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Viljelijä, joka päivittäisissä peltotöissä vaatii parhaan 
mahdollisen työtehon, tarvitsee muutakin kuin vankka-
rakenteisen työkoneen. Hän tarvitsee tekniikkaa, joka 
toimii ja jota mielellään käyttää. Tekniikkaa, joka toimii 
luotettavasti myös pitkään kestävässä ja vaikeassa 
työssä. Hän tarvitsee myös hyvin yhteen toimivan 
 korjuuketjun. CLAAS tarjoaa johtavana rehunkorjuun 
järjestelmätoimittajana sopivan korjuuketjun jokaiselle 
tilalle.

cargos9000.claas.com
cargos8000.claas.com
cargos700.claas.com
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Kombivaunu Rehun kuljetusvaunu

Tarjonnan runsautta.

CARGOS 9600.

 − Enimmäiskuormatila1: 50 m³
 − Alustavaihtoehtoja:

 -  3-akselinen: enint. 31/34 tonnin kok.paino2

 − Rengasvaihtoehdot: 26,5" / 30,5"

CARGOS 8500.

 − Enimmäiskuormatila: 41,5 m³
 − Alustavaihtoehtoja:

 -  2-akselinen: enint. 24 tonnin kok.paino2

 -  3-akselinen: enint. 31 tonnin kok.paino2

 − Rengasvaihtoehdot: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 760.

 − Enimmäiskuormatila1: 51 m³
 − Alustavaihtoehtoja:

 -  3-akselinen: enint. 31/34 tonnin kok.paino2

 − Rengasvaihtoehdot: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 750.

 − Enimmäiskuormatila1: 44,5 m³
 − Alustavaihtoehtoja:

 -  2-akselinen: enint. 24 tonnin kok.paino2

 -  3-akselinen: enint. 31/34 tonnin kok.paino2

 − Rengasvaihtoehdot: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 740.

 − Enimmäiskuormatila1: 38,5 m³
 − Alustavaihtoehtoja:

 -  2-akselinen: enint. 22/24 tonnin kok.paino2

 − Rengasvaihtoehdot: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8400.

 − Enimmäiskuormatila1: 38 m³
 − Alustavaihtoehtoja:

 -  2-akselinen: enint. 22/24 tonnin kok.paino2

 − Rengasvaihtoehdot: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8300.

 − Enimmäiskuormatila: 30 m³
 − Alustavaihtoehtoja:

 -  2-akselinen: enint. 22 tonnin kok.paino2

 − Rengasvaihtoehdot: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 9500.

 − Enimmäiskuormatila1: 44 m³
 - Alustavaihtoehtoja:
 -  2-akselinen: enint. 24 tonnin kok.paino2

 -  3-akselinen: enint. 31/34 tonnin kok.paino2

 − Rengasvaihtoehdot: 26,5" / 30,5"

Ohjelmakonsepti

CARGOS 9000. 
Suuri moniosaaja.

CARGOS 8000.
Kompakti ja monipuolinen.

CARGOS 700.
Varmaa kuljetusta.

1 Kuormatilan korokkeilla
2 zGG = sallittu kokonaispaino
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Jokaiseen käyttöön oikea vaunu: kuormauk-
seen, kuljetukseen, levitykseen.

Korjuukauden aikana teho ja suorituskyky ovat tärkeitä. Tek-
ninen vaatimustaso on korkea ja olosuhteet voivat vaihdella 
rajusti. On kuitenkin yksi, joka vastaa kaikkia vaatimuksia: 
CLAAS tarjoaa CARGOS 9000 ja 8000 kombivaunujen, 
kuten myös CARGOS 700 kuljetusvaunun myötä, erittäin 
monia varustevaihtoehtoja.

Ylivoimaista tekniikkaa.

CARGOS 9000 ja 8000 -mallit, varustettuna uusim-
milla innovaatioilla, ovat entistä tehokkaimpia. Irrotta-
malla syöttölaitteisto ja purkukelat, voidaan CARGOS 
lyhyessä ajassa muuttaa noukinvaunusta vankaksi 
rehun tai hakkeen kuljetusvaunuksi. Vaunua voidaan 
käyttää säilörehumaissin, hakkeen tai biomassan kul-
jetukseen. Molempiin mallisarjoihin on saatavissa 
lukuisia lisävarusteita, jotka eivät jätä toiveille sijaa.

KombivaunuKombivaunun sesonki on vuoden ympäri.

Voimme tarjota suuren määrän kombi- ja kuljetusvaunuja. 
Päällysrakenteen ja käytön eroavaisuuksien lisäksi on erityisiä 
alustoja ja rengasvarustuksia pellon pinnan suojaamiseksi ja 
käyttötehon lisäämiseksi. 2- ja 3-akseliset alustat, mekaani-
sella tai hydraulisella jousituksella, kitka- tai sähköhydrauli-
sella ohjauksella ja lukuisilla, eri rengasvalmistajien, 22,5" - 
30,5" rengasvaihtoehdoilla, tarjoavat asiakkaille 
mahdollisuuden sovittaa vaunu omien tarpeidensa mukaan.

Ohjelmakonsepti
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Tekniikkaa lyhyestiCARGOS 8000 vakuuttavia argumentteja.

1 Tukeva runko ja kartiomuotoinen kuormatila

2 Irrotettava kuormaus-silppuamiskoneisto

3 Irrotettava purkukelamoduuli (lisävar.)

4 Materiaalin siirto varustettuna alas laskettavalla 
pohjakuljettimen 500 mm:n etuosalla, terien vaih-
don helpottamiseksi ja purkamisen nopeuttami-
seksi

5 Teräkannattimesta erotettava teräpalkki, hydrauli-
sesti alas laskettava huollon optimoimiseksi

6 Yksittäisen terän suojaus säädettävällä terän esijän-
nityksellä

7 CLAAS kaksoisterät

8 Sullojaroottori pulttikiinnitteisillä sormilohkoilla

9 Kannatinpyörät noukkimen molemmin puolin var-
mistavat tarkan materiaalin noston. Noukin on hyd-
raulikäyttöinen

10 Hydraulinen noukkimen kevennys ja erillinen keski-
kannatintela (lisävar.)

11 Kuormausautomatiikka hydraulisesti käännettävällä 
täyttölaidalla ja vääntömomentista riippuvalla voi-
mansiirrolla (lisävar.)

12 Terien märkäteroitus AQUA NON STOP  
COMFORT'illa

13 LED-työvalot (lisävar.)

14 22,5"- 26,5" tai 30,5"-rengasvarustus valittavana

15 Kapea vetopuomi ja leveä runkojatke varmistavat 
hyvän kääntyvyyden ja vakauden

16 Moduulirakenteinen CLAAS alusta

17 Mekaanisesti jousitettu 2- tai 3-akselinen alusta kit-
kaohjauksella, mekaanisella tai sähköhydraulisella 
pakko-ohjauksella

18 Mukava käyttö esim. CEMIS'illä

19 Kuorman painon näyttö

20 TELEMATICS
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Materiaalin siirtoIhanteellinen rehun siirto varmistaa maksimitehon.

Rehulle hellävarainen EFS.

EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) materiaalin siirtomenetel-
män ansiosta CARGOS on ihanteellinen kumppani säilörehun 
korjuussa. EFS-järjestelmässä noukin, sullojaroottori ja kohti 
kuormatilaa nouseva pohjakuljetin toimivat tiiviisti yhteen.

Pohjakuljettimen 500 mm etuosan nousu siirtää materiaalin 
suoraan kuormatilaan silppuamisen jälkeen. Jyrkkä ja kapea 
siirtokanava jää näin pois sullojaroottorin yläpuolelta. Se 
vähentää kuormauksen voimantarvetta merkittävästi. Vetote-
hon tarve ja polttoaineen kulutus vähenevät.

Parempi suorituskyky samalla tehon tarpeella.

Nousevasta pohjakuljettimesta johtuen, rehu tiivistyy ja sen 
ominaispaino kasvaa. Rehu pysyy paremmin pystysuorana 
pilarina ja se työnnetään kokonaisena taaksepäin. Jopa 15% 
suurempi kuorma on mahdollinen.

Paras rehun laatu.

Sullojan 22 mm leveät sormiharjat siirtävät materiaalin erityisen 
hellävaraisesti kuormatilaan. Yhdessä säädettävän kuormau-
sautomatiikan kanssa tämä takaa optimoidun kuormatilan täy-
tön ja hyvän rehun laadun kosteallakin materiaalilla.

Vaakasuora kuormausasento.

Materiaalin EFS-siirtojärjestelmä tarjoaa toisenkin edun: Myös 
suurikokoisilla 30,5" rengasvarustuksella kombivaunu kulkee 
vaakasuorassa kuormausasennossa. Tämä lisää työtehoa 
vähentyneen voimantarpeen ansiosta, mahdollistaa akselien ja 
jarrujen tasaisen kuormituksen ja pidentää näin vaunun käyttö-
aikaa.

1 Kuormausautomatiikka hydraulisesti ohjatulla täyttölaidalla 
ja voimansiirron momenttirajoituksen (lisävar.) avulla

2 EFS varustettuna alas laskettavalla pohjakuljettimen 
500 mm:n etuosalla terien vaihdon helpottamiseksi ja pur-
kamisen nopeuttamiseksi

3 Teräkannattimesta irrotettava teräpalkki on alas lasketta-
vissa optimoitua huoltoa ja puhdistusta varten, CLAAS 
kaksipuoliset terät ja innovatiivinen terälukitus säädettävällä 
esikiristyksellä

Hellävarainen rehulle, voimaa säästävä ja tehokas: uusi 
EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) varmistaa materiaalin 
siirron.

