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Jei jūs diena iš dienos dirbate laukuose, jums reikia 
daugiau nei vien tik tvirtos mašinos. Jums reikia puikiai 
suderintos mašinos, su kuria yra malonu dirbti ir kuri 
nesustoja net sunkiausią darbo dieną. Be to, jums rei-
kia derliaus dorojimo sistemų, kurios sudaro vieningą 
visumą. CLAAS, būdamas pašarų ruošimo technikos 
gamybos lyderiu, siūlo idealų derliaus dorojimo mašinų 
rinkinį bet kuriam ir bet kokio dydžio ūkiui ar verslui.

cargos9000.claas.com
cargos8000.claas.com
cargos700.claas.com
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Dvigubos paskirties priekabos Pašarų transportavimo priekabos

Didelis pasirinkimas.

CARGOS 9600.

 − Didžiausias kėbulo tūris1: 50 m3

 − Ašių pasirinkimas:
 -  Trys ašys: maks. 31/34 t LBTPS2

 − Padangų pasirinkimas: 26,5" / 30,5"

CARGOS 8500.

 − Didžiausias kėbulo tūris: 41,5 m3

 − Ašių pasirinkimas:
 -  Dvi ašys: maks. 24 t LBTPS2

 -  Trys ašys: maks. 31 t LBTPS2

 − Padangų pasirinkimas: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 760.

 − Didžiausias kėbulo tūris1: 51 m3

 − Ašių pasirinkimas:
 -  Trys ašys: maks. 31/34 t LBTPS2

 − Padangų pasirinkimas: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 750.

 − Didžiausias kėbulo tūris1: 44,5 m3

 − Ašių pasirinkimas:
 -  Dvi ašys: maks. 24 t LBTPS2

 -  Trys ašys: maks. 31/34 t LBTPS2

 − Padangų pasirinkimas: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 740.

 − Didžiausias kėbulo tūris1: 38,5 m3

 − Ašių pasirinkimas:
 -  Dvi ašys: maks. 22/24 t LBTPS2

 − Padangų pasirinkimas: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8400.

 − Didžiausias kėbulo tūris1: 38 m3

 − Ašių pasirinkimas:
 -  Dvi ašys: maks. 22/24 t LBTPS2

 − Padangų pasirinkimas: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8300.

 − Didžiausias kėbulo tūris: 30 m3

 − Ašių pasirinkimas:
 -  Dvi ašys: maks. 22 t LBTPS2

 − Padangų pasirinkimas: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 9500.

 − Didžiausias kėbulo tūris1: 44 m3

 - Ašių pasirinkimas:
 -  Dvi ašys: maks. 24 t LBTPS2

 -  Trys ašys: maks. 31/34 t LBTPS2

 − Padangų pasirinkimas: 26,5" / 30,5"

Produktų asortimentas

CARGOS 9000. 
Didelis universalumas.

CARGOS 8000.
Kompaktiškumas ir universalumas.

CARGOS 700.
Galingas transporteris.

1 Su šoniniais paaukštinimais
2 LBTPS = leidžiamas bendras transporto priemonės svoris
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Bet kuriam darbui tinkama priekaba:  
pakrovimas, transportavimas, paskleidimas.

Derliaus nuėmimo darbams reikalingi didelis našumas ir efek-
tyvumas. Mašinoms keliami aukšti reikalavimai. Tuo pat 
metu, sąlygos gali labai skirtis. Tačiau yra sprendimas, nuga-
lintis bet kokius iššūkius: CLAAS siūlo didelį įrangos asorti-
mentą turinčias dvigubos paskirties priekabas CARGOS 
9000 ir 8000, o taip pat pašarų transportavimo priekabas 
CARGOS 700.

Technika, neturinti sau lygių.

Dvigubos paskirties priekabos CARGOS 9000 ir 8000 
turi naujausias technologijas ir didesnį našumą nei bet 
kada anksčiau. Nuėmus pakrovimo bloką ir dozavimo 
volus, per labai trumpą laiką CARGOS iš savikrovės 
priekabos gali būti perdaryta į tvirtą pašarų transporta-
vimo priekabą, kuri gali transportuoti kukurūzų silosą, 
medienos skiedras ar biomasę. Dėl didelio įrangos 
pasirinkimo, abi modelio serijos tenkina bet kokius 
galimus poreikius.

Dvigubos paskirties priekabosDvigubos paskirties priekaba,  
skirta naudoti ištisus metus.

Mūsų dvigubos paskirties ir pašarų transportavimo priekabų 
asortimentas yra labai didelis. Galima pasirinkti ne tik maši-
nos kėbulą ir valdymą, bet ir važiuoklę bei padangas, kurios 
lemia optimalią dirvožemio apsaugą ir eksploatacines savy-
bes laukuose. Dėl galimybės rinktis trijų ašių arba dviejų ašių 
važiuoklę, mechaninę arba hidraulinę pakabą, savaiminį vai-
ravimą arba elektrohidraulinį vairavimą, o taip pat didelio skir-
tingų gamintojų padangų nuo 22,5" iki 30,5" pasirinkimo 
mūsų klientai turi dideles galimybes priekabą pritaikyti savo 
individualiems poreikiams.

Produktų asortimentas
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Mazgų apžvalgaIšskirtinės savybės – CARGOS 8000.

1 Tvirtas rėmas ir kūgio formos kėbulas

2 Nuimamas pakrovimo blokas

3 Nuimamas dozavimo volų modulis (pasirenkama)

4 Augalų masės srautas su grandiklinio transporterio 
grindimis, kurios gali būti nuleistos 500 mm, hidrau-
linis pasukimas, skirti patogiam peilių keitimui ir 
greitam iškrovimui

5 Smulkintuvo korpusas yra sukonstruotas atskirai 
nuo peilių laikiklių, aptarnavimą palengvinantis 
nuleidimas hidrauliniu būdu

6 Individuali peilių apsauga su reguliuojamu peilių 
pradiniu įtempimu

7 CLAAS dvigubi peiliai

8 Rotorius su varžtais prisuktais segmentais

9 Hidraulinę pavarą ir valdymą abiejose pusėse  
turintis rinktuvas, skirtas tiksliam augalų masės 
paėmimui

10 Hidraulinė rinktuvo pakaba ir centrinis kopijavimo 
ratas (pasirenkama)

11 Automatinio pakrovimo funkcija, naudojanti hidrau-
liniu būdu užlenkiamą užpildymo skydą ir įvertinanti 
pavaros sukimo momentą (papildoma įranga)

12 Peilių šlapio galandimo sistema su  
AQUA NON STOP COMFORT

13 LED darbiniai žibintai (pasirenkama)

14 22,5", 26,5" arba 30,5" padangų pasirinkimas

15 Siaura vilkimo sija su plačiu rinktuvu, kad būtų  
užtikrintas manevringumas ir stabilumas

16 Modulinė CLAAS važiuoklė

17 Mechaninę arba hidraulinę pakabą turintis dviejų 
arba trijų ašių važiuoklės blokas su savaiminiu vai-
ravimu, mechaniniu-hidrauliniu ir elektrohidrauliniu 
pozityviu vairavimu

18 Patogus valdymas, pvz., CEMIS.

19 Krovinio svorio indikatorius

20 TELEMATICS
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Augalų masės srautasIdealus pašarų srautas –  
maksimalus efektyvumas.

EFS – lengvas susidorojimas su pašaru.

Dėl EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) augalų masės srauto 
koncepcijos, CARGOS yra puikus partneris dorojant pašarus 
iš augalų. Su EFS, rinktuvu, rotoriumi ir transporterių grindimis, 
kurios yra sumontuotos nuožulniai link pakrovimo skyriaus, 
visas darbas atliekamas be vargo.

500 mm nuleidžiamos grandiklinio transporterio grindys užti-
krina tiesioginį susmulkintos augalų masės patekimą į pakro-
vimo skyrių, todėl nebereikia stataus, siauro pakrovimo kanalo 
virš rotoriaus ir žymiai sumažėja galios poreikis pakrovimui. 
Rezultatas: lengva ir manevringa mašina bei mažos degalų 
sąnaudos.

Didesnis krovinio svoris esant tokiam pačiam 
galios poreikiui.

Dėl tarp grandiklinių transporterių grindų ir pakrovimo skyriaus 
vidinės dalies esančio kampo, augalų masė yra suslegiama, 
todėl į kubinį metrą telpa didesnis jos kiekis. Augalų masė 
išlieka beveik vertikalioje padėtyje ir yra nustumiama į prieka-
bos galą kaip vientisa masė. Taip iki 15 % padidėja krovinio 
svoris.

Aukščiausia pašarų kokybė.

Rotoriaus 22 mm pločio tiekimo briaunos užtikrina maksimalią 
į pakrovimo skyrių tiekiamų augalų apsaugą. Kartu su regu-
liuojama automatizuota pakrovimo sistema, užtikrinamas opti-
malus pakrovimas ir aukšta pašaro kokybė net apdorojant 
drėgną masę.

Horizontali pakrovimo padėtis.

EFS augalų masės srauto sistema suteikia ir daugiau priva-
lumų: net naudojant dideles, iki 30,5" dydžio padangas, uni-
versali priekaba gali dirbti horizontalioje pakrovimo padėtyje. 
Taip padidėja našumas ir tuo pat metu sumažėja galios sunau-
dojimas. Rezultatas: apkrova ašims ir stabdžiams pasiskirsto 
tolygiai, todėl padidėja jų tarnavimo laikas.

1 Automatinė pakrovimo funkcija naudojant hidraulinį  
užlenkiamą užpildymo skydą ir pavaros sukimo momento 
nustatymą (pasirenkama)

2 EFS su grandiklinio transporterio grindimis, kurios gali būti 
nuleistos 500 mm; hidraulinis pasukimas, skirtas patogiam 
peilių keitimui ir greitam iškrovimui

3 Smulkintuvo korpusas, kurio konstrukcija yra atskirta nuo 
peilių laikiklių, hidrauliniu būdu gali būti nuleistas žemyn, 
kad būtų lengviau aptarnauti ir valyti. CLAAS dvigubas pei-

Lengvai susidorojanti su pašaru, judri ir efektyvi – optima-
liam augalų masės srautui skirta EFFICIENT FEEDING 
SYSTEM (EFS).

lis ir inovatyvi tvirtinimo sistema su peilių pradinio įtempimo 
reguliavimu

4 Pasirenkamas centrinis kopijavimo ratas, skirtas optima-
liam lauko paviršiaus kopijavimui

5 Rinktuvo valdymas abiejose pusėse, skirtas tiksliam augalų 
masės surinkimui, hidraulinė pavara ir papildomai pasiren-
kama hidraulinė pakaba
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Augalų masės srautas

Idealiai pritaikyta nuolatiniam naudojimui.

