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Izšķirošais ir detaļās.
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JAGUAR 800

Jūsu palīgi novācot ražu.

Kvalitāte, kas nosaka standartus. Vēl nebijusi veiktspēja. Pats labākais 
komforts un vadāmība. Bezkompromisa uzticamība: CLAAS JAGUAR.

Ja runa ir par ražas novākšanu, nepieļaujiet kompromisus: šajā brošūrā jūs 
uzzināsit par CLAAS JAGUAR pašjājējsmalcinātāja galvenām priekšrocībām. 
Jūsu CLAAS tirdzniecības pārstāvis jums labprāt sniegs detalizētu informāciju 
par visiem jauninājumiem un izdevīgajiem finansēšanas nosacījumiem.
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Veic savu darbu uz jebkura lauka. 
 CLAAS JAGUAR 800 sērija.

Pasaules tirgus līderis

 

Nosaka jaunus standartus.
Ar vairāk nekā 40 000 mašīnām, kas izgatavotas kopš 1973. 
gada, pasaulē veiksmīgākais pašgājējsmalcinātājs nodrošina, 
ka katru dienu miljoniem cilvēku bauda glāzi veselīga piena. 
Tas ir bijis iespējams tāpēc, ka esam JAGUAR nepārtraukti 
uzlabojuši, lai tas atbilstu jūsu prasībām..

Uzticieties pasaules čempionam.
 − 40 000 pašgājējsmalcinātāji, kas saražoti vairāk nekā  
45 gadu laikā

 − 80 000 īpašnieku, ņemot vērā vienreizēju mašīnas 
tālākpārdošanu

 − 160 000 JAGUAR operatoru ar vismaz diviem operatoriem 
uz vienu mašīnu

 − 18 000 000 JAGUAR zirgspēku (aprēķināts) visos tirgos  
līdz šim

Efektīvs spēlētājs.
JAGUAR 408-653 zirgspēki garantē augstu veiktspēju un 
efektivitāti: pateicoties CRUISE PILOT dzinēja vadības sistēmai, 
jūs vienmēr varēsit darbināt JAGUAR, izmantojot tā maksimālo 
veiktspēju. Tas nodrošina ļoti efektīvu degvielas patēriņu, un šim 
pašgājējsmalcinātājam savā veiktspējas klasē nav līdzinieku.

Augstākā efektivitāte.
Tirgus salīdzinājumos tā piedziņas sistēma pārsteidz ar savu 
izcilo efektivitāti. Dzinēja jauda precīzi atbilst piedziņas sistēmām.

Operatoru atbalstošās intelektiskās sistēmas.
"Intelektiskās lopbarības novākšanas sistēmas ļauj palielināt 
izslaukumu līdz pat vienam litram piena dienā. Un, ja kaut kas 
nestrādā pareizi, CLAAS Service dienests ir gatavs jums 
palīdzēt jebkurā diennakts laikā un jebkurā pasaules vietā.

CLAAS Service & Parts.
Mūsu servisa un rezerves daļu speciālisti ir orientēti uz 
problēmrisinājumiem, lai jūs no saviem laukiem, kuros 
strādājat, varētu saņemt pašu labāko. Rezultāts: uzticamas, 
ilgi kalpojošas mašīnas.

Vislabākā lopbarība.
Intelektiski vadāmās atbalsta sistēmas jums vienmēr palīdzēs 
panākt augstu skābbarības kvalitāti. Un, tā kā tas ir CLAAS 
JAGUAR, tad palīdzēs arī uzturēt optimālu degvielas patēriņa 
un ražas attiecību (l/t).

Ātra piekļuve visām funkcijām.
Jūs atklāsit, ka pēc īsa brīža varat JAGUAR vadīt intuitīvi. 
Galveno funkciju darbināšanai būs jāizmanto tikai dažas, 
loģiski izkārtotas centrālās vadības ierīces. Šīs koncepcijas 
pamatā ir jaunais CEBIS ar skārienekrānu.

Ērtības it visā.
Arī komfortu, kāds ir kabīnē, nevarētu vēlēties labāku. Tā 
nodrošina klusāku darba vidi, no tās ir laba redzamība un tajā 
ir ergonomisks, katram operatoram pielāgojams sēdeklis. 

Operatoru atbalstošās sistēmas, kas atvieglo jūsu darbu.
AUTO FILL, AUTO PILOT un CRUISE PILOT – tās ir tikai dažas 
no funkcijām, kas palīdz jums efektīvi novākt ražu garajās 
darba dienās.

Pasaules tirgus līderis. Visaugstākā veiktspēja. Bezkompromisa kvalitāte: 
SHREDLAGE®.

Visklusākā kabīne ar intuitīvi 
vadāmām un ērtām vadības 
ierīcēm.
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SatursInovācijas paaugstina jūsu efektivitāti.

Automātiskā transporta aizsardzība 
ļauj pārbraukt no lauka uz nākamo, 
neizkāpjot no kabīnes.
9. lappuse
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Tuvās infrasarkanās gaismas spektrometrs nosaka 
sausnas un komponentu references vērtību kukurūzā, 
zālē un no lapām un kātiem sastāvošā masā.
22. lappuse

Sešu cilindru rindas dzinējs ar tilpumu līdz 15,6 l 
atbilst V posma izmešu standartiem.
31. lappuse

Skābbarības piedevu aplikācija 
atrod pareizos skābbarības piedevas 
iesmidzināšanas iestatījumus, pamatojoties  
uz skābbarības piedevu un augu masu.
24. lappuse

CEBIS ar skārienekrānu ļauj 
JAGUAR vadīt daudz ērtāk nekā 
jebkad iepriekš.
38. lappuse

11% vairāk vilces jaudas, 
pateicoties uzlabotajai ritošās  
daļas piedziņa.
34. lappuse

Izturīgs rotācijas gredzens, lai izkraušanas tornis 
būtu stabili un droši vadāms.
21. lappuse

Augstas veiktspējas 4 rievu siksna darbina sešu 
metru plato DIRECT DISC.
13. lappuse

JAUNUMS
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Hederi

Izmanto visā pasaulē.

Prasība pēc arvien augstākām ražām nozīmē to, ka pieaug arī 
prasības lopbarības kombainiem. Tīra augu masas paņemšana, 
izturīga tehnoloģija un universālums – tie visi ir svarīgi faktori. 
Ar JAGUAR tiek novāktas ļoti daudzas kultūras, un to  
izmanto visā pasaulē. Hederus var viegli uzstādīt un noņemt, 
izmantojot ātrdarbīgos savienotājus, un šie hederi izcili 
pielāgojas virsmas reljefam. 

PICK UP 300 / 380.
 − Jaudīgs pacēlējs ar piecām zaru rindām, kas nodrošina tīru 
zāles savākšanu

 − Izturīgs vāla piespiedējrullis ar lielu padeves šneku, lai 
nodrošinātu lielu materiāla caurplūdi 

 − AUTO CONTOUR – lai nodrošinātu automātisku augsnes 
reljefa kopēšanu

DIRECT DISC 600 / 500 un 600 P / 500 P.
 − Vāla piespiedējrullis, kas nodrošina ļoti vienmērīgu augu 
masas plūsmu

 − MAX CUT pļaujmašīnas pamatne, ar kuru var ļoti akurāti 
nopļaut zāli

 − Lāpstveida veltnis – lai novācot īsu kultūru, veidotos 
optimāla masas plūsmu

 − Ļoti liels padeves šneks nodrošina lielu augu materiāla 
caurplūdi

ORBIS 750 / 600 / 600 SD / 450.
 − Kukurūzas hederi ar darba platumiem no 4,5 m līdz 7,5 m
 − ORBIS 700, 600, 600 SD modeļos nav jākāpj ārā no 
kabīnes, pateicoties automātiskai transporta aizsardzības 
sistēmai

 − ORBIS 750 salocīšana aizņem tikai 15 sekundes 
 − AUTO CONTOUR – automātiskai reljefa kopēšanai un 
automātiskai stūrēšanai

Adapteris hederiem CORIO un CONSPEED
 − Ātra un ērta hedera pievienošana kombainam, piemēram, 
lai pievienotu kukurūzas vālīšu plūcēju 

 − Integrēts padeves veltnis, kas nodrošina vēl vienmērīgāku 
augu masas plūsmu 

 − Piedziņas pievienošana JAGUAR pašgājējsmalcinātājam, 
izmantojot ātrdarbīgo savienotāju

Optimāla augu masas plūsma sākas ar hederu.

Atrodiet savam JAGUAR 
pareizo hederu.
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Padeves kameraTieša un ātra.  
Masas plūsma.

1 Padeves kamera
 − Izturība ar perfektu sākotnējo 
saspiešanu

 − Sešus smalcināšanas garumus 
var iestatīt mehāniski

 − Lēna reversēšana, izmantojot 
hidraulisko motoru

2 V-CLASSIC nažu trumulis
 − Precīza griešana izcilai 
smalcināšanas kvalitātei

 − Centrēta sasmalcinātā materiāla 
padeve nodrošina nodilumizturību

3 Graudu placinātājs
 − Optimāla augu masas apstrāde
 − MULTI CROP CRACKER  
placinātāja koncepcija

4 Paātrinātājs
 − Smalcinātā materiāla centrēta 
padeve drošai materiāla 
transportēšanai 

 − Mehāniski regulējama sprauga

Maksimāla veiktspēja ar zemu jaudas patēriņu.

Optimāla masas plūsma ir galvenais faktors, kas nosaka dienas 
ražīgumu. Augu masa tiek virzīta cauri visai mašīnai taisnā 
līnijā, nekur nepagriežoties. Tā tiek katrā solī paātrināta un ar  
V veidā izvietotajiem nažiem un paātrinātājlāpstiņu palīdzību 
centrēta. Tas nodrošina ne tikai ļoti uzticamu darbību, bet arī 
maksimālu ražīgumu ar minimālu degvielas patēriņu, un tas ir 
iespaidīgs – litrs stundā.
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Padeves kameraJaudīga un uzticama.  
Padeves kamera.

Jutīgs metāla detektors.
Priekšējos padeves ruļļos uzstādītā metāla detektoru sistēma 
savlaicīgi konstatē magnetizējamus metāla gabalus. Aktīvais 
bremzēšanas mehānisms nekavējoties aptur padevi un praktiski 
nerada nodilumu. Ar grafisku vietas uzrādīšanu CEBIS ekrānā, 
vadītājs var ātri atrast metāla gabala atrašanās vietu.

STOP ROCK akmeņu detektors.
Lai arī cik jaudīga un izturīga būtu padeves kamera, tās 
uzticamība ir tieši atkarīga no tā, cik ātri tā reaģē uz 
svešķermeņiem. STOP ROCK akmeņu detektors palielina 
JAGUAR uzticamību. Konstatējot akmeņus vālā, tā nekavējoties 
aptur padevi. Minimālo akmeņu izmēru var noteikt individuāli. 
Jutīgumu ērti var iestatīt no operatora vietas ar CEBIS.

