oferă 

permanent informații șoferului cu privire la principalii parametri 

de funcționare și starea funcțională a sistemelor utilajului. 

Imaginea înregistrată de camera din spate este afișată pe ecran.
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Este ușor de utilizat și vă asigură o 
productivitate sporită.

TORION 639 / 535. În cazul în care căutați un încărcător 

frontal autopropulsat compact care să ofere rezultate 

impresionante, chiar și într-o zonă de lucru restricționată, 

alegerea ideală este un model TORION din gama de 

dimensiuni reduse. Cei care utilizează zilnic acest utilaj 

performant, agil și cu raport convenabil calitate/preț se 

transformă rapid în suporterii săi entuziaști.

TORION 639 / 535
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Tehnologie în detaliuTORION 639 / 535.
Gama de dimensiuni mici.

1 Motor Yanmar ce dezvoltă o putere maximă de 

50 kW (68 CP)

2 Acționare hidrostatică, cu două viteze 

3 Articulație pivotantă 

4 Cadru pentru implemente cu sistem hidraulic de 

fixare rapidă

5 Al 3-lea și al 4-lea circuit de comandă

6 Z-cinematică cu funcție de aliniere paralelă 

automată a încărcăturii pentru modul palet

7 Braț conic

8 Indicator de înclinare mecanic 

9 Parbrizul desenat în profunzime

10 Cabină spațioasă, cu configurație clară și comenzi 

intuitive

11 Înălțime totală mică, de maxim 2,5 m cu toate 

opțiunile de anvelope

12 Geam spate convex cu montanți deplasați spre față 

și capotă îngustă pentru vizibilitate optimă în spate

13 Ușă de acces cu blocare în spate

Conceptul luminilor.

Posibilitatea de a opta pentru lumini LED sau cu 

halogen pentru iluminarea completă, pe 360°. 

A Pe acoperișul cabinei, în partea din față sunt 

amplasate patru lumini cu LED sau două cu halogen

B Lumini și semnalizatoare față pentru transport rutier

C La partea din spate a acoperișului cabinei, fără sau 

două lămpi cu halogen, ori 2 sau 4 lămpi cu 

LED-uri

D Lumini spate, lumini pentru marșarier și indicatoare 

în spate

E Girofar
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CLAAS POWER SYSTEMSCLAAS POWER SYSTEMS (CPS).
TORION 639 / 535.

Tracţiune optimă pentru cele mai bune 
rezultate.

La CLAAS, dezvoltarea utilajelor este un efort constant 

de mărire a eficienţei și fiabilităţii, precum și a rentabilităţii 

pe teren.

Sub denumirea CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), 

CLAAS combină cele mai bune componente într-un 

sistem de propulsie unic - putere maximă de fiecare 

dată când aveţi nevoie de ea. CPS este conceput 

special pentru sisteme de lucru cu tehnologia reducerii 

consumului de carburant, o investiție care se plătește 

rapid.

La proiectarea TORION 639 / 535, sistemul de 

tracțiune bazat pe interacțiunea perfectă dintre toate 

componentele individuale a fost o prioritate de bază, 

pe lângă nevoia de componente robuste care să 

păstreze neschimbate avantajele oferite de încărcătorul 

frontal autopropulsat, an de an.
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MotorVă asigură performanța care 
vă va propulsa în față.

Aer curat.

Ambele motoare cu 4 cilindri îndeplinesc cerințele standardului 

privind emisiile Stage IIIB (Tier 4i). Tratarea gazelor de 

eșapament este efectuată cu ajutorul unui filtru de particule 

diesel (DPF) cu un catalizator de oxidare diesel integrat (DOC). 

Nu este necesară utilizarea tehnologiei SCR. Modul de 

regenerare a filtrului poate fi reglat în funcție de condiții, fie la 

regenerare manuală, fie automată, după preferință.

Regenerare individuală.

 − Regenerarea automată are loc fără intervenția operatorului, 

în timpul funcționării utilajului

 − Regenerarea manuală poate fi efectuată de operator prin 

simpla apăsare a unui buton

 − Regenerarea poate fi dezactivată temporar în cazul în care 

condițiile sunt nefavorabile

Concept inteligent.

Sistemul de tracțiune robust, proiectat special pentru sarcini 

dificile. De asemenea, designul compact ajută operatorul să 

mențină toți parametrii sub control, pe lângă distribuția optimă 

a greutății pentru stabilitatea utilajului. 

„Sarcina de basculare cu articulație” este definită 
drept sarcina la nivelul centrului de greutate care va 
cauza bascularea încărcătorului frontal peste axa 
frontală, cu utilajul în poziția cea mai puțin favorabilă 
(brațul extins orizontal, cu încărcătorul complet 
articulat).

Conform ISO 14397-1, capacitatea de încărcare nu 
poate depăși 50% din sarcina de basculare cu 
articulație. Aceasta reprezintă un factor de siguranță 
2. Capacitatea de încărcare admisă este calculată 
după formula:

capacitatea de încărcare (t) = sarcină de basculare 
cu articulație (t) / 2

Sarcină de basculare cu articulație Capacitate de încărcare

Dimensiunea maximă a cupei este calculată după 
formula:

dimensiunea cupei = capacitatea de încărcare (t) / 
densitatea materialului (t/m3)

Dimensiunea cupei

Motoare rezistente.

Un încărcător frontal autopropulsat utilizat zilnic are nevoie de 

un motor care să asigure fiabilitate funcțională maximă. Ambele 

modele de dimensiuni reduse sunt echipate cu motoare Yanmar 

puternice, cu 4 cilindri, care dezvoltă o putere de 50 kW (68 CP) 

pentru TORION 639 și 46 kW (63 CP) pentru TORION 535. 

Aceste grupuri motopropulsoare robuste, care asigură 

efectuarea ușoară a lucrărilor de service, dezvoltă în mod fiabil 

puterea necesară pentru utilajul multifuncțional, pentru lucrările 

multiple și variate pe care le efectuează în cadrul fermei.

TORION 639 535

kW 50 46

CP 68 63

Motoarele Yanmar 
robuste asigură puterea 
mare necesară pentru 
a face față provocărilor 
din timpul utilizării.
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Sistem de răcireRămâne rece, chiar și în timpul lucrului intens.

Împiedică pătrunderea prafului în interior.

Cu cât este mai curat aerul de admisie, cu atât compresia 

este mai bună și puterea dezvoltată mai mare. La TORION, 

aerul proaspăt este aspirat de la radiator și prefiltrat. Filtrul de 

aer poate fi accesat cu ușurință din partea stângă a 

compartimentului pentru motor. O valvă pentru aspirarea 

prafului îndepărtează în mod eficient particulele de praf din 

filtru, protejându-l și facilitând efectuarea lucrărilor de service.

Este aspirat aer rece.

La modelele TORION mai mici, radiatorul cu dimensiuni 

generoase are capacitate mare de răcire în toate condițiile 

climatice. Traseul de admisie a aerului proiectat inteligent 

garantează capacitatea mare de răcire din primul moment: 

căldura generată de motor poate fi îndepărtată din 

compartimentul motorului, fără a ajunge înapoi în sistem.

Curățare cu aer comprimat.

Designul robust al tuturor componentelor radiatorului asigură 

funcționarea cu intervale mari de service. Iar pentru a ajuta 

procesul, puteți curăța la anumite intervale de timp cu aer 

comprimat. Efectuarea lucrărilor de service în mod regulat nu 

a fost niciodată mai ușoară! 

Zonă mare de admisie 
a aerului la nivelul 

radiatorului

O valvă pentru 
aspirarea prafului 
îndepărtează în mod 
fiabil particulele de 
praf din filtrul de aer.

Acces rapid și simplu la filtrul de aer



72 73

1

2

3

4

5

6

TracţiuneOperatorii sunt încântați de 
confort sporit la condus.

Sistem de tracțiune hidrostatic.

Gama TORION mici sunt echipate cu un sistem de tracțiune 

hidrostatic infinit variabil pentru a facilita sarcinile. Acest sistem 

oferă caracteristici de conducere de excepție, o conducere cu 

răspuns rapid și precisă la orice viteză și utilizarea unui cuplu 

având exact mărimea necesară. Aceeași parametri de conducere 

sunt disponibili pentru deplasarea în față și cea în marșarier.

Sunt asigurate două game de viteze pentru adaptarea 

modelului TORION la condițiile de utilizare.

Game de viteze Viteză

F1 0–6 km/h

F2 0–20 km/h

Gama de viteze este comutată cu ajutorul unui comutator.

Conducere cu viteză scăzută, constantă.

Pentru lucrări precum măturarea sau stropirea, care necesită 

debit ridicat de ulei dar o viteză de deplasare scăzută, funcţia 

de conducere la viteză foarte mică este ideală. Utilajul este 

condus la viteză constantă, setată. Debitul necesar de ulei 

hidraulic poate fi controlat cu ajutorul pedalei de accelerație, 

prin intermediul turației motorului.

 − Reglarea continuu variabilă a puterii între sistemul de 

tracțiune hidraulic și sistemul hidraulic de lucru

 − Lucru confortabil pentru perioade mari de timp, fără 

oboseală, prin setarea poziției de deplasare lentă

Parcare în siguranță.

Frâna de parcare la TORION este o frână mecanică cu tamburi 

pe puntea față, cu acționare manuală. Mânerul acesteia este 

ușor accesibil, în partea stângă a scaunului operatorului, și 

asigură frânarea extrem de fiabilă a utilajului.

Frânare cu ajutorul Inch-pedal.

O apăsare ușoară a pedalei de frânare/Inch-pedal asigură 

reglarea în mod infinit adaptabil a vitezei de deplasare, la 

aceeași valoare a turației motorului. Apăsarea completă a 

pedalei reduce automat, până la zero, viteza de deplasare și 

activează frâna de serviciu (frână cu tamburi acționată hidraulic). 

 − Conducere precisă și cu răspuns rapid la orice turație a 

motorului

 − Consum mai mic de carburant

 − Uzură mai mică a frânelor

− Performanță maximă de încărcare

 − Conducere confortabilă, de precizie

Transmisie hidrostatică cu frânare 
autoblocantă

1 Motor Yanmar

2 Pompă hidrostatică

3 Motor hidrostatic pentru deplasare

4 Arbore de transmisie față

5 Punte spate rigidă

6 Punte față rigidă

Mânerul frânei de parcare cu 
acționare mecanică în partea 

stângă a scaunului operatorului
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Mecanism de rulareSiguranță garantată în utilizarea zilnică.

Design inteligent pentru fiecare fermă.

La fel ca în cazul utilajelor de dimensiuni mai mari, TORION de 

gama mici trebuie să poată face față unor sarcini mari și să 

aibă protecție împotriva răsturnării. Aceste cerințe sunt respectate 

cu ajutorul centrului de greutate coborât și al designului ultra 

compact în materie de înălțime (înălțimea totală sub 2,5 m). 

