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●  Alapfelszereltség      ○  Opció      □  Rendelkezésre áll      –  Nem áll rendelkezésre

AVERO 240 160

Adapterek
VARIO vágóasztalok V 600–V 540 V 540
Hagyományos vágóasztalok C 660–C 370 C 600–C 370
Repce adapterek minden hagyományos és VARIO vágóasztalhoz
Összecsukható adapterek C 450 –
FLEX vágóasztal S 600 / S 510 S 600 / S 510
CONSPEED LINEAR 4-70 C, 4-75 C, 5-70 C, 5-75 C 4-70 C, 4-75 C, 5-70 C, 5-75 C
SUNSPEED 8-70, 8-75 8-70, 8,75

Hagyományos vágóasztalok
Tényleges vágásszélesség m C 660 (6,68 m), C 600 (6,07 m),

C 540 (5,46 m), C 490 (4,92 m),
C 430 (4,32 m)

C 600 (6,07 m), C 540 (5,46 m),
C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m)

Behajtható rendválasztó ● ●
Kasza – behordócsiga távolság mm 580 580
Vágási frekvencia löket/perc 1120 1120
Multifinger behordócsiga ● ●
Hidraulikus visszaforgató berendezés ● ●
Hidrosztatikus motollahajtás ford. / perc 8–60 8–60
Motolla fordulatszám állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla magasság állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla vízszintes állítása, elektrohidraulikus ● ●
Vágóasztal automatika

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Automatikus motolla-fordulatszám szabályzás ○ ○

VARIO vágóasztalok
Tényleges vágásszélesség m V 600 (6,07 m), V 540 (5,46 m) V 540 (5,46 m)
Behajtható rendválasztó ● ●
Kasza – behordócsiga távolság mm 480 – 780, repcénél 1080 480 – 780, repcénél 1080
Multifinger behordócsiga ● ●
Hidraulikus visszaforgató berendezés ● ●
Hidrosztatikus motollahajtás ford. / perc 8–60 8–60
Motolla fordulatszám állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla magasság állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla vízszintes állítása, elektrohidraulikus ● ●
Vágóasztal automatika

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Automatikus motolla-fordulatszám szabályzás ○ ○
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A CLAAS a gyakorlat követelményeinek kielégítésére termékeit folyamatosan továbbfejleszti. A változtatás jogát fenntartjuk, a képek csak tájékoztató jellegűek és esetleg a széria felszerelésbe nem 
tartozó különleges tételeket is tartalmazhatnak. Ez a prospektus az egész világon történő használatra készült. A pontos specifikációkkal és az árlistával kapcsolatban kérjük forduljanak az Axiál Kft-hez 
(tel:79/526-400), hazai CLAAS márkakereskedőjükhöz. A fotók készítésekor, a működési elvek szemléltetéséhez alkalmanként bizonyos védőberendezéseket eltávolítottunk. Az összes gépet az érvényes 
jogszabályoknak megfelelően szállítjuk.
Minden motorokra vonatkozó műszaki adat alapvetően az európai Stage kipufogógáz normához igazodik. A Tier-norma elnevezés ebben a dokumentációban kizárólag a jobb érthetőség miatt szolgál 
információként. Az olyan régiókban, ahol a kipufogógáz kibocsátás szabályozása a Tier-en keresztül történik, ennek nem rendelhető alá.

●  Alapfelszereltség      ○  Opció      □  Rendelkezésre áll      –  Nem áll rendelkezésre●  Alapfelszereltség      ○  Opció      □  Rendelkezésre áll      –  Nem áll rendelkezésre

Kompakt osztály a CLAAS-tól.

Kompakt osztály a CLAAS-tól.

Az időpont megfelelő. Minden a tökéletes betakarításról szól. 
A CLAAS AVERO-ja a kis és közepes gazdaságok számára az 
ideális kombájn, ha a saját gépesítésükre törekszenek.

Kompakt, nagy teljesítményű, megbízható és minden előnnyel 
rendelkezik, amelyhez egy CLAAS-gazda már hozzászokott: 
kényelmes kezelés, gazdaságos üzemeltetés és 
problémamentes kezelés.

Önhöz tartozik.
Első lépésként csak a hüvelykujját kell használnia. Ha egy 
saját gépbe fektet, a függetlenségét alapozza meg.

Kategóriájában az első. AVERO 240.
Az APS cséplő- és leválasztórendszer a LEXION-okban és 
TUCANO-kban már kiválóan bizonyított. Ez a már jól bevált 
CLAAS cséplési technológia ebben a kategóriában is elérhető.

Az APS előnye az aratásnál:

 − jelentősen gyorsabb anyagáram
 − jelentősen nagyobb leválasztás
 − MULTICROP kosár minden terményfajtához
 − 20%-kal nagyobb áteresztő-képesség azonos 
üzemanyagfelhasználás mellett

Egy jól bevált cséplési technológia. AVERO 160.
Az AVERO 160 a hagyományos CLAAS cséplőszerkezettel 
működik, amely a történelemben már számtalanszor 
bizonyított. 

AVERO 240 160

Cséplőrendszer
APS cséplőrendszer ● –
Gyorsítódob fordulatszáma a cséplődob fordulats-

zámának 80%-a
–

MULTICROP kosár ● ●
Cséplődob szélessége mm 1060 1060
Cséplődob átmérője mm 450 450
Cséplődob fordulatszám 650-1500 ford. / perc ● ● 
Cséplődob fordulatszám 500-1400 ford. / perc ● ●
Cséplődob-fordulatszám csökkentés ford. / perc 300, 430, 550 300, 430, 550
Gyorsítókosár átfogási szöge Fok 60 –
Cséplőkosár átfogási szöge Fok 151 117
Kívülről felhajtható toklászó lemezek ● –
Kosárállítás a fülkéből, 1 karral, arányosan mindkét kosárnál ● –
Kosárállítás a fülkéből, 1 karral, arányosan – ●
Kőgyűjtő vályú ● ●

Másodlagos leválasztás
Szalmarázóládák Száma 4 4
Szalmarázó láda lépcsők Száma 4 4
Szalmarázóládák hossza mm 3900 3900
Szalmarázók felülete m2 4,13 4,13
Leválasztási felület m2 4.8 4.8
1 intenzív lazító ● ●

Tisztítás
Kihúzható előkészítő asztal ● ●
Ventilátor Radiál ventilátor Radiál ventilátor
Elektromos szelelő állítás ● ●
Osztott, ellenmozgó rostaszekrények ● ●
3-D rosta ○ ○
Rosta 2 részes 2 részes
Rostafelület m2 3,00 3,00
Lamellás rosta ● ●
Kalászvisszahordás a cséplőszerkezethez ● ●
Menet közbeni kalászvisszahordás ellenőrzés a vezetőfülkéből ● ●

Magtartály
Magtartály térfogata l 5600 4200
Ürítőcsiga kihajtásának szöge Fok 101 101
Ürítési teljesítmény l/s 51 51

Szecskázó
STANDARD CUT szecskázó, 40 késsel ● ●

Motor
Gyártó Perkins Perkins
Stage IV (Tier 4i) kipufogógáz szabvány

Kipufogó gáz utókezelés SCR és EGR, DPF segítségével ● ●
Típus 1206 F-E70TA 1206 F-E70TA
Hengerek száma / lökettérfogata db/l Soros 6/7,0 Soros 6/7,0
Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 151/205 116/158
Adblue tartály 30 l ● ●
Üzemanyagtartály térfogata l 400 400/320

Stage III (Tier 3A) kipufogógáz norma
Típus 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Hengerek száma / lökettérfogata db/l Soros 6/7,0 Soros 6/7,0
Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 151/205 116/158

Tömegek
Vágóasztal, szecskázó nélkül1 8700 8250

1 Felszereltségenként eltérhet
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AVERO 240 160

Első híd gumiabroncsozása

Cséplőszerkezet szélessége mm 1060 1060

Abroncsméret Külső szélesség
18.4-30 12 PR m 2,68 2,68
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
24.5-32 R-2 (Rizs) m 3,18 –
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Hátsó híd gumiabroncsozása

Cséplőszerkezet szélessége mm 1060 1060

Abroncsméret Külső szélesség
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
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AVERO



4

AVERO 240/160.
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Elégedetté tesz.

