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AVERO 240 / 160.

Kompaktklassen fra CLAAS.

Det er klart for tresking og det ser lovende ut. AVERO 
fra CLAAS er den perfekte treskeren for mange norske 
kornprodusenter som vil satse på egen tresker.

Kompakt, stor kapasitet, driftssikker og utstyrt med alle de 
kjerneverdier du er vant med fra CLAAS: Enkel og 
komfortabel betjening, enkelt vedlikehold og lave driftsutgifter.

Den er din.
Du kan starte innhøstingen til rett tid, uten å måtte sitte å 
vente på at det kommer en leietresker. AVERO – en god 
investering som gir frihet og uavhengighet.

Den første i sin klasse med APS. AVERO 240.
APS har bevist sin styrke i både LEXION og TUCANO. 
Som den første produsenten leverer CLAAS denne unike 
løsningen på en tresker i kompaktklassen.

Under innhøstingen vil du erfare at APS gir:
 − Raskere materialstrøm
 − Klart bedre utskilling
 − MULTICROP-brua er lett å justere
 − Opp til 20 % større kapasitet med samme 
drivstofforbruk

Pålitelig tresketeknologi. AVERO 160.
AVERO 160 benytter et konvensjonelt CLAAS treskeverk 
som har vist sin kvalitet i praksis gjennom allerede lang tid. 

3
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de store treskerne
Side 14

Cummins-motorene oppfyller Stage V 
utslippsnorm
Side 60

Risterteknologien som ikke lar et korn bli 
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avero.claas.com

Den første i sin klasse 
med APS. Her er 
detaljene
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Komfortførerhus

En arbeidsplass som oppfyller alle 
dine ønsker.

 − Romslig førerhus
 − Gjennomtenkt belysningskonsept
 − Multifunksjonsspaken er logisk i bruk
 − CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

Kompakttreskeren du blir fornøyd med.
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Komfortabelt førerhus | Belysning

Rattkonsollen kan justeres i 
tre retninger.

Elektrisk justerbare sidespeil 
og solgardiner foran og på 
sidene for optimal sikt og 
kontroll.

Kraftige lys.

Lysutstyret på AVERO sikrer deg full oversikt over hele 
arbeidsfeltet. Det trengs i de mørke høstmånedene. Opp til  
8 arbeidslys gir et godt arbeidsmiljø selv i stummende mørke.  
I tillegg til lovpålagte lys i trafikken kan det leveres egen 
belysning av foldemekanismen.

Dette er også belyst:

 − Retur
 − Korntank
 − Tanktømming
 − Renseverket

Romslig og støysvakt førerhus med:

 − Logisk, enkel og ergonomisk riktig betjening
 − Rattkonsoll med tre innstillingsmuligheter passer enhver 
fører

 − Behagelig sete
 − Klimaautomatikk A / C MATIC
 − Rikelig med oppbevaringsrom
 − Visuell retursjekk via et opplyst inspeksjonsvindu
 − Innstilling av slagerbru
 − Kjøleboks
 − Vindusspyleranlegg

AVERO har samme enkle, komfortable betjening som LEXION 
og TUCANO. For eksempel: Både skjærebord, treskeverk og 
tømming av tank aktiveres elektrohydraulisk med et trykk på 
en bryter.

Natt blir til dag.

Romslig førerhus.

Du har en lang arbeidsdag bak deg, men det føles ikke slik. 
Dersom dette er hva du tenker idet du parkerer din AVERO for 
kvelden, vet vi at våre ingeniører har nådd sitt mål.

De konstruerte førerhuset så komfortabelt og ergonomisk at 
du som fører kan ha fullt fokus på arbeidet: Gjennomtenkt og 
brukervennlig. God plass og god sikt i alle retninger. 
Brukervennlig betjening og lettleste instrumenter. Det er 
summen av dette som gjør AVERO så stress-fri.
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Multifunksjonsspak.

Effektiviteten bestemmes i stor grad av hvordan treskeren 
betjenes. Med den ergonomisk utformede multifunksjonsspaken 
har føreren full kontroll over de viktigste funksjonene.