4 Keskikannatintela on lisävaruste, joka varmistaa optimoi-
dun pellon pinnan seurannan

5 Kannatinpyörät noukkimen molemmin puolin varmistavat 
tarkan materiaalin noston. Noukin on hydraulikäyttöinen ja 
hydraulisesti kevennetty (lisävar.)
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Materiaalin siirto

Pitkäaikaiseen käyttöön.

Vahva perusrakenne tarjoaa vaadittavaa jämäkkyyttä käytössä. 
Runko on 300 mm korkeasta C-profiilista ja lavatuet sekä 
sivulaidat ovat lujaa teräslevyä. Sivulaitojen yläosassa on 
aukot, jotka parantavat näkyvyyttä vaunuun kun se kuorma-
taan silppurilla.

Pohjakuljetin.

Pohjakuljetin voidaan tyhjennyksen nopeuttamiseksi kääntää 
vaakasuoraan asentoon ja - syöttöjärjestelmän optimoituun 
käsiksi pääsyyn, esim. puhdistusta ja huoltoa varten - 90° 
astetta alas.

Kuormauksen aikana pohjakuljettimen 500 mm etuosa kään-
tyy alas ja mahdollistaa näin ihanteellisen materiaalin EFS siir-
ron. Niitetty materiaali siirtyy sullojalta suoraan kuormatilaan. 
Se vähentää polttoaineen kulutusta ja käsittelee rehua helläva-
raisesti.

Toimiva rakenne.

Etenkin rehun ja hakkeen kuljetuksissa vaaditaan tukevuutta. 
Kuormatilan pohja on erittäin tukeva 3 mm:n kuumasinkityn 
teräslevyn ansiosta. Metalliset kolat ja vahvat, korroosiosuoja-
tut pohjakuljettimen ketjut siirtävät materiaalin taaksepäin.

Mekaaninen ketjukiristin varmistaa jatkuvasti oikean kiristysvoi-
man. Ruuvikiinnitteiset pohjakuljetinkolat ovat tarvittaessa hel-
posti vaihdettavissa. Yhä paremman materiaalin siirron varmis-
tamiseksi on etulaita kallistettu 5° taaksepäin. Etulaidassa on 
riittävän suuret aukot, jotka mahdollistavat kuljettajalle hyvän 
näkyvyyden.

Lisää tilaa.



16 17

Materiaalin siirtoEFS-komponenttien yhteistyötä.

Noukin.

Molemmin puolin kannatinpyörillä varustettu noukin nostaa 
tarkasti suuria rehumääriä 2 metrin työleveyden ja viiden piikki-
rivin ansiosta. Materiaalin siirto on tasainen ja tehokas. Nouk-
kimen pienen halkaisijan ansiosta myös lyhyt ja märkä materi-
aali siirtyy 13 noukinkaaren ylitse sullojalle. Verrattuna ilman 
kannatinpyöriä olevaan noukkimeen, alempi kierrosnopeus 
varmistaa puhtaan rehun. Load-Sensing-ohjattu hydraulinen 
käyttö on huoltovapaa. Se suojaa lisäksi noukkimen osia peh-
meän käynnistyksen ja käynnin ansiosta. Noukin on lisävarus-
teena saatavissa hydraulisella kevennyksellä sekä korkeudel-
taan säädettävällä keskikannatintelalla. Näin pellon pinnan 
seuranta säilyy aina oikeana, erityisesi kosteissa olosuhteissa. 
Se suojaa noukinta ja ruohonjuuria.

Sulloja yksittäisillä sormilohkoilla.

Matalalla sijaitseva sulloja yhdeksällä kierteen muotoon asen-
netulla sormirivillä ja 22 mm leveillä sormilohkoilla takaa par-
haan silppuamistuloksen ja hellävaraisen rehun siirron ylös 
kuormatilaan. 860 mm halkaisija varmistaa tasaisen pyörimi-
sen suojaten voimansiirtoa kuormitushuipuilta. Sulloja saa 
käyttövoimansa pulttikiinnitteiseltä akselilta vankkarakenteisen 
hammaspyörävaihteiston kautta. Sullojasormet ovat pulttikiin-
nityksellä asennettu kolmen ryhmissä roottorivaippaan. Tarvit-
taessa tämä sormiryhmä voidaan vaihtaa kustannustehok-
kaasti ja nopeasti.

Alas laskettava teräpalkki.

Teräkannattimista erotettu, hydraulisesti alas laskettava  
CARGOS teräpalkki on vakiona liitetty runkoon kiinnikkeiden ja 
tappien avulla. Eri asennot mahdollistavat erillisen, yhteisen tai 
rajoitetun teräkannattimen ja teräpalkin alas laskun. Terien 
vaihtamiseksi teräkannatin voidaan kääntää ulos syöttökana-
vasta.

Peltoa ja rehua suojaava kuormaus.

Lisävarusteena saatavan hydraulisen noukkimen kevennyksen 
ansiosta noukin liikkuu pehmeästi pellon pintaa pitkin ja var-
mistaa puhtaan rehun - myös epätasaisilla pelloilla.

Yksittäisterien suojaus.

Kaikki terät ovat yksittäin suojatut ja niiden laukaisu tapahtuu 
kun vieras esine pääsee materiaalin mukana koneeseen. Esiki-
ristetyn jousivoiman ansiosta terä palaa automaattisesti käyt-
töasentoon, kun vieras esine on poistunut.

Säädettävä terien esikiristys.

Terien esikiristys voidaan helposti tehdä säätöruuvilla. Näin voi-
daan laukaisuvoima sovittaa joustavasti erilaisten korjuuolo-
suhteiden mukaan.

Paras rehun laatu.

Leveät sullojalevyt takaavat tarkan katkaisun ja hellävaraisen 
rehun käsittelyn.
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CLAAS kaksoisterät

CLAAS kaksipuoliset terät ovat molemmin puolin teroitetut ja 
erittäin vahvat. Innovatiivinen muotoilu leveällä kärjellä takaa 
parhaan jäykkyyden ja se pitää samalla terähahlon jatkuvasti 
suljettuna. Vähän huoltoa kaipaavat 40 terää takaavat par-
haimman silpun laadun pitkinäkin työpäivinä. 

Jämäkät kaksipuoliset terät teräsuojauksella.

Kaikissa terissä on yksilöllinen suojaus sekä automaattinen 
työasentoon palautus. Terien laukaisujärjestelmän herkkyys on 
säädettävissä korjuuolosuhteiden mukaan ja se pidentää 
terien käyttöikää. Tarvittaessa terät voidaan kääntää alas hyd-
rauliikan avulla.

Lisäteräsarjan säilytyspidike.

Toinen teräsarja voidaan säilyttää koneessa olevassa pidik-
keessä (lisävar.). Neljä sarjaa optimoidusti teroitettuja teriä 
takaavat tällöin parhaan silpun laadun ilman väliteroituksia.

Uloskäännettävä teräkannatin helpottaa terien 
vaihtoa.

CARGOS-kombivaunut tarjoavat hydraulisesti ulos käännettä-
vän teräkannattimen ja 90° alas käännettävän pohjakuljettimen 
etupään ansiosta optimoidun käsiksi pääsyn. Keskitetty terälu-
kituksen avaaminen ja kytkeminen helpottaa teränvaihtoa. 
Teräohjain varmistaa terän oikean asennon sisään käännet-
täessä.

Täydellisen silpun terät. 

CARGOS kaksipuoliset terät ovat erikoispinnoitettua ja kar-
kaistua terästä. Kovuuden ja sitkeyden täydellinen tasapaino 
varmistaa parhaan terien kestävyyden ja sen myötä
silpun laadun maksimoinnin.

Kaksoisterä leikkaa paremmin.

"Vaunun rakenne on tehnyt minuun suuren vaikutuksen. Eri-
tyisesti pidän kaksipuolisista teristä ja erinomaisesta silpun 
laadusta."

Günter Eisele, viljelijä,
Baden Württemberg, 
Saksa
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AQUA NON STOP COMFORT.

Kuivateroituksen vaihtoehto ilman kompromisseja: Ainutlaatui-
sella märkäteroituslaitteella voidaan helposti ja suurella nopeu-
della teroittaa kaikki markkinoilla olevat silppuriterät erityisen 
teräviksi. Teriä jäähdytetään jatkuvasti ja riittävästi niin, että nii-
den karkaisu ei liian kuumuuden takia häviä. Teroituksen 
aikana muodostuva, terveydelle haitallinen pöly kerätään 
veteen eikä se pääse saastuttamaan hengitettävää ilmaa. Pöly 
ei näin vaaranna terveyttäsi.

AQUA NON STOP COMFORT on ensimmäinen täysautomaat-
tinen märkäteroituslaite noukinvaunu- ja paalainterille. Riippu-
matta terän kuluneisuudesta ei terää enää teroiteta kiinteän 
säteen mukaan vaan tarkasti oman muotonsa mukaan. Laite 
teroittaa jopa 52 terää yhdellä latauskerralla. Vaihdettavien 

Aina oikean teroituskulman ansiosta voidaan terän alkuperäissäde ja -muoto säi-
lyttää.

Helppo käyttö: ei vaadi käsikäyttöä, lyhyt valmisteluaika.

Helppo täyttö riittävästi avautuvan kotelon ansiosta.

AQUA NON STOP COMFORT on palkittu DLG-hopeamitalilla.

Terien teroitusautomaattiAutomaattisesti veitsenteräväksi. Jatkuvasti terävät 
terät.

mallien mukaan voidaan eri terätyyppien teroitus tehdä tar-
kasti.

