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Polecam Przedsmak.
Nasi Klienci wyjaśniają, dlaczego warto.
Na zakup maszyn CLAAS do swojego gospodarstwa w ramach kampanii sprzedaży
przedsezonowej zdecydowały się już tysiące osób. Zaufali. Kupili. Polecają.

Na przestrzeni lat dwukrotnie wymieniałem sprzęt na nowy.
Od przedstawiciela CLAAS dowiedziałem się o możliwości
oddania starego kombajnu w rozliczeniu. Dzięki temu
oszczędziłem czas, nie tracąc go na szukanie nowego
nabywcy, a kombajn w rozliczeniu stanowił jednocześnie
wkład własny w nową maszynę.
Piotr Majewski, województwo mazowieckie.

Z akcji Przedsmak korzystam od lat, bo wtedy zyskuję
podwójnie – zdecydowanie wyższe rabaty na wyposażenie
i finansowanie fabryczne. Dzięki Przedsmakowi mam dobrze
wyposażone kombajny w dobrej cenie.
Jacek Roesler, województwo opolskie.

Na zakup maszyn CLAAS zdecydowałem się dzięki przekonaniu o ich jakości – wysoka wydajność kombajnów, niski
poziom strat i łatwy dostęp do części zamiennych i serwisu.
Do tego rabat za wczesną płatność, a pierwsza rata
za kombajn do zapłaty dopiero po żniwach.
Piotr Wawreńczuk,
województwo zachodniopomorskie.
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Im wcześniej, tym korzystniej.

TYLKO DO 31.12.2018.

PRZEDSMAK 2019*
* Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów CLAAS. Więcej informacji znajdziesz
na stronach 4- 7.
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Przedsmak 2019.
Praktyczne pakiety wyposażenia
w korzystnych cenach.
Zakup maszyny przed sezonem to jednocześnie możliwość jej zamówienia
z dodatkowymi opcjami wyposażenia. Zwiększona wydajność pracy czy wyższy
komfort – warto pomyśleć o tym już dziś i kupić maszynę ze specjalnymi pakietami wyposażenia tańszymi nawet o połowę. Im wcześniej, tym korzystniej.

PAKIET PRZEDSMAK

PAKIET PRZEDSMAK

-50%

-50%

Pakiet JAGUAR:

Pakiet korzyści:

Pakiet VARIANT:

Pakiet korzyści:

–– Przepływ materiału
PREMIUM LINE

–– Do trzech razy dłuższa ochrona
przed ścieraniem
–– Niższe koszty eksploatacji

–– Podbieracz z dociskaczem
rolkowym
–– Wskaźnik wypełnienia
komory (prawo-lewo)
–– Obwiązywanie siatką krawędzi balotu - ROLLATEX XW

–– Stabilne baloty
o idealnym kształcie
–– Optymalne napełnianie kabiny

PAKIET PRZEDSMAK

PAKIET PRZEDSMAK

-50%

4

-50%

Pakiet QUANTUM:

Pakiet korzyści:

Pakiet CARGOS:

Pakiet korzyści:

–– Drugi zestaw noży

–– idealne rozdrobienie materiału
–– Wygoda obsługi
–– Zapasowy zestaw noży
na następne żniwa

–– Wózek do odpinania
zespołu podbierania
–– Pokrywa kanału wciągania

–– Uniwersalność zastosowań
–– Ładowność zwiększona
o 2,5 t

PAKIET PRZEDSMAK

PAKIET PRZEDSMAK

-50%

-50%

Pakiet LEXION 700:

Pakiet korzyści:

Pakiet LEXION 600:

Pakiet korzyści:

–– CRUISE PILOT automatyka prędkości

–– Szybka reakcja przy skokach
obciążeniu zespołów roboczych
–– Automatyczna praca z maksymalną wydajnością
–– Wzrost wydajności maszyny
podczas żniw

–– Siekacz słomy
SPECIAL CUT
–– Rozrzutnik plew

–– Aktywny rozrzut plew i krótkiej
słomy
–– Lepsze rozdrobnienie materiału
–– Lepsze przygotowanie pola
pod kolejne żniwa

