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Sėkmingas modelis.

Prieš 17 metų buvo pristatytas ūkiams, kuriems yra svarbi 
maksimali pašarų apsauga, skirtas presas QUADRANT 1150.
2014 m. CLAAS pristatė šio sėkmingo modelio įpėdinį. Šis 
QUADRANT modelis skirtas darbui mažo kalvotumo vietovėse 
su mažesniais traktoriais. Jis ypatingai gerai tinka arklininkystės 
ūkiams. 

Dydis pagal pageidavimą.

Apvytintas silosas, šiaudai ir šienas yra supresuojami tiksliai,  
į didžiausio tankio ryšulius. Jei reikia, galima reguliuoti ryšulio 
tankį ir ryšulio ilgį.

Aukščiausios kokybės ryšuliai.

QUADRANT 4000 stebina savo tolygiu augalų masės tiekimu 
ir dideliu suslėgimu, o taip pat su CLAAS didelio našumo 
rišimo aparatu tvirtai surišamais stačiakampiais ryšuliais.
QUADRANT 4000 taip pat užtikrina aukščiausią pašarų 
kokybę. Dėl kimštuvo pirštų technologijos, stiebai išlaiko savo 
pradinį ilgį. Lapus turintys augalai apsaugomi, todėl išlieka 
visiškai nepažeisti ir užtikrinama išskirtinė pašarų kokybė. 
Kadangi presavimo metu sukeliama labai nedaug dulkių, 
QUADRANT 4000 yra idealus presas visiems žirgų 
augintojams. Taip pat, dėl presavimo metu susidarančių 
sluoksnių, labai paprastas raciono žirgams paskirstymas – 
vienas sluoksnis maždaug atitinka dienos racioną.

Naujiena: CEMIS 700.

Valdymo terminalas siūlo ne tik patogią naudotojo sąsają ir 
spalvotą jutiklinį ekraną – jis turi didelį ekrano plotą ir labai 
didelę skiriamąją gebą. Terminalas turi ISOBUS sąsają ir yra 
suderinamas su įvairiomis vaizdo kamerų sistemomis. Darbų 
skaitiklis, kuris gali išsaugoti 20 darbų, renka vertingą 
informaciją, pvz., ryšulių skaičius ir darbo laikas. 

Galvojimas apie ateitį. 
QUADRANT 4000.
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QUADRANT 4000Kokybė be kompromisų.

Praktiški sprendimai. 

QUADRANT 4000 yra nepakeičiamas pagalbininkas atliekant 
kasdienius darbus daugelyje ūkių ir paslaugų teikimo įmonių. 
Ypatingai jis tinka arkliniⁿkystės ūkiuose. 
Ideali stačiakampė ryšulio forma praktikoje suteikia daug 
privalumų. Apvytintas silosas, šiaudai ir šienas tiksliai 
supresuojami į didžiausio tankio ryšulius. Be to, pagal poreikį 
galima reguliuoti ryšulio tankį ir ilgį.

Psl.
1 Ryšulio matmenys 80 x 50 cm 8
2 2 m darbinio pločio rinktuvas 10
3 Reguliuojamo aukščio vilkimo sija 11
4 Priežiūros nereikalaujantis CLAAS 2-jų fazių 

kimštuvas su 5 pirštais
5 Nauja 4300 Nm sukimo momentą perduodanti 

kimštuvo mova
14

6 122 kimštuvo eigos per minutę ir 61 stūmoklio 
eiga per minutę

14

7 Keturi nauji viengubo rišimo aparatai 17
8 Du rišimo aparatų valymo ventiliatoriai 17
9 Nauja rišimo aparato ir adatos apsaugos sistema 17

10 Į šoną atidaromi špagato saugojimo skyriai 
užtikrina lengvesnį priėjimą

17

11 DUO PACK ryšulių surinktuvas 19
12 NAUJIENA: CEMIS 700 22
13 Nauja pasirenkama centrinio tepimo sistema 24
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TechnologijaTiksli forma.