Tvirta konstrukcija sukuria darbui laukuose reikalingą stabi-
lumą. Rėmas pagamintas iš 300 mm aukščio „C“ profilio, o 
tvirti statramsčiai ir šoninės sienos iš didelio tvirtumo plieno. 
Šoninės galinės plokštės viršutinėje dalyje yra papildomai per-
foruotos, kad būtų užtikrintas aiškus vaizdas į priekabos vidų, 
kai ji naudojama kaip pašarų transportavimo priekaba.

Grandiklinio transporterio grindys.

Kad būtų užtikrintas optimalus iškrovimas, grandiklinių trans-
porterių grindys hidrauliniu būdu gali būti pasuktos į viršų, į 
horizontalią padėtį. Taip pat, kad būtų užtikrintas geriausias 
įmanomas priėjimas prie pakrovimo bloko, pavyzdžiui, atlie-
kant valymo ir aptarnavimo darbus, grindys gali būti pasuktos 
žemyn 90° kampu.

Grandiklinio transporterio grindys nuleidžiamos 500 mm, kad 
būtų užtikrintas idealus EFS augalų masės srautas. Augalų 
masę nuo rotoriaus tiekiant tiesiai į pakrovimo skyrių, ne tik 
sumažėja degalų sąnaudos, bet ir saugoma augalų masė.

Funkcionali konstrukcija.

Stabilumas ypatingai svarbus smulkinant arba gaminant 
medienos skiedras. Iš 3 mm storio, karštuoju būdu cinkuoto 
plieno pagamintos grandiklinio transporterio grindys yra ypa-
tingai tvirtos. Metaliniai skersiniai ir sustiprintos, korozijai 
atsparios grandiklinio transporterio grandinės masę stumia į 
galą.

Mechaninis grandinių įtempimo mechanizmas visada užtikrina 
reikalingą įtempimo jėgą. Jei būtina, prisukti transporterių 
grandikliai gali būti greitai pakeisti. Kad augalų masės srautas 
būtų dar geresnis, priekinės grotelės yra pakreiptos atgal 5º 
kampu. Labai dideli tarpai užtikrina vairuotojui optimalų mato-
mumą.

Suteikia daugiau galimybių.
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Augalų masės srautasBendras EFS komponentų darbas.

Rinktuvas.

2,0 metrų darbinio pločio rinktuvas turi valdymą abiejose 
pusėse ir penkias pirštų eiles. Sunaudodamas mažai galios, jis 
gali paimti didelius augalų masės kiekius ir užtikrinti idealų 
augalų masės srautą. Dėl mažo skersmens, per 13 mažų per-
nešimo plokščių jis gali rotoriui efektyviai tiekti net drėgną bei 
smulkiai susmulkintą augalų masę. Greitis taip pat yra mažes-
nis už nevaldomo rinktuvo, todėl užtikrinami švarūs pašarai. 
Hidraulinės pavaros sistemos valdymas yra jautrus apkrovai ir 
nereikalauja priežiūros. Rinktuvo komponentus taip pat 
apsaugo sklandus jo paleidimas. Pagal pageidavimą, gali būti 
sumontuota hidraulinė rinktuvo pakaba ir reguliuojamo aukščio 
centrinis kopijavimo volas. Tai garantuoja optimalų lauko pavir-
šiaus kopijavimą, ypatingai dirbant drėgnomis sąlygomis. Taip 
apsaugomas tiek pats rinktuvas, tiek ir velėna.

Rotorius su atskirais pirštų segmentais.

Žemai sumontuotas rotorius, turintis devynias, spirale išdėsty-
tas, pirštų eiles ir 22 mm pločio pernešimo briaunas, garan-
tuoja optimalią smulkinimo kokybę ir švelnų augalų masės 
pernešimą į pakrovimo skyrių. Jo 860 mm skersmuo garan-
tuoja tylų veikimą ir apsaugo pavarą nuo per didelių apkrovų. 
Rotorių suka varžtais prisuktas varantysis velenas su dideliu 
krumpliaračiu. Pirštai prie rotoriaus korpuso pritvirtinti kaip trys 
segmentai ir yra prisukti kartu. Jei būtina, atskiri pirštų 
segmentai gali būti pakeisti lengvai ir pigiai.

Nuleidžiamas smulkintuvo korpusas.

CARGOS smulkintuvo korpusas, kurio konstrukcija yra atskirta 
nuo peilių laikiklių ir prie rėmo prijungtas naudojant gembes ir 
varžtus, gali būti nuleistas hidrauliniu būdu. Trys skirtingos 
padėtys leidžia peilių laikiklius ir smulkintuvo korpusą nuleisti 
atskirai, kartu arba tik į ribotą aukštį. Peilių laikiklis gali būti 
pasuktas į šalį nuo smulkintuvo korpuso, kad būtų galima  
lengvai pakeisti peilius.

Pakrovimo metu apsaugomas tiek dirvožemis, 
tiek ir pašarai.

Pasirenkama hidraulinė rinktuvo pakaba leidžia rinktuvui  
švelniai slysti lauko paviršiumi ir užtikrinti švarų pašarą –  
net kalvotoje vietovėje.

Individuali peilių apsauga.

Visi peiliai yra individualiai apsaugoti ir pašarų pakrovimo metu 
reaguoja į augalų masėje esančius pašalinius objektus. Pradi-
nis įtempimas užtikrina automatišką peilio grįžimą atgal į tin-
kamą darbinę padėtį.

Reguliuojamas pradinis peilių įtempimas.

Peilių pradinis įtempimas lengvai reguliuojamas rankena, suvei-
kimo jėgą lanksčiai pritaikant skirtingoms darbo sąlygoms.

Aukščiausia pašarų kokybė.

Plačios tiekimo briaunos užtikrina gerą smulkinimą ir švelnų 
pašarų apdorojimą.
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CLAAS dvigubi peiliai

CLAAS dvigubi peiliai yra pagaląsti abiejose pusėse ir yra 
nepaprastai tvirti. Jų pažangi forma ir pagrindo praplatėjimas 
ties peilio galais garantuoja maksimalų stabilumą ir peilių ply-
šiai visada lieka uždaryti. Kadangi darbo dienos metu peiliai 
gali būti patogiai apsukti, 40 peilių užtikrina optimalią smulki-
nimo kokybę, o taip pat ir minimalų aptarnavimą. 

Tvirti dvigubi peiliai su peilių apsauga.

Visi peiliai turi atskirą apsaugą nuo pažeidimo dėl pašalinių 
objektų. Ji turi peilių automatinio grąžinimo funkciją. Peilių 
apsaugos jautrumas gali būti reguliuojamas atsižvelgiant į  
skirtingas darbo sąlygas, taip apsaugant peilius. Jei reikia,  
jie gali būti užlenkti hidrauliniu būdu.

Laikiklis papildomam peilių komplektui.

Papildomas laikiklis leidžia jums turėti atsarginį dvigubų peilių 
komplektą. Tai reiškia, kad jūs visada turite puikiai pagaląstų 
peilių komplektą, kuris garantuoja aukščiausią smulkinimo 
kokybę ilgai dirbant laukuose.

Peilių laikikliai pasisuka į išorę,  
kad būtų patogiau pakeisti peilius.

Dėl hidrauliniu būdu į išorę pasukamų peilių laikiklių ir 90º 
kampu žemyn pasukamų transporterio grindų, naujoji dvigu-
bos paskirties priekaba CARGOS suteikia optimalų priėjimą. 
Centrinė peilių blokavimo ir atblokavimo funkcija peilių pakei-
timą padaro paprasta užduotimi. Peilius pasukus į jiems skirtą 
vietą, jų tinkamą padėtį užtikrina peilių kreipiančiosios.

Peilis idealiam pjovimui. 

CARGOS dvigubi peiliai pagaminti iš specialaus legiruoto ir 
grūdinto plieno. Puikus kietumo ir tvirtumo santykis užtikrina 
ilgiausią peilio tarnavimo laiką, o tai reiškia ir
aukščiausią pjovimo kokybę.

Du pjovimai yra geriau nei vienas.

„Priekabos koncepcija mane visiškai įtikino. Labiausiai man 
patiko dvigubi peiliai ir aukščiausia smulkinimo kokybė.“

Günter Eisele, ūkininkas,
Badenas-Viurtembergas, 
Vokietija
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AQUA NON STOP COMFORT.

Alternatyva sausam galandimui be jokių kompromisų. Nepa-
kartojama šlapio galandimo sistema užtikrina paprastą bet 
kokių, standartinį išlinkimą turinčių, peilių galandimą, gaunant 
nepaprastai aštrius ašmenis. Galandimo metu peiliai yra 
pakankamai aušinami, kad būtų išvengta jų perkaitimo ir kie-
tumo sumažėjimo. Bet kokios galandimo metu susidarančios 
kenksmingos dulkės yra absorbuojamos vandens ir neužteršia 
įkvepiamo oro. Taip saugoma jūsų sveikata.

AQUA NON STOP COMFORT yra pirmasis, visiškai automati-
nis, šlapio galandimo įrenginys savikrovių priekabų ir presų 
peiliams. Peiliai yra galandami neatsižvelgiant į jų susidėvėjimo 
laipsnį, ne pagal fiksuotą spindulį, bet tiksliai pagal kiekvieno 
atskiro peilio kontūrą. Įrenginys pagalanda iš iki 52 peilių suda-

Kadangi galandimo kampas visada yra teisingas, išlaikomas originalus peilių 
spindulys ir kontūras.

Paprasta valdymo koncepcija: nereikalingas rankinis įsikišimas, greitai atliekamas 
nustatymas.