Egy kényelmes munkahely, ahol nem 
lehet hibázni.

 − Tágas vezetőfülke
 − Átgondolt világításrendszerek
 − Egyszerűen kezelhető többfunkciós kar
 − CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)
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Kényelmes vezetőfülke
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A kormányoszlop 
3-helyen állítható.

Elektromosan állítható 
visszapillantó tükrök, első- 
és oldalsó napellenzőkkel 
az optimális kilátásért.

Minden, ami a jó vezetőt még jobbá teszi.

Tágas vezetőfülke.

Egy hosszú munkanap után sem érzi magát kimerültnek. Ha 
ezt a mondatot az AVERO kezelőjének szájából halljuk, 
mérnökeink elérték céljukat.

Egy olyan vezetőfülkét akartunk kialakítani, amely kényelmes 
és ergonomikus, így a gép kezelőjének csak a munkára kell 
koncentrálnia. Barátságos kialakítás, rengeteg hely, minden 
irányban jó kilátás és egyszerűen kezelhető berendezések 
teszik az aratási napokat az AVERO-ban oly mértékben 
stresszmentessé, amennyire csak lehetséges.
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Kényelmes vezetőfülke | Világítás

Kitűnő világítás.

Az AVERO világítása még szürkületkor és sötétben is a 
tökéletes látást teszi lehetővé. A 8 munkalámpa optimális 
megvilágításba helyezi a területet. A törvényileg előírt közúti 
világítóberendezés mellett az AVERO-ra felszerelhető a 
gépoldali világítás az összecsukható adapterekre.

Ezen kívül további hatótávolságú fényszórók állhatnak 
rendelkezésre, hogy éjjel-nappal optimális látásviszonyokat 
biztosítson.

 − Kalászvisszahordó-csiga
 − Magtartály
 − Ürítőcsiga
 − Rostaszekrény

Tágas, hangszigetelt vezetőfülke:

 − Áttekinthető kezelőpult minden kezelőegység optimális 
elhelyezésével

 − 3 pontban állítható kormányoszlop
 − Kényelmes pótülés
 − A/C MATIC automatikus klíma
 − Központi elektronika a vezetőfülkében
 − Kémlelőablak világítás a kalászvisszahordó-csigára
 − Cséplőkosár-állítás a vezetőfülkéből

A kezelői kényelmet a LEXION és a TUCANO kombájnokból 
már ismerhetjük. A vágóasztal, a cséplőszerkezet és a 
magtartály-ürítés elekrohidraulikus kapcsolása már ebben a 
családban is elérhető.
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Sokoldalú többfunkciós kezelőkar.

Az aratás termelékenységét döntően befolyásolja, hogy a 
gépkezelő mennyire tudja kézben tartani a munkát. Az AVERO 
az ergonomikus kialakítású többfunkciós kezelőkarral még 
nagyobb kezelői kényelmet biztosít.

Segítségével szabályozható a menetsebesség és 
kényelmesen vezérelhetők az alábbi funkciók:

 − Menetirány
 − Vágóasztal- és motollaállítás
 − Vágóasztal leállítás
 − Magtartályürítés BE/KI
 − Ürítőcsiga süllyesztése

Intelligens betakarítás.

Áttekinthető kezelőegységek Területrögzítés a CIS-szel
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Jól áttekinthető információs pult.

A kompakt CIS terminál a konzolba került beépítésre, így a 
kezelő számára lehetővé válik, hogy számos gépbeállításról 
gyors információhoz jusson. Ezáltal a kezelő és a gép közötti 
összjáték folyamatosan optimalizálódik az aratás folyamán.

1 Ventilátor- és cséplődob fordulatszám
2 Üzemanyagtartály jelzés
3 Hőmérséklet jelzés
4 Adapter információ
5 Áteresztőképesség figyelése
6 Kontroll lámpák
7 Információs mező

Multifunkciós kezelőkar | CIS

Fajlagos üzemanyagfogyasztás 
kijelzése a CIS-szel
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Sokoldalúvá tesz.

Nem válogat a termények közt.

Gabona, repce, kukorica, szója, lucerna, borsó, 
napraforgó...



13

Vágóasztal
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Egységes adapterek.

A kompakt AVERO-t magas színvonalon továbbfejlesztették, a 
különböző igényeknek megfelelően. Egyrészt megnövelték az 
áteresztőképességet és a megbízhatóságot, másrészt a 
minimális átszerelési idő melletti rugalmasságot.

Az AVERO esetében rendelkezésre állnak ugyanazok a 
vágóasztalok, mint a LEXION és a TUCANO típusokban. A 
fejlesztések középpontjába további nagy fontosságú 
teljesítmény- és felszereltségi ismertetőjelek álltak.

Praktikus központi reteszelés.

A vágóasztal bal oldaláról egyetlen karral egyidejűleg 
elvégezhető a reteszelés.

 − Biztos, gyors zárás
 − A vágóasztalok egyszerűbb le- és felszerelése

Központi gyorscsatlakozó.

A vágóasztalok valamennyi hidraulikus és elektronikus 
kapcsolatát az AVERO-ban egyetlen mozdulattal létrehozható.

 − Időt lehet nyerni a le- és felszerelés során.
 − Az integrált szerelési módnak köszönhetően nem tévedhet
 − Nyomás alatt is könnyen szerelhető
 − Környezetkímélő, cseppmentes gyorscsatlakozó

Pótkasza és kalászemelők.

A CLAAS minden vágóasztalát pótkaszákkal látja el. Az edzett 
anyagú kaszákat alacsony kopás jellemzi. A kalászemelők 
használatával csökken a kalászok vágási vesztesége, 
különösen az olajos növények esetében, és csökken a kő 
felvétele gabonában. A kalászemelők a vágóasztal hátsó 
oldalán kényelmesen elhelyezhetőek, a következő használatig.

Hidrosztatikus motollahajtás.

A gép hidraulika szivattyúja 1.000 Nm maximális 
forgatónyomatékot biztosít a motolla mozgatásához.

 − Nagy nyomaték és hatékony mozgatóerő
 − A fogaskerék szivattyúval szemben jobb hatásfok
 − Zárt hidraulikakör a motolla optimális körforgásáért
 − Gyorsan igazodik a motollasebességhez

Hidraulikus visszaforgatás.

Az eltömődések problémamentesen kezelhetőek. A hidraulikus 
rendszer lehetővé teszi magas fordulatszám esetén is a 
kíméletes visszaforgatást. A hidraulikus visszaforgatást 
kényelmes,en gombnyomással indíthatjuk a fülkéből. Indítást 
követően atomatikusan megváltozik a hidraulikus 
motollahajtómű forgásiránya, ezzel is segítve a visszaforgatási 
műveletet.

