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AVERO 240 / 160.

CLAASin kompaktiluokka.

Sisältö

Ensimmäinen luokassaan APS-varustuksella.
AVERO 240.

Ajankohta on otollinen. Kaikki puhuu täydellisen sadon

Erinomaista työtä tekevää APS-puinti- ja

laadun puolesta. CLAAS AVERO on ihanteellinen puimuri

erottelujärjestelmää käytetään jo LEXION ja TUCANO

pienemmille ja keskisuurille tiloille, jotka eivät käytä

-malleissa. Nyt tämä hyväksi koettu puintiteknologia

urakoitsijaa puintiin.

on ensimmäistä kertaa saatavissa CLAASin
kompaktiluokassa.

Jämäkkä rakenne, tehokas, luotettava ja ominaisuuksilla,
joihin CLAASin kohdalla on totuttu: mukava käyttää,

Puinnin kannalta APS:

taloudellinen pitää kunnossa ja helppo huoltaa.

−− Nopeuttaa selvästi materiaalin virtausta
−− Parantaa selvästi erottelutehoa

Sen sinä tarvitset.

−− MULTICROP varstasilta kaikille kasveille

Hoida puinnit itse peukaloiden pyörittämisen sijasta.

−− Jopa 20 % suurempi puintiteho samalla polttoaineen

Investointi omaan koneeseen on investointi

kulutuksella

riippumattomuuteen.
Koettua puintiteknologiaa.
AVERO 160.
AVERO 160-mallissa käytetään tavanomaista
puintikoneistoa, josta kokemukset ovat erinomaiset
käytännön työssä.
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Kuuntelu lisää innovaatiota.

Innovaatioita
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Sivu 60

Kohlintekniikka erottelee kaikki jyvät oljista.
Sivu 50

APS järjestelmä lisää puintitehoa 20 %.
Sivu 46

Komfort-ohjaamo ja CIS tekevät
kuljettajasta tuottavamman.
Sivu 10
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Jäähdytysjärjestelmän puhdistus on
jatkuvaa käytön aikana.
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Tehokkuus tekee tyytyväiseksi.

Komfort-ohjaamo

Mukavasta työpaikasta ei puutu mitään.
−− Suurikokoinen ohjaamo
−− Harkittu valaistusjärjestelmä
−− Helppokäyttöinen monitoimikahva
−− CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)
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Kaikki, mikä helpottaa kuljettajan työtä.

Komfort-ohjaamo | Valot

Tilava, hiljainen ohjaamo:

Tehokas valaistus.

−− Selkeä kojetaulu, jossa kaikki hallintalaitteet

AVERO-puimurin valaistus varmistaa pimeällä ja pölyisissä

ovat ajajan käden ulottuvilla

Tilava ohjaamo.

olosuhteissa hyvän näkyvyyden. Jopa kahdeksan työvaloa

−− Ohjauspylvään monipuolinen säätö

valaisee puimurin lähialueet. Vaatimusten mukaisen

−− Mukava apukuljettajan istuin

ajovalaistuksen lisäksi, AVERO varustetaan yläajovaloilla

−− A/C MATIC automaatti-ilmastointi (lisäv.)

taitettavaa leikkuupöytää käytettäessä.

CLAAS on kehittänyt ohjaamon, joka on niin mukava ja

−− Keskuselektroniikka ohjaamossa

ergonominen, että kuljettaja voi täysin keskittyä työhönsä.

−− Rajaisten valvontaikkuna valaistuksella

Työvaloja on myös runsaasti, helpottamaan toimenpiteitä

Työpäivä oli pitkä mutta se ei tuntunut siltä. Kun lopettelet

Käyttäjäystävällinen muotoilu, runsaasti tilaa, hyvä näkyvyys

−− Varstasillan säätö ohjaamosta

pimeän aikaan:

työpäivää tämä lause mielessäsi ja ajat AVERO-puimurisi

kaikkiin suuntiin ja helposti käytettävät hallintalaitteet saavat

−− Jäähdytyslokero

suojaan, ovat insinöörimme saavuttaneet haluamansa

työpäiväsi AVERO'ssa tuntumaan todellista lyhemmiltä.

−− Ikkunapesuri

tavoitteen.

−− Rajaisten tarkkailu
−− Viljasäiliö

Lisäksi tulee LEXION ja TUCANO puimureista tuttu

−− Viljasäiliön tyhjennysputki

käyttömukavuus. Esimerkiksi leikkuupöydän, puintikoneiston

−− Seulasto

ja viljasäiliön tyhjennys tapahtuvat sähköhydraulisella
kytkennällä.

Ohjauspylväs on 3-kohtaa
säädettävissä.
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Sähköllä säädettävät
peruutuspeilit (lisäv.)
kuten myös tuulilasin ja
sivuikkunoiden (lisäv.)
häikäisysuojat parantavat
näkyvyyttä.
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Nerokasta apua puintiin.

Monitoimikahva | CIS

CEMOS Advisor määrittelee puintitappiotason.
Ilmainen Smartphone sovellus CEMOS Advisor on arvokas
säätöapu kuljettajalle. Integroituna on myös puintitehokkuuden
satotappiolaskelma. Nykyisiin säätöihin perustuen, kuljettaja
voi pyytää ehdotuksia säädön optimoimiseksi.

Monipuolinen monitoimikahva.

Kahvalla säädetään ajonopeutta ja hallitaan

Selkeä mittaristo.

useampia muita toimintoja:
Puintityön tehokkuuden kannalta on merkitystä miten hyvin

CIS-terminaali on ergonomisesti liitetty hallintapaneeliin ja

kuljettaja hallitsee koneensa. AVERO tarjoaa ergonomisesti

−− Ajosuunta

mahdollistaa useimpien, tärkeiden konetoimintojen nopean

muotoillulla monitoimikahvallaan parhainta ajo- ja

−− Leikkuupöydän ja kaatokelan säädöt

tarkkailun. Kuljettajan ja koneen yhteistyö on täten saumatonta

käyttömukavuutta.

−− Leikkuupöydän pysäytys

ja puinti vaivatonta.

−− Viljasäiliön tyhjennyksen KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS
−− Viljasäiliön tyhjennysputken kääntö
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1

Puhaltimen ja puintikelan kierrosnopeus

2

Polttoaineen määrä

3

Moottorin lämpötila

4

Etuvarusteen korkeustiedot

5

Puintitappiomittari

6

Merkkivalot

7

Tietokenttä

11

Monipuolisuus on tehokkuutta.

Etuvarusteet

Puinti valmistumisjärjestyksessä.
Viljat, rapsi, riisi, maissi, soija, apila, pavut,
auringonkukka...
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Nopea leikkuupöydän kiinnitys/irrotus.

Yhteiset etuvarusteet.

Keskitetty MULTICOUPLER monitoimiliitin.

AVERO on kehitetty vastaamaan sille asettuja, koviakin

AVERO'ssa on ainoastaan yksi monitoimiliitin

vaatimuksia. Toisaalla suurin puintiteho ja luotettavuus ja

kaikkia hydrauliikalla ja sähköllä käytettäviä

toisaalla ajamisen helppous.

etuvarustetoimintoja varten.

AVERO'ssa on sama etuvarusteen kytkentäjärjestelmä

−− Helpot kytkentä- ja irrotustoimenpiteet säästävät aikaa

kuin LEXION ja TUCANO mallisarjoissa. Huippulaatu

−− Letkujen vaihtumisvaaraa ei ole, integroidun

on ollut ohjenuorana uusia tehokkuus- ja varusteominaisuuksia
kehitettäessä.

Etuvarusteen kytkentäjärjestelmä

rakenteen ansiosta
−− Kytkentä sujuu helposti paineistettunakin
−− Ympäristöystävällinen

Syöttökuljetin.

Varaterä ja laonnostimet.

Syöttökanavan pohjassa olevat metallilistat ja yläosassa
olevat puulistat suojaavat kanavaa kulumiselta.

Kaikissa CLAAS-leikkuupöydissä on mukana varaterä.
Ominaista karkaistusta teräksestä valmistetuille terälapuille on

Käytännöllinen keskuslukitus.

pitkä käyttöikä. Laonnostinten käyttö mahdollistaa erityisesti
lakoviljan puinnin ilman puintitappioita ja vähentää kivien
leikkuupöydälle nousun riskiä. Varalaonnostimia voidaan

Kaikkia lukituskohtia voidaan käyttää samanaikaisesti

kätevästi säilyttää leikkuupöydän takasivulla.

ainoastaan yhdellä vivulla leikkuupöydän vasemmalla puolella.
−− Varma ja nopea lukitus

Hydrostaattinen kaatokelan käyttö.