Hedera piedziņa.
Piedziņas jauda tiek no nažu trumuļa vārpstas mehāniski 
padota ar četru rievu ķīlsiksnas palīdzību. Tas hederiem 
nodrošina uzticamu piedziņu, piemēram, sešus metrus 
platajam DIRECT DISC.

Izturīgi ruļļi.
JAGUAR mašīnā padeves ruļļu piedziņa ir ļoti jaudīga. Atkarībā 
no vajadzības, ir iespējams iestatīt sešus smalcināšanas 
garumus. Izturīgie piespiedējruļļi nodrošina optimālu augu 
masas plūsmu. Savukārt nomaināmās līstes samazina 
mašīnas nodilumu.

Hidraulisks reversētājs.
Hidrauliskais reversētājs nodrošina lēnu, kontrolētu un jutīgu 
reversa rotāciju. Smalcinātā masa no padeves kameras tiek 
saudzīgi padota atpakaļ. Lietojot kopā ar vāla pacēlēju PICK UP, 
vāla piespiedējruļļi automātiski paceļas un, ja nepieciešams, 
paceļas arī pacēlēja šneks. Pakāpeniski reversējot, 
svešķermeņi nonāk līdz padeves ruļļiem, no kurienes tos var 
ātri un droši aizvākt.

STOP ROCK.Metāla detektora jaudas  
apturēšanas sajūgs.

Lai izpildītu klientu prasības, kādas ir dažādos tirgos, tiek attiecīgi koriģēti smalcināšanas garuma diapazoni.

Pati labākā veiktspēja jau no paša sākuma.
 − Izturīga padeves kamera
 − Jaudīga hedera piedziņa
 − Koordinēts smalcināšanas garuma diapazons
 − Uzticama aizsardzība, pateicoties metāla 
detektoram un STOP ROCK 
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V-CLASSIC nažu trumulisPrecīzs un pārbaudīts.  
V-CLASSIC nažu trumulis.

V veidā izkārtoti naži.
Efektīvais 750 mm platais nažu trumulis JAGUAR kombainā ir 
unikāls. Naži ir izvietoti V veidā un cērt līdzīgi giljotīnai – ar 
minimālu piepūli. Tajā pašā laikā lopbarība tiek padota uz vidu, 
un tas samazina dilšanu, kas varētu rasties, beržoties pret 
nažu trumuļa korpusa malām.

 − Izturīga konstrukcija
 − Minimāla nepieciešamā jauda
 − Augsta veiktspēja
 − Sasmalcinātais materiāls ir augstvērtīgs
 − Teicama izkraušana

V-CLASSIC nažu trumulis pieejams trīs versijās: 
1 V20 – izmantošanai ar rupjas struktūras lopbarību vai, 

galvenokārt, zālei 
2 V24 – zālei un kukurūzai; piemērots lielākam zāles 

griešanas garumam
3 V28 – zālei un kukurūzai; piemērots īsākam kukurūzas 

griešanas garumam

Pilnīgi automātiska asināšana.
Precīza smalcināšana un konsekventa smalcināšanas kvalitāte 
iespējama tikai tad, ja asmeņi ir ļoti asi. Nažu asināšana tiek 
vadīta no kabīnes.

Precīza sagriešana.
Kā izvēles opcija jums tiek piedāvāta iespēja no kabīnes 
regulēt arī pretgriezēja iestatījumus. Pretgriezējs nav 
jāatskrūvē, tā vietā montāžas bloks, pateicoties šarnīra 
konstrukcijai, saudzīgi virzās uz nažu trumuļa pusi ar 
augšpusē cieši pieskrūvētu pretgriezēju. Skaņas sensori 
konstatē saskaršanos un atbilstoši pieregulē pretgriezēju.

Asināšana, un arī pretgriezēja regulēšana, jāveic atkarībā 
apjoma, kādu naži ir apstrādājuši, nevis atkarībā no darbības 
laika. Ar CEBIS ir iespējams uzstādīt attiecīgu nažu asināšanas 
atgādinājumu.

Smalcināšanas garumi.
Lai dubultotu smalcināšanas garumu, V-CLASSIC trumuli var 
aprīkot ar pussekciju nažiem. Tie nodrošina ļoti konsekventu 
materiāla apstrādi, un tie ir ideāli piemēroti zālei vai kukurūzai, 
kas jāsasmalcina garos gabalos vai jāsagatavo, izmantojot 
SHREDLAGE®.

Rotors Pielietojums Nažu komplekts - viss Nažu komplekts - puse Pussekciju naži

V-CLASSIC 28 Nažu komplekts 28 = 2 x 14 14 = 2 x 7 28 = 2 x 14
Smalcināšanas garums 4 / 5,5 / 7,5 / 10 / 13 / 15,5 8 / 11 / 15 / 20 / 26 / 311 8 / 11 / 15 / 20 / 26 / 311

V-CLASSIC 24 Nažu komplekts 24 = 2 x 12 12 = 2 x 6 24 = 2 x 12
Smalcināšanas garums 4,5 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 9 / 13 / 18 / 24 / 30 / 361 9 / 13 / 18 / 24 / 30 / 361

V-CLASSIC 20 Nažu komplekts 20 = 2 x 10 10 = 2 x 5 20 = 2 x 10
Smalcināšanas garums 6 / 8 / 11 / 14 / 18 / 22 12 / 16 / 22 / 28 / 361 / 441 12 / 16 / 22 / 28 / 361 / 441

1 Smalcināšanas garums, kas pārsniedz 30 mm, nav paredzēts lietošanai ar placinātāju.

Iespējamie smalcināšanas garumi.

V28 ar pusi no parastā 
nažu skaita, lai pagarinātu 
smalcināšanas diapazonu 
bez placinātāja.

V28 ar pussekciju nažiem, 
lai pagarinātu smalcināšanas 
diapazonu, izmantojot 
simetrisku materiāla padevi; 
piemērots lietošanai ar 
placinātāju, piemēram, 
SHREDLAGE® metodei.
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MULTI CROP CRACKERAugstākās kvalitātes rezultātus nodrošina  
trīs speciālisti.

30201000
mm

302010
mm

MCC SHREDLAGE®.
Šī tehnoloģija, kas izstrādāta ASV, ļauj sasmalcināt materiālu 
ļoti garos smalcināšanas garumos, sākot ar 26 līdz 30 mm.

Ruļļiem ir zāģveida profils, pretēji rotējoša spirālveida rieva, un 
to ātruma starpība ir 50%. Tādā veidā MCC SHREDLAGE® 
ļauj kārtīgi sasmalcināt kukurūzas graudus, pilnībā saberzt 
vālīšu fragmentus un efektīvi saplucināt lapas. Papildus šīm 
apstrādes darbībām spirālveida rieva, radot uz kātu materiālu 
sānisko efektu, noberž no tiem mizu. Tajā pašā laikā mīkstais 
iekšpuses kodols tiek sadalīts gareniski. SHREDLAGE® 
skābbarību ir iespējams ļoti labi sablietēt, jo materiāls 
uzglabāšanas laikā saķeras, un bumeranga efekts ir minimāls. 

MCC MAX.
MCC MAX ruļļiem ir 30 gredzenveida segmenti un zāģzobu 
profils. Gredzenveida segmentu izvietojums un speciālā 
ģeometrija nodrošina, ka materiāls tiek apstrādāts ne tikai 
drupinot un beržot, bet arī griežot un cērtot. Tas intensīvāk 
saplacina kukurūzas graudus, kā arī ļauj apstrādāt 
sašķiedrotus stiebru fragmentus. 

Salīdzinot ar parastajiem placinātājiem, MCC MAX ir daudz 
plašāks pielietojums attiecībā uz smalcināšanas garumiem un 
sausnas īpatsvaru. Tajā pašā laikā apstrāde tiek veikta ļoti 
kvalitatīvi. Iespēja gatavot lopbarību, nemainot mašīnas 
aprīkojumu, patiks lauksaimniekiem ar visdažādākajām prasībām.

MCC CLASSIC.
Parastajam MCC CLASSIC ir praksē pārbaudītais zāģa profila 
profils, un tas darbojas ar standarta ātruma starpību 30%. Šo 
sistēmu var veiksmīgi izmantot, novācot īsu kukurūzu biogāzes 
stacijām vai sagatavojot skābbarību piena un gaļas liellopiem. 
Vēlamo graudu apstrādes līmeni var panākt, palielinot  
ātruma starpību.

JAUNUMS: MCC MAX placinātājs.
1 Maksimāls kalpošanas laiks, jo tam, pateicoties  

BusaCLAD pārklājumam, ir augsta nodilumizturība
2 Maksimāli intensīva graudu apstrāde
3 Maksimāli iespējamā produktivitāte ar JAGUAR 880*, 

kuram dzinēja jauda ir līdz 653 ZS
4 Maksimāla elastība, lai atbilstu dažādām prasībām

3160 ha trīs kukurūzas novākšanas reizēs.
Pakalpojumu sniedzējs Meijers no Mepenē-Apeldornā izmantos 
MCC MAX vēl ceturtās kukurūzas ražas novākšanas laikā.

*JAGUAR 880 tikai atsevišķiem tirgiem

MULTI CROP CRACKER darbības režīmi CLASSIC MAX SHREDLAGE®

Regulējama placinātājruļļu atstarpe □ □ □
Zobu skaits vienam rullim materiāla uzņemšanai un grauda lielums 125 / 125 diametram  

250 mm
100 / 100 diametram  
196 mm

120 / 130 diametram  
245 / 265 mm

110 / 145 diametram  
250 mm 95 / 120  
diametram 196 mm

Ruļļu ātruma starpība berzes efektam 30% 30% 50%
Gredzena segmenti, kas iesaistās, lai rastos smalcināšanas efekts – □ –
Ieslīpie gredzena segmentu zobi rada bīdes efektu – □ –
Pretējā virzienā rotējoša spirāles rieva, kas nodrošina pīlinga efektu – – □

□  Pieejams      –  Nav pieejams

3020100
mm
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V-28 V-24 V-20

* Halbmesser
Half knives
V-24 / V-28

4-15,5 mm 4,5-18 mm 6-22 mm 9-36 mm / 8-31 mm
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JAGUAR 800 *Halbmesser bis 30 mm bei Corncracker-Einsatz freigegeben / Half knive up to 30 mm with Corncracker released

SHREDLAGE®

Pareizais atstatums samazina izmaksas. 
Tas, cik intensīvi augu materiāls tiek apstrādāts, ir atkarīgs no 
atstarpes lieluma starp ruļļiem. Šeit ir jāievēro princips: tikai tik 
intensīvi, cik nepieciešams. Jo mazāka ir atstarpe, jo intensīvāk 
notiek augu masas apstrāde un lielāka jauda tiek prasīta no 
JAGUAR. Tas savukārt nozīmē, ka būs lielākas lopbarības 
novākšanas izmaksas.

