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AVERO 240 / 160.

Clasa compactă CLAAS.

Acesta este momentul este potrivit. Totul indică o calitate 
perfectă a recoltei. Combina AVERO dezvoltată de CLAAS 
este utilajul ideal pentru fermele mici și mijlocii care doresc 
să dețină propriul echipament.

Compactă, puternică și fiabilă, are toate caracteristicile pe 
care utilizatorul le așteaptă de la CLAAS: operare intuitivă, 
întreținere ușoară și economică.

Este perfectă pentru dumneavoastră.
Puteți începe lucrul oricând doriți fără să vă faceți 
probleme așteptând pe altcineva. Investind în tehnica 
proprie investiți în independența dumneavoastră.

Primul din clasa sa cu sistem APS. 
Modelul AVERO 240.
Sistemul de batozare și separare APS funcţionează deja 
foarte bine pe LEXION și pe TUCANO. Acum tehnologia 
de eficienţă dovedită de la CLAAS este disponibilă pentru 
prima dată și în cadrul clasei compacte.

Pentru recolta dumneavoastră, sistemul APS înseamnă:
 − Un flux de material recoltat mult mai rapid
 − Grad mult mai mare de separare
 − Contrabătătorul MULTICROP  pentru orice recoltă
 − Randament cu până la 20% mai mare cu APS, fără 
creșterea consumului de carburant

Tehnologie de batozare cu eficiență dovedită. 
Modelul AVERO 160.
Modelul AVERO 160 utilizează un sistem de batozare 
convențional, de eficiență dovedită în practică. 
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Cabină confortabilă

Un loc de muncă confortabil, 
care răspunde oricărei nevoi.

 − Cabină spațioasă
 − Sistem de iluminat
 − Manetă multifuncțională ușor de utilizat
 − CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

Clasa compactă este perfect adaptată pentru 
nevoile dumneavoastră.
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Cabină confortabilă | Iluminat

Coloana de direcţie este 
reglabilă în trei poziții.

Oglinzi retrovizoare cu 
reglare electrică, precum și 
parasolare față și laterale, 
pentru vizibilitate optimă.

Iluminat puternic.

Iluminatul modelului AVERO asigură o vizibilitate excelentă la 
apus și în condiții de întuneric. Cele până la opt lumini de lucru 
asigură iluminarea optimă a mediului de lucru. Pe lângă 
luminile cerute de legislație pentru deplasarea pe drum, 
modelul AVERO poate fi echipat și cu lumini suplimentare 
pentru implementele frontale rabatabile.

În plus, următoarele zone funcționale sunt echipate cu 
proiectoare, pentru a asigura o vizibilitate optimă, ziua  
și noaptea:

 − Verificare retur
 − Buncăr de boabe
 − Tub de descărcare buncăr
 − Casa sitelor

Cabină spațioasă, extrem de silențioasă:

 − Un panou de comandă bine organizat, cu ergonomie 
superioară

 − Coloană de direcție ajustabilă pe trei direcții
 − Scaun confortabil pentru pasager
 − Sistem de climatizare automat A/C MATIC
 − Terminal principal în compartimentul cabinei
 − Geam de inspecție iluminat pentru verificarea returului
 − Comenzi pentru contrabătător
 − Compartiment refrigerant
 − Sistem de spălare parbriz

De asemenea, modelul AVERO asigură aceeași utilizare 
simplă, confortabilă ca modelele LEXION și TUCANO.  
De exemplu, hederul, unitatea de batozare și descărcarea 
buncărului de boabe sunt activate prin intermediul circuitelor 
electro-hidraulice.

Tot ce trebuie pentru ca operatorii  
buni să fie și mai buni.

Cabină spațioasă.

A fost o zi lungă de muncă, dar nu mi s-a părut așa. În cazul 
în care gândiți astfel în timp ce parcați modelul AVERO, 
înseamnă că inginerii noștri și-au realizat obiectivul.

Aceștia au creat o cabină confortabilă și ergonomică, astfel 
încât operatorul să se poată concentra doar pe munca sa. 
Designul atrăgător, vizibilitatea bună de jur împrejur și 
instrumentelor ușor de utilizat ale modelului AVERO  
reduc la maxim stresul unei zile de recoltat.
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Manetă de comandă multifuncțională versatilă.

Productivitatea lucrărilor de recoltare depinde de modul în 
care operatorul controlează combina. Cu maneta sa de 
comandă multifuncțională cu design ergonomic, AVERO oferă 
un confort al conducerii și o ușurință a utilizării excepționale.

Manetă de comandă multifuncțională este utilizată pentru 
a regla viteza de deplasare și a controla în mod confortabil 
multe alte funcții:

 − Sensul de deplasare
 − Setări rabator și heder
 − Oprire heder
 − Activarea / dezactivarea descărcării buncărului de boabe
 − Pivotarea tubului de descărcare a buncărului

Terminal afisare si control bine organizat.

Terminalul compact CIS este integrat în consolă pentru un maxim 
de ergonomie. Operatorul poate controla rapid un număr mare 
de parametri importanți. Astfel poate fi optimizată în mod 
continuu interacțiunea dintre operator și utilaj în timpul lucrului.

1 Turație ventilator și tobă
2 Nivel rezervor de carburant
3 Afișaj temperatură
4 Poziții de tăiere și înălțime
5 Monitorizare randament
6 Fereastră de mesaje
7 Câmp informații

Maneta multifuncţională | CISAjutoare inteligente pentru recoltare în acțiune.

Calculul pierderilor de boabe cu aplicația 
CEMOS Advisor.

Aplicația gratuită pentru smartphone CEMOS Advisor este 
un asistent de configurare valoros pentru operator. Include o 
funcție pentru calculul pierderilor de boabe. Pe baza setărilor 
curente, operatorul poate solicita sugestii pentru optimizarea 
performanței. 
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HedereClasa compactă este versatilă.

Recoltează orice.

Cereale, rapiță, orez, porumb, soia, trifoi, mazăre, 
floarea soarelui...
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Interfață pentru implemente frontale

Echipamente frontale standardizate.

Modelul compact AVERO a fost dezvoltat pentru a reuni o 
gamă largă de opțiuni de nivel înalt, oferind performanțe 
optime și fiabilitate pe termen lung combinate cu o mare 
versatilitate și o durată minimă de configurare.

AVERO are aceeași interfață pentru implemente frontale ca 
modelele LEXION și TUCANO. Utilajele noastre de top au 
servit, de asemenea, ca model pentru dezvoltarea altor  
funcții performante, de înaltă calitate.

Canal de alimentare.

Profilele metalice din partea inferioară a canalului de alimentare 
și profilele din lemn din zona superioară protejează canalul de 
alimentare împotriva uzurii.

Blocare centralizată practică.

O singură manetă de pe partea stângă a implementului frontal 
controlează simultan toate punctele de blocare.

 − Blocare sigură, rapidă
 − Implementul frontal poate fi montat și demontat cu ușurință.

Multicuplă centrală.

Modelul AVERO are un singur conector pentru asigurarea 
tuturor funcțiilor hidraulice și electrice ale implementului frontal.

 − Asigură economie de timp datorită numărului mai mic de 
operații pentru montare și demontare

 − Nu există pericolul de confuzie datorită designului integrat
 − Ușor de conectat, chiar și sub presiune
 − Ecologic, fără scurgeri de ulei

Lamă cuţite și ridicători de spice de schimb.

Toate hederele CLAAS sunt echipate din fabrică cu o bară de 
tăiere de schimb. Segmentele cuțitului sunt fabricate din metal 
călit, extrem de rezistent. Utilizarea ridicătorilor de plante asigură 
preluarea culturilor culcate fără pierderi, reducând în același 
timp preluarea pietrelor. Înlocuirea ridicătorilor de plante poate  
fi efectuată în mod confortabil, în spatele hederului.

Antrenare hidrostatică a rabatorului.

O pompă cu cilindree variabilă montată pe utilajul de bază 
asigură un cuplu maxim de 1000 Nm la rabator.

 − Forţă mare de tracţiune datorită cuplului ridicat
 − Eficienţă mai mare decât cea a pompelor cu roţi dinţate
 − Circuit hidraulic închis, pentru rotirea oprimă a rabatorului
 − Reglare rapidă a vitezei rabatorului

Reversor hidraulic.

Blocajele sunt remediate cu ușurinţă: sistemul hidraulic permite 
reversarea protectivă cu un cuplu de pornire ridicat. Reversorul 
hidraulic poate fi acţionat confortabil prin intermediul unui buton 
din cabină. Şi direcţia de rotire a dispozitivului hidraulic de 
acţionare a rabatorului se modifică automat, asigurând sprijin 
suplimentar pentru procedura de reversare.