Med spaken reguleres fremdriftshastigheten og en rekke 
andre funksjoner:

 − Kjøreretning
 − Innstilling av skjærebord og vinde
 − Skjærebordsstopp
 − Start/stopp av tømmeskrue
 − Svinge tømmeskruen

Godt organisert informasjon.

Den kompakte CIS-terminalen er ergonomisk og logisk 
integrert i betjeningspanelet. Den gir raskt en god oversikt 
over en rekke viktige maskindata. På denne måten oppnås et 
perfekt samspill mellom maskin og fører.

1 Hastighet på rensevifte og slager
2 Drivstoffnivå
3 Temperaturmåler
4 Skjærebordsinformasjoner
5 Kapasitetskontroll
6 Meldingsvindu
7 Informasjonsvindu

Multifunksjonsspak | CISIntelligent hjelp til innhøstingen.

Beregning av kornspill i CEMOS Advisor.

CEMOS Advisor er en gratis app for smarttelefon og nettbrett. 
Den er et verdifullt hjelpemiddel når man skal gjøre justeringer 
på treskeren. Beregning av kornspill er integrert i programmet. 
Basert på de gjeldende innstillingene, kan føreren be om 
optimaliseringsforslag. 
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SkjærebordEn allsidig kompakttresker.

Du kan høste alle slags avlinger:

Korn, oljevekster, ris, mais, soya, kløver, grasfrø, 
solsikke ...
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Skjærebordsadapter

Standardiserte skjærebord.

Kompakttreskeren AVERO er konstruert for å kunne høste et 
vidt spekter av vekster. Egenskaper som kapasitet, 
driftssikkerhet og lang levetid er kombinert med allsidighet og 
enkel innstilling.

AVERO har samme skjærebordstilkobling som LEXION og 
TUCANO. Vårt flaggskip var inspirasjon og modell for den nye 
kompaktreskeren, AVERO.

Lokanalen.

Metallister i bunnen, og trelister lenger oppe i lokanalen 
beskytter mot slitasje.

Praktisk sentrallås.

En spak på venstre side av skjærebordet betjener alle 
låsepunktene samtidig.

 − Sikkert og raskt låsesystem
 − Enkel av- og påmontering

Sentral multi-kobling.

Alle hydrauliske og elektriske forbindelser kobles via kun én 
enhet.

 − Du sparer mye tid med færre arbeidsoperasjoner ved til- og 
frakobling

 − Ingen fare for ombytting av koblingene
 − Kan også kobles når hydraulikkretsene står under trykk
 − Miljøvennlige, lekkasjefrie koblinger

Ekstra knivbjelke og legdeløftere.

Alle skjærebordene fra CLAAS er utstyrt med en ekstra kniv 
fra fabrikk. De herdede knivbladene har stor slitestyrke. Bruk 
av legdeløftere gjør det mulig å plukke opp legde uten tap, 
mens det reduserer faren for å få stein inn i maskinen. Ekstra 
legdeløftere kan enkelt tas med ved å henge dem på baksiden 
av skjærebordet.

Hydrostatisk drift av vinde.

En variabel hydraulikkpumpe på treskeren leverer et 
dreiemoment på hele 1000 Nm på vinden.

 − Stor kapasitet takket være stort dreiemoment
 − Bedre virkningsgrad enn tannhjulspumper
 − Lukket hydraulikkrets gir optimal, stabil drift av vinden
 − Rask og enkel endring av vindens hastighet

Hydraulisk reversering.

Blokkeringer håndteres enkelt; hydraulikksystemet (2) sørger 
for reversering med høyt startmoment. Hydraulisk reversering 
kan startes enkelt med en vippebryter i førerhuset. 
Rotasjonsretningen på den hydrauliske vinden skiftes også 
automatisk, og støtter opp om reverseringsprosedyren.

Stillbare avstrykerskinner.

Avstanden fra avstrykerskinnene til mateskruen kan justeres 
enkelt fra utsiden på skjærebordtypene C 490, C 430 og  
C 370 .

Solid skjærebordsvogn.