Készen áll a bevetésre.
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Vágóasztalok

Állítható leválasztólemez.

C 490, C 430 és C 370 vágóasztalok esetében a 
leválasztólemezek és a csigalevelek távolságát kényelmesen 
lehet állítani a vágóasztal külső oldaláról.

Stabil vágóasztal szállítókocsi.

Mindent az Ön időnyereségéért: A szállítókocsival helyet 
spórolhat meg, kényelmes és biztos tárolót nyújt a 
vágóasztalnak, két csappal másodpercek alatt reteszelheti. 
Repceadapter esetében az oldalkaszák számára speciális, 
méretre szabott gumírozott felületű rekeszek biztosítanak 
csúszásmentes és lopásbiztos tárolást.

Széria vágóasztal repcetoldattal
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Automatikusan a legjobb vágásminőség.

Optimális talajkövetés.

Hogy a vágóasztal mindig optimálisan kövesse a talaj vonalát, 
a CLAAS a vágóasztalait CLAAS CONTOUR és AUTO 
CONTOUR vágóasztal-automatikával kínálja - és mindig a 
legjobb eredményeket biztosítja.
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Vágóasztal automatika

CLAAS CONTOUR.

A vágóasztal CLAAS CONTOUR rendszerrel automatikusan 
követi a talaj vonalát hosszirányban. Ön kiválaszt egy felfekvési 
talajnyomást, és a CONTOUR gondoskodik annak állandó 
megtartásáról. A vágási magasság előválasztás a vágóasztal 
leengedésekor biztosítja az adott vágási magasság 
megtalálását.

CLAAS AUTO CONTOUR.

Az AUTO CONTOUR még egy lépéssel előrébb van, a 
keresztirányú talajegyenetlenségeket is ki tudja küszöbölni. A 
vágóasztal alatt található érzékelők a talaj egyenetlenségeit 
időben felismerik és ennek megfelelően működtetik a 
vágóasztal tartó munkahengereket a ferdefelhordóban.

 − Elektronikus szenzorok érzékelik a hidraulikus nyomást a 
rendszerben, és gyorsan reagálnak

 − Szelepvezérelt nitrogéntárolók garantálják a megfelelő 
csillapítást a legnehezebb adapterek esetében is

Gazdaságosabban dolgozni.

Az AUTO CONTOUR rendszer a névleges és tényleges 
értékek összehasonlításával mindig a terepadottságoknak 
megfelelően vezeti az adaptert, tehermentesítve ezáltal a 
kezelőt. Jelentősen megkönnyíti a munkát, különösen a 
nagyobb vágóasztalok esetében. Nem okoz gondot az 
éjszakai aratás, a lejtős terület, a fekvő termény vagy a köves 
talajfelszín sem. Az AUTO CONTOUR használatával a 
teljesítményt jelentősen növelhetjük, és ezáltal a kombájn még 
gazdaságosabban dolgozik.

Automatikus motollaszabályzás.

A motolla-fordulatszám - és ezáltal a motolla-sebesség - 
automatikusan és arányosan igazodik a betakarítási 
sebességhez. A kezelő a különböző sebességekhez adott 
motolla-sebességet választhat, amit le is menthet. 

Fokozatmentes motolla-fordulatszám.

A motolla-sebességet a betakarítási sebességhez képest 
fokozatmentesen lehet állítani gyorsabbra, lassabbra és 
azonos sebességűre. A fordulatszám pontos beállításáról egy 
digitális fordulatszám érzékelő gondoskodik. Az AVERO-ban 
egy szivattyú biztosítja a motolla mozgatásához szükséges 
1.000 Nm maximális forgatónyomatékot. Az eredmény: 
nagyobb mozgatóerő által nagyobb forgatónyomaték. 
Hidraulikus túlterhelés elleni védelem a károk elkerüléséért.

A többfunkciós kar 
magasságszabályozó gombjának 
megnyomásával egyszerűen 
bekapcsolhatja az AUTO 
CONTOUR-t.

A motolla-automatikát az 
oldalkonzolon található kapcsolóval 
szabályozhatja.

Szenzorok érzékelik a vágóasztal 
helyzetét.
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Az első kompakt kombájn VARIO vágóasztallal.

Egyedülálló előnyök.

A kompakt kombájnok között, elsőként a AVERO-hoz 
lehetséges csúcsteljesítményű VARIO vágóasztal 
csatlakoztatása. Egyedülálló párosítás, amelyből Ön minden 
bevetésnél profitál:

 − Magasabb áteresztőképesség, a termény egyenletes 
bevezetésével

 − Két különböző VARIO vágóasztal szélesség: V 600, V 540
 − Hidrosztatikus motollahajtás
 − Megbízható és erős többujjas behúzócsiga

Kikapcsolható bal oldali kaszák
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VARIO vágóasztal

Integrált repcekialakítás.

A repce érésnél különös figyelmet kell szentelni a terményre. A 
repcének cséplésnél gyakran egy rendkívül nemkívánatos 
tulajdonsága van. A becő kireped és a mag minden irányba 
szétszóródik. Ezért a VARIO vágóasztalok repcekészletének 
elhagyhatatlan eleme egy repcekasza és a betétlemezek. Ez 
jelentősen segít a veszteség minimalizálásában.

Gabonában az adapter kaszaszerkezetének és 
konzolcsigájának távolsága fokozatmentesen 10-cm-rel 
csökkenthető, vagy 20 cm-rel növelhető, így megfelelő 
anyagáram keletkezik, amivel zökkenőmentes 
munkafolyamatot biztosíthatunk.

Repce betakarításához a vágóasztal kaszaszerkezete 50 cm-rel 
kitolható - így a vágóasztal egy pillanat alatt készen áll a 
betakarításhoz. Egy jobboldali és egy kikapcsolható baloldali 
oldalkasza, hidraulikus hajtással, kiegészítő alkatrészek nélkül 
egyszerűen és gyorsan felszerelhető.

A kaszák hidraulikus meghajtása a vágóasztalba integrált.

Egyenletes terményáramlás.

A csúcsteljesítményű VARIO vágóasztal a terményt 
egyenletesen vezeti a cséplőszerkezethez. Csak így 
lehetséges a gépben rejlő maximális teljesítményt kihasználni. 
Csökkenti az üzemanyagfogyasztást, és segíti a kezelőt a 
teljesítmény maximális kihasználásában.

 − Magas motorfordulatszám stabilitás a cséplő- és 
leválasztószerkezet, valamint tisztítórendszer esetében.

 − Magas teljesítménystabilitás
 − Nincsenek terheléscsúcsok a cséplőszerkezetben
 − Kíméli a hajtásrendszert

Kaszahelyzet – 10 cm Kaszahelyzet +20 cm Kaszahelyzet +50 cm

+ 50 cm + 20 cm – 10 cm
Standard
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Minden terményhez.

Jelentős előny. Összecsukható vágóasztal.

Keskeny utcák, szűk utak, nagy forgalom: Az összecsukható 
vágóasztallal az AVERO-t nem lehet könnyedén a kiemelkedő 
napi teljesítményétől eltántorítani.

Az összecsukható vágóasztal feleslegessé teszi a vágóasztal 
le-és felszerelését, optimális menettulajdonságokat és 
kiemelkedő kilátást garantál, valamint praktikusan, 
megszakítások nélkül teszi lehetővé a vonulást egyik területről 
a másikra.