−− Etuvarusteen helppo kiinnitys ja irrotus
Puimurissa olevalla säätyvätilavuuksisella pumpulla
saavutetaan 1 000 Nm kaatokelan enimmäismomentti.

Syöttökuljettimen peruutus.

Säädettävät kaavinlevyt.

−− Parempi hyötysuhde kuin hammaspyöräpumpulla

Tukoksien poisto ilman ongelmia: hydraulinen järjestelmä

Kaavinlevyjen etäisyys syöttöruuvista on helppo säätää

−− Suljettu hydrauliikkapiiri varmistaa kaatokelan

mahdollistaa syöttökuljettimen peruuttamisen suurella

C 490, C 430 ja C 370 leikkuupöydissä.

−− Suuri momentti varmistaa tehokkaan leikatun viljan siirron

tasaisen pyörimisen
−− Nopea kaatokelanopeuden sovittaminen

käyttömomentilla. Peruutus kytketään kätevästi päälle
ohjaamossa olevalla keinuvipukytkimellä. Hydraulisen
kaatokelakäytön pyörimissuunta muuttuu myös

Tukeva kuljetusvaunu.

automaattisesti – se nopeuttaa tukoksen poistoa vielä lisää.
Ajan säästämiseksi: Kuljetusvaunu tarjoaa tilaa säästävän,
helpon ja turvallisen säilytyspaikan leikkuupöydälle. Pöytä
lukitaan nopeasti ja helposti kahdella tapilla. Kuljetusvaunussa
on erityisesti rapsivarustukselle tarkasti muotoiltu säilytystila,
jonka kumipäällystetty pohja pitää osat paikallaan ja suojaa
niitä vaurioilta.
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Huippuluokan leikkuujälki – automaattisesti.

Leikkuupöytäautomatiikka

CLAAS CONTOUR.

Taloudellisempi työkone.

CLAAS CONTOURilla varustettu puimuri seuraa

Täysautomaattisen oletusarvo-todellinen arvo vertailun avulla,

automaattisesti pellon pinnan epätasaisuuksia lakoviljaa

leikkuupöytä säätyy optimaalisesti pellon pinnan mukaan. Se

puitaessa. Valitse pintapaine ja CONTOUR varmistaa, että

vähentää kuljettajan rasitusta erityisesti suurilla leikkuupöydän

säädetty paine pysyy vakiona. Jokaisen leikkuupöydän laskun

leveyksillä, pimeällä tai lakoviljaa, rinteissä ja kivisillä mailla

yhteydessä sängen pituuden esivalinta varmistaa, että

puitaessa. AUTO CONTOUR auttaa lisäämään puintitehoa ja

säädetty sängen pituus palautetaan automaattisesti.

puimurin taloudellisuutta.

CLAAS AUTO CONTOUR.

Automaattinen kaatokelan säätö.

AUTO CONTOUR on vielä askeleen edellä seuraamalla kaikkia

Kaatokelan nopeus – ja näin myös kaatokelan kehänopeus,

epätasaisuuksia, ajosuuntaan nähden poikittaiset

voidaan säätää suhteessa ajonopeuteen (lisäv.). Kuljettaja voi

epätasaisuudet mukaan lukien. Leikkuupöydän alla olevat

säätää ja tallentaa useita ajonopeuden ja kelanopeuden

anturikaaret mahdollistavat ajoissa tapahtuvat,

suhteita.

epätasaisuuksien mukaiset korjaukset syöttökanavan vieressä
olevilla leikkuupöydän sylintereillä.

Portaattomasti säädettävä kaatokelan nopeus.

−− Elektroniset anturit ohjaavat järjestelmän hydraulipainetta
Kaatokelan nopeus voidaan säätää portaattomasti samaksi

ja ne reagoivat nopeasti
−− Venttiiliohjattu typpikaasupaineakku takaa optimoidun
vaimennuksen myös vaikeissa olosuhteissa

kuin ajonopeus, hitaammaksi tai nopeammaksi kuin
ajonopeus. Digitaalinen nopeusanturi mahdollistaa tarkan
nopeuden säädön. AVERO'n muuttuvatilavuuksinen pumppu
tuottaa 1000 Nm:n kaatokelan enimmäisväännön. Tulos: suuri
vetoteho suuresta vääntömomentista johtuen. Hydraulinen
ylikuormitussuoja estää vaurioiden syntymisen.

Optimoitu pellon pinnan seuranta.
CLAAS-leikkuupöytien optimoitu pellon pinnan seuranta
voidaan varmistaa, koska puimureissa on CLAAS
CONTOUR tai AUTO CONTOUR automaattiset leikkuupöydän
valvontajärjestelmät.

Leikkuupöydän alla, välittömästi terän takana olevat tunnistimet määrittelevät
leikkuupöydän asennon.

AUTO CONTOUR otetaan helposti
käyttöön monitoimikahvan
korkeussäädön näppäimellä.
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VARIO leikkuupöydät.

VARIO

VARIO leikkuupöydät.
CLAAS VARIO-leikkuupöydät ovat yhtä kuin markkinoiden
paras leikkuupöydän säätö. VARIO 560 ja VARIO 500 -mallien
myötä CLAAS on määrätietoisesti kehittänyt edelleen hyväksi
todettua VARIO-leikkuupöytää.
Kohokohdat yhdellä silmäyksellä:
−− Sisäänrakennettu rapsilevy 700 mm portaattomaan
säätöön viljalle ja rapsille
−− Syöttöruuvin suuri, 660 mm halkaisija varmistaa
optimoidun materiaalivirran
−− Optimoitu kaatokela estää olkien kietoutumisen
−− MULTIFINGER syöttöruuvi
−− Luo'on jakajat ja rapsiterät pikakiinnityksellä ilman työkaluja
−− Automaattinen pysäköinti- ja kuljetusasento
−− Automaattinen käyttöasento
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VARIO leikkuupöydät.

VARIO

Käyttö.
Uudet VARIO-leikkuupöydät on tarkoitettu vilja- ja
öljykasvien puintiin. Leikkuupöytä soveltuu erinomaisesti
erilaisiin olosuhteisiin, joissa vaaditaan suurta puintitehoa.
VARIO-leikkuupöydän tarpeen mukainen säätö viljaa
(pitkä- tai lyhytolkista) ja öljykasveja puitaessa varmistaa
jatkuvasti optimoidun materiaalivirtauksen ja sen myötä
koko koneen jopa 10 % lisääntyneen korjuutehon.
+ 60 cm

– 10 cm
Vakio

Tekniikka.

Plug & Play rapsivarustus.

Vankka voimansiirto.

Leikkuupöytään integroidut rapsilevyt ja rapsiterien asennus

Teräpalkin käyttö tapahtuu planeettavaihteistolla ja käynti on

−− Leikkuupöydän ainutlaatuinen, portaaton 700 mm säätö

ilman työkaluja varmistavat nopean vaihdon rapsin puinnille.

sen takia erittäin tasainen. Käyttävän nivelakselin pituus

−− Teräkäyttö saa voimansa teleskooppisen booriakselin kautta

Rapsiterien hydrauliikan liitos aktivoi automaattisesti terien

muuttuu kun leikkuupöydän pituutta säädetään. Käyttö on

−− Täysleveä teräpalkki ja kaatokela

käytön hydraulipumpun. Liitos tapahtuu kahdella

näin mahdollista kaikissa asennoissa.

−− Toispuolinen, mekaaninen etuvarusteen käyttö

tasotiivistetyllä liittimellä.

−− Leikkuupöytä integroiduilla rapsiterillä
−− Muuttuva pöydän pituus – 100 mm - + 600 mm
on säädettävissä monitoimikahvalla

−− Syöttöruuvin ja terän mekaaninen käyttö vaihteiston
ja nivelakselin avulla

Leikkuupöytä lyhimmillään viljaa
puitaessa (- 100 mm)

Leikkuupöytä pisimmillään viljaa
puitaessa (+ 600 mm)

Syöttöruuvin ja terän käyttö ovat varokytkimien avulla suojattu.
−− Automaattinen hydraulipumpun päälle ja pois päältä
kytkentä

−− Kaatokela optimoiduilla piikkiakseleilla, kulutusta kestävillä

VARIO leikkuupöytä selviää vaikeimmistakin olosuhteista ja
takaa varman toiminnan.