MULTI CROP CRACKER sagatavo augstvērtīgu lopbarību.
 − Ļoti augsta veiktspēja ar optimālu smalcināmās masas apstrādi
 − Izturīga konstrukcija, pateicoties lielajiem gultņiem un cieši 
noslēgtajam korpusam

 − Siksna, lai nodrošinātu maksimālu jaudas pārvadi, tiek visu 
laiku hidrauliski spriegota, un tai nav jāveic apkope

 − Ruļļiem var ērti piekļūt, lai tos apkoptu vai nomainītu

SHREDLAGE® kvalitatīvam pienam un gaļai.

SHREDLAGE® sākas ar lopbarības novākšanu.
Intensīvā apstrāde palielina sasmalcinātā materiāla virsmu.  
Tas ievērojami uzlabo baktēriju fermentēšanos skābbarības 
gatavošanas laikā, bet pats galvenais – gremošanas laikā 
govs spureklī. 

SHREDLAGE® arī gaļas liellopu nobarošanas beigu posmam.
Ar SHREDLAGE® sasmalcinātas skābbarības ietekme uz liellopu 
nobarošanu tās beigu posmā vēl joprojām ir maz izpētīta. 
Osnabrikas Lietišķo zinātņu universitāte veica pirmo šādu 
nobarošanas izmēģinājumu ar 72 'Fleckvieh' šķirnes liellopiem. 

Barošana ar skābbarību, kas sagatavota pēc SHREDLAGE® 

tehnoloģijas, ir pozitīvi ietekmējusi liemeņa produktivitāti. 
Augstāka gaļas kvalitāte nodrošina labāku komerciālo klasi un 
ievērojami zemāku tauku klasi.

Labāka mājlopu veselība – tā ir tikai viena no daudzajām 
priekšrocībām, ko nodrošina SHREDLAGE®. Tā kā cietes 
pieejamība ir optimizēta, jūs varat samazināt barības 
koncentrāta daudzumu. Ir pat iespējams ierobežot vai nedot 
šķiedrvielu piedevas vispār, piemēram, salmus. 

Pētījumi, kas tika veikti Viskonsinas Universitātē Medisonā, 
pierādīja, ka SHREDLAGE® krasi palielina kukurūzas 
skābbarības fizisko ietekmi, vienlaikus palielinoties arī cietes 
satura pieejamībai. Turklāt spureklim labvēlīgā skābbarības 
struktūra veicina ganāmpulka veselību. 
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Izturīgs rotācijas gredzens, kas īpaši piemērots ražas novākšanai nogāzēs vai 
pie lieliem ātrumiem.

Ātra un uzticama materiāla savākšana. Izkraušana

Elastīga izkraušana.
 − Jūs ietaupāt jaudu, kāda nepieciešama, lai paātrinātu
 − Ja nepieciešams, jūs varat palielināt izkraušanas 
veiktspēju tieši no kabīnes

 − Izkraušanas tornim ir modulāra uzbūve
 − Ir iespējami darba platumi līdz 7,5 m

Vienkārša paātrinātāja noņemšana un uzstādīšana. Mehāniska masas paātrinātāja atstarpes regulēšana.

Enerģiju ekonomējoša paātrināšana.

Paātrinātājs JAGUAR mašīnā ir novietots ideāli piemērotā 
vietā. Materiāla plūsmai nedrīkst traucēt neērti leņķi, un to 
centrē ar V veida paātrinātājlāpstiņām. Tas samazina enerģijas 
patēriņu un nodilumu uz sānu sienām. 

Izkraušanas jaudu ir iespējams viegli palielināt.
Lai apstrādātu smagas kultūras, jūs varat līdz pat 10 mm 
hidrauliski palielināt atstarpi starp paātrinātāju un aizmugurējo 
sienu. Tā rezultātā vēl vairāk samazinās nepieciešamais 
enerģijas daudzums. Ja jūs, piemēram, strādājat ļoti sausā 
zālē vai sākat smalcināšanu jaunā laukā un jums nepieciešama 
liela izkraušanas jauda, atstarpi ir iespējams būtiski samazināt. 
Šo regulēšanu veic mehāniski apkopes nodalījumā, un tam  
var ērti piekļūt. 

Lai veiktu apkopi (piemēram, lai nomainītu nodilušu detaļu), 
augu masas paātrinātāju ir iespējams ātri un viegli noņemt.  
To var izdarīt divi pieredzējuši inženieri, un tas prasīs  
apmēram stundu.

Uzticama materiāla padošana līdz 7,5 m darba platumam.
Augsta izturība un zema pašmasa – tās ir galvenās 
izkraušanas torņa īpašības. Koncentrētā masas plūsma uzlabo 
tās precizitāti un samazina zudumus. Modulārā uzbūve ļauj 
veikt ātru pielāgošanos dažādiem darba platumiem. 

Divi pagarinājumi M un L izmērā ļauj panākt uzticamu masas 
padevi ar darba platumiem līdz 7,5 m. Visa izkraušanas torņa 
mugurpuse ir saskrūvēta tā, lai mugurpuses loksnes vienlaicīgi 
būtu arī kā maināmās dilstošās daļas. 
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Ideāla lopbarības masa.

Augstas kvalitātes skābbarība palielina izslaukumu un ilgtermiņā 
stiprina dzīvnieku veselību. JAGUAR intelektiskās sistēmas ir 
pamats tam, ka lopbarības kvalitāte sanāk izcila: ar precīzi 

Skābbarības kvalitāteVisas piedevas tiek precīzi dozētas.

Koncentrāts no termiskas tvertnes.
Dubultas sienas ACTISILER 37 tvertne aizsargā skābbarības 
piedevu koncentrātu no augstām temperatūrām. Piemēram, ja 
tvertne ir piepildīta ar koncentrātu pie 19°C, tad desmit darba 
stundu laikā, ja ārējā temperatūra ir 40°C, koncentrātam tā 
pacelsies līdz 23°C. Sūknis nodrošina precīzu dozēšanu no 
0,2-20 l/h vai, pamatojoties uz caurplūdi – no 10 līdz 50 ml/t.

dozētām piedevām (0,5 l/t līdz 2,0 l/t uz 200 t/h) no 375 litru 
tvertnes vai ar ļoti koncentrētām piedevām no jaunā 
ACTISILER 37. Smalcināšanas garumam un piedevu 
iestatīšanai izmanto sausnas satura vērtību, ko noteicis tuvās 
infrasarkanās gaismas spektrometrs (NIR sensors).

Dozēšana ar CEBIS.
CEBIS nodrošina precīzu informāciju par pielietotā 
skābbarības piedevas daudzuma un izmērītā sausnas satura 
automātisko mijiedarbību.
1 Devu piemēro, ņemot vērā pašreizējo sausnas saturu 
2 Ieprogrammētā deva no 375 l tvertnes 
3 Ieprogrammētā ACTISILER 37 deva 

Operators atbilstoši ieprogrammē CEBIS. 
1 CEBIS precizē atbilstošos iestatījumus
2 QUANTIMETER mēra caurplūdi
3 Izmēra sausnu un veido pamatu etapiem 4, 5 un 6.
4 Ļoti koncentrēta piedeva no ACTISILER 37 tiek dozēta 

automātiski
5 Skābbarības piedeva no ūdens tvertnes tiek dozēta 

automātiski
6 Placinātāja atstarpi var iestatīt elektriski
7 Pacelšanas funkcija ACTISILER 37 sistēmai un ūdens 

tvertnei roku mazgāšanai
8 Iekārta roku nomazgāšanai
9 TELEMATICS pārsūta datus
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Skābbarības kvalitāteOptimizēta skābbarības kvalitāte. 

JAUNUMS: precīza dozēšana, izmantojot 
CLAAS skābbarības piedevu aplikāciju.

Par pamatu izmantojot skābbarības piedevu īpašības un 
kultūras veidu, aplikācija jums palīdz atrast pareizos iestatījumus, 
lai, ņemot vērā izvēlētās tvertnes ietilpību, jūs varētu padot 
nepieciešamo dienas devu. Vienkārši ievadiet ražotāja ieteikto 
skābbarības piedevu un JAGUAR galvenos datus, un aplikācija 
aprēķinās precīzu devu augu masai un ražas novākšanas 
procesam. Skābbarības piedevu aplikācija ir pieejama caur 
CLAAS Connect operētājsistēmām Android un Apple. 

Galvenie dati precīzai dozēšanai.
 − Kāda ir paredzamā raža (t/ha)?
 − Kāda ir novācamā platība (ha)?
 − Kāds skābbarības piedevas daudzums ir ieteicams (ml/t)?
 − Kāds ir skābbarības piedevas daudzums iepakojumā (g)?

Skābbarības piedevu izmantošana atbilstoši situācijai. 
Pēc tam, kad aplikācijā ir parādīts, cik daudz skābbarības 
piedevas ir nepieciešams, jūs varat noteikt tās devu. Šim 
nolūkam nepieciešama papildu informācija:

 − Kura skābbarības piedevu sistēma tiks izmantota 
(ACTISILER vai skābbarības ūdens tvertne)?

 − Cik pilna ir attiecīgā tvertne?
 − Kāds ir darba platums (m)?
 − Kāds ir paredzamais darba ātrums (km/h)?
 − Vai smalcināšanas laikā dozēšana jāveic l/t vai l/h?

Tad jums tikai jāievada noteiktā deva CEBIS sistēmā, un jūs varat 
sākt darbu! Korekcijas var ievadīt jebkurā brīdī smalcināšanas 
laikā. Piemēram, ja ražas novākšanas ātrums ir lielāks, nekā 
sākotnēji plānots.

Ūdens – lai novērstu ražas plūsmas problēmas. 
Novācot kultūraugus ar ļoti augstu cukura saturu, 
programmētā ūdens pievienošana noteiktos augu masas 
plūsmas punktos (tie ir, piemēram, padeves kamera, virzošās 
plāksne, paātrinātājs un izkraušanas tornis) samazina lipīga 
materiāla plūsmas uzkrāšanos. 

Kolīdz augu masas plūsma ir pārtraukta, piemēram, uz 
apgriešanās slejas laukmalā vai mainot lopbarības piekabi, 
ūdens var tikt iesmidzināts automātiski. Ūdens no 375 litru 
tvertnes samitrina lipīgo materiālu tās plūsmas ceļā. Kad augu 
masa atkal sāk plūst, novāktais materiāls notīra šo plūsmas 
ceļu. Pēc tam skābbarības piedevu var iesmidzināt, izmantojot 
ACTISILER 37 tvertni.

JAUNUMS: skābbarības piedevas iesmidzināšana ar 
jaudu līdz 800 l/h. 
Ja skābbarības piedevas daudzums ir ļoti liels, tad tam ir 
paredzēts otrs skābbarības piedevu sūknis, kas dubulto 
dozēšanas jaudu no 400 l/h līdz 800 l/h. Vadība un displejs, 
protams, ir integrēti CEBIS.

Aplikācija: palīdz noteikt pareizo skābbarības piedevas devu.

Skābbarības piedevu tvertnes uzpildīšana.

(Ievadot aplikācijas ieteikumu CEBIS sistēmā).