Dėl modernios kimštuvo technologijos, su 
QUADRANT 4000 pagaminti pašarai idealiai tinka 
atrajotojams ir, svarbiausia, arkliams. 

Išskirtinė savybė: kimštuvo sistema augalų stiebų 
nepažeidžia, todėl QUADRANT 4000 ryšulius presuoja 
nekeldamas dulkių.

0,8 x 0,5 m dydžio ryšulius taip pat lengva naudoti 
tvartuose.
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Rinktuvas | Prikabinimo įrenginysDidžiausias surinkimo našumas.

Idealus surinkimas.

QUADRANT 4000 konstrukcija su plačiu rinktuvu užtikrina 
didžiulį surinkimo našumą. Tikslų lauko paviršiaus kopijavimą 
visada garantuoja rinktuvo pasisukantys kopijavimo ratai. Jei 
presuojami žemi augalai, rinktuvo deflektoriaus plokštė 
užtikrina optimalų augalų masės surinkimą ir tiekimą į 
kimštuvą. Plataus posūkio kampo kardaninis velenas 
garantuoja patikimą galios perdavimą ir sklandų veikimą. 

Todėl QUADRANT 4000 augalų masę surenka visiškai švariai 
ir kruopščiai – net nelygiuose ir mažuose laukuose.

Visada puiki kokybė.

2 m darbinio pločio rinktuvas yra didelio našumo ir patikimumo 
pagrindas. CLAAS inžinieriai jam skyrė ypatingai daug dėmesio. 
Optimalūs atstumai tarp rinktuvo keturiomis eilėmis išdėstytų 
pirštų užtikrina ypatingai švarų surinkimą. Rinktuvo dvigubi 
pirštai, kuriuos nuolat veikia didelės apkrovos, prisukti prie 
keturių tvirtų „U“ formos pirštų laikiklių, todėl jų techninę 
priežiūrą atlikti labai patogu.Už plataus rinktuvo sumontuotos 
dvi tiekimo sraigės augalų masę stumia link presavimo 
kameros, todėl ryšulių kraštai suspaudžiami labai stipriai, o 
ryšuliai transportavimo ir saugojimo metu yra labai stabilūs.

Puiki pakaba.

Amortizatoriai ir slėgį į lauko paviršių sumažinančios 
spyruoklės apsaugo rinktuvą nuo siūbavimo net nelygiu 
paviršiumi važiuojant dideliu greičiu.

Tinkamas aukštis bet kokio dydžio sangrėboms.

QUADRANT galima vilkti prikabinus prie traktoriaus apatinio arba 
viršutinio prikabinimo įtaiso – sprendžiate jūs. Varžtais pritvirtintos 
vilkimo sijos aukštį galima pritaikyti bet kokio dydžio traktoriams ir 
bet kokio tipo prikabinimo įtaisams. Prikabinimą prie traktoriaus 
palengvina hidraulinė atraminė koja.
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Darbas nesmulkinant ir nekeliant dulkių.

Maksimali pašarų apsauga.

122 eigas per minutę atliekantis kimštuvas augalų masę stumia  
į presavimo kamerą. Tradicinis CLAAS 2-jų fazių ir 5 pirštų 
kimštuvas sumontuotas tiesiai už rinktuvo, todėl, dėl mažo 
atstumo, užtikrinama maksimali pašarų apsauga presuojant šieną 
ir lapus turinčius augalus, pvz., liucerną. Jis augalų masę stumia 
vertikaliai, jos nesukdamas. Nepaisant didelio ryšulių tankio, dėl 
vienodos savo struktūros ryšuliai yra optimaliai vėdinami. 

Aukščiausia pašarų kokybė.

Arkliams šerti reikalingi ypatingai aukštos kokybės pašarai.
QUADRANT 4000 presavimo procesas yra švelnus, todėl 
išsaugoma lapų, kurie yra svarbus baltymų šaltinis, masė.  
Ne mažiau svarbu: dėl švelnaus augalų masės apdorojimo, 
pašaruose nėra dulkių.