PAKIET PRZEDSMAK

PAKIET PRZEDSMAK

-50%

-50%

Pakiet TUCANO 500:

Pakiet korzyści:

Pakiet TUCANO 400:

Pakiet korzyści:

–– Rozrzutnik plew

–– Aktywny rozrzut plew i krótkiej słomy
–– Lepsze przygotowanie pola
pod kolejne żniwa

–– Siekacz słomy
SPECIAL CUT
–– Elektryczna regulacji sit

–– Lepsze rozdrobnienie
słomy
–– Większy komfort
–– Mniejsze straty ziarna

PAKIET PRZEDSMAK

PAKIET PRZEDSMAK

-50%

-50%

Pakiet TUCANO 300:

Pakiet korzyści:

Pakiet AVERO 240 / 160:

Pakiet korzyści:

–– Automatyczna klimatyzacja
–– Elektryczna regulacji sit

–– Oszczędność czasu
–– Optymalne warunki pracy
–– Mniejsze straty ziarna

–– Automatyka obrotów nagarniacza
–– Ogumienie przednie
620/75R26

–– Większy komfort
–– Odciążenie operatora
–– Lepsza trakcja
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Im wcześniej, tym korzystniej.
Finansowanie CLAAS.

Szyte na miarę.

Bezpieczna transakcja.

CLAAS oferuje możliwość sfinansowania zakupu
nowych maszyn na warunkach dopasowanych
do indywidualnych potrzeb. Pożyczka prawdziwe
0%*, czyli 4 x 25% na kombajn, sieczkarnię
oraz prasę wielkogabarytową czy oferta na 6 lat
z oprocentowaniem 2,99 %** w skali roku, dostępna
również przy zakupie pras rolujących i przyczep,
to propozycje, które pomogą wyposażyć gospodarstwo w najlepszej jakości sprzęt.

Wybierając ofertę finansowania fabrycznego CLAAS
Financial Services, zyskujesz pewność, iż pieniądze,
przeznaczone na zakup nowych maszyn, trafiają bezpośrednio do producenta, a transakcja jest bezpieczna i pewna.

Oddaj stary, odbierz nowy.
Skorzystaj z możliwości oddania swojej maszyny
w rozliczenie i odbierz w jej miejsce fabrycznie nowy
model CLAAS do pracy w czasie następnych żniw.
Rozliczenie maszyny używanej jako wpłaty na nową
maszynę CLAAS to redukcja Twojej raty finansowania. Dodatkowo gwarancja pewnej transakcji o przejrzystych warunkach i oszczędność czasu.

* Oprocentowanie zmienne, oferta ważna dla stawki WIBOR 1m 1,64%. Dotyczy maszyn nowych i obejmuje kombajny, sieczkarnie oraz prasy wielkogabarytowe.
Wpłata własna 25% wartości netto maszyny i trzy raty roczne, każda po 25%. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Szczegóły u Przedstawicieli CLAAS Financial Services i Autoryzowanych Dealerów CLAAS .
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WYSOKOŚĆ RABATU

-1%
-3%

-2%

-4%
-5%
-7%
-7%

-6%

Rabat aż do 7% wartości netto maszyny.
Rabat z tytułu wczesnej płatności – im wcześniej nastąpi płatność, tym wyższa jego wartość. 7% przy płatności
we wrześniu, 6% w październiku, 5% w grudniu. Rabat przyznaje się również przy skorzystaniu z finansowania
fabrycznego CLAAS – wpłata z tego tytułu traktowana jest na równi z płatnością w gotówce.

PRZEDSMAK 2019

PRASY ROLUJĄCE I PRZYCZEPY

KOMBAJNY, SIECZKARNIE, PRASY WIELKOGABARYTOWE
ZAKUP
DO

I RATA

I RATA

31.12.2018

MAJ 2019

SIERPIEŃ 2019

Najpierw zbieraj, zapłać później.
Finansowanie fabryczne oferowane przez CLAAS Financial Service daje możliwość odroczenia terminu spłaty
I raty, nawet do sierpnia 2019.