Răzuitori reglabili.

Distanța dintre răzuitori și melcul de alimentare poate fi setată în 
mod confortabil, extern, pe hederele C 490, C 430 și C 370.

Cărucior de transport solid.

Totul pentru a economisi timp: căruciorul permite depozitarea 
compactă, confortabilă și sigură a hederului, fiind blocat în 
câteva secunde cu două bolțuri. Compartimentele 
personalizate permit transportul accesoriilor necesare pentru 
recoltarea rapiței. Podeaua cauciucată asigură depozitarea 
sigură, fără risc de alunecare sau furt.

Proiectat pentru utilizarea echipamentelor de 
succes ale modelelor LEXION și TUCANO.
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Funcţii automateTăiere de înaltă calitate – automat.

CLAAS CONTOUR.

Hederul cu CLAAS CONTOUR se adaptează automat la 
denivelările solului întâlnite pe direcţia de deplasare. Selectaţi 
o presiune de contact, iar CONTOUR o va menține constant. 
De fiecare dată când hederul este coborât, înălţimea de tăiere 
preselectată asigură întotdeauna identificarea automată a 
înălţimii de tăiere specificate.

CLAAS AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR merge și mai departe prin compensarea 
tuturor denivelărilor solului, inclusiv a celor transversale pe 
direcţia de deplasare. Benzile de senzori de sub heder 
detectează în timp util denivelările și acţionează cilindrii 
hederului de pe canalul de alimentare.

 − Senzorii electronici detectează presiunea hidraulică din 
sistem și reacţionează rapid

 − Recipiente umplute cu azot și controlate prin supape 
asigură amortizarea optimă a șocurilor în cazul 
implementelor frontale cu greutăţi diferite

Urmărire optimă a conturului solului.

Pentru a asigura urmărirea optimă a conturului solului, 
hederele CLAAS sunt echipate cu sistemele de control 
automat al hederului CLAAS CONTOUR și AUTO CONTOUR, 
pentru rezultate optime în orice situație.

O modalitate de lucru mai eficientă din punct 
de vedere al costurilor.

Prin compararea complet automată a stării reale și a valorii de 
referinţă, AUTO CONTOUR adaptează în mod optim poziţia 
hederului la teren. Acest lucru simplifică în mod semnificativ 
operaţiunea de recoltare, în special în cazul lăţimilor mari de 
tăiere, lucrărilor efectuate în timpul nopţii, în cazul recoltelor 
culcate, pe pante laterale și teren accidentat. AUTO CONTOUR 
contribuie la creșterea performanţelor și la folosirea mai 
rentabilă a combinei.

Control automat al rabatorului.

Turaţia rabatorului și, prin urmare, viteza acestuia sunt reglate 
automat și proporţional cu viteza de deplasare. Operatorul 
poate selecta și memora diferite setări pentru raportul dintre 
viteza de deplasare și cea a rabatorului. 

Turație a rabatorului infinit variabilă.

Turația rabatorului poate fi reglată în mod infinit între turațiile de 
alimentare, de sincronizare și deplasare. Un senzor digital de 
turaţie asigură reglarea exactă a turaţiei. O pompă cu cilindree 
variabilă care echipează utilajul AVERO asigură un cuplu 
maxim de 1000 Nm al rabatorului. Rezultatul: putere de 
tracțiune mare, datorită cuplului mare. Un sistem de protecție 
împotriva suprasarcinii asigură protecția împotriva deteriorării.

AUTO CONTOUR este activat prin 
simpla apăsare a butonului pentru 

reglarea înălţimii de pe maneta 
multifuncţională.

Benzile de senzori din spatele lamei cuțitului detectează poziția hederului. 
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VARIOHedere VARIO.

Hedere VARIO.

Hederele VARIO oferite de CLAAS au cel mai bun sistem  
de reglare a platformei hederelor  disponibil pe piață. Cu 
modelele sale VARIO 560 și VARIO 500, CLAAS a efectuat 
îmbunătățiri sistematice pentru gama sa de hedere VARIO  
cu eficiență dovedită.

Principalele puncte forte:
 − Extensii pentru rapiță integrate pentru a modula lungimea 
platformei continuu într-un interval de 700 mm pentru 
cereale și rapiță

 − Melc de alimentare mare, cu diametrul de 660 mm, pentru 
un flux de material optim

 − Rabator optimizat pentru mai puține tulpini preluate
 − Melc de alimentare MULTIFINGER
 − Sistemul de montare cu eliberare rapidă permite montarea/
demontarea despicătorilor de lan și a cuţitelor de rapiţă fără 
scule

 − Poziție automată de parcare și de transport
 − Poziţie de lucru automată
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VARIOHedere VARIO.

Utilizare.

Noua generație de hedere VARIO este prima opțiune pentru
recoltarea cerealelor și a rapiței. Acestea sunt ideale pentru 
a obține performanțe maxime și un randament ridicat pe 
suprafață, atât în regiunile cu producție scăzută, cât și în cele 
cu producție ridicată. Posibilitatea de reglare a platformei 
hederului VARIO pentru recoltarea cerealelor (soiuri cu tulpină 
scurtă sau lungă) și a rapiței asigură un flux optim de material 
în orice moment și, prin urmare, o creștere cu până la 10% a 
performanței totale a utilajului. 

Tehnologie.

 − Platformă cu plăci integrate pentru rapiţă
 − Reglarea poziţiei platformei mobile între – 100 mm 
la + 600 mm folosind maneta  multifuncțională

 − Ajustarea continuă a platformei de tăiere pe o lațime 
totală de 700 mm

 − Arbore cu cardan telescopic, pentru antrenarea cuţitului
 − Bară de tăiere continuă și rabator continuu 
 − Acționare mecanică a implementelor frontale pe o parte
 − Acţionare mecanică a melcului de alimentare și a barei de 
tăiere prin intermediul transmisiei și arborelui cardanic.

 − Rabator cu suporţi de gheare optimizaţi, lagărele ghearelor
rezistente la uzură și o nouă arhitectură care reduce riscul
de înfășurare și preluarea tulpinilor

 − Traversă înclinată pentru o mai bună vedere din cabină 
către platforma hederului

 − Înălțime continuu variabilă a melcului de alimentare
 − Canalul de alimentare și melcul de alimentare pot fi 
inversate

 − Răzuitori reglabili din exterior
 − LASER PILOT pentru sistemul automat de ghidare poate 
fi rabatat și reglat fără a fi necesare unelte

 − Ridicătoare de plante cu sistem de eliberare rapidă, 
montare și demontare fără scule.

Plug & Play pentru rapiță. 

Datorită extensiilor pentru rapiță integrate în platforma 
hederului și posibilității montării cuţitelor pentru rapiţă fără 
unelte, puteți trece de la recoltarea cerealelor la rapiţă în doar 
câteva minute. Conectarea cuțitelor pentru rapiță la sistemul 
hidraulic activează automat pompa hidraulică, care acționează 
cuțitele laterale. Conexiunea este asigurată de două cuple 
rapide perfect sigilate.

 − Pornire și oprire automată a pompei hidraulice
− Chiar și atunci când sunt montate cuțite de rapiță, platforma 

poate fi extinsă sau retractată cu 150 mm
 − O cutie de transport cu sistem de închidere pentru 
cărucioare permite transportarea în siguranţă a cuţitelor 
pentru rapiţă și reduce sarcina pe heder

Utilizare pentru recoltarea orezului.

Hederele VARIO sunt echipate din fabrică – sau pot fi ușor 
prevăzute ulterior cu o rolă de alimentare acoperită și un 
sistem de recoltare a orezului – pentru performanțe optime 
la recoltarea orezului.

Ansamblu de acționare solid. 

Datorită transmisiei sale planetare, bara de tăiere este 
antrenată extrem de uniform. La schimbarea poziției platformei
hederului, arborele de antrenare se ajustează la rândul său 
telescopic, permițând continuarea lucrului în orice poziție fără 
a fi nevoie de intervenția operatorului.

Rola de alimentare și dispozitivul de antrenare a cuțitelor sunt 
protejate prin cuplaje de  suprasarcină individuale. Acest 
sistem permite hederului VARIO să reziste în cele mai dificile 
condiții și asigură o funcționare sigură a acestuia. 

Platformă de tăiere retractată – 
cereale (– 100 mm).