Kimštuvas
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PavaraSumani apsauga.

Aiškus išdėstymas.

QUADRANT 4000 išsiskiria labai paprasta konstrukcija. Visi iki 
vieno elementai išdėstyti aiškiai, yra lengvai pasiekiami, o jų 
techninę priežiūrą atlikti patogu. Taigi, visą savo brangų darbo 
laiką galite skirti presavimui, o ne varginantiems techninės 
priežiūros darbams. Linijinė pavara yra ilgaamžė, mažai dėvisi 
ir yra labai patikima. Tvirtas centrinis reduktorius galią paskirsto 
atskiriems mazgams. 

61 galinga stūmoklio eiga per minutę užtikrina maksimalų 
suspaudimą ir puikų našumą presuojant bet kokią augalų masę.
QUADRANT lengvai susidoroja su presavimo metu 
atsirandančiais apkrovos padidėjimais, kadangi už pagrindinės 
pavaros sumontuotas 170 kg svorio smagratis, kuris turi  
2800 Nm apsauginę movą, kompensuoja apkrovas ir garantuoja 
sklandų veikimą. Taip užtikrinamas darbo patikimumas ir per 
valandą supresuojamas didesnis ryšulių kiekis.

Nuolatinė apsauga.

Aukščiausios klasės apsaugos technologija užtikrina 
nepertraukiamą darbą. Geniali kimštuvo pirštų, adatų ir rišimo 
aparatų pavara, kurią sudaro velenai ir krumpliaračiai, užtikrina 
maksimalų patikimumą ir našumą. Nuo pažeidimų, kuriuos gali 
sukelti patekę pašaliniai objektai, presą efektyviai saugo 
pagrindinės transmisijos apsaugos nuo perkrovų mova. 

Interaktyvi sąsaja.

Papildoma kimštuvo apsauginė kumštinė mova patikimai saugo 
mašiną nuo užsikimšimo. Jei kimštuvas užsikimšo ir apsauginė 
kumštinė mova suveikė, kimštuvo pavara rinktuvo pavarą 
išjungia. CEMIS 700 apie kamštį įspėja operatorių, kuris 
sumažina važiavimo greitį ir vėl gali tęsti darbą neišlipdamas iš 
traktoriaus kabinos. Taip taupomas brangus laikas.

Stūmoklis taip pat turi apsauginę movą nuo perkrovų. 
Kardaninio veleno sukimosi greičiui sumažėjus, visos nuo 
perkrovų apsaugančios movos vėl įsijungia automatiškai. 
Mašinai užsikimšus, išlipti iš traktoriaus kabinos nereikia.

Speciali apsauga.

Kimštuvą patikimai ir efektyviai apsaugo papildoma speciali 
apsauginė mova, kuri perduoda 4300 Nm sukimo momentą. 
Ji patikimai apsaugo mašiną nuo užsikimšimo. 26 % didesnis 
sukimo momentas užtikrina didelį našumą. Tai aukščiausia 
darbo komforto klasė.

Tvirtas sujungimas.

Kaip ir visuose kituose QUADRANT presuose, naujas priekinis 
sukniedytas rėmas ir sukniedyta vidurinė dalis užtikrina didesnį 
elastingumą ir didesnį atsparumą apkrovoms.
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Rišimo aparatas | RišimasPuikūs mazgai.

Švarus.

Iš dviejų ventiliatorių sudarytas TURBO FAN iš rišimo zonos 
pašalina šiaudus, trumpus šiaudus ir dulkes. Jis garantuoja 
geriausią rišimo aparato darbo kokybę ir darbo patikimumą 
net labai sausomis sąlygomis. Derliaus dorojimo metu, valymo 
darbams laiko nelieka.

Efektyvus.

