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Nopea, puhdas, varma:
"Laatu" -sana löytyy jokaisesta kielestä.

CLAAS'in Eurooppakiertue

QUADRANT'illa halki Euroopan.
Olemme ylpeitä työstämme. Juuri siksi, että se vaatii meiltä

Ja olemme kuulleet niitä, jotka ansaitsevat tulla kuulluksi: vil-

kaiken. Meille esitetään uusia haasteita joka päivä. Siitä

jelijät. Se on loppujen lopuksi teidän mielipiteenne, joka kan-

syystä valmistamme suurkanttipaalaimia, jotka tarjoavat pel-

nustaa meitä eteenpäin.

lolla ennen kaikkea luotettavaa ja parasta tehoa luotettavan
laadun ansiosta.

Mielenkiintoisia ja joskus yllättäviä vaikutelmia QUADRANT
Eurooppakiertueestamme löytyy myös Internetistä osoit-

Jotta voimme näyttää, että CLAAS'in luotettavuus ja laatu

teesta www.europatour.claas.com

eivät ole pelkkiä käsitteitä, olemme vieneet QUADRANT
5300 / 5200 sinne, minne se kuuluu: päivittäiseen käyttöön.
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Ranskassa, Unkarissa. Espanjassa, Tanskassa ja Sveitsissä.

1

„Pidän QUADRANT paalaimesta. Ennen

2

„Hydraulisella esikammiolla varustettua

kaikkea sidonnasta, sillä meillä ei enää

QUADRANT-paalainta voidaan käyttää

ole ollut sidonta-ongelmia, paalatta-

monipuolisesti. Vaikeimmissakin olosuh-

vasta materiaalista riippumatta."

teissa se teki muodoltaan erinomaisia

45

paaleja."

5

4

"Hydraulisen, peruutettavan noukkimen

4

41

46

"Paalain toimii ilman häiriöitä, leikkaa

ansiosta työt voidaan tehdä huomatta-

reunat puhtaasti ja paalit ovat tiiviit ja

vasti helpommin."

painavat."

Nicolas Hergott, Biding, Ranska

Hendrik Mennega, Eext, Hollanti

"Terminaali on melko helppo käyttää.

42

Daniel Cosson, urakoitsija, Bezange-la-Petite,
Ranska

Heinz Tenger, Schleitheim, Sveitsi
3

43

6

„Turbopuhallin puhdistaa solmijat

Valikot ovat selkeitä, kuten myös säätö-

monelta eri puolelta ja pitää ne täysin

jen tekeminen."

puhtaana.“

Quentin Royer, Marne, Ranska

Attila Balász, Oszkó, Unkari

QUADRANT 5300

Unkari

Itävalta

Ranska

Belgia

Tanska

QUADRANT 5200

Espanja

Ranska

Sveitsi

Belgia

Hollanti
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Suoraviivaista työtä.
Mieltymys kulmiin ja reunoihin.

QUADRANT 5300.
Tiivistysjärjestelmä.

Sisäänrakennettu paalien punnitusjärjestelmä.

1,20 × 0,90 m paalimittaa varten.

Paalin tarkka paino näytetään QUADRANT-malleissa paalauksen aikana terminaalissa ja painot tallennetaan tehtävähallintaan.

QUADRANT 5200.
Tehoyksikkö.
1,20 × 0,70 m paalimittaa varten.

Erityisiä vahvuuksia:

Paalausteho

Paalausteho

ansiosta minuutissa

Tiiviys
Mukavuutta

Paalausteho

ansiosta minuutissa

Tiiviys

sesti ohjatun esikammion ansiosta

ansiosta minuutissa
−− Optimoitu paalin paino automaattisen 3-vaiheohjatun esikam-

Tiiviys

sesti ohjatun esikammion ansiosta

mion ansiosta

−− FINE CUT silppuri 51 terällä varmistaa erinomaisen silpun
Mukavuutta

laadun

−− Automaattinen tiivistyspaineen säätö takaa lujat paalit

−− Suuri työteho ja erinomainen paalien tiiviys 51 männäniskun

−− Optimoitu paalin paino, materiaalimäärästä riippuen, hydrauli-

−− FINE CUT silppuri 51 terällä varmistaa erinomaisen silpun
−− Hyvä läpäisykyky

Erityisiä vahvuuksia:

−− Suuri työteho ja erinomainen paalien tiiviys 56 männäniskun

−− Optimoitu paalin paino, materiaalimäärästä riippuen, hydrauliMoni muu etu puhuu kaikkien QUADRANT-mallien puolesta:

Mallit

1,20 × 0,70 m paalimittaa varten.

Erityisiä vahvuuksia:

−− Suuri työteho ja erinomainen paalien tiiviys 46 männäniskun

Uuden punnitusjärjestelmän ansiosta voidaan paalien painot siirtää TELEMATICS'lla mihin tahansa ja käsitellä tietoja edelleen.

QUADRANT 4200.
Maanläheinen.

−− UUTTA: ROTO CUT teräpalkin sivusiirto 25 terällä ja uudella
Mukavuutta

laadun

terien ryhmäkytkennällä

−− Epäkesko-ohjatut neulat

−− Erinomainen materiaalin siirto roottorin suuren kierrosnopeuden ansiosta
−− Hyvä sidontavarmuus kuuden suurtehosolmijan ansiosta
−− Kaikkiin QUADRANT-malleihin saatavissa terien pika-asennus – nyt myös QUADRANT 4200 -mallissa
−− Sopiva, tarpeen mukainen syöttöjärjestelmä: ROTO FEED, ROTO CUT, SPECIAL CUT
−− Innovatiivinen paalien punnitusjärjestelmä kaikkiin QUADRANT malleihin
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●		Vakio						○		Lisävaruste						□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Tehokkain voimapeli?
Aina yhteispelillä.

Tekniikka

Tekniikka.
Insinöörimme tietävät, miten tärkeä kaikkien osallistuvien täydellinen yhteistyö korjuuketjussasi on. Siksi
kokoamme teknisen tietotaitomme, yhteen suurimmista ja nykyaikaisimmista paalaintekniikan kehityskeskuksista - ja asetamme sen kaikkien koneidemme
käyttöön. Miten sinä siitä hyödyt? Parasta laatua. Ja
kaikkiin käyttötarkoituksiin ihanteellisen suurkanttipaalaimen.
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Jokainen oljenkorsi kerätään talteen.
Oljenkorren koosta riippumatta.

Noukin

Ohjattu noukin.

ROTO FEED ja POWER FEEDING SYSTEM
(PFS).

Hyvä näkyvyys ohjaamosta noukkimelle varmistaa nopean ja
tasaisen paalaimella ajon pellolla. Se yksinkertaistaa nopean

Noukkimen neljä piikkiriviä ja piikkien välinen optimietäisyys

siirto- ja paalausnopeuden sovituksen korjuuolosuhteiden

varmistavat erittäin hyvän noukintatuloksen. Tätä vaativaa

mukaan. Parhaan paalaustehon saavuttamiseksi.

kuormitusta varten kaksoispiikit ovat huoltoystävällisesti
asennettu neljään, tukevaan U-profiilin muotoiseen piikkikan-

Leveän noukkimen ansiosta QUADRANT 5300, 5200 ja 4200

nattimeen. Leveän noukkimen takana sivulla olevat syöttökie-

mallit nostavat epäsäännöllisestikin karhot puhtaasti:

rukat kaventavat materiaalivirran syöttökanavan leveyteen

−− Materiaalin nopea ja puhdas nosto ohjatun noukkimen

(ROTO FEED), tai POWER FEEDING SYSTEM (PFS) telat

ansiosta
−− Kevennys paineakkujousituksen avulla

hoitavat tämän tehtävän. Se mahdollistaa reunoiltaan erittäin
hyvin tiivistetyt paalit, joita on helppo kuljettaa ja varastoida.

−− Ohjaavat kannatinpyörät varmistavat optimoidun pellon pinnan seurannan ja ruohonjuurien suojauksen, myös suurilla
ajonopeuksilla ja kaarteissa

Monipuoliset säädöt.