−− Vaikka rapsivarustus on asennettu leikkuupöytään, voidaan

akselien laakereilla ja uudella muotoilulla olkien

leikkuupöytää pidentää tai lyhentää 150 mm

kietoutumisen estämiseksi

−− Lukittava laatikko kuljetusvaunussa mahdollistaa

−− Viistoon kulmaan asennettu runkopalkki parantaa

leikkuupöydän painoa vähentävän, turvallisen rapsiterien

näkyvyyttä leikkuupöydälle

mukana kuljettamisen

−− Portaaton syöttöruuvin korkeussäätö
−− Syöttökuljettimen ja syöttöruuvin peruutus mahdollinen
−− Kaavinlevyn säätö ulkopuolelta
−− Automaattinen LASER PILOT ohjausjärjestelmä
taitettavissa ja säädettävissä ilman työkaluja

Leikkuupöytä lyhimmillään rapsia
puitaessa (+ 450 mm)

Leikkuupöytä pisimmillään rapsia
puitaessa (+ 600 mm)

Riisin puinti.
VARIO-leikkuupöydät soveltuvat tehdasasennettuina

−− Pikakytkennällä varustetut lakokynnet voidaan

tai helposti tehtävän päällystetyn syöttöruuvin ja riisin

asentaa ja irrottaa ilman työkaluja

leikkuujärjestelmän muutoksen avulla riisin puintiin
erityisen hyvin.

Rapsiterien käytön hydrauliikkaletkut
irrotetaan helposti.
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Jakajien ja rapsiterien lukitus
pikalukituksella, ilman työkaluja.

Rapsiterien asennus pikakiinnityksellä.
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CERIO leikkuupöydät.

CERIO

CERIO leikkuupöydät.
CERIO 620 - 560 -mallien myötä CLAAS on luonut uuden
leikkuupöytämalliston. Se perustuu VARIO leikkuupöytiin ja on
optimoitu vaihtoehto viljan puintiin.
Kohokohdat yhdellä silmäyksellä:
−− Leikkuupöydän käsin tehtävä 200 mm pituussäätö
−− Syöttöruuvin suuri, 660 mm halkaisija varmistaa optimoidun
materiaalivirran
−− Optimoitu kaatokela estää olkien kietoutumisen
−− MULTIFINGER syöttöruuvi
−− Luo'on jakajan korkeussäätö ilman työkaluja
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CERIO leikkuupöydät.

CERIO

Käyttö.
CERIO-mallisarja perustuu VARIO 930 - 560 -leikkuupöytiin
ja on vaihtoehto viljan puintiin. Leikkuupöytä soveltuu
erinomaisesti erilaisiin olosuhteisiin, joissa vaaditaan suurta
puintitehoa. CERIO-leikkuupöydän pohjan pituutta voidaan
säätää käsin välillä – 100 - + 100 mm. Leikkuupöytä tarjoaa
mahdollisuuden reagoida erilaisiin kasvuolosuhteisiin
tai viljalajeihin.

Tekniikka.
– 10 cm
Vakio
+ 10 cm

−− Käsin säädettävä pöydän pituus – 100 mm - + 100 mm
−− Leikkuupöydän käsin säädettävä 200 mm säätövara
−− Teräkäyttö saa voimansa teleskooppisen booriakselin kautta
−− Täysleveä teräpalkki ja kaatokela
−− Toispuolinen, mekaaninen etuvarusteen käyttö
−− Syöttöruuvin ja terän mekaaninen käyttö vaihteiston ja

Leikkuupöydän säätö.

Riisin puinti.

nivelakselin avulla
−− Leikkuupöydän käsisäätö leikkuupöydän alla

CERIO-leikkuupöydät soveltuvat tehdasasennettuina

piikkiakselien laakereilla ja uudella muotoilulla olkien

−− Leikkuupöydän säätö 10 ruuviliitoksen avulla

tai helposti tehtävän päällystetyn syöttöruuvin ja riisin

kietoutumisen estämiseksi

−− 5 säädettävä leikkuupöydän asentoa: + 100 mm, + 50 mm,

leikkuujärjestelmän muutoksen avulla riisin puintiin

−− Kaatokela optimoiduilla piikkiakseleilla, kulutusta kestävillä

0 mm, – 50 mm, – 100 mm

−− Viistoon kulmaan asennettu runkopalkki parantaa
näkyvyyttä leikkuupöydälle
−− Portaaton syöttöruuvin korkeussäätö

Leikkuupöytä lyhimmillään viljaa
puitaessa (– 100 mm)

Leikkuupöytä pisimmillään viljaa
puitaessa (+ 100 mm)

Kaatokelan piikkiakseleissa on
optimaalisesti muotoillut profiilit
kietoutumisen estämiseksi.

Varaterä on integroitu leikkuupöydän
alaosan rakenteeseen.

erityisen hyvin.

−− Syöttökuljettimen ja syöttöruuvin peruutus mahdollinen
−− Kaavinlevyn säätö ulkopuolelta
−− Automaattinen LASER PILOT ohjausjärjestelmä
taitettavissa ja säädettävissä ilman työkaluja
−− Automaattinen pysäköinti- ja kuljetusasento
−− Automaattinen käyttöasento
−− Pikakytkennällä varustetut lakokynnet voidaan
asentaa ja irrottaa ilman työkaluja
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Varalaonnostimet on asennettu
leikkuupöydän takaosaan.

Jakajien lukitus pikalukituksella, ilman
työkaluja.

Nopeampi ja yksinkertaisempi luo'on
jakajien vaihto.

Helppo jakajien korkeussäätö
yleisavaimella.
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Vakioleikkuupöydät.

Vakioleikkuupöydät

Vakioleikkuupöydät.
Vakioleikkuupöydät C 490 - C 370 ovat hyväksi todettuja
kiinteitä leikkuupöytiä. Ne vakuuttavat hyvällä näkyvyydellään
ja erinomaisella laadullaan.
Kohokohdat yhdellä silmäyksellä:
−− Syöttöruuvin suuri 480 mm halkaisija varmistaa
erittäin hyvän materiaalin siirron
−− Vahva terän käyttö
−− Hyväksi todettu kiinteä leikkuupöytä
−− MULTIFINGER syöttöruuvi
−− Hydraulinen kaatokelan käyttö
−− Vahvistettu syöttöruuvi, kaksoisterä tai
kaksoissormin varustettu leikkuujärjestelmä on
saatavissa riisinpuintia varten
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Vakioleikkuupöydät.

Vakioleikkuupöydät

Käyttö.
CLAAS vakioleikkuupöytä varmistaa hyvän viljan
puintituloksen. Kompaktit vakioleikkuupöydät toimivat
AVERO-puimurissa luotettavasti. Ihanteellinen leikkuupöytä
pienemmille pinta-aloille ja tiloille.

Tekniikka.
−− Hyväksi todettu kiinteä leikkuupöytä
−− Vahva terän käyttö öljykylpyvaihteiston avulla
−− 1120 iskua/min
−− Käyttöhihnan automaattikiristys
−− MULTIFINGER syöttöruuvi
−− Syöttöruuvin halkaisija jopa 480 mm
−− Portaaton syöttöruuvin korkeussäätö

Ulkopuolelta säädettävä kaavin (C 490, C 430, C 370).

Tasainen voimansiirto.

Varaterä.
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CORIO.

CORIO

CORIO.
Uudessa CORIO maissipöydässä on sekä hyväksi todettua
teknologiaa että ainutlaatuisia uudistuksia.
Kohokohdat yhdellä silmäyksellä:
−− 17° käyttökulma, maissintähkien korjuutappioiden
vähentämiseksi
−− Suoraviivaiset erottelutelat
−− Uusi, vankkarakenteinen voimansiirto
−− Uusi ohjauskartioiden muotoilu hellävaraiseen varsien
siirtoon
−− Ainutlaatuinen taittojärjestelmä, ohjauskartioiden
siirtämiseksi kuljetusasentoon
−− Helppo syöttöketjun kiristys ja vaihto
−− Ohjureissa integroidut, helposti vaihdettavat kulutusosat
−− CORIO maissipöytä, 5- ja 4-rivisenä
−− Rivivälit 75 ja 70 cm
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CORIO.

Käyttö.

CORIO

Tekniikka.

17° käyttökulma.

Huippumuotoilua.

17° käyttökulman myötä CORIO malleissa on markkinoiden

Ohjauskartioiden etupää on saanut uuden ja ainutlaatuisen

loivin käyttökulma.

muodon. Sen lisäksi on yläpinnan rakennetta parannettu.

−− Käyttökulmaa on loivennettu noin 10 %

−− Vielä hellävaraisempi varsien siirto ohjauskartioiden

−− Tähkätappioiden vähentäminen, erityisesti tähkien
poisputoamisen takia
−− Erityisesti maissin lakokasvustossa saavutetaan vakioteho

CORIO -mallisarjat soveltuvat maissin jyvä- ja jyvä+tähkä

−− Kaikkien CORIO mallien tehokas ja kevyt käyttö

korjuuseen. Siitä riippumatta onko kasvusto runsassatoinen

−− Nopea ja helppo kierrosnopeuden sovitus

vai ovatko maissinvarret hyvin kuivia, CORIO maissipöytä
varmistaa puhtaan puintituloksen.

optimoidun muodon ansiosta
−− Ohjauskartioiden sivurakenne on suunniteltu niin, että
maissin varsien ohjattu siirto tapahtuu vasta myöhemmin,
tähkätappioiden välttämiseksi
−− Parannettu teho lakomaissia puitaessa

hammaspyöräyhdistelmiä muuttamalla
−− Erottelutelojen ruuvimuotoinen etupää parantaa varren
siirtoa

Toimintaperiaate.