Edut verrattuna olemassa oleviin teroitusjärjestelmiin:
 − Pienempi polttoaineen kulutus jatkuvasti terävien terien 
ansiosta

 − Vähäisempi terien kuluminen terien pitempien käyttöjaksojen 
ansiosta

 − Pitempi terien käyttöikä
 − Optimoitu terien teroitus vähentää koko voimansiirron kuor-
mitusta

 − Suurempi kapasiteetti ja työteho 
 − Ei vaunussa tapahtuvan kuivateroituksen haittoja 

"Meillä on AQUA NON STOP COMFORT märkäteroituslaite. 
Teroitus käy siinä kuin itsestään. Terän kääntömahdollisuu-
den ansiosta voimme käyttää sitä kaksi kertaa pitempään 
ennen terän teroittamista.

Menno Poppink, 
logistiikkavastaava 
Poppink B.V., Hollanti

Asenna pidikkeessä oleva toinen teräsarja.

Käytön aloitus teroitetuilla terillä.

Neljä AQUA NON STOP COMFORT -teroi-
tuslaitteella ja teroituksen hallinnalla opti-
moidusti teroitettua, CARGOS teräsarjaa.

Teroita seuraavaksi molemmat teräsarjat 
samanlaisiksi AQUA NON STOP COMFORT 
märkäteroituslaitteella.

Käännä terä ja jatka käyttöä teroitetuilla terillä.

Käännä terä ja jatka käyttöä teroitetuilla terillä.
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Käännettävä täyttölaita ja optimoitu kuormaus.

Rehutappioiden välttämiseksi noukinvaunukäytössä on etule-
vyssä lisäkampa. CARGOS 9000 mallissa se on käännettä-
vissä 90° eteen (lisävaruste CARGOS 8000 mallissa). Se 
keventää silppuamista silppurikäytössä riittävän vapaan tilan 
ansiosta. 

Lisäksi täyttölaita voidaan varustaa integroidulla, säädettävällä 
kuormausautomatiikalla: Kulma-anturi mittaa täyttölaidan kal-
listusta ja pohjakuljetin käynnistetään sen mukaan. Lisävarus-
teena on lisäksi saatavana roottorivoimansiirron vääntömo-
menttia mittava anturi. Molempien anturien yhdistelmä takaa 
optimoidun vaunun täytön sekä kuormatilan täyden hyödyntä-
misen.

Vaivaton tukoksen poisto.

CARGOS yhdistelmävaunussa on vakiona alas laskettava terä-
palkki. Tukoksen sattuessa voidaan teräkannatin samoin kuin 
teräpalkki laskea alas terminaalin avulla - tai automaattisesti 
(lisävaruste). Näin teräpalkin ja roottorin suurentuneen välin 
ansiosta voi nivelakseli kevyemmin lähteä liikkeelle ja tukos 
voidaan työntää eteenpäin.

Automaattinen vetopuomin säätö ja optimoitu 
kuljettajan rasituksen väheneminen.

Kaikissa CARGOS kombivaunuissa on mahdollisuus säätää 
kolme eri vetopuomin asentoa kuormausta, päisteajoa ja kulje-
tusajoa varten. 

Kaikkiin CARGOS 9000 ja 8000 on lisävarusteena saatavissa 
ainutlaatuinen automaattinen vetopuomin säätö:

Hydraulinen vetopuomi asettuu kuormaustoiminnolla aktiivi-
sesti vaihtelevien maasto- ja käyttöolosuhteiden mukaan. Näin 
varmistetaan noukkimen optimoitu pellon pinnan seuranta, 
kuten myös jatkuva, tasainen materiaalin siirto. Kuljettajan työ 
helpottuu, kuormausteho kasvaa ja noukkimen kuormitus 
vähenee.

Helpottaa kuormausta. Kuormaus

Tilavuuden hyödyntäminen.

Purkukeloilla varustetuissa vaunuissa pohjakuljettimen täyttö-
hälytys ja pysäytys tapahtuu alemmassa purkukelassa olevan 
anturin toimesta ja ilman purkukeloja olevissa vaunuissa taka-
laidan lukituksen anturin avulla. Lisävarusteena saatava täyt-
töanturi mittaa rehun ja takalaidan välistä etäisyyttä ultraäänen 
avulla. Anturi ilmoittaa täydestä kuormasta terminaalin avulla, 
jolloin pohjakuljetin pysähtyy automaattisesti.

Yhä lisää tilaa?

Lisävarusteena saatavalla laitakorokkeilla voit, mallista riip-
puen, korottaa jopa 2,5 m³.

Täyttöanturi. Vääntömomenttianturi. Kulma-anturi täyttölaidassa.Automaattinen tukoksen poisto pal-
kittiin DLG-hopeamitalilla.

Automaattisen vetopuomin säädön 
ansiosta kuormattu rehu pysyy puh-
taana epätasaisillakin pelloilla.

Hydraulisesti eteen käännettävä täyt-
tölaita.
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Moduulirakenne mahdollistaa helpon purkukelojen asennuk-
sen. Lisävarusteena saatava purkukelamoduuli koostuu 
 CARGOS 9000 ja 8000 kombivaunuissa kahdesta tai kol-
mesta, ja CARGOS 700 kuljetusvaunussa kahdesta purkuke-
lasta ja täydellisestä voimansiirtojärjestelmästä päävaihteis-
tolta. Purkukelojen äärimmäisen vankat, kierteen muotoon 
asennettujen levitinsormien halkaisija on 460 mm ja ne varmis-
tavat tasaisen purkukuvion sekä hyvän levityksen. 

Purkukelamoduulia voidaan käyttää lisävarusteena saatavalla 
vääntömomenttiohjauksella. Pohjakuljettimen nopeutta vähen-
netään tällöin porrastetusti kun purkukelojen voimansiirron 
momentti ylittää raja-arvon. Tästä syystä purkaminen nopeu-
tuu ja helpottaa kuljettajan työtä. Ellei purkukeloja käytetä, voi-
daan kelamoduuli irrottaa jopa 15 minuutissa. Myös tyhjen-
nysnopeus lisääntyy tästä syystä ja hyötykuorma kasvaa n. 
500 kg. Kelayksikön paikalle asennetaan peitelevyt.

Luotettava pohjakuljetin.

Suojassa, C-profiiliputken sisässä oleva pohjakuljettimen 
käyttö on saatavissa 1- tai 2-nopeuksisena 8000 ja 700 -sar-
jan malleissa sekä vakiona 2-nopeuksisena CARGOS 9000 
-mallissa. CARGOS 9000 ja 700 -malleissa käyttö tapahtuu 
molemmin puolin. Luotettavan, korkeankin kuorman purkami-
sen varmistamiseksi on vaunun mittainen käyttöakseli tuettu 
keskeltä. Pohjakuljettimen etuosa kääntyy kuorman nopean 
purkamisen ja puhtaan kuormatilan varmistamiseksi purkutoi-
minnolla vaaka-asentoon.

Nopea purkaminen.

Kaikissa CARGOS-vaunuissa on laajasti avautuva takalaita, 
jonka avautumiskulmaa voidaan säätää. Purkukelojen optimi-
tehon hyödyntämiseksi voidaan tyhjennysnopeutta lisätä tar-
peen mukaan ensimmäisellä pohjakuljettimen nopeusalueella. 
Kartiomainen, 5 cm taaksepäin laajeneva kuormatila helpottaa 
lisäksi kuorman tyhjenemistä.

PurkaminenToimii hyvin laakasiilossa.

2-kelainen moduuli kuljetusvaunuihin2-kelainen moduuli kombivaunuihin3-kelainen moduuli kombivaunuihin

Tehokkaat purkutelat.
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Joustavuutta.

Ainutlaatuista CLAAS'issa: irrotettava sulloja-
koneisto.

Kuormaus- ja silppuamiskoneisto voidaan kokonaisuutena 
irrottaa ja asentaa n. 20 minuutissa. Irrotus suojaa koneen osia 
kuljetuskäytössä ja lisää hyötykuormaa 2,5 tonnia. Lisäksi se 
helpottaa kuormausjärjestelmän puhdistus- ja huoltotoimenpi-
teitä.

Kaksi pulttiliitosta kummallakin puolella liittää kuormausjärjes-
telmän päärunkoon. Asennusta ja irrotusta varten on lisäksi 
hydrauliikkaletkut, voimansiirron sakarakytkin ja sähköliitännät 
liitettävä ja irrotettava. Kaikki järjestelmän säädöt säilyvät 
ennallaan.

Siirtoalusta on saatavissa lisävarusteena järjestelmän irrottami-
sen helpottamiseksi. Järjestelmän puhdistus- ja huoltotoimen-
piteet ovat helposti tehtävissä irrotettuna.

Muutos rehun kuljetusvaunuksi

Ruuvien löysääminen. Vetoakselin irrottaminen. Kanavan peitelevyn asennus.Hydrauliikkaliitosten irrottaminen.Kaikkia toimintoja ohjataan vaunussa.
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KäyttöValvonta yhdellä silmäyksellä.

UUTTA: CEMIS 700.

CLAAS CEMIS 700 terminaali tarjoaa mahdollisuuden trakto-
rista riippumattomaan koneen ohjaukseen Load Sensing Kom-
fort hydrauliikan ja ISOBUS'in avulla. Koneen intuitiiviseen hal-
lintaa varten CEMIS 700 yhdistää erilaisia hallintalaitteita. 
Hallinta tapahtuu koskettamalla, näyttöpainikkeilla tai valinta-
kytkimellä. Yhdessä ergonomisen muotoilun avulla se luo 
perustan mukavalle hallinnalle ja intuitiiviselle, valikkorakenteen 
selaamiselle. Värinäytön lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden kah-
den kamerakuvan näyttämiseen.