Platforma hederelor extinsă –
cereale (+ 600 mm).

Platforma hederelor retrasă –
cu cuțite pentru rapiță (+ 450 mm).

Platformă de tăiere extinsă – cu cuțite 
de rapiță (+ 600 mm).

Despicătorii de lan și cuţitele laterale 
de rapiţă pot fi fixate fără unelte cu 
ajutorul sistemului de eliberare rapidă.

Conectare simplă a furtunurilor 
hidraulice pentru acționarea cuțitelor 
de rapiță.

Cuțite de rapiță fixate printr-un sistem de montare cu eliberare rapidă.

– 10 cm

Standard

+ 60 cm
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CERIOHedere CERIO.

Hedere CERIO.

CLAAS și-a mărit gama de hedere standard cu modelele 
CERIO 620 – 560. Acestea au la bază hederele VARIO și 
reprezintă o alternativă optimă pentru recoltarea boabelor.

Principalele puncte forte:
 − Platformă cu un interval de ajustare manuală de 200 mm
 − Diametru mare al melcului de alimentare, de 660 mm, 
pentru un flux optim de material

 − Rabator optimizat pentru mai puține tulpini preluate
 − Melc de alimentare MULTIFINGER
 − Despicători de lan, reglabili în înălțime fără scule
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CERIOHedere CERIO.

Utilizare.

Gama de modele CERIO are la bază hederele 
VARIO 930 – 560 și este o alternativă pentru recoltarea 
cerealelor. Este ideală pentru a obține performanțe maxime 
și un randament ridicat pe suprafață, atât în regiunile cu 
producție scăzută, cât și în cele cu producție ridicată. 
Platforma poate fi ajustată manual de la – 100 mm până 
la + 100 mm. Prin urmare, hederul poate face față diferitelor 
condiții de recoltat sau diferitelor soiuri.

Tehnologie. 

 − Ajustare manuală a poziției platformei între – 100 mm 
și + 100 mm

 − Interval de ajustare manuală până la 200 mm
 − Arbore cu cardan telescopic, pentru antrenarea cuţitului
 − Bară de tăiere continuă și rabator continuu
 − Acționare mecanică a implementelor frontale pe o parte
 − Acţionare mecanică a melcului de alimentare și a barei 
de tăiere prin intermediul transmisiei și arborelui cardanic.

 − Rabator cu dinți optimizaţi, lagărele rezistente la uzură și 
o nouă arhitectură care reduce riscul de înfășurare și 
preluarea tulpinilor

 − Traversă înclinată pentru o mai bună vedere din cabină 
către platforma hederului

 − Înălțime continuu variabilă a melcului de alimentare
 − Canalul de alimentare și melcul de alimentare pot fi 
inversate

 − Răzuitori reglabili din exterior
 − LASER PILOT pentru sistemul automat de ghidare poate 
fi rabatat și reglat fără a fi necesare unelte

 − Poziție automată de parcare și de transport 
 − Poziţie de lucru automată
 − Ridicătoare de plante cu sistem de eliberare rapidă, 
montare și demontare fără scule

Ajustare heder.

 − Ajustare manuală sub platforma hederului
 − 10 elemente de fixare prin înșurubare permit ajustarea 
platformei hederului

 − Pot fi setate 5 poziții ale platformei: + 100 mm, + 50 mm, 
0 mm, – 50 mm, – 100 mm

Utilizare pentru recoltarea orezului. 

Hederele CERIO sunt echipate din fabrică – sau pot fi ușor 
prevăzute ulterior – cu o rolă de alimentare acoperită și un 
sistem de recoltare a orezului – pentru performanțe optime 
la recoltarea orezului.

Despicători de lan care pot fi fixați 
fără unelte cu ajutorul sistemului cu 
eliberare rapidă.

Înlocuire rapidă și simplă a 
despicătorilor de lan.

Platformă de tăiere retractată – 
cereale (– 100 mm).

Reglare simplă a înălțimii 
despicătorului de lan prin 
intermediul cheii.

Platformă de tăiere extinsă –
cereale (+ 100 mm).

– 10 cm
Standard
+ 10 cm

Rabator cu suporţi de gheare și 
lagăre din plastic cu formă optimizată 
pentru a reduce preluarea tulpinilor.

Cuţit de rezervă depozitat sub heder. Ridicătorii de spice de schimb 
imediat în spatele hederului.
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Hedere standard

Hedere standard.

Hederele standard C 490 – C 370 sunt echipate cu platforma 
hederelor rigidă cu eficiență testată. Acestea impresionează 
prin manevrabilitatea excelentă și calitățile remarcabile.

Principalele puncte forte:
 − Diametrul melcului de alimentare de 480 mm pentru un  
flux de material recoltat excelent

 − Arbore robust pentru antrenarea cuţitului
 − Masă de tăiere rigidă cu eficiență testată
 − Melc de alimentare MULTIFINGER
 − Acționare hidraulică a rabatorului
 − Melc de alimentare cu acoperire, sistem de cuțite duble  
sau sistem de tăiere cu degete duble speciale, disponibile 
pentru recoltarea orezului

Hedere standard.
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Hedere standardHedere standard.

Utilizare.

Hederele compacte standard de la CLAAS asigură rezultate 
excelente în materie de recoltare a boabelor. Acestea reprezintă 
o opțiune de hedere fiabile pentru modelul AVERO, care este 
ideal pentru recoltarea pe suprafețe mici și compacte.

Tehnologie.

 − Masă de tăiere rigidă cu eficiență testată
 − Antrenare robustă a cuțitului prin intermediul 
transmisiei cu baie de ulei

 − 1120 tăieri/min
 − Tensionare automată a curelelor de acționare
 − Melc de alimentare MULTIFINGER
 − Melc de alimentare cu diametrul de 480 mm
 − Înălțime continuu variabilă a melcului de alimentare

Acționare uniformă.Răzuitori reglabili din exterior (C 490, C 430, C 370).

Cuţit de rezervă.
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CORIOCORIO.

CORIO.

Noile hedere de porumb CORIO sunt echipate cu tehnologii 
cu eficiență dovedită, precum și funcții noi, unice.

Principalele puncte forte:
 − Unghi de 17° pentru a preveni pierderile de știuleți
 − Tamburi culegători drepți
 − Tren de rulare nou, robust
 − Formă nouă a capotei pentru o preluare mai delicată a 
materialului recoltat

 − Sistem unic de rabatare pentru poziționarea capotei în 
poziție de transport 

 − Modificare și tensionare simplă a lanțului de alimentare 
 − Consumabile înlocuibile integrate în capotă
 − Heder pentru porumb CORIO pentru 5 și 4 rânduri
 − Lățime rânduri de 75 și 70 cm
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Utilizare.

Gama de modele CORIO include hedere de porumb perfecte 
pentru recoltarea boabelor de porumb sau a amestecului de 
porumb boabe. Fie că lucrează cu recolte cu randament mare 
sau tulpini de porumb foarte uscate, hederele de porumb 
CORIO asigură un proces de recoltare curat și eficient.

Principiu de funcționare.

Capotele asigură alimentarea uniformă și delicată cu tulpini de
porumb a valțurilor culegători. Tulpinile sunt prinse de role și
trase în jos. În același timp, valțurii culegători separă în mod
curat știuleții de porumb de tulpini.

Tocătoarele orizontale funcționează cu o viteză constantă, 
tocând tulpinile de porumb trase în jos. Apoi melcul de 
alimentare transportă știuleții la canalul de alimentare.

Tamburii culegători drepți reprezintă componenta cheie 
a hederelor de porumb CORIO. 

Tehnologie.

 − Antrenare eficientă, simplificată pentru toate modelele 
CORIO

 − Reglare rapidă și simplă a vitezei prin schimbarea 
combinației de angrenaje

− Elementul în spirală al valțurilor culegători îmbunătățește
preluarea tulpinilor

 − Valțurii culegători, acționați mecanic sau hidraulic, permit
separarea curată a știuleților 

 − Fiecare valț culegător este protejat individual împotriva 
suprasarcinii și a corpurilor străine 

 − Elementele de acționare a valțurilor culegători și cuțitelor
sunt integrate în carcasa robustă

 − AUTO PILOT și AUTO CONTOUR disponibile opțional 
pentru toate modelele

CORIOCORIO.

Unghi de lucru de 17°.

Modelele CORIO au cel mai ascuțit unghi de lucru de pe 
piață, de 17°.