−− Patentoitu syötön tehostin kiihdyttää materiaalivirtaa kaikissa QUADRANT malleissa
−− Noukkimen ja roottorin tai sullojan lyhyt väli siirtää rehun
nopeasti eteenpäin tehosta tinkimättä

Erilaiset noukinvaihtoehdot nostavat materiaalin puhtaasti
riippumatta siitä, paalataanko heinää, kosteaa säilörehua vai
olkia:
−− Syötön kaksoistehostintelalla varustettu noukin

Taitettavat kannatinpyörät.

−− Syötön kaksoistelatehostimilla ja POWER FEEDING
SYSTEM (PFS) varustettu noukin
−− Hydraulinen noukin PFS'llä portaattomilla, ohjaamosta

Haluatko kuljettaa 2,35 m:n noukkimella varustettua

Edut kohdittain.

säädettävillä nopeuksilla ja peruutustoiminnolla

QUADRANT paalainta maantiellä? Kyllä se käy. Ja sangen helposti. Monimutkaiset valmistelut jäävät pois - avaa kone ja
lähde liikkeelle.

−− Ohjattu, leveä noukin varmistaa materiaalin puhtaan noston
−− Taitettavat kannatinpyörät varmistaa maantiekuljetuksen ilman ongelmia
−− Erityisen kuljetus- ja varastointikestävät paalit ROTO FEED'illä tai POWER FEEDING SYSTEM'illä (PFS)
−− Noukinmallit heinälle, säilörehulle tai oljille

QUADRANT
Hydraulinen noukin
Noukkimen leveys
DIN normin muk. leveys
Kannatinpyörät, taitettavat

m
m

5300

5200

4200

□
2,35
2,15
□

□
2,35
2,15
□

□
2,35
2,15
□

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Tämä on aihe, josta nälkä vain kasvaa.

POWER FEEDING SYSTEM (PFS)

Iskuvaimennetut poikittaissiirtokierukat.
Koko leveydellä toimivat, iskuvaimennuksella varustetut poikittaissiirtokierukat suurikokoisilla kierteillään ja vahvoilla siivillään,
siirtää materiaalin kohti roottoria. Näin materiaalivirta tasaantuu
ja siirtyy kiihtyvällä vauhdilla kohti roottoria.

POWER FEEDING SYSTEM (PFS).
Leveät roottorisormet vähentävät etäisyyttä terään, parantaa
silppuamistulosta ja savuttaa parhaan tukevuuden sekä pitkän
käyttöiän. Tämä ainutlaatuinen syötön tehostimen ja, koko
leveydellä toimivan, aktiivikäyttöisen syöttökierukan yhdistelmä
helpotta töitä.

QUADRANT nostaa myös suuria ja epätasaisia
karhoja.
−− Kapasiteettia suurille tuntitehoille
−− Sallii suuret ajonopeudet
−− Materiaalivirta tasoittuu ja sen vauhti kiihtyy
−− Soveltuu kaikille karhotyypeille
−− Suuri korjuuteho PFS räikkäkytkimen 20 % suuremman
laukaisuvoiman ansiosta
−− Muuttuva nopeussäätö hydraulikäyttöisen noukkimen,
PFS'n ja takana olevan syötöntehostintelan ansiosta

Edut kohdittain.
−− Materiaalin tasoitus ja kiihdytys tapahtuu iskuvaimennettujen poikittaissiirtokierukoiden avulla
−− Toimii nopeammin, tasaisemmin ja paremmin: POWER FEEDING SYSTEM (PFS)
−− Erittäin suuri nostokyky myös karhojen ollessa suuria ja epätasaisia
QUADRANT

5300

5200

4200

PFS

□

□

□

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Syöttötehoa on jälleen kerran suurennettu.

Hydraulinen syöttöjärjestelmä

Noukin, PFS ja syötöntehostin varmistavat optimoidun materiaalin siirron.

Hydraulista syöttöä säädetään traktorin ohjaamosta.

Noukinta, PFS'ää ja takana olevaa syötöntehostinta
peruutetaan myös helposti ohjaamosta.

Hydraulikäyttöinen syöttö.

Muuttuva nopeudensäätö.

QUADRANT 5300, 5200 ja 4200 malleissa CLAAS tarjoaa

Muuttuvan nopeussäädön ansiosta voidaan roottorin täyttö

hydraulikäyttöisen syötön. Tämä tarkoittaa, että takana oleva

optimoida POWER FEEDING SYSTEM'in (PFS) avulla. Hydrau-

syötön tehostin, POWER FEEDING SYSTEM (PFS) ja noukin

linen PFS järjestelmä antaa enemmän mahdollisuuksia kun

ovat hydraulikäyttöisiä, niiden nopeuttaa voidaan säätää ja

mekaaninen versio, joten konetta voidaan käyttää useamman

niitä voidaan peruuttaa.

kasvin korjuuseen.

Hydraulikäytön edut ovat selviä:
−− Rehua käsitellään hellävaraisesti kasvikohtaisen säädön

Helppo peruutusmahdollisuus ohjaamosta.

ansiosta
−− Parempi sovitus kulloistenkin korjuuolosuhteiden mukaan

Myös mahdolliset tukokset voidaan milloin tahansa poistaa

−− Materiaalivirran optimointi

käyttämällä ohjaamossa olevaa terminaalia. Tämä lisää työmu-

−− Paras mahdollinen kuljettajamukavuus ohjaamosta käytettä-

kavuutta ja keventää kuljettajan työtä.

vän peruutustoiminnon ansiosta
Hydraulikäyttö antaa kuljettajalle mahdollisuuden sovittaa tai
optimoida materiaalivirta sen hetkisten olosuhteiden mukaan.
Useimpien korjattavien materiaalien kohdalla tämä tarkoittaa
mahdollisimman nopeaa syöttöä ja sen myötä optimoitua
materiaalivirtaa. Esimerkiksi sinimailasta on kuitenkin käsiteltävä hyvin hellävaroen. Hydraulisella syötön säädön ansiosta
kuljettaja voi ottaa tämän huomioon ja näin ollen suoraan
parantaa rehun laatua.

Edut kohdittain.
−− Mukava, rehun laadun säilyttävä, joustava: hydraulisesti ohjattu syöttö
−− Muuttuva nopeudensäätö
−− Käyttömukavuutta: helppo peruutustoiminto hallintaterminaalista
QUADRANT

5300

5200

4200

Hydraulinen syöttöjärjestelmä

□

□

□

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Joskus on täysin järkevää siirtyä kevyisiin ruokiin.

ROTO FEED

ROTO FEED – roottoriteknologiaa ilman
silppuamista.

Erikoinen roottorin muoto suojaa paalattavaa
materiaalia.

QUADRANT'in kohdalla se tarkoittaa: pyörivää, jatkuvaa syöt-

Suuri, halkaisijaltaan 500 mm:n roottori ja kierteen muotoon

töä, myös ilman silppurijärjestelmää. Suuri kierrosnopeus var-

asetetut 4-sakaraiset roottorisormet suojaavat paalattavaa

mistaa erinomaisen läpäisy- ja pinta-alatehon. Esitiivistyskam-

materiaalia:

mion tasaisen syötön ja aktiivisen siirron ansiosta QUADRANT

−− Tasainen syöttö

tuottaa kulmikkaita, tasaisia ja tiiviitä paaleja.

−− Hyvä läpäisykyky
−− Vähäinen voimantarve ja pölyn muodostus
−− Soveltuu paremmin esim. sinimailasen korjuuseen

Suuri omapaino.

−− Erittäin hellävarainen rehun käsittely ja hyvä rehun laatu
uuden roottorirakenteen ansiosta

Suuren omapainonsa ansiosta roottori pyörii erittäin tasaisesti.
Suuri paino säilyttää kierrosnopeuden tasaisena epätasaisilla-

−− POWER FEEDING SYSTEM (PFS) saatavana kaikkiin
malleihin

kin karhoilla ja vähentää traktorivoimansiirron rasituksia.

Edut kohdittain.
−− Erittäin suuri läpäisy- ja pinta-alateho: ROTO FEED sullojaroottorilla
−− Painava roottori varmistaa tasaisen käynnin
−− Erityisen roottorin muodon ansiosta on esim. sinimailasen käsittely hellävaraista

QUADRANT
ROTO FEED
Halkaisija
Leveys

m
m

5300

5200

4200

□
0,5
1,2

□
0,5
1,2

□
0,5
1,2

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Miten hyödyt maukkaasta säilörehusta?
Esimerkiksi korkeasta tuotannosta.

