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AVERO 240/160

Kompakt osztály a CLAAS-tól

Az időpont megfelelő. Minden a tökéletes betakarításról 
szól. A CLAAS AVERO-ja a kis és közepes gazdaságok 
számára az ideális kombájn, ha a saját gépesítésükre 
törekszenek.

Kompakt, nagy teljesítményű, megbízható és minden 
előnnyel rendelkezik, amelyhez egy CLAAS-gazda már 
hozzászokott: kényelmes kezelés, gazdaságos 
üzemeltetés és problémamentes kezelés.

Önhöz tartozik
Első lépésként csak a hüvelykujját kell használnia. Ha egy 
saját gépbe fektet, a függetlenségét alapozza meg.

Kategóriájában az első. AVERO 240
Az APS cséplő- és leválasztórendszer a LEXION-okban és 
TUCANO-kban már kiválóan bizonyított. Ez a már jól 
bevált CLAAS cséplési technológia ebben a kategóriában 
is elérhető.

Az APS előnye az aratásnál:
 − jelentősen gyorsabb anyagáram
 − jelentősen nagyobb leválasztás
 − MULTICROP kosár minden terményfajtához
 − 20%-kal nagyobb áteresztő-képesség azonos 
üzemanyagfelhasználás mellett

Egy jól bevált cséplési technológia. AVERO 160
Az AVERO 160 a hagyományos CLAAS cséplőszerkezettel 
működik, amely a történelemben már számtalanszor 
bizonyított. 
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Kényelmes vezetőfülke

Egy kényelmes munkahely, ahol nem 
lehet hibázni

 − Tágas vezetőfülke
 − Átgondolt világításrendszerek
 − Egyszerűen kezelhető multifunkciós kar
 − CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

Elégedetté tesz
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Kényelmes vezetőfülke | Világítás

3 pontban állítható 
kormányoszlop.

Elektromosan állítható 
visszapillantó tükrök, első- 
és oldalsó napellenzőkkel 
az optimális kilátásért.

Kitűnő világítás

Az AVERO világítása még szürkületkor és sötétben is a 
tökéletes látást teszi lehetővé. A 8 munkalámpa optimális 
megvilágításba helyezi a területet. A törvényileg előírt közúti 
világítóberendezés mellett az AVERO-ra felszerelhető a 
gépoldali világítás az összecsukható adapterekre.

Ezen kívül további hatótávolságú fényszórók állhatnak 
rendelkezésre, hogy éjjel-nappal optimális látásviszonyokat 
biztosítson.

 − Kalászvisszahordó ellenőrzése
 − Magtartály
 − Ürítőcsiga
 − Rostaszekrény

Tágas, hangszigetelt vezetőfülke:

 − Áttekinthető kezelőpult minden kezelőegység optimális 
elhelyezésével

 − 3 pontban állítható kormányoszlop
 − Kényelmes vezetőülés
 − A/C MATIC automatikus klíma
 − Központi elektronika a vezetőfülkében
 − A kalászvisszahordó csiga kémlelőablak világítása
 − Cséplőkosár-állítás a vezetőfülkéből
 − Hűtőrekesz
 − Szélvédőmosó

A kezelői kényelmet a LEXION és a TUCANO kombájnokból 
már ismerhetjük. A vágóasztal, a cséplőszerkezet és a 
magtartály-ürítés elekrohidraulikus kapcsolása már ebben a 
családban is elérhető.

Minden, ami a jó kezelőt még jobbá teszi

Tágas vezetőfülke

Egy hosszú munkanap után sem érzi magát kimerültnek.  
Ha ezt a mondatot az AVERO kezelőjének szájából halljuk, 
mérnökeink elérték céljukat.

Egy olyan vezetőfülkét akartunk kialakítani, amely kényelmes 
és ergonomikus, így a gép kezelőjének csak a munkára kell 
koncentrálnia. Barátságos kialakítás, rengeteg hely, minden 
irányban jó kilátás és egyszerűen kezelhető berendezések 
teszik az aratási napokat az AVERO-ban oly mértékben 
stresszmentessé, amennyire csak lehetséges.
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Sokoldalú többfunkciós kezelőkar

Az aratás termelékenységét döntően befolyásolja, hogy a 
gépkezelő mennyire tudja kézben tartani a munkát. Az AVERO 
az ergonomikus kialakítású többfunkciós kezelőkarral még 
nagyobb kezelői kényelmet biztosít.

Segítségével szabályozható a menetsebesség és 
kényelmesen vezérelhetők az alábbi funkciók:

 − Menetirány
 − Vágóasztal- és motollaállítás
 − Vágóasztal leállítás
 − Magtartályürítés BE/KI
 − Ürítőcsiga elforgatása

Jól áttekinthető információs pult

A kompakt CIS terminál a konzolba került beépítésre, így a 
kezelő számára lehetővé válik, hogy számos gépbeállításról 
gyors információhoz jusson. Ezáltal a kezelő és a gép közötti 
összjáték folyamatosan optimalizálódik az aratás folyamán.

1 Ventilátor- és cséplődob fordulatszám
2 Üzemanyagtartály jelzés
3 Hőmérséklet jelzés
4 Adapter információ
5 Áteresztőképesség figyelése
6 Jelző ablak
7 Információs mező

Multifunkciós kezelőkar | CISIntelligens betakarítás

Szemveszteség kiszámítása a CEMOS 
Advisor segítségével

Az ingyenes CEMOS Advisor okostelefon-alkalmazás értékes 
beállítási segítséget nyújt a gépkezelő számára. A szemveszteség 
számítás már be van építve. Az aktuális beállításokból 
kifolyólag a vezető javaslatokat kérhet az optimalizáláshoz. 
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AdapterekSokoldalúvá tesz

Nem válogat a termények közt

Gabona, repce, rizs, kukorica, szója, lucerna, borsó, 
napraforgó...
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Adapter csatlakoztatás

Egységes adapterek

A kompakt AVERO-t magas színvonalon továbbfejlesztették, a 
különböző igényeknek megfelelően. Egyrészt megnövelték az 
áteresztőképességet és a megbízhatóságot, másrészt a 
minimális átszerelési idő melletti rugalmasságot.

Az AVERO esetében rendelkezésre állnak ugyanazok a 
vágóasztal csatlakozási pontok, mint a LEXION és a  
TUCANO típusokban. A fejlesztések középpontjába további 
nagy fontosságú teljesítmény- és felszereltségi 
ismertetőjelek kerültek.

Ferdefelhordó

A ferdefelhordó alján található fémlécek és a felső részen lévő 
fa csíkok védik a ferdefelhordót a kopástól.

Praktikus központi reteszelés.

A vágóasztal bal oldalán egyetlen mozdulattal reteszelhetjük 
az összes rögzítési pontot.

 − Biztos, gyors zárás
 − A vágóasztalok egyszerűbb le- és felszerelése

Központi gyorscsatlakozó

A vágóasztalok valamennyi hidraulikus és elektronikus 
kapcsolata az AVERO-ban egyetlen mozdulattal létrehozható.

 − Időt lehet nyerni a le- és felszerelés során.
 − Az integrált szerelési módnak köszönhetően nem tévedhet
 − Nyomás alatt is könnyen szerelhető
 − Környezetkímélő, cseppmentes gyorscsatlakozó

Pótkasza és kalászemelők

A CLAAS minden vágóasztalát pótkaszákkal látja el. Az edzett 
anyagú kaszákat alacsony kopás jellemzi. A kalászemelők 
használatával csökken a kalászok vágási vesztesége, 
különösen az olajos növények esetében, és csökken a kő 
felvétele gabonában. A kalászemelők a vágóasztal hátsó 
oldalán kényelmesen elhelyezhetőek, a következő használatig.

Hidrosztatikus motollahajtás

A gép hidraulika szivattyúja 1.000 Nm maximális 
forgatónyomatékot biztosít a motolla mozgatásához.

 − Nagy nyomaték és hatékony mozgatóerő
 − Jobb a hatásfoka mint a fogaskerékszivattyúnak
 − Zárt hidraulikakör a motolla optimális körforgásáért
 − Gyorsan igazodik a motollasebességhez

Hidraulikus visszaforgatás

Az eltömődések problémamentesen kezelhetőek. A hidraulikus 
rendszer lehetővé teszi magas fordulatszám esetén is a 
kíméletes visszaforgatást. A hidraulikus visszaforgatást 
kényelmes,en gombnyomással indíthatjuk a fülkéből. Indítást 
követően atomatikusan megváltozik a hidraulikus motollahajtómű 
forgásiránya, ezzel is segítve a visszaforgatási műveletet.