Paprastas užpildymas dėl iki galo atidaromo korpuso.

AQUA NON STOP COMFORT sistema buvo apdovanota DLG sidabro medaliu.

Automatinis peilių galąstuvasSkustuvo aštrumas užtikrinamas  
automatiškai ir nuolat.

rytą grupę. Keičiami šablonai leidžia tiksliai pagaląsti pačių 
įvairiausių tipų peilius.

Nauda jums lyginant su standartinio galandimo procesais:
 − Dėl nuolat aštrių peilių, mažesnės degalų sąnaudos
 − Mažesnis dėvėjimasis per visą peilių tarnavimo laiką
 − Ilgesnis peilių tarnavimo laikas
 − Dėl puikiai pagaląstų peilių, mažesnė visos pavaros apkrova
 − Didesnis našumas, didesnis apdirbamas plotas 
 − Nėra jokių sauso galandimo trūkumų 

„Peilių galandimui mes naudojame AQUA NON STOP  
COMFORT. Galandimas atliekamas beveik automatiškai.  
Dėl apsukamų peilių, darbo trukmė iki peilių galandimo  
yra dvigubai ilgesnė.“

Menno Poppink, 
„Gebr. Poppink B.V.“ 
vadovas, Nyderlandai

Pritvirtinkite ant laikiklių esantį antrą peilių kom-
plektą.

Puikiai pagaląsti peiliai darbo dienos pradžioje.

Keturi komplektai, turintys su AQUA NON 
STOP COMFORT puikiai pagaląstas pjo-
vimo briaunas, ir CARGOS peilių valdymo 
sistema.

Tada abu peilių komplektus pagaląskite naudo-
dami nepakartojamą šlapio galandimo techno-
logiją AQUA NON STOP COMFORT.

Apsukite peilius ir vėl tęskite darbą su puikiai 
pagaląstais peiliais.

Apsukite peilius ir vėl tęskite darbą su puikiai 
pagaląstais peiliais.
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Užlenkiamas užpildymo skydas ir optimalus 
krovinio svoris.

Papildomas skydas prie priekinės plokštės padeda išvengti 
pašarų nuostolių pakrovimo metu. CARGOS 9000 šis skydas 
gali būti užlenktas 90° kampu į priekį, kad padidėtų prošvaisa 
ir palengvėtų derliaus nuėmimo procesas atliekant smulkinimo 
operacijas (CARGOS 8000 ši funkcija yra pasirenkama). 

Ant užpildymo skydo papildomai gali būti sumontuotas inte-
gruotas reguliuojamas automatinis pakrovimo mechanizmas 
su kampo jutikliu, kuris įvertina užpildymo skydo pakrypimą ir 
atitinkamai įjungia grandiklinį transporterį. Taip pat papildomai 
galima užsisakyti sukimo momento jutiklį ant rotoriaus pava-
ros. Šių dviejų jutiklių derinys užtikrina optimalų priekabos 
užpildymą ir visišką jos keliamosios galios išnaudojimą.

Lengvas užsikimšimų pašalinimas.

Nuleidžiamas smulkintuvo korpusas yra standartinė visų dvi-
gubos paskirties priekabų CARGOS įranga. Užsikimšus, tiek 
peilių laikikliai, tiek smulkintuvo korpusas gali būti patogiai 
nuleisti iš operatoriaus darbo vietos (taip pat galima pasirinkti 
automatinį nuleidimą). Tarpas tarp smulkintuvo korpuso ir roto-
riaus padidėja, todėl sumažėja galios tiekimo veleno paleidimo 
jėga ir užsikimšimas lengvai pašalinamas.

Automatinis pasukamos vilkimo sijos valdymas 
ir optimalus vairuotojo įtampos sumažinimas.

Visos dvigubos paskirties priekabos CARGOS turi standartinę 
funkciją, leidžiančią nustatyti trys skirtingas, pakrovimo, galu-
laukės ir transportavimo režimams skirtas, pasukamos vilkimo 
sijos padėtis. 

Pasirenkamas išskirtinis automatinis pasukamos vilkimo sijos 
valdymas gali būti sumontuotas visuose CARGOS 9000 ir 
8000 modeliuose.

Pakrovimo režime ši funkcija užtikrina hidraulinės pasukamos 
vilkimo sijos aktyvų prisitaikymą prie besikeičiančių vietovės ir 
darbo sąlygų, todėl rinktuvas optimaliai kopijuoja lauko pavir-
šių ir gaunamas nenutrūkstamas augalų masės srautas. 
Sumažėja vairuotojo įtampa, padidėja našumas, o rinktuvo 
dėvėjimasis sumažėja iki minimumo.

Gerai apgalvotas pakrovimas. Pakrovimas

Išnaudojamas visas tūris.

Dozavimo volus turinčiose priekabose, ant apatinio volo 
sumontuotas jutiklis perduoda priekabos užpildymo signalą, o 
ribotuvo jungiklis išjungia transporterį. Dozavimo volų neturin-
čiose priekabose šią funkciją atlieka jutiklis galinio gaubto 
užrakto mechanizme. Papildomai užsakomas ultragarsinis juti-
klis gali matuoti atstumą tarp augalų masės ir galinio gaubto. 
Per valdymo terminalą pasiuntus priekabos užpildymo signalą, 
transporteris automatiškai išjungiamas.

Dar didesnis tūris?

Naudodami pasirenkamą šoninės sienos paaukštinimą, pri-
klausomai nuo modelio, kėbulo tūrį galite padidinti iki 2,5 m3.

Užpildymo lygio jutiklis. Sukimo momento jutiklis. Užpildymo skydo kampo jutiklis.Automatinis užsikimšimų pašalinimo 
mechanizmas buvo apdovanotas 
DLG sidabro medaliu.

Automatinis pasukamos vilkimo sijos 
valdymas leidžia jums rinkti švarų 
pašarą kalvotose vietovėse.

Užpildymo skydas hidrauliniu būdu 
užlenktas į priekį.
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Dėl dvigubos paskirties priekabos modulinės konstrukcijos, 
dozavimo volų sumontavimas yra labai paprastas. Dvigubos 
paskirties priekabų CARGOS 9000 ir 8000 pasirenkamą  
dozavimo volų modulį sudaro du arba trys dozavimo volai, o 
pašarų transportavimo priekabos CARGOS 700 – du doza-
vimo volai. Komplektą taip pat sudaro visa pavara nuo pagrin-
dinio reduktoriaus. Ant 460 mm skersmens dozavimo volų 
spiralės forma sumontuoti labai stiprūs pirštai. Jie skirti užti-
krinti optimalų iškrovimą ir pašarų paskirstymą. 

Naudodami dozavimo volų modulį, jūs galite atlikti su sukimo 
momentu susijusį iškrovimo valdymą. Jei dozavimo volų pava-
ros sukimosi dažnis viršija nustatytą sukimosi dažnį, grandini-
nio transporterio greitis palaipsniui mažinamas. Tai pagreitina 
iškrovimą ir sumažina darbo krūvį vairuotojui. Jei dozavimo 
volai nenaudojami, jie gali būti nuimti per 15 minučių. Taip dar 
padidėja iškrovimo greitis ir 0,5 tonos padidėja naudinga prie-
kabos apkrova. Angos uždengiamos įstatomais skydais.

Patikimas grandiklinis transporteris.

CARGOS 8000 ir 700 modeliuose gali būti sumontuota vieno 
arba dviejų greičių, į „C“ profilį saugiai integruota, hidraulinė 
grandiklinio transporterio pavaros sistema. CARGOS 9000 
dviejų greičių sistema yra standartinė įranga. CARGOS 9000  
ir 700 modeliuose ši pavaros sistema sumontuota abiejose 
pusėse. Vidurinę atramą turintis vientisas pavaros velenas užti-
krina patikimą net sunkių krovinių iškrovimą. Iškrovimo režime, 
grandiklinio transporterio grindys gali būti pasuktos aukštyn, į 
horizontalią padėtį, todėl iškrovimas yra lengvas ir nelieka 
masės likučių.

Greitas iškrovimas.

Visos dvigubos paskirties priekabos CARGOS turi plačiai ati-
daromą galinį gaubtą. Atidarymo kampas yra reguliuojamas. 
Pirmajame grandiklinio transporterio greičio lygyje, iškrovimo 
greitis gali būti padidintas atskirai, kad būtų užtikrintas optima-
lus dozavimo volų našumo pajėgumų išnaudojimas. Kūgio for-
mos, 5 cm gale platesnis kėbulas dar labiau optimizuoja iškro-
vimo procesus.

IškrovimasEfektyvus darbas ant siloso kaupo.

Dviejų volų modulis pašarų transportavimo priekabaiDviejų volų modulis dvigubos paskirties priekabaiTrijų volų modulis dvigubos paskirties priekabai

Efektyvūs dozavimo volai.
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Lengvas pritaikymas, kai to reikia.

Išskirtinai iš CLAAS –  
nuimamas pakrovimo blokas.

Visas pakrovimo ir smulkinimo blokas yra lengvai nuimamas ar 
sumontuojamas per 20 minučių. Tai padeda apsaugoti kom-
ponentus smulkinimo metu ir naudingą apkrovą padidina iki 
2,5 tonos. Taip pat palengvėja pakrovimo bloko valymas ir 
aptarnavimas.

Visas pakrovimo blokas prie važiuoklės sumontuojamas tik 
dviem varžtiniais sujungimais, po vieną kairėje ir dešinėje 
pusėse. Sumontavimo ir nuėmimo metu, reikia prijungti / 
atjungti tik hidraulines žarnas, pavaros spiralinių dantų movą  
ir elektros jungtis. Proceso metu visi bloko nustatymai yra 
išsaugomi.

Papildomai galima užsisakyti nuimto bloko saugojimui skirtą 
rėmą. Nuėmus bloką, taip pat palengvėja valymo ir aptarna-
vimo procedūros.

Perdarymas į pašarų transportavimo priekabą

Varžtų atleidimas. Pavaros veleno atjungimas. Pakrovimo kanalo gaubto įdėjimas.Hidraulinės movos atjungimas.Visų pagrindinių funkcijų valdymas sumontuotas  
tiesiai ant priekabos.
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ValdymasViskas gerai matoma ir kontroliuojama.