Joustavuutta käyttöön.

Kaikissa CARGOS kombivaunuissa, kuten myös CARGOS 
750 ja 760 BUSINESS malleissa on vakiona Load Sensing 
Komfort-hydrauliikka. 
Käyttö tapahtuu keskitetysti CEMIS 700 tai ISOBUS-yhteen-
sopivan traktoriterminaalin kautta, kuten esim. CEBIS ISO UT 
varustuksella ko. AXION ja ARION mallisarjoissa. Lisäksi 
koneen ohjaus voidaan tehdä markkinoilla olevilla ISOBUS ter-
minaaleilla, kuten esim. S10 terminaalilla.

Koneen ohjaus yhdellä kädellä.

AUX käytöllä on mahdollista kohdistaa kaikki tärkeimmät 
koneen toiminnot traktorin ajohallintavivulle ja pitää ohjaus 
sananmukaisesti yhdessä kädessä.

UT tarkoittaa Universal Terminal ja sen myötä 
mahdollisuutta hallita konetta halutulla termi-
naalilla tai käyttää useita koneita samalla ter-
minaalilla - edellyttäen, että molemmat laitteet 
ovat UT-yhteensopivia.

Poikkeama:

AUX on Auxiliary Control lyhenne. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että koneen toiminnot 
ja niiden ohjaus kohdistetaan suoraan toimin-
tonäppäimille tai traktorin monitoimivivulle. 
Tästä syystä on syytä erottaa AUX-O ja 
AUX-N toisistaan.

UUTTA

CEMIS 700 CEBIS varust. ISO yleisterminaalilla

Näytön koko 7 tuumaa 12 tuumaa
ISOBUS hallinta (ISO UT) UT 1 / UT 2 UT 1 / UT 2
Käyttö Näppäimet / valintakytkin / AUX-O / AUX-N Valintakytkin / AUX-O / AUX-N
Kosketus vakio vakio
Kameran rajapinnat Vakio (2) Vakio (2)
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Kuljettajaa avustavat järjestelmätNerokkaasti verkostoitunut.

TIM SPEED CONTROL.

TIM SPEED CONTROL säätää automaattisesti traktorin ajono-
peutta CARGOS'in kuormituksesta riippuen. Se varmistaa 
tasaisen ja vakiomääräisen materiaalisiirron, millä saavutetaan 
optimoitu silpun laatu. Samanaikaisesti CARGOS-vaunun 
teho-ominaisuudet voidaan hyödyntää täydellisesti, sillä syöt-
tölaitteiston ylikuormituksesta aiheutuneet pysähdykset voi-
daan välttää. TIM SPEED CONTROL lisää koneen käyttömu-
kavuutta huomattavasti. Säätö voidaan sovittaa yksilöllisesti 
materiaalimäärän mukaan. Vaunun kuormituksen mukaan sää-
tyvä ajonopeus on jo vuodesta 2015 ollut saatavilla CLAAS 
traktori-noukinvaunuyhdistelmiin. Vuodesta 2020 alkaen, 
 CARGOS ohjaa jo kaikkia AEF TIM yhteensopivia traktoreita.

Sadonkorjuu - aikaisempaa tehokkaammin.

CARGOS'in TELEMATICS-varustuksen (lisävar.) myötä CLAAS 
tarjoaa myös rehunkorjuun puolella älykkäitä järjestelmiä kor-
juuprosessin optimoimiseksi ja koneiden kuormituksen paran-
tamiseksi. Innovatiivisten ohjelmisto- ja elektroniikkaratkaisujen 
avulla voidaan koneiden teho hyödyntää tehokkaasti. Tärkeä 
edellytys on aktiivinen tietojen vaihto koneen ja traktorin välillä.

TELEMATICS huomioi kaiken.

TELEMATICS'in avulla kaikkia kerättyjä käyttötietoja, kuten 
työaikaa, painoja tai kuormien määrää, voidaan muokata, tal-
lentaa ja arvioida tietokoneella. Myös tämän takia korjuupro-
sessi voidaan optimoida ja varmistaa, että koneen teho hyö-
dynnetään täydellisesti.
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Valot

Kuormatilan peite lisävarusteena kaikkiin mal-
leihin.

Kuorman varmistamiseksi maatieajon aikana, on kaikkiin  
CARGOS malleihin saatavissa molemminpuolinen kuormatilan 
peite. Peitteet on helposti hallittavissa traktorin ohjaamosta.

Helppo hallinta.

PROFI CAM 3 -peruutuskameran (lisävar.) ansiosta voit jatku-
vasti seurata mitä vaunun takana tapahtuu. 7" näytöllä voi-
daan samanaikaisesti näyttää jopa neljän kameran kuvaa.

Turvallisesti. Yötä päivää.

Yövuoron valaistuspaketti.

CARGOS malleihin on yökäyttöä varten lisävarusteena saata-
vana 11 korkealuokkaisesta HELLA LED-työvalosta koostuva 
valopaketti. Valkoinen valo varmistaa parhaimman kontrastin ja 
60 % suuremman valotehon 20 % pienemmällä virran kulutuk-
sella.

LED- työvalot muuttavat yön päiväksi ja varmistavat seuraa-
vien osien optimoidun valaistuksen:
2 x noukin ja materiaalin siirto
1 x teräpalkki terien vaihtoa varten
2 x kuormatila
2 x lokasuojat
4 x vaunun sivut
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Vetopuomi | Kytkentä traktoriin | Voimansiirto

Sullojaroottorin käyttö.

CARGOS-vaunu saa vakiovarusteisena käyttövoimansa kak-
soislaajakulmanivelakselin kautta. CARGOS 8000 -mallissa on 
koneen puolella 1800 Nm:n ja CARGOS 9000 -mallissa 2000 
Nm:n nokkavarokytkin suojaamassa voimansiirtoa suurillakin 
kuormituksilla. Nivelakseli siirtää voiman reilusti mitoitetulle 
päävaihteistolle. Päävaihteisto on kytketty öljytäytteiseen sullo-
jan hammaspyörävaihteistoon hammaskehäkytkimen avulla. 
Tämä rakenne mahdollistaa yksinkertaisen kytkennän ja irro-
tuksen kun syöttöjärjestelmä irrotetaan koneesta.

Purkukelojen käyttö.

Purkukelojen käyttö tapahtuu kulmavaihteen kautta, jossa on 
sisäänrakennettu kytkin. Nokkakytkin suojaa purkukeloja yli-
kuormitukselta.

Erilaisia vetopuomivaihtoehtoja.

CARGOS-malleissa on vankkarakenteinen ja kapea vetopuomi 
tukevuuden sekä hyvän kääntyvyyden varmistamiseksi. Veto-
puomi on liitetty runkoon leveän poikittaisputken avulla. Kom-
bivaunussa on vakiovarusteena alakiinnitys, jonka sallittu veto-
puomipaino on 3 tonnia. Suurempaa sallittua kokonaispainoa 
varten on 2-akseliseen vaunuun lisävarusteena saatavissa 4 
tonnin painon salliva vetopuomi. Korkeussuunnassa säädet-
tävä seisontatuki on näppärä käyttää ja integroitu vetoaisan 
keskelle.

Vankka liitos.

Markkina-alueesta riippuen, vaunu toimitetaan vetosilmukalla 
tai kulutusta kestävällä Scharmüller 80 kuulavetolaitteella. 

Vetopuomijousitus. 

CARGOS 700 vaunun ajomukavuuden varmistamiseksi tiellä ja 
pellolla siihen on lisävarusteena saatavissa kahdella painea-
kulla toimiva vetopuomin jousitus. CARGOS 9000 ja 8000 
-malleissa jousitus on vakiovaruste. Kaikissa CARGOS-mal-
leissa on suurikokoiset vetopuomin nostosylinterit, jotta riittävä 
maavara voidaan varmistaa siiloon peruutettaessa sekä jyrkkiä 
peltoliittymiä täydellä kuormalla ajettaessa.

Vankka vetopuomi.

Purkukelojen käyttö.Roottorin hammaspyörä-
vaihteisto.

Sullojaroottorin käyttö.Vetopuomijousitus
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Akselit ja ohjausModuulirakenne täyttää kaikki vaatimukset.

Voimansiirto.

Ainoastaan CLAAS tarjoaa moduulirakenteisen alustaratkai-
sun. Se mahdollistaa tavanomaisista alustarakenteista poike-
ten merkittävän painon alennuksen. Valittavissa on mekaani-
nen jousitus lehtijousin tai hydraulisesti jousitettu alusta. 
Moduulirakenteen ansiosta vaunu voidaan mallista riippuen 
toimittaa 2-akselisena, valinnaisesti 18 tai 20 tonnin akseli-
kuormalla sekä 3-akselisena 27 tai 30 tonnin sallitulla akseli-
kuormalla. Suurimmat CARGOS 9600 ja 760 -mallit ovat 
ainoastaan saatavissa 3-akselisina. Vankkarakenteisen, 
mekaanisen alustan myötä CLAAS tarjoaa edullisen vaihtoeh-
don, erityisesti 3-akselisten vaunujen kohdalla.

Jarrut.

CARGOS vaunuissa on tehokkaaksi mitoitetut jarrut. Ne var-
mistavat optimoidun käyttöturvallisuuden pellolla ja maantiellä.
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Renkaat

Alliance I 380 750/45 R 26.5

EU-tyyppihyväksynnällä varustettu CARGOS voidaan maakohtaisesti varustaa 
lokasuojilla tai ilman.