** Oprocentowanie zmienne, oferta ważna dla stawki WIBOR 1m 1,64%. Dotyczy maszyn nowych i obejmuje kombajny, sieczkarnię, prasy wielkogabarytowe, prasy
rolujące oraz przyczepy. Finansowanie VAT na okres do czterech miesięcy. Wpłata własna od 10% ceny netto. Pierwsza rata na kombajny, sieczkarnie i prasy
wielkogabarytowe - sierpień 2019 r.; na prasy rolujące oraz przyczepy – w maju 2019. Szczegóły u Przedstawicieli CLAAS Financial Services i Autoryzowanych
Dealerów CLAAS.

7

LEXION 780-620.

LEXION 700: APS HYBRID SYSTEM.
Technologia omłotu CLAAS – połączenie stycznego systemu
omłotu APS i wysokowydajnego oddzielania ziarna ROTO
PLUS. Gwarancja ustawienia kombajnu pod warunki zbioru,
dzięki możliwości dostosowania liczby obrotów bębna młocarni niezależnie od liczby obrotów rotorów.

LEXION 600: MULTIFINGER SEPARATION
SYSTEM.
System MULTIFINGER SEPARATION, czyli bęben ze sterowanymi palcami położony bezpośrednio nad wytrząsaczami,
efektywnie oddziela resztki ziarna od słomy oraz zapewnia
idealną wydajność pracy kombajnów LEXION 600, niezależnie od warunków na polu.
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W ofercie Przedsmak:
–– Pakiet wyposażenia z rabatem -50%:
LEXION 700
• Automatyka prędkości CRUISE PILOT
LEXION 600
• Siekacz słomy SPECIAL CUT
• Rozrzutnik plew
–– Rabat nawet do 7% z tytułu wczesnej płatności
–– Pożyczka 0%, czyli 4 x 25%
–– Pożyczka na 6 lat z oprocentowaniem 2,99%

TERRA TRAC z amortyzacją
hydropneumatyczną.
Zmniejszenie stopnia ugniatania gleby, lepsza trakcja, większy komfort jazdy oraz dokładniejsze prowadzenie przyrządu
roboczego – to tylko kilka zalet systemu gąsienic TERRA
TRAC. Stworzone również po to, aby transport wielkich
maszyn uczynić łatwiejszym.

DYNAMIC COOLING.
Zmienny napęd wentylatora we wszystkich modelach kombajnów LEXION automatycznie reguluje liczbę obrotów,
w zależności od wymaganej wydajności chłodzenia. Efektem
jest oszczędność mocy pozostającej do dyspozycji
maszyny. To inteligentny mechanizm, który wymaga mocy
tylko wtedy, gdy jest ona rzeczywiście konieczna.
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TUCANO 580-320.

Podsiewacz. Prosty demontaż.
Wstępne sortowanie ziarna od plew w dolnej oraz krótkiej
słomy w górnej części podsiewacza zapewnia odciążenie
sita górnego, co zwiększa efektywność czyszczenia.
Po zakończonych żniwach, aby wyczyścić podsiewacz,
wystarczy jedynie wysunąć do przodu sześć pojedynczych
elementów wykonanych z tworzywa sztucznego.

Żniwa bez przestojów.
Kombajny TUCANO wyposażono w górny rozładunek zbiornika ziarna z wydajnością do 105 l/s, co oznacza, że jego
całkowite opróżnienie zajmuje mniej niż dwie minuty.
Dodatkowo bardzo duża wysokość i odległość przeładunku
umożliwia łatwe napełnianie wszelkich pojazdów transportowych.
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W ofercie Przedsmak:
–– Pakiet wyposażenia z rabatem -50%:
TUCANO 500
• Rozrzutnik plew
TUCANO 400
• Siekacz słomy SPECIAL CUT
• Elektryczna regulacja sit
TUCANO 300
• Automatyczna klimatyzacja
• Elektryczna regulacji sit
–– Rabat nawet do 7% z tytułu wczesnej płatności
–– Pożyczka 0%, czyli 4 x 25%
–– Pożyczka na 6 lat z oprocentowaniem 2,99%

Zabezpieczenie przeciążeniowe klepiska.
W modelach TUCANO szczelina klepiska ustawiana jest
za pomocą terminala CEBIS. Konwencjonalną młocarnię,
przed uszkodzeniem przez ciała obce i zatory, chroni natomiast hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe, dzięki
czemu możliwa jest praca nawet na granicy wydajności.