NAUJIENA. CEMIS 700.

CLAAS terminalas CEMIS 700 leidžia agregatą valdyti nepri-
klausomai nuo traktoriaus, naudojant patogią „Load-Sensing“ 
hidraulinę sistemą ir ISOBUS. CEMIS 700 sujungia įvairius val-
dymo elementus, kad mašina būtų valdoma intuityviai. Galima 
pasirinkti valdymą jutikliniu ekranu, valdymo jungikliais arba 
pasukama rankenėle. Kartu su ergonomiška forma, tai sukuria 
pagrindą patogiam valdymui ir intuityviam meniu struktūros 
naršymui. Terminalas taip pat turi spalvotą ekraną, kuriame 
galima matyti vaizdą iš dviejų vaizdo kamerų.

Lankstus valdymas.

Visose CARGOS dvigubos paskirties priekabose, o taip pat 
CARGOS 750 ir 760 BUSINESS, patogi „Load-Sensing“ 
hidraulinė sistema yra standartinė įranga. 
Valdymas atliekamas centralizuotai, naudojant CEMIS 700 
arba traktoriaus su ISOBUS suderinamą terminalą, pvz., 
CEBIS su ISO UT dabartinės serijos AXION ir ARION. Be to, 
mašinos valdymas taip pat gali būti atliekamas naudojant rin-
koje esančius standartinius ISOBUS terminalus, pvz., S10.

Mašinos valdymas viena ranka.

Naudodami AUX valdymą, mašinos visų svarbių funkcijų val-
dymą galite priskirti traktoriaus valdymo svirčiai, kitaip tariant, 
įrenginio valdymą perimti į savo rankas.

UT reiškia universalų terminalą, taigi ir gali-
mybę valdyti mašiną per bet kurį terminalą 
arba įvairius įrenginius naudojant vieną termi-
nalą, su sąlyga, kad abi pusės palaiko UT.

Paaiškinimai:

AUX yra „Auxiliary Control“ (pagalbinis valdy-
mas) santrumpa. Konkrečiai kalbant, tai reiš-
kia, kad mašinos funkcijas reikia priskirti tie-
siogiai traktoriaus funkciniams klavišams ar 
vairasvirtei ir taip jas tiesiogiai valdyti. Reikia 
atskirti du standartus AUX-O ir AUX-N.

NAUJIENA

CEMIS 700 CEBIS su ISO UT

Ekrano dydis 7 coliai 12 colių
ISOBUS valdymas (ISO UT) UT 1 / UT 2 UT 1 / UT 2
Valdymas Mygtukai / pasukama rankenėlė / AUX-O / AUX-N Pasukama rankenėlė / AUX-O / AUX-N
Jutiklinis ekranas Standartinė įranga Standartinė įranga
Vaizdo kamerų sąsajos Standartinė įranga (2) Standartinė įranga (2)
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Pagalbos operatoriui sistemosProtingas sujungimas į tinklą.

TIM SPEED CONTROL.

TIM SPEED CONTROL sistema traktoriaus važiavimo greitį 
reguliuoja automatiškai, priklausomai nuo CARGOS apkrovos. 
Ši sistema užtikrina vienodą ir pastovų augalų masės tiekimą ir 
taip garantuoja optimalią smulkinimo kokybę. Taip pat užtikri-
namas CARGOS visų pajėgumų išnaudojimas, kadangi išven-
giama prastovų dėl pakrovimo įrenginio perkrovų. Su TIM 
SPEED CONTROL žymiai padidėja valdymo patogumas ope-
ratoriui. Nustatymus galima individualiai pritaikyti skirtingoms 
derliaus nuėmimo sąlygoms. Traktoriaus važiavimo greičio 
reguliavimo priklausomai nuo apkrovos sistema CLAAS trakto-
riaus-savikrovės priekabos agregatuose naudojama nuo 2015 
metų. Nuo 2020 metų CARGOS kontroliuos visus su AEF TIM 
suderinamus traktorius.

Neprilygstamas derliaus dorojimo  
efektyvumas.

Su dvigubos paskirties priekabai CARGOS skirtu TELEMA-
TICS, CLAAS išmaniąsias sistemas taip pat siūlo ir derliaus 
dorojimo segmente. Tai padeda optimizuoti derliaus dorojimo 
procesus ir pasiekti didesnį mašinų našumo išnaudojimą. Dėl 
pažangios programinės įrangos ir elektronikos sprendimų, jūs 
galite išnaudoti visus savo mašinų pajėgumus. Taip pat galite 
efektyviai išnaudoti didelio galingumo mašinų darbą kartu. 
Tam būtina sąlyga yra aktyvi komunikacija tarp prikabinto 
padargo ir traktoriaus.

TELEMATICS nepraleidžia nieko.

Per TELEMATICS, visi įrašyti darbo duomenys, pvz., darbo lai-
kas, svoriai ar pakrovimų skaičius, yra tiesiogiai apdorojami, 
išsaugomi ir įvertinami asmeniniame kompiuteryje. Tai taip pat 
padeda optimizuoti derliaus dorojimo procesus ir užtikrina 
maksimalų mašinų pajėgumų išnaudojimą.
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Apšvietimo įranga

Pasirenkama krovinio skyriaus uždanga visoms 
priekaboms.

Visiems CARGOS modeliams papildomai galima užsisakyti 
dvipusę krovinio skyriaus uždangą, kad keliu transportuojamas 
krovinys būtų patikimai apsaugotas. Uždanga patogiai val-
doma iš traktoriaus kabinos.

Viskas aiškiai matoma.

PROFI CAM 3 galinio vaizdo kamera pateikia visą vaizdą, kas 
vyksta už priekabos. 7" ekrane vienu metu gali būti rodomas 
vaizdas iš keturių vaizdo kamerų.

Saugus važiavimas keliu.  
Dieną ir naktį.

Apšvietimo įrangos paketas,  
skirtas darbui naktį.

CARGOS modeliuose gali būti sumontuotas pasirenkamas, 
darbą naktį palengvinantis, apšvietimo įrangos paketas, suda-
rytas iš 11 aukštos kokybės HELLA LED. Baltą šviesą išski-
riantys ir 20 % mažiau energijos sunaudojantys LED sukuria 
maksimalų kontrastą ir 60 % didesnį apšvietimą.

LED žibintai naktį paverčia diena ir užtikrina optimalų šių zonų 
apšvietimą:
2 x rinktuvas ir augalų masės srautas
1 x smulkintuvo korpusas peilių pakeitimui
2 x pakrovimo skyriaus vidus
2 x purvasargiai
4 x išorė
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Vilkimo sija | Prikabinimo įrenginys | Pavara

Rotoriaus pavara.

CARGOS mašinose, kaip standartinė įranga, sumontuotas 
dvigubas, plataus kampo kardaninis velenas, kuris judesį per-
duoda per šoninę pavarą ir 1800 Nm (CARGOS 8000) arba 
2000 Nm (CARGOS 9000) kumštinę apsaugos nuo per dide-
lės apkrovos movą, kuri efektyviai apsaugo pavaros kompo-
nentus net esant didžiausiam našumui. Kardaninis velenas 
judesį perduoda didelių matmenų pagrindinei transmisijai, 
sujungtai su rotoriaus krumpliaračiais, kurie veikia panardinti 
alyvoje. Tokia konstrukcija žymiai palengvina prijungimą ir 
atjungimą atliekant pakrovimo bloko sumontavimą ar nuė-
mimą.

Dozavimo volų pavara.

Dozavimo volai varomi per įstrižų krumplių pavarą, turinčią 
integruotą movą. Kaip dozavimo volų apsauga nuo per didelių 
apkrovų naudojama kumštinė mova.

Galimybė pasirinkti vilkimo siją.

Maksimalų visų CARGOS modelių stabilumą ir manevringumą 
garantuoja tvirta, siaura, platų tvirtinimą prie skersinio turinti  
vilkimo sija. Dvigubos paskirties priekabos turi apatinį prikabi-
nimo įrenginį ir standartinę 3 tonų leidžiamos apkrovos vilkimo 
siją. Papildomai pasirinkus, dvi ašis turinčiuose modeliuose 
gali būti sumontuota bendrą priekabos keliamąją galią padidi-
nanti 4 tonų leidžiamos apkrovos vilkimo sija. Reguliuojamo 
aukščio atraminė koja integruota vilkimo sijos centre, todėl 
neišsikiša už konstrukcijos.

Tvirtas prikabinimo įrenginys.

Priklausomai nuo rinkos, priekabos pristatomos su prikabi-
nimo kilpa arba mažai dylančiu „Scharmüller K80“ rutuliniu  
prikabinimo įrenginiu. 

Amortizuojanti vilkimo sija. 

CARGOS 700 galima pasirinkti du akumuliatorius turinčią  
vilkimo sijos pakabą, užtikrinančią optimalų važiavimo keliu ir 
lauku komfortą. CARGOS 9000 ir 8000 modeliuose ši įranga 
montuojama kaip standartinė įranga. Visuose CARGOS mode-
liuose yra montuojami du dideli vilkimo sijos pakėlimo cilindrai, 
užtikrinantys patikimą pakrautos priekabos pakėlimą važiuo-
jant per siloso kaupą ar statų įvažiavimą ir išvažiavimą į / iš 
lauko.

Galinga pavara.

Dozavimo volų pavara.Rotoriaus krumpliaratinė 
pavara.

Rotoriaus pavara.Amortizuojanti vilkimo sija
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VažiuoklėModulinė konstrukcija bet kokiems poreikiams.

Važiuoklė.

Išskirtinės CLAAS važiuoklės konstrukcijos pagrindą sudaro 
modulinis varžtais sujungtas rėmas, kuri, lyginant su tradici-
niais ašies blokais, žymiai sumažina svorį. Galima pasirinkti 
mechaninę pakabą su parabolinėmis lingėmis arba hidraulinę 
pakabą. Dėl modulinės konstrukcijos, kai kurie dviejų ašių 
modeliai gali turėti 18 arba 20 tonų ašies apkrovą, o trijų ašių 
modeliai – 27 arba 30 tonų. Du didžiausi modeliai, CARGOS 
9600 ir 760, gali turėti tik trijų ašių važiuoklę. Tvirta, mechaninė 
CLAAS važiuoklė, ypatingai trijų ašių važiuoklė, yra ekonomiš-
kas pasirinkimas.

