
Cuțite pentru JAGUAR - 
calitate perfectă de tocare.
Piese CLAAS ORIGINAL

De ce cuțite CLASS 
ORIGINAL JAGUAR?
Cuțitele ORIGINAL pentru JAGUAR sunt extrem de durabile 
și se potrivesc perfect cu contracuțitul ORIGINAL. Acestea 
continuă să funcționeze la cel mai înalt standard și să asi-
gure un material perfect tocat cu un nivel minim de uzură, 
chiar și în cele mai grele condiții. Cuțitele ORIGINAL pentru 
JAGUAR vă oferă:

 − Durată mare de viață
 − Acoperire extrem de rezistentă la uzură
 − Calitate excepțională de tocare

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 Adeziune puternică.
Acoperirea de înaltă calitate protejează eficient cuțitele 
CLAAS ORIGINAL împotriva uzurii, în timpul utilizărilor în 
condiții dificile, și ajută în menținerea îndelungată a tăișului 
ascuțit. Adeziunea optimă între materialul de bază al  
cuțitului și acoperirea de înaltă calitate asigură o rezistență 
excelentă în cazului contactului cu un corp străin. 

Avantajele dumneavoastră:
 − Menținere îndelungată a tăișului
 − Rezistență la uzură
 − Durată mare de viață
 − Siguranță ridicată în funcționare

2 Protecție optimă a materialului.
Datorită toleranțelor scăzute de fabricație, cuțitele  
CLAAS ORIGINAL asigură o funcționare lină a tobei  
de tăiere. Acest aspect crește calitatea lucrărilor și  
durabilitatea utilajului dumneavoastră CLAAS. 

Avantajele dumneavoastră:
 − Standard ridicat de protecție a materialului
 − Performanță ridicată

Cuțitele ORIGINAL JAGUAR. 
Detaliile fac diferența.

3 Interacțiune perfectă.
Spațiile de mici dimensiuni dintre cuțitele CLAAS  
ORIGINAL JAGUAR și contracuțitul CLAAS ORIGINAL 
asigură în mod constant o tăiere perfectă, pentru tocare 
optimă în cele mai diferite condiții.

Avantajele dumneavoastră:
 − Calitate excepțională de tocare
 − Tăiere eficientă

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