TUCANO 400/300: Wytrząsacze.
Wytrząsacze o długości 4,40 m, otwarte od spodu, współpracując z dodatkowymi wytrząsaczami aktywnymi, gwarantują oddzielenie wszystkich resztek ziarna. Znajdująca
się pod nimi półka zwrotna transportuje ziarno do podsiewacza. Nawet duża ilość słomy jest w tym systemie przenoszona w sposób płynny i rozluźniony.
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AVERO 240-160.

AVERO 240: System omłotu APS.
Unikalna technologia CLAAS, wykorzystywana w kombajnach LEXION oraz TUCANO, dostępna również w wyposażeniu AVERO 240. System omłotu i oddzielania gwarantuje
doskonałą pracę maszyny.

AVERO 160: Młocarnia CLAAS.
Czysty omłot, delikatne traktowanie ziarna, lepsze odplewianie oraz wysokowydajne oddzielanie z zachowaniem wysokiej jakości ziarna – kombajn AVERO 160 został wyposażony
w konwencjonalna młocarnię CLAAS, synonim jakości.
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W ofercie Przedsmak:
–– Pakiet wyposażenia z rabatem -50%:
AVERO
• Automatyka obrotów nagarniacza
• Ogumienie przednie 620/75R26
–– Rabat nawet do 7% z tytułu wczesnej płatności
–– Pożyczka 0%, czyli 4 x 25%
–– Pożyczka na 6 lat z oprocentowaniem 2,99%

Aktywne rozluźnianie.
Dzięki APS 90% ziarna zostaje oddzielone od słomy. Pozostałe 10% zostaje wyłuskane w wyniku pracy czterech
wytrząsaczy o czterech stopniach spadku, przy wsparciu
wytrząsacza aktywnego. AVERO 240 wykonuje pracę
porównywalną z kombajnem o pięciu klawiszach bez systemu APS.

CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS).
Kompaktowy terminal obsługowy CIS, ergonomicznie zintegrowany w konsoli, ułatwia obsługę maszyny. Operator
ma możliwość szybkiego przeglądu ustawień oraz ważnych
informacji komunikowanych przez obsługiwany kombajn.
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JAGUAR 980-840.
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NOWOŚĆ: Hydrauliczny zgniot wstępny.

NOWOŚĆ: Bęben nożowy V-MAX.

Niezależnie od warunków zbioru, hydrauliczne siłowniki
wytwarzają stałą siłę zgniotu, co zapewnia zachowanie
doskonałej jakości sieczki, szczególnie przy wjazdach i wyjazdach z łanu. Przepływ materiały jest spokojniejszy, z lepszym
doporowadzeniem materiału do bębna.

Nowa konstrukcja bębna tnącego umożliwia jego wykorzystanie z połową noży przy pracy z systemem
CORNCRACKER podczas zbioru kukurydzy. Nawet z bębnem V-MAX 36 można uzyskać długość cięcia do 30 mm.

W ofercie Przedsmak:
–– Pakiet wyposażenia z rabatem -50%:
JAGUAR
• Przepływ materiału PREMIUM LINE
–– Rabat nawet do 7% z tytułu wczesnej płatności
–– Pożyczka 0%, czyli 4 x 25%
–– Pożyczka na 6 lat z oprocentowaniem 2,99%

NOWOŚĆ: TERRA TRAC.
Możliwość wykorzystania zalet podwozia gąsienicowego
również w sieczkarni polowej. Unoszenie przedniej części
gąsienicy zapewnia ochronę gleby na nawrotach, poprzez
automatyczne zmniejszenie powierzchni przylegania gąsienic.