Articulația pivotantă își demonstrează eficiența în spații înguste, 

cum ar fi în cazul unei operațiuni desfășurate într-un colț.

Axe pentru stabilitate maximă.

Axele puternice și diferențialul autoblocant multidisc complet 

automat, cu valoare de blocare de 45% pe ambele axe, asigură 

siguranță maximă în cazul utilizării utilajului în condiții dificile.

 − Axe planetare rigide pentru stabilitate înaltă în timpul 

operațiunilor încărcătorului.

 − Putere de transmisie egală pentru toate cele patru roți

 − O cheltuială minimă de întreținere pentru arbori cardanici

Articulația pivotantă cu unghi de 40°.

Articulația pivotantă dispusă central, între cadrele față și spate 

ale încărcătorului, este echipată cu un cilindru de direcție cu 

acțiune dublă, care asigură un unghi de articulare de 10° și un 

unghi de direcție de 40° pe fiecare latură. Această articulație 

robustă și rezistentă este proiectată pentru a funcționa în 

condiții dificile dar, datorită razei mici de bracaj, TORION 

rămâne de o agilitate impresionantă, chiar și în spații mici.

Articulația pivotantă robustă, cu un unghi de oscilație de 10° compensează 
neregularitățile solului și asigură stabilitate optimă și confortul operatorului.

Dispozitiv de remorcare pentru transport rutier.

Pentru operațiunile de transport rutier de toate tipurile,TORION 

este echipat cu un dispozitiv de remorcare cu bilă (K 50) sau 

un dispozitiv de remorcare automat cu bolț. Greutatea maximă 

a remorcii este de 750 kg (fără frânare) și 3.500 kg (cu frână 

automată prin inerție).

Rază TORION 639 TORION 535

r1 mm 4465 4230

r2 mm 2060 2060

Dispozitiv de remorcare automat cu bolț
Aceste date sunt valabile pentru anvelope Dunlop 365 / 70 R 18 (TORION 535) 
sau anvelope Dunlop 365 / 80 R 20 (TORION 639)
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Sistem de încărcareLucrează din greu – sistemul de încărcare.

Conceptul inteligent de design pentru 
toate condițiile de încărcare.

Operatorul TORION poate fi sigur că autovehiculul va 

face mai ușoară ziua de muncă, indiferent de lucrarea 

efectuată. Sunt incluse un sistem hidraulic de lucru 

care dezvoltă puterea necesară, cinematica cu funcție 

de aliniere paralelă automată a încărcăturii, care nu 

necesită reglaje manuale și un braț conic ce garantează 

vizibilitate optimă în orice poziție a cadrului pentru 

implemente.
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Braț și cinematicăConvinge prin caracteristici – 
pentru operațiuni de încărcare precise.

Schimbare rapidă.

Cadrul pentru implemente al TORION este proiectat pentru 

a asigura o conexiune cu joc și uzură minime pentru cele 

mai lungi și dificile sarcini de încărcare. Toate schimbările 

implementelor sunt efectuate rapid și ușor. Bolțurile robuste 

de blocare hidraulică (40 mm) rezistă forțelor generate de cele 

mai grele încărcături, iar centrul de greutate coborât asigură 

înălțime și putere de ridicare maxime.

 − Construcție deschisă, cu dimensiuni generoase 

(lățime x înălțime: 856 x 315 mm)

 − Conexiuni hidraulice ușor accesibil și bine protejate

 − Rezistență și durabilitate maxime

 − Vizibilitate excelentă în față

Amortizare confortabilă.

În timpul deplasării, funcția de amortizare a atașamentului 

frontal poate fi utilizată pentru a preveni vibrații utilajului. 

Această funcție poate fi activată pentru orice viteză de 

deplasare, printr-o simplă acționare a comutatorului. Pe lângă 

faptul că asigură mai mult confort în timpul deplasării, aceasta 

permite controlul mai bun și mai eficient al sistemului de 

încărcare în condiții dificile de funcționare. În plus și uzura 

componentelor utilajului este redusă.

Cinematică ideală.

TORION este echipat cu Z-cinematică, un sistem cu eficiență 

și claritate dovedite. Capacitatea de ridicare și forţă de tracţiune 

foarte mari asigură configurația ideală pentru operațiunile de 

transfer al stocurilor. Cupa este umplută ușor și repede, având 

drept rezultat o manipulare rapidă și eficientă a mărfii.

Brațul conic se îngustează spre cabină, asigurând o vizibilitate 

optimă în fiecare poziție atât asupra implementului cât și a 

încărcăturii.

Deplasarea paralelă a furcii pentru paleți pe întreaga înălțime 

de ridicare asigură o încărcare precisă și sigură, fără să fie 

necesare ajustări manuale.

TORION Lungime braț Înălțime maximă de 

descărcare

639 mm 2300 3370

535 mm 2200 3190

Indicatorul de înclinare mecanic asigură vederea perfectă a unghiului de înclinare 
a cadrului pentru implement, în orice moment. 
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Sistem hidraulicFace față oricărei provocări din fermă.

Alternative de operare ușor de utilizat.

Ambele circuite hidraulice pot fi controlate din cabină, cu 

maneta de comandă sau o manetă de comandă suplimentară. 

Sunt disponibile trei opțiuni de control pentru utilizarea 

implementului montat: de exemplu deschiderea și închiderea 

cupei cu gheare cu ajutorul manetei suplimentare, manetei de 

comandă sau al butoanelor. 

Aveți de asemenea la dispoziție trei opțiuni de activare pentru 

utilizarea continuă a celui de-al treilea circuit de comandă. 

Acest lucru facilitează utilizarea implementelor, cum ar fi o 

măturătoare sau o cupă de distribuție furaj. 

Trei opțiuni de control funcționare:

1 Funcționare simplă, cu ajutorul tastei de la partea 

superioară a manetei de comandă

2 Funcționare cu ajutorul celor două taste de la partea 

inferioară a manetei de comandă

3 Utilizarea implementului montat cu ajutorul manetei de 

comandă suplimentare

Sistem hidraulic de putere cu funcții 
suplimentare.

Pentru împingerea și ridicarea încărcăturilor grele, precum și 

pentru încărcarea rapidă și precisă, sistemul hidraulic de lucru 

asigură toată puterea necesară pentru efectuarea în mod rapid 

și eficient a lucrărilor. Pentru implementele montate cu un 

circuit de comandă cu acțiune dublă, cum ar fi măturătoarea 

sau cupa cu gheare, TORION este echipat cu două circuite  

de comandă suplimentare, cu o capacitate de până la 77 l/min 

(TORION 639) sau 70 l/min (TORION 535). Toate conexiunile 

hidraulice de la nivelul cadrului pentru implemente sunt ușor 

accesibile dar protejate în mod eficient. Este asigurată o 

conexiune cu înfiletare care previne răsucirea furtunului. 

Sistem hidraulic 639 535

Tip Pompă cu roţi dinţate

Valve Valvă prioritară

Capacitate maximă a pompei l/min 77 70

Presiune maximă de lucru bar 230

Durata ciclului de lucru la sarcina nominală

Viteză de ridicare s 6,5 5,3

Viteză de basculare s 1,5 1,3

Viteză de coborâre (gol) s 4,0 2,9
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Cabină și confortLocul de muncă care simplifică sarcinile.

Utilizare intuitivă.

Cabina spațioasă, cu design ergonomic asigură 

condiții perfecte pentru o zi de lucru productivă, în 

confort și siguranță. Postul de lucru al operatorului 

proiectat cu meticulozitate oferă o vizibilitate de 

excepție de jur împrejur. Utilizarea sistemului de 

comandă intuitiv este învățată rapid, făcând din acest 

autovehicul un utilaj fiabil, multifuncțional, pentru toate 

lucrările din cadrul fermei și în hambar.
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Design

Vizibilitate nerestricționată pentru toate implementele montate Vedere la 360°prin geamul convex din spate

Scaun cu suspensie pneumatică și spătar înalt

Stres diminuat pentru operator = 
productivitate sporită.

Vizibilitate de jur împrejur.

Lucrul într-un mediu plăcut și sigur vă ajută să obțineți rezultate 

remarcabile. Cabina TORION de gama mici vă oferă tot spațiul 

și caracteristicile echipamentelor pe care le-ați putea dori.

Parbrizul care pornește din dreptul podelei, geamul convex din 

spate, o capotă îngustă și montanții B amplasați ușor înspre 

partea din față asigură o vizibilitate nerestricționată de jur 

împrejur. Atât ușa, cât și geamul din partea dreaptă (cu unghi 

de deschidere de 180°, la cerere) sunt ținute în loc cu o 

prindere în spate.

Spațiu mare pentru picioare.

Interiorul cabinei cu dimensiuni generoase, având o înălțime 

de 1,5 m, oferă libertate deplină pentru toate tipurile de 

sarcini. Chiar și operatorii mai înalți își pot găsi repede poziția 

ergonomică optimă pentru a lucra fără stres și oboseală.

Este oferită o gamă largă de facilități pentru depozitarea 

uneltelor de lucru, inclusiv suporturi pentru băuturi și tot felul 

de sticle, o cutie pentru alimente, un compartiment separat 

pentru documente și un compartiment de depozitare în partea 

stângă a scaunului operatorului.

Scaun confortabil.

Modelul TORION are un scaun cu suspensie pneumatică și 

încălzire, cu spătar înalt pentru confortul maxim al operatorului. 

Adâncimea și unghiul de înclinare a pernei scaunului pot fi 

reglate în mod individual. Consola de utilizare este integrată în 

cotiera din partea dreaptă. Cotirea din partea stângă este 

disponibilă la cerere.

Alternativ, modelul TORION poate fi echipat cu un scaun cu 

suspensie mecanică, și în acest caz reducând stresul 

operatorului datorită confortului optim și numeroaselor setări 

disponibile pentru reglare.

1 Parbriz construit din dreptul podelei

2 Șase duze de ventilație și patru fante

3 Pedala de frânare cu Inch-funcție

4 Pedală de accelerație

5 Manetă de comandă electronică, cu buton pentru 

selectarea sensului de conducere

6 Display care afișează starea de funcționare a tuturor 

sistemelor utilajului

7 Unitate de comandă pentru încălzire și climatizare

8 Funcţie de conducere la viteză foarte mică

9 Priză de 12 V

10 Tastatură pentru toate funcțiile utilajului

11 Numeroase compartimente de depozitare și cutie pentru 

alimente
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Afișaj și instrumente de operare

Intuitiv și ergonomic.