 − Unghiul de lucru a fost redus cu aproximativ 10%
 − Reducerea pierderilor de știuleți, în special a celor rezultate 
din desprinderea acestora

 − Sunt asigurate performanțe constante, în special în cazul 
plantelor culcate

Tocător orizontal.

Fiecare unitate culegătoare este echipată cu un tocător 
orizontal integrat în unitatea de transmisie. Acest lucru asigură 
o tocare mai bună atunci când plantele sunt uscate.

Tocare precisă.

Tocarea de precizie favorizează fermentația reziduurilor 
recoltate și ajută la crearea unui substrat uniform pentru 
recolta viitoare.

Formă maximă.

Secțiunea frontală a capotei are o formă nouă și unică. În plus, 
au fost îmbunătățite caracteristicile suprafeței.

 − Manipulare și mai delicată a materialului recoltat datorită
formei optimizate a capotei

 − Flancurile capotei au fost proiectate astfel încât captarea
tulpinilor de porumb este întârziată și are loc într-un punct
mai flexibil, pentru a evita pierderile de știuleți

 − Performanțe îmbunătățite în cazul plantelor culcate
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CORIOCORIO.

Poziție de întreținere.

Un concept nou de deschidere a capotei asigură accesul 
rapid și simplu pentru întreținere sau curățare. Sunt necesari 
doar câțiva pași simpli pentru a pune capota în poziție pentru 
întreținere, fără a fi necesară utilizarea unor unelte.

Piese de uzură integrate.

Piese de uzură ce pot fi înlocuite sunt integrate în partea stângă 
și partea dreaptă a capotei. Când sunt uzate, pot fi înlocuite 
piese separate în loc să fie necesară înlocuirea întregii capote.

Kit pentru floarea soarelui. 

Pentru adaptarea rapidă la recoltarea florii soarelui, tot ce 
trebuie făcut este simpla înlocuire a lanțului de alimentare.  
În plus, pe valțurii culegători sunt fixate cuțitele speciale 
împreună cu extensiile capotei și un panou spate special. 

Mecanism nou de rabatare. 

Designul nou permite rabatarea simplă a carcasei în poziție 
compactă, pentru transport.

Cauciuc de prindere a știuletelui.

Toate modelele sunt echipate standard cu cauciucuri de 
prindere a știuleților pentru a preveni căderea acestora. 
Varianta de cauciuc de prindere a știuletelui de dimensiuni 
mari este disponibil opțional. Fixarea și demontarea acestora 
poate fi realizată fără scule. 

Reglarea placilor de culegere.

În funcție de model, este disponibil standard un sistem 
mecanic sau hidraulic de reglare a placilor de culegere. 
Varianta hidraulică, ce permite reglarea confortabilă de pe 
scaunul din cabină, este disponibilă de asemenea opțional. 

Deplasare pe șosea. 

Pe lângă ușurința în utilizare, noua dispunere sporește 
vizibilitatea în timpul deplasării pe șosea prin scurtarea  
cu 80 cm a implementului frontal.

Manipulare simplă.

Lanțurile transportorului pot fi tensionate și înlocuite cu ușurință, 
comod și rapid. După ce capota fost pusă în poziția pentru 
întreținere, este necesar să utilizați doar un levier pentru a 
elibera un lanț, pentru a-l tensiona sau pentru a-l înlocui. 
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Heder rabatabil C 450Heder rabatabil C 450.

Heder rabatabil C 450.

Hederul rabatabil face combina AVERO să fie mai flexibilă 
decât orice alt utilaj disponibil pe piață.

Principalele puncte forte:
 − Gata de utilizare prin doar câțiva pași de la intrarea  
pe câmp

 − Hederul nu necesită spațiu suplimentar pentru montare  
și demontare

 − Hederul are o lățime de transport de 3,00 m, cu anvelope 
model 800 de 3,30 m

 − Vizibilitatea excelentă din poziția de conducere asigură 
deplasarea în siguranță pe șosea

 − Distribuție ideală a greutății chiar și în timpul deplasării  
pe șosea
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Heder rabatabil C 450Heder rabatabil C 450.

Utilizare.

Hederele rabatabile elimină necesitatea de montare și de 
demontare a hederelor. În același timp, acestea asigură o 
manevrare optimă în timpul transportului, cu vizibilitate de 
excepție și posibilitatea de a trece de la un câmp la altul 
practic fără întrerupere. Hederele rabatabile asigură o 
vizibilitate excelentă și caracteristici de transport de excepție în 
timpul transportului, fie că este efectuat pe câmp, pe drumuri 
înguste sau în traficul aglomerat.

Tehnologie.

 − Bară de tăiere și rabator divizate
 − Acționare mecanică a implementelor frontale pe o parte
 − Melc de alimentare și bară de tăiere acţionate mecanic 
prin intermediul transmisiei și arborelui cardanic

 − Înălțime continuu variabilă a melcului de alimentare

Transport.
Designul compact asigură o vizibilitate optimă și 
manevrabilitate excelentă în spații extrem de înguste, 
în același timp respectând lățimea de transport admisă.

Rabatare.
Funcția de rabatare complet hidraulică este activată prin 
apăsarea unui buton. Cadrul cu construcție puternică, cu mai 
multe secțiuni, asigură acționarea de precizie și funcționarea 
fiabilă pe termen lung.

Recoltare.
Hederele rabatabile sunt gata de acțiune în câteva secunde. 
Puneți despicătoarele în poziție, cuplați arborele cardanic și 
sunteți gata de acțiune.
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SUNSPEEDSUNSPEED.

SUNSPEED.

Hederele SUNSPEED pentru floarea soarelui impresionează 
prin conceptul unic de recoltare, randamentul foarte mare pe 
unitatea de suprafață, cu cele mai scăzute pierderi și ușurința 
utilizării.

Principalele puncte forte:
 − Implement frontal pentru floarea soarelui SUNSPEED 
disponibil sub forma unei unități cu 8 rânduri

 − Acesta recoltează exclusiv pălăriile de floarea soarelui: 
concept de recoltare fără tulpini

 − Înălțimea și viteza rabatorului pot fi sincronizate cu  
viteza de deplasare în mod confortabil, din cabină

 − Plăcile de ghidare reglabile mențin poziția tulpinilor  
în siguranță

 − Distanța dintre tăvițe poate fi reglat în funcție de  
grosimea tulpinilor

 − Poate fi reglată înclinarea tăvițelor
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SUNSPEED.

Principiu de funcționare.

După ce floarea soarelui a fost culeasă de tăvițe, plăcile de 
ghidare reglabile asigură împingerea în față a pălăriilor de 
floarea soarelui. În același timp, valțul culegător de sub bara 
de tăiere împinge tulpinile în jos. Astfel, placa de ghidare și 
valțul culegător previn tăierea prea devreme a tulpinilor. 
Tăierea nu este efectuată până când pălăriile de floarea 
soarelui nu au fost captate de rabator. Astfel, doar pălăriile de 
floarea soarelui ajung în melcul de alimentare, care în final le 
conduce în canalul de alimentare.

Principiul de funcționare unic asigură: 
 − Consum redus de carburant
 − Performanțe sporite de treierat și curățare
 − Uzură redusă a tuturor componentelor

Utilizare. 

Hederul SUNSPEED pentru floarea soarelui este soluția 
optimă pentru recoltarea florii soarelui. Principiul de 
funcționare unic asigură o reducere semnificativă atât a sarcinii 
sistemului de treierat, cât și a nivelului de curățenie necesar 
pentru îndepărtarea celorlalte materiale în afară de semințe.

Datorită nivelului său ridicat de versatilitate cu privire la lățimile 
diferite ale rândului și grosimile tulpinilor, hederul SUNSPEED 
este implementul frontal universal pentru floarea soarelui.

Tehnologie. 

 − Elementul de acționare a cuțitului este echipat cu o 
transmisie cu baie de ulei, cu întreținere redusă

 − Frecvență înaltă de tăiere, cu 1200 de tăieri pe minut
 − Valțul culegător și melcul de alimentare sunt acționați  
cu lanțuri și curele

 − Lățimea tăviței este reglabilă cu până la 20 mm
 − Tăvițe cu lungime de până la 180 pentru ghidarea  
uniformă a tulpinilor

 − Viteză circumferențială a rabatorului reglabilă
 − Viteză reglabilă a melcului de alimentare
 − Reglare automată a vitezei melcului de alimentare în  
funcție de viteza de deplasare

Valţ culegător.

Cuţit de rezervă.

Transmisie cu eficiență dovedită.

Tăvițe reglabile. Plăci de ghidare reglabile.