−− Mekaanisesti tai hydraulisesti säädettävät erottelulevyt
mahdollistavat tähkän puhtaan irrotuksen
−− Kaikissa erotteluteloissa on ylikuormitussuoja vieraita

Ohjauskartiot varmistavat maissin varsien tasaisen syötön
tähkien erotteluteloille. Maissin varret tarttuvat erotteluteloihin
ja varret vedetään telojen välistä. Samanaikaisesti erottelulevyt
varmistavat maissin tähkien irrotuksen varresta.

esineitä vastaan
−− Erottelutelojen ja terien voimansiirto on integroitu
vankkarakenteiseen vaihteistokoteloon
−− AUTO PILOT ja AUTO CONTOUR on saatavissa
lisävarusteena kaikkiin malleihin

Vaakatasossa oleva, vakiokierrosnopeudella pyörivä silppuri
silppuaa maissinvarret. Syöttöruuvi siirtää irrotetut
maissitähkät syöttökuljettimelle.
Suoraviivaiset erottelutelat kuuluvat CORIO –maissipöydän
ydinkohtiin.

Vaakatasosilppuri.

Hyvä silppuamistulos.

Jokainen erotteluyksikkö on varustettu vaihteistoon

Tarkka silppuaminen edistää kasvijätteiden maatumista ja

integroidulla vaakatasosilppurilla. Sen ominaispiirre on

varmistaa hyvän kylvöalustan seuraavalle kasville.

parantunut silpun laatu kuivissa olosuhteissa.
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CORIO.

CORIO

Massitähkien keräilyalusta.
Kaikissa malleissa on vakiona pienet kumiset maissitähkien
keräilyalustat, tähkien korjuutappioiden estämiseksi.
Suurempikokoinen keräilyalusta on saatavissa lisävarusteena.
Alustan asennus ja irrotus tehdään ilman työkaluja.

Huoltoasento.

Yksinkertainen käyttää.

Integroidut kulutusosat.

Uusi kartioiden avausmenetelmä mahdollistaa yksinkertaisen

Siirtoketjut voidaan helposti ja nopeasti kiristää ja vaihtaa.

Ohjauskartioihin on vasemmalla ja oikealla puolella integroitu

ja nopean käsiksi pääsyn huollettaviin tai puhdistettaviin

Kun ohjauskartiot on siirretty huoltoasentoon, riittää yksi ainoa

vaihdettavat kulutusosat. Kun ko. kohta kuluu voidaan

kohtiin. Ohjauskartio voidaan muutamalla käden liikkeellä

asennusvipu ketjun löysäämiseen, kiristämiseen tai

yksittäinen osa vaihtaa koko kartion sijasta.

siirtää huoltoasentoon ilman työkaluja.

vaihtamiseen.

Auringonkukkasarja.
Syöttöketjujen helppo vaihto mahdollistaa nopean uudelleen
varustuksen auringonkukan puintia varten. Lisäksi asennetaan
erityiset terät erotteluteloihin, sivulla olevat kartionkorotukset
ja erityinen takaseinä.

Uusi taittomekanismi.

Maantiekuljetus.

Erottelulevyjen säätö.

Ohjauskartiot voidaan uuden menetelmän avulla taittaa

Uusi menetelmä parantaa helpon käsiteltävyyden ohella myös

Mallista riippuen on mekaaninen tai hydraulinen

kompaktiin kuljetusasentoon.

näkyvyyttä maantiekuljetuksen aikana, sillä maissipöytää

erottelulevysäätö asennettu. Hydraulinen versio, joka

voidaan lyhentää noin 80 cm.

mahdollistaa helpon säädön ohjaamosta, voidaan
asentaa lisävarusteena.
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Taitettava leikkuupöytä C 450.

Taitettava leikkuupöytä C 450

Taitettava leikkuupöytä C 450.
Taitettava leikkuupöytä tekee AVERO'sta monipuolisemman
kuin muut markkinoilla olevat koneet.
Kohokohdat yhdellä silmäyksellä:
−− Käyttövalmis heti pellonreunalla, vähäisillä toimenpiteillä
−− Leikkuupöydän kytkemiseen ja irrotukseen ei tarvita lisätilaa
pellolla
−− Leikkuupöydän kuljetusleveys on 3,00 m, 800-sarjan
rengasvarustuksella 3,30 m
−− Hyvä näkyvyys kuljetusasennossa, turvallinen
maantieajossa
−− Ihanteellinen painon jakautuma, myös maantieajon aikana
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Taitettava leikkuupöytä C 450.

Taitettava leikkuupöytä C 450

Käyttö.
Taitettava leikkuupöytä tekee leikkuupöydän irrottamisen ja
kiinnittämisen turhaksi, ajo-ominaisuudet säilyvät optimaalisina
hyvän näkyvyyden ansiosta ja lohkojen vaihto sujuu lähes
keskeytyksettä. Myös kuljetusten aikana kapeilla pelto- tai
maanteillä taitettava leikkuupöytä tarjoaa erinomaisen
näkyvyyden ja hyvät kuljetusominaisuudet.

Tekniikka.
−− Jaettu teräpalkki ja kaatokela
−− Toispuolinen, mekaaninen etuvarusteen käyttö
−− Syöttöruuvin ja terän mekaaninen käyttö vaihteiston ja
nivelakselin avulla
−− Portaaton syöttöruuvin korkeussäätö
Kuljetus.
Kompakti rakenne varmistaa, sallitun kuljetusleveyden
puitteissa, hyvän näkyvyyden ja ketteryyden ahtaissa tiloissa.
Taittaminen.
Täyshydraulinen taitto tapahtuu napin painalluksella. Vankka
profiiliteräsrunkorakenne varmistaa tarkat liikkeet ja takaa
pitkäaikaisen käyttövarmuuden.
Puinti.
Vain muutamassa sekunnissa taitettava leikkuupöytä on
käyttövalmis. Jakajat käyttöasentoon, nivelakselin
kytkentä ja liikkeelle.
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SUNSPEED.

SUNSPEED

SUNSPEED.
SUNSPEED auringonkukan leikkuupöytä vakuuttaa
ainutlaatuisella erottelutavallaan, suurella työtehollaan,
pienillä puintitappioillaan ja käyttäjäystävällisyydellä.
Kohokohdat yhdellä silmäyksellä:
−− SUNSPEED auringonkukan leikkuupöytä, 8-rivinen
−− Pelkkien kukintojen puinti, ilman varsia –
taloudellinen puintitapa
−− Kaatokelan korkeus ja kierrosnopeus voidaan säätää
ohjaamosta ajonopeuden mukaan
−− Säädettävän ohjauslevyn ansiosta pysyvät kukan
varret oikeassa asennossa
−− Ohjainten väli voidaan säätää varsien paksuuden mukaan
−− Ohjainten kaltevuutta voidaan säätää
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SUNSPEED.

SUNSPEED

Käyttö.
SUNSPEED auringonkukan leikkuupöytä on optimiratkaisu
auringonkukan korjuuseen. Ainutlaatuinen toimintatapa
keventää puintikoneiston kuormitusta ja helpottaa siemenessä
olevien roskien puhdistamista.
Riippumattomuus erilaisista riviväleistä ja auringonkukan
varisen paksuuden vaihteluista tekee SUNSPEEDleikkuupöydästä monipuolisen.

Tekniikka.
−− Terän käyttö toimii lähes huoltovapaan
öljykylpyvaihteiston avulla
−− Suurella nopeudella, 1200 iskua/min, toimiva terä
−− Repijätelaa ja syöttöruuvia käytetään ketjulla ja hihnalla
−− Jopa 20 erilaista säädettävää ohjainleveyttä
−− 1,8 m pitkät ohjaimet takaavat varsien tasaisen siirron
−− Säädettävä kaatokelan kehänopeus
−− Säädettävä syöttöruuvin nopeus
−− Kaatokelanopeuden automaattisäätö
ajonopeuden mukaan

Toimintaperiaate.
Ensin auringonkukan varret ohjataan jakajien väliin. Säädettävä
ohjauslevy varmistaa, että auringonkukan kukinnot
painautuvat eteenpäin. Samanaikaisesti teräpalkin alla oleva
Säädettävät ohjaimet.