ROTO CUT

Teräryhmäkytkennän ansiosta voit joustavasti reagoida käytön
vaatimusten mukaan. Teräryhmät valitaan koneessa ennakkoon ja käännetään joko sisään tai ulos hallintapaneelin avulla.
Koko silppurijärjestelmä yhdellä silmäyksellä:
−− Massiivinen, karkaistusta teräksestä valmistettu silppuriroottori ja 25 terää
−− Neljä sormilevyriviä varmistavat materiaalin siirron
−− Tehokkaat terät ja pitkä silppuamisväli varmistavat hyvän silpun laadun
−− Tarkka materiaalin ohjaus terille spiraalin muotoon asetettu-

ROTO CUT varmistaa parhaan rehun laadun.

jen roottorisormilevyjen ansiosta
−− Yksittäisterän suojaus
−− Loiva, voimaa säästävä silppuamiskulma

Hyvän maidontuotannon edellytyksiä ovat energiarikas ja
maittava säilörehu, jonka maitohappokäyminen on optimoitu.

Kaksi hydraulista terien varolaitetta paineen rajoitusventtiilillä

Tähän tarvitaan kolme seikkaa: lyhyeksi silputtu rehu, suuri

varmistaa, että QUADRANT ei kuormitu liikaa, jos se tukkeu-

tiivistyspaine ja ilman pääsyn estäminen paaliin. CLAAS ROTO

tuu. Jos kuormitus kasvaa liian suureksi, siirtyvät terät auto-

CUT, 18 000 katkaisullaan minuutissa, on yksi markkinoiden

maattisesti alas ja kääntyvät itsestään uudelleen käyttöasen-

suurimmalla katkaisutaajuudella varustetuista järjestelmistä -

toon.

45 mm:n silppu varmistaa erinomaisen silpun laadun.
ROTO CUT etuja: Enemmän katkaisuja minuutissa.
−− Vähemmän aikaa kuluu rehun sekoittamiseen apevaunussa

Varmatoiminen, hydraulinen silppurikammion
pohja.

−− Parempi rehun laatu
−− Vähemmän hukkarehua

Automaattisesti alas laskettavan pohjan ansiosta tukokset voidaan helposti poistaa ohjaamosta nousematta. Varuste, joka

25 terää varmistaa huippulaadukkaan tehon.

on saatavissa ainoastaan CLAAS suurkanttipaalaimessa. Silppurikammion pohja laskee automaattisesti ylikuormitustilanteessa ja mahdollistaa roottorin jatkuvan pyörimisen. Alas las-

25-teräinen silppuri toimii roottorin kaksoissormien avulla erityi-

kettava pohja varmistaa helpon käsiksi pääsyn terille.

sen tarkasti, nopeasti ja tehokkaasti. Se luo edellytykset huippulaadukkaalle rehulle. Rehu silputaan lyhyeksi ja tarkasti pienissä erissä, jotka tiivistyvät merkittävästi paremmin ja paali on
myös helpommin purettavissa.

Edut kohdittain.
−− Huippuluokkainen säilörehu, jossa optimoitu maitohappokäyminen ROTO CUT'in ansiosta
−− Hyvä tiivistys ja helppo paalin purkaminen
−− Ohjattavissa oleva teräryhmien päälle kytkentä mahdollistaa oikean terämäärän kaikkeen käyttöön
−− Vähemmän tukoksia hydraulisen teräpalkin ansiosta

QUADRANT

5300

5200

4200

Sormi-/piikkirivien lkm
Terien ryhmäkytkentä
Alas laskettava silppurikammion pohja

4
25, 13, 12, 6, 0
automaattinen

4
25, 13, 12, 6, 0
automaattinen

4
25, 13, 12, 6, 0
automaattinen

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Tämän päivän ohjelma:
Lyhyttä olkea parhaimmillaan.

FINE CUT

FINE CUT – yksikään olki ei ole 22 mm
pitempi.
Hyvinvoivat eläimet tuottavat enemmän. Esimerkiksi pötsin toiminta paranee merkittävästi, kun lyhyttä olkea sekoitetaan säilörehuun. Siksi lyhyt olki on vakiinnuttanut asemansa ihanteellisena kuivikkeena. Se on lähes pölytöntä, sillä hienon pölyn
osuus ei kasva silppuamisen aikana. Sen lisäksi sitä käytetään
yhä enemmän apevaunuissa. FINE CUT olki on helposti levittyvää, ei vaadi edeltävää sekoitusaikaa ja se sekoittuu suoraan
säilörehun kanssa. Uuden 51, 26, 25, 13, 12 tai 0 terän ryhmän päälle kytkennän ansiosta joustavuus ja silpun laatu paranee.

Ensiesittely: uusi teräryhmän kytkentä.

Etuja:

QUADRANT 3200 mallissa hyväksi todettu FINE CUT silppuri-

−− Parantaa merkittävästi rehun hyväksikäyttöä

järjestelmä on nyt myös saatavissa QUADRANT 5200 malliin.

−− Vähentää jäännösrehun määrää

Toinen FINE CUT sukupolvi 51 terän palkilla avaa uusia ulottu-

−− Parantaa pötsin toimintaa

vuuksia mitä olkien ja silpun laatuun tulee. Hyvät perusteet

−− Parantaa rehun kokonaissyöntimäärää

uudelle teräryhmäkytkennälle: tehokas silppuaminen, merkit-

−− Vähentää jäännösrehun käsittely- ja ruokintapaikkojen

tävä ajan säästö, vähemmän huoltoa ja vähemmän kulumista.

puhdistusaikaa

Esimerkki: Voit silputa 26 terällä samalla, kun 25 terän ryhmä
on suojassa teräpalkissa. Kun 26 terän ryhmä tylsyy, siirretään

Hieno silppu - ihanteellinen kuivikkeen laatu.

nämä pois ja korvataan 25 terän ryhmällä. Pois siirretyt terät
voidaan tänä aikana teroittaa uudelleen samalla kun työ jatkuu
ilman ajan hukkaa.

Puhdas käsittely eläinten parhaaksi:
−− Helposti purkautuva, vähän voimaa tarvitseva levitys, ei
paalin rikkoutumisia
−− Siipikarjankasvatuksessa huomattavasti vähemmän eläintappioita, koska kanat eivät syö olkia
−− Ihanteellinen rakennerehu lihakarjan ruokinnassa
−− Vähemmän aikaa kuluu rehun sekoittamiseen apevaunussa

Edut kohdittain.
−− Hyvä rehun laatu FINE CUT'in ansiosta
−− Eläinten parhaaksi: Hieno silppu takaa kuivikkeiden laadun
−− Uusi teräryhmän päälle kytkentä varmistaa vähäisen huoltotarpeen ja säästää aikaa

QUADRANT

5300

5200

4200

FINE CUT
Teräryhmän kytkentä 1
Teräryhmän kytkentä 2

□
51, 26, 13, 12, 0
51, 26, 25, 13, 0

□
51, 26, 13, 12, 0
51, 26, 25, 13, 0

–
–
–

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Se mitä tarvitaan on aina oltava käden ulottuvilla:
CLAAS teräpalkin sivusiirto.

Ulosvedettävä teräpalkki

Ulosvedettävän teräpalkin 10 etua:

Käyttömukavuutta: ulos vedettävä teräpalkki.

1 Yhteensä 12 suojattua, aina puhdasta ja kevyesti pyörivää
laakeria teräpalkin ulos vetämiseksi

ROTO CUT ja FINE CUT malleihin CLAAS tarjoaa ulos vedettävän teräpalkin, joka helpottaa huoltotöitä.