 − Nincs szükség másik szállító járműre
 − Szerelési idő jelentős csökkenése
 − Rengeteg időt és pénzt takarít meg
 − Egyszerű kezelés
 − Nagy üzembiztonság
 − Megfelelő biztonság a közúti forgalomban
 − Jobb hatásfok

1. szakasz: Szállítás.
A kompakt kivitelezés - a megengedett szállítási szélességek 
figyelembevétele mellett - gondoskodik az optimális látási 
körülményekről és a legszűkebb tereken történő kiemelkedő 
mozgékonyságról.

2. szakasz: Fordulás.
A teljesen hidraulikus összecsukás egy gombnyomással 
működik. A stabil vázkialakítás precizitást és állandó 
üzembiztosságot garantál.

3. szakasz: Aratás.
Néhány másodperc alatt az összecsukható vágóasztal 
bevetésre kész. A rendválasztók munkapozícióban, a 
kardántengelyek csatlakoztatva és a gép indulásra készen áll.
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Összecsukható vágóasztal
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Nagyobb rugalmasság.

A hatékony SUNSPEED.

A SUNSPEED napraforgó adaptert azzal a céllal fejlesztették, 
hogy biztosítsa a lehető legmagasabb területteljesítényt, a 
legkevesebb veszteség mellett. További előnye a rövid 
felkészülési idő és a megfelelő kezelői kényelem.

A napraforgót először a tálcák ragadják meg. Ezután az 
állítható terelőlemez gondoskodik a napraforgótányérok 
előrenyomásáról. A korai vágás megelőzése érdekében 
ugyanekkor a kaszasín alatti henger a szárat lehúzza, így csak 
a tányérok kerülnek az ujjakkal ellátott motollához. Ez 
továbbítja a levágott tányérokat a behordócsigához, ahonnan 
végül a termény a ferdefelhordóba kerül. A legkülönfélébb 
körülmények között is sorfüggetlen, magas a magtisztaság és 
alacsony a kopás.

Lehúzóhenger

1 Állítható terelőlemez

2 Motolla

3 Kaszasín

4 Lehúzóhenger
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 SUNSPEED | CONSPEED LINEAR

Maximális ütőerő. CLAAS LINEAR.

Egy nagyteljesítményű adapter, amely egyidejűleg kíméletesen 
töri a csöveket, döntően befolyásolja a gép áteresztő 
képességét. A CONSPEED LINEAR teljesíti ezeket a 
követelményeket, és tökéletesen illeszkedik az AVERO 
teljesítményéhez.

 − 4- és 5 soros adapterek 70 és 75 cm-es sortávval 
 − Egyenes törőhengerek
 − Wolfram-Carbid bevonatú kések
 − Egyszerű és gyors alkalmazkodás a fordulatszámhoz
 − Új kialakítású, robusztus, energiatakarékos meghajtás
 − Elektrohidraulikusan szabályozható terelőlemez
 − Vízszintes szárzúzó

Napraforgó készlet a CONSPEED LINEAR 
adapterekhez.

A CONSPEED LINEAR csőtörők egy készlet segítségével 
gyorsan átszerelhetők napraforgó betakarításra. A készlet a 
törőhengerek fölé felszerelhető késekből, oldalmagasításból és 
egy hátsó magasítóból áll. Továbbá soronként az egyik 
kanalas láncot meg kell fordítani, ezáltal változik a behúzás.

CONSPEED LINEAR: egyenes 
törőhengerekkel.

Minden törőegység alatt egy 
vízszintesen forgó szárzúzó gyorsan 
rothadó apró darabokra aprítja fel a 
szárat.
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Nagyobb szakértelem rizsben és szójában.

Dupla kaszasín.

A rizs rendkívül igénybe veszi a vágóasztalt. Annak érdekében, 
hogy szívós és agresszív terménynél megfelelő vágási 
minőség és frekvencia biztosítva legyen, a CLAAS a 
rizsvágóasztalait dupla kaszasínnel szereli. A speciálisan 
edzett kaszapengék rendkívül hosszú élettartamot 
garantálnak. Az új VARIO és CERIO 930 és 770 vágóasztalhoz 
kiegészítésként rizsvágórendszer rendelhető.

Kopásálló behordócsiga.

A rizs intenzív öntözése miatt sár és szennyeződés rakódik le a 
növényen, ami betakarításkor nagymértékben megterheli a 
gépet. A nagyobb anyagkopás elkerülésére az edzett 
behordócsigát speciálisan felületkezelt éllel látták el. Az oldalt 
elhelyezett terelőlemezek megbízható védelmet biztosítanak a 
felcsavarodás ellen. Mindez összességében megfelelő 
anyagáramot és nagyobb áteresztőképességet eredményez.

FLEX: talajközeli minőség.

A hüvelyes növények, mint pl. a szójabab becőtermésűek és 
szinte közvetlenül a talajon teremnek. A veszteségmentes 
betakarítás érdekében ezért a terményt közvetlen a talaj 
közelében kell levágni, így az utolsó becő is a gépbe kerül.

A FLEX vágóasztalai flexibilis kaszasínnel szereltek, ami a 
legkisebb talajegyenetlenségekhez is automatikusan igazodik. 
A kaszasín egészen 100 mm-ig flexibilis. A V-kanállal együtt a 
veszteségek elkerülhetők - minden betakarítási körülmény 
között.

Ezek a vágóasztalok borsó és más különleges növények, mint 
pl lucerna betakarításra megoldást kínálnak.

Kopásálló behordócsiga

Hüvelyes szójanövény.
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Flexibilis adapterek

Speciális rendválasztó.

A FLEX vágóasztal speciális rendválasztóval van felszerelve, 
ami felfelé ki tud térni. Így a veszteségeket elkerüli és a 
termény sem megy kárba.

Végtelenül sokoldalú.

A FLEX vágóasztalok is nagy hangsúlyt fektetnek a 
rugalmasságra. Ez garantálja, hogy a kaszasín, amit 
mechanikusan lehet rögzíteni, és az asztal más 
növénykultúrákban is használható legyen, mint pl. gabona.
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Termelékennyé tesz.

Cséplési technológia a CLAAS-tól.

 − Egyedülálló APS cséplőszerkezet
 − Hatékony másodlagos leválasztás
 − Nagy teljesítményű 3-D tisztítás
 − Tökéletes szalmakezelés



27

Cséplési technológia
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20%-kal több áteresztés,
0%-kal több üzemanyag.

Egyedülálló APS cséplőszerkezet.

Az AVERO 240 rendelkezik elsőként az osztályában APS 
cséplőrendszerrel. Ez a rendszer már a cséplődob előtt 
megmutatja döntő előnyét, mivel a termény drasztikus 
gyorsítása 3 m/s-ról 20 m/s sebességre, igazán hatékony 
folyamatok sorát indítja el.

 − A cséplődob előtt a termény egy gyorsítódob segítségével 
szétterítésre kerül

 − Az anyagáram egyenletes, valamint 33%-kal gyorsabb.
 − A nagyobb centrifugális erők által lényegesen több mag 
választódik le.

 − A gyorsítódob alatt található előleválasztó kosár a magvak 
30%-át felfogja, amely jelentősen tehermentesíti a 
főkosarat.

Összességében 20%-kal magasabb teljesítményt realizálhat, 
azonos üzemanyag-felhasználás mellett. Az APS-sel ezzel 
számolhat.
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APS cséplőszerkezet

MULTICROP kosár / kőgyűjtő vályú

Rugalmas előkosár.

Az előkosár MULTICROP-kosárként funkcionál: a 
2 kosárszegmens gyors cserélhetősége minimalizálja az 
átszerelési időt, és maximalizálja a gazdaságosságot.