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 

Paras kompromissi: 26,5*.

Suurikokoiset 26,5˝ renkaat takaavat hyvät veto-ominaisuudet 
myös märillä pelloilla. Kun halutaan pitää vaunujen korkeudet 
kohtuullisina ovat suurikokoiset renkaat suurilla kosketuspin-
noilla ja hyvillä veto-ominaisuuksilla oikea ratkaisu.

Yksilölliset renkaat.

Koska CARGOS on varustettu kaikkiin käyttöolosuhteisiin on 
siihen valittavissa laaja rengasvarustus. Mallin ja valinnan 
mukaan CARGOS voidaan varustaa 22,5"-, 26,5"- tai 
30,5"-renkailla. 

Paras pellon pinnan suoja: 30,5*.

Suuri kosketuspinta-ala ei ainoastaan suojaa kasvustoa vaan 
pitää myös kulut alhaisina: Pienemmän vierintävastuksen 
ansiosta 30,5" rengasvarustus vähentää polttoaineen kulu-
tusta kuormattaessa ja maantieajon aikana.

Matalampi painopiste, suuri kosketuspinta: 
22,5*.

Erityisen matala painopiste, joka saavutetaan pienemmillä ren-
kailla varmistaa optimaalisen tukevuuden rinteissä - erityisesti 
mäkisessä maastossa.

Paras rengasvarustus.
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OhjausKantavat renkaat. Jopa 60 km/h saakka.

Kitkaohjautuva akseli.

Mallista riippuen, 2- ja 3-akseliset mallit on saatavissa termi-
naalin avulla lukittavalla kitkaohjatulla akselilla. ISOBUS-käyttö 
parantaa entisestään tämän uutuusmallin ajomukavuutta. Kit-
kaohjatut akselit voidaan näin lukita automaattisesti ajonopeu-
desta riippuen tai vaunua peruutettaessa.

3-akselisen sivuttaisohjaus.

Sähköhydraulisen pakko-ohjauksen ansiosta CARGOS-vau-
nua voidaan käyttää sivuttaisohjauksella. Ensimmäisen ja kol-
mannen akselin ohjaus samaan suuntaan mahdollistaa käsit-
telyn erikoistilanteissa. Kuljettaja voi esim. siirtyä pois siilon 
reunasta ja korjata sivuluisua rinteissä. Märissä pelto-olosuh-
teissa voidaan ajokohtaa väliaikaisesti leventää.

Maksimaalinen ohjauskulma.

Jyrkät käännökset ovat mahdollisia sekä kitkaohjatulla 3-akse-
lisella alustalla että sähköhydraulisella pakko-ohjauksella. 
Kaikki CARGOS-mallit soveltuvat tästä syystä myös pienem-
mille lohkoille.

Turvallisesti.

Valinnainen 40 tai 60 km/h hyväksyntä kaikille CARGOS 9000 
ja 8000 vaunuille.

Nostoakseli.

Hydraulisella jousituksella varustetussa 3-akselisessa alus-
tassa ensimmäinen akseli voidaan nostaa ylös (lisävar.). Se 
vähentää renkaiden kulumista ja polttoaineen kulutusta. 
Lisäksi traktorin takapyörien pitoa voidaan tarvittaessa lisätä 
lisääntyneen vetopuomipainon ansiosta.

Perävaunujen sähköhydraulisen pak-
ko-ohjauksen optimointi palkittiin 
DLG-hopeamitalilla.

Sähköhydraulinen pakko-ohjaus.

Ainoastaan CLAAS'issa, Komfort-hydrauliikalla varustetuissa 
malleissa, on sähköhydraulinen pakko-ohjaus, ohjauskulman 
varoituksella ja ajonopeudesta riippuvalla ohjauslinjan siirrolla 
(lisävar.). Ohjaus sovitetaan näin automaattisesti sen hetkisen 
ajotilanteen mukaan. Järjestelmä valitsee parhaan ohjattavuu-
den ja ajovakauden kompromissin. Sivuluisumista voidaan 
vähentää kaltevilla pinnoilla. Se palkittiin DLG-hopeamitalilla. 

Lisäksi kuljettajaa varoitetaan äänimerkillä jyrkissä käännök-
sissä ennen kuin traktorin pyörä koskettaa vetopuomia. Näin 
voidaan yhdistelmän ketteryys hyödyntää ja CARGOS sovel-
tuu näin myös pienille lohkoille ja käännyttäessä ahtaille pelto- 
ja pihateille.
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CARGOS 9000.

Uusimmilla innovaatioilla varustettuna vaunut soveltu-
vat parhaiten urakointikäyttöön ja suurille tiloille.

CARGOS Kuormatila (DIN)
Kuormatilavuus 
tiivistettynä

9600 m3 501 1001

9500 m3 441 881

1 Korokelaidoilla

CARGOS 9000Huipputehokkuutta.
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CARGOS 9000Ylivoimainen kuljetusteho.

Vahva tarjous.

CARGOS 9000 mallit ovat sallitulla, jopa 34 tonnin, kokonais-
painollaan suorituskykyisempiä kuin mikään muu kombivaunu. 

Suuremman lavatukien määrän ja sen myötä pienemmän 
tukien välien ansiosta vaunut ovat erittäin kestäviä. Lisäargu-
mentti CARGOS-vaunun vakauden puolesta on esimerkiksi, 
että vaunu on hyväksytty hakkeen kuljetukseen.

Erinomainen kuormausteho.

CARGOS 9000 -vaunun sullojaroottorin teho on yhä suurempi, 
sillä päävoimansiirtoa suojaa 2 000 Nm:n nokkavarokytkin ja 
se on täten tarkoitettu erittäin tehokkaaseen kuormaukseen. 
Kuormaa purettaessa vahva voimansiirto varmistaa nopean 
tyhjennyksen.

„Kuorman purkaminen ja sen myötä materiaalin tiivistyminen 
ovat erinomaisia, kuten myös silpun laatu - myös vaikeiden 
kasvien kohdalla."

„CARGOS vaunumme on erittäin tehokas ja pienillä lohkoil-
lamme kuitenkin erittäin ketterä. Vaunun tukevuus rinteissä 
on tehnyt minuun vaikutuksen."

„Kone toimii erittäin hyvin ja CLAAS kauppiaalta saamamme 
tuki on ollut erinomaista."

Urakoitsija Jens 
Breuer, Nordr-
hein-Westfalen,
Saksa
CARGOS 9600 ja 
9500

Christian Popp, 
Goldkronach Bayern, 
Saksa
CARGOS 9500 
3-aks.

Dimitar Machuganov,
AZD AGRO, Bulgaria
4 x CARGOS 9600

Momenttiohjattu tyhjennys.

Pohjakuljettimen nopeutta vähennetään automaattisesti, kun 
purkukelojen voimansiirron momentti ylittää raja-arvon.

Lisätilavuutta.

CARGOS 9000 voidaan varustaa korokelaidoilla. Korokelaidat 
ovat helpot asentaa milloin tahansa. Kuormatilavuutta voidaan 
korokelaidoilla lisätä 2,5 m3
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CARGOS 8000.

CARGOS 8000 noukinvaunu näyttää vahvuutensa ura-
kointikäytössä kuten myös omia koneita käyttävillä per-
hetiloilla - koko vuoden aikana.

CARGOS Kuormatila (DIN)
Kuormatilavuus 
tiivistettynä

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

1 Korokelaidoilla

CARGOS 8000Paljon käyttötunteja.
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CARGOS 8000Ammattilaistekniikkaa omalle tilalle.

CARGOS 8000 sarjan mallit.

Omia koneita ja yhteisesti naapuritilojen kanssa käytettäessä. 
Sopii ammattilaistekniikan ansiosta tukemaan sinua tässä toi-
minnassa.

Varustettuna isoveljensä tekniikalla saavutat jopa 41,5 m³ 
kuormatilavuuden. Lukuisten suuremmista mallisarjoista tuttu-
jen lisävarusteiden avulla voit sovittaa vaunusi omien toivo-
musten mukaan. Näin on esim. CARGOS 8500, joka pellon 
suojaamiseksi voidaan toimittaa 3-akselisena, 30,5" rengasva-
rustuksella – todella ainutlaatuista tässä kokoluokassa.  
CARGOS 8400 varustettuna korokelaidoilla, tarjoaa CLAAS 
38 m³ kuormatilavuudellaan erittäin mielenkiintoisen mallin 
tässä kokoluokassa.

Viljelijä Harmen Bouma käyttää CARGOS 8500 vaunua tuo-
reruokinnassa:

„Vaunun teho pitää olla riittävä mutta se ei kuitenkaan saa 
murskata tuoretta ruohoa. CARGOS täyttää nämä vaatimuk-
set erinomaisesti.“

„Automaattitoiminnot helpottavat käyttöä merkittävästi ja var-
mistavat, että voin antaa koneen kenen tahansa kuljettajan 
käyttöön."

Molemmin puolin teroitetut terät säästävät aikaa ja tekee 
käsittelystä yksinkertaisen. „2-puolisten terien ansiosta voin 
silputa koko vuoden sadon ilman väliteroitusta. Tämä helpot-
taa työtämme valtavan paljon korjuukauden aikana."