Állítható leválasztólemez

C 490, C 430 és C 370 vágóasztalok esetében a 
leválasztólemezek és a csigalevelek távolságát kényelmesen 
lehet állítani a vágóasztal külső oldaláról.

Stabil vágóasztal szállítókocsi

Mindent az Ön időnyereségéért: A szállítókocsival helyet 
spórolhat meg, kényelmes és biztos tárolót nyújt a 
vágóasztalnak, két csappal másodpercek alatt reteszelheti. 
Repceadapter esetében az oldalkaszák számára speciális, 
méretre szabott gumírozott felületű rekeszek biztosítanak 
csúszásmentes és lopásbiztos tárolást.

Felzárkózott a nagyokhoz
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Vágóasztal automatikaAutomatikusan a legjobb vágásminőség

CLAAS CONTOUR

A vágóasztal CLAAS CONTOUR rendszerrel automatikusan 
követi a talaj vonalát hosszirányban. Ön kiválaszt egy felfekvési 
talajnyomást, és a CONTOUR gondoskodik annak állandó 
megtartásáról. A vágási magasság előválasztás a vágóasztal 
leengedésekor biztosítja az adott vágási magasság megtalálását.

CLAAS AUTO CONTOUR

Az AUTO CONTOUR még egy lépéssel előrébb van, a 
keresztirányú talajegyenetlenségeket is ki tudja küszöbölni. 
A vágóasztal alatt található érzékelők a talaj egyenetlenségeit 
időben felismerik és ennek megfelelően működtetik a 
vágóasztal tartó munkahengereket a ferdefelhordóban.

 − Elektronikus szenzorok érzékelik a hidraulikus nyomást a 
rendszerben, és gyorsan reagálnak

 − Szelepvezérelt nitrogéntárolók garantálják a megfelelő 
csillapítást a legnehezebb adapterek esetében is

Optimális talajkövetés

Hogy a vágóasztal mindig optimálisan kövesse a talaj vonalát, 
a CLAAS a vágóasztalait CLAAS CONTOUR és AUTO 
CONTOUR vágóasztal-automatikával kínálja – és mindig a 
legjobb eredményeket biztosítja.

Gazdaságosabban dolgozni

Az AUTO CONTOUR rendszer a névleges és tényleges értékek 
összehasonlításával mindig a terepadottságoknak megfelelően 
vezeti az adaptert, tehermentesítve ezáltal a kezelőt. Jelentősen 
megkönnyíti a munkát, különösen a nagyobb vágóasztalok 
esetében. Nem okoz gondot az éjszakai aratás, a lejtős terület, 
a fekvő termény vagy a köves talajfelszín sem. Az AUTO 
CONTOUR használatával a teljesítményt jelentősen növelhetjük, 
és ezáltal a kombájn még gazdaságosabban dolgozik.

Automatikus motollaszabályzás

A motolla-fordulatszám – és ezáltal a motolla-sebesség – 
automatikusan és arányosan igazodik a betakarítási 
sebességhez. A kezelő a különböző sebességekhez adott 
motolla-sebességet választhat, amit le is menthet. 

Fokozatmentes motolla-fordulatszám

A motolla-sebességet a betakarítási sebességhez képest 
fokozatmentesen lehet állítani gyorsabbra, lassabbra és 
azonos sebességűre. A fordulatszám pontos beállításáról egy 
digitális fordulatszám érzékelő gondoskodik. Az AVERO-ban 
egy szivattyú biztosítja a motolla mozgatásához szükséges 
1.000 Nm maximális forgatónyomatékot. Az eredmény: 
nagyobb mozgatóerő által nagyobb forgatónyomaték. 
Hidraulikus túlterhelés elleni védelem a károk elkerüléséért.

A többfunkciós kar 
magasságszabályozó gombjának 

megnyomásával egyszerűen 
bekapcsolhatja az 

AUTO CONTOUR-t.

Közvetlenül a kaszasín mögött lévő tapintócsápok érzékelik a vágóasztal pozícióját 



18 19

VARIOVARIO vágóasztalok

VARIO vágóasztalok

A CLAAS VARIO vágóasztalai a piacon található vágóasztalok 
legjobb beállításainak szimbólumai. A VARIO 560 és VARIO 500 
modellekkel a CLAAS a már több ezerszer bizonyított VARIO 
vágóasztalokat fejlesztette tovább.

A főbb ismérvek röviden
 − Integrált repce betétlemezek a fokozatmentes, 700 mm 
teljes kitolási hosszért gabonához és repcéhez

 − 660 mm -es behúzócsiga átmérő, az optimális 
anyagáramlásért

 − Optimalizált motolla a szárfelcsavarodás csökkentéséért
 − MULTIFINGER behordócsiga
 − A rendválasztó és a repce oldalkasza szerszám nélkül 
cserélhető

 − Automatikus parkoló- és szállítási helyzet
 − Automatikus munkahelyzet
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VARIOVARIO vágóasztalok

Munka közben

A VARIO asztalok új generációja a legjobb választás a gabona 
és repcefélék betakarítására. Tökéletes az ereje és teljesítménye, 
teljesen mindegy, hogy alacsony vagy magas hozamú 
területen kell dolgoznia. A VARIO vágóasztalok igény szerinti 
beállításai a gabona (rövid- vagy hosszúszalma) és a repce 
esetében a folyamatosan optimális anyagáramról gondoskodnak, 
miáltal a gép összteljesítménye akár 10%-kal is megnövekedhet. 

Műszaki megoldások

 − Vágóasztalok integrált repcebetét-lemezekkel
 − -100 mm-től +600 mm-ig változtatható asztalpozíció 
többfunkciós kezelőkarral

 − A vágóasztalok egyedülálló, fokozatmentesen összesen 
700 mm-es mozgástartománya

 − Automatikusan széthúzható kardántengely a 
kaszaszerkezet meghajtásához

 − Késtartók és motolla 
 − Egyoldalú mechanikus adaptermeghajtás
 − Hajtóművön és kardántengelyen keresztül mechanikusan 
meghajtott behordócsiga és kaszasín

 − Jobb motollakialakítás optimalizált motollaujj-tartóval és 
csapágyazással a felcsavarodás csökkentéséért és 
a kisebb kilengésért

 − Kedvező szögben kialakított tartógerenda, hogy a 
vezetőfülkéből a vágóasztalra még jobb legyen a rálátás

 − A behúzócsiga magasságának fokozatmentes állítása
 − Visszaforgatható ferdefelhordó és behúzócsiga
 − A leválasztólemez kívülről állítható
 − LASER PILOT az automatikus kormányzási rendszerhez, 
szerszám nélkül csukható és beállítható

 − Gyorscsatlakozós kalászemelők, szerszám nélküli fel- és 
leszerelés

Plug & Play a repcének 

A vágóasztalba beépített repcelemezek és a repcekasza 
szerszám nélküli felszerelése gondoskodnak arról, hogy egy 
perc alatt átállítható legyen repcére. A repcekasza hidraulikus 
csatlakoztatása automatikusan aktiválja a hidraulikaszivattyút 
az oldalkasza meghajtásához. A csatlakozás egyszerűen két 
hidraulikus gyorscsatlakozóval megvalósítható.

 − A hidraulikaszivattyú automatikus be- és kikapcsolása
 − A beépített repcekaszákkal is az asztal még 150 mm-rel 
behúzható, illetve kitolható

 − A szállítókocsin egy zárható repcebox teszi lehetővé a 
repcekasza biztonságos elhelyezését, és mentesíti a súlytól 
a vágóasztalt

Rizses kivitel

A VARIO vágóasztalok gyárilag vagy egyszerű átalakítás után, 
bevont behordócsigával és rizses kaszaszerkezettel szerelve, 
rizs betakarítására is alkalmasak.

Megbízható hajtáslánc 

A kaszasínek bolygóműn keresztül vannak meghajtva, ezáltal 
nagyon csendesen futnak. A vágóasztal kitolása a hajtott 
kardántengellyel történik. Így minden helyzetben lehet 
vele dolgozni.

A behúzóhenger és a kaszahajtómű egyenként biztosítva vannak 
túlterhelés elleni tengelykapcsolóval. Így a VARIO vágóasztal 
kedvezőtlen feltételek mellett is biztos működést nyújt. 