Hosszabb cséplési szakasz.

A hagyományos megoldásokkal szemben a CLAAS APS-
cséplőrendszernél sikerült elérni, hogy a cséplőkosár sokkal 
nagyobb szögben körülfogja a cséplődobot. Napjainkban 
csak ez az egyetlen cséplőszerkezet rendelkezik 151 fokos 
átfogási szöggel. Ez az Ön számára csak hasznot jelent: 
Kíméletes cséplést a megfelelő kosárhézaggal, alacsonyabb 
dobfordulatszámot és jelentősen csökkenő üzemanyag-
fogyasztást.

Kőgyűjtő vályú.

Nagyobb mértékű biztonságot nyújt a nagyméretű kőgyűjtő 
vályú. Oldalról könnyen kinyitható és önürítő.

Jobb szemminőség.

A jobb minőségű toklászolás és hántolás érdekében az APS-
cséplőrendszer többszintű testreszabott lehetőségeket és 
kiegészítő felszereléseket kínál, mint például az 
intenzív cséplőelemeket és a toklászolólemezeket. A 
toklászoló lemezek egy kar segítségével másodpercek alatt 
felhajthatóak.

Az APS-előnyei összességében olyan eredményhez vezetnek, 
amely 100%-osan meggyőznek: legmagasabb cséplési 
teljesítmény kiemelkedő termény minőség mellett.
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Mérhetetlenül sokoldalú és tökéletesen 
megbízható.

Minden téren egyeduralkodó.

Az AVERO 160 kombájnban is egy hagyományos CLAAS 
cséplőszerkezet van, amely újra és újra bebizonyítja, hogy a 
két legfontosabb feladatát tökéletesen elvégzi: a cséplést és a 
leválasztást. Bármilyen aratási körülmények között. Teljesen 
mindegy, milyen terményhez és érési állapothoz kell igazodni: 
sokoldalúságához 1,06 m-es cséplődob szélessége is 
hozzájárul.

Minden terményhez kiváló. 
MULTICROP-kosár.

A cséplődob alatti kosár, mint MULTICROP-kosár helyezkedik 
el, egyes szegmensei könnyen kicserélhetők. Így a kosarat 
többféle terményhez használhatja. - Gondoskodik a tiszta 
cséplés, a termények kíméletes kezelésének és a gondosabb 
leválasztásának, valamint a gazdaságos aratás helyes 
kombinációjáról.

Az AVERO 160 modell hagyományos CLAAS 
cséplőszerkezettel rendelkezik.

Kőgyűjtő vályú.

Az AVERO 160 esetében is egy nagyméretű kőgyűjtő vályú 
gondoskodik a még nagyobb biztonságról. Oldalról 
könnyedén nyitható és önürítő.

MULTICROP-kosár Önürítő kőgyűjtő vályú
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CLAAS cséplőszerkezet

 − A cséplőszerkezethez, elölről a ferdefelhordótól, valamint a 
nagyméretű borítólemezek eltávolítása után a gép mindkét 
oldaláról könnyen hozzáférhetünk.

 − A zökkenőmentes aratást a robusztus kivitelű 
hajtásrendszer biztosítja, különösképpen igaz ez a 
cséplőhajtásra.
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A helyes út elmentése.

A CLAAS kompakt-elv.

Az APS cséplőrendszer olyan hatékonyan dolgozik, hogy 
az  AVERO 240 kombájnban a másodlagos leválasztás során 
jóval kevesebb szem rázódik ki, mint amire számítunk. Az 
APS-nek köszönhetően a magok 90%-a a szalmából 
kiválasztódik. A maradék 10%-ot a négy rázóláda négy 
ejtőlépcsőn keresztül nyeri ki a szalmából. 

Az AVERO 240 megengedheti, hogy összehasonlítsa magát 
egy 5 ládás APS-nélküli géppel, ugyanakkor méreteiben egy 
kompakt 4 ládás gép marad. Mindez gazdaságilag is mérhető. 
Az AVERO 160 a körülményekhez képest átlagon felüli 
teljesítményt mutat: a hagyományos CLAAS cséplőszerkezet 
tökéletesen dolgozik együtt a 4 szalmarázó ládával. 

Veszteségszenzor
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Másodlagos leválasztás | Szalmarázó technológia

Teljes ellenőrzés.

Hogy a gép teljesítményét a legjobban ki tudja használni és a 
cséplés minősége is a lehető legjobb legyen, az AVERO-ban 
számos távfelügyeleti segítség áll rendelkezésre:

 − A másodlagos leválasztás és a tisztítás áteresztőképesség 
ellenőrzése a CIS-en

 − Területmérés és üzemanyagfogyasztás mérés a CIS-en
 − Kalászvisszahordás a cséplőszerkezethez
 − A kalászvisszahordó csiga kémlelőablak világítása
 − Nagyméretű kémlelőablak a magtartályra a termény 
ellenőrzéséhez

Négy ejtőlépcső.

Az AVERO négy szalmarázó ládája teljesen új kialakítású és 
alkalmazkodik a nagyteljesítményű APS cséplőszerkezethez. A 
másodlagos leválasztás 3.900 mm összfelületen, négy 
ejtőlépcsőn keresztül megy végbe. Középső-és szélső 
hatásnövelők szintén az alapfelszereltséget erősítik. Ezzel a 
rendszerrel nagy szalmatömegeket tudunk gördülékenyen és 
könnyedén továbbítani.

Hatékony lazítás.

A szalmát a vezérelt lazítóujjak intenzíven rázzák. Minden 
szalmarázóláda felett egy lazítóujj található, amely a szalmát 
felülről aktívan lazítja. A lazítás lendületes anyagáramlást és 
vékony szalmaréteget eredményez. Végül a szemek a ládákon 
keresztül könnyen kihullanak, a leválasztás teljesítménye pedig 
jelentősen megnövekszik.
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Egy pillantás a magtartályba: tiszta munka.

Nagyobb üzemanyag tartály.

Amikor a munka nagy részét a cséplőszerkezet, a szalmarázó 
ládák és a tisztítás már elvégezte, koncentrált magminőség 
gyűlik össze a magtartályban. Az akár 5.600 literes 
magtartályával az AVERO a befogadóképesség esetében is 
egy jelentős nagyságot tanúsít. Ugyanakkor nem ez az 
egyetlen erőssége.

 − Egyszerű mintavételezés
 − Magasra nyíló ürítőcsiga
 − Ideális súlyelosztás
 − Könnyű belátás a magtartályba
 − Magtartály tető működtetés a kezelői felületről lehetséges
 − Gyors, egyenletes ürítés
 − Sima felület a gyors és tökéletes ürítésért

Nagy magtartályméretek
AVERO 240: 5.600 l
AVERO 160: 4.200 l
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Tisztítás | Magtartály

Erős ventilátor.

Az AVERO-ban egy nagyteljesítményű radiál ventilátor 
gondoskodik a legfinomabb magtisztításról. A ventilátor a 
vezetőfülkéből fokozatmentesen állítható és a különböző 
rostaterheléseknél is állandó szélmennyiséget és egyenletes 
nyomást biztosít. A levegő kényszeráramoltatása 
megakadályozza a szalmaszőnyeg kialakulását.

Ehhez kapcsolódnak a CLAAS 3D tisztítórendszerének 
meggyőző előnyei:

 − Dinamikus lejtőkiegyenlítés a felső rosta aktív vezérlése által
 − Stabil teljesítmény akár 20%-os oldallejtőkön is
 − Karbantartás- és kopásmentes
 − Gyors és egyszerű utólagos beszerelés

Közvetlen betekintés.

