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Mai puternic, mai eficient, mai ușor manevrabil, în livezi, podgorii 
sau pentru servicii municipale, noul NEXOS se adaptează 
perfect la nevoile și metodele dumneavoastră de lucru.

Pentru a face față unei game largi de cerințe și implemente, vă 
oferim o gamă largă de tipuri de tractoare și o varietate de 
opțiuni pentru echipamente. Modelul dumneavoastră NEXOS 
face față cu ușurință oricărei provocări. 

Descoperiți noile modele NEXOS de la CLAAS: 
 − Trei versiuni: F, VL și VE, cu lățime totală minimă de doar 1 m 
 − Cinci modele cu putere de până la 112 CP 
 − Un circuit hidraulic puternic, cu o putere hidraulică de până 
la 87 l/min

Dimensiuni compacte, performanțe înalte. 
Noul NEXOS.

nexos.claas.com

3

NEXOS



4 5

Inovații 6

CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) 8
Gamă de modele și dimensiuni 10
Motor 12
Transmisie și priză de putere 14
Design și construcție 16
Tiranți față și spate 18
Circuitul hidraulic 20

Confort 22
Cabina 24
Confort și siguranță 26
Panoul de comandă din partea 
dreaptă 28

Service 32
Întreţinere 34
CLAAS Service & Parts 36

Argumente 38

Date tehnice 39

CuprinsDintr-o mare familie.

CLAAS are mulți ani de experiență în domeniul proiectării, 
producției și distribuției utilajelor de recoltat în peste 
140 de țări de pe tot globul; de asemenea, oferă o 
gamă cuprinzătoare de tractoare, cu 50 de modele de 
la 75 la 530 CP. Astfel, gama NEXOS a beneficiat încă 
din faza de dezvoltare de cunoștințele tehnice vaste ale 
companiei CLAAS. Procesele avansate de proiectare 
și producție ale companiei, precum și procedurile 
superioare de testare a durabilității subliniază standardele 
înalte privind calitatea și fiabilitatea produselor CLAAS.

Aflați mai multe despre modul în care 
dezvoltăm și producem tractoarele 
CLAAS:

tractors-making-of.claas.com
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InovațiiO bază solidă.

Perfect pentru dumneavoastră.

Fie că este vorba despre livezi, podgorii sau aplicații municipale, 
noul NEXOS se adaptează perfect nevoilor dumneavoastră și 
modului dumneavoastră de lucru. Pentru a face față unei game 
largi de cerințe și implemente, vă oferim o gamă extinsă de 
tipuri de tractoare și o varietate de opțiuni pentru echipamente.

NOU: Suspensie punte față PROACTIV. 

Cinematica suspensiei CLAAS care echipează tractoarele 
NEXOS F, VL și VE asigură caracteristici de excepție ale 
conducerii. Cilindrii suspensiei cu spații mari garantează 
stabilitatea și siguranța utilajului în viraje, iar suspensia cu 
acțiune dublă, compensarea modificării sarcinii și cursa 
arcurilor de 80 mm asigură un confort de excepție în timpul 
deplasării. 

NOU: sistem de filtrare pentru cabină din 
categoria 4. 

Sistemul de filtrare din categoria 4 integrat în acoperișul cabinei 
oferă operatorului siguranță maximă în timpul aplicării tratamentului 
fitosanitar. Trei filtre de mari dimensiuni prelungesc intervalul 
de întreținere și asigură alimentarea cabinei cu aer curat. 
O presiune ușor pozitivă a ventilatorului de aerisire împiedică 
pătrunderea substanțelor chimice în cabină.

Componente electronice sofisticate.

Sistemele electronice de comandă nu sunt disponibile doar 
pentru cele două versiuni de cabină, ci și pentru versiunea 
platformă a modelului NEXOS și pot fi selectate independent. 
Drept urmare, tractorul se adaptează nevoilor dumneavoastră 
și nu viceversa.

O valvă hidraulică pentru până la trei 
consumatori.

Puteți alege între valve hidraulice mecanice și electronice: o 
valvă poate fi instalată împreună cu două splitere hidraulice 
activate electronic. Prin apăsarea unui buton, operatorul poate 
direcționa foarte simplu fluxul de ulei direct către cele patru 
conexiuni din partea frontală a cabinei. 

NOU
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Transmisia noastră reflectă interacțiunea 
perfectă între cele mai bune componente.

Un utilaj CLAAS înseamnă mai mult decât suma 
componentelor individuale. Performanțele de top sunt 
asigurate doar atunci când toate componentele sunt 
perfect adaptate una la cealaltă și conlucrează în mod 
optim.

Prin CLAAS POWER SYSTEM (CPS), am adus împreună 
componente cu calitate de top pentru a crea un sistem 
de transmisie inteligent. Putere maximă a motorului 
doar atunci când este nevoie. Dispozitive de acționare 
care se potrivesc perfect domeniilor de utilizare a 
utilajelor. Tehnologie care reduce consumul de carburant, 
ajutând la amortizarea mai rapidă a investiției.

CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.
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NEXOS F

Gamă de modele și dimensiuniTrei versiuni pentru versatilitate maximă.
Mai multe de la NEXOS.

Productivitate atunci când aveți nevoie.

Fiind oferit în trei versiuni, F, VL și VE, plus o gamă largă de 
anvelope și platformă sau configurații ale cabinei alternative, 
NEXOS face față oricăror tipuri de plantații, livezi sau spații 
dintre rânduri. Noua generație NEXOS cuprinde în total 
14 modele, cu versiuni între 75 și 112 CP. 
Perfect adaptat pentru necesitățile dumneavoastră:

 − Versiunea de bază cu transmisie complet mecanică și 
sistem de control mecanic al tiranților spate 

 − Inversor electronic fără ambreiaj REVERSHIFT
 − Transmisie powershift TWINSHIFT
 − Sistem de comandă a tiranților spate mecanic sau electronic
 − Putere hidraulică de până la 87 l/min 
 − Până la patru valve hidraulice electronice 
 − Cabină cu sistem de climatizare și noul filtru cu cărbune activ 
 − Tiranți față și priză de putere față

NEXOS VE

15
75

 m
m 24

55
 m

m

24
80

 m
m

24
30

 m
m

NEXOS VL Platformă NEXOS F

Lățime totală de la 1,45 mLățime totală de la 1,26 m Lățime totală de la 1,45 mLățime totală de la 1,00 m
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Motor

Datorită injecției electronice common-
rail este oferită standard o memorie a 
turației motorului. A doua memorie 
este disponibilă opțional.