Vágóasztal behúzva – 
gabona (-100 mm)

Vágóasztal kitolva – 
gabona (+ 600 mm)

Vágóasztal behúzva – 
repcekaszával (+ 450 mm)

Vágóasztal kitolva – 
repcekaszával (+ 600 mm)

Az oldalkasza és a rendválasztó 
szerszám nélküli rögzítése.

Hidraulikatömlők egyszerű 
csatlakoztatása a repcekasza 
meghajtásához.

A repcekasza felszerelése gyorskapcsolóval.

– 10 cm

Standard

+ 60 cm
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CERIOCERIO vágóasztalok

CERIO vágóasztalok

A CERIO 620-560 vágóasztalok a CLAAS új vágóasztal-
sorozatát alkotják. Ezek a VARIO vágóasztalok technikai 
megoldásain alapulnak, és optimális alternatívát kínálnak 
gabonabetakarításhoz.

A főbb ismérvek röviden
 − Kézzel beállítható 200 mm-es kitolási hossz
 − A behúzócsiga átmérője 660 mm az optimális 
anyagáramlásért

 − Optimalizált motolla a szárfelcsavarodás csökkentéséért
 − MULTIFINGER behordócsiga
 − Szerszám nélkül állítható magasságú rendválasztó
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CERIOCERIO vágóasztalok

Munka közben

Az CERIO sorozat a VARIO 930-560 vágóasztalok technikai 
megoldásaira épül, és kiváló alternatíva gabonabetakarításhoz. 
Tökéletesen alkalmas nagy területteljesítmény eléréséhez, 
függetlenül attól, hogy alacsony vagy  magas hozamú a 
terület. A vágóasztal manuálisan, +/- 100 mm-rel állítható az 
optimális anyagáramlás eléréséhez. Így a vágóasztal  könnyen 
igazítható a különböző körülményekhez és terményfajtákhoz.

Műszaki megoldások 

 − Manuálisan beállítható asztalpozíciók -100-tól +100 mm-ig
 − Kézzel beállítható 200 mm-es kitolási hossz
 − Automatikusan széthúzható kardántengely a 
kaszaszerkezet meghajtásához

 − Késtartók és motolla
 − Egyoldalú mechanikus adaptermeghajtás
 − Hajtóművön és kardántengelyen keresztül mechanikusan 
meghajtott behordócsiga és kaszasín

 − Jobb motollakialakítás optimalizált motollaujj tartóval és 
csapágyazással a felcsavarodás csökkentéséért és az 
alacsonyabb kilengésért

 − Kedvező szögben kialakított tartógerenda, hogy a 
vezetőfülkéből a vágóasztalra még jobb legyen a rálátás

 − A behúzócsiga magasságának fokozatmentes állítása
 − Visszaforgatható ferdefelhordó és behúzócsiga
 − A leválasztólemez kívülről állítható
 − LASER PILOT az automatikus kormányzási rendszerhez, 
szerszám nélkül csukható és beállítható

 − Automatikus parkoló- és szállítási helyzet 
 − Automatikus munkahelyzet
 − Gyorscsatlakozós kalászemelők, szerszám nélküli 
fel- és leszerelés

Vágóasztal-állítás

 − Kézi beállítás a vágóasztal alatt
 − Tíz csavarkötés a vágóasztal beállításához
 − Öt asztalpozíció állítható be: +100 mm, +50 mm, 0 mm, 
-50 mm, -100 mm

Rizses kivitel 

A CERIO vágóasztalok gyárilag vagy egyszerű átalakítás után, 
bevont behúzócsigával és rizses kaszaszerkezettel szerelve, 
rizsbetakarításra is alkalmasak.

Gyorscsatlakozós kalászemelők, 
szerszám nélküli fel- és leszerelés.

Gyorsabb és egyszerűbb 
rendválasztó-csere.

Vágóasztal behúzva – 
gabona (-100 mm)

A rendválasztók egyszerű 
magasságállítása.

Vágóasztal kitolva – 
gabona (+100 mm)

– 10 cm
Standard
+ 10 cm

A motollaujj tartó tengelyek és 
csapágyak optimális formával 
műanyagból a kisebb 
szárfelcsavarodás érdekében.

Pótkaszatartó alul a vágóasztalba 
épített.

Pót kalászemelők közvetlenül a 
vágóasztal mögött.
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Hagyományos vágóasztalok

Hagyományos vágóasztalok

A hagyományos vágóasztalok C 490 - C 370 még a jól bevált 
merev vágóasztalok. Jó áttekinthetőségük és kiemelkedő 
minőségük megnyerő.

A főbb ismérvek röviden
 − A behúzócsiga átmérője 480 mm-től az optimális 
anyagáramlás érdekében

 − Robusztus kaszahajtómű
 − Jól bevált merev vágóasztal
 − MULTIFINGER behordócsiga
 − Hidraulikus motollahajtómű
 − Bevonatolt behordócsiga,dupla kés vagy vágórendszer 
speciális dupla ujjakkal a rizs betakarításához

Hagyományos vágóasztalok
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Hagyományos vágóasztalokHagyományos vágóasztalok

Munka közben

A CLAAS vágóasztalai nagyon jó eredményről gondoskodnak 
a gabona betakarítás során. A kompakt vágóasztalok egy 
megbízható vágóasztalt kínálnak az AVERO számára. Ideális 
kis mezőkhöz és kis strukturált területekhez.

Műszaki megoldások

 − Jól bevált merev vágóasztal
 − Robusztus kaszahajtás olajban futó hajtómű által.
 − 1.120 löket/min
 − Hajtó szíjak automatikus feszítése
 − MULTIFINGER behordócsiga
 − Behúzócsiga 480 mm-es átmérővel
 − A behúzócsiga magasságának fokozatmentes állítása

Egyenletes hajtás.Kivülről állítható leválasztó elem (C 490, C 430, C 370).

Pótkasza.
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CORIOCORIO

CORIO

Az új CORIO kukorica adapter mind elismert technológiákkal, 
mind egyedülálló újdonságokkal fel vannak szerelve

A főbb ismérvek röviden
 − 17°-os szögállás munkahelyzetben, a csőveszteség 
megelőzésére

 − Egyenes törőhengerek
 − Ú, robusztus hajtáslánc
 − Új kialakítású szárterelő csőrök és koporsók a kíméletes 
növényvezetéshez

 − A burkolatok egyedülálló csukási megoldása a biztonságos 
szállításhoz 

 − A behordólánc egyszerű cseréje és feszítése 
 − Koporsókba épített kopóbetétek
 − 4- és 5-soros CORIO kukoricacső-törők
 − 75 és 70 cm-es sortáv
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Munka közben

A CORIO sorozat adapterei a legjobb választás a szemes 
kukorica és a szem-csutka keverék betakarításához. Mindegy, 
hogy bő termésű, magas kukoricáról vagy épp nagyon száraz 
kukoricaszárról van szó, a CORIO adapterekkel tiszta a 
csőtörés folyamata.

Működési elv

A kukoricaterelők gondoskodnak a kukoricaszárak egyenletes 
és kíméletes vezetéséről a törőhengerhez. A szárakat a 
törőhenger megragadja és lehúzza. Törőlemezek gondoskodnak 
a kukoricacső tiszta szétválasztásáról a szártól.

A vízszintes szárzúzó a lehúzott kukoricaszárakat állandó 
sebességnél darabolja össze. A behúzócsiga szállítja a 
kukoricacsöveket a ferdefelhordóhoz.

A CORIO adapterek lelke az egyenes kialakítású törőhengerek. 

Műszaki megoldások

 − Hatékony, könnyű futású meghajtás minden 
CORIO modellhez

 − A fordulatszám egyszerűen és gyorsan igazítható, a 
fogaskerék kombináció változtatásával

− Csigaalakú bevitel a törőhengerhez javítja a szárbehúzást
 − A mechanikusan vagy hidraulikusan beállítható törőlemezek 
lehetővé teszik a kukoricacsövek tiszta szétválasztását 

 − Minden törőhenger külön túlterhelés és idegen test ellen 
biztosított 

 − Törőhengerek és késhajtóművek a robusztus hajtóműházba 
vannak beépítve

 − AUTO PILOT és AUTO CONTOUR opcióként minden 
modellhez elérhető

CORIOCORIO

17°-os szög munkavégzés közben

17°, ezzel a CORIO modelleknek a legkisebb a dőlési szöge 
munkahelyzetben a piacon

 − A munkaszög körülbelül 10%-kal kisebb
 − Csőveszteség csökkentése, különösen a pattogó 
kukoricacsöveknél

 − Különösen fekvő kukoricában nyújt állandó teljesítményt

Vízszintes szárzúzó

Minden behúzóegységben található egy meghajtóegység 
integrált vízszintes szárzúzóval. Ennek jellemzője a jobb 
vágásminőség száraz körülmények esetén.