CLAAS presavimui skirtas špagatas pritaikytas CLAAS rišimo 
aparatams. Špagatas yra labai atsparus trūkimui ir yra 
pakankamai lankstus, kad sumažėtų rišimo aparato dėvėjimasis. 
Siekiant sutaupyti laiko keičiant špagato rites, pakanka surišti 
tarpusavyje po keturias špagato rites kiekvienam rišimo aparatui. 
Gerai apgalvotas santykis tarp mazgo tvirtumo ir naudingo ilgio 
daro CLAAS presavimui skirtą špagatą ekonomiškai naudingu 
pasirinkimu. CLAAS presavimui skirtas špagatas gali būti 
naudojamas visuose presuose ir skirtingomis darbo sąlygomis.

Patikimas mazgas.

CLAAS didelio našumo rišimo aparatai stebina savo 
neprilygstamo stiprumo mazgais. Keturis rišimo aparatus 
tiesiogiai suka kardaninis velenas. Jie veikia ypatingai greitai, 
labai tiksliai ir patikimai. Nauja rišimo aparato koncepcija su 
aktyviu špagato prispaudimu, agresyvia prispaudimo plokšte ir 
elektromechaniniu špagato padavimu padidina rišimo 
patikimumą bet kokiomis sąlygomis. Tiesioginė pavara užtikrina 
nuolatinį presavimo stūmoklio ir adatų sinchronizavimą. Jei 
adatos užstringa presavimo kameroje, stūmoklis automatiškai 
užblokuojamas, kad būtų išvengta jo atsitrenkimo į adatas.

Kitas privalumas: rišimo aparatai nepalieka pavojingų špagato 
likučių, kurie gali sukelti gyvulių ligas naudojant ryšulius pašarui 
ar palikti atliekas, kai ryšuliai deginami gaminant energiją.

CLAAS rišimo aparatas.

CLAAS presus be legendinio CLAAS rišimo aparato būtų 
sunku įsivaizduoti. CLAAS konstrukcijos viengubas rišimo 
aparatas buvo pirmasis jų patentuotas produktas. Jis 1921 
metais buvo apdovanotas DLG medaliu. Šiandien CLAAS yra 
vienintelis žemės ūkio technikos gamintojas pasaulyje, kuris 
kuria ir gamina savo konstrukcijos rišimo aparatus. 

CLAAS rišimo aparatas buvo pagrindinis dalykas, padėjęs 
CLAAS presams užsitikrinti pasaulinę sėkmę. Ir šiandien jis 
garantuoja patikimus mazgus.

Našus.

Didelės QUADRANT 4000 špagato dėžės dangtį galima 
atidaryti į šoną, kad būtų lengviau įdėti rišimo aparatams skirtą 
špagatą, taip pat būtų lengviau valyti mašiną. Vietos pakanka 
16 špagato ričių, kurių darbinis ilgis 130–150 m/kg. Tokio 
špagato kiekio pakanka ilgai darbo dienai.
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Stačiakampiai ryšuliai. Presavimo kamera | DUO PACK

Nauja kameros konstrukcija užtikrina didelį tankį.

Augalų masė presavimo kameroje stipriai suspaudžiama ir 
supresuojama į uolos kietumo, stabilius ryšulius. Slėgis presavimo 
kameroje reguliuojamas hidrauliniu būdu, iš kabinos. Visi ryšuliai 
yra vienodo ilgio ir didžiausio įmanomo tankio. Tai būtina sąlyga, 
kad ryšulių pakrovimo į transporto priemones ir iškrovimo darbai 
būtų atliekami subalansuotai ir sklandžiai.

Švari presavimo kamera.

Svarbu visiems, kurie teikia presavimo paslaugas: naudojant 
pasirenkamą ryšulių išmetimo įrenginį, iš presavimo kameros 
galima išmesti paskutinius du ryšulius.
Jei reikia presą išvalyti ir jį paruošti saugoti žiemą, taip pat nėra 
nieko paprasčiau.Ryšulių išmetimo įrenginio valdymo įranga 
sumontuota ant preso.