2 RC mallin teräryhmän päälle kytkentä | FC'tä käytetään
vivulla 90, 45 tai 22 mm:n teoreettisen silpun pituuden

Hellävaraisesti, turvallisesti ja nopeasti:

tekemiseksi

−− Hallinta traktorin terminaalista tai suoraan paalaimen sivulla

3 Optimoitu terien muoto takaa parhaan silpun laadun
4 Ainutlaatuinen: automaattinen terien puhdistus

olevalla näppäimellä
−− Automaattitoiminto: Terien ulos ja sisään kääntö lian poista-

5 Valeteräsarjat saatavissa RC ja FC -käyttöön

miseksi teräpalkin terien välistä

6 Ulosvedettävän teräpalkin helpon alas laskun ja sulkemisen automaattitoiminnot

−− Automaattinen ja sen myötä aina oikea kummallekin puolelle ulosvedettävän teräpalkin asento

7 Helppo CLAAS ulosvedettävän teräpalkkijärjestelmän
käyttö suoraan paalaimesta
8 100% käsiksi pääsy molemminpuolisen ulos siirron

Hyvin suojatut terät silppuavat paremmin.

ansiosta
9 Ainutlaatuista: tukoksen poistava automaattinen, hydrauli-

Ulos vedettävässä teräpalkissa terät ovat hyvin lialta suojatut.
Yhteensä 12 laakerin ansiosta on teräpalkki helposti ulos

sesti laskettava teräpalkki

vedettävissä. Vinoutumisen estämiseksi ulos vedettäessä,

10 Yksittäisterän suojaus kahdella jousella

teräpalkki siirtyy ainoastaan 2/3 pituudestaan kummallekin
puolelle. Kun terät on vaihdettu toisella puolella, teräpalkki
työnnetään toiselle puolelle, jossa loput terät vaihdetaan.
Ainutlaatuinen: Terien ulosvedettävä palkki on yhdistetty automaattisen teräpalkin laskuun roottorin tukkeutuessa.

QUADRANT

5300

5200

4200

Ulosvedettävä teräpalkki

□ (RC/FC)

□ (RC/FC)

□ RC

□		 Saatavissa

Edut kohdittain.

"Aikaisemman terien vaihtoon kuluneen tunnin sijasta terien
vaihto kestää nyt vain 15 minuuttia. Huoltoaika on kokonai-

−− Helposti käsiksi päästävä teräpalkin sivusiirto nyt myös QUADRANT 4200 mallissa

suudessaankin vähentynyt."

−− paras mahdollinen luotettavuus ja pitkä käyttöikä hyvin suojattujen terien ansiosta

Urakoitsija Albert Steyns, Lontzen, Belgia
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Eläinten parhaaksi teemme kaikesta rehusta
lyhyttä ja pientä.

SPECIAL CUT

SPECIAL CUT varmistaa parhaan rehun
laadun.
Silputtu, lyhyt olki on erittäin imukykyistä ja on sen takia optimaalinen kuivike nautojen parsinavetoissa ja sikojen sekä
hevosten karsinoissa. Hyvä imukyky pitää eläimet puhtaina ja
vähentää olkien kulutusta. Lisäksi puhtaat utareet ovat tärkeä
peruskivi lypsylehmien hygieniassa - lisäksi lypsy sujuu
nopeammin. Rehun sisältäessä runsaasti maissia voidaan silputtua olkea sekoittaa optimoidusti. Eläimet eivät valikoi ja
rehuannos syödään täydellisesti.

SPECIAL CUT silppuri.

Tukevat paalit suuren tiivistyspaineen ansiosta.
Silputtu olki voidaan paalata myös suurikokoisiin paaleihin.

SPECIAL CUT silppuri puhaltaa oljet suoraan POWER FEE-

Suuri tiivistyspaine ja säännöllinen paalin muoto varmistaa kul-

DING SYSTEMS (PFS) kierukan alta roottorille – pyörteitä ei

jetuksen kestävät paalit myös useamman kuormauksen jäl-

muodostu eikä materiaalitukoksia. Pölyn muodostus voidaan

keen. Selvästi suuremmat paalien painot mahdollistavat pie-

välttää ja samanaikaisesti korjuuteho lisääntyy. Käyttövarmuu-

nemmän paalimäärän hehtaaria kohti. Tämä vähentää

den maksimoimiseksi.

käsittelyyn kuluvaa aikaa.

Edut kohdittain.
−− SPECIAL CUT: parasta lyhyttä olkea kuivikkeiksi parsinavetoissa
−− Korjuuteho on lisääntynyt, luotettavuus on parantunut: silppurin ansiosta
−− Paalaus myös ilman silppuria - sen ansiosta yli 500 mm:n maavara
−− Suuri tiivistyspaine ja säännöllinen paalin muoto varmistavat turvallisen kuljetuksen
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Sisäiset arvot ovat näkymättömiä?
Todellako.

Esikammio, hankosulloja, tiivistyskanava

Esikammio, hankosulloja, tiivistyskanava.
Usein asiat, joita et voi nähdä, tekevät eron. Myös
CLAAS-paalaimessa se on näin. Seuraavilla sivuilla selvitämme erot. Innovatiiviset ja teknisesti viimeistellyt
ratkaisut, jotka varmistavat työn sujuvuuden.
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Lisääntyykö paine edelleen?
Kaikki on säädettävissä.

Säädettävä esikammio ja hankosulloja

QUADRANT

5300

5200

4200

Säädettävä, hydraulinen esikammio
Automaattinen esikammio

□
–

□
–

–
□

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa

Vain CLAAS'issa: hydraulisesti säädettävä
esikammio.

Hydraulinen sullojaohjaus.

Säädettävä esikammion ohjaus.

Luotettava roottorin ja sullojan varolaite.

Suuria karhoja paalattaessa QUADRANT paalaa ilman esikam-

Rehun määrästä ja lajista riippuen, on esikammio helposti sää-

Aja QUADRANT'in suorituskyvyn äärirajoilla. Sulloja ja roottori

Esikammion paine voidaan valita yksi kolmesta mahdollisuu-

miota. Muissa tapauksissa kytketään hydraulinen ja kulumaton

dettävissä ohjaamosta, jotta jatkuvasti saadaan paras mahdol-

on suojattu kytkimellä. Sulloja ja roottori ovat suojatut kytki-

desta, paalattavasta materiaalista ja karhon koosta riippuen,

sullojaohjaus päälle - helposti ohjaamosta.

linen tulos kaikista korjattavista kasveista.

mellä. Kun sulloja tukkeutuu, pysähtyy roottori automaattisesti.

ISOBUS-hallintaterminaalissa. Näin konetta voidaan jatkuvasti

Sen lisäksi saat tiedon sullojan kuormituksesta ISOBUS termi-

käyttää optimiteholla. On samantekevää mitkä karhotus- ja

Kolme erilaista säätöä varmistavat parhaan tiivistyksen kai-

naalissa ja voit ennakolta välttää mahdollisen ylikuormituksen.

korjuuolosuhteet ovat, sillä säädettävällä ja hydraulisesti päälle

kissa olosuhteissa. Riippumatta siitä, ovatko karhot isoja vai

Näin et voi koskaan aiheuttaa tukosta QUADRANT paalai-

kytkettävässä esikammiossa kaikki on säädettävissä.

pieniä, sullotut palat ovat hyvin täyttyneitä ja palat siirretään

messa. Uutta QUADRANT 5300 ja 5200 paalaimissa: Sulloja-

yhdellä työnnöllä kanavaan. Tulos: täydellinen paalin muoto ja

kytkin on tehohuippuja varten säädetty 30 % suuremmalle

tasainen tiivistys, myös epäsäännöllisillä ja pienillä karhoilla.

arvolle.

Ainutlaatuinen materiaaliin siirtomenetelmä.

Vain CLAAS'issa: kahden tunnistinakselin ja anturien avulla
Tasainen materiaalin siirto roottorilta sullojille ja säädettävä esi-

QUADRANT kerää materiaalia kammioon, kunnes se on aivan

kammio varmistavat tasaisen kanavan täytön kaikilla materiaa-

täynnä.

leilla, riippumatta siitä onko se olkea, heinää vai tuorerehua.
Tuloksena on tiiviitä, säännöllisiä ja sen myötä erittäin varastoinnin kestäviä paaleja parhaalla mahdollisella korjuuteholla ja
silppuamisteholla.

Automaattinen esikammio.
CLAAS'ille tyypillinen sulloja toimii hyvin QUADRANT 4200
paalaimessa. Suurella korjuuteholla rehu: siirretään ja käsitellään erittäin hellävaraisesti.