Pontos vágási kép

A növények pontos aprítása kedvez a növényi maradványok 
rothadásának, s így a követő növénykultúra homogén 
magágyának kialakításának is.

Csúcsforma

A koporsó elejének kialakítása új és egyedülálló lett. Ezen kívül 
a felület tulajdonságai is javultak.

 − Még kíméletesebb növényelvezetés a koporsó optimális 
formájának köszönhetően.

 − A csőrök oldallemezeinek kialakítása miatt a 
kukoricacsöveket később, egy rugalmasabb helyen húzza 
be a gép, elkerülve így a csőveszteséget.

 − Jobb teljesítmény fekvő kukoricában.



34 35

CORIOCORIO

Karbantartási helyzet

Egy mechanikus reteszeléssel a burkolatot könnyen fel lehet 
nyitni, így egyszerűen és gyorsan elvégezhető a karbantartás 
és a tisztítás.

Beépített kopóalkatrészek

A csőrök bal és jobb oldalán cserélhető kopóalkatrészek 
vannak beépítve. Amikor elkopnak, a megfelelő részt kell csak 
kicserélni, nem az egész csőrt.

Napraforgókészlet 

A behordólánc egyszerű cseréje gyors átszerelést tesz 
lehetővé napraforgóra. Ráadásul a törőhengerre speciális 
kések, oldalra magasítók, hátulra pedig egy speciális 
hátfal kerül. 

Új billentő mechanizmus 

A szárterelő csőröket egy új megoldásnak köszönhetően 
könnyen a koporsók tetejére lehet felcsukni.

Csőfogó gumi

Alapfelszereltségként minden modellbe kis csőfogó gumik 
vannak beépítve, amik meggátolják a csövek visszacsúszását. 
Opcióként egy nagy csőfogó gumi is elérhető. Ezek fel- és 
leszereléséhez nem szükséges szerszám. 

Állítható törőlécek

Minden modell alapfelszereltségként mechanikus vagy 
hidraulikus törőlap-állítással van felszerelve. A hidraulikus 
változat, amely lehetővé teszi a kényelmes állítást a fülkéből, 
opcióként utólag is kérhető. 

Szállítás az úton 

Mivel így az adapter 80 centiméterrel rövidebb, a 
közúti közlekedés sokkal biztonságosabb.

Egyszerű kezelés

A fülesláncok feszítése és cseréje könnyen, kényelmesen, 
gyorsan elvégezhető. A burkolat felnyitása után egy egyszerű 
szerszámmal ki lehet lazítani, meg lehet feszíteni vagy éppen 
ki lehet cserélni a láncot. 
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Összecsukható vágóasztal C 450Összecsukható vágóasztal C 450

Összecsukható vágóasztal C 450

A csukható vágóasztal az AVERO kombájnt olyan rugalmassá 
teszi, mint semmilyen más piacon elérhetőgép

A főbb ismérvek röviden
 − Használatra kész néhány egyszerű mozdulattal közvetlenül 
a mező mellett

 − A vágóasztal fel- és leszereléséhez nincs szükség  
további helyre

 − A vágóasztal maradt a 3 m-es szállítási szélessége belül, 
800-as gumiabroncsokkal 3,30 m-es szélességen belül

 − Jó kilátás szállítási pozícióban, biztonságos az úton
 − Ideális súlyeloszlású közúti közlekedés során is.
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Összecsukható vágóasztal C 450Összecsukható vágóasztal C 450

Munka közben

Az összecsukható vágóasztal feleslegessé teszi a vágóasztal 
le-és felszerelését, optimális menettulajdonságokat és kiemelkedő 
kilátást garantál, valamint praktikusan, megszakítások nélkül 
teszi lehetővé a vonulást egyik területről a másikra.

Műszaki megoldások

 − Osztott kaszasín és motolla
 − Egyoldalú mechanikus adaptermeghajtás
 − Hajtóművön és kardántengelyen keresztül mechanikusan 
meghajtott behordócsiga és kaszasín

 − A behúzócsiga magasságának fokozatmentes állítása

Szállítás
A kompakt kivitelezés – a megengedett szállítási szélességek 
figyelembevétele mellett – gondoskodik az optimális látási 
körülményekről és a legszűkebb tereken történő kiemelkedő 
mozgékonyságról.

Csukás-nyitás
A teljesen hidraulikus összecsukás egy gombnyomással 
működik. A stabil vázkialakítás precizitást és állandó 
üzembiztosságot garantál.

Betakarítás
Néhány másodperc alatt az összecsukható vágóasztal bevetésre 
kész. A rendválasztók munkapozícióban, a kardántengelyek 
csatlakoztatva és a gép indulásra készen áll.
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SUNSPEEDSUNSPEED

SUNSPEED

A SUNSPEED napraforgó adapterek egyedülálló szedési 
koncepciójukkal, nagyon nagy területi teljesítményükkel, 
minimális veszteségekkel és egyszerű kezelhetőséggel 
rendkívül meggyőzőek.

A főbb ismérvek röviden
 − SUNSPEED napraforgó adapter, 8 soros
 − A napraforgó tányérok tökéletes levágása szár nélkül – szár 
nélküli vágáskialakítás

 − A motolla magasság és fordulatszám kényelmesen 
beállítható a kezelőfülkéből a menetsebességgel 
összhangban

 − Az állítható terelőlemezek a szárat biztos pozícióban tartják
 − A lemezek közötti rések beállíthatók a szárvastagsághoz
 − Lemezek lejtőn állíthatók
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SUNSPEED

Működési elv

A napraforgót először a tálcák ragadják meg. Az állítható 
terelőlemez gondoskodik a napraforgótányérok előrenyomásáról. 
Ugyanakkor a kaszasín alatti henger a szárat lehúzza. A 
terelőlemez és a lehúzóhenger megakadályozza a szárak idő 
előtti vágását. Ha a tányérok a motollához kerülnek, csak akkor 
történik meg a vágás. a levágott tányérok a behordócsigához 
jutnak, ahonnan végül a termény a ferdefelhordóba kerül.

Ez az egyedi működési elv gondoskodik a következőkről: 
 − Alacsonyabb üzemanyag-felhasználás
 − Nagyobb cséplési és tisztítási teljesítmény
 − Alacsonyabb kopás minden alkatrészen

Munka közben 

A SUNSPEED napraforgó adapter az optimális megoldás a 
napraforgó betakarítására. Az egyedülálló működési elv 
kiemelkedő cséplési terhelést és a nem magjellegű részektől 
való megtisztítást tesz lehetővé.

A különböző sorszélességekre és szárvastagságokra  
való alkalmazkodás teszi a SUNSPEED-et univerzális 
napraforgó adapterré.

Műszaki megoldások 

 − A kaszahajtómű egy alacsony karbantartás igényű 
olajfürdős hajtóművel működik

 − Magas vágási frekvencia 1.200 löket/min -től
 − A lehúzóhengert és a behordócsigát láncok és szíjak hajtják
 − Akár 20 mm-t állítható tálcaszélesség
 − 1.800 mm hosszú tálcák az egyenletes tányérvezetéshez
 − Állítható motollasebesség
 − Állítható behúzócsiga – sebesség
 − A motolla fordulatszám szabályozása függ a haladási 
sebességtől

Lehúzóhenger.

Pótkasza.

Jól bevált hajtómű.

Állítható tálcák. Állítható terelőlemezek.

1 Állítható terelőlemez
2 Motolla  

3 Kaszasín
4 Lehúzóhenger

SUNSPEED
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Termelékennyé tesz Cséplőrendszer

Cséplési technológia a CLAAS-tól

 − Egyedülálló APS cséplőszerkezet
 − Hatékony másodlagos leválasztás
 − Nagy teljesítményű 3-D tisztítás
 − Tökéletes szalmakezelés
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APS-cséplőszerkezet

MULTICROP kosár / kőgyűjtő vályú.