CLAAS Connect — 
saņemiet savu 
skābbarības piedevu 
lietotni jau tagad.

JAUNUMS
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CLAAS POWER SYSTEMSJaudīga mašīna, kas ekonomē degvielu.

Mūsu piedziņas – tā ir optimāla mijiedarbība 
starp vislabākiem komponentiem.

Jūs CLAAS mašīna nav tikai tās atsevišķo detaļu kopums. 
Augstākā veiktspēja ir iespējama tikai tad, ja visas detaļas 
ideāli saskaņojas un optimāli darbojas.

Nosaukumā CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) mēs esam 
apvienojuši augstākās kvalitātes komponentus, lai 
izveidotu intelektisku piedziņas sistēmu, kas tagad ir 
noteikusi jaunus standartus. Pilna dzinēja jauda tikai tad, 
kad tā nepieciešama. Piedziņas, kas piemērotas veidam, 
kam mašīnas tiek izmantotas. Degvielu taupošas 
tehnoloģijas, kas ātri atmaksājas. 
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Piedziņas koncepcijaNepārspēta un efektīva.  
Piedziņa.

Nepārspēta desmitiem gadu.

JAGUAR revolucionāro piedziņas sistēmu CLAAS inženieri 
izstrādāja 1993. gadā, un tā ir noteikusi jaunus standartus. 
Tiešais spēka pārvads sevi praksē ir pierādījis neskaitāmas 
reizes. Arī šajā JAGUAR paaudzē mēs esam palikuši uzticami 
savai koncepcijai – dzinēju novietot šķērseniski.

Nav nepieciešama apkope. 
Smalcināšanas mehānisms tiek darbināts tieši, ar hidrauliski 
iepriekš nospriegotu siksnas piedziņu tieši no dzinēja  
galvenā sajūga.

Droši un uzticami.
Disku bremzes, kas piestiprinātas pie galvenā sajūga, ātri 
apstādina smalcinātāju, kad tiek izslēgta galvenā piedziņa. 
QUICK STOP palielina drošību. 

Efektivitāte. 
Tiešā piedziņa ļoti efektīvi pārvada jaudu, vienlaikus uzturot 
zemu specifiskās jaudas prasības.

Ērtības.
Heders tiek vadīts mehāniski, savukārt savienošana notiek, 
izmantojot ātrdarbīgo savienotāju.

JAGUAR galvenā piedziņa.
Izturīga, uzticama un neprasa lielu apkopi. Piecas funkcijas 
garantē maksimālu efektivitāti:

1 Šķērsām iebūvēts dzinējs
2 Tieša siksnas piedziņa no dzinēja:

 − Smalcināšanas agregāts
 − Paātrinātājs.

3 Placinātājs tiek darbināts tieši no paātrinātāja, izmantojot 
siksnas piedziņu.

4 QUICK STOP – aktīvā bremzēšanas sistēma liek masas 
plūsmai ātri apstāties, kad tiek izslēgta galvenā piedziņa

5 Piedziņas vārpsta un heders ir savienoti ar ātrdarbīgo 
savienotāju

QUICK STOP masas plūsmas apturēšana.Ātrdarbīgais savienotājs.

Lielāka veiktspēja. Nepieciešama mazāka jauda.
 − Praksē pārbaudīts un uzticams smalcinātājs
 − Efektīva tiešā piedziņa, kam nav pieciešama apkope
 − Mehāniska hedera piedziņa ar automātisku jaudas 
transmisiju, izmantojot ātrdarbīgo savienotāju
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Mercedes-Benz OM 470 LA

*880 tikai atsevišķiem tirgiem

Mercedes-Benz OM 473 LA Mercedes-Benz OM 471 LATurbokompaunda tehnoloģija 
dzinējam OM 473 LA

DzinējiJaudīgs un efektīvs.  
Dzinēja tehnoloģija.

Jauda un intelektiskums no Mercedes-Benz.

Pats par sevi saprotams, ka CLAAS produkti atbilst dažādiem 
emisijas standartiem, kas tiek piemēroti visā pasaulē. Visi 
dzinēji atbilst V posma standartam. JAGUAR modeļu izplūdes 
gāzu emisijas attīra, izmantojot izplūdes gāzu recirkulāciju, kā 
arī ar selektīvo katalītisko reducēšanu (SCR) kombinācijā ar 
degvielas kvēpu filtru. 130 litru tvertnē ir šai sistēmai 
nepieciešamais karbamīda šķīdums. 

Sākot ar V posmu, JAGUAR 860 dzinēja jauda tika palielināta 
par 14 ZS, un tagad tā ir līdz 530 ZS.

JAUNUMS: atsevišķos tirgos JAGUAR 880 ir pieejams kā 800 
sērijas augstākais modelis ar jaudu līdz 653 ZS. 

Milzīgo jaudu papildina visaugstākais braukšanas komforts. 
Dzinējs ir uzstādīts uz šasijas tā, lai tas līdz minimumam 
samazinātu troksni un vibrācijas.

Modernizēta dzinēja tehnoloģija.
Ar darba tilpumu līdz 15,6 l Mercedes-Benz sešu cilindru rindu 
dzinēji nodrošina iespaidīgu veiktspēju pat smagos apstākļos. 

 − Common rail degvielas iesmidzināšana ar augstu spiedienu 
līdz 2500 bar 

 − Turbokompaunda tehnoloģija nodrošina maksimālu 
efektivitāti pie pilnas slodzes 

 − Griezes moments ir nemainīgs plašā dzinēja apgriezienu 
diapazonā 

 − Mazs svars un augsts jaudas blīvums 
 − Ļoti zems degvielas patēriņš 

Liela tvertne ilgstošam darbam. 
Pateicoties labi pārdomātajai tvertnes koncepcijai, jūs varat uz 
lauka pavadīt garas darba dienas. JAGUAR pašgājēsmalcinātājam 
ar izplūdes gāzu pēcapstrādi karbamīds jāuzpilda tikai pēc 
katras otrās degvielas uzpildes.

Liela tilpuma degvielas tvertne.

JAGUAR 
Dzinēji Tips kW ZS

Dzinēja 
tilpums
litri

880* OM 473 LA 480 653 15,6
870 OM 473 LA 430 585 15,6
860 OM 471 LA 390 530 12,8
850 OM 471 LA 340 462 12,8
840 OM 470 LA 300 408 10,6

JAGUAR Degvielas 
tvertne

Papildu  
degvielas 
tvertne 
(izvēles 
opcija) 

Degviela, 
kopā

Karbamīda 
tvertne

880*-840 1000 l 300 l 1300 l 130 l
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DYNAMIC POWERIntelektiska vadība un efektivitāte. 
DYNAMIC POWER.

Tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams.

JAGUAR 880*, 870 un 860 modeļus ir iespējams aprīkot ar 
automātisko dzinēja jaudas vadības sistēmu DYNAMIC POWER. 
Maksimāla efektivitāte un veiktspēja tiek sasniegta pie pilnas 
slodzes. Daļējas slodzes diapazonā dzinēja jauda tiek automātiski 
samazināta. Tādējādi var ietaupīt līdz pat 10,6% degvielas.

Maksimāla jauda uzbraucot uz lauka.
Pirms iebraukšanas slejā DYNAMIC POWER pārslēdzas uz 
maksimālo dzinēja jaudu. Ja, pēc tam, kad ir sākts darbs, 
maksimāla jauda vairs nav vajadzīga, un DYNAMIC POWER to 
samazina līdz atbilstošam iestatījumam.

Izvēles Posms JAGUAR
880* 870 860

Maksimāla jauda 10 653 585 530
9 615 554 504
8 577 522 478

Liela jauda 7 539 491 453
6 501 460 427
5 463 429 401
4 424 397 375

Normāla jauda 3 386 366 349
2 348 335 324
1 310 303 298
min. 272 272 272

*880 tikai atsevišķiem tirgiem

Kad dzinējs darbojas daļējas slodzes diapazonā, DYNAMIC 
POWER izmanto desmit pakāpes, lai jaudu precīzi pieskaņotu 
darba apstākļiem. Tādējādi jūs vienmēr strādājat visefektīvākajā 
dzinēja griešanās ātruma diapazonā.

Uzticama dzesēšana.

Horizontālie paneļu radiatori nodrošina efektīvu dzesēšanu 
jebkādos ražas novākšanas apstākļos. Lielais radiatora ekrāna 
virsmas laukums ļauj uzturēt mazu gaisa plūsmas ātrumu, 
tādējādi samazinot netīrumu uzkrāšanos. Ekrāns tiek notīrīts ar 
rotējošu tīrītāju. Gaisa plūsma no ventilatora tiek pūsta pāri 
dzinējam un pa lielo gaisa atveri aizmugurē izplūst ārā. Tas 
nozīmē, ka ar JAGUAR ir iespējams uzticami strādāt, ja ir 
augsta apkārtējās vides temperatūra.

Gaisa plūsma.
Lieli gaisa filtri nodrošina ilgu un drošu ekspluatāciju. Dzinēja 
gaiss pēc sākotnējās attīrīšanas tiek iesūkts no radiatora 
nodalījuma. Ja nepieciešams, filtru var demontēt bez 
instrumentiem un veikt tā tīrīšanu turpat uz lauka. 

Integrētais kompresors nodrošina 600 litrus minūtē pie 9,5 bar 
spiediena. Tas ir pietiekami, lai darbinātu piekabes bremžu 
sistēmu un darbinātu pneimatiskus instrumentus, piemēram, 
gaisa pistoli, ar ko notīrīt JAGUAR, kad darbs ir pabeigts.

Degvielas patēriņš samazināsies.
 − Strādājot daļējas slodzes režīmā DYNAMIC POWE 
ieekonomē degvielu līdz 10,6%.

 − Kruīza kontrole ļauj strādāt vienmērīgi un ekonomiski
 − Uzticamajai dzesēšanas sistēmai ir iespējams ļoti  
ērti piekļūt. 
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Elastīgs aizmugurējais balasts.
JAGUAR aizmugures balasts ir ātri un ērti uzliekams. 850 kg 
pamata atsvaru var aprīkot ar ļoti dažādiem atsvariem.  
Plašais, integrētais gumijas buferis kalpo kā prettriecienu 
aizsardzības elements.

Ritošā daļaUzticama un spēcīga. 
Ritošā daļa.

Ievērojamas rezerves.

Ritošās daļas piedziņa ir iespaidīga, tai ir par 11% lielāka vilces 
jauda. Pirmajā pārnesumā ir iespējams ražas novākšanas 
ātrums līdz 16,8 km/h. Zemā pašmasa, mazais apgriešanās 
rādiuss un palielinātais klīrenss nodrošina izcilu manevrējamību. 

Atpakaļskata kamera:  
labāka pārskatāmība manevrējot atpakaļgaitā.
Ja JAGUAR ir aprīkots ar atpakaļskata kameru, tad, ieslēdzot 
vadības sviru atpakaļgaitas režīmā, CEBIS monitorā notiek 
automātiska pārslēgšanās uz atpakaļskata kameru. Tas ļauj 
droši sakabināt piekabes un nodrošina operatoram labāku 
apkārtnes pārredzamību.