NOWOŚĆ: Automatycznie regulowane
klepisko.
Dno bębna bezpośrednio podczas ustawiania stalnicy
zostaje natychmiast dosunięte do bębna nożowego. Zapewnia to równomierne podawanie materiału przez cały okres
trwałości noży.
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VARIANT 485-450.
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Maksymalna wydajność.

Właściwy kształt.

Nieprzerwana praca z maksymalnym obciążeniem prasy stała
się możliwa, dzięki obniżanej hydraulicznie podstawie tnącej.
Dodatkowo, bez wpływu na wysoką jakość cięcia, prasa radzi
sobie doskonale z wciąganiem nawet nierównych pokosów.

Zęby czterogwiazdowego rotora zostały rozmieszczone spiralnie pod kątem 360°, co zapewnia optymalne wypełnienie
komory prasowania w trakcie zbioru nawet najkrótszego
materiału oraz niewielkich pokosów. Korzyść: lepszy kształt
balotu.

W ofercie Przedsmak:
–– Pakiet wyposażenia VARIANT rabatem -50%:
VARIANT
• Podbieracz z dociskaczem rolkowym
• Wskaźnik wypełnienia komory (prawo-lewo)
• Obwiązywanie siatką krawędzi balotu - ROLLATEX XW
–– Rabat nawet do 7% z tytułu wczesnej płatności
–– Pożyczka na 6 lat z oprocentowaniem 2,99%

Maksymalny stopień zgniotu.

VARIANT w opcji COMFORT.

Tylko w CLAAS: pasy i rotor tnący obracają się w przeciwnym kierunku. Szybko obracający się rotor w sposób wymuszony wprawia balot w ruch. Metoda ta zapobiega ślizganiu
się pasów oraz pozwala uzyskać wysoki stopień zgniotu
w całym przekroju beli.

Pełna automatyka procesów:
−− Odblokowywania zatorów
−− Czyszczenia noży
−− Wyłączania noży na końcu procesu prasowania
−− Otwierania / zamykania tylnej klapy
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CARGOS / QUANTUM.
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Idealny przepływ materiału.

CARGOS: Opuszczana podłoga.

Podbieracz, rotor i wznoszący się do skrzyni przenośnik
w podłodze pracują ręka w rękę. Zastosowana opuszczona
podłoga wyeliminowała stromy i wąski kanał nad rotorem.
Zapotrzebowanie siły wyraźnie się zmniejszyło, co pozwala
zaoszczędzić paliwo, z jednoczesnym zwiększeniem ładowności i przepustowości.

Seryjnie opuszczana komora cięcia w przyczepach
CARGOS to unikatowe rozwiązanie na rynku. Stała przepustowość zachowana nawet w przypadku zatorów - podłoga uchyla się, co dodatkowo ułatwia dostęp podczas
czyszczenia i prac konserwacyjnych. Przyczepa gotowa
jest na maksymalne obciążenia.

W ofercie Przedsmak:
–– Pakiet wyposażenia z rabatem -50%
CARGOS
• Wózek do odpinania zespołu podbierania
•

Pokrywa kanału wciągania

QUANTUM
• Drugi zestaw noży
–– Rabat nawet do 7% z tytułu wczesnej płatności
–– Pożyczka na 6 lat z oprocentowaniem 2,99%

QUANTUM: Terminal ISOBUS w standardzie.

Ciągła praca bez przestojów.

COMMUNICATOR II – komputer pokładowy pełen korzyści:
−− Intuicyjna i przejrzysta obsługa
−− Pełna automatyka trybu zbioru, uwroci, transportu i wyładunku
−− Certyfikowany ISOBUS
−− Możliwość personalizowania przycisków funkcyjnych

Opuszczana podłoga rotora w przyczepie QUANTUM umożliwia bezproblemowe odblokowanie maszyny bez wychodzenia z kabiny ciągnika. Poprzez naciśnięcie jednego przycisku,
zwiększana jest przestrzeń pomiędzy podłogą a rotorem,
dzięki czemu zator jest z łatwością usuwany bez tracenia
czasu na zbędne przestoje.
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TUCANO 580-320.
Prawdziwy talent.