Putere constantă.

Curba de performanţă a motorului, specifică CLAAS, asigură 
generarea unui cuplu maxim la o gamă largă de turaţii și 
dezvoltarea unei puteri constante ori de câte ori este nevoie. 
Acest lucru permite reducerea consumului de carburant la o 
turaţie mică a motorului și generarea cuplului maxim cu priza 
de putere ECO sau funcţionarea la turaţie nominală cu rezervă 
completă. Nivelul ridicat de eficiență elimină necesitatea 
schimbării frecvente a treptei de viteză.

Modelul NEXOS 250. Performanțe sporite.

Datorită CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT), noul NEXOS 
250 asigură o putere sporită cu până la 9 CP în timpul utilizării 
prizei de putere și pentru aplicaţiile de transport, începând cu 
o viteză de 13 km/h, fiind astfel ideal pentru tractarea unor 
remorci mai mari și pentru lucrări ce necesită o putere ridicată 
a prizei de putere. Deși are un format foarte compact, modelul 
NEXOS 240 dezvoltă o putere maximă impresionantă de 112 CP 
și un cuplu maxim de 440 Nm, fiind adecvat pentru o gamă 
largă de aplicaţii. 

Reducere semnificativă a emisiilor poluante.

Introducerea standardului de emisii IIIB (Tier 4i) reprezintă cel 
mai important pas realizat în prezent pentru reglementarea 
emisiilor poluante în clasa tractoarelor cu lățime mică. Acesta 
prevede o reducere cu 90% a particulelor (PM), precum și o 
scădere cu 50% a emisiilor de oxizi de azot (NOx).

Curat, pur și simplu.

În cazul sistemului EGR (Exhaust Gas Recirculation), o parte 
din gazele de eșapament este amestecată cu aerul admis, 
reducând viteza procesului de combustie din motor și 
temperaturile produse. Această tehnologie elimină în mare 
parte acumularea de oxizi de azot. Totuși, limita impusă pentru 
nivelul de calamină poate fi respectată doar cu ajutorul unui 
filtru de particule (DPF). Tehnologia EGR nu necesită al doilea 
rezervor sau resurse suplimentare.

CLAAS a implementat încă din faza de dezvoltare a 
tractoarelor NEXOS toate componentele necesare pentru 
respectarea standardului de emisii Stage IIIB (Tier 4i). Ca 
urmare, accesul în tractor și vizibilitatea din cabină nu sunt 
compromise în niciun fel. Filtrul de particule (DPF) și convertizorul 
catalitic DOC sunt amplasate în siguranță sub capotă.

Putere mare la scară mică.

Inimă puternică.

Toate modelele sunt echipate cu motoare FPT cu o cilindree 
de 3,4 l și tehnologie de ultimă oră pentru economie de 
carburant:

 − Ventilator cu vâscocuplaj
 − Injecție common-rail de înaltă presiune – 1.600 bari
 − Turbocompresor
 − Intercooler
 − Respectă standardul de emisii Stage IIIB (Tier 4i) datorită 
filtrului de particule diesel, convertizorului catalitic DOC și 
sistemului de recirculare a gazelor de eșapament (EGR)

Cilindreea este acum de 3,4 l, ceea ce garantează un consum 
scăzut de carburant. Acest lucru, în combinație cu un motor 
cu 4 cilindri bine echilibrat, asigură funcționarea foarte uniformă 
a tractorului, cu un nivel foarte scăzut de zgomot și durată 
mare de viață. În ciuda formatului compact, modelul NEXOS 
cu ventilator cu vâscocuplaj și tehnologie de injecție și de control 
al emisiilor de ultimă oră este bine echipat pentru a funcționa 
eficient. NEXOS este echipat standard cu un preîncălzitor cu 
aer pentru motor. 

Putere maximă 
(CP)

Cuplu maxim (Nm)

NEXOS ECE R 120 ECE R 120
250 F, VL 1121 4401

240 F, VL, VE 103 406
230 F, VL, VE 92 366
220 F, VL, VE 85 334
210 F, VL, VE 75 309

1 Valori maxime cu CPM (creșterea puterii cu 9 CP)

NEXOS 250 F / VL Sistem de tratare a gazelor de eşapament NEXOS

Intercooler Filtru de aer

Sistem EGR

Motor

DOC / DPF

Turbocompresor

Nm CP

Putere și cuplu cu CPM

Putere și cuplu cu CPM

Valori conform ECE R 120

rpm

Maxim 112 CP
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Cinci tipuri de transmisie.

Cu cinci sisteme de transmisie, NEXOS oferă întotdeauna 
soluția perfectă: 

 − 24 trepte pentru mers înainte / 12 trepte pentru mers înapoi 
cu inversor fără ambreiaj REVERSHIFT și transmisie 
TWINSHIFT (unitate cu două trepte powershift) 

 − 24 trepte pentru mers înainte / 24 trepte pentru mers înapoi 
cu inversor fără ambreiaj REVERSHIFT și spliter mecanic 
(doar pentru modelele NEXOS F și VL)

 − 24 trepte pentru mers înainte / 24 trepte pentru mers înapoi 
cu inversor mecanic și transmisie TWINSHIFT (unitate cu 
două trepte powershift)

 − 24 trepte pentru mers înainte / 24 trepte pentru mers înapoi 
cu inversor mecanic și spliter 

 − 12 trepte pentru mers înainte / 12 trepte pentru mers înapoi 
și viteză maximă de 30 km/h, cu tracţiune integrală sau 
tracţiune spate (patru trepte, trei game) 

Cele 24 de trepte de viteză asigură o viteză ideală pentru orice 
situație. Cu o viteză de deplasare minimă de 500 m/h la turaţia 
nominală a motorului, utilajul este perfect adaptat pentru 
aplicații specializate. 