20%-kal nagyobb áteresztés, 
azonos üzemanyag-felhasználás mellett

Egyedülálló APS-cséplőszerkezet

Az AVERO 240 rendelkezik elsőként az osztályában APS 
cséplőrendszerrel. Ez a rendszer már a cséplődob előtt 
megmutatja döntő előnyét, mivel a termény drasztikus 
gyorsítása 3 m/s-ról 20 m/s sebességre, igazán hatékony 
folyamatok sorát indítja el.

 − A cséplődob előtt a terményt egy gyorsítódob szétteríti
 − Az anyagáram egyenletes és 33 százalékkal gyorsabb
 − A nagyobb centrifugális erők lényegesen több magot 
választanak le

 − A gyorsítódob alatt található előleválasztó kosár a magvak 
30 százalékát felfogja, amely jelentősen tehermentesíti a 
főkosarat

Összességében 20%-kal magasabb teljesítményt realizálhat, 
azonos üzemanyag-felhasználás mellett. Az APS-szel 
ezzel számolhat.

Egyenletes

A gyorsítódob veszi át az anyagot a ferdefelhordótól és vezeti 
minden zaj nélkül a cséplődobhoz. Így kellemes csendes 
marad a fülkében.

Rugalmas gyorsítókosár

Az előkosár MULTICROP-kosárként funkcionál: a 
2 kosárszegmens gyors cserélhetősége minimalizálja az 
átszerelési időt, és maximalizálja a gazdaságosságot.

Hosszabb cséplési szakasz

A hagyományos megoldásokkal szemben a CLAAS APS-
cséplőrendszernél sikerült elérni, hogy a cséplőkosár sokkal 
nagyobb szögben körülfogja a cséplődobot. Napjainkban 
csak ez az egyetlen cséplőszerkezet rendelkezik 151 fokos 
átfogási szöggel. Ez az Ön számára csak hasznot jelent: 
Kíméletes cséplést a megfelelő kosárhézaggal, alacsonyabb 
dobfordulatszámot és jelentősen csökkenő üzemanyag-
fogyasztást.

Kőgyűjtő vályú

Nagyobb mértékű biztonságot nyújt a nagyméretű kőgyűjtő 
vályú. Oldalról könnyen kinyitható és önürítő.

Jobb szemminőség

A jobb minőségű toklászolás és hántolás érdekében az 
APS-cséplőrendszer többszintű testreszabott lehetőségeket 
és kiegészítő felszereléseket kínál, mint például az 
intenzív cséplőelemeket és a toklászolólemezeket. A toklászoló 
lemezek egy kar segítségével másodpercek alatt felhajthatóak.

Az APS-előnyei összességében olyan eredményhez vezetnek, 
amely 100%-osan meggyőznek: legmagasabb cséplési 
teljesítmény kiemelkedő termény minőség mellett.
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CLAAS cséplőszerkezetMérhetetlenül sokoldalú és tökéletesen megbízható

Minden téren egyeduralkodó

Az AVERO 160 kombájnban is egy hagyományos CLAAS 
cséplőszerkezet van, amely újra és újra bebizonyítja, hogy a két 
legfontosabb feladatát tökéletesen elvégzi: a cséplést és a 
leválasztást. Bármilyen aratási körülmények között. Teljesen 
mindegy, milyen terményhez és érési állapothoz kell igazodni: 
sokoldalúságához 1,06 m-es cséplődob szélessége is hozzájárul.

 − A cséplőszerkezethez könnyen hozzáférhetünk, elölről a 
ferdefelhordótól, valamint a nagyméretű borítólemezek 
eltávolítása után a gép mindkét oldaláról.

 − A zökkenőmentes aratást a robusztus kivitelű hajtóművek 
biztosítják.

Minden terményhez kiváló
AVERO 160 MULTICROP-kosárral

A cséplődob alatti kosár, mint MULTICROP-kosár helyezkedik 
el, egyes szegmensei könnyen kicserélhetők. Így a kosarat 
többféle terményhez használhatja. – Gondoskodik a tiszta 
cséplés, a termények kíméletes kezelésének és a gondosabb 
leválasztásának, valamint a gazdaságos aratás helyes 
kombinációjáról.

Az AVERO 160 modell hagyományos CLAAS 
cséplőszerkezettel rendelkezik.

Kőgyűjtő vályú

Az AVERO 160 esetében is egy nagyméretű kőgyűjtő vályú 
gondoskodik a még nagyobb biztonságról. Oldalról könnyedén 
nyitható és önürítő.

MULTICROP-kosár. Önürítő kőgyűjtő vályú.
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Másodlagos leválasztás | Szalmarázó technológiaA helyes út

A CLAAS kompakt-elv

Az APS cséplőrendszer olyan hatékonyan dolgozik, hogy 
az  AVERO 240 kombájnban a másodlagos leválasztás során 
jóval kevesebb szem rázódik ki, mint amire számítunk. 
Az APS-nek köszönhetően a magok 90%-a a szalmából 
kiválasztódik. A maradék 10%-ot a négy rázóláda négy 
ejtőlépcsőn keresztül nyeri ki a szalmából. 

Az AVERO 240 megengedheti, hogy összehasonlítsa magát 
egy 5 ládás APS-nélküli géppel, ugyanakkor méreteiben egy 
kompakt 4 ládás gép marad. Mindez gazdaságilag is mérhető. 
Az AVERO 160 a körülményekhez képest átlagon felüli 
teljesítményt mutat: a hagyományos CLAAS cséplőszerkezet 
tökéletesen dolgozik együtt a 4 szalmarázó ládával. 

Teljes ellenőrzés

Hogy a gép teljesítményét a legjobban ki tudja használni és a 
cséplés minősége is a lehető legjobb legyen, az AVERO-ban 
számos távfelügyeleti segítség áll rendelkezésre:

 − A másodlagos leválasztás és a tisztítás áteresztőképesség 
ellenőrzése a CIS-en

 − Területmérés és üzemanyagfogyasztás mérés a CIS-en
 − Kalászvisszahordás a cséplőszerkezethez
 − A kalászvisszahordó csiga kémlelőablak világítása
 − Nagyméretű kémlelőablak a magtartályra a termény 
ellenőrzéséhez

Négy ejtőlépcső

Az AVERO négy szalmarázó ládája teljesen új kialakítású és 
alkalmazkodik a nagyteljesítményű APS cséplőszerkezethez. 
A másodlagos leválasztás 3.900 mm összfelületen, négy 
ejtőlépcsőn keresztül megy végbe. Középső-és szélső 
hatásnövelők szintén az alapfelszereltséget erősítik. Ezzel a 
rendszerrel nagy szalmatömegeket tudunk gördülékenyen és 
könnyedén továbbítani. 

Hatékony lazítás

A szalmát a vezérelt lazítóujjak intenzíven rázzák. Minden 
szalmarázóláda felett egy lazítóujj található, amely a szalmát 
felülről aktívan lazítja. A lazítás lendületes anyagáramlást és 
vékony szalmaréteget eredményez. Végül a szemek a ládákon 
keresztül könnyen kihullanak, a leválasztás teljesítménye pedig 
jelentősen megnövekszik.

Veszteségszenzor.
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Tisztítás | MagtartályEgy pillantás a magtartályba: 
tiszta munka

Erős ventilátor

Az AVERO-ban egy radiál ventilátor gondoskodik a 
legfinomabb magtisztításról. A ventilátor a vezetőfülkéből 
fokozatmentesen állítható és a különböző rostaterheléseknél 
is állandó szélmennyiséget és egyenletes nyomást biztosít. 
A levegő kényszeráramoltatása megakadályozza a 
szalmaszőnyeg kialakulását.

Ehhez kapcsolódnak a CLAAS 3D tisztítórendszerének 
meggyőző előnyei:

− Dinamikus lejtőkiegyenlítés a felső rosta aktív vezérlésével
 − Még a legkisebb egyenetlenségekre is reagál
 − Stabil teljesítmény akár 20 százalékos oldallejtőkön is
 − Karbantartás- és kopásmentes
 − Gyors és egyszerű utólagos beszerelésNagyobb üzemanyag tartály

Amikor a munka nagy részét a cséplőszerkezet, a szalmarázó 
ládák és a tisztítás már elvégezte, koncentrált magminőség 
gyűlik össze a magtartályban. Az akár 5.600 literes 
magtartályával az AVERO a befogadóképesség esetében is 
egy jelentős nagyságot tanúsít. Ugyanakkor nem ez az 
egyetlen erőssége.