Ekonomisks braucot pa ceļu.
Elektroniski vadāmā ritošās daļas piedziņa automātiski regulē 
dzinēja apgriezienu skaitu un tos precīzi pielāgo 
nepieciešamajai jaudai. Tas ļauj ievērojami ekonomēt degvielu 
un samazināt trokšņu līmeni.

Mehāniska visu riteņu piedziņa.
Smagos darba apstākļos pieejamā visu riteņu piedziņa 
nodrošina maksimālu vilci. Spēks tiek tieši pārnests uz 
priekšējo tiltu, izmantojot piedziņas vārpstu. 620/55 R 26 
aizmugurējās riepas ar traktora protektoru (izvēles opcija) 
nodrošina attiecīgi augstu vilces līmeni.

Jaudīga un manevrējama.
 − 11% vairāk vilces jaudas, pateicoties uzlabotajai 
ritošās daļas piedziņai 

 − Mazs apgriešanās rādiuss, kas nodrošina ļoti augsta 
līmeņa manevrējamību 

 − Atpakaļgaitas kamera ļauj labāk redzēt aizmuguri 
 − Elastīgs aizmugures balasts ar platu prettrieciena 
aizsardzības elementu
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Kabīne un ērtībasEfektivitāte satiekas ar intuīciju.

Nekas nenovērš jūsu uzmanību.

Jūs pavisam ātri sapratīsiet, ka JAGUAR var vadīt intuitīvi. Zems trokšņa 
līmenis kabīnē un optimāla redzamība uz lauka ļauj pilnībā koncentrēties 
darbam. Stūres statni un operatora sēdekli ir iespējams regulēt, lai tie precīzi 
atbilstu jūsu vajadzībām. 

Galvenās funkcijas tiek vadītas ar daudzfunkciju sviru CMOTION un dažām, 
loģiski izkārtotām centrā izvietotām vadības ierīcēm. Pateicoties CEBIS 
skārienekrānam, ir iespējams ātri un ērti piekļūt visām mašīnas funkcijām.
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1

2

3

4

Vadība

1 CEBIS skārienekrāns. 
CEBIS nekavējoties reaģē uz vienkāršu skārienekrāna 
pieskārienu. Jums ir tieša piekļuve visām mašīnas funkcijām, 
piemēram, izvēlnei CRUISE PILOT, ko izmanto galvenajiem 
iestatījumiem.

2 CMOTION favorītu pārvaldība. 
Jūs varat ieprogrammēt septiņus iestatījumus un tām piekļūt 
ar slēdzi uz CMOTION vadības sviras. Tāpēc jūs varat 
koncentrēties uz hederu un uz augu masas plūsmu.

3 CEBIS pagriežams/piespiežams slēdzis un taustiņš.
Izmantojot pagriežamo/piespiežamo slēdzi ar Esc (iziešana) un 
Favorītu taustiņiem, jūs varat ērti lietot CEBIS vadības paneli 
pat strādājot pa paugurainu virsmu un veikt tādus darbus kā 
nažu asināšana vai pretgriezēja regulēšana.

4 Tieša piekļuve slēdžiem.
Jūs varat operēt ar septiņām pamatfunkcijām tieši, izmantojot 
piešķirtos slēdžus, piemēram, lai ar sekciju slēdzi regulētu 
darba platumu.

Tas nekad nav bijis tik vienkāršs.

Reaģējiet ātrāk, izmantojot skārienekrānu.

JAGUAR ir iespējams vadīt bez iepriekšējām zināšanām  
par šo mašīnu. Tas nozīmē, ka to var uzticēt arī mazāk 
pieredzējušiem operatoriem. 

Pateicoties CEBIS skārienekrānam, visām mašīnas funkcijām 
ir iespējams ātri un ērti piekļūt. Vissvarīgākās ir iespējams 
regulēt tieši, izmantojot slēdžus uz elkoņbalsta. Precīzs darbs 
tiek nodrošināts jebkuros apstākļos – vai tas ir paugurains 
lauks, vai operators, kurš tikai sāk pierast pie šīs mašīnas. 
JAGUAR jūs varat regulēt un vadīt četros veidos.

JAGUAR sader kā roka ar cimdu.
 − Loģiskā izvēļņu sistēma dod iespēju personalizēt 
displeju 

 − Ātri piekļūt jums palīdz CMOTION vadības svira 
 − Monitora pozīciju var noregulēt pēc vajadzības, lai 
panāktu vislabāko redzamību 
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Jūsu darba vieta JAGUAR mašīnā.

JAGUAR nav nekas tāds, kas novērstu jūsu uzmanību. Te ir 
pietiekami daudz vietas, tajā jūs esat pasargāts no trokšņiem 
un nekas netraucē redzamību visapkārt.

 − Plaša VISTA CAB kabīne, kurā ir divi sēdekļi 
 − Ir iespējams izvēlēties komfortu – ādas sēdekli vai 
apsildāmu un ventilējamu premium sēdekli

 − LED darba lukturi (tie apgaismo līdzīgi dienasgaismai) uz 
kabīnes jumta, aizmugurē un uz izkraušanas torņa, kas ļauj 
optimāli uzraudzīt ražas novākšanu

Ergonomiska komforta kabīne.
Stūres statni un operatora sēdekli katrs var noregulēt un 
pielāgot pēc vajadzības. Pateicoties saprotami izkārtotajiem 
displejiem un vadības ierīcēm, JAGUAR kabīnē jūs uzreiz 
jutīsieties kā mājās.

Plašs aprīkojuma variantu klāsts
Nolaižamas žalūzijas, gaisa kondicionētājs, radio un dzesēts 
nodalījums dzērieniem – tās ir papildu ērtības, lai operators 
justos spirgts un modrs. 

Izklaidei.
Ar ādu pārklātajā elkoņbalstā ir integrēta radiostaciju 
meklēšana un skaļuma kontrole, kā arī tālruņa (izmantojot 
Bluetooth) vadības ierīces. 

Komforta kabīneSaprotams izkārtojums,  
klusa un komfortabla.

Dienasgaismas apgaismojums.
LED darba lukturi uz kabīnes jumta un aizmugurē ļaus naktī 
redzēt tikpat labi kā dienā. LED lukturi uz izkraušanas torņa 
pagriežas līdz ar materiāla plūsmu.
JAUNUMS: LED lukturi braukšanai pa ceļu kā izvēles opcija.

Izstrādāta, lai tajā varētu atrasties ilgstoši
 − Ļoti klusa un plaša darba vieta
 − Vienkārša un intuitīva vadība
 − Ļoti laba lauka un ceļa pārredzamība 
 − Aprīkots atbilstīgi augsta standarta komfortam 
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Atvieglo darbu jūsu operatoriem.

Operatoram izvirzītās prasības katrā saimniecībā un 
katram darbam ir savas, bet tās var būt ļoti augstas un 
pastāvīgi palielināties. CLAAS operatoru atbalstošās 
sistēmas tika izstrādātas tā, lai operatori varētu strādāt 
droši, ražas novākšana notiktu bez aizķeršanās un tiktu 
samazinātas izmaksas. Tāpēc jūs varat izmantot 
JAGUAR efektīvāk visas darba dienas laikā.

Prieks strādāt un –  
ekonomē laiku un degvielu.

Operatoru atbalstošās sistēmas
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CRUISE PILOTAutomātiska un pielāgojama.  
CRUISE PILOT maksimālai efektivitātei.

Optimāli izmantojot dzinēja jaudu.

Automātiska ritošās daļas vadība ļauj, izmantojot CRUISE 
PILOT, pilnībā izmantot dzinēja slodzi. Operators ar CEBIS 
norāda vēlamo dzinēja slodzi, iestatot atbilstošos dzinēja 
apgriezienus. CRUISE PILOT var ērti ieslēgt ar daudzfunkciju 
vadības sviru. 
Tagad JAGUAR pielāgo savu veiktspēju, lai tas pastāvīgi 
strādātu ar iestatīto dzinēja slodzi. Ja augi pēkšņi kļūst blīvāki, 
braukšanas ātrums automātiski samazinās. Ja augu blīvums 
atkal samazinās, JAGUAR palielina braukšanas ātrumu tikmēr, 
kamēr tiek sasniegta iepriekš iestatītā dzinēja noslodze. Šādas 
automātiskas pielāgošanās pamatā ir veiktspējas un dzinēja 
slodzes noteikšana.

CRUISE PILOT ir operatoru atbalstoša sistēma. Izvēlieties jums 
piemērotu stratēģiju:

 − Kruīza kontrole
 − Pastāvīga caurplūde
 − Dzinēja noslodze

Izmantojot pamata iestatījumu režīmu CEBIS sistēmā (tiem var 
piekļūt caur iestatījumu izvēlni vai, lietojot mašīnas siluetu), jūs 
varat izvēlēto režīmu regulēt atbilstoši ekspluatācijas 
apstākļiem, kamēr mašīna darbojas.

 − Augsta līmeņa komforts
 − JAGUAR strādā maksimāli efektīvi

Maksimāli izmantojiet dzinēja kapacitāti. 
Atvieglojiet operatora darbu.

 − Vienkārši aktivizējiet CRUISE PILOT ar daudzfunkciju 
vadības sviru 

 − Pastāvīga veiktspēja, automātiski regulējot 
braukšanas ātrumu 

 − Ievērojami atvieglo operatora darbu
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Redzēt ar CAM PILOT.
CAM PILOT pārņem JAGUAR stūrēšanas vadību kombinācijā 
ar PICK UP. Ar dubultā objektīva kameru vāls tiek uztverts kā 
trīsdimensiju attēls. Atbilstošie signāli par vāla formas vai 
virziena maiņu tiek nodoti stūrēšanas sistēmai. Stūrējošais tilts 
pēc tam reaģē uz šīm stūrēšanas komandām. Tas atvieglo 
operatora darbu, braucot ar ātrumu līdz 15 km/h. 

Vadība ar GPS PILOT.
GPS PILOT, izmantojot satelīta signālu, vada JAGUAR gar 
kultūras malu paralēlās joslās vai izliektās kontūrās. Operators 
var izmantot pilnu darba platumu un ievērojami samazināt 
pārklāšanos.

Stūrēšana ar AUTO PILOT palīdzību.
Arī no rindām neatkarīgie kukurūzas hederi parasti seko 
kukurūzai, kas iesēta rindās, un to izdarīt tiem palīdz AUTO 
PILOT. Divi sensora tausti skenē kukurūzas rindu. Šo taustu 
signāli tiek pārvērsti koriģējošos stūrēšanas impulsos. Divrindu 
uztveršana ļauj automātiski stūrēt pa rindām, un to platums 
var būt no 37,5 cm līdz 80 cm.

Stūrēšanas sistēmasTrīs palīgi –  
lai ražu novāktu precīzi.

Ērtāka stūrēšana.