Néha egy gyors pillantás többet mond, mint 1.000 szenzor. Az 
AVERO vezetőfülke hátulján található nagyméretű 
kémlelőablak lehetővé teszi a termény vizuális ellenőrzését. 
Ezenkívül a kalászvisszahordást is megtekintheti kényelmesen 
a vezetőülésből. A kémlelőablak pedig megvilágítható.

Kihúzható előkészítő asztal.

A kihúzható előkészítő asztalon találunk egy előleválasztót a 
magnak (lent) valamint a töreknek és a szalmának (fent). A 
felső rosták tehermentesítése által a tisztítókapacitás nagyobb 
lesz. Az előkészítő asztal tisztításához az aratás végén csupán 
ezek egyszerű kihúzására van szükség.

3-D nélkül

> 20%

3-D-vel

> 20%

3-D tisztítás
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Rövidtől a hosszúig.

Rövid szalmaszecska.

Az AVERO az egyforma rövidre aprított szalmát teljes vágási 
szélességben szétteríti, és mélyen a tarlóba fújja. A terítési 
szélesség egyszerűen állítható. 

A CLAAS szecskázó egy kiegészítő ellenkéssel van felszerelve. 
Mindkét elem egyedileg állítható és a különböző 
szalmakörülményekhez alkalmazkodik. Ezáltal egy szalmaszál 
sem marad épen. A szecskázás során a szalma átmegy a 
forgó késeken és egy ellenkéssoron. 

Egyszerű átállás szecskázásról rendképzésre
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Szalmakezelés | PROFI CAM

PROFI CAM, mindent szem előtt.

Minden AVERO modell szalmaszekrényére felszerelhető 
a PROFI CAM rendszer. Ezzel a kamera helyzettel két 
műveletet is megfigyelhet a vezetőfülkében ülve, egy színes 
monitoron keresztül:

 − Törekterítő/szalmaoszlató
 − A gép hátsó része tolatáskor

Összesen négy kamerát lehet a rendszerhez csatlakoztatni és 
egyidejűleg a színes monitoron a vezetőfülkében megjeleníteni.

Legjobb szalma.

Az AVERO a hosszú szalmához is igen gyengéd. A kíméletes 
cséplő és leválasztó folyamatoknak köszönhetően a szalma a 
teljes szerkezetét megtartja, amely ideális a kiváló minőségű 
alomhoz. Kikapcsolt szecskázónál a szalma laza rétegben a 
földre hullik. Így gyorsan megszárad, és ezután könnyen 
bálázhatunk.

PROFI CAM
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A látszat néha csal - Nagy teljesítmény.

Optimális hajtás a legjobb teljesítményért.

A CLAAS gépek fejlesztésekor folyamatos törekvés 
volt a jobb hatásfok, a nagyobb megbízhatóság és az 
optimális gazdaságosság elérése.

Ez természetesen érvényesült a kombájnok területén 
is. Döntő szerepet kapott ebben a hajtásrendszer, és 
itt nem csak egy erősebb motorról van szó.

A CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) név alatt a CLAAS 
egyedülálló módon a hajtásrendszer legjobb elemeit 
ötvözte. A hatalmas teljesítményt mindig akkor kapja 
meg, amikor arra szüksége van. Ideális a 
munkafolyamatok összehangolására, gyorsan 
kiszámítható üzemanyag-takarékossággal.
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CLAAS POWER SYSTEMS
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Erő és tudás találkozása.

Nagy teljesítmény.

A robusztus Perkins motor igazi tartalékokat rejt. Az AVERO-
nak olyan sok erőt ad, hogy még a legnehezebb aratási 
körülmények alatt is hosszú, termelékeny bevetésre kész a 
gép. A korszerű műszaki megoldásoknak 
következményeképpen pedig kiemelkedően alacsony 
üzemanyag-felhasználásról gondoskodik. 

Az AVERO köszönhetően az SCR-nek (szelektív katalitikus 
redukció), az EGR-nek (kipufogó gáz visszavezetés) és az 
üzemanyag-részecskeszűrővel megfelel a Stage IV (Tier 4) 
kipufogógáz szabványoknak. Az SCR-reakcióhoz szükséges 
AdBlue folyadék tartálya 30 literes. A Stage IIIA (Tier 3) 
kipufogógáz norma eléréséhez korábban nem volt szükség 
semmilyen kipufogógáz utókezelésre.

Az új generációs Perkins motorok az AVERO 160 kombájnnál 
116 kW / 158 LE-vel, és AVERO 240 típusnál 151 kW / 205 
LE-vel teszik lehetővé a hosszú, termelékeny munkavégzést 
még a legnehezebb aratási körülmények között is.

 − Optimális égésfolyamat
 − Jobb motortulajdonságok
 − Alacsonyabb üzemanyag-felhasználás
 − Optimális erőátvitel
 − Üzemanyagtartály méretek 400 literig

AVERO 240: 400 l-es üzemanyagtartály
AVERO 160: 400 l / 320 l-es üzemanyagtartály
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Motor | Hajtásrendszer

Intelligens hajtómű.

Nincs kuplung, nincs sebességváltás, a teljes koncentráció az 
aratásra összpontosul. Az AVERO innovatív, hidrosztatikus 
hajtóművét teljesen kényelmesen a többfunkciós kezelőkarral 
vezérelheti.

Mindezen kezelői kényelem a teljesítményre is jelentős 
befolyással bír. Könnyen fordul és a menetsebességet is 
azonnal a megváltozott aratási körülményekhez tudja igazítani. 
Nagyteljesítményű szivattyú gondoskodik a mozgékonyságról, 
minden körülmények között.
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Gyorsabbá tesz.

Gyorsabb hozzáférés.

Az AVERO karbantartási intervallumai olyan hosszúak, a 
leállási idők olyan rövidek, mint eddig sosem. Minden fontos 
karbantartási pont könnyedén hozzáférhető. És a legjobb: 
rengeteg mindent egyszerűen meg tud csinálni, igen rövid idő 
alatt.

Egyszerű karbantartás.

 − Kinyitható hűtőkosár a gyors, manuális tisztításért
 − A nagyméretű oldalburkolatok remek hozzáférhetőséget 
biztosítanak

 − A motortérhez és más karbantartási területekhez könnyű 
hozzáférni a kihajtható és leakasztható létra segítségével

 − Szükség esetén a szalmaszekrény hátsó része nyitható
 − Hosszú karbantartási intervallumok
 − Zsírzótömb
 − Tárolórekesz a szerszámoknak

ÚJ

Könnyű hozzáférés a motortérhezNagyméretű oldalburkolatok az 
egyszerű hozzáférés érdekében
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Hűtőrendszer | Karbantartás

Új: Intelligens hűtőrendszer automatikus 
porelszívással.

Az AVERO -ban egy hatékony, közös hűtőrendszer van a 
motor, a hidraulika és a légkondicionáló részére. Az 
automatikus porelszívás gondoskodik a hidraulikusan forgó 
hűtőkosarak tisztításáról és ezáltal a nagyobb hűtési 
teljesítményről. Így a hűtőlemezek is sokkal kevésbé 
piszkolódnak be. Az egyszerű tisztítás érdekében a hűtőkosár 
kinyitható.
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Több szolgáltatást nyújtunk. 
Nagyobb sikerélmény.

CLAAS ORIGINAL. A gép hosszú 
élettartamáért. 