Inversorul fără ambreiaj REVERSHIFT de pe volan asigură 
manevre rapide și simple. Puteți vira fără oprire, fie că sunteți 
la capătul rândului sau lângă lăzi stivuite! Transmisia 
TWINSHIFT powershift este activată ușor, prin apăsarea unui 
buton de pe schimbătorul de viteze.

Cu un sistem de transmisie cu 24 trepte pentru mers înainte / 
12 trepte pentru mers înapoi, pedala de ambreiaj este 
aproape inutilă. În special în cazul lucrărilor de transport, este 
necesară o simplă apăsare a butonului pentru ambreiaj de pe 
schimbătorul de viteze pentru a decupla transmisia și a cupla 
următoarea treaptă.

Acționare puternică. Prizele de putere.

Modelul NEXOS este oferit cu o serie de opţiuni pentru priza 
de putere. Printre acestea se numără corelarea turației cu 
viteza la sol și o priză de putere 540 ECO ce funcționează la o 
turaţie a motorului de 1.650 rpm, pentru un consum scăzut de 
motorină și un nivel redus de zgomot în timpul lucrărilor ce nu 
necesită multă putere.

 − 540 rpm
 − 540 ECO și 540 rpm
 − 540 și 1.000 rpm

Antrenarea hidraulică a prizei de putere este oferită standard. 
În combinație cu transmisia cu 24 trepte pentru mers înainte / 
12 trepte pentru mers înapoi, antrenarea prizei de putere este 
efectuată electronic.

Transmisie și priză de putereSchimbarea treptelor de viteză așa cum preferaţi.

Inversorul mecanic și cel electronic REVERSHIFT sunt 
poziționate confortabil, în stânga volanului.

La sistemul de transmisie cu 24 trepte de viteză poate fi montat opțional cu un 
spliter mecanic, în dreapta, lângă volan sau transmisia TWINSHIFT ușor de 
utilizat (unitate cu două trepte powershift), acționată cu maneta schimbătorului 
de viteze.

Cu REVERSHIFT și TWINSHIFT: 
ambreiajul electronic este acționat 
prin apăsarea unui buton de pe 
maneta schimbătorului de viteze.

Transmisie 40 km/h la 1.400 – 
2.300 rpm,
Anvelope: 14.9 R 28

Gama principală
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Conceptul tractoarelor CLAAS.

Modelul NEXOS cu un design tipic CLAAS este extrem de 
agil. Îmbinând un ampatament lung cu distribuția optimă a 
greutății (50% față, 50% spate) și o lungime totală compactă, 
NEXOS poate ridica și împinge greutăți mari, comportându-se 
excelent în orice situație. Măreția se manifestă sub forme diferite. 

Design compact.

Datorită noii capote distinctive, modelul NEXOS are o 
vizibilitate mai bună decât niciodată și în același timp există 
spațiu suficient pentru toate componentele sistemului de post-
tratare a gazelor de eșapament și ale sistemului de răcire, cu 
proiectare specială pentru a asigura performanțe mai mari.

Design și construcțieTracțiune mai mare.  
Rază de bracaj mai mică.

Tracțiune integrală automată.

Tracțiunea integrală este activată prin apăsarea unui buton. 
Pentru a elimina uzura inutilă a anvelopelor, sistemul de tracțiune 
integrală este activat sau dezactivat automat la 14 km/h. 
Pentru o siguranță mai mare pe drum, sistemul de tracțiune 
integrală este activat automat la frânare, asigurând în orice 
moment oprirea în siguranță a modelului NEXOS.

Ampatament lung şi distribuţie optimă a greutăţii: 
 − Confort ridicat la condus 
 − Manevrabilitate îmbunătățită și sigură pe șosea 
 − Forţă mai mare de tracţiune și performanţe ridicate, fiind 
necesar mai puţin balast 

 − Stabilitate îmbunătăţită pentru o capacitate mai mare de 
ridicare 

 − Consum redus de carburant 
 − Protecția solului, dinamism și consum redus pe șosea 
datorită necesarului mic de balast 

Lungime totală mică: 
 − Manevrabilitate optimă 
 − Lungime mai mică pe șosea a ansamblului tractor-remorcă 
 − Vizibilitate optimă 
 − Ghidare bună a implementelor frontale

Proiectat pentru spații de lucru înguste.

Şasiul are o formă specială în față, oferind suficient spaţiu 
pentru radiator imediat deasupra punţii faţă, dar este foarte 
îngustat în spatele acestuia, ca o talie de viespe. Sistemul de 
tracțiune integrală automat ce depinde de unghiul de bracaj 
dezactivează tracțiunea integrală la atingerea unui unghi de 
bracaj de 14°. Împreună cu designul compact, acest lucru 
asigură un unghi de bracaj excelent și raze de bracaj foarte mici. 
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Tiranți față și spateOperațiuni simplificate, eficiență sporită.

Mai multe opțiuni de implemente.

Modelul NEXOS poate fi echipat cu o placă de montare față în 
locul unui tirant față. Acest lucru este recomandat în special în 
cazul în care implementele frontale sunt instalate și demontate 
doar ocazional. În cazul implementelor grele, placa reduce 
dimensiunea exterioară a părții frontale comparativ cu tiranții față.

Astfel economisiți timp și reduceți și consumul de carburant în 
timpul lucrărilor ușoare. 

O valvă hidraulică și o linie de retur cu debit liber pot fi 
conectate direct la tirantul față. Conexiunea electrică din 
partea din față face posibilă instalarea unei varietăți de 
consumatori.

Un suport adaptat, de-a lungul motorului, susține în mod fiabil 
toate implementele. În plus, acest suport are orificii cu filet 
între puntea față și cabină, pentru a crea un spațiu de montare 
lateral suplimentar.
Dimensiuni compacte, performanțe înalte.