Rampa su ritinėliais supresuotus ryšulius švelniai nuleidžia ant 
lauko paviršiaus. 

Vienodo dydžio.

2,12 m ilgio presavimo kamera, kuri yra labai atspari trinčiai, ir 
stūmoklis, kurį varo didelis pagrindinis reduktorius, užtikrina labai 
didelį ryšulių kietumą net esant dideliam našumui. Stūmoklį 
patikimai nukreipia keturi dideli ritinėliai, o reguliuojamos šoninės 
plokštės užtikrina puikų ryšulių tankį bet kokiomis sąlygomis. 
Šiaudai, šienas arba silosas į plonus suspaustus sluoksnius 
supresuojami per rekordiškai trumpą laiką: 61 stūmoklio eiga per 
minutę ir iš viršaus hidrauliniu būdu spaudžiama plokštė užtikrina 
vienodą didelį ryšulio suspaudimą ir optimalų ryšulio svorį.

Kompaktiški.

Naudojant valdymo pultą, presavimo slėgį atsižvelgiant į darbo 
sąlygas galima pakeisti bet kuriuo metu, greitai ir lengvai. 
Optimalioje padėtyje sumontuotas žvaigždės formos ratas 
tiksliai stebi nustatytą ryšulio ilgį, kurį galima keisti dideliame 
diapazone – nuo 0,7 m iki 2,4 m. Kompaktiški ir sunkūs, 
tikslios stačiakampės formos ryšuliai išstumiami iš presavimo 
kameros ir, naudojant rampą su ritinėliais, nuleidžiami ant 
lauko paviršiaus.

Du ryšuliai vienoje vietoje.

Naudojant DUO-PACK ryšulių surinktuvą, du ryšuliai visada 
užkeliami vienas ant kito ir tada nuleidžiami ant lauko 
paviršiaus kaip didelė rietuvė. Naudojant krautuvą su tinkamu 
griebtuvu, ši 80 cm pločio ir 100 cm aukščio rietuvė į 
transporto priemonę gali būti pakrauta per vieną kartą.
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Patogus valdymas su naujuoju CEMIS 700. Valdymas
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CEMIS 700

Patogus pasirinkimas.

Dažnas išlipimas iš kabinos ne tik mažina nusiteikimą dirbti, 
bet taip pat sumažina dienos išdirbį. Todėl mes pasirūpinome 
tuo, kad pagrindinius QUADRANT darbo parametrus 
galėtumėte valdyti neišlipdami iš kabinos. Naujasis CEMIS 700 
su ISOBUS technologija žymiai palengvina jūsų darbą.

Naudodami diagnozavimo meniu, visada turėsite išsamią 
informaciją apie savo preso būklę ir svarbiausių mechanizmų 
sukimosi greitį. Taip pat yra nutrūkusio špagato perspėjimo 
sistema.

Naudodami skirtingus meniu punktus, presą galite reguliuoti 
pagal savo poreikius. Iš anksto galite nustatyti presavimo slėgį, 
tepimo intervalus ir ryšulių ilgį. Darbo metu pirštų galiukais 
galite reguliuoti ryšulio ilgį ir presavimo slėgį, įjungti surišimo 
procesą, nustatyti stūmoklio eigų per minutę skaičių ir stebėti 
dešinės bei kairės pusių indikatorius.

Savo QUADRANT galite sumontuoti pasirenkamą įrangą, 
kurios darbas atvaizduojamas CEMIS 700 ekrane:

 − Drėgmės jutiklis
 − Automatinis centrinis tepimas 
 − Ryšulio ilgio reguliavimas ir ryšulio ilgio atvaizdavimas
 − Dešinės/kairės pusės indikatoriai
 − Ryšulio ilgio reguliavimas
 − Tepimo intervalų reguliavimas
 − Augalų masės drėgmės atvaizdavimas
 − Darbų organizavimas

Galima įrašyti 20 klientų darbo duomenis. Atskirai kiekvienam 
klientui išsaugoma darbo trukmė ir ryšulių kiekis. Ši informacija 
naudojama apskaitos tvarkymui.