Stabdžiai.

CARGOS turi didelių matmenų stabdžius, skirtus optimaliam 
darbo saugumui laukuose ir važiuojant keliu.
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Padangos

Alliance I 380 750/45 R 26.5

Priklausomai nuo šalies specifikacijos, ES tipo patvirtinimą turinčios CARGOS 
pasirinktinai gali būti su purvasaugiais arba be jų.

BKT 710/50 R 30.5

Alliance 128 HS 800/35-22.5Vredestein 710/40 R 22.5

ALLIANCE 885 800/45 R 30.5 

Geriausias pasirinkimas: 26,5".

Didelės, 26,5″ padangos užtikrina optimalias važiavimo  
charakteristikas, ypatingai šlapia dirva. Šios didelės, didelį 
kontakto plotą turinčios ir lengvai riedančios, padangos yra 
puikus sprendimas, kai yra svarbus priekabos aukštis.

Pasirenkami padangų dydžiai.

Didelis padangų pasirinkimas leidžia CARGOS naudoti bet 
kokiomis darbo sąlygomis. Atsižvelgiant į konkretų variantą ir 
poreikius, galima sumontuoti 22,5 colių, 26,5 colių ar 30,5 
colių padangas. 

Maksimali dirvožemio apsauga: 30,5".

Maksimalus kontakto plotas suteikia naudą ne tik dirvožemiui, 
bet ir jūsų piniginei. Pavyzdžiui, naudojant 30,5″ dydžio 
padangas, dėl pagerėjusio riedėjimo ir stabilumo, pakrovimo 
metu ir važiuojant keliu jūs galite taupyti degalus.

Žemai esantis svorio centras  
ir platus tarpuvėžis: 22,5".

Naudojant mažesnes padangas, svorio centras yra labai 
žemai, todėl gaunamas maksimalus stabilumas ant šlaitų,  
ypatingai kalvotose vietovėse.

Optimalios padangos.
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VairavimasDidelis atraminis plotas. Iki 60 km/h greitis.

Vairuojama galinė ašis.

Priklausomai nuo konkretaus modelio, dvi ir tris ašis turintys 
modeliai gali turėti vairuojamą galinę ašį, kuri gali būti blokuo-
jama per valdymo terminalą. Valdymui naudojant ISOBUS, šio 
bazinio varianto važiavimo komfortas gali būti dar padidintas – 
viršijus tam tikrą greitį ar važiuojant atbuline eiga, galinė ašis 
gali būti automatiškai užblokuojama.

„Krabo“ važiavimo režimas trims ašims.

Su elektrohidrauliniu pozityviu vairavimu, CARGOS gali važiuoti 
„krabo“ režimu. Pirmosios ir trečiosios ašių ratus pasukus ta 
pačia kryptimi, tam tikrose situacijose galima atlikti ypatingus 
manevrus. Pavyzdžiui, vairuotojas gali pavažiuoti į šalį nuo 
siloso kaupo sienos ir neutralizuoti slydimą važiuojant šlaitu. 
Važiuojant drėgna vietove, laikinai gali būti padidintas atraminis 
plotas.

Maksimalus pasukimo kampas.

Su trijų ašių važiuoklės vairuojama galine ašimi ir elektrohidrau-
liniu pozityviu vairavimu galima atlikti staigius posūkius. Visi 
CARGOS modeliai suteikia jums maksimalų lankstumą dirbant 
ankštose vietose.

Važiavimo keliu greitis.

Visiems CARGOS 9000 ir 8000 modeliams galima rinktis 
registravimą 40 ar 60 km/h greičiui.

Pakeliama ašis.

Trijų ašių važiuoklei, turinčiai hidraulinį kompensavimą, papil-
domai galima pasirinkti pakeliamą priekinę ašį. Tai leidžia 
sumažinti ne tik padangų dėvėjimąsi, bet ir degalų sąnaudas. 
Kai reikia, padidinus traktoriaus galinės ašies apkrovą, taip pat 
gali būti padidinta trauka.

Už elektrohidraulinę pozityvią vaira-
vimo sistemą priekabos ašims 
CLAAS buvo apdovanotas DLG  
sidabro medaliu.

Elektrohidraulinis pozityvus vairavimas.

CLAAS išsiskiria savo modeliais su komfortiška hidrauline sis-
tema – elektrohidraulinė pozityvaus vairavimo sistema su 
adaptyviu posūkio kampo perspėjimu ir nuo greičio priklau-
sančiu vairavimo linijos reguliavimu. Taip visada užtikrinamas 
visiškai automatinis vairavimas atsižvelgiant į važiavimo sąly-
gas. Sistema visada pasirenka geriausią sprendimą tarp 
manevringumo ir stabilumo, o taip pat apsaugo nuo priekabos 
slydimo važiuojant šlaitais. Ši sistema buvo apdovanota DLG 
sidabro medaliu. 

Atliekant staigius posūkius, pagalbinis posūkio kampo  
perspėjimo garsinis signalas perspėja vairuotoją dar prieš  
bet kokį traktoriaus atsitrenkimą į priekabos vilkimo siją. Tai  
leidžia visiškai išnaudoti agregato manevringumą, o taip pat, 
CARGOS idealiai tinka regionams, kuriuose yra maži laukai  
ir siauri privažiavimo keliai.



42 43

CARGOS 9000.

Naujausias inovacijas turinti priekaba idealiai pritaikyta 
kooperatyvams ir dideliems ūkiams.

CARGOS Kėbulo tūris (DIN)
Esant vidutiniam 
suslėgimui

9600 m3 501 1001

9500 m3 441 881

1 Su šoniniais paaukštinimais

CARGOS 9000Efektyvumo meistras.
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CARGOS 9000Neprilygstami papildomi  
transportavimo pajėgumai.

Galinga serija.

Iki 34 tonų bendro svorio CARGOS 9000 modeliai savo efek-
tyvumu pralenkia bet kurią kitą dvigubos paskirties priekabą. 

Dėl didesnio statramsčių skaičiaus ir, atitinkamai, mažesnio 
atstumo tarp statramsčių, gaunama uolos tvirtumo konstruk-
cija net esant didžiausiai apkrovai. Dar vienas CARGOS tvir-
tumo įrodymas – jos tinkamumo transportuoti medienos skie-
dras patvirtinimas.

Labai didelis našumas.

CARGOS 9000 turi dar didesnio našumo rotorių, kadangi 
pagrindinė pavara nuo per didelių apkrovų yra apsaugota 
kumštinio tipo, iki 2000 Nm mova, leidžiančia pasiekti maksi-
malų našumą. Taip pat, galinga iškrovimo pavara garantuoja 
didžiausią iškrovimo našumą.

„Pakrovimas ir masės suspaudimas, kaip ir smulkinimas, 
atliekami puikiai, net sunkiai apdorojamų augalų, tokių kaip 
žolė pašarui.“

„Mano CARGOS tiesiog susidoroja su darbu ir yra labai 
manevringa mažuose plotuose, kuriuose mes dirbame.  
Jos stabilumas ant šlaitų mane įtikino.“

„Šios mašinos darbą atlieka tikrai gerai, o mūsų CLAAS 
atstovo pagalba yra aukštos kokybės.“

Paslaugų teikėjas 
Jens Breuer, Šiaurės 
Reinas-Vestfalija,
Vokietija
CARGOS 9600 ir 
9500

Christian Popp, 
Goldkronach, Bavarija, 
Vokietija
Trijų ašių CARGOS 9500

Dimitar Machuganov,
AZD AGRO, Bulgarija
4 x CARGOS 9600

Sukimo momento reguliuojamas iškrovimas.

Dozavimo volų pavarai viršijus nustatytą sukimo momentą, 
automatiškai sumažinamas grandiklinio transporterio greitis.

Papildomas tūris.

CARGOS 9000 taip pat gali būti sumontuoti šoniniai priekabos 
paaukštinimai. Jie yra lengvai pritvirtinami ir bet kada gali būti 
sumontuoti. Šoniniai priekabos paaukštinimai visų trijų modelių 
talpą padidina 2,5 m3.
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CARGOS 8000.

Savikrovė priekaba CARGOS 8000 demonstruoja savo 
galią tiek teikiant paslaugas, tiek šeimos ūkyje, kaip 
nuosava mašina – ištisus metus.

CARGOS Kėbulo tūris (DIN)
Esant vidutiniam 
suslėgimui

8500 m3 41,5 82
8400 m3 381 71
8300 m3 30 60

1 Su šoniniais paaukštinimais

CARGOS 8000Darbas ištisus metus.
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CARGOS 8000Profesionali technika jūsų verslui.

CARGOS 8000 serijos modeliai.

Idealūs derliaus nuėmimo partneriai šeimos ūkiui ar koopera-
tyvui. Šios mašinos leidžia profesionalią techniką naudoti jūsų 
verslo segmente.

Savo didesniųjų šeimos narių technologijas turinčių modelių 
kėbulo tūris yra iki 41,5 m3. Daugybė pasirenkamos įrangos, 
kuri yra gerai pažįstama iš didesniosios serijos, leidžia šias 
priekabas pritaikyti savo individualiems poreikiams. Pavyzdžiui, 
siekiant maksimaliai apsaugoti dirvožemį, CARGOS 8500 ver-
sija „Tridem“ gaminama su trijų ašių važiuokle ir 30,5" padan-
gomis – visiškai išskirtinė priekaba savo klasėje. CLAAS siū-
loma CARGOS 8400 su šoniniais paaukštinimais, kurios 
kėbulo tūris 38 m3, yra labai įdomus šio segmento modelis.