Precīzai stūrēšanai ir izšķiroša loma visā ražas novākšanas 
procesā. Automātiskās stūrēšanas sistēmas, piemēram,  
CAM PILOT, AUTO PILOT un GPS PILOT var ievērojami 
atvieglot operatora darbu. 

Uzziniet vairāk par rūpnīcā integrēto  
GPS PILOT un tās priekšrocībām:

steering.claas.com
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Tik precīzi piepildīt var tikai automātiska sistēma. AUTO FILL

AUTO FILL – automātiska savācējpiekabes iepildīšana. 
AUTO FILL ir balstīta uz digitālā 3D attēla analīzi. Sistēma 
kontrolē izkraušanas torņa stāvokļa vadību uz sāniem vai uz 
aizmuguri. Smalcināšanas palaišanas režīmā jums atliek tikai 
izvēlēties virzienu, kurā notiks izkraušana. Lai automātiski 
piepildītu piekabi uz aizmuguri, ir jānorāda tikai vēlamais 
trāpīšanas punkts. Sānvējā vai stāvās nogāzēs trāpīšanas 
punktu var paregulēt pa kreisi vai pa labi. 

AUTO FILL variantā izkraušanas tornis ir aprīkots ar LED 
apgaismojumu. Tas nozīmē, ka ar JAGUAR ir iespējams 
turpināt strādāt arī tumsā, vienlaikus samazinot operatora 
darba slodzi.

OPTI FILL – lai strādātu maksimāli ērti.
Optimizētā izkraušanas torņa vadības sistēma ļauj viegli 
pārvaldīt izkraušanu. Liels pagriešanas leņķis līdz 225° ļauj 
optimāli redzēt notiekošo. Kad izkraušanas tornis ir pagriezts, 
gala deflektors tiek automātiski noregulēts tā, lai kraušanas 
process notiktu paralēli braukšanas virzienam. 

Divas pastāvīgi ieprogrammētas torņa pozīcijas atvieglo tā 
pagriešanu, atrodoties lauka galā, piemēram, sasmalcinot 
augšup un lejup pa vienu lauka malu. Turklāt, nospiežot taustiņu, 
torni ir iespējams automātiski atgriezt stāvēšanas pozīcijā.

Droša, uzticama ražas novākšana, izvairoties  
no zudumiem.

 − Automātiska savācējpiekabes piepildīšana, kas 
atvieglo operatora darbu

 − Izmantojot AUTO FILL, automatizēta ir arī izkraušana 
aizmugurē

 − Video displejs ar simboliem, piemēram, attēlojot 
izkraušanas torņa pozīciju
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Svarīgi ir pārvaldīt datus.

Dati jau sen ir kļuvuši par svarīgu un neaizstājamu resursu. Lai 
tie būtu derīgi, vienmēr ir rūpīgi jāseko līdzi rezultātiem un 
jāzina, kā tos efektīvi izmantot.

Jūsu mašīnas dokumentēšanā svarīga loma ir ražības, mitruma 
satura un komponentu (šos rādītājus nodrošina QUANTIMETER 
un NIR sensors) reģistrēšanai tiešsaistē. Lai to panāktu, ir 
jāpārliecinās, ka visas sistēmas, mašīnas un darba procesi ir 
savienoti tā, lai rezultāti būtu lietderīgi. Ģenerētie dati tiek nosūtīti 
analīzei uz ļoti dažādām novērtēšanas vietām. 

Veiktspējas noteikšana.
Tiek reģistrēta sākotnējās piespiešanas ruļļu novirze un tiek 
pastāvīgi mērīta apjoma plūsma. Atbilstoša pārbaudes 
svara kalibrēšana ļauj sasniegt ļoti augstu izmērītās 
caurplūdes precizitāti. 

Nosaka sausnas saturu. 
Mērīšana, izmantojot tuvās infrasarkanās gaismas 
spektrometru, ražas novākšanas laikā notiek nepārtraukti. 
Gaismas avots tornī ir pavērsts uz augu materiālu, kas tam 
plūst garām. Gaisma tiek atstarota dažādos veidos 
atkarībā no ražas mitruma līmeņa. 

Sausnas un komponentu noteikšana.
Papildus sausnas datiem NIR sensors sniedz informāciju 
arī par dažādu kultūraugu komponentiem. Piemēram, 
noteikto koppelnu saturu var izmantot kā indikatoru, lai 
iestatītu LINER grābšanas augstumu.

DLG testa rezultāti.
38 mērījumu ciklos DLG Fokus Test 6168 F tika noteikta 0,2% 
novirze. Sausnas satura pastāvīga mērīšana ievērojami 
palielina caurlaidības noteikšanas precizitāti.

DLG testa rezultāti.
DLG testi apliecina, ka 95% no mērījumiem kukurūzā un 88% 
no mērījumiem zālē novirze sausnas saturā ir mazāka par 2%. 
Neviens testa paraugs neuzrādīja novirzi, kas ir lielāka par 4%. 

Jūsu priekšrocības:
 − Caurspīdīgi dati par ražas novākšanu katrai mašīnas 
atrašanās vietai

 − Lopbarības piekabju nepārslogošana
 − Precīzi dati par avota plūsmas uzskaiti un 
mēslošanas līdzekļu pielietojumu 

Jūsu priekšrocības:
 − Rēķina izrakstīšana, ņemot vērā sausnas saturu. 
 − Skābbarības piedevu dozēšanu un smalcināšanas 
garuma vadību var veikt automātiski, atbilstīgi 
sausnas saturam

 − Lopbarības kvalitāte tiek reģistrēta jau ražas 
novākšanas laikā

Jūsu priekšrocības:
 − Uzticams lopbarības kvalitātes rādītājs
 − Ja šķirnei ir atšķirīga kvalitāte, tad augkopības 
plānošanas laikā ir iespējams pieņemt lēmumu, 
piemēram, attiecībā par cietes saturu 

QUANTIMETER.

NIR sensors.

NIR sensors.

Precīza ražas reģistrēšana ar veiktspējas un 
komponentu mērīšanu.

Ražas mērīšana
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Praktiski labumi

CLAAS NIR sensors.  
Visiem, kas vēlas precīzi zināt.

Neviens nenovāc zāli tā, kā to dara CLAAS.

CLAAS NIR sensors nosaka komponentus un mēra 
sausnas saturu ražā. Tas ir vienīgais tirgū, kurš ir saņēmis 
DLG (Vācijas Lauksaimniecības biedrība) atzinumu 
attiecībā uz zāli (DLG testa ziņojums 7020). 

Sensora dotās vērtības 
(komponenti) Zāle GPS Kukurūza

Sausna ● ● ●

Mitrums ● ● ●

Ciete – ● ●

Kopproteīns ● ● ●

Kopšķiedra ● ● ●

Koppelni ● ● ●

Koptauki ● ● ●

Cukurs ● – –

●  Standarts      –  Nav pieejams

Precīza 
dokumentēšana

Augstāka skābbarības 
kvalitāte

Precīza skābbarības piedevu 
dozēšana, balstoties uz 
caurplūdi un sausnes saturu

Automātiska smalcināšanas 
garuma regulēšana atkarībā no 
sausnas satura

Sausnas satura monitorēšana 
zālei, pilnaugu skābbarībai un 
kukurūzai uz vietas, turpat uz 
lauka, DLG sertificēts

Precīza dokumentēšana un 
ražas datu automātiska 
pārsūtīšana

Komponentu uzrādīšana: ciete, 
kopproteīns, kopšķiedra, 
koppelni, koptauki un cukurs

Fermentācijas procesa un 
aerobās stabilitātes uzlabošana

Nodrošina diferencētu 
smalcināšanu un vienmērīgu 
sablīvēšanas 

Ražas novākšanas laika 
noteikšana atkarībā no 
brieduma pakāpes

Tiešā informācija par 
skābbarības kvalitāti, kad tā ir 
skābbarības bedrē

Obligātas zināšanas par 
optimālo barības devu

Dokumentācija par dozētās 
skābbarības piedevas 
daudzumu

Mašīnas iestatījumi ir pieejami 
tiešsaistē

Visi dati par ražu ir pieejami 
precīzā veidā

Sausnas saturs ir svarīgs 
rādītājs, piemēram, pie 
pārdošanas vai izbarošanas

Datu bāze, piemēram, kultūras 
šķirnes atlasei nākamajai ražai

Tā kā skābbarības piedevu 
izmaksas ir 2-5 eiro par tonnu 
zaļās masas, ir nepieciešams 
dozēt precīzi un stratēģiski

Piemēram, automātiska 
sagriešanas garuma 
regulēšana no 30 mm (pie 30% 
sausnas) līdz 26 mm (pie 35% 
sausnas) optimālai skābbarības 
sagatavošanai pēc 
SHREDLAGE tehnoloģijas

Ja ražas sausnas saturs nav 
optimāls, var rasties 
skābbarības sulošanās, cietes 
zudums un nepietiekama 
fermentācija

Precīzai un līdz ar to 
caurspīdīgai rēķinu izrakstīšanai 
atbilstoši sausnas saturam

Garantēta labāka pamata 
lopbarība

Automatizēti procesi

CLAAS NIR sensors
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Apkope un servissJūs varat paļauties uz cilvēku,  
un arī uz mašīnu.

Samaziniet dīkstāvi līdz minimumam.

JAGUAR vēl uzticamāku padara tā nodilumizturīgie 
komponenti. Un apkope, kas neaizņem daudz laika. 
Arī praktiskas lietas, piemēram, standartaprīkojumā 
esošā saspiestā gaisa sistēma, kas atvieglo mašīnas 
tīrīšanu. Un CLAAS servisa komandas mehāniķi, kuri 
pieejami 24 stundas dienā.
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Apkopes koncepcijaĀtri un vienkārši.  
Unikāla apkopes koncepcija.

Augsta ekspluatācijas drošība.

Īsajā lopbarības novākšanas periodā svarīga ir katra minūte. 
Laikietilpīgs apkopes darbs gan traucē, gan ietekmē izmaksas, 
jo tas samazina produktīvo stundu skaitu un – arī jūsu peļņu. 
Automātiskā centrālā eļļošanas sistēma un kombinētā slīpēšanas 
un pretgriezēja regulēšanas funkcija – tie ir tikai divi piemēri, kā 
var samazināt apkopes laikus un paildzināt ekspluatāciju. 

V veida atvēršana. Gaisa filtra maiņa bez instrumentu palīdzības. Viegli piekļūt nažu trumulim.

Apkope ir ātra un ekonomiska.