Az elsődleges CLAAS Szerviz csapatok világszerte teljeskörű, 
24 órás alkatrész ellátást biztosítanak. Bármikor elérhetők 
annak érdekében, hogy tapasztalatukkal és tudásukkal 
segítsék Önt. Az eredeti CLAAS alkatrészeket a kiváló 
minőség, nagyszerű funkcionalitás és hosszú élettartam 
jellemzi. Speciálisan a különböző CLAAS gépekhez 
fejlesztették ki,  kiváló minőségük különbözteti meg őket a 
versenytársak termékeitől. Az eredeti CLAAS alkatrészek és a 
CLAAS szerviz ügyfélszolgálat célzott tevékenységének 
kombinációja biztosítja a gépek megbízható és hatékony 
működését, továbbá a gazdaság folyamatos 
jövedelmezőségét.

Ott vagyunk, ahol Ön.

Az eredeti CLAAS ORIGINAL alkatrészek a központi 
alkatrészraktár Hamm-ban (Németország) segítségével az 
egész világon gyorsan és megbízhatóan leszállíthatók. A világ 
szinte minden országában található CLAAS kereskedők a 
garancia arra, hogy a legrövidebb idő alatt eljusson az 
alkatrész oda, ahol Önnek szüksége van rá.

A legjobb kezekben.

A CLAAS üzleti partnerei a világ vezető mezőgazdasági cégei 
közé tartoznak. A technikusok magasan képzettek és 
szakmailag megfelelő speciális és diagnosztikai eszközökkel 
vannak felszerelve. A CLAAS szerviz minőségi 
munkamódszerekkel dolgozik, amelyek megfelelnek a 
szakértelmi és megbízhatósági elvárásoknak. 

Mindenki saját sikerének a kovácsa!

A szezonban lévő növekvő költségteher és szűk időkorlát 
miatt intézkedésekre van szükség az Ön részéről, amelyekkel 
az ön gépeinek felhasználhatósága biztosított- sokkal több a 
meghatározott 12 hónapos garanciánál. A CLAAS ehhez 
egyéni és egyszerűen kiszámítható karbantartási termékeket 
ajánl, amelyekkel Ön biztosíthatja a magas fokú 
megbízhatóságot és hatékonyságot. A speciális CLAAS 
szervizcsomag tartalma: betakarítás utáni termékek, 
karbantartási szerződés és MAXI CARE 
(garanciameghosszabbítás). Ez kiszámítható költségeket és a 
gép minimális meghibásodási kockázatát jelenti.
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First CLAAS Service
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Meggyőző műszaki megoldások.

AVERO 240.
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Felszereltség

1 Kényelmes vezetőfülke

2 Intenzív lazító

3 Perkins-motor

4 PROFI CAM

5 Szalmaszecskázó 

6 3-D tisztítás

7 Nagy teljesítményű rázóláda

8 Radiál ventilátor

9 APS

10 Hidrosztatikus motollahajtás

11 Behajtható rendválasztó

12 VARIO vágóasztal

13 Többfunkciós csatlakozó

14 CIS
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Meggyőző műszaki megoldások.

AVERO 160.
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Felszereltség

1 Kényelmes vezetőfülke

2 Intenzív lazító

3 Perkins-motor

4 Szalmaszecskázó 

5 3-D tisztítás

6 Nagy teljesítményű rázóláda

7 Radiál ventilátor

8 Hidrosztatikus motollahajtás

9 Behajtható rendválasztó

10 VARIO vágóasztal

11 Többfunkciós csatlakozó

12 CIS
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Cséplési technológia.

 − Az APS-nek köszönhetően akár 20%-kal nagyobb az 
áteresztőképesség azonos üzemanyagfogyasztás mellett

 − A MULTICROP-kosarakkal gyorsan alkalmazkodik a 
különböző terményekhez

 − 3-D tiszítás 20%-os domborzati lejtésig
 − CLAAS intenzív lazítók nagyobb hatásfokkal

CPS - CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Perkins motorok jelentős erő-és teljesítménytartalékkal
 − Korszerű hidrosztatikus hajtás
 − Gyorsabb és kényelmesebb hozzáférés a karbantartási 
pontokhoz

 − First CLAAS Service a nap minden órájában.

Fülke.

 − Tágas, kényelmes vezetőfülke a nyugodt és összpontosított 
munkavégzés érdekében

 − A vezetőülésből a megvilágított kémlelőablakon át a 
kalászvisszahordás egy szempillantás alatt ellenőrizhető

 − A sokoldalú többfunkciós kezelőkar és a CLAAS 
Információs Rendszer (CIS) optimális kapcsolat a gép és a 
kezelő között

Vágóasztalok.

 − A VARIO vágósztalok garantáltan 10% többletteljesítményt 
biztosítanak az optimalizált anyagárammal

 − A CONSPEED LINEAR, az összecsukható vágóasztal vagy 
a FLEX vágóasztal által sokoldalú az aratásban

Rugalmasabbá tesz. 
Érvek.
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A CLAAS a gyakorlat követelményeinek kielégítésére termékeit folyamatosan továbbfejleszti. A változtatás jogát fenntartjuk, a képek csak tájékoztató jellegűek és esetleg a széria felszerelésbe nem 
tartozó különleges tételeket is tartalmazhatnak. Ez a prospektus az egész világon történő használatra készült. A pontos specifikációkkal és az árlistával kapcsolatban kérjük forduljanak az Axiál Kft-hez 
(tel:79/526-400), hazai CLAAS márkakereskedőjükhöz. A fotók készítésekor, a működési elvek szemléltetéséhez alkalmanként bizonyos védőberendezéseket eltávolítottunk. Az összes gépet az érvényes 
jogszabályoknak megfelelően szállítjuk.
Minden motorokra vonatkozó műszaki adat alapvetően az európai Stage kipufogógáz normához igazodik. A Tier-norma elnevezés ebben a dokumentációban kizárólag a jobb érthetőség miatt szolgál 
információként. Az olyan régiókban, ahol a kipufogógáz kibocsátás szabályozása a Tier-en keresztül történik, ennek nem rendelhető alá.

●  Alapfelszereltség      ○  Opció      □  Rendelkezésre áll      –  Nem áll rendelkezésre●  Alapfelszereltség      ○  Opció      □  Rendelkezésre áll      –  Nem áll rendelkezésre

Kompakt osztály a CLAAS-tól.

Kompakt osztály a CLAAS-tól.

Az időpont megfelelő. Minden a tökéletes betakarításról szól. 
A CLAAS AVERO-ja a kis és közepes gazdaságok számára az 
ideális kombájn, ha a saját gépesítésükre törekszenek.

Kompakt, nagy teljesítményű, megbízható és minden előnnyel 
rendelkezik, amelyhez egy CLAAS-gazda már hozzászokott: 
kényelmes kezelés, gazdaságos üzemeltetés és 
problémamentes kezelés.

Önhöz tartozik.
Első lépésként csak a hüvelykujját kell használnia. Ha egy 
saját gépbe fektet, a függetlenségét alapozza meg.

Kategóriájában az első. AVERO 240.
Az APS cséplő- és leválasztórendszer a LEXION-okban és 
TUCANO-kban már kiválóan bizonyított. Ez a már jól bevált 
CLAAS cséplési technológia ebben a kategóriában is elérhető.