Capacitate mare de ridicare.

Cu o capacitate maximă de ridicare de 3,1 t (VE maxim 2,5 t) 
a articulațiilor sferice de la nivelul tiranților spate, NEXOS poate 
susține aproape orice implement. Tija hidraulică de ridicare și 
elementele laterale de stabilizare sunt disponibile pentru 
modelele VL și F, asigurând ghidarea de înaltă precizie a 
implementelor, în special pe suprafețe înclinate. Tirantul spate 
este disponibil cu o unitate TCE 6 mecanică sau electronică. 
Datorită comenzilor externe de pe apărătorile de noroi, fixarea 
implementelor este simplă și sigură. 

Mai multe combinații.

Cu o capacitate de ridicare de 2,8 tone, tiranții față pot fi 
folosiți cu orice implement. Pe lângă priza de putere frontală 
clasică, cu 1.000 rpm, aveți la dispoziție și priza de putere 
frontală 540 ECO, care poate furniza turația maximă a prizei 
de putere la o turație a motorului de doar 1.650 rpm. 

Puteți alege un sistem de comandă mecanic și unul electronic pentru tiranții 
spate. Ambele sunt poziționate ergonomic în partea dreaptă a scaunului 
operatorului.

Comenzi externe confortabile, cu tiranți spate mecanici sau electronici. Tiranții frontali rabatabili reduc lățimea 
exterioară și asigură manevre sigure 
de întoarcere la capătul rândului.
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Valve hidraulice mecanice sau electronice.

NEXOS poate fi echipat cu până la patru valve hidraulice 
mecanice. Pentru confort maxim sunt disponibile patru valve 
hidraulice electronice, ușor de utilizat, cu maneta de comandă 
ELECTROPILOT și 2 întrerupătoare rocker. 

O valvă hidraulică pentru până la trei 
consumatori. 

Pentru ambele versiuni este disponibilă opțional o valvă 
hidraulică cu până la două splitere hidraulice activate 
electronic. Prin apăsarea unui buton, operatorul poate 
direcționa foarte simplu fluxul de ulei direct către cele patru 
conexiuni din partea frontală a cabinei. O valvă hidraulică 
pentru până la trei consumatori.

Circuitul hidraulicPutere hidraulică imensă într-un spațiu mic.

Acționare hidraulică la cerere.

Cu o putere enormă a sistemului său hidraulic, modelul NEXOS 
a fost proiectat special pentru operațiuni de mare intensitate, 
cu implemente montate sau combinații multiple de echipamente. 
Este echipat standard cu două pompe hidraulice. Întregul 
debit, de 60 l/min al uneia dintre pompe este dedicat valvelor 
hidraulice și tiranților spate. Cea de-a doua pompă deservește 
sistemul de direcție. Pentru lucrări care necesită o putere 
hidraulică foarte mare, modelul NEXOS poate fi echipat cu a 
3-a pompă hidraulică, asigurând un debit de  87 l/min. Cea 
de-a treia pompă are un debit de 27 l/min și este dedicată 
tiranților spate. Acest lucru facilitează utilizarea simultană a mai 
multor funcții.

Circuit hidraulic cu 3 pompe pentru un debit total de 114 l/min: 87 l/min pentru 
valvele hidraulice și tiranții spate și 27 l/min pentru direcție și transmisie.

Pompa 1: 60 l/min Regulator debit 

Nr. 4

Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1Pompa 2: 27 l/min

Pompa 3: 27 l/min

Frâna hidraulică pentru remorcă vă asigură 
flexibilitate în timpul operațiunilor de transport.*

* Nu este disponibilă în toate țările
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ConfortCompact la exterior. 
Confortabil în interior.

Cabina modelului NEXOS este surprinzător de 
spațioasă din orice punct de vedere, cu un volum 
enorm pentru un tractor cu lățime mică. Mai mult 
spațiu pentru un confort mai mare.

 − Vizibilitate optimă de jur împrejur datorită cabinei cu 
6 montanți, foarte înguști 

 − Acces excelent în cabină datorită treptelor 
 − Un loc de muncă liniștit, confortabil
 − Sunt disponibile funcții de confort electronice
 − Versiune cu platformă disponibilă pentru modelele 
NEXOS F
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Spațiu pentru mai mult confort.

În faza de dezvoltare a modelului NEXOS, inginerii CLAAS au 
pus un accent extrem de mare pe crearea unui mediu spațios 
pentru operator. Cabina este foarte spațioasă pentru un 
tractor cu aceste dimensiuni și oferă un spațiu pentru picioare 
generos și un mediu de lucru confortabil, chiar și pentru 
operatorii înalți.

Modelul NEXOS oferă o vizibilitate de excepție de jur împrejur 
datorită geamurilor mari. În special suprafața mare a geamului 
din spatele cabinei asigură vederea nerestricționată a 
implementelor și a zonei de lucru.

Configurația ergonomică a comenzilor și logica clară a 
funcțiilor acestora asigură utilizarea confortabilă și fără efort a 
modelului NEXOS în timpul zilelor lungi de lucru. Panoul de 
instrumente oferă informații clare și concise despre starea de 
funcționare a modelului NEXOS, turația motorului și turația 
prizei de putere spate, astfel încât să fiți întotdeauna la curent 
cu ce se întâmplă.

Impresionează prin detalii.

Calitatea și versatilitatea sunt prezente în fiecare detaliu. Ușile 
mari, cu deschidere largă și treaptă anti-alunecare, fac 
accesul în autovehicul sigur și confortabil. Geamurile față și 
spate pot fi deschise pentru o ventilație naturală, iar unitatea 
puternică de climatizare creează un mediu de lucru răcoros în 
condiții de caniculă și praf.  

NEXOS F cu platformă.

NEXOS F, versiunea cu platformă și lonjeron pliabil este 
partenerul ideal în livezi, plantații și sere cu înălțime mică. 
Datorită suporturilor umplute cu gaz și unui sistem de blocare, 
lonjeronul poate fi pliat cu ușurință: la fel ca toate modelele, 
NEXOS F poate fi echipat cu diferite opțiuni de transmisii, cu 
funcționare mecanică sau componente electronice sofisticate, 
pentru a se adapta necesităților dumneavoastră.