Edut kohdittain.
−− Ainoastaan CLAAS'issa: Esikammio voidaan helposti säätää ohjaamosta
−− Tasainen kanavan täyttö kaikilla korjattavilla materiaaleilla; CLAAS'in materiaalin siirtotapa
−− Täydellinen paalin muoto ja tasainen tiivistys: Hydraulinen sullojaohjaus vakuuttaa kaikissa olosuhteissa
−− Varma ja luotettava: Sulloja ja roottori ovat suojatut kytkimellä
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Kun varolaitteet ovat kunnossa,
työ sujuu kuin rasvattu.

Voimansiirto ja interaktiivinen turvallisuus

Luotettava voimansiirtojärjestelmä.
Hankosulloja on lisäksi varustettu erityisellä ja tehokkaalla
QUADRANT paalaimet ovat vakuuttaneet luotettavalla voiman-

varokytkimellä, joka estää tehokkaasti koneen tukkeutumisen.

siirrollaan jo vuosia. Selkeästi järjestetty ja hyvin käsiksi pääs-

Uusissa QUADRANT 5300 ja 5200 mallissa n. 30% vahvempi

tävät komponentit varmistavat tehokkuuden ja pitkän käyt-

kytkin varmistaa paalaimen suuren tehon. Vääntömomentin

töiän. Lyhyet välit, kaikki siirtolinjat ovat suoria ja suuri

26 % lisäys varmistaa suuren tehon.

pyörimismomentti mahdollistaa erinomaisen hyötysuhteen.
Korjattavan materiaalin tonnia kohti kuluu vain vähän energiaa.

Vakuuttavia ominaisuuksia, jotka ovat asettaneet standardeja

Polttoaineen kulutus on selvästi pienempi.

jo vuosia:
−− Suuret kierrosnopeudet ja alhaiset vääntömomentit

Älykästä turvatekniikkaa.

−− Vähän huoltoa vaativat, öljykylvyssä toimivat voimansiirrot ja
kytkimet
−− Huoltovapaa sullojasormien käyttö ja hydraulisesti säädet-

Ylivoimainen tekniikka varmistaa häiriöttömän käytön. Sullojan,
neulojen ja solmijoiden älykäs käyttö akseleilla ja vaihteistolla

tävä esitiivistyskammio
−− Jaettu voimansiirto: männällä, sullojasormilla, noukkimella ja

varmistaa suuren tehon. Paalain on suojattu vieraiden esinei-

roottorilla on erillinen voimansiirto

den aiheuttamilta vaurioilta päävaihteiston ylikuormakytkimen

−− Mahdollisimman vähän liikkuvia osia

avulla.
Männän kuormitusta valvotaan elektronisesti. Jos ylikuormi-

Varokytkin estää koneen tukosten syntymisen.

tusta esiintyy, se vaimennetaan hydraulipaineen säädön avulla
ja suojaa näin tiivistysjärjestelmää. Kuljettaja saa tiedon näytöstä ja paine kasvaa jälleen automaattisesti.

Sulloja ja roottori on varustettu erillisellä, automaattisella varokytkimellä. Jos sullojan varokytkin laukeaa, laukeaa myös roottorin varokytkin automaattisesti. Kaikki varokytkimet kytkeytyvät automaattisesti uudelleen päälle, kun voimanottonopeutta
on alennettu. Traktorin ohjaamosta ei häiriötilanteissa tarvitse
nousta. Tarvittaessa voidaan silppurikammiopohjaa laskea
traktorihydrauliikalla. Tulos: Näin et voi koskaan aiheuttaa
tukosta QUADRANT paalaimessa. Tukokset voidaan nopeasti
poistaa poistumatta ohjaamosta.

Edut kohdittain.
−− Erinomainen luotettavuus edelleen kehitetyn voimansiirron ansiosta
−− Häiriötöntä työskentelyä: Älykäs turvatekniikka mahdollistaa parhaan mahdollisen työtehon ilman katkoja
−− Erityisen suojausjärjestelmän ansiosta ei kone enää tukkeudu

Huoltovapaata turvallisuutta: korkealuokkaiset, öljykylvyssä olevat ylikuormakytkimet suojaavat QUADRANT -paalainta ylikuormitukselta.
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Kaksi öljypumppua syöttää öljyä päävaihteistolle ja TURBO FAN solmijoiden
puhdistusjärjestelmälle.
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Aina hyvä peltostrategia:
jatkuva tiivistys.

Automaattinen tiivistyspaineen säätö

1

Automaattinen tiivistyspaineen säätö mittaa ja
näyttää paalikammiorungon ja solmijoiden
kuormituksen.

2

3

Paalikammiorungossa oleva anturi määrittää
toisen kahdesta säätöarvosta. Kuljettaja voi
seurata kuormitusta hallintaterminaalin näytössä.

Uutta ja ainoastaan CLAAS'issa:
automaattinen tiivistyspaineen säätö.

Automaattiseen tiivistyspaineen säätöön kuuluu yhteensä kolme solmija-anturia. Nämä
anturit muodostavat toisen säätöarvon.

Helppo käyttö, paras mahdollinen työteho.
Automaattiseen tiivistykseen vaikuttavia mittausarvoja ovat

Markkinoilla on useita paalin tiivistyspaineen säätöjä. Ainoas-

paalaimen rungon kuormitus ja langan kireys. Kokematonkin

taan CLAAS'issa on automaattinen tiivistyspaineen säätö.

paalaimen käyttäjä pystyy käyttämään paalainta ilman ongel-

Erikoista siinä on, että tiivistyspainetta ei säädetä ainoastaan

mia ja jatkuvasti työtehon äärirajoilla. Valikkoon tallennetaan

päärungon kuormituksen vaan myös langan kireyden mukaan.

ennakolta suurin paalin tiiviys sadon määrästä ja langan laadusta riippuen. Näistä arvoista riippuen järjestelmä säätää

Kuljettaja näkee kuormitusrajat jatkuvasti ja helposti ilman, että

kuormitusrajan.

siihen on syytä puuttua. Kone hoitaa optimoidun tiivistyspaineen säädön täysin itsenäisesti, korjattavasta sadosta ja langan laadusta riippuen.

Lisää mahdollisuuksia solmijavalvonnalla.

Edut ovat selviä:

Automaattinen tiivistyspaineen säätö voidaan laajentaa kol-

−− Jatkuva suuri tiivistyspaine myös koneen työtehon ja langan

mella solmijoiden solmija-anturilla, jokaisen solmijan langanpai-

kestävyyden äärirajoilla ajettaessa
−− Päivän aikana paalatut paalit ovat säännöllisiä ja hyvin tasaisesti tiivistettyjä
−− Paras mahdollinen ajomukavuus: helpon käytön ja käsittelyn

neen mittaamiseksi. Kuljettaja saa tiedon, ellei solmijaan kohdistu langan aiheuttamaa painetta. Siihen kuuluu myös osoitin
oikealle-vasemmalle, jonka avulla kuljettaja voi paalata säännöllisiä paaleja kaikissa olosuhteissa.

ansiosta erityisesti kokemattomille kuljettajille
−− Luotettava sidonta langan laadun määrittelyn ansiosta

Edut kohdittain.
−− Ainoastaan CLAAS'issa: automaattinen tiivistyspaineen säätö tiivistää paalit tasaisesti ja käyttö on helppoa
−− Helppo käyttö: Kokemattomatkin kuljettajat saavuttavat enimmäistehon automaattisen tiivistyksen ennalta säädettävien
asetusten ansiosta
−− Lisää paalausmahdollisuuksia: lisävarusteena saatava solmijoiden valvonta
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Miten reagoimme paineeseen?
Kivenkovilla tosiasioilla.