Kiekvienas ryšulys kaip tik tokio ilgio, kokio 
jums reikia.

Žvaigždės formos ratas patikimai matuoja ryšulio ilgį ir užtikrina 
nuolatinį matavimą.

Standartinė įranga: 
 − Slėgio reguliavimas
 − Slėgio atvaizdavimas
 − Skaitiklio meniu su 20 atminties vietų
 − Stūmoklio eigų skaičiaus atvaizdavimas
 − Dabartinio presavimo slėgio atvaizdavimas 
 − NAUJIENA:
 − Jutiklinis ekranas
 − Labai geras jautrumas
 − Jungtis vaizdo kamerai
 − ISOBUS sąsaja

Atsiperka.
CEMIS 700.

Informacijos meniu:
Šis meniu teikia pagrindinę 
informaciją apie preso mechanizmų 
sukimosi greitį, pvz., pagrindinės 
pavaros ir rinktuvo sukimosi greičiai.

Darbo meniu:
Presavimo slėgis, stūmoklio eigos per 
minutę, ryšulių skaičius, klientų skaičius.

Pasirenkama: ryšulių ilgio 
atvaizdavimas, ryšulių ilgio 
reguliavimas, dešinės/kairės pusės 
indikatoriai, drėgmės jutiklis, ryšulio 
išmetimo jutiklis.

Užduočių meniu:
Galima išsaugoti iki 20 darbų 
duomenis. Išsaugomi šie duomenys: 
bendras valandų skaičius, ryšulių 
skaičius

Nustatymų meniu:
Presavimo slėgis, tepimo intervalai, 
ryšulio ilgis (pasirenkama)

NAUJIENA
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Svarbi kiekviena minutė. Techninė priežiūra

Važiuoja švelniai.

QUADRANT turi vieną ašį, ant kurios sumontuotos didelių 
matmenų 500/55 R 20 padangos. Jos užtikrina mažiausią 
įmanomą dirvožemio suslėgimą, maksimalią velėnos apsaugą 
ir sklandų važiavimą. Dėl jų maksimalaus kontakto ploto, 
sumažėja žalingas dirvožemio suslėgimas net važiuojant labai 
lengvo dirvožemio ar drėgnomis dirvomis.

Taupo laiką.

Prastovos kainuoja, todėl jų būtina vengti. Taip pat labai 
svarbu, kad mašinos techninė priežiūra būtų atliekama 
sklandžiai ir greitai, kaip ir derliaus nuėmimas. 

Automatinis tepimas.

Tiesą sakant, apie techninę priežiūrą galėtume nekalbėti, 
kadangi QUADRANT savininkams techninė priežiūra nekelia 
problemų. 

QUADRANT 4000 viskas yra sukonstruota taip, kad techninės 
priežiūros darbus būtų galima atlikti lengvai arba jų visai nereikėtų.

 − Pavaros ir apsauginės movos veikia panardintos alyvoje.
 − Pavaros sistemoje yra labai mažai judančių dalių

QUADRANT 4000 yra gerai pritaikytas sudėtingoms darbo 
sąlygoms. Pasirenkama automatinė centrinio tepimo sistema 
tepalą tiekia į visas svarbias mašinos dalis: kimštuvą ir adatas, 
stūmoklį ir rišimo aparatus. 2 litrų tepalo baką turinti QUADRANT 
centrinio tepimo sistema tepa 45 tepimo taškus. Tepimo intervalai 
nustatomi gamykloje.
Pasirenkama: tepimo intervalus galima reguliuoti tiesiogiai 
CEMIS 700, atsižvelgiant į poreikius ir darbo intensyvumą.
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Vykdo pažadus. Darbas
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Svarbiausia – pašarų kokybė.