 − Egyszerű mintavételezés
 − Magasra nyíló ürítőcsiga
 − Ideális súlyelosztás
 − Könnyű bepillantás a magtartályba
 − Magtartály tető működtetés a kezelői felületről lehetséges
 − Gyors, egyenletes ürítés
 − Sima felület a gyors és tökéletes ürítésért
 − Nagy kémlelőablak a magtartályon

Közvetlen betekintés

Néha egy gyors pillantás többet mond, mint 1.000 szenzor. 
Az AVERO vezetőfülke hátulján található nagyméretű 
kémlelőablak lehetővé teszi a termény vizuális ellenőrzését. 
Ezenkívül a kalászvisszahordást is megtekintheti kényelmesen 
a vezetőülésből. A kémlelőablak pedig megvilágítható.

Kihúzható előkészítő asztal

A kihúzható előkészítő asztalon találunk egy előleválasztót a 
magnak (lent) valamint a töreknek és a szalmának (fent). A 
felső rosták tehermentesítése által a tisztítókapacitás nagyobb 
lesz. Az előkészítő asztal tisztításához az aratás végén csupán 
ezek egyszerű kihúzására van szükség.

3-D nélkül
> 20%

3-D-vel
> 20%

Nagy magtartályméretek
AVERO 240: 5.600 l
AVERO 160: 4.200 l

3D-tisztítás
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Szalmakezelés | PROFI CAMA rövidtől a hosszúig

Rövid szalmaszecska

Az AVERO az egyforma rövidre aprított szalmát teljes vágási 
szélességben szétteríti, és mélyen a tarlóba fújja. A terítési 
szélesség egyszerűen állítható. 

A CLAAS szecskázó egy kiegészítő ellenkéssel van felszerelve. 
Mindkét elem egyedileg állítható és a különböző 
szalmakörülményekhez alkalmazkodik. Ezáltal egy szalmaszál 
sem marad épen. A szecskázás során a szalma átmegy a 
forgó késeken és egy ellenkéssoron. 

PROFI CAM: mindent szem előtt

Minden AVERO modell szalmaszekrényére felszerelhető 
a PROFI CAM rendszer. Ezzel a kamera helyzettel két 
műveletet is megfigyelhet a vezetőfülkében ülve, egy színes 
monitoron keresztül:

 − Törekterítő/szalmaoszlató
 − A gép hátsó része tolatáskor

Összesen négy kamerát lehet a rendszerhez csatlakoztatni és 
egyidejűleg a színes monitoron a vezetőfülkében megjeleníteni.

Legjobb szalma

Az AVERO a hosszú szalmához is igen gyengéd. A kíméletes 
cséplő és leválasztó folyamatoknak köszönhetően a szalma  
a teljes szerkezetét megtartja, amely ideális a kiváló  
minőségű alomhoz. Kikapcsolt szecskázónál a szalma laza 
rétegben a földre hullik. Így gyorsan megszárad, és ezután 
könnyen bálázhatunk.

Egyszerű átállás szecskázásról rendképzésre.
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RizsbetakarításAVERO 240
Rizsben erős

Rizshez alkalmas: APS-cséplőszerkezet 

A rizsszemek érzékenyek. Annak érdekében, hogy a 
betakarítás során ne sérüljenek meg, a szokásos verõléces 
cséplõdob helyett tüskésdobot használnak. A tüskék a 
cséplődobon kidörzsölik a rizsszemeket a rizsnövényből. 
A cséplődob lécein helyezkednek el, és áthaladnak a 
cséplődobon rögzített tüskéken. 

Továbbá fogazott léceket csavaroznak a forgódobra, hogy a 
nehéz rizsszalma minden körülmény mellett biztosan a 
rázóládákra irányítódjon.

Az AVERO 240 járószerkezete

A nehéz betakarítási körülmények a rizsföldön különösen nagy 
terheléseket igényeket támaszt a gép felé. Különösen tömített 
tengelyek állnak rendelkezésre nagyon nedves körülmények 
között történő használatra. Ezek garantálják a megbízhatóságot 
és a tartósságot a legkedvezőtlenebb körülmények között is.

Magtartály HD

A rizsszemek különösen agresszívek és nagy kopást okoznak 
a gabona összegyűjtésekor és ürítésekor.Ezért van egy 
különösen kopásálló változata a magtartálynak. Itt a 
magtartály töltésére illetve ürítésére szolgáló csigák illetve az 
ürítőcsiga speciális bevonattal rendelkezik.

Hagyományos vágóasztalok rizs 
betakarításhoz, C490 és C430

Ezen vágóasztalok behúzócsigái HD változatban szintén 
elérhetők. ezeknél a csigalevelek speciális bevonattal 
rendelkeznek,hogy csökkentsék a kopást, amit a növények és 
a tapadó szennyeződések okoznak. A növények tiszta vágása 
érdekében ezeket a vágóasztalokat két különböző 
vágórendszerrel lehet felszerelni:

 − Speciális dupla ujjak és ellentartás a kaszasínnek 
(kalászemelők használata nem lehetséges)

 − Duplakéses kivitel (kalászemelők használata nem 
lehetséges)

VARIO és CERIO vágóasztalok a 
rizsbetakarításban

A VARIO és CERIO vágóasztaloknak is elérhető egy speciális 
felszereltsége rizs betakarításhoz. Mint, ahogy a C490 és 
C430 vágóasztaloknál a behordócsiga itt is bevonattal 
rendelkezik,hogy minél jobban csökkentsék a kopást. 
Különleges vágórendszer is rendelkezésre áll itt a rizsnövények 
problémamentes vágásához. A rövid dupla ujjak és a 
rögzített ellentartás biztosítják a pontos vágást és az 
eltömődésmentes munkavégzést.
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CLAAS POWER SYSTEMSA látszat néha csal – Nagy teljesítmény

Egy CLAAS gép sokkal több, mint az egyes alkatrészek 
összessége. A legnagyobb teljesítmény akkor érhető el, ha 
minden egyes rész egymással jól összehangoltan dolgozik. 
A CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) név alatt kombináljuk 
a legjobb komponenseket egy intelligens hajtásrendszerhez.

Meghajtásunk a legjobb összetevők összjátéka

Teljes motorteljesítményt mindig csak akkor, ha szükséges. 
Hajtómű, amely megfelel a gép felhasználásához. 
Üzemanyag-takarékos technológia, amely gyorsan 
visszahozza az árát.
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MotorCummins motorok teljesítik a Stage V normákat

Környezetkímélő

Az AVERO-ban kezdetektől a legújabb Cummins motor 
dolgozik. A Cummins B6.7 teljesíti a Stage V kibocsátási 
normákat és erőteljes 167 illetve 213 lóerőt nyer ki a 6,7 literes 
lökettérfogatú motorokból. Mivel EGR technológia nélkül 
működik, a hűtési teljesítmény csökkenthető. Ez növeli a 
motor teljesítményét. 

A kipufogógáz-utókezelés egy dízel-részecskeszűrőből és egy 
SCR katalizátorból áll. Ez az egység a motortérben található, 
de kompakt kialakításának köszönhetően tökéletes 
hozzáférést biztosít a motorhoz a karbantartási és tisztítási 
munkákhoz. A nagyméretű karbamidtartály közel 49 literes. 
Töltöttségi állapotát a vezetőfülkében ellenőrizheti.

Előnyei

 − A 400 literes üzemanyagtartály hosszú megszakítás nélküli 
munkanapokat eredményez 

 − A 49 literes karbamid-tartály csökkenti az újratöltési 
intervallumokat 

 − A kipufogógáz utókezelésnek kevés helyre van szüksége

 − A motor és a hűtő nem könnyen hozzáférhető 
 − Az EGR technológia nélkülözésével hűtési teljesítményt 
takarít meg

 − AVERO 240, 213 lóerővel 
 − AVERO 160, 167 lóerővel

A holnap motorjai

Ami a jövőorientált motortechnikát illeti, a Cummins áll az élen. 
A Cummins motorokat világszerte több mint 1.000.000 
mezőgazdasági gépben használják. A paletta 55 LE-től 4400 
LE-ig terjed. 

Új
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MotorA Perkins motorok a Stage IIIA
kibocsátási normákat teljesítik

Nagy teljesítmény

Az új generációs Perkins motorok Common-Rail technológiával 
az AVERO 160-ban 158 LE, az AVERO 240-ben 205 Le 
teljesítményt nyújt. Az égési folyamatot a Perkins optimalizálta. 
Ennél nincs szükség további rendszerekre a kipufogógáz 
utókezelésére, hogy a Stage IIIA (Tier 3) károsanyag- 
kibocsátási normának megfeleljen.