Viljelijä
Heiko Gronewold,
Niedersachsen
CARGOS 8400

Hermut Hubert osti 2015 ensimmäisen 3-akselisen 
 CARGOS 8500 vaunun, vuonna 2016 toisen ja vielä kolman-
nen vuonna 2019. Urakoitsija, joka käyttää vaunua kosteilla 
merenpohjapelloilla on erityisen tyytyväinen vaunuihinsa:

„CARGOS on yksinkertaisesti niin vankasti tehty ja se toimii 
kiireisenä korjuuaikana täysin ilman ongelmia.“

Urakoitsija Hermut 
Hubert, Niedersa-
chsen, Saksa
3x CARGOS 8500

Viljelijä Harmen 
Bouma, Alankomaat, 
CARGOS 8500

Urakoitsija Mike 
Kettle, 
Kettle Contracting 
Ltd., Uusi-Seelanti 
CARGOS 8300
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Täydellinen korjuuketju.

Korjuuketju toimii menestyksekkäästi vain, jos ketjun 
kaikki lenkit ovat hyvin yhteen sovitetut. Jopa 51 m3 
kuormatilavuudellaan CARGOS 700 -sarja tarjoaa 
rehun kuljetusvaunun, joka vastaa sen kanssa käytet-
tävän JAGUAR ajosilppurin suurta työtehoa. Näin koko 
CLAAS korjuuketju toimii korkeimmalla tasolla.

CARGOS Kuormatila (DIN)
760 m3 511

750 m3 44,51

740 m3 38,51

1 Korokelaidoilla

Rehun kuljetusvaunuMieliurheilu - kuljettaminen.
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RakenneAidosti luotettava.

Lavarakenne.

300 mm korkeat C-profiilipalkit ja tukeva pohja varmistavat 
myös CARGOS 700 -mallien vankan rakenteen. Näin ollen on 
hakkeen kuljetus sallittu kaikilla malleilla. CARGOS on luotet-
tava vaunu paitsi pitkillä kuljetusmatkoilla myös kapeilla ja vai-
keilla tieosuuksilla.

Ketjun kiristys.

Vain oikein kiristetyt pohjakuljettimen ketjut toimivat luotetta-
vasti ja niiden kuluminen on vähäistä. Ulkopuolista pohjakulje-
tinketjujen kiristystä on helppo käyttää.

Vetoaisa.

Kapea vetoaisa mahdollistaa suuren kääntökulman. Integroitu 
seisontatuki on suojassa vetopuomissa ja vaunua irrotettaessa 
se vain käännetään alas.

Pohjakuljetin.

Lavan pohja on kuumasinkittyä peltiä, joten se kestää korroo-
siota ja sen käyttöikä on pitkä. Neljän massiivisen purkuketjun 
murtolujuus on suuri. Pohjakuljettimen päädyissä olevat ketju-
pyörät varmistavat luotettavan ketjuohjauksen. Ketju puhdis-
tuu jatkuvasti kasvi- ja muusta materiaalista ketjupyörien 
avulla. Kasvijätteen puristuminen ketjun lenkkeihin on näin luo-
tettavasti estetty.

Yksilöllisesti varustettu alusta. 

Myös CARGOS 700 -mallisarjassa käytetään moduuliraken-
teista 2- tai 3-akselista CLAAS-alustaa. Se voidaan varustaa 
joko mekaanisella jousituksella tai hydraulisella tasauksella ja 
lisävarusteena hydraulisella jousituksella. Vaunuun on saata-
vissa useita rengaskokovaihtoehtoja (22,5", 26,5" tai 30,5") joi-
den avulla CARGOS 700 muuttuu käytön mukaan sovitetuksi 
kuljetusvaunuksi.

Suuri kuormatilavuus ketterässä muodossa.

30° kulmaan kallistetun etulaidan ja taaksepäin avautuvan 
lavan kartiomuodon ansiosta on kaikissa malleissa maksimaa-
linen kuormatila. Vaunu on rakenteeltaan hyvin lyhyt ja se 
vakuuttaa hyvällä kääntyvyydellään.

Kuormatilan lisäämiseksi on kaikkiin kolmeen malliin saatavissa 
korokelaidat lisävarusteena.
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Taittuva vetopuomiSäädettävä vetopuomi.

Puhdas jälki.

Kun vaunun etuosa lasketaan vetopuomin avulla alas, suure-
nee kuormattava lavapinta-ala kun ajosilppurilla ajetaan vau-
nun edessä. Rehusuihku osuu vaunuun ilman ongelmia ja rehu 
päätyy minne se kuuluukin - tämä ei koske pelkästään suo-
raan ajoa vaan myös kaarreajoa. Sen lisäksi vaunun kytkemi-
nen ja irrottaminen helpottuvat, sillä vetoaisan oikea korkeus 
säädetään napin painalluksella.

Nopeampi tyhjennys.

Vaunun etuosan nostaminen nopeuttaa tyhjennystä merkittä-
västi. Kuormattu rehu putoaa suoraan taakse ja jäännösrehun 
poistuminen vaunusta nopeutuu. Lisäksi kartiomainen rakenne 
ja molemmin puolin käytettävät pohjakuljettimet kahdella kulje-
tinnopeudella (lisävar.) varmistavat nopean tyhjennyksen sii-
loon.

Pidon lisääminen.

Tarvittaessa voidaan lisätä pitoa ja näin välttää luistoa nosta-
malla vetoaisaa ja näin saada paino lähemmäs traktoria. 

Suurikokoisen vetopuomisylinterin ansiosta, voidaan vaunun 
etuosaa luotettavasti nostaa myös vaunun ollessa kuormat-
tuna. Lisävarusteena saatavan vetopuomijousituksen ansiosta 
maantieajon ajomukavuus varmistetaan kahden paineakun 
avulla.

Vetopuomin suoran asennon osoitin.Hydraulinen vetopuomi mahdollistaa 
koko vaunun enimmäisnoston ja -las-
kun.

Lisävarusteena saatavan vetopuomin 
jousituksen paineakku.

Kaksi tehokasta hydraulimoottoria 
yhdessä 2-nopeuksisen vaihteiston 
kanssa takaavat nopean kuorman 
purkamisen.

Vetoaisaa käytetään kahdella suureksi 
mitoitetulla, 2-toimisella sylinterillä.
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PurkaminenKuorman purku ammattikäytössä.

Purkukelamoduuli voimansiirrolla.

Kaksi avointa purkukelaa varmistavat suuren läpäisykyvyn. 
Kierteen muotoon asennetut, vankat piikit jättävät rehun tasai-
seen kerrokseen siilossa. Kelat saavat käyttövoimansa laaja-
kulmanivelakselin kautta.

Nopea tyhjennys.

CARGOS malleissa on suuritilavuuksinen hydraulimoottori tyh-
jennyksen nopeuttamiseksi. 2-osaista pohjakuljetinta käyte-
tään CARGOS 750 ja 760 malleissa molemminpuolisella käy-
töllä. 2-nopeuksinen pohjakuljettimen käyttö maksimoi 
tyhjennysnopeuden.

Jatkokytkentä.

1-toimisella vakiohydrauliikalla varustettuihin vaunuihin voidaan 
lisävarusteena saada jatkokytkentä pohjakuljettimelle. Pohja-
kuljetin käynnistyy automaattisesti kun takalaita saavuttaa sää-
detyn avautumiskulman. Käyttömukavuus lisääntyy ja 2-toi-
mista hallintaventtiiliä voidaan säästää muuhun käyttöön.

Nopea moduulin irrotus 
lisää kuormatilavuutta 
ja vähentää painoa n. 
500 kilolla.
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Varusteet | OhjausCARGOS 700. Hyvin kääntyvä vaunu monilla 
mahdollisuuksilla.

UUTTA

Lisätilaa kuljetusvaunukäytössä.

Riippumatta siitä, onko CARGOS 700 varustettu BUSINESS 
tai TREND varustuksella, on siihen saatavissa molemminpuoli-
nen kuormatilan peite. Peitettä käsitellään helposti terminaalin 
avulla (vakiohydrauliikalla: 2-toim. hallintaventtiilin avulla) trak-
torin ohjaamosta. Näin kuorma suojataan nopeasti ja luotetta-
vasti.

Enimmäisohjauskulma.

Jopa 15° ohjauskulma suurimmallakin rengaskoolla. Näin saa-
vutetaan optimoitu kääntyvyys samalla pellon pinnan suojaus 
säilyttäen. Sen lisäksi patentoitu vetoaisakulman varoitus säh-
köhydraulisen pakko-ohjauksen yhteydessä suojaa traktorin 
renkaita jyrkissä käännöksissä.

Sähköhydraulinen pakko-ohjaus.

Ajonopeudesta riippuen akselien kääntökulma sovitetaan 
automaattisesti niin, että paras mahdollinen ajovakaus saavu-
tetaan. Ainutlaatuista CLAAS'in kohdalla on lisäksi ohjauslinjo-
jen sivusiirto, jolloin asiakas voi vaatimustensa mukaan valita 
paras mahdollinen renkaiden, ja sen myötä pellon pinnan suo-
jaus - tai yhdistelmän paras mahdollinen kääntyvyys. Säätö 
tapahtuu tällöin automaattisesti ajonopeudesta riippuen. 

UUTTA: Hydraulismekaaninen pakko-ohjaus.

Hydraulisella siirtojärjestelmällä toimiva pakko-ohjaus ohjaa 2- 
tai 3-akselisten vaunujen akseleita, varustuksesta riippuen, 
traktorin 1- tai 3-pisteisen vetokuulakytkimen 50 avulla. Näin 
varmistetaan, että vaunu seuraa traktorin jälkiä rinteissä ja että 
renkaat säilyvät ehjinä peruutettaessa.

Kitkaohjaus.

Kitkaohjauksella on ohjaava akseli, TREND varustuksella, hel-
posti lukittavissa yksitoimisella hallintaventtiilillä.