Fie că optați pentru maneta de comandă ergonomică sau 

maneta robustă (fără butoane), aveți controlul deplin asupra 

TORION pentru orice fel de operații. Atât maneta de comandă 

cât și maneta robustă pot fi utilizate în mod intuitiv de 

operator, pentru utilizarea corectă și ultra confortabilă la 

TORION. Sistemul de comandă hidraulic asigură activarea 

sensibilă, controlată în mod proporțional a tuturor funcțiilor.

Manetă de comandă robustă (A):

 − Concept de design cu eficiență dovedită

 − Utilizare intuitivă a sistemului de încărcare

 − Comandă hidraulică

Manetă de comandă (B):

 − Opțiuni de funcționare reglabilă în mod individual 

 − Utilizarea celui de-al treilea circuit de comandă cu ajutorul 

butonului de la partea superioară a manetei de comandă 

sau al butoanelor de la partea inferioară

 − Utilizare simplă și intuitivă a sistemului de încărcare

 − Comandă hidraulică

Reglare simplă a sistemului de direcție.

TORION  este echipat cu o coloană de direcție infinit reglabilă, 

care oferă operatorului posibilitatea de a regla rapid, în funcție 

de preferințe, unghiul volanului și maneta de viteză.

Un muncitor de categorie grea –  
și totuși, ușor de utilizat.

Unghi de înclinare  
infinit reglabil al 
coloanei de direcție 

Comutatoare de control robuste, clar identificate.

Toate comenzile utilajului și pentru funcțiile de siguranță sunt la 

îndemână, în partea dreaptă. Cu ajutorul acestor comutatoare 

cu coduri de culoare puteți activa funcții cum ar fi amortizarea 

vibrațiilor pentru implementul frontal, puteți selecta gama de 

viteze, puteți seta circuitul de comandă suplimentar la 

funcționare continuă sau puteți bloca hidraulica de lucru.

Oferă multe informații și are o utilizare intuitivă. 

Display-ul color este sursa centrala de informații pentru operatorul 

utilajului. Suprafața acestuia are un unghi mic de înclinare, 

pentru a fi situat perfect în raza vizuală a operatorului. Toate 

elementele afișate și pictogramele rămân perfect vizibile în 

orice condiții de iluminare.

Pot fi citiți imediat toți parametrii utilajului, pentru a afla starea 

de funcționare a tuturor sistemelor modelului TORION. 

Display-ul utilizează pictograme intuitive.

1 Toate pictogramele de avertizare (de culoare roșie) sunt 

afișate în mod foarte vizibil, la partea superioară a ecranului

2 Pictograme referitoare la starea de funcționare curentă a 

utilajului (sensul de deplasare, treapta de viteză selectată, 

blocarea hidraulicii de lucru și multe altele) 

3 Programul de lucru și codurile de service sunt afișate în 

format digital

4 Afișajul nivelului de carburant este perfect vizibil, în centrul 

panoului de instrumente
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MentenanțăLucrări de service efectuate rapid și ușor.

Accesul nerestricționat asigură economie 
de timp.

Cu cât puteți accesa mai repede punctele de întreținere, cu 

atât economisiți mai mult timp și costuri. La modelul TORION, 

toate punctele esențiale pot fi accesate cu ușurință de pe sol, 

stând în picioare și fără a fi nevoie să vă murdăriți. Toate 

punctele de testare și nivelul fluidelor sunt perfect vizibile, 

iar componentele sunt aranjate clar și perfect accesibile în 

compartimentul motorului.

Protecție pentru sistemele electronice.

La modelele TORION mai mici, bateria și elementul de 

deconectare a bateriei sunt amplasate în mod confortabil în 

stânga compartimentului pentru motor. Circuitele panourilor 

cu siguranțe sunt amplasate într-un compartiment cu 

protecție, în partea dreaptă a cabinei. Capacul poate fi 

îndepărtat cu ușurință, asigurând acces simplu la toate 

componentele.

Sistemul de lubrifiere central asigură reducerea 
costurilor.

Efectuarea în mod regulat a lucrărilor de service asigură 

reducerea uzurii. Sistemul de lubrifiere  automat asigură 

respectarea cu precizie a intervalelor de lubrifiere. Lubrifierea 

este efectuată continuu în fiecare punct de lubrifiere, utilizând 

exact cantitatea necesară de ulei. Alimentarea cu ulei este 

efectuată din rezervorul transparent de 1,9 kg situat în partea 

stângă a utilajului.

Prize ușor accesibile.

Modelul TORION are în partea din spate o priză cu 13 pini 

pentru utilizarea remorcii. Pentru utilizarea măturătorilor sau a 

altor implemente, este disponibilă o priză cu 7 pini la partea 

frontală a utilajului, pe suportul pentru lumini, cu două ieșiri cu 

comutator. 

Compartiment al terminalului central de bază cu 
protecție de siguranță.

Toate componentele sunt ușor accesibile.
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Expertiză în sisteme electronice Lucru inteligent. 
Competența electronică CLAAS.

SMART LOADING îmbină sistemele inteligente de optimizare a 

încărcătoarelor frontale și încărcătoarelor telescopice într-un 

sistem unitar de asistență a operatorului pentru a îl sprijini pe 

acesta în cadrul tuturor operaților de încărcare de mare tonaj. 

Programarea brațului, revenirea automată a cupei și un sistem 

de cântărire cu funcție de recântărire optimizează întregul ciclu 

de încărcare, sporind atât productivitatea cât și eficiența 

proceselor dumneavoastră de lucru.

Cu CLAAS TELEMATICS puteți fi la curent în permanență cu 

tot ce se întâmplă cu utilajele dumneavoastră CLAAS. Datele 

transmise cu regularitate de la utilaje pot fi citite de pe un PC 

sau de pe smartphone-ul dumneavoastră cu ajutorul aplicației 

CLAAS TELEMATICS. Funcția de documentare automată 

asigură defalcarea exactă a activităților utilajului desfășurate pe 

câmp, în cadrul fermei și pe drum. Câteva actualizări pe an 

asigură utilizarea optimă a sistemului TELEMATICS.

Specialiștii noștri în sistemele EASY vă stau la dispoziție pentru 

a vă îndruma referitor la conectarea diverselor componente și 

sisteme. Aceștia vor integra utilajul dumneavoastră CLAAS în 

sistemul de ansamblu și îl vor seta pentru universul sistemelor 

de direcție automate și structura de gestionare a datelor. Se 

vor asigura că utilajele dumneavoastră CLAAS pot trimite și 

primi date, către și de la locațiile dorite de dumneavoastră. Cu 

protecție împotriva accesului din partea unor terți dar ușor de 

utilizat și fiabil pentru dumneavoastră și personalul 

dumneavoastră. De aceea spune: „EASY – conectați-vă.

Sisteme de asistență pentru 
operator.

Gestionarea afacerii și a datelor.

EASY.
Conectați-vă.
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CLAAS Service & PartsOrice și oricând este nevoie.
CLAAS Service & Parts.

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

pe o suprafață de peste 100.000 m2.

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.

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.

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 orice zonă din lume. Acest lucru permite 

dealerului CLAAS să vă vină în ajutor și să repună echipamentul 

în funcțiune în cel mai scurt timp.

Întotdeauna în legătură cu distribuitorul 
dumneavoastră și CLAAS.

Utilizând sistemul Remote Service, distribuitorul dumneavoastră 

CLAAS vă poate accesa utilajul și datele specifice ale 

acestuia, pentru a putea răspunde împreună rapid și direct la 

cerințele de întreținere și service. 

În plus, prin intermediul TELEMATICS puteți consulta online în 

orice moment și de oriunde toate informațiile importante 

despre utilajul dumneavoastră. Orice și oricând aveți nevoie.



94 95

Performanță și agilitate.  
TORION 639 / 535.

 − Motor Yanmar puternic, putere maximă de 50 kW (68 CP)

 − Stabilitate maximă pe toate tipurile de sol, cu un design 

optim cu centrul de greutate coborât

 − Vizibilitate optimă de jur împrejur și vedere perfectă a 

cadrului pentru implemente în orice poziție, datorită brațului 

conic și designului inteligent al cabinei

 − Până la 8 lumini LED sau cu halogen pentru vizibilitate 

optimă în cursul lucrărilor efectuate pe timp de noapte

 − Înălțime totală de mai puțin de 2,5 m

 − Manevrabilitate de excepție datorită unghiului de articulare 

de 40° (ideal pentru lucrul în spații mici)

 − Utilizare ușoară și în siguranță

 − Proiectat fiabil pentru condiții dificile

 − Este ideal pentru a fi utilizat ca utilaj multifuncțional în ferme 

zootehnice (inclusiv pentru produse lactate) și în ferme cu 

culturi speciale

Manevrabilitate garantată.  
TORION 956 / 644 / 537 SINUS.

 − TORION 956 SINUS: motor DPS cu 4 cilindri eficient,  

76 kW (106 cp), max. 405 Nm la 2.000 rpm, respectă 

prevederile standardului de emisii Stage IV (Tier 4f)

 − TORION 644 / 537 SINUS: motor Yanmar cu 4 cilindri 

robust, 54 kW (73 hp), respectă prevederile standardului  

de emisii Stage V

 − Transmisie hidrostatică, până la 40 km/h, cu două game  

de viteze

 − Șasiu nou cu punte spate viratoare pentru o manevrabilitate 

optimă

 − Sarcină utilă mai mare datorită stabilității și protecției optime 

împotriva răsturnării

 − Braț cu ridicare la înălțime mare, pentru înălțimi de încărcare 

de până la 3,70 m

 − Cinematică Z cu vizibilitate optimă asupra implementului 

frontal

 − Până la 8 lumini LED sau cu halogen pentru vizibilitate 

optimă în cursul lucrărilor efectuate pe timp de noapte

 − Design modern și ergonomic al cabinei pentru utilizare 

confortabilă și în siguranță chiar și zilele lungi de lucru

Impunător.  
TORION 1914 / 1812.

 − Motoarele Liebherr eficiente îndeplinesc cerințele 

standardului privind emisiile Stage IV (Tier 4), cu putere 

dezvoltată mare și consum redus de carburant

 − Transmisie CMATIC  puternică și eficientă pentru 

productivitate maximă

 − Distribuție optimă a greutății, datorită sistemului unic de 

montare a motorului și configurației inteligente a celorlalte 

componente ale sistemului de transmisie

 − Selectare optimă a cinematicii agricole și Z-

 − Funcțiile lucrează în armonie perfectă pentru a optimiza 

ciclurile de încărcare, cu numeroase funcții SMART LOADING

 − Design modern și ergonomic al cabinei pentru utilizare 

confortabilă și în siguranță chiar și zilele lungi de lucru

 − Până la 12 lumini LED sau cu halogen pentru vizibilitate 

optimă în cursul lucrărilor efectuate pe timp de noapte

 − Ecran tactil de înaltă calitate pentru utilizare simplă a tuturor 

funcțiilor utilajului și a celor automate

 − Durabilitate și lucrări reduse de întreținere

Accentul pe eficiență.  
TORION 1511-1177.