Paalikammio

Parempi paalin muoto: kivenkova koko
pituudellaan.
Uudella QUADRANT sukupolven paalaimella paalaat enemmän. QUADRANT 5300 ja 5200 mallien paalikammioiden
muotoa ja pituutta muutettiin, muodoltaan säännöllisempien
ja tiiviimpien paalien tekemiseksi. Tiivistät enemmän kiloja kuutiometriin ja saavutat suuremman työtehon tuntia kohti. Paalikanavan loppupään laajennus antaa paaleille tilaa laajentua
pituussuunnassa ja mahdollistaa sidontalankojen asteittaisen
kiristymisen. Vaara, että langat katkeavat on mahdollisimman
pieni.
Kokeneena kuljettajana suojaat uutta paalikanavageometriaa:
−− parempi paalin muoto useampien paalikanavassa olevien
paalijarrujen ja uuden paalikanavan muodon ansiosta
−− Uudet sivulla olevat paalijarrut paremman tiivistyksen
varmistamiseksi
−− Pitempi, 3,85 m paalikanava QUADRANT 5300 ja 5200
malleissa
−− Luotettava sidonta vähäisemmällä paalin laajennuksella,
paalikanavan avattujen sivusuojusten ansiosta

Uusi paalikanavan rakenne varmistaa tiiviyden.
Uusi, vahvistettu QUADRANT 5300, 5200 ja 4200 männän
muoto sallii suuremman paalin tiiviyden. Männän uusi muoto
varmistaa yhä kulmikkaimmat paalit. Sivulla olevien paalijarrujen, uuden ylätiivistyslevyn ja uusien sivulevyjen ansiosta kaikki
paalit ovat tasaisen tiiviitä, yhtä pitkiä ja ne laajentuvat kaikkiin
suuntiin, jolloin sidonta säilyy luotettavana paalia ulos työnnettäessä.
Lyhyesti: QUADRANT 5300, 5200 ja 4200 tuottavat tasaisesti
tiivistettyjä paaleja optimoidulla tiivistysasteella.

Edut kohdittain.
−− Parempi paalin muoto ja suuremmat korjuutehot tuntia kohti uudistetun paalikanavan ansiosta
−− Uusi kanavarakenne varmistaa mahdollisimman suuren paalin tiiviyden ja luotettavan sidonnan

QUADRANT
Paalikanavan pituus
Paalikanavan leveys
Paalikanavan korkeus

m
m
m

5300

5200

4200

3,85
1,2
0,9

3,85
1,2
0,7

3,45
1,2
0,7

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Saammeko esitellä:
täydellisen solmun.

Sidonta

Solmijakoukut.
Käytössä oleva legenda: Solmijakoukku oli 1921
ensimmäinen CLAAS patentti. Koukkuja on siitä lähtien
valmistettu yli miljoona kappaletta. Sen jälkeen olemme
kehittäneet solmijaa yhä edelleen, sillä asiakkaamme
vaativat yhä suurempien tiivistyspaineiden myötä yhä
parempaa sidontavarmuutta. CLAAS solmija takaa toimintavarmuuden jokaisen langan kohdalla ja kaikissa
olosuhteissa.
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Olemme sitoutuneet työhömme.
Ja tietenkin myös sinun työhösi.

CLAAS solmija

CLAAS solmija.
CLAAS-paalaimia ei voida ajatella ilman legendaarisia
CLAAS-solmijoita. Kuten ennenkin, CLAAS on maailmanlaajui-

Taloudellinen sidonta: CLAAS laatua oleva
lanka.

sesti ainoa maatalouskonevalmistaja, joka itse kehittää ja valmistaa solmijansa. Periaate: käyttövoima nivelakselin välityk-

CLAAS-paalauslanka on tarkoitettu CLAAS-solmijoille. Sen

sellä. Tulos: erittäin nopea, hyvin tarkka ja todella luotettava.

vetolujuus on suuri mutta se on kuitenkin niin pehmeää, että
solmijoiden kuluminen jää minimiin. Lankasäiliötä täytettäessä

Uusi solmijapuhallin.

voidaan viisi lankakerää sitoa yhteen yhtä solmijaa varten,
ilman aikaa vieviä vaihtoja. Erinomainen solmujen lujuus ja langan riittoisuus. Suurissa lankasäiliöissä on tilaa 24 kappaleelle

Solmijatyyppi aktiivisella lankasormella, vahvalla pidikelevyllä

11,5 kg:n lankarullille. Se riittää pitkänkin työpäivän tarpeisiin.

ja sähkömagneettisella sidonnan aloituksella, lisää sidonnan

Ja, jos menee myöhään: Molemmissa lankasäiliöissä, lan-

varmuutta kaikissa olosuhteissa. Suoravedon ansiosta män-

ganohjaimille ja solmijoille on kirkas työvalo pimeässä työsken-

nän ja neulojen liikkeet voidaan jatkuvasti pitää synkronoituna.

telyä varten

Synkronoidun käytön ansiosta neulat eivät voi törmätä mäntään. 90 cm korkeita paaleja tekevä QUADRANT 5300 mallissa on epäkesko-ohjaus. Tärkeimmälle vaiheelle - solmun
tekemiseen - jää näin enemmän aikaa.
Sen lisäksi solmijat eivät kerää lankanukkaa, joka voi aiheuttaa
haittoja ruokinnassa tai rehun hyödyntämisessä. Hydraulisesti
käytettävä TURBO FAN järjestelmä suojaa solmijoita epäpuhtauksilta voimakkaalla, 140 km/h jatkuvalla ilmavirralla sekä
ilman jakajilla.

Edut kohdittain.
−− Nopea, tarkka ja luotettava: CLAAS solmija
−− Varma ja puhdas: Solmut ilman langanpätkiä uudella solmijapuhaltimella
−− Hyvä hyötysuhde, repäisyluja ja vähän kuluttava: CLAAS paalauslanka

QUADRANT

5300

5200

4200

Solmijoiden lukumäärä
TURBO FAN solmijapuhdistus
Lankasäiliön vetoisuus

6
ilmavirran jakajalla
24 à 11,5 kg

6
ilmavirran jakajalla
24 à 11,5 kg

6
ilmavirran jakajalla
24 à 11,5 kg

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Eturivissä olevat tietävät miten menestytään.

CLAAS solmijatekniikka

Pitkäikäinen solmijatekniikka.
Lankasormet, langan pidikepyörä ja pidikelevy on valmistusvaiheessa läpikäynyt karkaisuprosessin osien kulutuskestävyyden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

Uudet toiminnot yhdellä silmäyksellä.
9

7

1 Suurempi lankasormien aukko langan asettamista ja luotettavaa kiinnipitämistä varten
2 Kartiomainen ja sen myötä kulutusta kestävämpi lankakoukku, jonka muoto sallii helpomman langan irrottamisen

Parannetut solmijakoukut.

3 Uudet langan pidikelevyt ja pidikepyörät varmistavat lan-

6

gan pysymisen paikallaan sidonnan aikana ja sallii täten

Solmijakoukkuja on QUADRANT 5300, 5200 ja 4200 mal-

voimakkaamman tiivistämisen

leissa määrätietoisesti parannettu. Materiaalia on vahvistettu ja

4 Uusi ohjausrata langan ohjauksen parantamiseen

geometriaa muokattu. Toimintavarmuus kaikille langoille kai-

5 Uusi langan pidikelevy paksummalle sidontalangalle

kissa olosuhteissa on varmistettu.

6 Uusi langan ohjaus langan asetuksen helpottamiseksi
7 Suljettu langan asetuslaite langan ohjauksen

8

UUTTA: solmijavalvonta.

varmistamiseksi
8 Varmempi langan asetus solmijaan johtuen suuremmasta
1

1
3
2

4

5

7,6° solmijakoukun ja langan pidikepyörän välisestä kul-

Automaattinen tiivistyspaineen säätö varmistaa täydellisen

masta. Langan päät jäävät näin pitemmiksi ja parantaa

sidontavarmuuden. Solmijan anturit valvovat langan kireyttä ja

sidontatulosta

sen lisäksi eturungon anturit mittavat taivutusvoimia. Järjestelmä säätää tiivistyspainetta automaattisesti. Voit käyttää

9 Käännettävä solmija pikalukituksella huollon

paalainta työtehon äärirajalla, ilman langan katkaisuja. Jos näin

helpottamiseksi

1

kuitenkin joskus pääsee tapahtumaan, solmijavalvonta ilmoittaa siitä. Kun paalauslanka on loppumassa, anturit rekisteröivät sen ja ilmoitus näkyy näytössä.

