
Rulmenți cu bile și role – 
alegerea potrivită din toate 
punctele de vedere.
Piese CLAAS ORIGINAL.

De ce rulmenți cu bile și 
role CLAAS ORIGINAL?

Pentru că respectă cele mai stricte cerințe pentru acest 
tip de produs. Sunt extrem de durabili, chiar și în cele mai 
dificile condiții. Sunt proiectați să absoarbă vibrațiile din 
timpul conducerii, loviturile și vârfurile de sarcină. Rulmen-
ții cu bile și role CLAAS ORIGINAL au următoarele carac-
teristici privind calitatea:

 − Design special al garniturii
 − Sunt adecvați pentru solicitări extrem de dinamice
 − Raport excelent calitate/preț

Piese CLAAS ORIGINAL

Speciale pentru utilajul dumneavoastră.
Piesele CLAAS ORIGINAL sunt fabricate cu precizie:  
componente de înaltă calitate pentru utilajele CLAAS.

Fiabile.
Piesele CLAAS ORIGINAL au o durată de viață mai mare  
și protejează utilajul împotriva defecțiunilor mecanice.

Eficiente.
Piesele CLAAS ORIGINAL sunt renumite pentru raportul 
excelent calitate/preț.



1 Tip special de lubrifiant și nivel de umplere cu 
lubrifiant.
Fiind adaptați nevoilor utilajului dumneavoastră, rulmenții 
cu bile și role ORIGINAL utilizează un lubrifiant de înaltă 
calitate, care îndeplinește standardul CLAAS. Un volum 
de lubrifiant perfect adaptat și o tehnologie de lubrifiere 
de ultimă generație garantează durata mare de viață.

Avantajele dumneavoastră:
 − Stabilitate ridicată a lubrifiantului
 − Rezistență la temperaturi extreme

2 Sisteme de etanșare axială și radială.
Designul garniturii este adaptat special pentru fiecare 
zonă de utilizare, pentru a preveni pătrunderea impuri-
tăților, prafului sau lichidelor în rulmenții cu bile și role, 
chiar și în cele mai dificile condiții de recoltare.

Avantajele dumneavoastră:
 − Fiabilitate de excepție
 − Forţă de presarcină a garniturii optimizată în funcție  
de turație

Rulmenți cu bile și role 
CLAAS ORIGINAL.  
Detaliile fac diferența.

3 Joc al rulmentului.
Rulmenții cu bile și role CLAAS ORIGINAL sunt proiec-
tați optim atât pentru turații scăzute, cât și pentru turații 
ridicate ale motorului. Toleranțele special coordonate 
sunt utilizate atât pentru aplicațiile cu inel exterior rotativ 
(acționare cu curea sau lanț), cât și pentru rulmenții  
cu flanșă, pentru amortizarea vibrațiilor din timpul con-
ducerii și a loviturilor.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată de viață mare
 − Sunt adecvați pentru solicitări extrem  
de dinamice

Compararea pieselor CLAAS  
ORIGINAL. Mai multe detalii pe:
original.claas.com