 − Motoarele DPS eficiente îndeplinesc cerințele standardului 

privind emisiile Stage IV (Tier 4), cu putere mare dezvoltată 

și consum redus de carburant

 − Transmisie VARIPOWER eficientă pentru productivitate 

maximă

 − Distribuție optimă a greutății, datorită sistemului unic de 

montare a motorului și configurației inteligente a celorlalte 

componente ale sistemului de transmisie

 − Alegere între cinematica P și Z în funcție de operațiunea 

desfășurată

 − Funcțiile lucrează în armonie perfectă pentru a optimiza 

ciclurile de încărcare, cu numeroase funcții SMART LOADING

 − Până la 8 lumini LED sau cu halogen pentru vizibilitate 

optimă în cursul lucrărilor efectuate pe timp de noapte

 − Design modern și ergonomic al cabinei pentru utilizare 

confortabilă și în siguranță chiar și zilele lungi de lucru

 − Durată mare de viață: este proiectat pentru condiții dificile

ArgumenteOferă beneficii impresionante.
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SMART PUSHTot mai sus –
SMART PUSH.

SMART PUSH: fără mișcări de înclinare.

Cupa SMART PUSH nu este golită prin înclinare, ci materialul 

este pur și simplu împins în afara cupei. Acest lucru asigură 

descărcarea la înălțimi mai mari decât în cazul unei cupe normale.

Cupa SMART PUSH este robustă.

Cupa SMART PUSH este umplută la fel ca orice altă cupă, 

prin înaintarea într-o grămadă de material în vrac, ca de 

exemplu talaș sau prin utilizarea unui dispozitiv la partea 

superioară, care este ideal pentru îndepărtarea furajelor de pe 

elementul de prindere pentru porumb sau iarbă.

Petru a goli cupa, aceasta este adusă într-o poziție adecvată, 

de exemplu deasupra remorcii de amestecare sau punctul de 

colectare a materialelor solide de la o instalație de biogaz. 

Apoi operatorul apasă pe un buton și panoul din spatele cupei 

este împins hidraulic în față, golind cupa.

Avantajele dumneavoastră:

 − Înălțime de descărcare mai mare fără a fi necesară investiția 

într-un încărcător frontal mai mare

 − Înlocuirea mișcării de înclinare cu cea de împingere vă oferă 

posibilitatea de a lucra cu înălțimi de descărcare mai mari

 − O greutate mai mică înseamnă capacitate de încărcare 

mai mare

 − Sistemul de protecție la suprasarcină elimină orice risc de 

supraîncărcare a cupei

 − SMART PUSH este singura cupă cu împingere cu prindere 

la partea superioară disponibilă pe piață

SMART PUSH TORION 639 TORION 535

Cupă cu gheare

720 l □ □

830 l □ □

920 l □ □

1020 l □ –

1140 l □ –

Cupă din material ușor, de mici dimensiuni

1600 l □ □

1760 l □ –

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile
SMART PUSH mai mult decât o cupă 
economică.

Încărcătoarele frontale autopropulsate de dimensiuni mai mici 

se confruntă cu dificultăți cu cupele cu înclinare mare. Aceste 

dispozitive sunt de obicei prea costisitoare pentru un utilaj 

economic și de multe ori sunt prea grele, ajungând aproape 

până la capacitatea maximă de încărcare. Cupa SMART 

PUSH este alternativa perfectă pentru această situație.
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1 2 3 4

Implemente atașateImplemente atașabile.

Cupă pentru pământ cu dinți (1)

Volum (m3) Lățime (mm) Greutate (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

0,8 1900 303 – – – – – – □

1,0 2100 354 – – – – – □ –

1,8 2500 880 – – – – □ – –

2,0 2500 938 – – – □ – – –

2,1 2500 950 – – – – □ – –

2,2 2500 933 – – □ – – – –

2,3 2500 – – – – □ – – –

2,5 2500 1040 – – □ – – – –

2,8 2700 1140 □ – – – – – –

3,0 2700 1180 – □ – – – – –

3,3 2700 1215 □ – – – – – –

Cupă pentru material ușor (3), material vrac cu densitate mare (1 t/m3)

Volum (m3) Lățime (mm) Greutate (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

1,4 2200 474 – – – – – – □

1,6 2400 507 – – – – – □ –

2,5 2500 993 – – – – □ – –

3,0 2700 1020 – – – – □ – –

3,5 2700 1210 – – – □ □ – –

4,0 2700 1130 – – □ □ – – –

4,5 2700 1360 – – □ – – – –

5,0 2950 1645 □ □ – – – – –

Cupă cu descărcare la înălțime mare (4)

Volum (m3) Lățime (mm) Greutate (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

1,11 1900 – – – – – – □ □

2,5 2500 1450 – – – – □ – –

3,0 2700 1850 – – – □ □ – –

3,5 2700 1952 – – □ □ – – –

4,0 2700 2012 – – □ – – – –

4,03 2700 2010 – □ – – – – –

4,04 2700 2290 – □ – – – – –

4,51 2700 2100 □ □ – – – – –

4,52 2700 2390 □ – – – – – –

5,01 2700 2140 □ – – – – – –

Cupă pentru pământ cu lamă (2)

Volum (m3) Lățime (mm) Greutate (kg) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

0,8 1900 303 – – – – – – □

1,0 2100 378 – – – – – □ –

1,8 2500 880 – – – – □ – –

2,0 2500 938 – – – □ – – –

2,1 2500 950 – – – – □ – –

2,2 2500 933 – – □ – – – –

2,3 2500 1000 – – – □ – – –

2,5 2500 1042 – – □ – – – –

2,8 2700 1140 □ – – – – – –

3,0 2700 1400 – □ – – – – –

3,3 2700 1430 □ – – – – – –

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

1 În interiorul cilindrilor 
2 În exteriorul cilindrilor
3 Pentru cinematică agricolă cu braț cu ridicare la înălțime mare
4 Pentru cinematică Z
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5 6 7 8

Implemente atașateImplemente atașabile.

Furcă paleți (5)

Lățime cadru 

furcă

(mm)

Lățime dinți

(mm)

Grosime dinți

(mm)

Lungime 

dinte 

(mm)

Greutate

Cadru furcă / 

dinți 

(kg) 

Capaci-

tate de 

încărcare 

(kg)

LC 

(mm) 1914 1812 1511 1410 1177 639 535

1245 100 45 1200 121 / 120 2400 500 – – – – – □ □

120 45 1200 121 / 132 2400 500 – – – – – □ □

1778 150 50 1200 233 / 220 5000 500 – – □ □ □ – –

150 50 1500 233 / 257 5000 500 – – □ □ □ – –

2000 150 70 1500 350 / 390 7360 600 □ □ – – – – –

Cupă SMART PUSH cu prindere la partea superioară (6)

Volum (m3) Lățime (mm) Greutate (kg) 639 535

0,72 1400 540 □ □

0,83 1600 590 □ □

0,92 1800 630 □ □

1,02 2000 690 □ –

1,14 2200 730 □ –

Cupă SMART PUSH (7)

Volum (m3) Lățime (mm) Greutate (kg) 1511 1410 1177 639 535

1,60 2000 680 – – – □ □

1,76 2200 750 – – – □ –

1,92 2400 810 – – □ – –

2,00 2500 850 – – □ – –

2,08 2600 885 – – □ – –

2,24 2800 950 – – □ – –

2,40 3000 1010 – – □1 – –

Cupă SMART PUSH (8)

Volum (m3) Lățime (mm) Greutate (kg) 1511 1410 1177 639 535

3,26 2400 1190 – – □1 – –

3,40 2500 1240 □ □ – – –

3,53 2600 1290 □2 □1 – – –

3,80 2800 1390 □2 □1 – – –

4,10 3000 1490 □1 □1 – – –

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

1 Doar cu cinematică P
2 Doar cinematică P sau cu cinematică P și braț cu ridicare la înălțime mare
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DimensiuniDimensiuni.

TORION 1914 / 1812. 
Cu cinematică agricolă, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru pământ1.

TORION 1914 / 1812. 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru pământ1.

TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL

Instrument de tăiat USM USM USM USM

Lungime braț mm 2600 3000 2600 3000

Capacitatea cupei în conformitate cu ISO 75462 m3 3.30 3,00 3,00 2,80

Lățimea cupei mm 2700 2700 2700 2700

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare și unghi de înclinare de 45° (A) mm 2850 3460 2880 3520

Înălțime de ridicare cupă (B) mm 3500 4100 3500 4100

Înălțime maximă la baza cupei (C) mm 3795 4360 3795 4360

Înălțime maximă până la punctul de pivotare a cupei (D) mm 4075 4640 4075 4640

Înălțime maximă până la partea superioară a cupei (E) mm 5620 6160 5580 6120

Acoperire la înălțime maximă de ridicare și unghi de înclinare de 45° (F) mm 1174 1015 1135 960

Adâncime pătrundere (G) mm 80 80 80 80

Înălțime deasupra cabinei (H) mm 3370 3370 3370 3370

Înălțime deasupra țevii de eșapament (I) mm 3020 3020 3020 3020

Gardă la sol (J) mm 490 490 490 490

Ampatament (K) mm 3395 3395 3395 3395

Lungime totală (L) mm 8605 9080 8550 9000

Lungime totală până la marginea exterioară a cadrului pentru implemente (M) mm 7330 7850 7330 7850

Lungime totală până la punctul de pivotare (N) mm 7149 7670 7149 7670

Rază de bracaj peste marginea exterioară a cupei mm 6650 6885 6630 6850

Putere de pornire (SAE) kN 130 125 125 134

Încărcătură de basculare dreaptă3 kg 14400 11800 12800 10600

Capacitate de ridicare, complet articulat3 kg 12400 10100 11100 9100

Greutate în stare de funcționare3 kg 19500 19750 18700 18950

Dimensiune anvelope 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

TORION 1914 TORION 1812

Instrument de tăiat USM USM

Lungime braț mm 2600  2600 

Capacitatea cupei în conformitate cu ISO 75462 m3 4,00 3,60

Lățimea cupei mm 2700 2700

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare și unghi de înclinare de 45° (A) mm 2740 2810

Înălțime de ridicare cupă (B) mm 3500 3500

Înălțime maximă la baza cupei (C) mm 3645 3645

Înălțime maximă până la punctul de pivotare a cupei (D) mm 3915 3915

Înălțime maximă până la partea superioară a cupei (E) mm 5775 5695

Acoperire la înălțime maximă de ridicare și unghi de înclinare de 45° (F) mm 1250 1170