Säädettävät ohjauslevyt.

repijätela painaa vartta alaspäin. Ohjauslevyn ja repijätelan
ansiosta katkaisu ei pääse tapahtumaan liian aikaisin. Katkaisu
tapahtuu vasta, kun erityinen kela tarttuu kukintoon. Tarkasti
katkaistu kukinto päätyy syöttöruuville ja syöttökanavaan.
Tämä ainutlaatuinen toiminta varmistaa:
−− pienemmän polttoaineen kulutuksen
−− paremman puinti- ja puhdistustehon

Repijätela.

Hyväksi todettu voimansiirto.

−− osien vähäisemmän kulumisen

1
2
3

Säädettävät ohjauslevyt
Kela
Teräpalkki

4

Repijätela

Varaterä.
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Tehokkuus lisää tuottavuutta.

Puintikoneisto

CLAAS puintiteknologiaa.
−− Läpäisykykyinen APS-puintijärjestelmä
−− Tehokas jälkierottelu
−− Tehokas 3D-rinnepuintiseulasto
−− Täydellinen olkien käsittely
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20 % lisää työtehoa,
0 % lisää polttoainetta.

APS-puintijärjestelmä

Tasainen materiaalivirta.
Materiaali siirtyy syöttökanavasta kiihdytyskelalle, joka
siirtää sen ilman syöttömelua puintikelalle. Ohjaamon
melutaso pysyy näin alhaisena.

Monipuolinen esivarstasilta.
MULTICROP esivarstasilta soveltuu kaikkien kasvien
puimiseen. Nopea kahden varstasillan segmenttien
vaihtomahdollisuus vähentää valmisteluaikaa ja maksimoi
tehokkuuden.

Parempi viljan laatu.
APS-puintijärjestelmä tarjoaa parhaan mahdollisen

Laaja peitto.

erottelun ja jyvien irrotuksen erilaisine säätö- ja
lisävarustemahdollisuuksineen. Niitä ovat esim. tehopuinnin

CLAAS APS puintijärjestelmässä puintikelan varstasillan peitto

segmentti ja hankainlevyt. Esivarstasillan hankainlevyt voidaan

on paljon suurempi kuin olemassa olevissa ratkaisuissa.

erittäin nopeasti ottaa käyttöön syöttökanavan lähellä

151° peittokulmaa ei käytetä muissa puimureissa. Hyödyt

olevalla vivulla.

hellävaraisesta puinnista suurella puintivälillä ja kelan alhaisella
kierrosnopeudella sekä vähäisestä polttoaineen kulutuksesta.

Yhdessä APS-järjestelmän muiden etujen kanssa saavutetaan
tulos, joka vakuuttaa 100 prosenttisesti: paras mahdollinen
erotteluteho ja sadon laatu.

Suurikokoinen kivikouru.
Suurikokoinen kivikouru takaa turvallisen puinnin.
Kivikouru voidaan helposti tyhjentää puimurin sivulta.

Ainutlaatuinen APS-puintijärjestelmä.

−− Esipuintikelan ansiosta materiaalin tiivistyminen vähenee
−− Materiaalin virtaus on erityisen tasaista ja jopa 33 %

AVERO 240 on luokassaan ensimmäinen APS-varustuksella.
CLAAS:in ratkaiseva etumatka syntyy jo esipuintikelan
kohdalla. Se kiihdyttää tasaisesti 3 m/s nopeudella saapuvaa
materiaalivirtaa niin että puintikelalla materiaalivirran nopeus
on jo 20 m/s ja tällä saavutetaan monia etuja:

nopeampaa
−− Suuremmasta keskipakovoimasta johtuen, irtoaa jyviä
huomattavasti enemmän
−− Jopa 30 % kaikista jyvistä jää esipuintikelan varstasillan alle
ja se vähentää pääpuintikelan kuormitusta huomattavasti
Viivan alle jää siis jopa 20 % tehon lisäys polttoaineen
kulutuksen pysyessä vakiona. APS on taloudellisuutta.

MULTICROP varstasilta / kivikouru.
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Erinomaisen monipuolinen
ja ehdottoman luotettava.

CLAAS puintikoneisto

Kaikkeen puintiin.
AVERO 160 MULTICROP varstasillalla.
Puintikelan alla on MULTICROP-varstasilta, jossa
yksittäiset varstasillan palat on helppo vaihtaa. Varstasilta
voidaan helposti säätää eri kasvien, lajikkeiden ja
tuleentumisasteen mukaan – ja sen myötä, jatkuvasti saada
oikea, puhtaan viljan, hellävaraisen sadon käsittelyn ja
hyvän erottelukyvyn yhdistelmä.
AVERO 160-mallissa on tavallinen CLAAS puintikoneisto.

Suurikokoinen kivikouru.

Ylivoimainen kaikissa tapauksissa.

−− Puintikoneistoon pääsee hyvin käsiksi edestä
syöttökuljettimen päältä ja sivuilta, suurten

Suurikokoinen kivikouru takaa AVERO 160-mallin turvallisen

AVERO 160-mallissa käytetään tavanomaista CLAAS-

puinnin. Kivikouru voidaan helposti tyhjentää puimurin sivulta.

puintikoneistoa, joka yhä uudelleen osoittaa miten suvereenisti
se tekee molemmat työvaiheet: irtipuinnin ja erottelun, kaikissa

puhdistusaukkojen kautta
−− Koko voimansiirron, ja erityisesti puintikelan voimansiirron
vahva rakenne antaa luotettavuutta puintiin

mahdollisissa korjuuolosuhteissa. Riippumatta siitä missä
olosuhteissa ja mitä kasvia puidaan: AVERO'n monipuolisuus
vakuuttaa täydellä 1,06 m:n puintikelan leveydellään.

MULTICROP varstasilta.
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Itsetyhjentyvä kivikouru.
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Säästöä oikeassa kohdassa.

Jyvien jälkierottelu | Kohlinteknologiaa

Neljä porrasta.
AVERO'n neljä kohlinta on sovitettu tarkasti tehokkaan
APS-järjestelmän mukaan. Kohlinten jälkierottelu tapahtuu
3,9 m kokonaispituudella neljän porrastuksen ylitse. Keski- ja
sivukohottajat ovat saatavissa. Suuretkin olkimäärät siirtyvät
nopeasti ja ilmavasti. Karhon asetuksessa olki putoaa suoraan
sängelle, jolloin materiaalin virtaus on varmistettu suurillakin
olkimäärillä ja rinteissä puitaessa.

Tehokohlin kuohkeuttaa.
Lisäksi oljet kuohkeutetaan tehokkaasti ohjatuilla hangoilla.
Jokaisen kohlimen yläpuolella hanko tarttuu voimakkaasti
olkimassaan yläpuolelta. Kuohkeuttaminen nopeuttaa ohuen
olkimassan liikettä. Näin jäännösvilja putoaa oljista ja
erotteluteho lisääntyy.

Tehokas CLAAS APS-järjestelmä.

AVERO 240 puintiteho vastaa ilman APS olevaa puimuria

Täydellinen valvonta.

viidellä kohlimella, mutta on kuitenkin kooltaan kompakti,
APS-puintijärjestelmä toimii niin tehokkaasti, että AVERO 240

neljällä kohlimella varustettu puimuri. Tällä on myös

Jotta puimurin teho voidaan parhaiten hyödyntää ja saavuttaa

mallin jälkierottelu toimii oletettua pienemmällä kohlinmäärällä.

taloudellista merkitystä. Mutta myös AVERO 160 tarjoaa

paras mahdollinen puintilaatu, on AVERO-puimurissa monia

APS'n ansiosta 90% jyvistä on jo eroteltu oljista. Lopulle

kokoluokassaan keskimääräistä suuremman puintitehon:

valvontatoimintoja käytettävissä ja saatavissa:

10 prosentille riittää neljä kohlinta neljällä kohlinportaalla.

Tavallinen CLAAS puintikoneisto toimii täydellisesti, yhdessä
−− Jälkierottelun ja seulaston puinninvalvonta CIS

neljän kohlimen kanssa.

−− Pinta-alan ja polttoaineen kulutuksen CIS-mittaus
−− Jälkierottelun ja seulaston tappioanturit
−− Rajaisten valvontaikkuna valaistuksella
−− Säiliössä olevan viljamäärän suurikokoinen valvontaikkuna

Tappiotunnistimet.
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Katse viljasäiliöön:
puhdasta viljaa.

Puhdistus | Viljasäiliö

Voimakas puhallin.

Hyvä näkyvyys.