 − Kad hidrauliski tiek atvērts korpuss, jūs varat ideāli redzēt 
nažus un pretgriezēju

 − Vajadzīgas tikai desmit minūtes, lai atdalītu JAGUAR nažu 
rotoru atdalītu no padeves kameras

 − Regulāro apkopi var paveikt ātri; apkopes vietām var viegli 
piekļūt no visām pusēm

 − Automātiskā, centralizētā eļļošanas sistēma ar 8 l 
smērvielas rezervi ir paredzēta aptuveni 120 darba stundām

 − Lieli sānu paneļi ļauj brīvi piekļūt dzesēšanas sistēmai, 
graudu placinātājam un paātrinātājam

 − Graudu placinātāju var ātri un viegli noņemt 
 − Ja nepieciešama apkope, paātrinātāju divi cilvēki var 
demontēt vienas stundas laikā

 − Saspiestā gaisa padeves iekārtu, kas ir mašīnā, var 
izmantot tīrīšanai

 − Darba apgaismojums ļauj veikt darbus arī diennakts 
tumšajā laikā

Uzticama Remote Service.
CLAAS Remote Service ir ideāli piemērots, ja problēma 
jāatrisina ātri vai arī jāsaplāno preventīva apkope. Konstatējot 
defektu, mašīna informē operatoru un automātiski nosūta 
defekta ziņojumu servisa partnerim. Pakalpojuma partnerim ir 
piekļuve visiem attiecīgajiem datiem, tas attālināti identificē šo 
defektu, lai viņš būtu gatavs iejaukties un to novērst. 

Remote Service ļauj vieglāk plānot regulāro apkopi. Mašīna 
informē CLAAS servisa partneri, ka ir nepieciešams veikt 
tehnisko apkopi. Servisa partneris iesaka, kurā laikā šo apkopi 
veikt, un atkarībā no apkopes apjoma savlaicīgi pasūta 
CLAAS ORIGINAL rezerves daļas. 

Remote Service ir jūsu mašīnu intelektiskais tīklā sasaistes 
centrālais elements. CLAAS pirmos piecus gadus sedz 
Remote Service izmaksas. Jums tikai jādod sava piekrišana.



58 59

Hidrauliskā sistēma | Elektriskā sistēmaPārskatāmi un vienkārši.  
Hidrauliskā un elektriskā sistēma.

Skaidri saprotama hidrauliskās sistēmas vadība.
Mašīnas kreisajā pusē ir pārskatāmā veidā izkārtoti hidrauliskie 
vārsti. Izkraušanas torņa un agregātu vadības sistēmas tiešas 
darbības hidroizvadi, kad tie tiek darbināti automātiski, nodrošina 
plūdenu darbību. Lai pēc nopļaušanas paliktu vienāda 
augstuma rugāji arī tad, ja brauc ar ļoti lielu darba ātrumu, 
CEBIS sistēmā ir iespējams pēc vajadzības pielāgot ORBIS 
sāniskās izlīdzināšanas mehānisma pagriešanās ātrumu.

Efektīva hedera amortizācija.
Efektīvā amortizācijas sistēma ļoti efektīvi slāpē hedera 
kustības, lai jūs varētu pārvietoties no viena lauka uz nākamo 
daudz laidenāk. Amortizācijas sistēma nostrādā automātiski, 
kad, piemēram, apgriešanās laikā laukmalās tiek pacelts 
heders (augstāk par darba augstumu).

Ērti apkopjama elektronikas sistēma.
Vienkāršai un ērtai vadībai nepieciešama ātra un uzticama 
elektronikas sistēma. JAGUAR pašgājējsmalcinātājā visi 
svarīgākie komponenti ir droši un centralizēti izvietoti kabīnē. 

Papildu aprīkojuma bloks JAGUAR ir novietots atsevišķi, tāpēc 
var ērti pievienot tādus papildaprīkojumus kā:

 − PROFI CAM
 − OPTI FILL / AUTO FILL
 − ACTISILER 37
 − NIR sensors
 − Papildu 300 l dīzeļdegvielas tvertni

Pārdomāti risinājumi. Vienkārša ieviešana. 
 − Hidrauliskā sistēma ar proporcionālas darbības 
hidrauliskiem dalītājiem, kas ļauj laideni darbināt 
izkraušanas torni un hederus 

 − Aktīva svārstību slāpēšana drošai braukšanai drošai 
uz lauka un uz ceļa 

 − Elektriskā sistēma ir centralizēti izvietota kabīnē 
 − Ļoti kvalitatīvi kabeļu savienojumi 
 − Papildus aprīkojuma bloks, kas ļauj viegli pievienot 
piecus (maksimāli) opciju risinājumus
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PREMIUM LINEDažreiz vienkārši ir  
jābūt stingram.

CLAAS PREMIUM LINE Advanced Professional

1 Padeves ruļļa nomaināmās līstes – ●
2 Trumuļa ruļļa šneka skrāpis ● ●
3 Trumuļa pamatne ●* ●*
4 Virzītājlāpstiņas ●* ●*
5 Zāles torņa aizmugurējā ●* ●*
6 Paātrinātāja lāpstiņas – ●*
7 Divdaļīgs paātrinātāja korpuss – ●*
8 Paātrinātāja korpusa puses, labā / kreisā – ●*
9 Paātrinātāja aizmugurējā siena ●* ●*

10 Apakšējā izkraušanas caurules plāksne priekšā / aizmugurē ●* ●*
11 Torņa pagriešanas gredzens ●* ●*
12 Visas izkraušanas torņa nodiluma plāksnes ●* ●*
13 Pirmā maināmā plāksne uz izkraušanas torņa – –

●  Pieejams      –  Nav pieejams

* JAGUAR PREMIUM LINE Advanced un Professional pakotnes nodrošina garantētu ekspluatācijas garantiju visām ar * 
apzīmētajām detaļām: šī garantija ir spēkā piecus gadus vai noteiktu dzinēja darba stundu skaitu (atkarībā no tā, kurš tiek 
sasniegts pirmais). Precīzu stundu skaitu, lūdzu, skatiet JAGUAR produkta lapā, un tam ir iespējams piekļūt, izmantojot 
iepriekš minēto QR kodu.

PREMIUM LINE hederam ORBIS.
Īpaši nodilumizturīgas detaļas ir ieteicamas ekstremālos 
ekspluatācijas apstākļos, piemēram, vietās kur ir daudz smilšu 
vai mašīnai jādarbojas ilgus periodus. Volframa karbīda 
pārklājums nodrošina ilgu nažu kalpošanas laiku. Griešanās 
ātruma starpība starp nažu disku un padeves disku rada 
pašasināšanas efektu.

Nažu diskiem un padeves diskiem ir modulāra konstrukcija, un 
tajā ir seši segmenti. Tāpēc bojājuma gadījumā ir jānomaina 
tikai attiecīgais segments, nevis visa iekārta.

Garantēts veiktspējas līmenis. 
Pat pašos sarežģītājajos ražas novākšanas apstākļos CLAAS 
PREMIUM LINE rezerves daļas nodrošina ļoti augstu 
nodilumizturību un ilgu kalpošanas laiku. Šī paaugstinātā 
izturība ir iespējama, pateicoties īpašiem ražošanas procesiem, 
augstas kvalitātes materiāliem un īpašiem pārklājumiem. 

PREMIUM LINE koncepcijas mērķis ir panākt, lai detaļas 
kalpotu vismaz divas vai trīs reizes ilgāk nekā standarta detaļas. 
Mūsu praktiskā pieredze rāda, ka šis mērķis patiešām ir 
sasniegts. Tāpēc mēs garantējam* noteiktu veiktspējas līmeni 
rūpnīcā uzstādītām PREMIUM LINE detaļām, pamatojoties uz 
to ekspluatācijas stundām vai vecumu.

Lielāka ekspluatācijas drošība, pateicoties PREMIUM LINE aizsardzībai pret nodilumu.

1 Īpašais pārklājums nozīmē, ka padeves trumuļi ir nodilumizturīgi

2 Iekšējās virzītājplāksnes ir izgatavotas no tērauda (standarta aprīkojums)

3 Ārējās virzītājplāksnes ir izgatavotas no tērauda

4 Nodilumizturīgi elementi, kas aizsargā lielos smalcināšanas diskus

5 Nažiem ir pārklājums, lai tie būtu nodilumizturīgi

6 Pārsegs deflektora stiprinājumam

7 Mazo disku skrāpis

8 Skrāpji ar uzkausēšanu

Izvēlieties kādu no šīm abām  
PREMIUM LINE garantijas pakotnēm.
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Galvenās iezīmes īsumā.

1 CEBIS ar skārienekrānu

2 Stūres statnis ir regulējams trīs virzienos

3 Ērts elkoņbalsts ar tajā integrētiem slēdžiem, lai 
varētu tieši regulēt

4 CMOTION vadības svira ar piekļuvi 
ieprogrammētajiem taustiņiem – favorītiem

5 Sešu pakāpju smalcināšanas garuma reduktors

6 Paredzēts lielai augu materiāla caurplūdei

7 MULTI CROP CRACKER MAX ar BusaGLAD® 
pārklājumu

8 PREMIUM LINE rezerves daļas, kas nodrošina ilgu 
kalpošanas laiku

9 ACTISILER 37 ļoti koncentrētas skābbarības 
piedevu sistēma ar izolētu tvertni

10 Ūdens iesmidzināšana četros augu masas plūsmas 
punktos, lai novērstu lipīga materiāla uzkrāšanu

11 NIR sensors, kas nosaka sausnas saturu un 
komponentus

12 AUTO FILL sānu un aizmugures piepildīšana ar 
displeja simbolu izkraušanas torņa pozīcijai

13 V posma emisijas standarts

14 CRUISE PILOT automātiski nodrošina, ka mašīna 
maksimāli izmanto iestatīto dzinēja slodzi

15 Mehāniska visu riteņu piedziņa

16 Automātiska transporta aizsardzība kukurūzas 
hederam ORBIS

Galvenās iezīmes īsumā.
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Atbilst tieši jūsu mašīnai.
Precīzi izgatavotas detaļas, augstas kvalitātes palīgmateriāli un 
noderīgi piederumi. Mēs piegādāsim pareizo detaļu no mūsu 
visaptverošā produktu klāsta, lai jūsu mašīna būtu simtprocentīgi 
droši ekspluatējama.

Lai jūs atbalstītu visu laiku.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Piegāde visā pasaulē.
CLAAS rezerves daļu loģistikas centrā Hammā, Vācijā atrodas 
gandrīz 200 000 dažādu rezerves daļu, un tās noliktavas platība 
pārsniedz 183 000 m2. Šī centrālā rezerves daļu noliktava ātri 
un uzticami nogādā ORIGINAL rezerves daļas uz jebkuru vietu 
pasaulē. Tas nozīmē, ka vietējais CLAAS tirdzniecības 
partneris var ļoti īsā laikā piedāvāt risinājumu jūsu saimniecībai 
vai jūsu ražas novākšanas procesam.

Nodrošiniet savas mašīnas uzticamību.
Palieliniet ekspluatācijas uzticamību, samaziniet remonta un 
salūšanas risku. MAXI CARE piedāvā jums paredzamas 
izmaksas. Sastādiet pats savu individuālo pakalpojumu 
pakotni atbilstoši jūsu prasībām.