Opțional este disponibil un scaun pentru operator cu 
suspensie pneumatică, atât pentru versiunea cu cabină cât și 
pentru cea cu platformă. Coloana de direcție poate fi reglată 
pentru a asigura șederea confortabilă a operatorului.

CabinaO dimensiune confortabilă.

Coloana de direcție poate fi înclinată 
și are un sistem telescopic de reglare 
a înălțimii pentru a fi adaptată la 
poziția de ședere a operatorului.

Poate fi ales un parbriz cu 
deschidere, pentru ventilație naturală

Luminile laterale de marcare ale modelului NEXOS previn deteriorarea recoltelor.Un manșon pentru cablu, din cabină către partea din față și cea din spate, și o 
șină de montare pe ușa din dreapta facilitează instalarea unităților de comandă 
externe ale implementelor.
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NOU: Suspensie punte față PROACTIV.

Cinematica suspensiei CLAAS care echipează tractoarele 
NEXOS F, VL și VE asigură caracteristici de excepție ale 
conducerii. Cilindrii suspensiei cu spații mari garantează 
stabilitatea și siguranța vehiculului în viraje, iar suspensia cu 
acțiune dublă, compensarea modificării sarcinii și deplasare 
de 80 mm asigură un confort de excepție în timpul deplasării. 

Cabină cu sistem de filtrare din categoria 3. 

Pentru a proteja operatorul în timpul operațiunilor de stropire a 
recoltei, în locul filtrului standard se poate monta din fabrică un 
filtru cu cărbune activ. Împreună de cabina bine izolată și sistemul 
puternic de ventilație, filtrul asigură protecția bună a operatorului 
în timpul lucrărilor intense de aplicare a tratamentului fitosanitar.

NOU: sistem de filtrare pentru cabină din 
categoria 4.

Sistemul de filtrare din categoria 4 integrat în acoperișul 
cabinei oferă operatorului siguranță maximă în timpul aplicării 
tratamentului fitosanitar. Poziția înaltă a sistemului de admisie 
a aerului asigură o puritate cât mai mare a acestuia. Trei filtre 
de mari dimensiuni prelungesc intervalul de întreținere și 
asigură alimentarea cabinei cu aer curat. O presiune ușor 
pozitivă a ventilatorului de aerisire împiedică pătrunderea 
substanțelor chimice în cabină.

Sistemul cu 3 filtre:

 − Filtrul de praf furnizează aer fără praf către celelalte filtre
 − Filtrul împotriva aerosolilor protejează împotriva particulelor 
lichide sau solide în suspensie

 − Filtrul cu cărbune activ protejează împotriva gazelor
 − Un manometru pentru presiune pozitivă, cu afișarea stării, 
montat în cabină, asigură aer curat

 − Ușor de utilizat și de instalat în alte utilaje
 − Clasă maximă de protecție a cabinei în conformitate 
cu EN 15695

NOU: suspensie pentru puntea față automată, 
manuală sau dezactivată. 

Pur și simplu comutați între cele trei moduri de la montantul B, 
pentru a putea utiliza suspensia în mod flexibil:
Modul automat: 
Indiferent de sarcina de pe puntea față, cilindrii suspensiei 
rămân în poziția centrală pentru a asigura cursa optimă a 
suspensiei. Modul automat se activează automat la viteze de 
peste 25 km/h, pentru un plus de siguranță.
Modul manual: 
Prin rotirea unui potențiometru, operatorul poate ajusta 
înălțimea suspensiei atunci când utilajul staționează, pentru a 
facilita, de exemplu, instalarea unui implement pe placa de 
montare față.
Modul dezactivat: 
Prin apăsarea unui buton, suspensia poate fi dezactivată 
pentru aplicații speciale, de exemplu, în cazul schimbării foarte 
dese a încărcăturii.

Confort și siguranțăConducere confortabilă și aer curat.
NOU

Ușor de comutat între modurile 
suspensiei punții față de pe 
montantul B.

Afișarea stării pentru sistemul de 
filtrare pentru cabină și activarea și 
controlarea ventilatorului cu ușurință, 
de pe montantul E.
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Panoul de comandă din partea dreaptăComponente electronice sofisticate.

Toate la locul lor.

Sistemul de comandă al modelului NEXOS este proiectat 
astfel încât fiecare operator să poată utiliza tractorul în mod 
eficient și complet intuitiv. Aranjamentul comenzilor și simbolurile 
acestora fac parte integrantă din acest concept, fie că optați 
pentru un sistem de comandă mecanic sau electronic. Sistemele 
de comandă electronice sunt disponibile atât pentru versiunile 
cu cabină, cât și pentru cele cu platformă ale modelului 
NEXOS și pot fi selectate independent. Astfel, tractorul se 
adaptează la necesitățile dumneavoastră și nu invers.

Consolă laterală ergonomică. 

Elementul principal pentru lucrări eficiente și relaxate. Consola 
laterală este rezultatul unei analize extinse a proceselor 
operaţionale desfășurate în cabină. Funcțiile utilizate frecvent 
sunt amplasate în partea frontală a consolei din partea 
dreaptă, iar cele utilizate mai rar sunt amplasate în spate.

1 Panou de comandă pentru tiranţii spate
2 Activarea prizei de putere electronice față și spate
3 Acceleraţia de mână cu comandă electronică
4 Panou de comandă pentru supapele hidraulice
5 Setarea și activarea a până la două memorii pentru turația 

motorului
6 Setările de volum și timp pentru supapele hidraulice cu 

comandă electronică 
7 Comutator principal, supape hidraulice
8 Comandă electronică pentru tracţiune integrală și activarea 

diferențialului autoblocabil

Setarea comenzii electronice a tiranților:
A Controlul poziției și tracțiunii
B Viteza de coborâre
C Limitare înălţime de ridicare

Dispunere clară, logică.