NOWOŚĆ: Na górskie szczyty.
−− Nowe TUCANO 580 z APS HYBRID SYSTEM
−− Zbiornik ziarna o pojemności 11 000 litrów
−− Wersja MONTANA niezawodna w górzystym terenie
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NOWOŚĆ: DYNAMIC POWER
we wszystkich TUCANO.
−− DYNAMIC POWER to inteligentny system zarządzania silnikiem
−− Dostosowuje moc do żądanej wydajności
−− Zwiększa moc do maksimum przy przeładunku
−− Nowe silniki z DYNAMIC POWER pozwalają zaoszczędzić
do 10% paliwa

Nowość w sezonie 2019.

TUCANO 580 z VARIO 770

NOWOŚĆ: Mniejsze zakurzenie.

NOWOŚĆ: Ład i porządek.

−− Nowe odsysanie kurzu zapobiega unoszeniu się pyłu
ograniczającego pole widzenia operatora
−− Lepsza widoczność przy bardzo suchych, dojrzałych płodach, zarówno po zmierzchu jak i w nocy
−− Dostępne we wszystkich modelach i wariantach kanału
wciągającego

−− Organizer na części eksploatacyjne to nowy system przechowywania, zintegrowany w pokrywie
−− Dodatkowy uchwyt na smarownicę w schowku
−− Organizer pomieści śruby, nakrętki, nożyki, podwójne
bagnety, noże siekące oraz palce wciągające
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TUCANO 580-320.
Komfort obsługi.

Nowa generacja CEBIS.
Czułość ekranu dotykowego jest tak dopasowana, aby terminal reagował natychmiastowo i precyzyjnie na polecenia
operatora.
−− Ustawienia całego kombajnu w jednym widoku
−− Bezpośredni dostęp do wszystkich funkcji
−− Ruchomy uchwyt terminala pozwala na indywidualnie
ustawienie pozycji ekranu

Nowy podłokietnik.
Podłokietnik został całkowicie przeprojektowany,
aby zapewnić maksymalnie precyzyjny panel obsługowy.
−− Najważniejsze funkcje kombajnu można regulować przełącznikiem bezpośrednio z poziomu podłokietnika
−− Proste i intuicyjne symbole
−− Zintegrowana obsługa telefonu i radia
−− Gniazdo USB do podłączenia kabla ładowarki
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Nowość w sezonie 2019.

Nowa koncepcja obsługi.
Maksymalna wydajność maszyny to podstawa. Nowa koncepcja obsługi pozwala z łatwością zmieniać ustawienia pracy
na trzy sposoby:
−− Poprzez dotykowy terminal CEBIS
−− Regulując ustawienia poprzez panel obsługowy w podłokietniku
−− Przycisk obrotowy CEBIS

Nowe zarządzenie listą ulubionych ustawień.
Najczęściej używane ustawienia można zaprogramować
jako ulubione, co pozwala operatorowi na szybką kontrolę
jakości pracy. Bezpośredni dostęp do ulubionych ustawień
dzięki przyciskom na drążku jezdnym CMOTION.
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CONVIO FLEX / CONVIO.
Nowy przyrząd żniwny z przenośnikiem taśmowym.

AUTOMATIC BELT SPEED do taśm.
Asystent AUTOMATIC BELT SPEED w pełni automatycznie
i stale dostosowuje szybkość przesuwu taśm do prędkości
jazdy, co skutkuje równomiernym przepływem materiału
nawet w nierównych łanach.

Do pracy w gęstym rzepaku.
Przyrząd roboczy CONVIO można przygotować do zbioru
rzepaku dokładając do wyposażenia opcje:
−− Kosa do rzepaku prawa lub lewa
−− Złącze do łatwego montażu kosy do rzepaku
−− Hydrauliczny napęd kosy do rzepaku
−− Podwyższenie tylnej ściany
−− Ślimak transportowy do rzepaku
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CONVIO FLEX 1080

Dla maksymalnej przepustowości.
Minimalizacja strat podczas pracy w wyległym zbożu dzięki
pobieraniu materiału przed jego ścięciem. Nagarniacz
z regulowanym torem krzywkowym o innowacyjnym kształcie, którego zęby zapewniają, zwłaszcza w krótkich łanach,
optymalne doprowadzenie zbieranego materiału do przyrządu tnącego.