Az APS előnye az aratásnál:

 − jelentősen gyorsabb anyagáram
 − jelentősen nagyobb leválasztás
 − MULTICROP kosár minden terményfajtához
 − 20%-kal nagyobb áteresztő-képesség azonos 
üzemanyagfelhasználás mellett

Egy jól bevált cséplési technológia. AVERO 160.
Az AVERO 160 a hagyományos CLAAS cséplőszerkezettel 
működik, amely a történelemben már számtalanszor 
bizonyított. 

AVERO 240 160

Cséplőrendszer
APS cséplőrendszer ● –
Gyorsítódob fordulatszáma a cséplődob fordulats-

zámának 80%-a
–

MULTICROP kosár ● ●
Cséplődob szélessége mm 1060 1060
Cséplődob átmérője mm 450 450
Cséplődob fordulatszám 650-1500 ford. / perc ● ● 
Cséplődob fordulatszám 500-1400 ford. / perc ● ●
Cséplődob-fordulatszám csökkentés ford. / perc 300, 430, 550 300, 430, 550
Gyorsítókosár átfogási szöge Fok 60 –
Cséplőkosár átfogási szöge Fok 151 117
Kívülről felhajtható toklászó lemezek ● –
Kosárállítás a fülkéből, 1 karral, arányosan mindkét kosárnál ● –
Kosárállítás a fülkéből, 1 karral, arányosan – ●
Kőgyűjtő vályú ● ●

Másodlagos leválasztás
Szalmarázóládák Száma 4 4
Szalmarázó láda lépcsők Száma 4 4
Szalmarázóládák hossza mm 3900 3900
Szalmarázók felülete m2 4,13 4,13
Leválasztási felület m2 4.8 4.8
1 intenzív lazító ● ●

Tisztítás
Kihúzható előkészítő asztal ● ●
Ventilátor Radiál ventilátor Radiál ventilátor
Elektromos szelelő állítás ● ●
Osztott, ellenmozgó rostaszekrények ● ●
3-D rosta ○ ○
Rosta 2 részes 2 részes
Rostafelület m2 3,00 3,00
Lamellás rosta ● ●
Kalászvisszahordás a cséplőszerkezethez ● ●
Menet közbeni kalászvisszahordás ellenőrzés a vezetőfülkéből ● ●

Magtartály
Magtartály térfogata l 5600 4200
Ürítőcsiga kihajtásának szöge Fok 101 101
Ürítési teljesítmény l/s 51 51

Szecskázó
STANDARD CUT szecskázó, 40 késsel ● ●

Motor
Gyártó Perkins Perkins
Stage IV (Tier 4i) kipufogógáz szabvány

Kipufogó gáz utókezelés SCR és EGR, DPF segítségével ● ●
Típus 1206 F-E70TA 1206 F-E70TA
Hengerek száma / lökettérfogata db/l Soros 6/7,0 Soros 6/7,0
Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 151/205 116/158
Adblue tartály 30 l ● ●
Üzemanyagtartály térfogata l 400 400/320

Stage III (Tier 3A) kipufogógáz norma
Típus 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Hengerek száma / lökettérfogata db/l Soros 6/7,0 Soros 6/7,0
Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 151/205 116/158

Tömegek
Vágóasztal, szecskázó nélkül1 8700 8250

1 Felszereltségenként eltérhet

4907 mm

5466 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

5400 mm

6000 mm

6600 mm

AVERO 240 160

Első híd gumiabroncsozása

Cséplőszerkezet szélessége mm 1060 1060

Abroncsméret Külső szélesség
18.4-30 12 PR m 2,68 2,68
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
24.5-32 R-2 (Rizs) m 3,18 –
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Hátsó híd gumiabroncsozása

Cséplőszerkezet szélessége mm 1060 1060

Abroncsméret Külső szélesség
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
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Kalászvisszahordás a cséplőszerkezethez ● ●
Menet közbeni kalászvisszahordás ellenőrzés a vezetőfülkéből ● ●

Magtartály
Magtartály térfogata l 5600 4200
Ürítőcsiga kihajtásának szöge Fok 101 101
Ürítési teljesítmény l/s 51 51

Szecskázó
STANDARD CUT szecskázó, 40 késsel ● ●

Motor
Gyártó Perkins Perkins
Stage IV (Tier 4i) kipufogógáz szabvány

Kipufogó gáz utókezelés SCR és EGR, DPF segítségével ● ●
Típus 1206 F-E70TA 1206 F-E70TA
Hengerek száma / lökettérfogata db/l Soros 6/7,0 Soros 6/7,0
Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 151/205 116/158
Adblue tartály 30 l ● ●
Üzemanyagtartály térfogata l 400 400/320

Stage III (Tier 3A) kipufogógáz norma
Típus 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Hengerek száma / lökettérfogata db/l Soros 6/7,0 Soros 6/7,0
Maximális teljesítmény (ECE R 120) kW/LE 151/205 116/158

Tömegek
Vágóasztal, szecskázó nélkül1 8700 8250

1 Felszereltségenként eltérhet

4907 mm

5466 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

5400 mm

6000 mm

6600 mm

AVERO 240 160

Első híd gumiabroncsozása

Cséplőszerkezet szélessége mm 1060 1060

Abroncsméret Külső szélesség
18.4-30 12 PR m 2,68 2,68
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
24.5-32 R-2 (Rizs) m 3,18 –
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Hátsó híd gumiabroncsozása

Cséplőszerkezet szélessége mm 1060 1060

Abroncsméret Külső szélesség
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
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Kombájn

●  Alapfelszereltség      ○  Opció      □  Rendelkezésre áll      –  Nem áll rendelkezésre

AVERO 240 160

Adapterek
VARIO vágóasztalok V 600–V 540 V 540
Hagyományos vágóasztalok C 660–C 370 C 600–C 370
Repce adapterek minden hagyományos és VARIO vágóasztalhoz
Összecsukható adapterek C 450 –
FLEX vágóasztal S 600 / S 510 S 600 / S 510
CONSPEED LINEAR 4-70 C, 4-75 C, 5-70 C, 5-75 C 4-70 C, 4-75 C, 5-70 C, 5-75 C
SUNSPEED 8-70, 8-75 8-70, 8,75

Hagyományos vágóasztalok
Tényleges vágásszélesség m C 660 (6,68 m), C 600 (6,07 m),

C 540 (5,46 m), C 490 (4,92 m),
C 430 (4,32 m)

C 600 (6,07 m), C 540 (5,46 m),
C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m)

Behajtható rendválasztó ● ●
Kasza – behordócsiga távolság mm 580 580
Vágási frekvencia löket/perc 1120 1120
Multifinger behordócsiga ● ●
Hidraulikus visszaforgató berendezés ● ●
Hidrosztatikus motollahajtás ford. / perc 8–60 8–60
Motolla fordulatszám állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla magasság állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla vízszintes állítása, elektrohidraulikus ● ●
Vágóasztal automatika

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Automatikus motolla-fordulatszám szabályzás ○ ○

VARIO vágóasztalok
Tényleges vágásszélesség m V 600 (6,07 m), V 540 (5,46 m) V 540 (5,46 m)
Behajtható rendválasztó ● ●
Kasza – behordócsiga távolság mm 480 – 780, repcénél 1080 480 – 780, repcénél 1080
Multifinger behordócsiga ● ●
Hidraulikus visszaforgató berendezés ● ●
Hidrosztatikus motollahajtás ford. / perc 8–60 8–60
Motolla fordulatszám állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla magasság állítás, elektrohidraulikus ● ●
Motolla vízszintes állítása, elektrohidraulikus ● ●
Vágóasztal automatika

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Automatikus motolla-fordulatszám szabályzás ○ ○
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