Edut kohdittain.
−− Kulutusta kestävä: CLAAS solmijatekniikka
−− Edelleen kehitettyjä toimintoja: esim. epäkesko-ohjatut neulat QUADRANT 5300 mallissa
−− Käyttövalmis kaikissa olosuhteissa: optimoidut solmijakoukut
−− UUTTA: solmijavalvonta tuo ehdotonta sidontavarmuutta päivittäisessä käytössä
1921

2016

Vuodesta 1921 alkaen perussolmu on ollut lähes muuttumaton. Sitä on aina
kehitetty edelleen vastaamaan paremmin asiakkaiden vaatimuksia.
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QUADRANT

5300

5200

4200

UUTTA: uudet CLAAS solmijat
UUTTA: automaattinen tiivistyspaineen säätö
UUTTA: Solmijoiden valvonta

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Onko paino otettava huomioon?
Ei sitä kevyempiä.

Paalin punnitusjärjestelmä

Sisäänrakennettu paalien punnitusjärjestelmä.
Pitkä paalikanava, suuri männän iskutaajuus, automaattinen
tiivistyspaineen säätö - kaikki ominaisuuksia, joiden avulla
QUADRANT mallisarja takaa hyvän tiivistyskyvyn kaikissa olosuhteissa. Myös paalien paino on helposti määriteltävissä:
neljä anturia mittaa painon suurella tarkkuudella suoraan
pudotusrampista. Näin sinulla on selkeä kuva lohkolla paalatusta, omaan käyttöön tarkoitetusta, materiaalimäärästä tai
urakointitietoja varten. Voit tarvittaessa myös käyttää punnittua
tonnimäärää laskutusperusteena.

Tiedonsiirto tekee sen mahdolliseksi.
Uuden paalien punnitusjärjestelmän ansiosta paalin tarkka
paino näytetään paalauksen aikana terminaalin näytössä ja
painot tallennetaan tehtävähallintaan. Punnituksen jälkeen painot voidaan siirtää TELEMATICS'lla mihin tahansa ja käsitellä
tietoja edelleen. Vaihtoehtoisesti tehtävähallinta on käytettävissä laskutuksen perusteena.

Edut kohdittain.
−− Paalien punnitusjärjestelmä kaikkiin QUADRANT malleihin
−− Kaikki tärkeät tiedot, kuten painojen tarkistus työkoneen telematiikalla (TONI'lla) tai tehtävähallinnalla
−− Käyttöaikojen parantaminen, kuljettajan tukeminen, kustannusten optimointi: kaikki etäkäytöllä
QUADRANT

5300

5200

4200

Paalin punnitusjärjestelmä

□

□

□

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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UUTTA

Miten raskas työ pitäisi tehdä?
Mahdollisimman kevyesti.

Käyttö

Hallinta uudella CEMIS 700 terminaalilla.
Myös se, joka pitää työstään haluaa sen joskus valmiiksi. Tästä syystä teemme joka päivä parhaamme,
jotta voimme tukea sinua jokapäiväisissä töissäsi.
Hyvillä ideoilla. Vankkarakenteisilla koneilla. Innovatiivisella tekniikalla. Käyttäjäystävällisyys ja mukavuus ovat
tästä syystä aina keskipisteessä.
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UUTTA

Lähellä luontoa.
Usein myös napin painalluksella.

Käyttö

2 / S10 Terminaali.
S10 on CLAAS-ohjausterminaali ammattikäyttäjille. Se on
varustettu suurella ja selkeällä 10,4" kosketusnäytöllä ja se
tarjoaa laajat käyttömahdollisuudet. S10 -ohjausterminaalilla
voidaan ohjausjärjestelmän käytön rinnalla ohjata myös
ISOBUS-toimintoja ja liittää jopa neljä analogista kameraa,
kuten CLAAS PROFI CAM. Selvää on, että kaikki F-näppäimet
(ulkoiset) voidaan varata.

1 / UUTTA: CEMIS 700.
CEMIS 700 on uusi hallintaterminaali, jossa on kätevä käyttöopas ja kosketusnäyttö. Näyttö on isokokoinen erittäin suurella
resoluutiolla ja se on yhteensopiva erilaisten kamerajärjestelmien kanssa.
Tehtävähallinnassa on 20 paikkaa, johon tallennetaan tietoja
paalien lukumäärästä ja käytetystä ajasta. Näin voit lisätä läpinäkyvyyttä asiakkaittesi suuntaan. CEMIS 700 on tietenkin
ISOBUS-yhteensopiva ja täyttää AEF-normit. Terminaali korvaa COMMUNICATOR ja OPERATOR yksiköt.

Edut kohdittain.
−− Kaikkia tärkeimpiä toimintoja voidaan hallita ohjaamosta
−− S10 terminaali laajoilla käyttöominaisuuksilla
−− Kaikki QUADRANT paalaimet ovat ISOBUS yhteensopivia
−− CEMIS 700, S 10

CEMIS 700

S10

Terminaali
ISO UT
USB-muisti
TONI-yhteensopiva
Y-kaapeli
Tulostinvalmius
Kosketusnäyttö
Värinäyttö

–
–
–
□
□
□
□

□
□
□
–
□
□
□

Asetukset
8 esisäätöä (olki, heinä…)
Paalin pituus
Tiivistyspaine
Voiteluväli
Terien asento
Automaattinen tiivistyspaineen säätö
Hydraulinen esitiivistyskammio
PFS nopeus
Langan laatu
Terien puhdistusjakso

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Tietoja käyttövalikossa
Paalin pituus
Tiivistyspaine
Sullontapaketin koko
Oikealle-vasemmalle näyttö
Terien asento
Paalien lukumäärä
Männäniskua minuutissa
Automaattinen tiivistyspaineen säätö
Hydraulinen esitiivistyskammio
Kosteusanturi
Punnitustietoja
Paalin pudotusanturi
Paalin punnitusjärjestelmä

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Asiakasvalikko
20 asiakastehtävää

□

□

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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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

Tarkoitettu juuri sinun koneeseesi.

Sinun käyttöösi: CLAAS FARM PARTS.

Maailmanalaajuinen toimitus.

Mittatarkat varaosat, korkealuokkaiset öljyt ja nesteet sekä

CLAAS FARM PARTS tarjoaa laajimman ja monipuolisimman

CLAAS-varaosien logistiikkakeskuksessa Saksan Hamm'issa,

Riippumatta siitä missä olet - teemme huollot ja toimitamme

monipuoliset varusteet. Hyödynnä laajaa tuotevalikoimaamme,

varaosaohjelman tilallasi käytössä oleviin koneisiin.

Paikallinen CLAAS jälleenmyyjä.

on yli 200 000 varaosanimikettä ja yli 140 000 m lattiapin-

tarvittavat varaosat. Aivan sinun lähelläsi. CLAAS jälleenmyyjä

jonka avulla voimme suositella ratkaisuja, jotka ylläpitävät

ta-alaa. Keskeisesti sijaitsevat varaosakeskukset toimittavat

palvelee sinua monipuolisesti ja sesonkiaikana jopa vuorokau-

koneesi 100 % käyttövarmuuden.

kaikki alkuperäiset CLAAS-osat kaikkialle maailmaan. Paikalli-

det ympäri. Tiedolla, kokemuksella, määrätietoisuudella ja par-

nen CLAAS-jälleenmyyjä tarjoaa ratkaisut lyhyessä ajassa:

haalla teknisellä varustuksella. Jotta kaikki toimisi oikein.

2

sadonkorjuuta ja tilaasi varten.
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Vähemmän vaivaa.
Ainakin huollon suhteen.

Renkaat ja huolto

Akselit ja rengasvarustus.

−− Kaikki tärkeimmät voitelukohteet on QUADRANT 5300 ja
5200 malleissa liitetty automaattiseen, jatkuvatoimiseen

Pintapaineen vähentämiseksi, ruohon juurien suojelemiseksi ja

keskusvoitelujärjestelmään; QUADRANT 4200 malliin on

vakaan ajon varmistamiseksi, QUADRANT voidaan varustaa

saatavissa joko automaattinen tai sähkötoiminen

erilaisilla akselistoilla ja rengasvarustuksilla. Isokokoiset renkaat

keskusvoitelu

tarjoavat suuren kosketuspinnan ja vähentävät näin vaurioita

−− Voimansiirto ja varokytkimet toimivat öljykylvyssä

kevyillä tai märillä pelloilla.