Panoul de comandă pentru sistemul de control hidraulic al 
tiranților este poziționat confortabil, în partea dreaptă a 
operatorului. Setările pot fi efectuate de pe montantul B din 
partea dreaptă. Acest lucru garantează accesul direct în 
timpul desfășurării lucrărilor, permițând operatorului să 
optimizeze setarea comenzii electronice a tiranților în timp  
ce se uită în spate.

9 Reglarea electronică a tiranților
10 Funcționare hidraulică a elementului lateral de stabilizare
11 Priză 25 A

Priza de putere față este antrenată întotdeauna 
electronic. Această funcție este disponibilă opțional 
pentru priza de putere spate.

Controlul timpului și volumului pentru cele patru 
valve hidraulice poate fi efectuat în orice moment cu 
ajutorul butoanelor rotative. 
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Panoul de comandă din partea dreaptă

Priza de putere este acționată hidraulic în dotarea standard. Priza de putere cu 
acționare electronică este disponibilă opțional în cazul utilajelor cu inversor fără 
ambreiaj REVERSHIFT și transmisie TWINSHIFT.

Simplitate din toate punctele de vedere.

Dacă nu aveți nevoie de un model de top, NEXOS cu un sistem 
de comandă mecanic este alternativa optimă. Comenzile 
individuale sunt aranjate în mod ergonomic și total intuitiv. 
Chiar și pentru această versiune, echipamentul standard 
include reglarea electronică a turației motorului, cu memorie 
pentru turația motorului, precum și tracţiune integrală și 
activarea diferențialului autoblocabil. Priza de putere spate 
este acționată prin intermediul sistemului hidraulic, fără 
consum excesiv de putere.

Consolă laterală ergonomică. 

Aranjamentul comenzilor este similar pentru versiunile 
electronică și mecanică. Funcțiile utilizate frecvent sunt 
amplasate în partea frontală a consolei din dreapta, iar cele 
utilizate mai rar sunt amplasate în spate.

1 Operare tiranți spate
2 Operare supape hidraulice
3 Setarea și activarea a până la două memorii pentru turația 

motorului
4 Acceleraţia de mână cu comandă electronică
5 Activare electronică a prizei de putere față (opțională)
6 Comandă electronică pentru tracţiune integrală și activarea 

diferențialului autoblocabil
7 Priză 25 A
8 Funcționare hidraulică a elementului lateral de stabilizare
9 Activare hidraulică a prizei de putere spate 
10 Preselectarea prizei de putere și a turației acesteia

La modelul NEXOS, funcționarea prizei de putere este foarte simplă, având în 
vedere că memoria pentru turația motorului face parte din dotarea standard.

Chiar în cazul tiranților spate cu acționare mecanică, viteza de coborâre și nivelul 
de sensibilitate a sistemului de reglare a tracțiunii pot fi reglate fin de sub 
scaunul operatorului.

Sistem de comandă mecanic.
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ServiceSimplitate. Siguranță. Fiabilitate. 
Service și întreținere CLAAS.

Întreţinere, piese de schimb, service: echipa CLAAS se 
angajează să reducă la minimum timpul de inactivitate 
al modelului NEXOS. Am creat soluţii inteligente pentru 
o întreţinere eficientă, deoarece un utilaj bine pregătit 
este o garanție pentru siguranța optimă a lucrurilor. 
Funcţionarea optimă și conservarea valorii utilajului sunt 
prioritățile noastre, deoarece știm că tractorul este unul 
dintre elementele cheie ale succesului dumneavoastră.
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Întreţinere

Butonul de deconectare a bateriei este ușor 
accesibil și se află în spatele cabinei.

Sistemul practic, cu ridicare, al capotei facilitează 
deschiderea și umplerea rezervorului de dedesubt, 
cu protecție de siguranță.

Deși volumul este limitat, fiecare NEXOS are un 
spațiu pentru o trusă de scule.

Întreţinerea trebuie să fie realizată cât  
mai simplu posibil.

Pregătire în timp foarte scurt.

Lucrările zilnice de întreţinere trebuie să fie cât mai simple cu 
putință, deoarece experienţa ne-a arătat că nimănui nu-i plac 
lucrurile complicate sau incomode.

 − Capota dintr-o bucată se deschide prin simpla apăsare a 
unui buton, oferind acces la toate punctele de întreţinere ale 
motorului

 − Verificarea uleiului și completarea nivelului acestuia pot fi 
efectuate pe partea dreaptă a modelului NEXOS când 
capota este închisă

 − Toate operaţiunile zilnice de întreţinere pot fi efectuate fără 
scule

Intervalele lungi de schimbare a uleiului (de motor – 600 ore, 
de transmisie și hidraulic – 1.200 ore) vă permit să economisiţi 
timp și bani. Sunt reduși, astfel, timpii de inactivitate în timpul 
sezonului, iar tractorul este acolo unde trebuie să fie: la lucru.

Datorită capotei dintr-o bucată, compartimentul pentru motor 
poate fi deschis imediat. Filtrul de aer este direct accesibil. 
Radiatorul glisează în afară, iar filtrul de aer poate fi demontat 
imediat: Duza de aer specială simplifică foarte mult răcirea 
unităților amplasate compact, permițând verificarea și curățarea 
rapidă a suprafețelor radiatorului, ori de câte ori este necesar.

Filtrul de aer pentru cabină este ușor accesibil din exterior 
pentru a fi curățat și asigură în permanență prospețimea 
aerului din cabină. Pentru a proteja operatorul în timpul stropirii 
recoltei, poate fi montat un filtru cu carbon activ în locul filtrului 
standard pentru cabină.
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CLAAS Service & PartsOrice și oricând aveți 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 utilajului 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.
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Confort.