1 Placă de ghidare reglabilă
2 Rabator  

3 Bară de tăiere
4 Valţ culegător

SUNSPEED
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Clasa compactă vă asigură productivitate. Sistem de treierat

Tehnologie de treierat CLAAS.

 − Sistem de batozare APS cu randament de excepție
 − Sistem eficient de separare a boabelor reziduale
 − Sistem de curăţare 3D
 − Gestionare optimă a paielor
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Sistem de treierat APS

Contrabătătorul MULTICROP / trapa de colectare a pietrelor.

Randament mai mare cu 20%, 
fără consum suplimentar de carburant.

Sistem de treierat APS: o soluție unică.

Modelul AVERO 240 este primul utilaj din clasa sa echipat cu 
sistem APS. Acest sistem de batozare își dezvăluie avantajul 
competitiv decisiv cu mult înainte de toba de batozare, 
deoarece accelerarea foarte mare a fluxului de material 
recoltat, de la 3 m/s la 20 m/s determină un lanț de procese 
extrem de eficiente:

 − Acceleratorul de pre-separare separă recolta mai eficient
 − Fluxul de material recoltat este uniform și cu până la 33% 
mai rapid

 − Forţele centrifuge mai mari sortează o cantitate mai mare 
de boabe

 − Până la 30% din boabe sunt deja separate în suprafaţa 
de pre-separare, situată direct sub accelerator, reducând 
semnificativ sarcina contrabătătorului

Rezultând astfel o creștere netă a performanței cu până la 
20% fără o creștere a consumului de combustibil. Sistemul 
APS face toți banii.

Preluare uniformă.

Acceleratorul de pre-separare preia materialul din canalul 
de alimentare și îl transportă la bătător fără a genera zgomot. 
Prin urmare, în cabină va fi menținută o atmosferă plăcută, 
fără zgomot.

Suprafață de pre-separare flexibilă.

Suprafaţa de pre-separare este proiectată ca un contrabătător 
MULTICROP pentru a putea face faţă tuturor tipurilor de 
recolte. Cele două segmente ale grătarului pot fi înlocuite 
rapid, minimizând timpii de schimbare și maximizând eficienţa.

Canal de treierat lung.

În cazul sistemului de batozare CLAAS APS, am reușit să 
înfășurăm mai mult contrabătătorul principal în jurul tobei de 
batozare față de soluțiile convenționale. Nicio altă unitate de 
batozare nu oferă un unghi de înfășurare de 151°. Beneficiați 
de o operație de batozare delicată, dar cu randament mare, 
cu un spațiu mare pentru contrabătător, turații scăzute ale 
tobei și consum redus de carburant.

Trapă colectare pietre de dimensiuni mari.

Trapa colectare a pietrelor de dimensiuni mari asigură un nivel 
ridicat de siguranță,  poate fi deschisă cu ușurinţă din lateral și 
se golește automat.

Calitate îmbunătățită a boabelor.

Sistemul de treierat APS este echipat cu componente 
suplimentare și adaptoare cu mai multe niveluri, pentru 
decorticare și șlefuire optimă. Acestea includ, de exemplu, 
componenta pentru treierat intens și clapetele suprafeței de 
pre-separare, care pot fi activate în doar câteva secunde prin 
intermediul unei manete de deasupra canalului de alimentare.

Alături de alte avantaje ale sistemului APS, rezultatele sunt 
impresionante: eficiență optimă a separării, cu o calitate de 
excepție a materialului recoltat.
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Sistem de treierat CLAASExtrem de versatil și perfect fiabil.

Campion în toate domeniile.

Modelul AVERO 160 utilizează sistemul de batozare 
convențional CLAAS, care își dovedește în mod constant 
capacitatea de a gestiona cele două operații cheie ale 
treieratului, îndepărtarea și separarea fiabilă a boabelor în 
orice condiții de recoltare. Indiferent de dificultățile cu care vă 
confruntați în timpul recoltării, vă va impresiona performanța 
versatilă pe care o asigură pe întreaga lungime a tobei de 
batozare, de 1,06 m.

 − Accesul la unitatea de treierat se face foarte ușor prin 
partea din față prin intermediul transportorului înclinat și 
prin părțile laterale prin intermediul unor deschideri mari

 − Designul extrem de robust al tuturor elementelor de 
antrenare, în special al tobei de batere, asigură un nivel 
ridicat de fiabilitate în timpul recoltării

Potrivit pentru orice recoltă. Modelul 
AVERO 160 cu contrabătător MULTICROP.

Contrabătătorul de sub toba de batozare este conceput ca un 
contrabătător MULTICROP, cu segmente individuale care pot 
fi schimbate ușor. Îl puteți adapta rapid pentru diferite recolte, 
asigurând întotdeauna combinația perfectă între un treierat 
curat, un nivel ridicat de protecție pentru materialul recoltat 
și o rată mare de separare.

AVERO 160 este echipat cu sistemul de batozare 
convențional CLAAS.

Trapă colectare pietre de dimensiuni mari.

Modelul AVERO 160 oferă, de asemenea, o siguranță de 
excepție datorită trapei de colectare pietre de dimensiuni mari. 
Trapa de colectare a pietrelor poate fi deschisă cu ușurinţă din 
lateral și se golește automat.

Contrabătătorul MULTICROP. Trapă de colectare a pietrelor cu 
golire automată.
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Separare reziduală a boabelor | Tehnologia scuturătorilorEconomisiți corect.

Principiul compact CLAAS.

Sistemul de batozare APS al modelului AVERO 240 
funcționează atât de eficient, încât pentru separarea boabelor 
reziduale sunt necesari mai puțini scuturători decât v-ați 
aștepta. Datorită sistemului APS, 90% din cantitatea de boabe 
este separată deja de paie, iar patru scuturători cu patru 
trepte au grijă de restul de 10%. 

Modelul AVERO 240 procesează materialul recoltat într-un 
mod comparabil cu un utilaj cu cinci scuturători fără sistem 
APS, dar are dimensiunile compacte ale unui utilaj cu patru 
scuturători, ceea ce asigură și o economie importantă. 
Modelul AVERO 160 asigură, de asemenea, performanțe 
peste medie pentru dimensiunea sa: sistemul de batozare 
convențional CLAAS funcționează perfect în combinație cu 
cele patru scuturători. 

Control total.

Modelul AVERO vă oferă numeroase funcții de monitorizare, 
pentru utilizarea optimă a echipamentelor instalate și pentru 
a realiza un treierat de calitate optimă:

 − Monitor pentru randamentul sistemului de separare a 
boabelor reziduale și curățare în CIS

 − Înregistrarea productivității și măsurarea consumului de 
carburant în CIS

 − Recircularea în sistemul de batozare
 − Geam de inspecție iluminat pentru verificarea returului
 − Monitorizarea materialului recoltat din buncărul de boabe 
prin intermediul unui geam de inspecție de dimensiuni mari

Scuturători cu patru trepte.

Cei patru scuturători ai modelului AVERO au fost reproiectați 
complet și adaptați pentru sistemul de treierat APS de înaltă 
performanță. Separarea boabelor reziduale este realizată 
pe o lungime totală de 3900 mm, în cele patru etape ale 
scuturătorilor. Sunt disponibile extensii centrale și laterale. 
Pot fi transportate rapid chiar și cantități mari de paie 
necompactate. În timpul depunerii materialului, paiele cad 
direct pe miriște, astfel încât vă puteți baza pe un flux optim 
de material recoltat, chiar și în cazul cantităților mari de paie 
sau pe suprafețele înclinate. 

Afânare activă.

În plus, paiele sunt supuse unei separări intense, în mod 
controlat, cu ajutorul ghearelor agitatorului. Ghearele 
agitatorului, amplasate deasupra fiecărui scuturător, sapă 
adânc în paie, afânându-le și aerisindu-le pentru a asigura 
un flux rapid și un strat subțire de paie, pentru a spori în 
mod substanțial eficiența separării.

Senzori de pierderi.
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Curăţare | Buncăr de boabeO privire în buncărul de boabe: 
o lucrare corect executată.

Ventilator puternic.

Modelul AVERO este echipat cu un ventilator pentru a 
asigura curățarea optimă a boabelor. Turația acestuia poate 
fi controlată din cabină, asigurând o presiune constantă și o 
distribuție uniformă a aerului la nivelul sitelor, pentru a face
față diverselor cantități de material recoltat. Ghidarea forțată 
a aerului previne formarea unui covor de material recoltat.