Varustevaihtoehdot BUSINESS TREND
Malli 760 750 760 750 740
Kuormatilavuus 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 36,5-38,5 m3

Akselit ja ohjaus 3-akseliset 3-akseliset
Teliakseli

Hydraulismekaaninen Hydraulismekaaninen
Ohjaus Sähköhydraulinen pakko-ohjaus

Hydraulismekaaninen pakko-ohjaus Hydraulismekaaninen pakko-ohjaus
Kitkaohjaus Kitkaohjaus

Renkaat 22,5" / 26,5" / 30,5" 22,5" / 26,5" / 30,5"
Käyttö ISOBUS

Hydrauliikkalohkot
Lisävar. Vetopuomijousitus

Purkukelat
Kuormatilan peite
LED-työvalopaketti

Vetopuomijousitus
Purkukelat

Kuormatilan peite
LED-työvalopaketti

Kuormapainon näyttö (hydraulisella alustalla), nostoak-
seli (3-akselisella ja hydraulisella alustalla)

Pohjakuljettimen jatkokytkentä
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CARGOS 700 BUSINESSBUSINESS varustus. Helpottaa käyttöä.

Kaikki mitä ammattilainen tarvitsee.

CARGOS 700 BUSINESS mallissa on vakiovarusteena Load 
Sensing hydrauliikka jatkuvalla öljyn kierrolla ja ISOBUS 
yhteensopiva käyttö. Näin voidaan, kuten kombivaunussakin, 
useita toimintoja ohjelmoida traktorin monitoimivipuun tai toi-
mintoja voidaan ohjata suoraan ISOBUS terminaalilla (esim. 
CEMIS 700). Lukuisia toimintoja, kuten esim. ohjelmoitavat 
vetopuomin asennot voidaan automatisoida ja näin lisätä 
mukavuutta ja tehokkuutta. 

Nopea kuorman purkaminen.

Vakiovarusteena oleva 2-nopeuksinen pohjakuljetin varmistaa 
BUSINESS mallien parhaan mahdollisen purkutehon. Suuriko-
koiset 26,5˝ vakiorenkaat (lisävarusteena 30,5˝) varmistavat 
optimoidun pellon pinnan suojauksen ja pienen vierintävastuk-
sen.

Saatavissa lisämukavuutta.

CARGOS BUSINESS malliin on saatavissa vielä muitakin lisä-
ominaisuuksia:

 − mekaanishydraulinen pakko-ohjaus 
 − sähköhydraulinen pakko-ohjaus sivuttaisohjauksella
 − kuorman painonäyttö 
 − kuormatilan peite kuljetustappioiden vähentämiseksi
 − automatisoitu valojen ohjaus

Ammattimaisesti peitetty.

BUSINESS-varustuksen yhteydessä voidaan käsikäytön lisäksi 
terminaalin avulla tallentaa useita kuormatilan peitteen asen-
toja.
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CARGOS 700 TREND

Selkeyttä pysäköitäessä.

Kaikkien letkujen ja kaapelien pidikkeet varmistavat hyvän jär-
jestyksen pysäköidyssä koneessa. Yksinkertainen selostus 
helpottaa kytkentää.

TREND varustus. Yksinkertaisesti hyvä.

Käyttö on tehty helpoksi.

CARGOS 700 TREND mallia hallitaan yksinkertaisesti traktori-
hydrauliikan hallintaventtiileillä. Pohjakuljettimessa, vetopuo-
missa, takalaidassa ja ohjaavassa akselissa on näin suora 
ohjaus. Lisävarusteena saatavalle 2-nopeuksiselle pohjakuljet-
timelle ja työvaloille on saatavissa pieni hallintayksikkö. Myös 
lisävarusteena saatavien LED-valojen kytkentä tapahtuu yksi-
kön avulla. Lisäksi on saatavissa jatkokytkentä takalaidalta ja 
pohjakuljettimelta helpon pohjakuljettimen hallinnan varmista-
miseksi, ilman traktorin 2-toimisen hallintaventtiilin turhaa käyt-
töä. 

Vaivaton vedettävä.

2- tai 3-akselinen, kaikissa CARGOS 700 TREND malleissa on 
kitkaohjattu akseli. Hydraulisen vetopuomin avulla voidaan 
jopa mekaanisesti jousitetun 3-akselisen vaunun etummaista 
akselia keventää. Näin voidaan traktorin takapyörien pitoa 
parantaa ja suojata pellon pintaa. Lisävarusteena CARGOS 
700 TREND'iin on saatavissa myös mekaanishydraulinen pak-
ko-ohjaus. Lisäksi myös TREND malleihin on saatavissa jopa 
30,5˝ renkaat.

Kaikki yhdellä kädellä.

CLAAS CMOTION ajohallintavivun yhteydessä myös TREND 
mallin käyttö erittäin mukava.
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BioenergiaEnergian kuljetusta.

Ruis-vikkerikasvusto aluskasvina.

Keväällä vikkeri sitoo juuriinsa typpeä. Vilja hyötyy typestä ja 
alla kasvava nurmi pian orastumisen jälkeen. Ensimmäisen 
varhaiskesän niiton jälkeen ruoho kasvaa edelleen ja se voi 
tuottaa vielä yhden sadon. 

Suuresta, yli 30 % kuiva-ainepitoisuudesta johtuen kasvuston 
säilöntäedellytykset ovat hyvät. Se voidaan ihanteellisissa olo-
suhteissa korjata ilman tappioita aiheuttavaa kuivattamista 
DIRECT DISC'illä, silputa JAGUAR'illa ja kuljettaa  
CARGOS-vaunulla suoraan siiloon.

Leveälehtinen kompassikukka.

Leveälehtinen kompassikukka on uusi tulokas energiakasvien 
joukossa. Se oli muutama vuosi sitten vielä lähes tuntematon 
mutta nyt se on ollut bioenergiakeskusteluissa hyvin esillä.

Kun kasvusto on vakiintunut se tuottaa satoa useampana vuo-
tena. Yli kolmen metrin korkeudellaan kesän aikana kukkivasta 
kasvustosta on joissakin kokeissa saatu suurempi metaanin 
tuotto kuin vastaavasta maissikasvustosta. Sen lisäksi se on 
vähemmän herkkä raekuuroille ja hyönteiset pitävät sen kel-
taisten kukkien tuottamasta medestä ja siitepölystä. 

Purua tai haketta.

CARGOS-vaunun vankkarakenteisen pohjan ansiosta vaunu 
on hyväksytty hakkeen kuljetukseen. Lisäargumentti vaunulle, 
koskien vaikeita tieolosuhteita: hydraulisesti jousitettu alusta 
osoittaa ainutlaatuiset ajo-ominaisuutensa myös metsäteillä. 
Näin voidaan kuljettaa esim. energiapuuta (paju), harvinaisem-
pia kasveja (elefanttiruoho) sekä kokopuuhaketta (kantoja, 
oksia). Vaunu soveltuu käytettäväksi myös muihin maa- tai 
metsätalouden tuotteiden kuljetuksiin. Kysy CLAAS-jälleen-
myyjältäsi. 

Sinimailanen - rehukasvien ykkönen.

Koska sinimailasen ravinteet ovat pääasiassa lehdissä on se 
korjattava mahdollisimman hellävaraisesti. Yleensä tämä val-
kuaispitoinen kasvi kuivataan nopeasti pellolla ja paalataan tai 
puristetaan pelleteiksi. Ravinteet tulisi prosessin aikana saada 
säilymään.

CARGOS kombivaunu takaa hellävaraisen materiaalin siirron 
noukkimelta sullojan kautta kuormatilaan. Myös JAGUAR + 
CARGOS 700 koneyhdistelmällä rehun arvo säilyy.

Monipuolinen tulevaisuus.

Maissin ja ruohon lisäksi luonto tarjoaa monia muita energia-
rikkaita kasveja. Viljelijät, mutta myös biokaasulaitosten käyttä-
jät ja muut energian tuottajat hakevat yhä uusia vaihtoehtoja. 
Kasveja, jotka tuottavat vähintään yhtä paljon energiaa kuin 
maissi ja joilla on myös muita merkittäviä oheisvaikutuksia:

 − vikkeri, apila, sinimailanen ja muut palkokasvit sitovat typ-
peä

 − Maassa olevien biotooppien aktivoiminen sekä humustasa-
painon parantaminen kaikkine myönteisine vaikutuksineen, 
kuten suurempi veden sitomiskyky, pienempi eroosion riski 
(vähäisempi kuorettumisvaara), parempi CO2-sitominen, jne.

 − pienempi tautiriski, joka vähentää kasvinsuojeluaineiden 
käytön tarvetta

 − kukkivien kasvustojen houkuttelemat hyönteiset ja muut 
hyötyeläimet

 − Monipuolisuus minimoi yrittäjäriskin 
 − Monivuotiset kasvustot vähentävät viljelytoimenpiteitä mer-
kittävästi ja näin myös pienemmät ja syrjäiset lohkot kiin-
nostavat enemmän

 − Työhuippuja voidaan tasoittaa ja työkoneiden käyttöaikaa 
voidaan pidentää 

Hyvä, että sadonkorjuu on niin helppoa!
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Jotta kaikki toimisi oikein.
CLAAS huolto ja varaosat.

CLAAS huolto ja varaosat

CLAAS Service & Parts on  
24/7 sinua varten.

service.claas.com

Maailmanalaajuinen toimitus.
CLAAS-varaosien logistiikkakeskuksessa Saksan Hamm'issa, 
on yli 200 000 varaosanimikettä ja yli 140 000 m2 lattiapin-
ta-alaa. Keskeisesti sijaitsevat varaosakeskukset toimittavat 
kaikki alkuperäiset CLAAS-osat kaikkialle maailmaan. Paikalli-
nen CLAAS-jälleenmyyjä tarjoaa ratkaisut lyhyessä ajassa: 
sadonkorjuuta ja tilaasi varten.