AVERO-puimurissa keskipakopuhallin huolehtii viljan

Usein nopea katsaus vastaa yli 1000 anturia. Suurikokoinen

puhdistamisesta. Puhaltimen nopeutta voidaan säätää

tarkistusikkuna AVERO-ohjaamon takaseinässä mahdollistaa

portaattomasti ohjaamosta. Puhallin takaa seulaston

silmämääräisen sadon laadun ja määrän tarkkailun. Lisäksi

kuormituksesta riippumatta vakiopuhalluksen ja tasaisen

ohjaamosta voidaan tarkkailla rajaisten laatua. Tarkistusikkuna

paineen jakautumisen. Puhalluksen ohjaus estää materiaalin

on myös valaistu.

liiallisen kasaantumisen seulastolla.
Sen lisäksi on CLAAS'in kehittämä ja vakuuttava

Ulosvedettävä viettopinta.

3D-rinnepuintiseulasto:
Viettopinnalla tapahtuu esilajittelu siemeniin (alimpana) ja
−− Yläseulan aktiivisäädön mukanaan tuoma joustava

yläseulan kuormituksen vähennys lisää puhdistustehoa.

rinnemukautuvuus
−− Reagoi pienimpiinkin epätasaisuuksiin

Suurikokoinen viljasäiliö.

akanoihin sekä oljenpätkiin (ylimpänä). Näin saavutettu
Viettopinta on helppo puinnin jälkeen vetää ulos ja puhdistaa.

−− Täysi seulaston teho jopa 20 % kaltevuuksilla
−− Helppo viljanäytteen otto

−− Täysin huoltovapaa ja kulutusta kestävä

−− Korkea tyhjennyskorkeus

−− Nopea ja yksinkertainen jälkiasennus

Jos puintikoneisto, kohlimet ja seulasto ovat toimineet oikein,

−− Ihanteellinen painonjakautuma

on viljasäiliöön kerääntynyt laadukas sato. Tilavuudeltaan jopa

−− Hyvä näkyvyys viljasäiliöön

5600 litran viljasäiliö osoittaa AVEROn todellisen suuruuden.

−− Viljasäiliön kansi avataan ja suljetaan ohjaamotasanteelta

Se ei kuitenkaan ole puimurin ainoa vahvuus.

−− Nopea, suoraviivainen tyhjennys
−− Sileät pinnat varmistavat nopean ja täydellisen tyhjennyksen
−− Suurikokoinen viljasäiliön ikkuna mahdollistaa 0-100 %
täyttömäärän tarkistuksen
Ilman 3D
> 20%

3D varustus
> 20%

Suuri viljasäiliön tilavuus
AVERO 240: 5 600 l
AVERO 160: 4 200 l
3D-seulasto.
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Lyhyestä silpusta pitkään olkeen.

Olkien käsittely | PROFI CAM

Parasta olkilaatua.
AVERO käsittelee pitkää olkea varoen. Hellävaraisen puinnin ja
erottelun ansiosta olkien rakenne säilyy alkuperäisenä ja on
ihanteellinen mm. eläinten kuivikkeeksi. Kun silppuri on pois
käytöstä, jää karho kuohkeaksi ja kerrosmaiseksi. Olki kuivuu
nopeasti, jolloin paaleista tulee tiiviit ja säännölliset.

Lyhyt silppu.

CLAAS-silppuri on varustettu säädettävillä

PROFI CAM – kaikki näkyvissä.

vastaterillä. Vastateräkampaa säätämällä vaikutetaan
AVERO levittää silputun oljen tasaisesti koko leikkuuleveydelle

silpun pituuteen. Oljet eivät pääse silppuamatta lävitse.

Kaikki AVERO-mallit voidaan varustaa olkikuomun PROFI

Järjestelmään voidaan liittää jopa neljä kameraa ja näyttää

ja puhaltaa sen syvälle sänkeen. Levitysleveys on helposti

Pääasiassa olki silputaan pyörivien terien ja säädettävän

CAM -kameralla. Kameran asennuskohta on tarkkaan harkittu,

kaikkien kameroiden kuvaa samanaikaisesti näytöllä.

säädettävissä.

vastateräkamman avulla.

jotta kahta kohdetta helposti voidaan valvoa ohjaamossa
olevasta värinäytöstä:
−− Silputtuja / karhotettuja olkia
−− Puimurin takana olevaa aluetta

Helppo siirto silppurikäytöstä
olkien karhotusasentoon.
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AVERO 240.
Tehokasta riisinpuintia.

Riisin korjuu

Soveltuu riisin puintiin:
APS-puintikoneisto.

Riisinpuinnin C490 ja C430
vakioleikkuupöydät.

Riisin jyvät ovat herkkiä. Jotta ne eivät vaurioituisi, vaihdetaan

Näiden leikkuupöytien syöttöruuvit ovat myös saatavissa

tavallinen varstapuintikela nastapuintikelaan. Puintikelassa

HD-versioina. Näissä ruuveissa kierteet ovat erikoispäällystetyt

olevat nastat repivät riisinjyvät tähkistä. Nastat ovat

kasvien ja lian aiheuttaman kulutuksen vähentämiseksi.

puintikelassa niin, että ne kulkevat varstasillassa olevien

Puhtaan leikkuutuloksen varmistamiseksi voidaan nämä

kiinteiden nastojen välistä.

leikkuupöydät varustaa kahdella eri teräjärjestelmällä:
−− Erityiset kaksoissormet ja terän ohjurit

Lisäksi olkikelaan asennetaan hammaslistoja niin, että raskas

(lakokynsien käyttö on mahdollista)

riisinolki kaikissa olosuhteissa saadaan siirtymään kohlimille.

−− Kaksoisterä (lakokynsien käyttö ei ole mahdollista)

AVERO 240 alusta.

VARIO ja CERIO leikkuupöytien
käyttö riisin puinnissa.

Riisipellon vaikeat korjuuolosuhteet asettavat koneelle suuria
vaatimuksia. Erittäin kosteissa olosuhteissa tapahtuvaan

VARIO ja CERIO leikkuupöytiin on saatavissa

puintiin on saatavissa erityisen hyvin tiivistetyt akselit. Nämä

erityisvarustus riisinpuintia varten. Kuten C490 ja C430

takaavat vaikeimmissakin olosuhteissa luotettavan ja

vakioleikkuupöydissäkin on syöttöruuvi päällystetty kulutuksen

pitkäaikaisen käytön.

vähentämiseksi. Myös näihin leikkuupöytiin on saatavissa
erityinen teräjärjestelmä häiriöttömän riisin puinnin

HD viljasäiliö.

varmistamiseksi. Lyhyet kaksoissormet ja tarkoitukseen
sovitetut ohjurit mahdollistavat tarkan ja tukkeutumattoman
niiton.

Riisinjyvät aiheuttavat runsasta kulumista viljan siirrossa
säiliöön ja säiliön tyhjennysjärjestelmään. Tästä syystä
viljasäiliöön on saatavissa erityisen hyvin kulutusta kestävä
varustesarja. Sarjan viljasäiliön täyttö- ja tyhjennysruuvit
ovat erikoispäällystetyt.
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Kompaktiluokan suuri työteho.

CLAAS POWER SYSTEMS

Parhaiden komponenttien yhteistoiminta.
CLAAS on enemmän kuin sen komponentit yhteensä.

Suurin moottoriteho aina, missä sitä tarvitaan.

Suurin teho saadaan vasta, kun kaikki osat sopivat

Voimansiirto, joka sopii koneen käyttötarkoitukseen.

täydellisesti yhteen ja toimivat hyvin yhdessä. CLAAS

Tekniikka, joka säästää polttoainetta ja maksaa itsensä

POWER SYSTEMS'iin (CPS) olemme yhdistäneet parhaat

nopeasti takaisin.

komponentit yhdeksi voimansiirtojärjestelmäksi.
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UUTTA

Cummins moottorit täyttävät
Stage V normin vaatimukset.

Moottori

Ympäristön suojaksi.
AVERO'ssa käytetään uusimpia Cummins moottoreita.
Cummins B6.7 täyttää pakokaasunormin Stage V vaatimukset
ja sen teho on 6,7 litran tilavuudella 213 tai 167 hv.
Jäähdytystehoa voidaan vähentää, sillä moottori toimii ilman
EGR teknologiaa. Tämä lisää moottorin tehokkuutta.
Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä koostuu
hiukkassuodattimesta ja SCR-katalysaattorista. Yksikkö on
sijoitettu moottoritilaan mutta kompaktin rakenteensa ansiosta
se mahdollistaa helpon käsiksi pääsyn moottorin huolto- ja
puhdistustoimenpiteitä varten. Suurikokoisen ureasäiliön
tilavuus on 49 l. Säiliön liuosmäärää voidaan seurata
ohjaamosta.

Huomispäivän moottorit.

Käytön aikaisia etuja.