Impresionantul sistem de curăţare 3D dezvoltat de
CLAAS face, de asemenea, parte din pachet:

− Sistem de nivelare dinamic prin controlul activ al 
sitei superioare

 − Reacționează rapid și la cele mai mici denivelări
 − Performanţă optimă constantă chiar și pe pantă 
cu o înclinare de până la 20%

 − Fără uzură, sistem fără întreţinere.
 − Post echipare rapidă și simplă

Buncăr de boabe de dimensiuni mari.

După ce sistemul de batozare, separare și curățare și-au f
ăcut treaba, cerealele rezultate sunt colectate în buncărul de 
boabe. O caracteristică specifică a modelului AVERO este 
capacitatea de până la 5600 de litri, acesta fiind doar unul 
dintre multele sale puncte forte.

 − Eșantionare ușoară a boabelor
 − Înălţime mare de descărcare prin partea superioară
 − Distribuţie ideală a greutăţii
 − Vedere bună în buncăr
 − Buncărul de boabe poate fi acționat de pe platforma 
operatorului

 − Descărcare rapidă, directă
 − Suprafețe netede pentru o golire rapidă, completă
 − Fereastra de dimensiuni mari a buncărului de boabe 
permite verificarea nivelului de încărcare cuprins între 
0-100%

Vedere directă.

Uneori o simplă privire în buncărul de boabe vă poate 
spune mai multe decât orice număr de senzori. Un geam 
de inspecție de dimensiuni mari, la partea din spate a cabinei 
modelului AVERO oferă posibilitatea monitorizării vizuale a 
productivității, astfel că returul poate fi văzut confortabil de pe 
scaunul operatorului. Pentru o vizibilitate mai bună, geamul de 
inspecție este iluminat.

Podea de pregătire detașabilă.

Pre-sortarea boabelor (în partea inferioară) și a plevei și paielor 
rupte (în partea superioară) are loc pe podeaua de pregătire. 
Scăderea rezultată a sarcinii asupra sitei superioare sporește 
capacitatea de curăţare. Podeaua de pregătire poate fi 
îndepărtată cu ușurință pentru curățare după finalizarea 
recoltării.

fără 3D
> 20%

cu 3D
> 20%

Capacitate mare a buncărului de boabe
AVERO 240: 5600 l
AVERO 160: 4200 l

Sistem de curăţare 3D.
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Gestionarea paielor | PROFI CAMDimensiuni mici și mari, material afânat.

Material tocat scurt.

AVERO distribuie paiele tocate uniform scurt pe întreaga 
lățime a hederului și pătrunde adânc în miriște. Lățimea de 
descărcare poate fi reglată cu ușurință. 

Tocătoarele CLAAS sunt echipate și cu un contra-cuțit. 
Ambele componente pot fi reglate individual și adaptate astfel 
la diferitele condiții ale paielor. Acest lucru asigură tăierea 
completă a tuturor paielor. Tocarea este efectuată utilizând 
cuțite rotative și un element de fricţiune staționar. 

PROFI CAM – viziune de ansamblu.

Modelele AVERO pot fi echipate cu PROFI CAM pe capota 
spate. Această poziție a camerei video a fost aleasă cu 
precizie pentru a asigura monitorizarea simultană a două  
zone pe un ecran color, din confortul cabinei:

 − Distributia materialului tocat / depunere paie
 − Partea din spate a utilajului la deplasarea înapoi

La sistem pot fi conectate până la patru camere, care pot reda 
simultan imaginile înregistrate pe ecranul color din cabină.

Paie de cea mai bună calitate.

Modelul AVERO gestionează foarte delicat paiele lungi.  
În procesul de batozare și separare este păstrată perfect 
structura inițială a paielor, ideal pentru a fi utilizate ca paie  
de înaltă calitate pentru așternut. Când tocătorul de paie este 
oprit, brazda efectuată este afânată, permițând uscarea rapidă 
și balotarea ușoară.

Trecere ușoară de la tocare la depunerea  
de material.
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Recoltarea orezuluiAVERO 240.
Suficient de rezistent pentru a face față orezului.

Face față cu brio recoltării orezului: sistemul de 
treierat APS. 

Întrucât boabele de orez sunt fragile, toba de batozare 
obișnuită cu bară răzuitoare este înlocuită cu o tobă cu dinți. 
Dinții tobei de batozare scot prin frecare boabele de orez din 
panicule. Acești dinți sunt amplasași decalat pe barele tobei 
de batozare și trec printre dinții staționari de pe contrabătător. 

Pe rotor sunt montate cu șuruburi bare cu dinți suplimentare, 
pentru a direcționa în mod fiabil paiele grele de orez spre 
scuturători, indiferent de condițiile de operare.

Şasiul modelului AVERO 240.

Condițiile mai grele de recoltare de pe câmpurile cu orez 
solicită foarte mult utilajul. Pentru utilizare în condiții de 
umiditate sunt disponibile punți etanșate în mod special. 
Acestea asigură fiabilitate și durabilitate chiar și în cele mai 
dificile condiții.

Buncăr de boabe HD.

Boabele de orez sunt foarte abrazive și pot cauza un grad 
ridicat de uzură în timpul colectării și descărcării buncărului 
de boabe. Din acest motiv este utilizată o versiune foarte 
rezistentă la uzură a buncărului de boabe, cu o acoperire 
specială a melcilor de alimentare pentru umplerea și 
descărcarea buncărului, precum și a celui de la tubul 
de descărcare a buncărului.

Hedere standard C490 și C430 pentru 
recoltarea orezului.

Melcul de alimentare al acestor hedere este disponibil, de 
asemenea, în versiunea HD, caz în care spirala melcului este 
special acoperită pentru a reduce uzura cauzată de plante și 
aderarea impurităților. Aceste hedere pot fi echipate cu două 
sisteme de tăiere, pentru a asigura tăierea curată a materialului 
recoltat:

 − Sistem special cu degete duble și protecții material recoltat 
pentru bara de tăiere (pot fi utilizați ridicători de plante)

 − Sistem cu cuțite duble (nu pot fi utilizați ridicători de plante)

Recoltarea orezului cu hederele VARIO și 
CERIO.

Hederele VARIO și CERIO sunt disponibile, de asemenea, 
cu echipament special pentru recoltarea orezului. La fel ca 
în cazul hederelor C490 și C430, melcul de alimentare are o 
acoperire pentru a reduce uzura la maxim. Şi în acest caz 
este disponibil un sistem de tăiere special, pentru a tăia fără 
probleme plantele. Degetele duble scurte și protecțiile pentru 
materialul recoltat optimizate asigură tăierea precisă și 
funcționarea fără blocaje.
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CLAAS POWER SYSTEMSÎnaltă performanță cu dimensiuni compacte.

Un utilaj CLAAS este mult mai mult decât suma 
componentelor sale individuale. Performanțele de top 
apar atunci când toate componentele sunt adaptate 
reciproc și interacționează în mod corespunzător. 
Sub numele CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) 
combinăm cele mai bune componente pentru un 
sistem inteligent de antrenare.

Sistemul nostru de antrenare se bazează pe interacțiunea celor mai bune componente.

Puterea maximă a motorului folosită doar atunci când
este necesară. Sisteme de antrenare care se potrivesc 
aplicațiilor utilajului. Tehnologie care economisește 
carburant și își dovedește rentabilitatea rapid.
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MotorMotoarele Cummins respectă standardul de 
emisii Stage V.

Protejăm mediul înconjurător.

AVERO este echipat acum cu cel mai nou motor Cummins. 
Motorul Cummins B6.7 respectă standardul de emisii Stage V 
și dezvoltă 213 cp sau 167 cp, având o capacitate cilindrică 
de 6,7 l. Deoarece nu necesită tehnologie EGR, nivelul de 
răcire de care are nevoie este redus, acest lucru sporind 
eficiența motorului. 

Sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament este alcătuit 
dintr-un filtru de particule diesel și un convertizor catalitic SCR. 
Această unitate se află în compartimentul motorului, iar 
designul său compact vă asigură un acces ideal pentru 
efectuarea lucrărilor de întreținere și curățare a motorului. 
Rezervorul de uree are o capacitate de 49 l. Nivelul său de 
este afișat în cabină.

Avantaje pentru activitățile dumneavoastră.

 − Rezervorul de carburant cu o capacitate de 400 de litri asigură 
o activitate neîntreruptă chiar și în zilele lungi de muncă

 − Rezervorul de uree cu o capacitate de 49 l reduce intervalul 
de realimentare 

 − Sistemul de post-tratare a gazelor de eșapament nu 
necesită mult spațiu

 − Motorul și radiatorul pot fi accesate cu ușurință 
 − Lipsa tehnologiei EGR reduce necesitatea de răcire
 − AVERO 240 cu 213 cp 
 − AVERO 160 cu 167 cp

Motoare avangardiste.