 − Cabină confortabilă cu sistem de climatizare sau ventilație 
naturală prin deschiderea geamurilor față și spate

 − Vizibilitate extraordinară de jur împrejur datorită geamurilor 
de mari dimensiuni 

 − Sistem cu filtru cu cărbune activ din categoria 3 sau sistem 
de filtrare pentru cabină din categoria 4 pentru protecția 
optimă a operatorului în timpul lucrărilor în câmp 

 − Scaun confortabil cu suspensie pneumatică disponibil 
opțional

 − Suspensie punte față PROACTIV
 − Sisteme de comandă electronice cuprinzătoare pentru 
utilizare confortabilă și simplă

 − Comenzi pentru tiranții spate pentru siguranță sporită la 
montarea și demontarea implementelor 

 − Întreținere simplă datorită punctelor de întreținere ușor 
accesibile 

 − Intervale lungi de schimbare a uleiului: 600 h (motor) și 
1.200 h (transmisie)

 − Service CLAAS. 

CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Cinci modele cu motoare cu 4 cilindri, putere maximă motor 
de 75 – 112 CP

 − Lățime totală minimă: NEXOS VE 1,00 m, NEXOS VL 1,26 m, 
NEXOS F 1,45 m

 − 5 variante de transmisii din care puteți alege
 − Inversor REVERSHIFT pentru un plus de confort
 − Capacitate max. de ridicare tiranți spate de 3,1 t  
(VE max. 2,5 t)

 − Turație priză de putere: 540, 540 / 540 ECO sau 
540 / 1.000 rpm

 − Patru valve hidraulice electronice, acționate cu maneta de 
comandă ELECTROPILOT cu 4 căi și 2 întrerupătoare rocker

 − Circuit hidraulic de 60 l/87 l pentru tiranții spate și valvele 
hidraulice

 − Tiranți față cu priză de putere frontal integrată

Echipat cu funcții impresionante.

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu este disponibil●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu este disponibil

NEXOS 250 F-VL 240 F-VL-VE 230 F-VL-VE 220 F-VL-VE 210 F-VL-VE

Motor
Producător FPT FPT FPT FPT FPT
Standard de emisii Stage III B cu convertizor catalitic de oxidare diesel și filtru de particule diesel
Nr. de cilindri 4 4 4 4 4
Capacitate cilindrică cm3 3400 3400 3400 3400 3400
Turbocompresor ● ● ● ● ●
Intercooler ● ● ● ● ●
Turaţie nominală rpm 2300 2300 2300 2300 2300
Sistem de injecție Common rail
Putere maximă (ECE R 120)1 kW/CP 82/1122 76/103 68/92 62/85 55/75
Putere omologată (97/68 CE)2 kW 76 72 67 61 55
Turaţie motor la cuplu maxim rpm 1600 1600 1500 1500 1500
Cuplu maxim Nm 440 406 366 334 309
Ventilator cu vâscocuplaj ● ● ● ● ●
Capacitate rezervor de carburant (standard) l 75 75 75 75 75
Rezervor suplimentar de carburant disponibil pentru NEXOS F și VL 
(opțional)3

l 28 28 28 28 28

Interval de schimbare a uleiului h 600 600 600 600 600
Țeavă de eșapament verticală pe capotă ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
Țeavă de eșapament pe montantul A ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○
Țeavă de eșapament laterală, în partea dreaptă, jos (versiunea NEXOS F 
platformă este disponibilă doar cu acest tip de țeavă de eșapament)

○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Transmisie
12 F / 12 R cu inversor mecanic, 30 km/h □ □ □
24 F / 24 R cu inversor mecanic și spliter mecanic, 40 km/h □ □ □
24 F / 24 R cu inversor mecanic și transmisie powershift cu două trepte 
TWINSHIFT, 40 km/h

□ □ □

24 F / 24 R cu inversor hidraulic REVERSHIFT și spliter mecanic, 40 km/h □ □ –
24 F / 12 R cu inversor hidraulic REVERSHIFT și transmisie powershift cu 
două trepte TWINSHIFT, 40 km/h

□ □ □

Viteză minimă cu transmisie 12 F / 12 R la turația nominală a motorului km/h 1,42 1,40 1,40
Viteză minimă cu toate transmisiile, cu excepția 12 F / 12 R la turația 
nominală a motorului

km/h 0,5 0,5 0,5

Priza de putere
Tip de ambreiaj în funcție de opțiune Acționare mecanică / hidraulică
540 rpm ● ● ●
540/1000 rpm ○ ○ ○
540/540 ECO rpm ○ ○ ○
Priză de putere proporțională ○ ○ ○

Punte față tracțiune integrală
Funcționare electrohidraulică ○ ○ ○
Diferențial autoblocabil față / spate (cuplaj multidisc în față / 
cuplaj cu dinţi în spate)

● ● ●

Unghi maxim de bracaj grade 55 55 55
Rază de bracaj optimă m 3,6 3,6 3,7
Suspensie punte față PROACTIV ○ ○ ○

1 Îndeplinește standardul ISO TR 14396.
2 Date privind performanțele corespund criteriilor de aprobare. Performanțele în conformitate cu 97/68/CE sunt identice cu 2000/25/CE.
3 Nu este disponibil împreună cu suspensie pe puntea față și priză de putere frontală

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Siguranţă pe drum
Sistem de frânare (discuri multiple în baie de ulei și activare automată a  
tracțiunii integrale)

● ● ●

Frâne hidraulice pentru remorcă ● ● ●

Sistem hidraulic
Pompă hidraulică pentru direcție, frâne și cerințe proprii l/min 27 27 27
Presiune maximă de lucru bar 190 190 190
Circuit hidraulic cu 2 pompe ● ● ●

Debit pompă hidraulică pentru tiranții spate și valvele hidraulice l/min 60 60 60
Presiune maximă de lucru bar 190 190 190

Circuit hidraulic cu 3 pompe ○ ○ ○
Pompă hidraulică pentru valvele hidraulice l/min 60 60 60
Pompă hidraulică pentru tiranții spate l/min 27 27 27
Presiune maximă de lucru bar 190 190 190

Număr maxim de valve hidraulice mecanice (min.–max.) 2-6 2-6 2-6
Patru sau șase valve hidraulice electronice, două dintre ele controlate cu maneta 
de comandă