Dla większej elastyczności.
CONVIO FLEX z elastyczną listwą nożową przygotowany
do pracy w czterech trybach:
−− Zboża: nieruchomy stół przyrządu żniwnego
−− Wyległe zboże: jeden przycisk pozwala na błyskawiczne
przełączanie między trybem sztywnym a elastycznym
−− FLEX: do roślin blisko gleby, tj. trawy, grochu, soi
−− AUTO CONTOUR FLEX : zautomatyzowana, najniższa
wysokość cięcia
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DISCO MOVE.
Elastyczna. Dynamiczna.
Niezawodna.
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NOWOŚĆ: Kinematyka MOVE.

NOWOŚĆ: ACTIVE FLOAT w standardzie.

Nisko położony punkt obrotu belki dla małych oraz kinematyka MOVE dla dużych nierówności gleby zapewniają idealne
dopasowanie do terenu, dzięki swobodzie ruchu pionowego
w zakresie jednego metra. Szybsza praca przy większych
prędkościach, w trudnych warunkach i z dużymi ciągnikami.

Nowe kosiarki DISCO MOVE zostały wyposażone fabrycznie
w hydropneumatyczne odciążenie ACTIVE FLOAT. System
zintegrowany w koźle zaczepu, pozwala dopasować ciśnienie odciążenia w każdym momencie pracy za pomocą jednostronnie działającego zaworu sterującego.

Nowość w sezonie 2019.

Wielofunkcyjny kozioł zaczepu.

Komfortowe w obsłudze.

Unikalny kozioł zaczepu zapewnia szybkie i łatwe dołączanie
kosiarki za pośrednictwem podnośnika ciągnika lub trójkąta
szybkiego łączenia. Doczepianie i odczepianie nie wymaga
użycia dodatkowych wsporników. Kompaktowa konstrukcja
kozła zaczepu zapewnia dobry widok z przodu.

Złącza KENNFIXX® ułatwiają dołączanie i odłączanie węży
hydraulicznych dzięki jednoznacznej kolorystyce i symbolom.
Zależnie od wyposażenia ciągnika, można wybrać stronę
montażu przewodów hydraulicznych i manometru.
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ROLLANT 540.
Dobre można uczynić jeszcze
lepszym.
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NOWOŚĆ: Wzmocnione walce.

NOWOŚĆ: Koncepcja napędu.

Sercem każdej prasy są walce, dlatego nowy model
ROLLANT 540 został wyposażony w piętnaście nowych
wzmocnionych walców, zapewniających idealny balot
kiszonki przy optymalnym przepływie materiału.

Łańcuchy, koła zębate i łożyska każdego dnia poddawane
są maksymalnemu obciążeniu, dlatego w nowej koncepcji
napędu zostały one zdecydowanie wzmocnione, a większa
średnica kół zębatych oraz stabilna, odlewana głowica
łożysk tocznych sprawiają, iż prasa ROLLANT 540
jest gotowa do pracy nawet przy obfitych zbiorach.

Nowość w sezonie 2019.

NOWOŚĆ: Owijanie folią.

NOWOŚĆ: Zwiększona przepustowość.

Owinięcie balotu folią sprawia, że kiszonka zostaje lepiej
zakonserwowana i chroniona przed czynnikami zewnętrznymi. Długotrwałe, stabilne baloty o idealnym kształcie
można przechowywać w stosach przez wiele miesięcy.