Ruošdamas pašarus iš šviežios žolės, ūkininkas Harmen 
Bouma pasitiki savo CARGOS 8500:

„Priekaba turi būti galinga, tačiau neturi pažeisti jautrios  
šviežios žolės. CARGOS su šia užduotimi susidoroja puikiai.“

„Automatinės funkcijos žymiai palengvina operatoriaus darbą, 
todėl dirbti su šia mašina galiu skirti bet kurį savo vairuotoją.“

Dvigubi, iš abiejų pusių pagaląsti peiliai taupo laiką ir palen-
gvina darbą. „Kaip ūkininkas, dvigubą peilį, jo negaląsda-
mas, galiu naudoti ištisus metus. Dėl to žymiai palengvėja 
darbas derliaus nuėmimo metu.“

Ūkininkas
Heiko Gronewold,
Žemutinė Saksonija
CARGOS 8400

Hermut Hubert savo pirmąją CARGOS 8500 „Tridem“ įsigijo 
2015 metais. 2016 m. prie jos prisijungė antroji priekaba, o 
2019 m. – trečioji. Paslaugų teikėjas, kuriam dažniausiai 
tenka dirbti drėgnuose durpinguose laukuose, labai paten-
kintas savo mašina:

„CARGOS turi tvirtą konstrukciją ir sudėtingomis derliaus 
nuėmimo sąlygomis dirba visiškai be jokių problemų.“

Paslaugų teikėjas 
Hermut Hubert, 
Žemutinė Saksonija, 
Vokietija
3x CARGOS 8500

Ūkininkas Harmen 
Bouma, Nyderlandai, 
CARGOS 8500

Paslaugų teikėjas Mike 
Kettle, 
„Kettle Contracting Ltd.“, 
Naujoji Zelandija,  
CARGOS 8300
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Idealus mašinų parko suderinimas.

Derliaus nuėmimo mašinų parkas sėkmingai dirba  
tik tada, kai visų mašinų darbas yra puikiai koordi- 
nuojamas. CLAAS pašarų transportavimo priekaba  
CARGOS 700, kurios kėbulo tūris iki 51 m3, puikiai 
dera su tokiu pasaulinės rinkos lyderiu, kaip savaeigis 
pašarų smulkintuvas JAGUAR. Tai pora, kuri leidžia 
visam CLAAS pašarų ruošimo mašinų parkui pasiekti 
didžiausią našumą.

CARGOS Kėbulo tūris (DIN)
760 m3 511

750 m3 44,51

740 m3 38,51

1 Su šoniniais paaukštinimais

Pašarų transportavimo priekabosMėgstamiausia sporto rūšis –  
medžiagų transportavimas.
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KėbulasTvirtumas, kuriuo jūs galite pasitikėti.

Kėbulas.

CARGOS 700 modelių 300 mm aukščio „C“ profilis ir tvirtos 
grindys užtikrina maksimalų stabilumą. Todėl visi modeliai turi 
patvirtinimą, leidžiantį transportuoti medienos skiedras. Tai 
suteikia CARGOS neprilygstamą patikimumą, tiek važiuojant 
didelius atstumus keliais, tiek važiuojant nelygiais paviršiais.

Grandinių įtempimas.

Grandiklinio transporterio grandinės veikia patikimai ir nesidėvi 
tik tada, jei jos yra tinkamai įtemptos. Lengvas priėjimas prie 
grandiklinio transporterio grandinių reiškia, kad jos gali būti 
įtemptos bet kada ir patogiai.

Vilkimo sija.

Siaura vilkimo sija leidžia atlikti labai staigų posūkį. Atraminė 
koja yra integruota į vilkimo siją, kad būtų padidinta apsauga. 
Atkabinimo metu ji paprasčiausiai nulenkiama žemyn.

Grandiklinio transporterio grindys.

Plieninės grindys yra cinkuotos karštuoju būdu, todėl yra 
atsparios korozijai ir ypatingai patvarios. Keturios tvirtos, 
plokščios transporterių grandinės yra labai atsparios nutrauki-
mui. Žvaigždutės, ant kurių uždėtos plokščios transporterio 
grandinės, užtikrina patikimą augalų masės nukreipimą. Suki-
bimo su žvaigždutėmis metu, nuo plokščių grandinių nuvalo-
mos medienos drožlės ir kitos augalų liekanos. Tai apsaugo 
nuo bet kokio augalų masės suspaudimo tarp grandinių.

Individualiai suprojektuota važiuoklė. 

CARGOS 700 taip pat turi modulinę CLAAS dviejų ar trijų ašių 
važiuoklę. Ji gali turėti mechaninę pakabą ar hidraulinį kom-
pensavimą, arba, kaip papildomą įrangą, hidraulinę pakabą. 
Dėl didelio padangų pasirinkimo (22,5", 26,5" ar 30,5"),  
CARGOS 700 yra lengvai pritaikoma derliaus transportavimo 
priekaba.

Maksimalus kėbulo tūris ir ypatingas  
manevringumas kartu.

Dėl 30º kampu sumontuotų priekinių grotelių ir kūgio formos, į 
galą platėjančio, kėbulo, visi modeliai turi maksimalų kėbulo 
tūrį. Todėl priekabos yra labai trumpos, tačiau nepaprastai 
manevringos.

Naudojant papildomus šoninius paaukštinimus, kurie galimi 
visiems trims modeliams, kėbulo tūris dar padidinamas.
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Pasukama vilkimo sijaSpeciali pasukama vilkimo sija.

Švarus smulkinimas.

Kai smulkinimas atliekamas važiuojant į priekį, vairuotojai 
hidraulinę pasukamą siją gali nuleisti, kad padidėtų paviršiaus 
plotas. Tada augalų masė gali būti nukreipta tiesiai į priekabą, 
kur ji ir turi būti – ne tik važiuojant tiesiai, bet ir darant posū-
kius. Taip pat palengvėja priekabos prikabinimas ir atkabini-
mas, kadangi, paspaudus mygtuką, vilkimo sija gali būti 
nustatyta į pageidaujamą aukštį.

Greitesnis iškrovimas.

Vilkimo siją pakėlus, žymiai padidėja iškrovimo proceso greitis. 
Iškraunama masė yra paverčiama tiesiai atgal. Be to, tokios 
savybės, kaip kūgio formos konstrukcija ir abiejose pusėse 
sumontuota grandiklinio transporterio pavara, o taip pat pasi-
renkami du iškrovimo greičiai, palengvina greitą iškrovimą ant 
siloso kaupo.

Sukibimo padidinimas.

Jei būtina, taip pat gali būti padidintas sukibimas ir sumažintas 
slydimas: pasukamą vilkimo siją pakėlus, priekabos ratai priar-
tėja prie traktoriaus galo. 

Dėl vilkimo sijos didžiulių matmenų pakėlimo cilindrų, hidrau-
linė keičiamo aukščio vilkimo sija gali patikimai pakelti priekabą 
aukštyn, net kai ji yra pilnai pakrauta. Taip pat, papildomai 
pasirenkama, du akumuliatorius turinti, vilkimo sijos pakaba 
gali bet kada užtikrinti optimalų važiavimo keliu komfortą.

Rodyklė, žyminti pasukamos vilkimo 
sijos horizontalią padėtį.

Hidraulinė pasukama vilkimo sija lei-
džia visą priekabą pakelti ar nuleisti į 
didžiausią ar mažiausią aukštį.

Akumuliatorius pasirenkamai vilkimo 
sijos pakabai.

Du galingi hidrostatiniai varikliai, kartu 
su dviejų pakopų pavara, garantuoja 
greitą iškrovimą.

Pasukamos vilkimo sijos valdymui 
naudojami du dideli dvikrypčiai  
cilindrai.
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IškrovimasProfesionalus iškrovimas.

Dozavimo volų modulis su pavara.

Du atviri dozavimo volai yra sukonstruoti taip, kad būtų 
pasiektas maksimalus našumas. Dėl tvirtų, spirale išdėstytų 
pirštų, augalų masė yra tolygiai paskleidžiama ant siloso 
kaupo. Pavara veikia per vieną, plataus kampo kardaninį 
veleną.

Greitas iškrovimas.

CARGOS modeliai turi dideliam iškrovimo našumui skirtus 
didelio tūrio hidraulinius variklius. CARGOS 750 ir 760 mode-
liuose, padalytas grandiklinis transporteris turi pavaras abie-
jose pusėse. Dviejų greičių grandiklinio transporterio pavara 
maksimaliai padidina iškrovimo greitį.

Nuoseklus valdymas.

Priekaboms su bazine standartine hidrauline sistema galima 
pasirinkti nuoseklų grandiklinio transporterio valdymą. Grandi-
klinis transporteris įjungiamas automatiškai, kai tik galinis 
gaubtas pasiekia iš anksto nustatytą atidarymo kampą. Tai 
padidina komfortą operatoriui ir nebereikia vienos dvikryptės 
skirstytuvo sekcijos.

Greitas modulio mon-
tavimas, padidinantis 
krovinio tūrį ir maždaug 
500 kg sumažinantis 
svorį.
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Įranga | VairavimasCARGOS 700.  
Didžiules galimybes turinti universali priekaba.

NAUJIENA

Krovinio apsauga pašarų transportavimo  
priekabai.

Visiems BUSINESS arba TREND komplektacijų CARGOS 700 
modeliams kaip papildomą įrangą galima pasirinkti dvipusę 
krovinio skyriaus uždangą. Ji valdoma patogiai, neišlipant iš 
traktoriaus kabinos. Tam naudojamas valdymo terminalas 
(arba, standartiniame variante, dvikryptė hidraulinio skirstytuvo 
sekcija). Krovinys apsaugomas greitai ir patikimai.

Maksimalus vairuojamų ratų pasukimo  
kampas.

Net naudojant didžiausias padangas, vairuojamų ratų posūkio 
kampas yra iki 15°, kuris užtikrina optimalų manevringumą ir 
maksimalią dirvožemio apsaugą. Naudojant kartu su elektrohi-
drauliniu pozityviu vairavimu, patentuota posūkio kampo per-
spėjimo sistema užtikrina traktoriaus padangų apsaugą esant 
maksimaliam posūkio kampui.

Elektrohidraulinis pozityvus vairavimas.

Atsižvelgiant į greitį, ašių vairavimo kampas automatiškai  
sureguliuojamas, kad būtų užtikrintas maksimalus stabilumas 
važiuojant. Kita unikali CLAAS savybė yra dinamiškas vaira-
vimo linijų perjungimas, dėl kurio klientas gali pasirinkti maksi-
malią padangų ir dirvožemio apsaugą arba maksimalų kombi-
nacijos manevringumą, individualiai pritaikytą jo poreikiams. 
Tokiu atveju reguliavimas vyksta automatiškai, atsižvelgiant į 
greitį. 