○ ○ ○

Controlul debitului la valvele hidraulice electronice ● ● ●

Tiranţii spate 
Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice kg 3110 3110 2490
Capacitate de ridicare continuă pentru articulaţii sferice kg 1940 1940 1565
Operare externă a tiranților spate ○ ○ ○
Tiranți spate cu comandă electronică ○ ○ ○
Acționare hidraulică a tijei de ridicare ○ ○ ○
Elemente laterale de stabilizare ● ● ●
Elemente laterale de stabilizare hidraulice ○ ○ –

Tiranții frontali
Tiranții frontali ○ ○ ○
Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice kg 2800 2800 2800
Priză de putere frontală 1000 rpm ○ ○ ○
Priză de putere 540 ECO față ○ ○ ○

Cabina
Cabină / platformă □ / □ ●/– ●/–
Scaun pentru operator cu suspensie mecanică ● ● ●
Scaun pentru operator cu suspensie pneumatică ○ ○ ○
Coloană de direcție reglabilă în înălțime și adâncime ○ ○ ○
Încălzire ● ● ●
Sistem de climatizare ○ ○ ○
Geam spate cu posibilitate de deschidere ● ● ●
Parbriz cu deschidere ○ ○ ○
Ştergătoare de geam spate ○ ○ ○
Număr maxim de lumini de lucru 2 față / 2 spate 2 față / 2 spate 2 față / 2 spate
Faruri alternative ○ ○ ○

Greutăți (tracțiune integrală, anvelopare standard, cu ulei şi carburant, fără şofer)
Anvelope spate 380/85 R 28 320/85 R 28 320/85 R 28
Anvelope față 9.5 R 20 280/70 R 18 280/70 R 18
Greutate fără balast kg 3110 3050 2990
Balast maxim față fără tiranți față kg 250 250 250
Greutate maximă admisă kg 4400 4400 4100

CLAAS dezvoltă în permanenţă produsele sale pentru a satisface cerinţele clienţilor. Acest lucru înseamnă că toate produsele pot fi modificate fără notificări prealabile. Toate descrierile și specificaţiile 
din această broșură trebuie să fie considerate ca fiind aproximative, putând include echipamente opţionale care nu fac parte din specificaţiile standard. Această broșură este concepută pentru a fi 
utilizată în întreaga lume. Vă rugăm să consultaţi dealerul CLAAS cel mai apropiat și lista de preţuri pentru detalii. Unele panouri de protecţie au fost eliminate în scopuri ilustrative, pentru a prezenta 
funcţia în mod mai clar. Pentru a evita orice risc de pericol, nu eliminaţi aceste panouri de protecţie. În acest sens, vă rugăm să consultaţi 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.



●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu este disponibil

1 Anvelope pentru gazon
2 Anvelope industriale

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Dimensiuni
Anvelope spate 380/70 R 28 380/85 R 28 320/85 R 28
Anvelope față 280/70 R 20 7.50 R 16 7.5 R 16
Înălțime cu cabină (a) mm 2455 2480 2430
Înălțime cu platformă (lonjeron extins / retras) mm 2577/1952 – –
Lățime exterioară minimă mm de la 1450 de la 1260 de la 1000

Lungime
Ampatament (tracțiune integrală) (b) mm 2124 2148 2148
Lungime totală (fără greutăţi balast suplimentare față) (c) mm 3977 3977 3977

Anvelope pentru versiunea cu tracțiune integrală

Anvelope spate Anvelope față F VL VE
12.4 (320/85) R 24 260/70 R 16 – – □
12.4 (320/85) R 24 260/70 R 16 – – □
13.6 (340/85) R 24 260/70 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 24 10.0/75 R 15.3 – – □
13.6 (340/85) R 24 260/70 R 16 – – □
360/70 R 24 240/70 R 16 – – □
360/70 R 24 280/70 R 16 □ – –
380/70 R 24 260/70 R 16 – □ □
380/70 R 24 280/70 R 18 □ – –
420/70 R 24 280/70 R 18 □ – –
420/70 R 24 280/70 R 20 □ – –
480/65 R 24 280/70 R 18 □ – –
9.5 (250/85) R 28 6.00-16 – – □
9.5 (250/85) R 28 260/70 R 16 – – □
11.2 (280/85) R 28 260/70 R 16 – □ □
11.2 (280/85) R 28 260/70 R 16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 7.50 R 16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 280/70 R 20 □ – –
13.6 (340/85) R 28 7.50 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 28 8.25 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 28 280/70 R 18 – □ –
14.9 (380/85) R 28 7.50 R 18 – □ –
14.9 (380/85) R 28 280/70 R 18 – □ □
14.9 (380/85) R 28 9.5 R 20 □ – –
360/70 R 28 280/70 R 16 – – □
380/70 R 28 280/70 R 20 □ – –
420/70 R 28 280/70 R 18 – □ □
420/70 R 28 300/70 R 20 □ – –
420/70 R 28 320/70 R 20 □ – –
480/65 R 28 280/70 R 18 – □ –
480/65 R 28 320/70 R 20 □ – –
420/70 R 241 280/70 R 181 □ – –
360/80 R 242 250/80 R 162 □ – –
400/80 R 282 340/80 R 182 □ – –

Anvelope pentru versiunea cu tracțiune spate

Anvelope spate Anvelope față F VL VE
13.6 (340/85) R 24 6.00-16 – □ □
360/70 R 24 6.00-16 – – □
9.5 (250/85) R 28 6.00-16 – – □
11.2 (280/85) R 28 6.00-16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 6.00-16 □ □ –

6.50-16 – – □
13.6 (340/85) R 28 6.50-16 □ □ –

7.50-16 □ □ –
380/70 R 28 7.50-16 □ – –

a

b

c
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Treabă excelentă. Tractoarele CLAAS.

Vizionaţi clipul despre treaba 
excelentă.

tractor.claas.com

CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L.
Șos. București – Urziceni, Nr. 68 C
077010 Afumați, Județ Ilfov, România
info-ro@claas.com
www.claas.ro