Trudne warunki zbioru – wilgotna i mokra kiszonka, nie stanowią wyzwania dla nowej prasy ROLLANT 540, które niezależnie od rodzaju i stanu materiału, zapewnia wysokie
zagęszczenie balotu oraz najwyższą jakość cięcia.
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Przedsmak 2019.
Wasz zespół CLAAS.
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AGRIMASZ sp. z o.o.
agrimasz.pl

Fiszewo 1, 82-335 Gronowo
ul. Świerkowa 7, Niepruszewo, 64-320 Buk
ul. Gdańska 19A, 83-404 Nowa Karczma

55 612 82 60
61 611 00 04
55 612 82 60

AGRO SERWIS DS. sp. z o.o. sp. k.
claas.agro-serwis.pl

ul. Polowa 14, 18-300 Zambrów
ul. Targowa 2, 17-315 Grodzisk
ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok
Leszno 44, 06-300 Przasnysz
ul. Karwowa 42, 08-110 Siedlce

86 270 30 99
86 270 30 99
85 662 71 23
86 270 30 99
86 270 30 99

Agro Sznajder Sp. z o.o.
agrosznajder.pl

ul. Towarowa 9, 10-416 Olsztyn
ul. Wojska Polskiego 50, 11-500 Giżycko
Warszawska 74, 62-800 Kalisz
Kaszewy Dworne 24, 99-314 Krzyżanów
Łódzka 120, 97-300 Piotrków Trybunalski
Objazdowa 3a, 62-300 Września

607 859 802
519 327 813
571 409 685
571 312 063
519 583 286
571 449 734

AGRO-LAND Marek Różniak
claas.agro-land.net

Stawowa 1, Śmielin, 89-110 Sadki
Roosevelta, 64-915 Jastrowie

52 386 00 00
725 900 927

AGROMASZ SERWIS sp. z o.o.
claas.agromasz.info.pl

Domaradz 774a, 36-230 Domaradz

691 033 718

PHU AGRO-AS Z.Bednarski & A.Sajdutka sp. j.
claas.agroas.pl

Nowa Wies Mala, 49-200 Grodków
Gołaczów 41A, 59-225 Chojnów
Tworzyjanów 41, 58-123 Marcinowice

77 42 41 790
507 878 864
74 64 21 060

PHZ KALCHEM sp. z o.o.
kalchem.com.pl

Wielki Głęboczek 150, 87-313 Brzozie
Wiktoryn 5A, 87-731 Waganiec
Żurominek 50a, 06-521 Wiśniewo

564 935 840
564 935 840
564 935 840

ROLTEX sp. z o.o.
claas.roltexkrasnystaw.pl

ul. Lwowska 143B, 22-300 Krasnystaw
Łaszczowiecka 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
Rudno III 17, 21-210 Milanów

82 576 43 43
887 234 921
517 979 318

ŚWIERKOT sp. z o.o.
claas.swierkot.pl

ul. Powstańców Śl. 113, 43-245 Studzionka k/ Pszczyny
ul. Św. Floriana 9, 42-350 Markowice
ul. Pawłowicza 24, 47-208 Reńska Wieś

32 449 11 82
34 387 69 95
77 403 38 16

TROJAN TECH AGRO sp. z o.o.
maszynydlarolnika.pl

Moczydło 1, 32-210 Książ Wielki
Grodkowice 110, 32-015 Grodkowice
Piórków 92, 27-552 Baćkowice

601 152 918
795 135 341
733 418 157

ULENBERG sp. z o.o.
claas.ulenberg.pl

ul. Szosa Słupska 1, 76-220 Główczyce
Malechówko 19A, 76-142 Malechowo
Lipińska 79, 74-200 Pyrzyce
Koszalińska 17, 78-125 Rymań

883 372 504
728 368 572
883 317 680
506 365 917

CENTRUM MASZYN UŻYWANYCH CLAAS

Kaszewy Dworne, 99-314 Krzyżanów

661 180 180
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CLAAS Polska Sp. z o.o.
Niepruszewo, ul. Świerkowa 7
64-320 Buk
Tel: 61 834 98 00
przedsmak.pl

CLAAS stale stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki, dlatego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.
Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone. Mogą one obejmować elementy nienależące do wyposażenia standardowego. Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu
cywilnego.