NAUJIENA. Mechaninis-hidraulinis pozityvus 
vairavimas.

Hidraulinėje pozityvaus vairavimo sistemoje, priklausomai nuo 
priekabos komplektacijos su dviem ar trim ašimis, vairuojamų 
ašių vairavimui naudojamos prie traktoriaus sumontuotos 
viena arba dvi K50 rutulinės jungtys. Ši sistema garantuoja 
tikslų priekabos važiavimą paskui traktorių važiuojant šlaitais ir 
padangų apsaugą važiuojant atbuline eiga.

Savaiminis vairavimas.

TREND komplektacijos priekabose montuojama savaiminio 
vairavimo sistema lengvai užblokuojama naudojant hidraulinio 
skirstytuvo vienakryptę sekciją.

Komplektacijos variantai BUSINESS TREND
Modelis 760 750 760 750 740
Kėbulo talpa 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 36,5-38,5 m3

Važiuoklė Trys ašys Trys ašys
Dvi ašys

Hidraulinis / mechaninis Hidraulinis / mechaninis
Vairavimas Elektrohidraulinis pozityvus vairavimas

Mechaninis-hidraulinis pozityvus vairavimas Mechaninis-hidraulinis pozityvus vairavimas
Savaiminis vairavimas Savaiminis vairavimas

Padangos 22,5" / 26,5" / 30,5" 22,5" / 26,5" / 30,5"
Valdymas ISOBUS

Hidraulinės jungtys
Papildoma įranga Amortizuojanti vilkimo sija

Dozavimo volai
Kėbulo uždanga

LED darbinių žibintų paketas

Amortizuojanti vilkimo sija
Dozavimo volai
Kėbulo uždanga

LED darbinių žibintų paketas
Krovinio svorio indikatorius (hidraulinei važiuoklei) 
Pakeliama ašis (trijų ašių ir hidraulinei važiuoklei)

Nuoseklus grandiklinio transporterio perjungimas
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CARGOS 700 BUSINESSBUSINESS komplektacija.  
Geriausias pasiūlymas.

Viskas, ko reikia profesionalui.

CARGOS 700 BUSINESS modeliuose kaip standartinė įranga 
sumontuota apkrovai jautri hidraulinė sistema, turinti nuolatinę 
alyvos cirkuliaciją ir su ISOBUS suderinamą valdymą. Daugybė 
funkcijų gali būti užprogramuotos traktoriaus daugiafunkcei 
valdymo svirčiai arba funkciniams mygtukams, arba valdymą 
galima atlikti tiesiai per ISOBUS terminalą (pvz., naudojant 
CEMIS 700). Funkcionalumas toks pats, kaip ir dvigubos 
paskirties priekabose. Daugybė funkcijų, tokių kaip progra-
muojama pasukamos vilkimo sijos padėtis, gali būti automati-
zuotos, kad padidėtų komfortas ir efektyvumas. 

Didelis stabilumas.

Standartinė, dviejų greičių grandiklinio transporterio pavara 
užtikrina maksimalų visų BUSINESS modelių iškrovimo 
našumą. Didelės padangos – 26,5" standartinėje versijoje ir 
30,5" pasirenkamos – užtikrina maksimalią dirvožemio 
apsaugą ir lengvą važiavimą.

Dar didesnis komforto pasirinkimas.

CARGOS BUSINESS modeliui galima pasirinkti papildomas 
funkcijas:

 − mechaninį-hidraulinį pozityvų vairavimą 
 − elektrohidraulinį pozityvų vairavimą su „krabo“  
vairavimo režimu

 − krovinio svorio indikatorių 
 − kėbulo uždangą transportavimui be nuostolių
 − automatizuotą apšvietimo valdymo sistemą

Profesionali apsauga.

BUSINESS komplektacijos priekabose, be rankinio valdymo 
per terminalą, galima išsaugoti įvairias krovinio skyriaus  
uždangos padėtis.
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CARGOS 700 TREND

Tvarkinga ir švari saugojimo padėtis.

Laikikliai visoms žarnoms ir kabeliams užtikrina tvarką ir švarą. 
Savaime suprantamas žymėjimas palengvina prikabinimą.

TREND komplektacija.  
Viskas, ko reikia.

Patogus valdymas.

CARGOS 700 TREND modeliai patogiai valdomi traktoriaus 
hidrauliniu skirstytuvu. Tokiu būdu tiesiogiai valdomi grandikli-
nis transporteris, galinis gaubtas ir vairuojama ašis. Gali būti 
sumontuotas mažas grandiklinio transporterio dviejų greičių 
pavaros ir darbinių žibintų valdymo blokas. Pasirenkami LED 
darbiniai žibintai taip pat gali būti įjungti ir išjungti naudojant 
valdymo bloką. Taip pat, galima sumontuoti nuoseklų galinio 
gaubto ir grandiklinio transporterio valdymą, skirtą patogiai val-
dyti grandiklinį transporterį ir sumažinti traktoriaus hidraulinio 
skirstytuvo sekcijų poreikį. 

Paprastas važiavimas paskui.

Visi CARGOS 700 TREND modeliai, tiek dviejų ašių, tiek ir trijų 
ašių, turi savaiminio vairavimo galines ašis. Hidraulinė pasu-
kama vilkimo sija leidžia sumažinti priekabos priekinei ašiai 
tenkantį svorį, net su mechaninę pakabą turinčia trijų ašių 
važiuokle. Taip padidinama traktoriaus traukos jėga ir, su prie-
kaba važiuojant atbuline eiga, sumažinamas poveikis dirvože-
miui. Papildomai CARGOS 700 TREND gali būti sumontuota 
mechaninė-hidraulinė pozityvaus vairavimo sistema. TREND 
modeliuose papildomai gali būti sumontuotos iki 30,5" padan-
gos.

Viskas vienoje rankoje.

TREND versijos, naudojamos kartu su daugiafunkce valdymo 
svirtimi CLAAS CMOTION, valdymas yra nepaprastai patogus.
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BioenergijaEnergijos ištekliai.

Vikiai-rugiai su žolės įsėliu.

Pavasarį, vikių gumbelinės bakterijos kaupia azotą, kuris 
duoda naudos javams ir kaip įsėlis pasėtai žolei iš kart po jų 
sudygimo. Pirmą derlių nuėmus anksti vasarą, žolė ir toliau 
auga, todėl galima nuimti papildomą augalų derlių. 

Dėl daugiau kaip 30 % sausosios medžiagos kiekio, augalai 
idealiai tinka siloso gamybai. Išvengiama sausosios medžiagos 
nuostolių, kadangi nereikalingi džiovinimo etapai. Jie gali būti 
idealiai nupjauti su DIRECT DISC ar JAGUAR ir su CARGOS 
pašarų transportavimo priekaba tiesiogiai transportuojami į 
siloso kaupą.

Geltonžiedžiai legėstai (Silphium perfoliatum).

Geltonžiedžiai legėstai (Silphium perfoliatum) yra energetinių 
augalų „kylanti žvaigždė“. Dar prieš kelerius metus visiškai 
nežinomi, jie dabar yra bioenergijos konferencijų dėmesio  
centre.

Kartą pasodinus, derlius gali būti nuimamas keletą metų. Jie 
užauga virš 3 metrų aukščio. kai kurių bandymų rezultatai 
rodo, kad vasaros mėnesiais, iš žydinčių augalų gaunamas 
metano kiekis, yra didesnis nei iš kukurūzų. Jie taip pat 
atsparesni krušos keliamai žalai. Geltonos spalvos žiedynai 
pritraukia vabzdžius, kurie augalus apdulkina ir renka nektarą. 

Medienos skiedros arba drožlės.

Tvirtas šonines sienas ir stiprias grandiklinio transporterio grin-
dis turinti CARGOS turi patvirtinimą, leidžiantį transportuoti 
medienos skiedras. Papildoma šios priekabos savybė yra jos 
eksploatacinės savybės nelygioje vietovėje: hidraulinę pakabą 
turinti važiuoklė demonstruoja išskirtines važiavimo charakte-
ristikas, net nelygiuose miško keliukuose. Su priekaba galima 
transportuoti tokius augalus, kaip trumpos rotacijos tuopos ir 
gluosniai arba egzotiškus augalus, pavyzdžiui drambliažolė 
(Miscanthus), o taip pat medienos atliekas iš miško kirtimo 
vietų. Ji taip pat gali būti naudojama kitiems panašiems žemės 
ūkio ir miško produktus. Daugiau informacijos kreipkitės į savo 
CLAAS pardavimo atstovą. 

Liucerna – pašarinių augalų karalienė.

Didžioji dalis liucernos maistinių medžiagų yra jos lapuose, 
todėl, derliaus nuėmimo metu, ji turi būti apdorojama kaip 
galima švelniau. Šių, daug baltymų turinčių, augalų apdorojimą 
dažnai sudaro jų džiovinimas ir presavimas į ritinius ar granu-
les. Svarbu, kad augalų masė į jos naudojimo vietą patektų 
neprarandant maistinės vertės.

CARGOS dvigubos paskirties priekabos užtikrina švelnų 
augalų masės srautą iš rinktuvo, per rotorius, į priekabos vidų. 
Taip pat gerai dera derliaus nuėmimo grandinė iš JAGUAR + 
CARGOS 700.

Įvairinimas yra ateitis.

Gamtoje yra ir kitų, didelę energetinę vertę turinčių augalų, ne 
vien tik kukurūzai ir žolė. Mūsų ūkininkai, kartu su biodujų 
gamyklų valdytojais ir kitais energijos gamintojais, vis labiau 
domisi alternatyvomis, t.y. augalais, kurie gali sukurti energijos 
ne mažiau nei kukurūzai ir tuo pat metu turi naudingą šalutinį 
poveikį:

 − Vikiai, dobilai, liucerna ir kiti ankštiniai augalai kaupia ver-
tingą azotą.

 − Dirvožemio aktyvavimas ir humuso balanso gerinimas turi 
didelį teigiamą poveikį, tokį kaip didesnis vandens absorba-
vimas, mažesnė dirvožemio erozijos rizika (mažesnis dum-
blėjimas lyjant stipriam lietui), didesnis CO2 pasisavinimas  
ir t.t.