Jūsu vietējais CLAAS tirdzniecības pārstāvis.
Lai kur jūs arī atrastos, jūs varat uz mums paļauties – mēs 
vienmēr jums sniegsim nepieciešamo servisu un nodrošināsim 
saziņu ar kontaktpersonām. CLAAS tirdzniecības partneri 
reģionā, kurā jūs atrodaties, ir pieejami cauru diennakti, lai 
jums palīdzētu. Ar zināšanām, pieredzi, apņemšanos un ar 
pašu labāko tehnisko aprīkojumu. Lai ko tas prasītu.

Jūsu saimniecībai tiek piedāvātas: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS piedāvā vienu no visaptverošākiem 
dažādu zīmolu rezerves daļu un piederumu klāstiem visiem 
lauksaimniecības darbiem, kādi vien ir jūsu saimniecībā. 

CLAAS Service & Parts cauru diennakti.
service.claas.com
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Priekšrocības.

Komforts un ērtības.

 − Plašā komforta kabīne jūs pārsteigs ar tā zemo trokšņa 
līmeni, optimālo redzamību un apgaismojumu

 − CEBIS skārienekrāns nodrošina ātru un ērtu piekļuvi visām 
mašīnas funkcijām

 − Svarīgākās mašīnas funkcijas ir iespējams regulēt tieši, 
izmantojot slēdžus uz elkoņbalsta 

 − Ieprogrammēto funkciju – favorītu – vadības sistēmu var ērti 
un tieši vadīt, izmantojot vadības sviru CMOTION

 − Labu pārskatu, līdzīgi dienasgaismai, par mašīnas darbībām 
nodrošina LED darba lukturi, kas ir uz jumta, aizmugurē un 
uz izkraušanas torņa

Operatoru atbalstošas sistēmas.

 − CRUISE PILOT palielina braukšanas komfortu un efektivitāti, 
vienlaikus samazinot degvielas patēriņu

 − Trīs dažādas stūrēšanas sistēmas ļauj precīzi strādāt un 
atvieglot darbu 

 − AUTO FILL un OPTI FILL ļauj padot tālāk novākto materiālu 
bez zudumiem

 − ORBIS 750, 600, 600 SD modeļos ir automātiskā 
transporta aizsardzība, un tas nozīmē, ka pārbraucot no 
viena lauka un nākamo, nav jākāpj ārā no kabīnes

Masas plūsma.

 − Augu masa pa visu mašīnu plūst taisnā līnijā, nekur 
nepagriežoties 

 − Izturīgs padeves mehānisms
 − V-CLASSIC trumulis, kas nodrošina optimālu sasmalcināta 
materiāla kvalitāti

 − Modulārais izkraušanas tornis uzticami padod masu līdz pat 
7,5 m darba augstumam

 − JAUNUMS: aplikācija, kas paredzēta ērtai un atbilstīgai 
skābbarības piedevu izmantošanai 

CLAAS POWER SYSTEMS.

 − CLAAS piedziņas sistēma ir sasniegusi pašu augstāko 
efektivitātes līmeni, kāds tirgū ir pieejams

 − Lielāka dzinēja jauda 860 modelim ar jaudu līdz 530 ZS
 − Automātiska dzinēja apgriezienu samazināšana līdz pat 
1200 apgr./min ļauj ietaupīt degvielu

 − Vilces jaudas pieaugums par 11%, lai uzlabotu vilci

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      □  Pieejams      –  Nav pieejams

*JAGUAR 880 tikai atsevišķos tirgos

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      □  Pieejams      –  Nav pieejams

CLAAS pastāvīgi uzlabo savus produktus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tas nozīmē, ka visiem produktiem var tikt veiktas izmaiņas, iepriekš par to nebrīdinot. Visas specifikācijas un apraksti šajā 
materiālā ir aptuveni un var ietvert aprīkojumu, kas nav standarta aprīkojums. Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai visā pasaulē. Lūdzu, sazinieties ar savu tuvāko CLAAS tirdzniecības pārstāvi, lai 
saņemtu sīkāku informāciju. Lai precīzāk parādītu attiecīgā mezgla funkcijas, fotografēšanas brīdī ir noņemti aizsargpaneļi. Nekad neveiciet šo aizsarglīdzekļu demontāžu, jo tas var apdraudēt jūsu 
drošību. Lietojiet tehniku tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā dotajām pamācībām.
Visas tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz dzinējiem, ir balstītas uz Eiropas emisiju regulējošiem standartiem: Stage (posms). Visas atsauces uz Tier standartiem, kas minēti šajā dokumentā, ir 
paredzētas tikai informācijai un lai padarītu tās saprotamākas. Tas neattiecas uz reģioniem, kuros emisijas netiek regulētas, izmantojot Tier.

JAGUAR 880* 870 860 850 840

Dzinējs
Ražotājs Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Tips OM 473 LA OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA OM 470 LA
Cilindri R6 R6 R6 R6 R6
Dzinēja tilpums l 15,60 15,60 12,80 12,80 10,70
Dzinēja jauda pie darba ātruma
1700 apgr./min. (ECE R 120)

kW (ZS) 480 (653) 430 (585) 390 (530) 340 (462) 300 (408)

SCS izplūdes gāzu pēcapstrāde (V posms) ● ● ● ● ●
Devielas tvertne (standarta) + papildu tvertne (izvēles opcija) l 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300
Karbamīda tvertne l 130 130 130 130 130
Degvielas patēriņa mērīšana ○ ○ ○ ○ ○

Ritošā daļa
Braukšana: divu pārnesumu transmisija, 
automātiska OVERDRIVE (hidrostatiska)

● ● ● ● ●

Stūrējošs tilts, standarta ● ● ● ● ●
Stūrējošs tilts, trīs regulējumi, attālums starp riteņiem  
(pa centriem) 
2470 / 2930 / 3090 mm

– – – – –

Stūrēts dzenošais tilts, POWER TRAC, mehānisks ○ ○ ○ ○ ○
Ūdens / skābbarības piedevas tvertnes tilpums 375 l ● ● ● ● ●
Skābbarības koncentrāta sistēma, ACTISILER 37, tilpums 37 l l ○ ○ ○ ○ ○

Darba agregāti
ORBIS 750/600 SD/600/450
Darba platumi 7,45 / 6,04 / 6,00 / 4,48 m

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

PICK UP 380 / 300,
Darba platums 3,60 / 2,62 m

○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 P / 500 P, 
Darba platums 5,96 / 5,13 m

○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 / 500, 
Darba platums 5,96 / 5,13 m

○ ○ ○ ○ ○

Priekšējā agregāta piedziņa
Mehāniska, izmantojot ātro savienotāju (2) ● ● ● ● ●
Hidrauliska reversēšana ● ● ● ● ●

Padeves kamera
Platums 730 mm ● ● ● ● ●
Padeves kameras un primārās blīvēšanas veltņi, nr. 4 ● ● ● ● ●
Mehāniska sākotnēja sapiešana ● ● ● ● ●

Smalcinātājnažu rotors
Platums 750 mm ● ● ● ● ●
Diametrs 630 mm ● ● ● ● ●
Apgriezieni pie nomināla ātruma 1200 apgr./min ● ● ● ● ●

JAGUAR 880* 870 860 850 840

Nažu konfigurācija V-CLASSIC
V20 (2 x 10), smalcināšanas garumi 6 / 8 / 11 / 14 / 18 / 22 mm ○ ○ ○ ○ ○
V24 (2 x 12), smalcināšanas garumi 4,5 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 mm ○ ○ ● ● ●
V28 (2 x 14), smalcināšanas garumi 4 / 5,5 / 7,5 / 10 / 13 / 15,5 mm ● ● ○ ○ ○
Automātiska nažu asināšana no kabīnes ● ● ● ● ●
Automātiska pretgriezēja regulēšana no kabīnes ○ ○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER
INTENSIV CRACKER M, ø 196 mm ● ● ● ● ●
MCC CLASSIC M, ø 196 mm ○ ○ ○ ○ ○
MCC CLASSIC L, ø 250 mm ○ ○ ○ ○ ○
MCC MAX, ø 265 mm ○ ○ ○ ○ ○
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 mm – – – ○ ○
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 mm ○ ○ ○ ○ ○

Masas paātrinātājs
Platums 680 mm ● ● ● ● ●
Diametrs 540 mm ● ● ● ● ●
Mehāniska atstarpes regulēšana ○ ○ ○ ○ ○

Izkraušanas tornis
Aizsardzības sistēma ● ● ● ● ●
210° pagriešanas leņķis ● ● ● ● ●
Pagriešanas leņķis ar OPTI FILL / AUTO FILL, 225 ○ ○ ○ ○ ○

Operatoru atbalstošās sistēmas
AUTO PILOT, vidējais sensors (kukurūza) ○ ○ ○ ○ ○
CAM PILOT vāla atpazīšana (zāle) ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○
STOP ROCK, akmeņu detektors ○ ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER, caurplūdes mērīšana ○ ○ ○ ○ ○
OPTI FILL, optimizēta torņa vadība ○ ○ ○ ○ ○
AUTO FILL, automātiska savācējpiekabes iepildīšana ○ ○ ○ ○ ○
NIR sensors, kas mēra sausnas īpatsvaru un komponentus ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ ○ – –
CRUISE PILOT ○ ○ – – –
TELEMATICS ● ● ● ● ○
Darbu uzskaite ○ ○ ○ ○ ○
Ražas kartēšana ○ ○ ○ ○ ○
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VISTA CAB
CEBIS ar skārienekrānu ● ● ● ● ●
A/C-MATIC gaisa kondicionieris ○ ○ ○ ○ ○
Printeris ○ ○ ○ ○ ○
Komforta sēdeklis ○ ○ ○ ○ ○
Pagriežams sēdeklis ○ ○ ○ ○ ○
Premium sēdeklis, ventilējams, apsildāms ○ ○ ○ ○ ○
Ādas sēdeklis, vēdināms, apsildāms ○ ○ ○ ○ ○
Standarta sēdeklis ○ ○ ○ ○ ○
Pasažiera sēdeklis ○ ○ ○ ○ ○

Apkope
Centrāla eļļošana, 8 litru smērvielas tvertnes ○ ○ ○ ○ ○
Servisa apgaismojums ○ ○ ○ ○ ○

Izmēri un svars
Darba platums mm 6495 6495 6495 6495 6495
Darba platums ar izkraušanas torņa pagarinājumu L mm 5450 5450 5450 5450 5450
Transporta augstums mm 3897 3897 3897 3897 3897
Darba platums ar izkraušanas torņa pagarinājumu L mm 8015 8015 8015 8015 8015
Transporta platums ar dzenošā tilta riepām

800 modelis m 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
710 modelis m 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
650 modelis m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Svars uz standarta riepām, bez darba agregāta1 kg 11550 11550 11150 11150 11050

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      □  Pieejams      –  Nav pieejams

1 V-CLASSIC, standarta augu masas plūsma, izkraušanas torņa pagarinājums M, bez aizmugurējā balasta un tukšām degvielas un karbamīda tvertnēm

*JAGUAR 880 tikai atsevišķos tirgos

Baltic Agro Machinery SIA
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C
Jelgava, LV-3002
Tālr. 63001725
info@kesko.lv
balticagromachinery.lv
claas.lv
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