A hűtőrendszert állandó automatikus porelszívással tisztítják. 
Ezáltal a hűtőlamellák jelentősen kevésbé szennyeződnek. 
Ha még mindig időnként meg kell tisztítania a hűtőkosarat, 
egyszerűen hajtsa félre. Minden jelentős karbantartási pontot 
gyorsan és kényelmesen elérhet a mobil és összecsukható 
létra segítségével.

A valódi erőtartalék

A robusztus Perkins motor annyi erőt ad az AVERO-nak, 
hogy nehéz betakarítási körülmények között is hosszú és 
eredményes munkákhoz vezeti Önt. A modern 
motortechnikának köszönhetően az üzemanyag-felhasználás 
meglepően alacsony. 

Meggyőző előnyök

 − A 400 literes üzemanyagtartály hosszú megszakítás nélküli 
munkanapokat eredményez

 − A motor jobb működési tulajdonságai és az optimális 
erőátvitel jelentősen csökkenti az üzemanyag-fogyasztást

 − A jó hozzáférhetőség megkönnyíti a karbantartási- és 
tisztítási munkákat

 − AVERO 240 , 205 lóerővel
 − AVERO 160 , 158 lóerővel

Új

Perkins 
1106 D-E70TA
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Gumiméret | JárószerkezetA talaj értékes

Talajkímélő a szántóföldön 

A széles abroncsválasztéknak köszönhetően az AVERO az Ön 
igényeire szabható. Az AVERO 800 mm széles abroncsokkal 
szerelhető fel a talaj maximális védelme és tapadása 
érdekében. A gép alacsony üzemi súlyával együtt nincsenek 
mély nyomok és az ebből eredő káros tömörítés. Minden 
rendelkezésre álló betakarítási nap felhasználható. Az esőben 
hosszabb szünetek után is gyorsan folytatható a betakarítás. 

Könnyű közlekedés

800 mm széles gumiabroncsokkal is az AVERO 3,30 m külső 
szélesség alatt marad. Ez teszi az AVERO-t ideális partnerré 
kis strukturált területeken. Rugalmasan és jó manőverezhetőséggel 
jut el egyik felhasználási helyről a másikra.

Kívánatra 3 m alatt

Ha a felhasználási terület különösen sűrűn lakott területeken 
található, vagy ha a közúti engedély megszerzésére vonatkozó 
követelmények nagyon magasak, az AVERO legfeljebb 3 m 
külső szélességbe belefér. A 650 mm széles gumiabroncsok 
ideális kompromisszumot jelentenek a szállítási szélesség, a 
talajnyomás és a tapadás között.

Precíz a munka során

Nincs kapcsolás, nincs váltás, csak teljes összpontosítás az 
aratásra. Az AVERO hidrosztatikus hajtóművét egészen 
könnyen vezérelheti a multifunkciós kar segítségével. A nagy 
szivattyútérfogat minden körülmények között agilis vezetési 
magatartást biztosít. Függetlenül attól, hogy nehéz terepen 
vagy úton van, a teljes vonóerő mindig rendelkezésre áll, és a 
multifunkciós kezelőkarral pontosan és érzékenyen vezérelhető. 
A hajtómű megbízhatóan teljesít minimális kezelői 
parancsokat. Ez a pontosság előnyös lehet például az 
adapterek felvételekor vagy ürítéskor.
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Hűtőrendszer | KarbantartásGyorsabbá tesz

Gyorsabb hozzáférés

Az AVERO karbantartási intervallumai olyan hosszúak, a 
leállási idők olyan rövidek, mint eddig sosem. Minden fontos 
karbantartási pont könnyedén hozzáférhető. És a legjobb: 
rengeteg mindent egyszerűen meg tud csinálni, igen rövid  
idő alatt.

Egyszerű karbantartás

 − Kinyitható hűtőkosár a gyors, manuális tisztításért
 − A nagyméretű oldalburkolatok remek hozzáférhetőséget 
biztosítanak

 − A motortérhez és más karbantartási területekhez könnyű 
hozzáférni a kihajtható és leakasztható létra segítségével

 − Szükség esetén a szalmaszekrény hátsó része nyitható
 − Hosszú karbantartási intervallumok
 − Zsírzótömb
 − Tárolórekesz a szerszámoknak

Intelligens hűtőrendszer automatikus 
porelszívással

Az AVERO -ban egy hatékony, közös hűtőrendszer van a motor, 
a hidraulika és a légkondicionáló részére. Az automatikus 
porelszívás gondoskodik a hidraulikusan forgó hűtőkosarak 
tisztításáról és ezáltal a nagyobb hűtési teljesítményről. Így a 
hűtőlemezek is sokkal kevésbé piszkolódnak be. Az egyszerű 
tisztítás érdekében a hűtőkosár kinyitható.

Könnyű hozzáférés a motortérhez.Nagyméretű oldalburkolatok az 
egyszerű hozzáférés érdekében.
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Kifejezetten az Ön gépéhez igazítva
Pontos alkatrészek, értékálló erőforrások, támogató kiegészítők. 
Használja ki kiterjedt termékkínálatunkat, amellyel Önnek 
megoldást nyújtunk, hogy gépének üzembiztosságát akár 
100%-osra emelje.

Minden működik 
CLAAS Service & Parts

CLAAS Service & Parts

Világméretűre kiterjedő ellátás
A németországi Hammban található CLAAS alkatrész-
logisztikai központ csaknem 200 000 különböző alkatrésszel 
rendelkezik több mint 140 000 m2 üzemi területen. Központi 
pótalkatrész-raktárként az ORIGINAL összes alkatrészét 
gyorsan és megbízhatóan szállítja az egész világon. A helyi 
CLAAS partner nagyon rövid időn belül felajánlhatja Önnek a 
megoldást: betakarításához, gazdaságához.

Nagyobb biztonság az Ön gépéhez
Növelje működési megbízhatóságát, minimalizálja a javítások 
és a meghibásodások kockázatát. A MAXI CARE kiszámítható 
költségeket kínál Önnek. Állítsa össze egyéni szolgáltatási 
csomagját a személyes igényei szerint.

Az Ön CLAAS kereskedője
Nem számít hol tartózkodik – mi mindig megadjuk Önnek a 
szükséges szolgáltatást és kapcsolatokat. Nagyon közel 
Önhöz. A CLAAS partnerei éjjel-nappal rendelkezésre állnak az 
Ön és a gépe számára. Tudással, tapasztalattal, szenvedéllyel 
és a legjobb technikai felszereléssel. Hogy működjön.

Az Ön gazdaságához: CLAAS FARM PARTS
A CLAAS FARM PARTS az Ön gazdaságába minden 
mezőgazdasági alkalmazáshoz kiterjedt, típusokon és 
felhasználási területeken átívelő alkatrészprogramot kínál. 
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Kialakítás

1 Kényelmes vezetőfülke

2 Intenzív lazító

3 Cummins-Motor (Stage V) / Perkins-Motor 
(Stage IIIA)

4 PROFI CAM

5 Szalmaszecskázó 

6 3D-tisztítás

7 Nagy teljesítményű rázóláda

8 Radiálventilátor

9 APS

10 Hidrosztatikus motollahajtás

11 Behajtható rendválasztó

12 VARIO vágóasztal

13 Többfunkciós csatlakozó

14 CIS

Meggyőző műszaki megoldások

AVERO 240
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Kialakítás

1 Kényelmes vezetőfülke

2 Intenzív lazító

3 Cummins-Motor (Stage V) / Perkins-Motor 
(Stage IIIA)

4 Szalmaszecskázó 

5 3D-tisztítás

6 Nagy teljesítményű rázóláda

7 Radiálventilátor

8 Hidrosztatikus motollahajtás

9 Behajtható rendválasztó

10 VARIO vágóasztal

11 Többfunkciós csatlakozó

12 CIS

Meggyőző műszaki megoldások

AVERO 160
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Cséplési technológia

 − Az APS-nek köszönhetően akár 20%-kal nagyobb 
áteresztőképesség azonos üzemanyag-fogyasztásnál 

 − A MULTICROP-kosarakkal gyorsan alkalmazkodik a 
különböző terményekhez 

 − 3D-tiszítás 20%-os lejtésig
 − CLAAS intenzív lazítók nagyobb hatásfokkal 

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS

 − Cummins és Perkins motorok nagy erő- és 
teljesítménytartalékkal

 − Intelligens hűtőrendszer automatikus porelszívással.
 − Gyorsabb és kényelmesebb hozzáférés a karbantartási 
pontokhoz

