
Gheare elastice -  
robuste și flexibile.
Piese CLAAS ORIGINAL.

De ce gheare elastice 
CLAAS ORIGINAL?
Ghearele elastice CLAAS ORIGINAL asigură un randament 
ridicat și în același timp protecția materialului recoltat. 
Acestea asigură un flux uniform al materialului pentru 
prese de balotat, remorci autoîncărcătoare, tocătoare, 
greble de adunat și de împrăștiat. De-a lungul mai multor 
ani de experiență în producție, ele au fost optimizate  
progresiv pentru sistemul CLAAS în ansamblu. Acestea 
garantează:

 − Elasticitate de lungă durată
 − Rezistență crescută la rupere
 − Oțel de arc de înaltă calitate

Piese CLAAS ORIGINAL

Făcute pentru utilajul dumneavoastră.
Piesele 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 alegerea potrivită datorită 
raportului excelent calitate/preț.



1 Rezistență crescută la rupere.
Procesul special de fabricație în mai multe etape respectă 
standardele stricte de calitate CLAAS. Oriunde sunt utili-
zate, ghearele elastice CLAAS asigură un debit constant 
ridicat de material recoltat.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată mare de viață
 − Flexibile și robuste în același timp

2 Tensionare de lungă durată.
Forma spiralată a ghearelor elastice ORIGINAL creează 
un efect de arc (rotativ), astfel încât gheara să poată evita 
contactul cu corpurile străine. Acest lucru asigură un 
debit constant ridicat de material recoltat și înaltă produc-
tivitate în zilele lungi de muncă.

Avantajele dumneavoastră:
 − Oboseală redusă a materialului
 − Performanță fiabilă de preluare a materialului recoltat
 − Răspuns flexibil la contactul cu obiecte străine

Gheare elastice ORIGINAL. 
Detaliile fac diferența.

3 Sablare și acoperire cu pulbere.
Acoperirea specială cu pulbere conferă ghearelor elas-
tice protecție fiabilă împotriva influențelor dăunătoare 
provenite din mediu. În plus, sablarea cu flux înalt asigură 
durabilitatea ghearelor elastice CLAAS ORIGINAL. Iar 
utilizarea arcurilor din oțel de primă clasă reprezintă o 
garanție suplimentară a calității CLAAS.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată de viață mare
 − Fiabilitate ridicată

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