Paikallinen CLAAS jälleenmyyjä.
Riippumatta siitä missä olet - teemme huollot ja toimitamme 
tarvittavat varaosat. Aivan sinun lähelläsi. CLAAS jälleenmyyjä 
palvelee sinua monipuolisesti ja sesonkiaikana jopa vuorokau-
det ympäri. Tiedolla, kokemuksella, määrätietoisuudella ja par-
haalla teknisellä varustuksella. Jotta kaikki toimisi oikein.

Sinun käyttöösi: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS tarjoaa laajimman ja monipuolisimman 
varaosaohjelman tilallasi käytössä oleviin koneisiin.

Tarkoitettu juuri sinun koneeseesi.
Mittatarkat varaosat, korkealuokkaiset öljyt ja nesteet sekä 
monipuoliset varusteet. Hyödynnä laajaa tuotevalikoimaamme, 
jonka avulla voimme suositella ratkaisuja, jotka ylläpitävät 
koneesi 100 % käyttövarmuuden.
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CARGOS – mitä muuta?

Sanalla sanoen - tehokas.

 − Rehua suojaava ja polttoainetta säästävä kuormausjärjes-
telmä, alas laskettavine pohjakuljettimineen ja täydellisine 
materiaalin EFS-siirtoineen aina siiloon saakka - EFS'n 
avulla tapahtuvasta materiaalin nostosta täyttöautomatiikan 
ohjaaman pohjakuljetinsiirron kautta kuorman tyhjennystek-
niikkaan saakka, jokainen vaihe toimii optimoidusti

 − Kaksoisterät pitkäaikaiseen käyttöön, suuri tyhjennysno-
peus, sähköhydraulinen pakko-ohjaus; TONI valvoo jatku-
vasti työtehoa ja koneen säätöjä

Pellon pintaa suojaava.

 − Ihanteellinen rengasvarustus ja yksilöllinen alustan valinta
 − Noukkimen kevennys ja kannatinpyörät
 − Edullinen käyttöpaino

Joustavasti.

 − Helppo muutos noukinvaunusta kuljetusvaunuksi kuor-
maus- ja silppuamiskoneisto irrottamalla - hyötykuorma 
kasvaa ja kuormauslaitteisto suojataan

 − Moduulirakenteinen CLAAS-alusta on hyvin sovitettu eri 
korjuuolosuhteita varten

Huoltoystävällinen.

 − Alas laskettava teräpalkki, hydraulisesti käännettävä pohja-
kuljettimen etuosa ja teräpalkista erotettava teräkannatin 
helpottaa terien vaihtoa

 − Vankat CLAAS kaksoisterät

Käyttömukavuutta.

 − Valopaketti yökäyttöön, täyttöanturi, selkeä hallinta, kuor-
man painon näyttö



●  Vakio      ○  Lisävaruste      □  Saatavissa      –  Ei saatavissa

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740
Kuormatilavuus m3 DIN-nor-

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

Kuormatilavuus tiivistettynä m3 DIN-nor-
min mukaan

95-1001 83-881 82 71 60 – – –

Noukin
Noukintaleveys mm 2000 2000 2000 2000 2000 – – –
Halkaisija mm 320 320 320 320 320 – – –
Kannatinpyörien rengasvarustus 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 – – –
Piikkiväli mm 61 61 61 61 61 – – –
Maavara, ylös nostettu vaunun etuosa mm 790 790 790 790 790 – – –
Hydr. noukkimen kevennys, portaattomasti säädettävissä ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Noukkimen keskitukirulla ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Sullojaroottori
Roottoriakseli mm 120 120 120 120 120 – – –
Leveys mm 1580 1580 1580 1580 1580 – – –
Halkaisija mm 860 860 860 860 860 – – –
Sormirivejä Lukumäärä 9 9 9 9 9 – – –

Silppuaminen
2-puoliset terät (yhdessä tasossa) Lukumäärä 40 40 40 40 40 – – –
Lyhyin teor. silpun pituus mm 38 38 38 38 38 – – –
Yksittäisterän suojaus ● ● ● ● ● – – –

Pohjakuljetin
Pohjakuljetinketjut Lukumäärä 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2
Kaksinopeuksinen pohjakuljettimen käyttö ●2 ●2 ○ ○ ○ ○2 ○2 ○2

Akselit ja ohjaus
2-akselinen, 18 t, akseliväli3 mm – – – 1525 1525 – – 1525
2-akselinen, 20 t, akseliväli3 mm – 1810 1810 1810 – – 1810 1810
3-akselinen, 27 t, akseliväli3 mm 1525 1525 1525 – – 1525 1525 –
3-akselinen, 30 t, akseliväli3 mm 1810 1810 181010 – – 1810 – –

Ohjaus
Kitkaohjautuva, 2-akselinen alusta – ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Kitkaohjautuva 3-akselinen alusta ○ ○ ○ – – ○ ○ –
Mekaanishydraulinen pakko-ohjaus, 2-aks. – – – – – ○ ○ ○
Mekaanishydraulinen pakko-ohjaus, 3-aks. – – – – – ○ ○ ○
Sähköhydraulinen pakko-ohjaus, 2-aks. – ○ ○ ○ ○ – ○8 ○8

Sähköhydraulinen pakko-ohjaus, 3-aks. ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –

Suurin sallittu kokonaispaino
2-akselinen, 18 tonnia tonnia – – – 21/224 21/224 – – 21/224

2-akselinen, 20 tonnia tonnia – 23/244 23/244 23/244 – – 23/244 23/244

3-akselinen, 27 tonnia tonnia 314 314 314 – – 314 314 –
3-akselinen, 30 tonnia tonnia 344 344 344 – – 344 – –

Mittoja
Kokonaispituus mm 11940 10800 10800 9720 8595 11230 10090 8950
Kokonaiskorkeus5 mm 3870-

3990
3870-
3990

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3870

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3990

Lavakoko mm 9100× 
2360

7960× 
2360

7960× 
2360

6820× 
2360

4960× 
2360

8740× 
2360

7600× 
2360

6490× 
2360

Raideleveys mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

●  Vakio      ○  Lisävaruste      □  Saatavissa      –  Ei saatavissa

CLAAS pyrkii jatkuvasti sovittamaan tuotteensa käytännön vaatimusten mukaisesti. Tästä syystä pidätämme oikeudet muutoksiin. Teknisiä tietoja ja kuvia on pidettävä suuntaa antavina. Kuvissa olevissa 
koneissa voi olla lisävarusteita. Tämä esite on tarkoitettu maailmanlaajuiseen levitykseen. Tarkista koneiden vakiovarusteet paikalliselta CLAAS-jälleenmyyjältä. Joissakin kuvissa osa suojuksista on irro-
tettu koneen yksityiskohtien ja toimintojen näyttämiseksi. Konetta ei missään tapauksessa saa käyttää ilman suojuksia. Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita.

1 Korokelaidoilla
2 Molemminpuolinen voimansiirto
3 Mek. jousitus tai hydr. tasaus, lisävar. alustan hydr. jousituksen yhteydessä
4 Sallittu vetopuomin kuormitus 3 tonnia vakiona, 4 tonnia lisävarusteena, T3-akselinen aina 4 tonnia (ei Ranska, vetosilmukalla)
5 Riippuen rengasvarustuksesta 30,5" / 26,5" / 22,5" ja varustuksesta lisälaidoilla / ilman lisälaitoja
6 Vakiona 10-reikäiset vanteet, renkaat ositt. akselista riippuen
7 + 1 x 1-toim. hydr. jousituksen yhteydessä
8 BUSINESS malli Load Sensing Komforthydrauliikalla ja täydellä ISOBUS-yhteensopivuudella
9 BUSINESS mallit sisältävät valojen hallinnan
10 ainoastaan 30,5˝-rengasvarustuksen yhteydessä
11 BUSINESS malleissa vakiona

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740

Rengasvarustus6

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 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○

Käyttö
ISOBUS-yhteensopiva ● ● ● ● ● ○8 ○8 –
ISOBUS-liitoskaapeli ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Hydrauliikka
Hydrauliikkalohkot LS (tai 1 x 1-toim + vapaa paluu)7 3 x 2-toim. + 1 x 1-toim.
Power-beyond liitäntä ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
ISO 16028 normin muk. Flat Face liitin ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Lisävarusteet
Automaattinen vetopuomin säätö ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Automaattinen tukoksen poisto ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Pohjakuljettimen jatkokytkentä ● ● ● ● ● ○11 ○11 ○
3 purkukelaa (+ käyttö) ○ ○ ○ ○ ○ – – –
2 purkukelaa (+ käyttö) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Purkukelojen tilalle tuleva levy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydr. taitettava täyttölaite kuormausautomatiikalla ● ● ○ ○ ○ – – –
Kuormausautomatiikka voimansiirron vääntömomentin tunnustelulla ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Ultraäänitäyttöanturi ○ ○ ○ ○ ○ – – –
LED-työvalopaketti ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○
LED-sivuvalot ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Irrotetun kuormaus-/silppurikoneiston siirtoalusta ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Syöttökanavan peitelevy kuljetuskäytössä ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Kuorman painon näyttö (vain alustan hydr. jousituksen yhteydessä) ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
3-aks. alustan nostettava akseli (vain alustan hydr. jousituksen yhteydessä) ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –
Hätäjarru hydr. jarrujen yhteydessä ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydr. vetopuomijousitus ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Törmäyssuoja takana – – – – – ○ ○ ○
Kuormatilan peite ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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