În materie de tehnologia a motoarelor ce stabilește noi 
standarde, Cummins este în prim plan. Motoarele Cummins 
sunt utilizate la peste 1.000.000 de utilaje agricole din întreaga 
lume. Acestea dezvoltă o putere între 55 și 4.400 cp. 

NOU
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MotorMotoarele Perkins respectă standardul de emisii 
Stage IIIA.

Performanțe de vârf.

Noua generație de motoare Perkins cu tehnologie common-
rail oferă o putere de 158 cp pentru AVERO 160 și de 205 cp 
pentru AVERO 240. Procesul de ardere a fost optimizat de 
către Perkins și astfel nu sunt necesare sisteme suplimentare 
de post-tratare a gazelor de eșapament pentru a respecta 
standardul de emisii Stage IIIA (Tier 3).

Sistemul de răcire este curățat permanent prin eliminarea 
automată a prafului, ceea ce determină acumularea unei 
cantități semnificativ mai mici de murdărie pe nervurile de 
răcire. În cazul în care este necesară curățarea periodică a 
cadrului radiatorului, pivotați-l pur și simplu în lateral. Puteți 
ajunge rapid și ușor la toate punctele importante de întreținere 
prin intermediul scării amovibile, pliabile.

Rezerve reale.

Motoarele robuste Perkins asigură o putere suficientă 
modelului AVORO pentru zilele lungi și productive de muncă, 
chiar și în condiții dificile de pe câmp. Tehnologia de ultimă oră 
asigură un consum extrem de scăzut de carburant diesel. 

Avantaje impresionante.

 − Rezervorul de carburant cu o capacitate de 400 asigură o 
activitate neîntreruptă chiar și în zilele lungi de muncă.

 − Caracteristicile îmbunătăţite de funcţionare a motorului și 
transmisia optimă a puterii reduc în mod semnificativ 
consumul de carburant

 − Accesul rapid la componente facilitează lucrările de 
întreținere și curățare

 − AVERO 240 cu 205 cp
 − AVERO 160 cu 158 cp

NOU

Perkins 
1106 D-E70TA
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Anvelope | TransmisieSolul este extrem de prețios.

Protejează solul în cadrul activităților pe teren. 

Datorită gamei variate de anvelope, AVERO se poate plia pe 
necesitățile dumneavoastră. AVERO poate fi echipat cu 
anvelope cu o lățime de 800 mm, pentru protecția solului și 
tracțiune maximă. Având în vedere greutatea scăzută a utilajului 
în timpul funcționării, nu vor mai exista urme adânci în sol și 
daune cauzate de compactare. Fiecare zi disponibilă pentru 
recoltare poate fi fructificată la maxim. Procesul de recoltare 
poate fi reluat rapid, chiar și după perioade lungi de ploaie. 

Lățime mică, ideală pentru deplasare pe șosea.

Chiar și cu anvelope de 800 mm lățime, AVERO își menține 
lățimea exterioară 3,30 m. Acest lucru face ca AVERO să fie 
partenerul ideal pentru spațiile mici. Se deplasează flexibil și 
ușor dintr-o locație în alta.

Lățime sub 3 m, la cerere.

Dacă aria de utilizare include zone extrem de aglomerate sau 
dacă condițiile pentru obținerea unei aprobări excepționale 
sunt foarte exigente, lățimea max. de 3 m poate fi menținută 
pentru modelul AVERO. Anvelopele cu o lățime de 650 mm 
oferă compromisul ideal între lățimea de transport, presiunea 
asupra solului și tracțiune.

Precizie în timpul utilizării.

Nu este necesară cuplarea sau decuplarea ambreiajului, nici a 
treptelor: doar concentrare totală asupra recoltării. Controlați 
sistemul de tracțiune inovator, hidrostatic al modelului AVERO 
în mod confortabil, cu ajutorul manetei multifuncționale. 
Pompa de capacitate mare asigură manevrarea cu răspuns 
rapid în orice condiții. Indiferent dacă vă aflați pe un teren dificil 
sau pe șosea, forța totală de tracțiune este întotdeauna 
disponibilă și poate fi controlată cu precizie prin intermediul 
manetei multifuncționale. Tracțiunea implementează în mod 
fiabil comenzile de conducere. Beneficiați de acest nivel de 
precizie în situații precum atașarea hederului sau umplerea 
vehiculului de transport.
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Sistem de răcire | ÎntreţinereModel compact,  
dar mare în materie de utilizare simplă.

Acces rapid.

Întreținerea este foarte ușoară, necesitând puțin efort sau 
timp, iar intervalele de service sunt lungi pentru modelul 
AVERO. Toate punctele de întreținere importante sunt ușor 
accesibile, iar lucrul cel mai bun este că cea mai mare parte  
a lucrărilor poate fi efectuată rapid de operator.

Întreținere ușoară.

 − Cadru rabatabil al radiatorului pentru o curăţare  
manuală rapidă

 − Panouri laterale mari, continue, pentru acces nerestricționat
 − Acces ușor la compartimentul motorului și alte zone de 
întreținere cu ajutorul unei scări mobile, pliabile

 − Capota se poate deschide dacă este necesar
 − Intervale mari de service
 − Puncte comune de lubrifiere
 − Compartiment depozitare trusă scule

Sistem de răcire inteligent cu îndepărtare 
automată a prafului.

Modelul AVERO este echipat cu un sistem de răcire extrem de 
eficient, comun pentru motor, sistemul hidraulic și sistemul de 
climatizare. Îndepărtarea automată a prafului curăță în mod 
continuu cadrul radiatorului rotit hidraulic și asigură o răcire 
optimă, reducând în același timp semnificativ murdărirea 
nervurile de răcire. Cadrul radiatorului poate fi pivotat pentru  
o curățare mai bună.

Acces rapid la compartimentul 
motorului.

Panourile laterale mari sunt ideale 
pentru un acces simplu.
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Adaptate special pentru utilajul dumneavoastră.
Piese fabricate cu precizie, consumabile de înaltă calitate și 
accesorii utile. Alegeți gama noastră cuprinzătoare de produse 
pentru a vă asugura că obțineți soluția corectă pentru 100% 
siguranță în funcționare.

Orice și oricând aveți nevoie – 
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Furnizare la nivel global.
CLAAS Parts Logistics Center din Hamm, Germania, are în 
stoc peste 200.000 de piese diferite și o suprafață de 
depozitare de peste 140.000 m2. 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.

Mai multă fiabilitate pentru utilajul dumneavoastră.
Fiabilitate sporită, risc minim de necesitate a reparaţiilor  
și defecţiuni. MAXI CARE vă oferă costuri previzibile.  
Creați-vă propriul pachet de service, care să vă  
îndeplinească cerințele unice.

Distribuitorul dumneavoastră local CLAAS.
Oriunde v-ați afla, puteți conta pe noi întotdeauna pentru a  
vă oferi lucrările de service și persoanele de contact necesare. 
Partenerii dumneavoastră CLAAS vă stau la dispoziție și sunt 
gata să vă ofere asistență non-stop pentru utilajul 
dumneavoastră. Cunoștințele tehnice, experiența, 
angajamentul și echipamentul tehnic avansat sunt atuurile 
acestora. Vom face tot ce este necesar.

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 pentru toate aplicațiile agricole din ferma 
dumneavoastră. 



70 71

Echipament

1 Cabină confortabilă

2 Scuturători cu afânători

3 Motoare Cummins (Stage V) / Motoare Perkins 
(Stage IIIA)

4 PROFI CAM

5 Tocător de paie 

6 Sistem de curăţare 3D

7 Scuturători de înaltă performanţă

8 Suflantă radială

9 APS

10 Antrenare hidrostatică a rabatorului

11 Despicători de lan pliabili

12 Platformă VARIO

13 Multicuplă

14 CIS

Tehnologie de excepție.

Modelul AVERO 240.
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Echipament

1 Cabină confortabilă

2 Scuturători cu afânători

3 Motoare Cummins (Stage V) / Motoare Perkins 
(Stage IIIA)

4 Tocător de paie 

5 Sistem de curăţare 3D

6 Scuturători de înaltă performanţă

7 Suflantă radială

8 Antrenare hidrostatică a rabatorului

9 Despicători de lan pliabili

10 Platformă VARIO

11 Multicuplă

12 CIS

Tehnologie de excepție.