 − Korszerű hidrosztatikus hajtás
 − Nagy fordulékonyság az alacsony külső szélesség által: 
800mm-es kerekekkel 3,30 m alatt, 650 mm-es kerekekkel 
3 m alatt 

 − Csökkentett talajnyomás az alacsony össztömeg és széles 
kerekek által

 − FIRST CLAAS SERVICE éjjel nappal

Fülke

 − Tágas, kényelmes vezetőfülke a nyugodt és összpontosított 
munkavégzés érdekében

 − A vezetőülésből a megvilágított kémlelőablakon át a 
kalászvisszahordás egy szempillantás alatt ellenőrizhető

 − A multifunkciós kezelőkar és a CLAAS Információs 
Rendszer (CIS) optimális kapcsolat a gép és a kezelő között

Vágóasztalok

 − A VARIO vágóasztalok akár 10%-kal nagyobb 
teljesítménnyel az optimalizált anyagáram által 

 − Összecsukható C450 vágóasztal a gyors területváltáshoz 
 − Sokoldalú felhasználhatóság a CORIO és SUNSPEED 
adapterek által

 − CERIO és hagyományos vágóasztalok gabonához

A kompaktság rugalmassá teszi 
Érvek

A CLAAS a gyakorlat követelményeinek kielégítésére termékeit folyamatosan továbbfejleszti. A változtatás jogát fenntartjuk, a képek csak tájékoztató jellegűek és esetleg a széria felszerelésbe nem 
tartozó különleges tételeket is tartalmazhatnak. Ez a prospektus az egész világon történő használatra készült. A pontos specifikációkkal és az árlistával kapcsolatban kérjük forduljanak az Axiál Kft-hez 
(tel:79/526-400), hazai CLAAS márkakereskedőjükhöz. A fotók készítésekor, a működési elvek szemléltetéséhez alkalmanként bizonyos védőberendezéseket eltávolítottunk. Az összes gépet az érvényes 
jogszabályoknak megfelelően szállítjuk.
Minden motor műszaki adat alapvetően a Stage európai kipufogógáz normára vonatkozik. A Tier norma elnevezés ebben a dokumentumban kizárólag információként szolgál a jobb érthetőségért.  
Az olyan régiókban, ahol a kipufogógáz kibocsátás a Tier-en keresztül történik, ezáltal nem alárendelhető.

●  alapfelszereltség      ○  opció      □  elérhető      –  Nem áll rendelkezésre●  alapfelszereltség      ○  opció      □  elérhető      –  Nem áll rendelkezésre

AVERO 240 160

Cséplőrendszer
APS-cséplőrendszer ● –
Gyorsítódob fordulatszáma a cséplődob fordulatszámának 

80%-a
–

MULTICROP kosár ● ●
Cséplődob szélesség mm 1060 1060
Cséplődob átmérő mm 450 450
Cséplődob fordulatszáma 650-1500 ford. / perc ● ● 
Cséplődob fordulatszáma 500-1400 ford. / perc ● ●
Cséplődob fordulatszámának mérséklése ford. / perc 300, 430, 550 300, 430, 550
Cséplőkosár átfogási szöge fok 60 –
Cséplőkosár átfogási szöge fok 151 117
Kívülről felhajtható toklászolólemezektől ● –
Kosárállítás a fülkéből, 1 karral, arányosan mindkét kosárnál ● –
Kosárállítás a fülkéből, 1 karral, arányosan – ●
Nagy kőgyűjtő vályú ● ●

Másodlagos leválasztás
Szalmarázóládák száma száma 4 4
Szalmarázóláda ejtőlépcsők száma 4 4
Szalmarázó láda hossza mm 3900 3900
Szalmarázók felülete m2 4,13 4,13
Leválasztási felület m2 4,8 4,8
1 intenzív lazító ● ●

Tisztítás
Előkészítőasztal, kivehető ● ●
Ventilátor Radiálventilátor Radiálventilátor
Elektromos szelelőállítás ● ●
Osztott, ellenmozgó rostaszekrények ● ●
3D-tisztítás ○ ○
Rosta 2 részes 2 részes
Rostafelület m2 3,00 3,00
Lamellás rosta ● ●
Kalászvisszahordás a cséplőszerkezethez ● ●
Menet közbeni kalászvisszahordás-ellenőrzés a vezetőfülkéből ● ●

Magtartály
Magtartály térfogata l 5600 4200
Ürítőcsiga kihajtásának szöge fok 101 101
Ürítési teljesítmény l/s 51 51

Szecskázó
STANDARD CUT szecskázó, 40 késsel ● ●

Motor
Stage V károsanyag-kibocsátási norma
Gyártó Cummins Cummins

Kipufogógáz-utókezelés SCR + DPF ● ●
Típus B6.7 B6.7
Hengerek száma / lökettérfogata (db/l) R 6/6,7 R 6/6,7
Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 157/213 123/167
Karbamidtartály 49 l ● ●
Üzemanyagtartály térfogata l 400 400

Stage IIIA (Tier 3) kipufogógáz norma
Gyártó Perkins Perkins

Típus 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Hengerek száma / lökettérfogata (db/l) Soros 6/7,0 Soros 6/7,0
Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 151/205 116/158

Tömegek
Vágóasztal, szecskázó nélkül1 8700 8250

1 Felszereltségenként eltérhet

5466 mm

4907 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

C 430 (4320 mm)

C 490 (4920 mm)

VARIO 500 (4950 mm)

VARIO 560 (5560 mm)

AVERO 240 160

Első híd gumiabroncsozása

Cséplőszerkezet szélessége mm 1060 1060

Abroncsméret Külső szélesség
23.1-26 12 PR R1 KB F20 m 3,03 3,03
23.1-26 12 PR R1 KB F16 m 2,82 2,82
620/75 R 26 m 3,03 3,03
620/75 R 30 m 2,96 2,96
650/75 R 32 m 2,98 2,98
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Hátsó híd gumiabroncsozása

Cséplőszerkezet szélessége mm 1060 1060

Abroncsméret Külső szélesség
12.5/80-18 m 2,68 2,68
14.5/75-20 m 2,71 2,71
440/65 R 24 m 2,93 2,93
500/60-22.5 m 2,89 2,89



AVERO 240 160

Adapterek
VARIO vágóasztalok VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 VARIO 560, VARIO 500
CERIO vágóasztalok CERIO 620, CERIO 560 CERIO 560
Hagyományos vágóasztalok C 490, C 430, C 370 C 490, C 430, C 370
Repcekészlet Minden VARIO vágóasztalhoz
Összecsukható adapterek C 450 –
CORIO 575 C, 570 C, 475 C, 470 C 575 C, 570 C, 475 C, 470 C
SUNSPEED 8-70, 8-75 8-70, 8-75

Hagyományos vágóasztalok
Tényleges vágásszélesség m C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 

C 370 (3,71 m)
C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 
C 370 (3,71 m)

Behajtható rendválasztó ● ●
Kasza – behordócsiga távolság (min. / max.) mm 580 580
Vágási frekvencia löket/perc 1120 1120
Multifinger behordócsiga ● ●
Hidraulikus visszaforgató-berendezés ● ●
Motolla fordulatszám állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla magasság állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla vízszintes állítása, elektrohidraulikus ● ●
Vágóasztal automatika

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○

VARIO vágóasztalok
Tényleges vágásszélesség m VARIO 620 (6,17 m), 

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

Behajtható rendválasztó ● ●
Kasza – behordócsiga távolság mm 493 / 1134 493 / 1134
Multifinger behordócsiga ● ●
Hidraulikus visszaforgató-berendezés ● ●
Hidrosztatikus motollahajtás ford. / perc 8-60 8-60
Motolla fordulatszám állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla magasság állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla vízszintes állítása, elektrohidraulikus ● ●
Vágóasztal automatika

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ● (○ V500) ● (○ V500)

●  alapfelszereltség      ○  opció      □  elérhető      –  Nem áll rendelkezésre

AXIÁL Kft.
Gépek | Alkatrészek | Szerviz
6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: +36-79/525-400
Fax: +36-79/525-447
E-Mail: axial@axial.hu
www.axial.hu | www.claas.hu

Arasson jobban, biztosabban.
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