Kun on kyse tulevaisuuteen suuntautuvasta

−− 400 litran polttoainesäiliö sallii pitkät työpäivät ilman

moottoritekniikasta, on Cummins eturintamassa.

keskeytyksiä

−− Helppo käsiksi pääsy moottoriin ja jäähdyttimeen
−− EGR teknologian puuttuminen säästää jäähdytystehoa

Maailmanlaajuisesti Cummins moottoreita on käytössä

−− 49 litran ureasäiliö pidentää täyttöväliä

−− AVERO 240 teholtaan 213 hv

yli 1 000 000 maatalouskoneessa. Moottorikoot

−− Pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä vaatii vähän tilaa

−− AVERO 160 teholtaan 167 hv

ovat 55 - 4 400 hv.

60

61

UUTTA

Perkins moottorit täyttävät Stage
IIIA normin vaatimukset.

Moottori

Hyvä työteho.
Perkins moottoreiden uusi sukupolvi Common Rail
teknologialla tuottaa 158 hv:n tehon AVERO 160 mallissa ja
205 hv AVERO 240 mallissa. Perkins moottoreiden
palamisprosessi on optimoitu. Stage IIIA (Tier 3)
päästövaatimusten täyttämiseksi ei tästä syystä muita
pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmiä vaadita.
Jäähdytysjärjestelmä pysyy jatkuvasti puhtaana automaattisen
pölyn imujärjestelmän ansiosta. Tästä syystä jäähdytinkennot
pysyvät selvästi paremmin puhtaina. Kun jäähdyttimen suojus
ajoittain on puhdistettava, käännetään se yksinkertaisesti
sivuun. Kaikkiin tärkeimpiin huoltokohteisiin pääset nopeasti
ja helposti käsiksi siirrettävien ja taitettavien portaiden avulla.

Aitoa reserviä.

Vakuuttavia etuja.

Vahva Perkins moottori tuottaa AVERO'ssa niin paljon voimaa,

−− 400 litran polttoainesäiliö sallii pitkät työpäivät ilman

että se varmistaa pitkäaikaisen ja tuottavan käytön
vaikeissakin puintiolosuhteissa. Uudenaikaisen
moottoriteknologian ansiosta polttoaineen kulutus jää

keskeytyksiä
−− Parannetut moottorin käyntiominaisuudet ja optimoitu

−− Hyvä käsiksi pääsy helpottaa huolto- ja puhdistustöitä
−− AVERO 240 teholtaan 205 hv
−− AVERO 160 teholtaan 158 hv

voimansiirto vähentävät polttoaineen kulutusta merkittävästi

yllättävän alhaiseksi.
Perkins
1106 D-E70TA
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Maaperä on kallisarvoista.

Rengasvarustus | Ajovoimansiirto

Tarkkaa käyttö.
Ei kytkintä, ei vaihteenvaihtoa, vaan täysi huomio puintiin.
AVERO-puimurin hydrostaattista ajovoimansiirtoa hallitaan
helposti monitoimikahvalla. Suuri ajovoimansiirron
pumpputilavuus takaa varman ajon kaikissa olosuhteissa.
Riippumatta siitä, ajetaanko vaikeissa olosuhteissa pellolla vai
maantiellä, on koko vetovoima käytettävissä ja ohjattavissa
tarkalla ja herkällä monitoimikahvalla. Ajovoimansiirto reagoi
luotettavasti pienimpiinkin hallintavivun liikkeisiin. Sinä hyödyt
tästä tarkkuudesta, kun esim. kytket leikkuupöytää tai
täytät vieressä ajavaa perävaunua.

Peltoa suojaten puimaan.

Kapea maantiellä.

Haluttaessa alle 3 m.

Suuren rengasvalikoiman ansiosta AVERO voidaan

Myös 800 mm leveillä renkailla AVERO'n ulkoleveys jää alle

Jos puitava lohko sijaitsee erityisen kapean tien päässä tai

räätälöidä tarpeittesi mukaan. Pellon pinnan suojaamiseksi ja

3,30 metriä. Tämä tekee AVERO'sta ihanteellisen kumppanin

erikoisluvan saaminen on vaikeaa, voidaan AVERO varustaa

pidon varmistamiseksi AVERO voidaan varustaa 800 mm

kapeimmillakin teillä. Sillä voidaan joustavasti ja nopeasti

niin, että sen ulkoleveys ei ylitä 3 metriä. 650 mm leveät

leveillä renkailla. Yhdessä puimurin alhaisen painon kanssa,

siirtyä lohkolta toiselle.

renkaat toimivat kompromissina, mitä kuljetusleveyteen,

syvät ajojäljet sekä siitä johtuva haitallinen tiivistyminen jää

pintapaineeseen ja pitoon tulee.

pois. Kaikki käytettävissä oleva puintipäivät voidaan
hyödyntää. Myös pitempien sadejaksojen jälkeen
päästään nopeammin pellolle.
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Kompaktius nopeuttaa.

Jäähdytysjärjestelmä | Huolto

Huoltoystävällinen.
AVERO-puimurin huoltovälit ovat pitkät ja huoltoajat ovat
lyhyet. Kaikki tärkeimmät huoltokohteet ovat hyvin käsillä.
Parasta on, että voit itse lyhyessä ajassa tehdä hyvin paljon.

Helppo huolto.

Nerokas jäähdytysjärjestelmä
automaattisella pölyn imuroinnilla.

−− Sivulle käännettävä jäähdyttimen imuverkko mahdollistaa

AVERO'ssa on tehokas, yhteinen moottorin, hydrauliikan ja
ilmastointilaitteen jäähdytysjärjestelmä. Automaattinen pölyn

nopean ja helpon puhdistuksen

poisto varmistaa jatkuvan hydraulisesti pyörivän jäähdyttimen

−− Suurikokoiset, reilusti avautuvat sivusuojukset

imuverkon puhdistuksen ja se takaa parhaimman

mahdollistavat esteettömän käsiksi pääsyn

jäähdytystehon. Jäähdytyskennoston likaantuminen vähenee

−− Helppo nousu moottoritilaan ja muihin huoltokohteisiin

selvästi. Puhdistuksen helpottamiseksi jäähdyttimen

siirrettävien tikkaiden ansiosta

imuverkko kääntyy sivulle.

−− Olkikuomun avausmahdollisuus tarpeen vaatiessa
−− Pitkät huoltovälit
−− Keskitetty voitelu

Suurikokoiset sivusuojukset
helpottavat käsiksi pääsyä.

Hyvä käsiksi pääsy moottoritilaan.

−− Työkalulaatikko
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Jotta kaikki toimisi oikein.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Lisää käyttövarmuutta koneillesi.
Lisää käyttövarmuutta, vähennä korjaus- ja rikkoutumisriskiä.
MAXI CARE tarjoaa suunnitelmallisuutta kustannuksiin. Kokoa
räätälöity huoltopaketti omien tarpeittesi mukaan.

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 lattiapinta-

tarvittavat varaosat. Aivan sinun lähelläsi. CLAAS jälleenmyyjä

jonka avulla voimme suositella ratkaisuja, jotka ylläpitävät

alaa. Keskeisesti sijaitsevat varaosakeskukset toimittavat

palvelee sinua monipuolisesti ja sesonkiaikana jopa

koneesi 100 % käyttövarmuuden.

kaikki alkuperäiset CLAAS-osat kaikkialle maailmaan.

vuorokaudet ympäri. Tiedolla, kokemuksella,

Paikallinen CLAAS-jälleenmyyjä tarjoaa ratkaisut lyhyessä

määrätietoisuudella ja parhaalla teknisellä varustuksella.

ajassa: sadonkorjuuta ja tilaasi varten.

Jotta kaikki toimisi oikein.
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Vakuuttavaa tekniikkaa.

AVERO 240.

Varusteet

1

Komfort-ohjaamo

2

Pöyhijähangot

3

Cummins moottori (Stage V) /
Perkins-Motor (Stage IIIA)

4

PROFI CAM

5

Olkisilppuri

6

3D-puhdistus

7

Suurtehokohlimet

8

Radiaalipuhallin

9

APS

10 Hydrostaattinen kaatokelan käyttö
11 Taittuvat jakajat
12 VARIO-leikkuupöytä
13 Monitoimiliitin
14 CIS
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Vakuuttavaa tekniikkaa.

AVERO 160.