Adâncime pătrundere (G) mm 85 85

Înălțime deasupra cabinei (H) mm 3370 3370

Înălțime deasupra țevii de eșapament (I) mm 3020 3020

Gardă la sol (J) mm 490 490

Ampatament (K) mm 3395 3395

Lungime totală (L) mm 8580 8480

Lungime totală până la marginea exterioară a cadrului pentru implemente (M) mm 7300 7300

Lungime totală până la punctul de pivotare (N) mm 7158 7158

Rază de bracaj peste marginea exterioară a cupei mm 6635 6610

Putere de pornire (SAE) kN 140 130

Încărcătură de basculare dreaptă3 kg 15550 13800

Capacitate de ridicare, complet articulat3 kg 13500 12000

Greutate în stare de funcționare3 kg 18500 17800

Dimensiune anvelope 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

1 Cupă pentru pământ cu bază mică, dreaptă, pentru sistem cu fixare rapidă.
2 Capacitatea cupei poate fi cu aproximativ 10% mai mare în practică decât cea calculată în conformitate cu standardul ISO 7546. Nivelul de umplere a cupei 

depinde de material.
3 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 

Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare

1 Cupă pentru pământ cu bază mică, dreaptă, pentru sistem cu fixare rapidă.
2 Capacitatea cupei poate fi cu aproximativ 10% mai mare în practică decât cea calculată în conformitate cu standardul ISO 7546. Nivelul de umplere a cupei 

depinde de material.
3 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 

Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

USM = lamă separatoare
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DimensiuniDimensiuni.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare

Material vrac cu densitate mare (1 t/m3) TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL

Instrument de tăiat USM USM USM USM

Capacitate cupă m3 5,50 5,00 5,00 4,50

Lățimea cupei mm 2950 2950 2950 2950

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare (A) mm 2450 3130 2550 3220

Înălțime maximă peste partea superioară a cupei (E) mm 6060 6480 5900 6320

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F) mm 1550 1330 1450 1250

Lungime totală (L) mm 8900 9280 8770 9170

Capacitate de ridicare, drept1 kg 13200 11100 11900 9800

Capacitate de ridicare, complet articulat1 kg 11300 9400 10200 8300

Greutate în stare de funcționare1 kg 20100 20300 19200 19400

Dimensiune anvelope 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

TORION 1914 / 1812. 
Cu cinematică agricolă, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă din material ușor.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare

Material vrac cu densitate mare (1 t/m3) TORION 1914 TORION 1812

STD HL STD HL

Instrument de tăiat USM USM USM USM

Capacitate cupă m3 5,00 4,50 4,50 4,00

Lățimea cupei mm 2700 2700 2700 2700

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare (A) mm 4590 5160 4550 5040

Înălțime maximă la partea superioară a cupei (E) mm 6850 7300 6680 7120

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F) mm 1820 1650 1790 1560

Lungime totală (L) mm 9120 9550 9000 9410

Capacitate de ridicare, drept1 kg 12900 10500 11400 9200

Capacitate de ridicare, complet articulat1 kg 10900 8900 9700 7700

Greutate în stare de funcționare1 kg 20600 20800 19700 19900

Dimensiune anvelope 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

TORION 1914 / 1812. 
Cu cinematică agricolă, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă cu descărcare la înălțime mare.
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Furcă pentru paleți FEM IV TORION 1914 TORION 1812

Înălțime de ridicare la acoperire maximă (A) mm 1840 1840

Înălțime maximă de ridicare (C) mm 3835 3835

Înălțime maximă peste furca pentru paleți (E) mm 4825 4825

Acoperire în poziție de încărcare (F) mm 985 985

Acoperire maximă posibilă (F max.) mm 1680 1680

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F min.) mm 750 750

Lungime dinte furcă (G) mm 1500 1500

Lungime totală de bază a utilajului (L) mm 7380 7380

Capacitate de ridicare, drept1 kg 10700 9500

Capacitate de ridicare, complet articulat1 kg 9200 8300

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 60% din sarcina de basculare cu articulație statică2 kg 5520 4980

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 80% din sarcina de basculare cu articulație statică2 kg 7360 6640

Greutate în stare de funcționare1 kg 18500 17800

Dimensiune anvelope 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

Furcă pentru paleți FEM IV TORION 1914 TORION 1812

Înălțime de ridicare la acoperire maximă (A) mm 1780 1780

Înălțime maximă de ridicare (C) mm 3680 3680

Înălțime maximă peste furca pentru paleți (E) mm 4680 4680

Acoperire în poziție de încărcare (F) mm 1020 1020

Acoperire maximă posibilă (F max.) mm 1655 1655

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F min.) mm 835 835

Lungime dinte furcă (G) mm 1500 1500

Lungime totală de bază a utilajului (L) mm 8300 8300

Capacitate de ridicare, drept1 kg 10700 9500

Capacitate de ridicare, complet articulat1 kg 9200 8300

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 60% din sarcina de basculare cu articulație statică2 kg 5490 4830

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 80% din sarcina de basculare cu articulație statică2 kg 65003 58003

Greutate în stare de funcționare1 kg 18050 17400

Dimensiune anvelope 23.5 R 25 (L3) 23.5 R 25 (L3)

Dimensiuni

TORION 1914 / 1812. 
Cu cinematică agricolă, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și furcă pentru paleți.

TORION 1914 / 1812. 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și furcă pentru paleți.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

2 În conformitate cu EN 474-3.
3 Capacitate de încărcare limitată de cilindri cu înclinare pentru Z-cinematică.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

2 În conformitate cu EN 474-3.

Dimensiuni.
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DimensiuniDimensiuni.

TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL

Instrument de tăiat USM USM USM USM USM USM

Lungime braț mm 2570 3000 2570 3000 2570 3000

Capacitatea cupei conform ISO 75461 m3 2,50 2,50 2,30 2,30 2,10 2,10

Lățimea cupei mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare și unghi de înclinare de 45° 

(A)

mm 2740 3305 2790 3350 2775 3335

Înălțime de ridicare cupă (B) mm 3480 4040 3480 4040 3380 3980

Înălțime maximă la baza cupei (C) mm 3680 4260 3680 4260 3610 4190

Înălțime maximă până la punctul de pivotare a cupei (D) mm 3930 4510 3930 4510 3860 4435

Înălțime maximă până la partea superioară a cupei (E) mm 5350 5910 5290 5860 5130 5700

Acoperire la înălțime maximă de ridicare și unghi de înclinare de 45° (F) mm 1160 1080 1110 1030 1170 1100

Adâncime pătrundere (G) mm 55 25 55 25 120 95

Înălțime deasupra cabinei (H) mm 3250 3250 3250 3250 3200 3200

Înălțime deasupra țevii de eșapament (I) mm 2950 2950 2950 2950 2900 2900

Gardă la sol (J) mm 490 490 490 490 460 460

Ampatament (K) mm 2975 2975 2975 2975 2925 2925

Lungime totală (L) mm 7790 8330 7720 8260 7690 8220

Lungime totală până la marginea exterioară a cadrului pentru implemente (M) mm 6528 7074 6528 7074 6581 7120

Lungime totală până la punctul de pivotare (N) mm 6372 6915 6372 6915 6424 6963

Rază de bracaj peste marginea exterioară a cupei mm 6110 6390 6090 6370 5950 6220

Putere de pornire (SAE) kN 112 112 108 108 100 100

Capacitate de ridicare, drept2 kg 10920 9000 10300 8410 9000 7400

Capacitate de ridicare, complet articulat2 kg 9750 7800 9100 7350 7750 6500

Greutate în stare de funcționare2 kg 14300 14560 13900 14160 12620 12880

Dimensiune anvelope 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Instrument de tăiat USM USM USM

Lungime braț mm 2500 2500 2400

Capacitatea cupei în conformitate cu ISO 75462 m3 2,50 2,30 1,80

Lățimea cupei mm 2500 2500 2500

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare și unghi de înclinare de 

45° (A)

mm 2710 2760 2720

Înălțime de ridicare cupă (B) mm 3480 3480 3320

Înălțime maximă la baza cupei (C) mm 3680 3680 3510

Înălțime maximă până la punctul de pivotare a cupei (D) mm 3930 3930 3760

Înălțime maximă până la partea superioară a cupei (E) mm 5330 5270 4980

Acoperire la înălțime maximă de ridicare și unghi de înclinare de 45° (F) mm 1110 1060 975

Adâncime pătrundere (G) mm 40 40 80

Înălțime deasupra cabinei (H) mm 3250 3250 3200

Înălțime deasupra țevii de eșapament (I) mm 2950 2950 2900

Gardă la sol (J) mm 490 490 460

Ampatament (K) mm 2975 2975 2925

Lungime totală (L) mm 7680 7610 7380

Lungime totală până la marginea exterioară a cadrului pentru implemente (M) mm 6432 6432 6360

Lungime totală până la punctul de pivotare (N) mm 6273 6273 6203

Rază de bracaj peste marginea exterioară a cupei mm 6080 6050 5890

Putere de pornire (SAE) kN 105 100 86

Încărcătură de basculare dreaptă3 kg 11200 10200 8300

Capacitate de ridicare, complet articulat3 kg 9800 9000 7200

Greutate în stare de funcționare3 kg 14400 13700 11400

Dimensiune anvelope 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

1 Capacitatea cupei poate fi cu aproximativ 10% mai mare în practică decât cea calculată în conformitate cu standardul ISO 7546. Nivelul de umplere a cupei 
depinde de material.

2 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare

1 Cupă pentru pământ cu bază mică, dreaptă, pentru sistem cu fixare rapidă.
2 Capacitatea cupei poate fi cu aproximativ 10% mai mare în practică decât cea calculată în conformitate cu standardul ISO 7546. Nivelul de umplere a cupei 

depinde de material.
3 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 

Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

USM = lamă separatoare
Notă: pentru lucrările de transferare a materialelor în vrac nu este permisă utilizarea elementelor cu dinți, a sistemelor hidraulice cu fixare rapidă și a kiturilor de 
instalare.

TORION 1511-1177. 
Cu cinematică P, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru pământ.