„Naudojant kimštuvo technologiją, išsaugomi 
svarbūs baltymai.“

Julien Alain ūkyje, kuris įsikūręs St. Victoret, netoli Marselio 
(Prancūzija), laiko maždaug 100 žirgų. Prasidėjus derliaus 
nuėmimo sezonui, jis kreipiasi į paslaugų teikėją Olivier 
Bornand iš Taraskono. Olivier Bornand žirgams skirtą šieną 
presuoja naujuoju QUADRANT 4000. Svarbiausias 
argumentas – pašarų apsauga naudojant QUADRANT 4000 
kimštuvo technologiją. „Liucerna, kaip baltymų šaltinis, daro 
labai didelę įtaką lenktyniniams žirgams", – paaiškina Julien 
Alain. Olivier Bornand jį papildo: „Labai svarbu, kad liucernos 
lapeliai liktų ant stiebo. QUADRANT 4000 privalumas – 
tiekiamas visas augalo stiebas, todėl lapeliai nenubraukiami. 
Augalų masę į presavimo kamerą tiekia kimštuvas. Šeriant 
gyvulius, labai svarbu išsaugoti pašaruose esančius baltymus.“

Pasakojimai apie naudojimo patirtį

„Ryšulių dydis labai patogus.“

Julien Alain taip pat pastebi: „80/50 dydžio ryšuliai turi daug 
privalumų, kadangi tokio dydžio ryšulius galima kelti mažais 
traktoriais arba paprasčiausiai rankomis.“ Mažesnis ryšulio 
dydis yra svarbus darbo veiksnys, ypatingai žirgų fermose. 
Atskiri suspausti sluoksniai taip pat yra praktiško dydžio. 
Ypatingai pirmojo pjovimo. „Sluoksniai idealiai tinka mūsų 
nuolatiniams klientams, kadangi jie atitinka arklio dienos 
pašaro normą“ – sako H. Olivier Bornand.

„Labai paprastas naudoti ir labai tikslus.“

Julien Alain įvertino QUADRANT 4000 valdymo terminalą. Nors 
jo anksčiau niekada neteko naudoti, su juo dirbti išmoko labai 
greitai. „Valdymo terminale galiu nustatyti ryšulio ilgį ir presavimo 
slėgį. Taip pat galiu kontroliuoti visos mašinos darbą.“ Olivier 
Bornand, kaip paslaugų teikėjui, dėl didesnio šiaudų tankio 
ryšulyje atsiveria naujos rinkos galimybės. Ryšulio svoris gali 
siekti iki 240 kg, todėl sumažėja transportavimo išlaidos. Šio 
ekonominio veiksnio nereikėtų nuvertinti.

Julien Alain ir Olivier Bornand nuomonės sutampa: naujasis 
QUADRANT 4000 yra labai patogus naudoti ir veikia itin greitai. 
Pašarų kokybė tinkama. Tikrai gera investicija.
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Daugiau mūsų paslaugų. Didesnė jūsų sėkmė.

CLAAS ORIGINAL. Jūsų mašinos 
ilgaamžiškumui.

CLAAS pardavimo atstovų tinklo visame pasaulyje „First 
CLAAS Service“ specialistai užtikrina nenutrūkstamą atsarginių 
dalių tiekimą ir aukštą serviso kokybę ištisą parą. Jie turi 
būtinas žinias ir patirtį ir visada pasirengę padėti jums. Jūs 
galite pasitikėti mumis. Mes visada skubiai pristatysime 
reikalingą CLAAS ORIGINAL atsarginę detalę, kuri išsiskiria 
aukščiausia kokybe, puikiu darbu ir ilgaamžiškumu.

Geras klientų aptarnavimas turi turėti vieną 
svarbią savybę: jis turi būti šalia.

