
Cuțite rotative – 
Tăiere perfectă.
Piese CLAAS ORIGINAL

De ce cuțite rotative 
CLAAS ORIGINAL?
Cuțitele rotative CLAAS ORIGINAL asigură o 
performanță excelentă prin rularea silențioasă și uniformă 
în cadrul utilajului. Ele sunt perfect adaptate la utilajul 
dumneavoastră și controalele stricte de calitate din 
procesul de producție asigură o durată mare de viață. 
Cuțitele rotative CLAAS ORIGINAL vă oferă:

− Calitate optimă a lucrărilor
− Toleranțe de producție stricte
− Rezistență ridicată la corpuri străine

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.

SOLUTIA NOASTRA PENTRU AFACEREA TA!

®

Pentru mai multe detalii vă invităm să contactați 
partenerii autorizați CLAAS:



Dispunând de o bază extinsă de cunoștințe de fabricație și 
mulți ani de experiență, CLAAS poate oferi o combinație 
ideală de durabilitate și toleranță la corpurile străine. Cuțitele 
rotative CLAAS ORIGINAL vă oferă o performanță optimă 
de lucru în diferite condiții de recoltare și tipuri de culturi.

Avantajele dumneavoastră:
− Rezistență ridicată la corpurile străine
− Durată mare de viață
− Calitate optimă a lucrărilor

2 Toleranțe de fabricație extrem de stricte.
Datorită celor mai stricte toleranțe de fabricație și controalelor 
exigente de calitate, cuțitele rotative CLAAS ORIGINAL 
asigură o funcționare silențioasă și uniformă a ansamblului. 
Acest lucru promovează durabilitatea tuturor componentelor și 
asigură o perioadă de utilizare îndelungată. 

Avantajele dumneavoastră:
− Durată de viață sporită pentru toate componentele
− Protecție pentru rulmenți și componente
− Funcționare silențioasă și uniformă

Cuțitele rotative  
CLAAS ORIGINAL.  
Detaliile fac diferența.

1 Calitate optimă a lucrărilor.
3 Componente adaptate perfect.

Cuțitele rotative CLAAS ORIGINAL sunt adaptate per-
fect la tipul respectiv de utilaj. Acest lucru asigură o 
coordonare perfectă cu întregul sistem și funcționarea 
permanent fiabilă a utilajului. 

Avantajele dumneavoastră:
− Potrivire perfectă
− Adaptare optimă la utilaj

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