TORION 1511-1177. 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru pământ1.
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DimensiuniDimensiuni.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare

Material vrac cu densitate mare (1 t/m3) TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL

Instrument de tăiat USM USM USM USM USM USM

Capacitate cupă m3 4,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00

Lățimea cupei mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare (A) mm 2380 3110 2490 3140 2480 3215

Înălțime maximă la partea superioară a cupei (E) mm 5705 6170 5585 6020 5390 5900

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F) mm 1470 1260 1360 1230 1460 1220

Lungime totală (L) mm 8110 8500 7955 8450 7940 8290

Capacitate de ridicare, drept1 kg 10200 8700 9900 8000 8450 7150

Capacitate de ridicare, complet articulat1 kg 9010 7600 8730 7040 7400 6280

Greutate în stare de funcționare1 kg 14710 14740 14100 14450 12950 13050

Dimensiune anvelope 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Cu cinematică P, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru materiale ușoare.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare mare, USM = lamă separatoare

Material vrac cu densitate mare (1 t/m3) TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

STD HL STD HL STD HL

Instrument de tăiat USM USM USM USM USM USM

Capacitate cupă m3 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50

Lățimea cupei mm 2700 2700 2700 2700 2700 2500

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare (A) mm 4470 5300 4560 5320 4530 5090

Înălțime maximă la partea superioară a cupei (E) mm 6410 7095 6420 6985 6260 6680

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F) mm 1550 1270 1460 1250 1550 1370

Lungime totală (L) mm 8210 8620 8080 8590 8080 8530

Capacitate de ridicare, drept1 kg 9280 7680 8800 7100 7420 6380

Capacitate de ridicare, complet articulat1 kg 8200 6760 7720 6280 6510 5590

Greutate în stare de funcționare1 kg 15360 15560 14930 15090 13590 13450

Dimensiune anvelope 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Cu cinematică P, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru descărcare la înălțime.
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DimensiuniDimensiuni.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

2 În conformitate cu EN 474-3.
3 Capacitate de încărcare limitată de cadrul pentru furcă și dinți FEM III la 5.000 kg.

TORION 1511-1177. 
Cu cinematică P, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și furcă pentru paleți.

Furcă pentru paleți TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Tip furcă pentru paleți FEM IV FEM III FEM IV FEM III FEM III

Lungime braț mm 2570 2570 2570 2570 2570

Înălțime de ridicare la acoperire maximă (A) mm 1700 1740 1700 1740 1670

Înălțime maximă de ridicare (C) mm 3705 3740 3705 3740 3675

Înălțime maximă peste furca pentru paleți (E) mm 4700 4664 4700 4664 4600

Acoperire în poziție de încărcare (F) mm 1080 1060 1080 1060 1240

Acoperire maximă posibilă (F max.) mm 1680 1700 1680 1700 1800

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F min.) mm 715 735 715 735 840

Lungime dinte furcă (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200

Lungime totală de bază a utilajului (L) mm 6620 6590 6620 6590 6650

Capacitate de ridicare, drept1 kg 8650 8750 8080 8150 7110

Capacitate de ridicare, complet articulat1 kg 7650 7710 7120 7200 6240

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 

60% din sarcina de basculare cu articulație statică2

kg 4550 4620 4270 4320 3700

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 

80% din sarcina de basculare cu articulație statică2

kg 6000 50003 5700 50003 4900

Greutate în stare de funcționare1 kg 14040 13810 13670 13430 12200

Dimensiune anvelope 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)

TORION 1511-1177. 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și furcă pentru paleți.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

2 În conformitate cu EN 474-3.
3 Capacitate de încărcare limitată de cilindri cu înclinare pentru Z-cinematică.
4 Capacitate de încărcare limitată de cadrul pentru furcă și dinți FEM III la 5.000 kg.

Furcă pentru paleți TORION 1511 TORION 1410 TORION 1177

Tip furcă încărcare FEM IV FEM III FEM IV FEM III FEM III

Lungime braț mm 2500 2500 2500 2500 2400

Înălțime de ridicare la acoperire maximă (A) mm 1740 1780 1740 1780 1680

Înălțime maximă de ridicare (C) mm 3700 3740 3700 3740 3570

Înălțime maximă peste cadrul pentru furcă (E) mm 4695 4664 4695 4664 4500

Acoperire în poziție de încărcare (F) mm 995 965 995 965 1010

Acoperire maximă posibilă (F max.) mm 1640 1660 1640 1660 1650

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F min.) mm 690 710 690 710 730

Lungime dinte furcă (G) mm 1200 1200 1200 1200 1200

Lungime totală de bază a utilajului (L) mm 6530 6510 6530 6510 6435

Capacitate de ridicare, drept1 kg 8500 8580 7620 7700 6200

Capacitate de ridicare, complet articulat1 kg 7500 7560 6700 6800 5500

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 

60% din sarcina de basculare cu articulație statică2

kg 4480 4520 4000 4050 3290

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 

80% din sarcina de basculare cu articulație statică2

kg 52003 50004 52003 50004 42003

Greutate în stare de funcționare1 kg 14060 13820 13450 13200 11060

Dimensiune anvelope 20.5 R 25 (L3) 20.5 R 25 (L3) 17.5 R 25 (L3)
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DimensiuniDimensiuni.

TORION 956 SINUS – 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru pământ.

TORION 956 SINUS – 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru materiale ușoare.

TORION 956 SINUS

STD HL

Instrument de tăiat USM USM

Lungime braț mm 2400 2645

Capacitatea cupei conform ISO 75461 m3 1,40 1,30

Lățimea cupei mm 2400 2400

Densitatea materialului t/m3 1,80 1,60

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare și unghi de înclinare de 44° (A) mm 2915 3170

Înălțime de ridicare cupă (B) mm 3370 3645

Înălțime maximă la baza cupei (C) mm 3500 3785

Înălțime maximă până la punctul de pivotare a cupei (D) mm 3720 4010

Înălțime maximă până la partea superioară a cupei (E) mm 4795 5020

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare și unghi de înclinare de 44° (F) mm 785 860

Acoperire maximă la unghi de înclinare de 44° (F max.) mm 1630 1915

Adâncime pătrundere (G) mm 70 125

Înălțime deasupra cabinei (H) mm 3025 3025

Înălțime deasupra țevii de eșapament (I) mm 2525 2525

Gardă la sol (J) mm 430 430

Ampatament (K) mm 2600 2600

Lungime totală (L) mm 6360 6750

Lungime totală până la marginea exterioară a cadrului pentru implemente (M) mm 5600 5960

Lungime totală până la punctul de pivotare (N) mm 5445 5781

Rază de bracaj peste marginea exterioară a cupei mm 4450 4675

Putere de pornire kN 68 70

Capacitate de ridicare, drept2 kg 6095 5275

30° sarcină de basculare cu articulație2 kg 5575 4825

Greutate în stare de funcționare2 kg 9070 9120

Dimensiune anvelope 17.5 MI XTLA L2

TORION 956 SINUS

STD HL

Instrument de tăiat USM USM

Capacitate cupă m3 2 2

Lățimea cupei mm 2500 2500

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare (A) mm 2745 3020

Înălțime maximă la partea superioară a cupei (E) mm 4970 5265

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F) mm 1010 1020

Lungime totală (L) mm 6540 6865

Capacitate de ridicare, drept1 kg 5680 4955

30° sarcină de basculare, complet articulat1 kg 5200 4535

Greutate în stare de funcționare1 kg 9250 9610

Dimensiune anvelope 17.5 MI XTLA L2

1 Capacitatea cupei poate fi cu aproximativ 10% mai mare în practică decât cea calculată în conformitate cu standardul ISO 7546. Nivelul de umplere a cupei 
depinde de material.

2 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare
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DimensiuniDimensiuni.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare

TORION 956 SINUS – 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă cu descărcare la înălțime mare

TORION 956 SINUS – 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și furcă pentru paleți.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

2 În conformitate cu EN 474-3.

Greutate cu descărcare la înălțime mare TORION 956 SINUS

STD HL

Instrument de tăiat USM USM

Capacitate cupă m3 2,20 1,80

Lățimea cupei mm 2500 2200

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare (A) mm 4200 4580

Înălțime maximă la partea superioară a cupei (E) mm 5760 6060

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F) mm 1400 1470

Lungime totală (L) mm 6965 7300

Capacitate de ridicare, drept1 kg 4655 4150

30° sarcină de basculare, complet articulat1 kg 4260 3800

Greutate în stare de funcționare1 kg 9985 9870

Dimensiune anvelope 17.5 MI XTLA L2

TORION 956 SINUS

STD HL

Tip furcă încărcare FEM III FEM III

Lungime braț mm 2400 2645

Înălțime de ridicare la acoperire maximă (A) mm 1745 1724

Înălțime maximă de ridicare (C) mm 3575 3865

Înălțime maximă peste cadrul pentru furcă (E) mm 4495 4785

Acoperire în poziție de încărcare (F) mm 765 1095

Acoperire maximă (F max.) mm 1460 1705

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F min.) mm 615 645

Lungime dinte furcă (G) mm 1200 1200

Lungime totală de bază a utilajului (L) mm 5640 5970

Capacitate de ridicare, drept1 kg 4500 3980

30° sarcină de basculare, complet articulat1 kg 4120 3640

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 60% din sarcina de basculare cu articulație statică2 kg 2475 2185

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 80% din sarcina de basculare cu articulație statică2 kg 3300 2900

Greutate în stare de funcționare1 kg 8930 9030

Dimensiune anvelope 405/70R18 L2
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DimensiuniDimensiuni.

1 Capacitatea cupei poate fi cu aproximativ 10% mai mare în practică decât cea calculată în conformitate cu standardul ISO 7546. Nivelul de umplere a cupei 
depinde de material.

2 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

STD = braț cu lungime standard, HL = braț cu ridicare la înălțime mare, USM = lamă separatoare

TORION 644 / 537 SINUS – 
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru pământ.

TORION 644 / 537 SINUS –
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și furcă pentru paleți.

1 Valorile afișate presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și capacitatea de ridicare (capacitate de ridicare, complet articulat conform 
standardului ISO 14397-1).

2 În conformitate cu EN 474-3.

TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

STD HL STD

Instrument de tăiat USM USM USM

Lungime braț mm 2250 2560 2150

Capacitatea cupei conform ISO 75461 m3 1,20 1,00 0,90

Lățimea cupei mm 2330 2100 2050

Densitatea materialului t/m3 1,80 1,80 1,80

Înălțime de înclinare la înălțimea maximă de ridicare și unghi de înclinare de 42° (A) mm 2645 3145 2550

Înălțime de ridicare cupă (B) mm 2870 3000 3450

Înălțime maximă la baza cupei (C) mm 3145 3585 3015

Înălțime maximă până la punctul de pivotare a cupei (D) mm 3345 3785 3215

Înălțime maximă până la partea superioară a cupei (E) mm 4260 4680 4040

Acoperire la înălțime maximă de ridicare și unghi de înclinare de 42° (F) mm 910 875 815

Acoperire maximă la unghi de înclinare de 42° (F max.) mm 1645 1935 1500

Adâncime pătrundere (G) mm 95 110 80

Înălțime deasupra cabinei (H) mm 2780 2780 2750

Înălțime deasupra țevii de eșapament (I) mm 2010 2010 1980

Gardă la sol (J) mm 295 295 285

Ampatament (K) mm 2300 2300 2150

Lungime totală (L) mm 5815 6170 5495

Lungime totală până la marginea exterioară a cadrului pentru implemente (M) mm 4900 5285 4660

Lungime totală până la punctul de pivotare (N) mm 4830 5200 4590

Rază de bracaj peste marginea exterioară a cupei mm 4225 4325 3885

Putere de pornire kN 55 59 48

Capacitate de ridicare, drept2 kg 4850 4100 4070

30° sarcină de basculare, complet articulat2 kg 4430 3750 3750

Greutate în stare de funcționare2 kg 6390 6630 5550

Dimensiune anvelope 405/70R18 L2 365/70R18 L2

TORION 644 SINUS TORION 537 SINUS

STD HL STD

Tip furcă încărcare FEM II FEM II FEM II

Înălțime de ridicare la acoperire maximă (A) mm 1500 1490 1450

Înălțime maximă de ridicare (C) mm 3175 3615 3045

Înălțime maximă peste cadrul pentru furcă (E) mm 3840 4280 3715

Acoperire în poziție de încărcare (F) mm 810 1200 740

Acoperire maximă (F max.) mm 1330 1640 1235

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F min.) mm 570 500 525

Lungime dinte furcă (G) mm 1200 1200 1200

Lungime totală de bază a utilajului (L) mm 5040 5425 4825

Capacitate de ridicare, drept1 kg 3840 3400 3215

30° sarcină de basculare, complet articulat1 kg 3500 3090 2930

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 

60% din sarcina de basculare cu articulație statică2

kg 2100 1850 1820

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 

80% din sarcina de basculare cu articulație statică2

kg 2500 2470 2300

Greutate în stare de funcționare1 kg 5445 6175 6490

Dimensiune anvelope 405/70R18 L2 365/70R18 L2



120 121

DimensiuniDimensiuni.

TORION 639 TORION 535

Instrument de tăiat USM USM

Lungime braț mm 2300 2200

Capacitatea cupei conform ISO 75461 m3 1,00 0,80

Lățimea cupei mm 2100 1900

Densitatea materialului t/m3 1,80 1,80

Înălțime de înclinare la înălțime maximă de ridicare și unghi de înclinare de 42° (A) mm 2640 2525

Înălțime de ridicare cupă (B) mm 3000 2800

Înălțime maximă la baza cupei (C) mm 3180 2990

Înălțime maximă până la punctul de pivotare a cupei (D) mm 3370 3190

Înălțime maximă până la partea superioară a cupei (E) mm 4260 4030

Acoperire la înălțime maximă de ridicare și unghi de înclinare de 42° (F) mm 810 750

Acoperire maximă la unghi de înclinare de 42° (F max.) - mm 1600 1490

Adâncime pătrundere (G) mm 57 70

Înălțime deasupra cabinei (H) mm 2460 2460

Înălțime deasupra țevii de eșapament (I) mm 1810 1810

Gardă la sol (J) mm 325 325

Ampatament (K) mm 2150 2150

Lungime totală (L) mm 5515 5415

Lungime totală până la marginea exterioară a cadrului pentru implemente (M) mm 4640 4595

Lungime totală până la punctul de pivotare (N) mm 4570 4525

Rază de bracaj peste marginea exterioară a cupei mm 4465 4230

Putere de pornire (SAE) kN 56 46

Capacitate de ridicare, drept2 kg 4400 3900

40° sarcină de basculare cu articulație2 kg 3850 3450

Greutate în stare de funcționare2 kg 5600 5180

Dimensiune anvelope 340/80 R 18 340/80 R 18

1 Capacitatea cupei poate fi cu aproximativ 10% mai mare în practică decât cea calculată în conformitate cu standardul ISO 7546. Nivelul de umplere a cupei 
depinde de material.

2 Valorile de mai sus presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și sarcina de basculare (40° sarcină de basculare cu articulație conform 
standardului ISO 14397-1).

USM = lamă separatoare

TORION 639 / 535.
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și cupă pentru pământ.

1 Valorile de mai sus presupun utilizarea anvelopelor specificate, inclusiv a tuturor lubrifianților, a rezervoarelor pline de carburant, cabină și operator ROPS / FOPS. 
Dimensiunea anvelopelor și echipamentele suplimentare modifică greutatea de utilizare și sarcina de basculare (40° sarcină de basculare cu articulație conform 
standardului ISO 14397-1).

2 În conformitate cu EN 474-3.
3 Capacitate de încărcare limitată de cilindri cu înclinare

TORION 639 TORION 535

Tip furcă încărcare FEM II FEM II

Înălțime de ridicare la acoperire maximă (A) mm 1470 1370

Înălțime maximă de ridicare (C) mm 3200 3000

Înălțime maximă peste cadrul pentru furcă (E) mm 3865 3680

Acoperire în poziție de încărcare (F) mm 830 780

Acoperire maximă (F max.) mm 1330 1220

Acoperire la înălțimea maximă de ridicare (F min.)  mm 515 450

Lungime dinte furcă (G) mm 1200 1200

Lungime totală de bază a utilajului (L) mm 4744 4700

Capacitate de ridicare, drept1 kg 3500 3200

40° sarcină de basculare cu articulație1 kg 3100 2800

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 60% din sarcina de basculare cu articulație statică2 kg 1850 1650

Capacitate de încărcare admisă pe sol neted = 80% din sarcina de basculare cu articulație statică2 kg 24003 20003 

Greutate în stare de funcționare1 kg 5470 5050

Dimensiune anvelope 340/80 R 18 340/80 R 18

TORION 639 / 535.
Cu cinematică Z, cadru pentru implemente cu sistem de fixare rapidă și furcă pentru paleți.



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

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

TORION 1914 1812

Anvelopare1 Lățime vehicul2

23.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), uz industrial m 2,65 2,65

23.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), uz industrial m 2,67 2,67

23.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), uz industrial m 2,67 2,67

23.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), uz industrial m 2,67 2,67

23.5 R 25 Michelin XTLA (L2), uz industrial m 2,65 2,65

650 / 75 R 32 Michelin Mega X Bib, AS m 2,71 2,71

650 / 75 R 32 Trelleborg TM 2000, AS m 2,67 2,67

750 / 65 R 26 Michelin Cerexbib, AS m 2,89 2,89

TORION 1511 1410 1177

Anvelopare1 Lățime vehicul2

17.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), uz industrial m – – 2,44

17.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), uz industrial m – – 2,46

17.5 R 25 Michelin XTLA (L2), uz industrial m – – 2,46

17.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), uz industrial m – – 2,46

17.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), uz industrial m – – 2,46

20.5 R 25 Bridgestone EM VJT (L3), uz industrial m 2,48 2,48 2,48

20.5 R 25 Michelin XHA2 (L3), uz industrial m 2,48 2,48 2,48

20.5 R 25 Michelin XTLA (L2), uz industrial m 2,51 2,51 2,51

20.5 R 25 Goodyear RT-3B (L3), uz industrial m 2,49 2,49 2,49

20.5 R 25 Goodyear TL-3A+ (L3), uz industrial m 2,50 2,50 2,50

620 / 75 R 26 Michelin Mega X Bib, AS m 2,60 2,60 2,60

620 / 75 R 26 Trelleborg TM 2000, AS m 2,64 2,64 2,64

620 / 70 R 26 Michelin Cerexbib, AS m 2,69 2,69 2,69

750 / 65 R 26 Michelin Mega X Bib, AS m 2,85 2,85 2,85

1 Valorile menționate au scop pur informativ și pot diferi în practică.
2 Peste anvelope.

1 Valorile afișate diferă în funcție de anvelopare, tip cupă (capacitatea cupei în conformitate cu ISO 7546, poate fi cu până la 10% mai mare în practică, nivelul de 
umplere a cupei depinde de tipul de material), varianta de cinematică, inclusiv toți lubrifianții, rezervorul de carburant plin, cabină și operator ROPS/FOPS. 
Dimensiunile anvelopelor și echipamentul suplimentar vor afecta greutatea funcțională și sarcina maximă. 

2 În conformitate cu ISO 14397-1.
3 Modelele TORION 639 și 535 conform Stage IIIB (Tier 4i).
4 Filtru de particule diesel disponibil ca echipament opțional.
5 Modelele TORION 1914-1177 sunt disponibile pentru înmatriculare ca utilaje de lucru autopropulsate cu limitare de viteză maximă de 20 km/h sau 25 km/h
6 Unghiul de oscilație este limitat în funcție de varianta de anvelopare.

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

SMART LOADING / competență electronică

Poziția programabilă de retur cupei ● ● ○ ○ ○

Setări înălțimi de ridicare și coborâre ● ● ○ ○ ○

Sistem de cântărire ○ ○ ○ ○ ○

TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

Capacitate rezervor

Rezervor de carburant diesel l 280 280 205 205 205

Rezervor de uree l 67,50 67,50 20,00 20,00 20,00

Ulei hidraulic - total l 175 175 180 180 170

Axe

Punte faţă Rigidă Rigidă

Punte spate6 Complet flotantă cu unghi de oscilație 
de 13° pe fiecare parte

Complet flotantă cu unghi de oscilație de 10° pe fiecare 
parte

Diferenţial faţă blocabil Diferențial autoblocant, 45% pe 
ambele punți

Diferențial autoblocant, 45% pe ambele punți

Unghi de oscilație (pe fiecare parte) Grade 40 40 40 40 40

Frână de serviciu

Tip Sistem de frânare cu pompă cu 
acumulator hidraulic  

(frâne cu discuri umede, două circuite 
de frânare separate)

Sistem de frânare cu pompă cu acumulator hidraulic  
(frâne cu discuri umede, două circuite de frânare separate)

Locaţie Raport final de transmisie pe puntea 
față și spate

Punte față și spate cu carcasă diferențial

Frână de parcare

Tip Frâne pe disc cu arc acționate 
electrohidraulic

Frâne pe disc cu arc acționate electrohidraulic

Locaţie  Transmisie Punte faţă

TORION 1914 1812 1511 1410 1177

Sistem de încărcare

Greutate în stare de funcționare1 kg 19500 18700 14300 13900 12620

Variante de cinematică disponibile Agrar / Agrar High-
Lift / Z

Agrar / Agrar High-
Lift / Z

P / P High-Lift / Z P / P High-Lift / Z P / P High-Lift / Z

Capacitate de ridicare, complet articulat (max.)2 kg 12400 11100 9750 9100 7750

Capacitate de ridicare, drept2 14400 12800 10920 10300 9000

Motor – Stage IV (Tier 4)3

Producător Liebherr Liebherr DPS DPS DPS

Model D944 A7 D934 A7 404HFL09 404HFL09 404HFL09

Dispunere / Număr de cilindri 4 în linie 4 în linie 4 în linie 4 în linie 4 în linie