Mūsų centrinis atsarginių dalių sandėlis Hamm (Vokietija) 
pristato visas CLAAS ORIGINAL atsargines dalis greitai ir 
patikimai visame pasaulyje. Tankus CLAAS pardavimų atstovų 
tinklas visame pasaulyje garantuoja, kad atsarginės dalys 
pasiektų klientą kaip galima greičiau, kad ir kur jis bebūtų. 

Geriausiose rankose.

CLAAS atstovavimo įmonės yra vienos efektyviausių žemės 
ūkio technologijų įmonių pasaulyje. Mūsų paslaugų komandos 
yra tinkamai kvalifikuotos ir aprūpintos visais svarbiausiais 
specialiais įrankiais bei diagnostikos sistemomis. CLAAS 
servisas pasižymi aukštos kokybės darbu, kuris atitinka visus 
jūsų lūkesčius, susijusius su kompetencija ir patikimumu. 

Investuokite į geriausią. Investuokite į savo 
sėkmę!

Augančios kainos ir glausti darbų atlikimo terminai sezono metu 
reikalauja priemonių, kurios padėtų užtikrinti jūsų mašinos 
tinkamą paruošimą darbui pasibaigus nustatytai dvylikos mėnesių 
garantijai. Tam CLAAS siūlo individualius ir ekonomiškai 
naudingus serviso produktus, padėsiančius užtikrinti aukštą 
patikimumą ir efektyvumą. Jūs galite pasirinkti serviso paketą, 
kuris labiausiai atitinka jūsų poreikius: patikrinimas pasibaigus 
sezonui, sutartis dėl techninio aptarnavimo ir MAXI CARE 
(garantijos pratęsimas). Tai leidžia jums planuoti išlaidas ir 
garantuoja jūsų mašinos patikimą darbą.

●  Standartinė įranga      ○  Pasirenkama įranga      □  Galima      –  Negalima

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų klientų reikalavimus, todėl gaminiai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir specifikacijos turi būti 
vertinami kaip apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri į standartinę komplektaciją neįeina. 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.

QUADRANT 4000

Prikabinimo įrenginys
GTV greitis aps./min. 1000
Hidraulinė atraminė koja ●

Rutulinis prikabinimo įrenginys ○

Hidraulinės jungtys 1 vk ir 1 dk

Rinktuvas
Plotis m 2,00
DIN darbinis plotis m 1,80
Pirštų laikiklių skaičius  4
Lauko paviršiaus kopijavimas dviem pasukamais rinktuvo atraminiais ratais ●

Augalų masės tiekimas
Fazinis kimštuvas 2 ●

Fazinio kimštuvo pirštai vnt. 5

Presavimo kamera
Presavimo stūmoklio eigos eigos/min. 61
Maks. presavimo slėgis bar 160
Ryšulių išmetimo įrenginys ●

Drėgmės jutiklis ○

Presavimo kameros matmenys
Ilgis m 2,12
Plotis m 0,80
Aukštis m 0,50
Ryšulio ilgis m 0,70 - 2,40

Valdymas
CEMIS 700 ○

ISOBUS kabelis ●

Automatinis centrinis tepimas ●

Rankinis centrinis tepimas ○

Rišimas
Rišimo aparatų skaičius 4
Špagato ričių skaičius ričių saugojimo skyriuje 16 po 11,5 kg
Du rišimo aparatų valymo ventiliatoriai ●

TURBO FAN rišimo aparatų valymo sistema ○

Ryšulio išmetimas ant lauko
Mechaniniu būdu užlenkiama ritininė išmetimo rampa ●

Matmenys ir svoris
Plotis m 2,45
Aukštis m 2,73
Ilgis transportavimo padėtyje m 6,63
Ilgis darbinėje padėtyje m 7,75
Aukštis su DUO PACK m 3,00
Ilgis su DUO PACK m 9,75
Svoris (viena ašis) kg 4210
Svoris su DUO PACK kg 4830

Padangos
Viena ašis 500/55 R 20
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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