Varusteet

1

Komfort-ohjaamo

2

Pöyhijähangot

3

Cummins moottori (Stage V) /
Perkins-Motor (Stage IIIA)

4

Olkisilppuri

5

3D-puhdistus

6

Suurtehokohlimet

7

Radiaalipuhallin

8

Hydrostaattinen kaatokelan käyttö

9

Taittuvat jakajat

10 VARIO-leikkuupöytä
11 Monitoimiliitin
12 CIS
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−− Hiljainen ohjaamo mahdollistaa erinomaisen
rauhallisen ja keskittyneen työskentelyn
−− Ohjaamosta tapahtuva rajaisten tarkkailu valaistun
tarkistusikkunan kautta
−− Monipuolinen monitoimikahva ja CLAAS-tietojärjestelmä
(CIS) takaavat optimoidun kuljettajan ja koneen

Puintiteknologiaa.
−− APS:n ansiosta jopa 20 % suurempi puintiteho
samalla polttoainemäärällä
−− Nopea sovitus puitavan kasvin mukaan
MULTICROP varstasillan ansiosta
−− 3D seulasto jopa 20 % rinnekaltevuuksille
−− Huipputehokas CLAAS Intensive Separation System (ISS)

välisen yhteistyön

Leikkuupöydät.
optimoidun materiaalivirtauksen ansiosta
−− Taitettava C450 leikkuupöytä mahdollistaa nopeat
pellonvaihdot
−− Monipuoliset käyttömahdollisuudet CORIO ja
SUNSPEED leikkuupöytien ansiosta
−− CERIO ja vakioleikkuupöydät viljan puintiin

160

Puintikoneisto
Puintikoneisto esipuintikelalla (APS)
Esipuintikelan kierrosnopeus
MULTICROP
Puintikelan leveys
Puintikelan halkaisija
Puintikelan kierr.nopeus 650-1500
Puintikelan kierr.nopeus 500-1400
Puintikelan kierr.nopeuden alennus
Esivarstasillan peittokulma
Puintikelan varstasillan peittokulma
Ulkopuolelta käytettävät esivarstasillan hankainlevyt
Varstasillan säätö ohjaamosta, 1 vipu, mol. varstasiltojen suht. säätö
Varstasillan säätö. 1 vipu ohjaamossa säätöä varten
Suurikokoinen kivikouru

mm
mm
r/min
r/min
r/min
astetta
astetta

●
80 % puintikelan nopeudesta
●
1060
450
●
●
300, 430, 550
60
151
●
●
–
●

–
–
●
1060
450
●
●
300, 430, 550
–
117
–
–
●
●

Jyvien jälkierottelu
Kohlimet
Kohlinportaat
Kohlinten pituus
Kohlinpinta-ala
Erottelupinta-ala
1 olkien pöyhijäakseli

Lukumäärä
Lukumäärä
mm
m2
m2

4
4
3900
4,13
4,8
●

4
4
3900
4,13
4,8
●

●
Radiaalipuhallin
●
●
○
2 kerroksessa
3,00
●
●
●

●
Radiaalipuhallin
●
●
○
2 kerroksessa
3,00
●
●
●

5600
101
51

4200
101
51

●

●

Cummins
●
B6.7
R 6/6,7
157/213
●
400

Cummins
●
B6.7
R 6/6,7
123/167
●
400

Puhdistus
Viettopinta, ulosvedettävä
Puhallin
Puhalluksen sähkösäätö
Jaettu, vastakkaisiin suuntiin liikkuvat seulat
3D-puhdistus
Seulat
Seulaston kokonaispinta-ala
Säätöseulat
Rajaisten palautus puintikelalle
Rajaisten määrä tarkkailtavissa ajon aikana ohjaamosta
Viljasäiliö
Tilavuus
Tyhj.putken kääntökulma
Tyhjennysteho

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.
tehoreservillä
−− Nerokas jäähdytysjärjestelmä automaattisella
pölyn imuroinnilla
−− Helppo käsiksi pääsy huoltokohteisiin
−− Ajovoimansiirto uudenaikaisimmalla hydrotekniikalla
−− Pieni kääntösäde pienen ulkoleveyden ansiosta: 800 mm:n
renkailla alle 3,30 m, 650 mm:n renkailla alle 3 m
−− Pieni pintapaine koneen keveyden ja leveiden
renkaiden ansiosta
−− Ensiluokkaista CLAAS huoltoa kellon ympäri

Moottori
Stage V pakokaasunormi
Valmistaja
SCR ja DPF pakokaasujen jälkikäsittely
Malli
Sylintereitä/iskutilavuus
Enimmäisteho (ECE R 120)
Ureasäiliö 49 l
Polttoainesäiliö
Pakokaasunormi Stage IIIA (Tier 3)
Valmistaja
Malli
Sylintereitä/iskutilavuus
Enimmäisteho (ECE R 120)
Painot
Ilman leikkuupöytää, silppuria1
1

AVERO

240

160

AVERO

Etuakselin renkaat

m2

l
astetta
l/s

Silppuri
STANDARD CUT silppuri, 40 terää

−− Cummins ja Perkins moottorit suurella voima- ja
−− VARIO-leikkuupöydät, jopa 10 % suuremmalla teholla,

240

Kpl/l
kW/hv
l

Kpl/l
kW/hv

Perkins
1106 D-E70TA
R 6/7,0
151/205

Perkins
1106 D-E70TA
R 6/7,0
116/158

8700

8250

240

160

Taka-akselin renkaat

Puintikoneiston leveys

mm

1060

1060

Rengaskoko
23.1-26 12 PR R1 KB F20
23.1-26 12 PR R1 KB F16
620/75 R 26
620/75 R 30
650/75 R 32
750/65 R 26
800/65 R 32

m
m
m
m
m
m
m

Ulkoleveys
3,03
2,82
3,03
2,96
2,98
3,14
3,28

3,03
2,82
3,03
2,96
2,98
3,14
3,28

Puintikoneiston leveys

mm

1060

1060

Rengaskoko
12.5/80-18
14.5/75-20
440/65 R 24
500/60-22.5

m
m
m
m

Ulkoleveys
2,68
2,71
2,93
2,89

2,68
2,71
2,93
2,89

5466 mm
4907 mm

4022 mm

Ohjaamo.

AVERO

3708 mm

Kompakti rakenne, ketterä käyttää.
Vahvoja argumentteja.

C 430 (4320 mm)
C 490 (4920 mm)
VARIO 500 (4950 mm)
VARIO 560 (5560 mm)

voi vaihdella varustuksen mukaan
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
irrotettu koneen yksityiskohtien ja toimintojen näyttämiseksi. Konetta ei missään tapauksessa saa käyttää ilman suojuksia. Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita.
Kaikki moottorien tekniset tiedot perustuvat pääasiassa eurooppalaiseen pakokaasujen puhdistusnormiin: Stage. Tier-normin nimikettä on tässä esitteessä käytetty ainoastaan asian ymmärtämisen
helpottamiseksi. Moottoreita koskevia tietoja ei voida soveltaa markkina-alueilla, joilla noudatetaan tätä normia tiukempia pakokaasupäästöjen rajoja.
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AVERO

240

160

Etuvarusteet
VARIO leikkuupöytä
CERIO leikkuupöydät
Vakioleikkuupöydät
Rapsivarustus
Taitettavat leikkuupöydät
CORIO
SUNSPEED

VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500
CERIO 620, CERIO 560
C 490, C 430, C 370
Kaikkiin VARIO leikkuupöytiin
C 450
575 C, 570 C, 475 C, 470 C
8-70, 8-75

VARIO 560, VARIO 500
CERIO 560
C 490, C 430, C 370

C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m),
C 370 (3,71 m)
●
580
1120
●
●
●
●
●

C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m),
C 370 (3,71 m)
●
580
1120
●
●
●
●
●

●
○

●
○

VARIO 620 (6,17 m),
VARIO 560 (5,56 m),
VARIO 500 (4,95 m)
●
493 / 1134
●
●
8-60
●
●
●

VARIO 560 (5,56 m),
VARIO 500 (4,95 m)

●
● (○ @ V500)

●
● (○ @ V500)

Vakioleikkuupöydät
Tehollinen leikkuuleveys
Taittuvat jakajat
Terän ja syöttöruuvin väli (min. / maks.)
Terän iskutaajuus
Monisormisyöttöruuvi
Hydraulinen peruutus
Sähköhydraulinen kaatokelan nopeuden säätö
Sähköhydraulinen kaatokelan korkeussäätö
Sähköhydraulinen kaatokelan eteen-taakse säätö
Leikkuupöytäautomatiikka
CONTOUR
AUTO CONTOUR
VARIO leikkuupöytä
Tehollinen leikkuuleveys

Taittuvat jakajat
Terän ja syöttöruuvin väli
Monisormisyöttöruuvi
Hydraulinen peruutus
Hydrostaattinen kaatokelan käyttö
Sähköhydraulinen kaatokelan nopeuden säätö
Sähköhydraulinen kaatokelan korkeussäätö
Sähköhydraulinen kaatokelan eteen-taakse säätö
Leikkuupöytäautomatiikka
CONTOUR
AUTO CONTOUR

m

mm
iskua/min

m

mm

r/min

–
575 C, 570 C, 475 C, 470 C
8-70, 8-75

●
493 / 1134
●
●
8-60
●
●
●
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