−− Hydraulisesti hallittavat sullojasormet ovat huoltovapaat
−− Voimansiirrossa on vain pieni määrä liikkuvia osia

Vähäinen huoltotarve, keskusvoitelu.

Ainoastaan CLAAS'issa: Keskusvoitelu kattaa myös ohjaavan,
2-akselisen alustan. Ja, jotta vähäisemmän huoltotarpeen

Todellisuudessa voisimme jättää huoltoaiheen käsittelemättä.

ansiosta voit käyttää enemmän aikaa pellolla, QUADRANT

QUADRANT-omistajille se ei ole mikään oleellinen seikka.

5300 ja 5200 mallien helppokäyttöiset huoltovalot muuttavat

QUADRANT 5300, 5200 ja 4200 -paalaimessa on panostettu

yön päiväksi. Ajon aikana on tavallisesti 4 LED-valoa käytössä

huollon helppouteen ja huoltovapauteen.

mutta huoltotöiden ajaksi voidaan niiden lisäksi kytkeä päälle
seitsemän LED-valoa.

Edut kohdittain.
−− Suurikokoiset renkaat pitävät pintapaineen alhaisena ja ajon tasaisena
−− Vähäinen huoltotarve automaattivoitelun ansiosta - myös ohjaava, 2-akselinen alusta
−− LED-huoltovalo 11 LED-valolla varmistaa hyvän näkyvyyden

QUADRANT

5300

5200

4200

1-akselinen 600/50 R 22.5
1-akselinen 710/40 R 22.5
2-akselinen 520/50 R 17
2-akselinen 500/55 R 20
2-akselinen ohjauksella 500/55 R 20
2-akselinen ohjauksella 620/50 R 22.5

–
–
–
–
–
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□		Saatavissa						–		Ei saatavissa
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Tekniset tiedot
QUADRANT

5300 RF

5300 RC

5300 FC

5200 RF

5200 RC

5200 FC

4200 RF

4200 RC

Kytkentä traktoriin
1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Hydraulinen seisontatuki

●

●

●

●

●

●

●

●

Kuulavetokytkin

○

○

○

○

○

○

○

○

Hydrauliikkaliitännät

2 kpl 1-toim. ja 1 vapaa paluu

2 kpl 1-toim. ja 1 vapaa paluu

2 kpl 1-toim. ja 1 vapaa paluu

2 kpl 1-toim. ja 1 vapaa paluu

2 kpl 1-toim. ja 1 vapaa paluu

2 kpl 1-toim. ja 1 vapaa paluu

2 kpl 1-toim. ja 1 vapaa paluu

2 kpl 1-toim. ja 1 vapaa paluu

Voimanoton kierrosnopeus

r/min

Noukin
Leveys

m

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

2,35

DIN normin muk. leveys

m

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

Piikkiakseleita

4

4

4

4

4

4

4

4

2 kääntyvää noukkimen kannatinpyörää

●

●

●

●

●

●

●

●

POWER FEEDING SYSTEM (PFS)

○

○

○

○

○

●

○

○

PFS hydraulisella voimansiirrolla

○

○

○

○

○

○

○

○

Sullojaroottori

ROTO FEED

ROTO CUT

FINE CUT

ROTO FEED

ROTO CUT

FINE CUT

ROTO FEED

ROTO CUT

Teriä, kpl

–

25

51

–

25

51

–

25

Valeterät

–

●

●

–

●

●

–

○

Terien ryhmäkytkentä

–

25, 13, 12, 6, 0

51, 26, 13, 12, 0/ 51, 26, 25, 13, 0 –
51, 26, 25, 13, 0

25, 13, 12, 6, 0

51, 26, 13, 12, 0/ 51, 26, 25, 13, 0 –
51, 26, 25, 13, 0

25, 13, 12, 0

Ulosvedettävä teräpalkki

–

●

●

–

●

●

–

●

Männän kanssa synkronoitu hankosullonta

2 (●)

2 (●)

2 (●)

2 (●)

2 (●)

2 (●)

3 (●)

3 (●)

Säädettävä, hydraulinen esikammio

●

●

●

●

●

●

–

–

Automaattinen esikammio

–

–

–

–

–

–

●

●

Syöttöjärjestelmä

Paalikammio
Männän iskutaajuus

r/min

46

46

46

56

56

56

51

51

Tiivistyspaine, enint.

bar

200

200

200

200

200

200

200

200

Automaattinen tiivistyspaineen säätö

●

●

●

●

●

●

○

○

Paaliejektori

●

●

●

●

●

●

○

○

Paalin pudotusanturi

○

○

○

○

○

○

○

○

Kosteusanturi

○

○

○

●

●

○

○

○

Paalikammion mittoja
Pituus

m

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

3,45

3,45

Leveys

m

1,20

1,20

1,20

1,2

1,20

1,20

1,20

1,20

Korkeus

m

0,90

0,90

0,90

0,7

0,70

0,70

0,70

0,70

Paalin pituus

m

0,50 – 3,00

0,50 – 3,00

0,50 – 3,00

0,50 – 3,00

0,50 – 3,00

0,50 – 3,00

0,50 – 3,00

0,50 – 3,00

CEMIS 700

●

●

●

●

●

●

○

○

ISOBUS-kaapeli

○

○

○

○

○

○

○

○

Automaattinen keskusvoitelu

●

●

●

●

●

●

○

○

Käsikäyttöinen keskusvoitelu

–

–

–

–

–

–

–

–

LED-paketti

○

○

○

○

○

○

–

–

Paalin punnitusjärjestelmä

○

○

○

○

○

○

○

○

Solmijoita, kpl

6

6

6

6

6

6

6

6

Solmijoiden valvonta

○

○

○

○

○

○

○

○

Lankakeriä lankasäiliössä

24 à 11,5 kg

24 à 11,5 kg

24 à 11,5 kg

24 à 11,5 kg

24 à 11,5 kg

24 à 11,5 kg

24 à 11,5 kg

24 à 11,5 kg

TURBO FAN solmijoiden puhdistus jaetulla ilmavirtauksella

●

●

●

●

●

●

●

●

HIGH SPEED BINDING

●

●

●

–

–

–

–

–

Mekaanisesti taitettava pudotuskouru

●

●

●

●

●

●

●

●

Hydraulisesti taitettava pudotuskouru

○

○

○

○

○

○

○

○

Hydraulisesti taitettava rullakouru

○

○

○

○

○

○

○

○

Leveys

2,78 – 2,99

2,78 – 2,99

2,78 – 2,99

2,52 – 2,97

2,52 – 2,97

2,52 – 2,97

2,52 – 2,96

2,52 – 2,96

Korkeus

3,37 – 3,56

3,37 – 3,57

3,37 – 3,57

2,55 – 2,65

3,11 – 3,16

3,11 – 3,16

3,14 – 3,16

3,14 – 3,16

Pituus kuljetusasennossa

8,86

8,86

8,86

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

Pituus käyttöasennossa

9,86

9,86

9,86

9,32

9,32

9,32

9,32

9,32

Paino (2-akselinen)

10510

12120

12240

8120

9850

9850

7450

7800

Hallinta

Sidonta

Paalin pudotus

Mittoja ja painot

●		Vakio						○		Lisävaruste						–		Ei saatavissa
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CLAAS pyrkii jatkuvasti sovittamaan tuotteensa käytännön vaatimusten mukaisesti. Tästä syystä pidätämme oikeudet muutoksiin. Teknisiä tietoja ja kuvia on pidettävä viitteellisinä. Kuvissa olevissa
koneissa voi olla lisävarusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimituksiin. Tämä esite on tehty maailmanlaajuiseen jakeluun. Tarkista koneen varustus jälleenmyyjän hintaluettelosta. Joissakin kuvissa suojuksia
on poistettu. Suojuksia poistamalla selvennetään koneen toimintojen esittelemistä. Konetta ei missään tapauksessa saa käyttää ilman suojuksia. Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita.
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Ensuring a better harvest.

Hankkija Oy
Peltokuumolantie 4
05800 Hyvinkää
puh: 010 402 2020
asiakaspalvelu@hankkija.fi
www.hankkija.fi
601018110720 PP ME 1020