Capacitate cilindrică l 7,96 7,01 4,50 4,50 4,50

Putere brută max. conform ISO 3046 și SAE J1995 kW/CP 168/228 
la 1100–
1800 rpm)

143/195 
la 1100–
1800 rpm)

123/167
(la 2.000 rpm)

114/155
(la 2.000 rpm)

103/140
(la 2.000 rpm)

Putere netă max. conform ISO 9249 și SAE J1349 kW/CP 165/224
la 1100–
1800 rpm)

140/191
la 1100–
1800 rpm)

121/165
(la 2.000 rpm)

112/152
(la 2.000 rpm)

101/137
(la 2.000 rpm)

Cuplu max. conform ISO 9249 și SAE J1349 Nm 1433
(la 1.100 rpm)

1215
(la 1.100 rpm)

682
(la 1.500 rpm)

628
(la 1.500 rpm)

548
(la 1.500 rpm)

Post tratarea gazelor de eșapament DOC + SCR4 DOC + SCR4 DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR DPF + DOC + SCR

Sistem hidraulic

Pompă cu roţi dinţate, valve de prioritate l/bar – – – – –

Pompă LS , valve LS
(Cinematică Z)

l/bar 234/360 234/330 170/350 170/350 136/330

Pompă LS , valve LS
(Cinematică P)

l/bar – – 170/350 170/350 136/330

Pompă LS , valve LS
(Cinematică agricolă)

l/bar 234/380 234/350 – – –

Filtrare Filtru retur în rezervor hidraulic Filtru retur în rezervor hidraulic

Durata ciclului de lucru la sarcina nominală

Variantă cinematică Agrar Z Agrar Z P Z P Z P Z

Ridicare s 5,50 5,50 5,50 5,50 6,00 6,40 6,00 6,40 5,40 5,20

Basculare s 3,50 2,30 3,50 2,30 4,70 3,40 4,70 3,40 3,00 2,00

Coborâre (gol) s 2,70 2,70 2,70 2,70 5,60 3,90 5,60 3,90 5,00 2,90

Tracţiune

Transmisie CMATIC 
(power-split)

VARIPOWER
(hidrostatică)

Game de viteze km/h 0-40 
(limitabilă)

0-40 
(limitabilă)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitabilă)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitabilă)

0-6 / 0-16 / 0-40 
(limitabilă)

Viteză maximă5 km/h 40 40 40 40 40



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

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS

Anvelope6 Lățime utilaj7

550 / 65 R 25 Michelin XLD65 L3, uz industrial m 2,47 – –

550 / 65 R 25 Bridgestone EM VTS L3, uz industrial m 2,47 – –

17.5 R 25 Goodyear TL-3A+ L3, uz industrial m 2,38 – –

17.5 R 25 Goodyear RT-3B L3, uz industrial m 2,38 – –

17.5 R 25 Michelin XHA2 L3, uz industrial m 2,38 – –

17.5 R 25 Michelin XTLA L2, uz industrial m 2,38 – –

17.5 R 25 Bridgestone VUT L2, uz industrial m 2,36 – –

17.5 R 25 Bridgestone EM VJT L3, uz industrial m 2,36 – –

540 / 70 R 24 Michelin XMCL, AS m 2,45 – –

405 / 70 R 20 Bridgestone VUT L2, uz industrial m – 2,09 1,96

405 / 70 R 20 Mitas EM-01 155A2 / 143B L2, uz industrial m – 2,09 1,96

405 / 70 R 20 Dunlop SPT9 155A2 / 143B L2, uz industrial m – 2,08 1,95

400 / 70 R 20 Michelin XMCL 149A8 / 149B, AS m – 2,09 1,96

405 / 70 R 18 Mitas EM-01 168A2 / 156B L2, uz industrial m – 2,09 1,96

405 / 70 R 18 Dunlop SPT9 153A2 / 141B L2, uz industrial m – 2,08 1,95

365 / 80 R 20 Firestone Duraforce UT 153A2 / 141B L2, uz industrial m – 2,05 1,92

365 / 80 R 20 Dunlop SPT9 153A2 / 141B L2, uz industrial m – – 1,91

15.5 / 55 R18 Dunlop SPPG7 146A2 / 135B L2, uz industrial m – 2,05 1,92

340 / 80 R 18 Firestone Duraforce UT 143A8, uz industrial m – – 1,90

1 Valorile afișate diferă în funcție de anvelopare, tip cupă (capacitatea cupei în conformitate cu ISO 7546, poate fi cu până la 10% mai mare în practică, nivelul de 
umplere a cupei depinde de tipul de material), varianta de cinematică, inclusiv toți lubrifianții, rezervorul de carburant plin, cabină și operator ROPS/FOPS. 
Dimensiunile anvelopelor și echipamentul suplimentar vor afecta greutatea funcțională și sarcina maximă. 

2 În conformitate cu ISO 14397-1.
3 Modelele TORION 639 și 535 conform Stage IIIB (Tier 4i).
4 Modelele TORION 1914-1177 sunt disponibile pentru înmatriculare, în funcție de versiunea de anvelopare, ca utilaje de lucru autopropulsate cu limitare de viteză 

maximă de 20 km/h sau 25 km/h
5 Unghiul de oscilație este limitat în funcție de varianta de anvelopare.
6 Valorile menționate au scop pur informativ și pot diferi în practică.
7 Peste anvelope.

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS 639 535

SMART LOADING / competență electronică

Poziția programabilă de retur cupei ● ○ ○ – –

TELEMATICS – – – ○ ○

TORION 956 SINUS 644 SINUS 537 SINUS 639 535

Sistem de încărcare

Greutate în stare de funcționare1 kg 9070 6390 5550 5600 5180

Variante de cinematică disponibile Z Z Z Z Z

Capacitate de ridicare, complet articulat 

(max.)2
kg 5575 4430 3750 3850 3450

Capacitate de ridicare, drept2 6095 4850 4070 4400 3900

Motor – Stage IV (Tier 4)3

Producător DPS Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar

Model 4045HLC07 4TNV98CT 4TNV98CT 4TNV98C 4TNV98C

Dispunere / Număr de cilindri 4 în linie 4 în linie 4 în linie 4 în linie 4 în linie

Capacitate cilindrică l 4,50 3,32 3,32 3,32 3,32

Putere brută max. conform ISO 3046 și 

SAE J1995

kW/CP 78/106 54/73 54/73 50/68

(la 2.400 rpm)

46/63

(la 2.200 rpm)

Putere netă max. conform ISO 9249 și 

SAE J1349

kW/CP 76/103 52/71 52/71 – –

Cuplu max. conform ISO 9249 și SAE 

J1349

Nm 405 280 280 239

(la 1.560 rpm)

239

(la 1.400 rpm)

Post tratarea gazelor de eșapament DPF + DOC + SCR DPF + DOC DPF + DOC DPF + DOC DPF + DOC

Sistem hidraulic

Pompă cu roţi dinţate, valve de 

prioritate

l/bar 115/240 93/210 70/230 77/230 70/230

Pompă cu roţi dinţate suplimentară l/bar +35/240 (opțional) +35/240 (opțional) +35/240 (opțional) – –

Filtrare Filtru retur în rezervor hidraulic Filtru retur-aspirație în rezervor hidraulic

Durata ciclului de lucru la sarcina nominală

Variantă cinematică Z Z Z Z Z

Ridicare s 6,90 5,60 4,90 6,50 5,30

Basculare s 3,00 2,00 1,70 1,50 1,30

Coborâre (gol) s 4,90 4,10 3,50 4,00 2,90

Tracţiune

Transmisie hidrostatică (2 trepte) Hidrostatică

Game de viteze km/h 0-18 / 0-40 0-18 / 0-40 0-18 / 0-40 0-6 / 0-20 0-6 / 0-20

Viteză max.4 km/h 40 40 40 20 20

Capacitate rezervor

Rezervor de carburant diesel l 155 90 90 50 50

Rezervor de uree l 18 – – – –

Ulei hidraulic - total l 115 102 102 90 90

Axe

Punte faţă Rigidă Rigidă

Punte spate5 Articulația pivotantă cu un unghi de oscilație de 8° pe fiecare latură și 

pivotare punte spate 25° pe fiecare parte

Direcție articulata, cu unghi de oscilație de 

10° pe fiecare parte

Diferenţial faţă blocabil Diferențial autoblocant, 

45% pe ambele punți

Diferenţial blocabil 100% pe puntea faţă, comu-

tare manuală

Diferențial autoblocant, 45% pe ambele 

punți

Unghi de oscilație (pe fiecare parte) Grade 30 30 30 40 40

Frână de serviciu

Tip Sistem de frânare cu dublu circuit (frână cu tambur și multi-disc umed) Frâne cu tamburi cu acționare hidraulică

Locaţie Frână cu tambur la intrare axă faţă și multi-disc umed pe puntea față La intrarea transmisiei pe puntea față

Frână de parcare

Tip Sistem de frânare negativ pentru frâne multi-disc umed pe puntea față Frâne pe tamburi acționate mecanic

Locaţie  Punte faţă La intrarea transmisiei pe puntea față

TORION 639 535

Anvelope6 Lățime utilaj7

15.5 / 55 R 18 Dunlop SPPG7 (L2), uz industrial m 1,76 1,76

365 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), uz industrial m – 1,76

365 / 70 R 18 Dunlop SPT9 (L2), uz industrial m – 1,75

365 / 80 R 20 Dunlop SPT9 (L2), uz industrial m 1,75 1,75

365 / 80 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), uz industrial m 1,76 1,76

365 / 80 R 20 Mitas EM-01 (L2), uz industrial m 1,76 1,76

365 / 80 R 20 Bridgestone VUT (L2), uz industrial m 1,75 1,75

400 / 70 R 20 Michelin XMCL, AS m 1,79 1,79

400 / 70 R 20 Michelin Bibload (L2), uz industrial m 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Firestone Duraforce UT (L2), uz industrial m 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Firestone R8000 UT, AS m 1,78 1,78

400 / 70 R 20 Trelleborg TH400 (L2), AS m 1,78 1,78

405 / 70 R 18 Dunlop SPT9 (L2), uz industrial m 1,78 1,78

405 / 70 R 18 Firestone Duraforce UT (L2), uz industrial m 1,79 1,79

405 / 70 R 18 Mitas EM-01 (L2), uz industrial m 1,79 1,79

405 / 70 R 20 Mitas EM-01 (L2), uz industrial m 1,79 1,79

405 / 70 R 20 Dunlop SPT9 (L2), uz industrial m 1,78 1,78

405 / 70 R 20 Bridgestone VUT (L2), uz industrial m 1,79 1,79
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