Modelul AVERO 160.
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Tehnologie de treierat.

 − Randament cu până la 20% mai mare cu APS,  
fără creșterea consumului de carburant 

 − Contrabătătorul MULTICROP poate fi adaptat rapid  
și ușor la diferite tipuri de cultură 

 − Sistem de curățare 3D pentru pante cu o înclinare  
de până la 20%

 − Scuturători cu afânători CLAAS de înaltă eficiență 

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Motoare de la Cummins și Perkins cu rezerve mari  
de putere și performanțe înalte

 − Sistem de răcire inteligent cu îndepărtare automată  
a prafului

 − Acces ușor și confortabil la punctele de acces
 − Transmisie cu tehnologie hidrostatică de ultimă oră
 − Manevrabilitate optimă datorită lățimii exterioare reduse:  
cu anvelope de 800 mm și o lățime sub 3,30 m, cu 
anvelope de 650 mm și o lățime sub 3 m 

 − Presiune redusă asupra solului prin intermediul greutății 
reduse în timpul funcționării și anvelopelor late

 − FIRST CLAAS SERVICE non-stop

Cabina.

 − Cabină de mari dimensiuni, izolată fonic, pentru un mediu 
liniștit, care vă permite să vă concentrați asupra muncii

 − Verificare vizuală a returului din scaunul operatorului datorită 
geamului de inspecție iluminat

 − Maneta de comandă multifuncțională versatilă și sistemul 
informatic CLAAS (CIS), pentru interacțiunea optimă între 
operator și utilaj

Hedere.

 − Hederele VARIO asigură performanţe cu până la 10%  
mai mari prin optimizarea fluxului de material recoltat 

 − Heder rabatabil C450 pentru transfer rapid de la un  
câmp la altul 

 − Extrem de versatilă datorită hederelor CORIO și SUNSPEED
 − CERIO și hedere standard pentru recoltarea cerealelor

Clasa compactă vă oferă flexibilitate.  
Avantajele.

CLAAS duce o politică de îmbunătăţire continuă a produselor pentru a răspunde cerinţelor clienţilor. Prin urmare, pot fi efectuate modificări ale tuturor produselor fără notificare prealabilă. Toate 
descrierile şi datele tehnice din această broşură sunt aproximative şi pot include dotări opţionale care nu fac parte din oferta standard. Această broşură este valabilă la nivel internaţional. Pentru 
specificaţii valabile la nivel local, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat dealer CLAAS şi să solicitaţi informaţii referitoare la lista de preţuri. Este posibil ca unele panouri de protecţie să fi fost 
îndepărtate pentru a ilustra mai bine o anumită funcţie. Pentru a evita eventualele pericole, nu îndepărtaţi personal aceste panouri de protecţie. În acest sens, citiţi şi 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 şi de a asigura o mai bună înţelegere  
a datelor şi nu implică necesitatea unei certificări pentru regiunile în care emisiile sunt reglementate prin norma Tier.

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

AVERO 240 160

Sistem de treierat
Accelerator de pre-separare (APS) ● –
Turație accelerator 80% din turația tobei de batere –
MULTICROP ● ●
Lățime bătător mm 1060 1060
Diametru bătător mm 450 450
Turație bătător 650-1500 rpm ● ● 
Turație bătător 500-1400 rpm ● ●
Reducerea turației bătătorului rpm 300, 430, 550 300, 430, 550
Unghi de înfăşurare grătar pre-separare Grade 60 –
Unghi de înfăşurare contrabătător Grade 151 117
Clapete pliabile din exterior ale suprafeței de pre-separare ● –
Reglarea contrabătătorului din cabină, 1 manetă, 
 reglarea proporțională a ambilor contrabătători

● –

Reglarea contrabătătorului din cabină, 1 manetă, 
reglare proporțională 

– ●

Trapă colectare pietre de mari dimensiuni ● ●

Separare reziduală a boabelor
Scuturători Nr. 4 4
Trepte scuturători Nr. 4 4
Lungimea scuturătorului mm 3900 3900
Suprafaţă scuturători m2 4,13 4,13
Suprafaţa totală de separare m2 4,8 4,8
Scuturători cu afânători ● ●

Curăţare
Podeaua de pregătire, amovibilă ● ●
Ventilator Suflantă radială Suflantă radială
Reglare electrică a ventilatorului ● ●
Casa sitelor divizată, cu mişcare în sens opus ● ●
Sistem de curăţare 3D ○ ○
Site 2 căi 2 căi
Aria totală a sitelor m2 3,00 3,00
Sită pentru pleavă ● ●
Retur boabe către sistemul de batozare ● ●
Retur vizibil din cabină în timpul recoltării ● ●

Buncăr de boabe
Volum l 5600 4200
Unghi pivotare tub descărcare Grade 101 101
Debit de descărcare l/s 51 51

Tocător
Tocător STANDARD CUT, 40 cuţite ● ●

Motor
Standard de emisii Stage V
Producător Cummins Cummins

Post-tratarea gazelor de eşapament SCR şi DPF ● ●
Tipul B6.7 B6.7
Cilindri / capacitate cilindrică Nr./l R 6/6,7 R 6/6,7
Putere maximă (ECE R 120) kW/CP 157/213 123/167
Rezervor de uree: 49 l ● ●
Capacitate rezervor carburant l 400 400

Standard de poluare Stage IIIA (Tier 3)
Producător Perkins Perkins

Tipul 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Cilindri / capacitate cilindrică Nr./l S 6/7,0 S 6/7,0
Putere maximă (ECE R 120) kW/CP 151/205 116/158

Greutate
Fără heder, tocător1 8700 8250

1 Poate să difere în funcție de echipare

5466 mm

4907 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

C 430 (4320 mm)

C 490 (4920 mm)

VARIO 500 (4950 mm)

VARIO 560 (5560 mm)

AVERO 240 160

Anvelope pe axul de antrenare

Lățime sistem de batozare mm 1060 1060

Anvelopare Lăţime exterioară
23.1-26 12 PR R1 KB F20 m 3,03 3,03
23.1-26 12 PR R1 KB F16 m 2,82 2,82
620/75 R 26 m 3,03 3,03
620/75 R 30 m 2,96 2,96
650/75 R 32 m 2,98 2,98
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Anvelopare osie directoare

Lățime sistem de batozare mm 1060 1060

Anvelopare Lăţime exterioară
12,5/80-18 m 2,68 2,68
14,5/75-20 m 2,71 2,71
440/65 R 24 m 2,93 2,93
500/60-22,5 m 2,89 2,89



AVERO 240 160

Hedere
Hedere VARIO VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 VARIO 560, VARIO 500
Hedere CERIO CERIO 620, CERIO 560 CERIO 560
Hedere standard C 490, C 430, C 370 C 490, C 430, C 370
Echipament pentru rapiţă Pentru toate hederele VARIO
Hedere rabatabile C 450 –
CORIO 575 C, 570 C, 475 C, 470 C 575 C, 570 C, 475 C, 470 C
SUNSPEED 8-70, 8-75 8-70, 8-75

Hedere standard
Lăţimi efective de tăiere m C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 

C 370 (3,71 m)
C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 
C 370 (3,71 m)

Despicători de lan pliabili ● ●
Distanţă între bara de tăiere şi melcul de alimentare (min. / max.) mm 580 580
Frecvenţă de tăiere curse/min 1120 1120
Melc de alimentare cu degete multiple ● ●
Inversor hidraulic ● ●
Reglare electro-hidraulică a turației rabatorului ● ●
Reglare electro-hidraulică a înălțimii rabatorului ● ●
Reglare electro-hidraulică a rabatorului în plan orizontal ● ●
Funcţii automate

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○

Hedere VARIO
Lăţimi efective de tăiere m VARIO 620 (6,17 m), 

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

Despicători de lan pliabili ● ●
Distanţă între cuţit şi melcul de alimentare mm 493 / 1134 493 / 1134
Melc de alimentare cu degete multiple ● ●
Inversor hidraulic ● ●
Acționare hidrostatică rabator rpm 8-60 8-60
Reglare electro-hidraulică a turației rabatorului ● ●
Reglare electro-hidraulică a înălțimii rabatorului ● ●
Reglare electro-hidraulică a rabatorului în plan orizontal ● ●
Funcţii automate

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ● (○ pentru V500) ● (○ pentru V500)

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

claas.com

Pentru o recoltare mai sigură și eficientă.

HRC / LRC / 121019330420 KK LC 1220