 − Mažesnė ligų rizika, todėl sumažėja augalų apsaugos  
produktų naudojimas

 − Žydintys augalai pritraukia bites ir kitus naudingus  
vabzdžius

 − Įvairovė gali iki minimumo sumažinti verslo riziką 
 − Daugiamečiai augalai žymiai sumažina išlaidas, todėl  
nuošalūs ir maži laukai vėl kelia ūkininkų susidomėjimą

 − Galimybė tolygiai išdėstyti darbo krūvį leidžia ilgiau naudoti 
mašinas 

Derliaus nuėmimas yra toks paprastas!
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Puiki komanda.
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CARGOS – kas dar?

Galia ir efektyvumas.

 − Degalus taupanti pakrovimo sistema ir nuožulnios grandikli-
nių transporterių grindys apsaugo pašarą ir užtikrina opti-
malų augalų masės srautą iki pat siloso kaupo – nuo rink-
tuvo, per EFS, iki automatinio pakrovimo funkcijos 
valdomos grandiklinių transporterių grindų tiekimo sistemos 
ir iškrovimo sistemos

 − Dvigubų peilių sistema, skirta ilgoms darbo dienoms sudė-
tingomis darbo sąlygomis, didelis iškrovimo greitis, elektro-
hidraulinis pozityvus vairavimas – TONI visada pateikia išsa-
mią informaciją apie darbo duomenis ir mašinos 
nustatymus.

Lengvas važiavimas per dirvą.

 − Idealios padangos ir pasirenkama važiuoklės koncepcija
 − Rinktuvo pakaba ir kopijavimo ratas
 − Geras galios ir svorio santykis

Lengvas pritaikymas.

 − Lengvas perdarymas iš savikrovės priekabos į drožlių  
pervežimui skirtą priekabą. Tam tereikia nuimti pakrovimo  
ir smulkinimo bloką. Padidinama naudingoji apkrova ir 
apsaugomi pakrovimo komponentai

 − Modulinė CLAAS važiuoklė yra puikiai pritaikyta pačioms 
įvairiausioms darbo sąlygoms

Paprastas aptarnavimas.

 − Nuleidžiamas smulkintuvo korpusas, hidrauliniu būdu pasu-
kamos grandiklinio transporterio grindys ir peilių laikikliai 
struktūriškai yra atskirti nuo smulkintuvo korpuso, kad būtų 
patogu pakeisti peilius

 − Tvirti dvigubi CLAAS peiliai

Patogus naudojimas.

 − Darbui naktį skirtas apšvietimo paketas, užpildymo lygio 
jutiklis, intuityvus valdymas, krovinio svorio ekranas



●  Standartinė      ○  Pasirenkama      □  Galima      –  Negalima

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740
Kėbulo talpa m3, pagal 

DIN
47,5-501 41,5-441 41,5 35,5-381 30 48,5-511 42,5-44,51 36,5-38,51

Kėbulo tūris, esant vidutiniam suspaudimui m3, pagal 
DIN

95-1001 83-881 82 71 60 – – –

Rinktuvas
Rinktuvo plotis mm 2000 2000 2000 2000 2000 – – –
Skersmuo mm 320 320 320 320 320 – – –
Kopijavimo ratų padangos 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 – – –
Atstumas tarp pirštų mm 61 61 61 61 61 – – –
Prošvaisa, kai pasukama prikabinimo sija yra pakelta mm 790 790 790 790 790 – – –
Hidraulinė rinktuvo pakaba, turinti bepakopį reguliavimą ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Centrinis papildomas rinktuvo kopijavimo ratas (kopija-
vimo volas)

○ ○ ○ ○ ○ – – –

Rotorius
Rotoriaus velenas mm 120 120 120 120 120 – – –
Plotis mm 1580 1580 1580 1580 1580 – – –
Skersmuo mm 860 860 860 860 860 – – –
Pirštų eilių skaičius vnt. 9 9 9 9 9 – – –

Smulkinimo mechanizmas
Dvigubi peiliai (viename lygyje) vnt. 40 40 40 40 40 – – –
Mažiausias teorinis pjausnio ilgis mm 38 38 38 38 38 – – –
Individuali apsauga nuo pašalinių objektų ● ● ● ● ● – – –

Grandikliniai transporteriai
Grandiklinių transporterių grandinės vnt. 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2
Dviejų greičių grandiklinių transporterių pavara ●2 ●2 ○ ○ ○ ○2 ○2 ○2

Važiuoklė
Dvi ašys, 18 t, atstumas tarp ašių3 mm – – – 1525 1525 – – 1525
Dvi ašys, 20 t, atstumas tarp ašių3 mm – 1810 1810 1810 – – 1810 1810
Trys ašys, 27 t, atstumas tarp ašių3 mm 1525 1525 1525 – – 1525 1525 –
Trys ašys, 30 t, atstumas tarp ašių3 mm 1810 1810 181010 – – 1810 – –

Vairavimas
Dvi ašys su vairuojama galine ašimi – ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Trys ašys su vairuojama galine ašimi ○ ○ ○ – – ○ ○ –
Mech.-hidraul. poz. vairavimas, dvi ašys – – – – – ○ ○ ○
Mech.-hidraul. poz. vairavimas, trys ašys – – – – – ○ ○ ○
Elektrohidraulinis pozityvus vairavimas, dvi ašys – ○ ○ ○ ○ – ○8 ○8

Elektrohidraulinis pozityvus vairavimas, trys ašys ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –

Didžiausias leidžiamas svoris
Dvi ašys, 18 t t – – – 21/224 21/224 – – 21/224

Dvi ašys, 20 t t – 23/244 23/244 23/244 – – 23/244 23/244

Trys ašys, 27 t t 314 314 314 – – 314 314 –
Trys ašys, 30 t t 344 344 344 – – 344 – –

Matmenys
Bendras ilgis mm 11940 10800 10800 9720 8595 11230 10090 8950
Bendras aukštis5 mm 3870-

3990
3870-
3990

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3870

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3990

Platforma kroviniui mm 9100× 
2360

7960× 
2360

7960× 
2360

6820× 
2360

4960× 
2360

8740× 
2360

7600× 
2360

6490× 
2360

Tarpuvėžio plotis mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

●  Standartinė      ○  Pasirenkama      □  Galima      –  Negalima

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų praktinius reikalavimus, dėl to gaminiai gali būti keičiami. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir techniniai duomenys turi būti vertinami kaip 
apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečias specifikacijas ir kainas, kreipkitės į 
artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad 
išvengtumėte bet kokio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.

1 Su šoniniais paaukštinimais
2 Pavara abiejose pusėse
3 Mechaninė pakaba arba su hidrauliniu kompensavimu, su hidrauline pakaba, kuri yra kaip papildoma įranga
4 Leidžiama prikabinimo sijos apkrova: standartinė – 3 t, pasirenkama – 4 t, trys ašys – visada 4 t (išskyrus Prancūziją, kai naudojama vilkimo kilpa)
5 Priklausomai nuo padangų 30,5" / 26,5" / 22,5" ir įranga su / be šoninių paaukštinimų
6 10 skylių ratlankiai standartiniame variante, padangos iš dalies priklauso nuo ašies
7 + 1 vk hidraulinę amortizaciją turinčiai važiuoklei
8 BUSINESS modeliai su patogia hidrauline sistema „Load Sensing“ ir visišku suderinimu su ISOBUS
9 Įskaitant apšvietimo valdymą BUSINESS modeliams
10 Tik kartu su 30,5" padangomis
11 BUSINESS modelių standartinė įranga

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740

Padangos6

Alliance 885 Flotation Radial 600/50-22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 710/40 R 22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance 128 HS Flotation 800/35-22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 620/55 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 26,5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-380 750/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-381 Flotmaster 800/45 R 26,5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○
Alliance 885 Flotation Radial 800/45 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○

Valdymas
Su ISOBUS suderinamas ● ● ● ● ● ○8 ○8 –
ISOBUS jungiantis kabelis ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
„EASY on board“ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Hidraulinė sistema
Hidraulinės jungtys LS (arba 1 x vk + beslėgė grąžinimo linija)7 3 dk+1 vk
„Power-Beyond“ jungtis ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
ISO 16028 hidraulinė jungtis prijungimui prie plokščiosios jungties ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Papildomi pasirinkimai
Automatinis pasukamos prikabinimo sijos valdymas ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Automatinis užsikimšimo pašalinimas ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Nuoseklus grandiklinio transporterio perjungimas ● ● ● ● ● ○11 ○11 ○
3 dozavimo volai (+ pavaros sistema) ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Du dozavimo velenai (+ pavara) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Įstatomi skydai vietoje išimtų dozavimo volų ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hidrauliniu būdu užlenkiamas pakrovimo skydas su automatinio pakrovimo funkcija ● ● ○ ○ ○ – – –
Automatinio pakrovimo atsižvelgiant į pavaros sukimo momentą funkcija ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Ultragarsinis užpildymo lygio jutiklis ○ ○ ○ ○ ○ – – –
LED darbinių žibintų paketas ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○
LED šoniniai gabaritų žibintai ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nuimto pakrovimo / smulkinimo mechanizmo saugojimo rėmas ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Kanalo dangtis, naudojamas susmulkintos masės transportavimo metu ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Svorio indikatorius (tik su hidrauline važiuokle) ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Trijų ašių važiuoklės pakeliama ašis (tik su hidrauline važiuokle) ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –
Priekabos avarinis stabdys hidraulinei stabdžių sistemai ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hidraulinė prikabinimo sijos pakaba ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Galinė apsauga nuo atsitrenkimo – – – – – ○ ○ ○
Krovinio skyriaus uždanga ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Užtikrinti efektyvesnį derliaus nuėmimą.

UAB Baltic Agro Machinery
Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.
Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r.
Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys
Šiauliai: Malavėnų g. 1, Ginkūnų k., LT-81494 Šiaulių r.
Plungė: Šiaulių g. 15, Truikių km., Babrungo sen., Plungės raj. LT-90110
El.paštas: info@kesko.lt
balticagromachinery.lt / claas.lt