Spart tid er sparte penger: Skjærebordsvognen gir en 
plassbesparende, enkel og sikker oppbevaring og transport av 
skjærebordet. Det festes kun med to bolter på få sekunder. 
Her er også en spesiell boks for utstyret for oljevekster. Den 
har gummiert bunn så utstyret ligger støtt og godt beskyttet.

Konstruert for samme skjærebord som de store.
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SkjærebordsautomatikkAutomatisk den beste skuren.

CLAAS CONTOUR.

Skjærebord med CLAAS CONTOUR tilpasses 
terrengvariasjonene automatisk. Du velger ønsket marktrykk 
og CONTOUR sørger for at det alltid holdes konstant. Hver 
gang du senker skjærebordet finner systemet selv den 
forvalgte stubbhøyden.

CLAAS AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR går enda et skritt videre og utligner også 
ujevnheter på tvers av kjøreretningen. Fire bøyler med følere 
under skjærebordet gir et tidlig signal om ujevnhetene og 
påvirker den aktuelle skjærebordssylinderen på lokanalen.

 − Elektroniske sensorer registrerer hydraulikktrykket i 
systemet og reagerer raskt

 − Ventilstyrte nitrogenakkumulatorer garanterer optimal 
demping uavhengig av skjærebordsvekten

Optimal tilpasning til underlaget.

Skjærebord med CLAAS CONTOUR tilpasses 
terrengvariasjonene automatisk. Du velger ønsket marktrykk 
og CONTOUR sørger for at det holdes konstant. Hver gang 
du senker skjærebordet finner systemet selv den forvalgte 
stubbhøyden.

Arbeid lønnsomt.

Med helautomatisk sammenligning av aktuell stilling og innstilt 
høyde, tilpasser AUTO CONTOUR skjærebordet optimalt til 
terrenget. Det forenkler arbeidet vesentlig ved innhøstingen, 
spesielt ved store bredder, om natten, med legde, i hellinger 
og på steinrik mark. AUTO CONTOUR hjelper til med å øke 
ytelsen og gjør bruken av treskeren enda mer lønnsom.

Automatisk vinderegulering.

Hastigheten på vinden tilpasses automatisk og proporsjonalt 
til kjørehastigheten. Føreren kan velge og lagre ulike 
høsteforhold og kjørehastigheter. 

Trinnløs vindehastighet.

Vindens hastighet reguleres trinnløst mellom forløp, 
parallellhastighet og etterløp. En digital hastighetssensor 
sørger for en absolutt eksakt hastighetsinnstilling. En variabel 
pumpe på AVERO gir vinden et maksimalt dreiemoment på 
1000 Nm. Resultat: Høy matekapasitet takket være det høye 
dreiemomentet. En hydraulisk sikring mot overbelastning 
beskytter mot skader.

AUTO CONTOUR kobles inn bare 
med et trykk på bryteren for 

høydejustering på 
multifunksjonsspaken.

Bøylen med posisjonsføleren registrerer skjærebordets posisjon like bak 
knivbjelken. 
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VARIOVARIO skjærebord.

VARIO skjærebord.

VARIO skjærebord fra CLAAS er synonymt med markedets 
beste skjærebordsteknologi. Med VARIO 560 og VARIO 500 
har CLAAS bevart alle de gode egenskapene og utviklet enda 
noen flere.

Dette er fordelene:
 − Integrerte rapsplater gir en samlet trinnløs vandring på hele 
700 mm for korn og raps

 − Mateskrue med stor diameter på hele 660 mm gir optimal 
flyt gjennom treskeren

 − Optimalisert vinde som tar med seg mindre halm
 − MULTIFINGER skjærebordskrue
 − Stråskiller og rapskniv med hurtigkobling monteres uten 
bruk av verktøy

 − Automatisk parkerings- og transportstilling
 − Automatisk arbeidsstilling
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VARIOVARIO skjærebord.

I praksis.

Den nye VARIO skjærebordsgenerasjonen er meget godt 
egnet for høsting av korn og raps. Disse skjærebordene tåler 
mye og egner seg like godt på områder med små som store 
avlinger. Innstillingsmulighetene sørger for jevn flyt i maskinen 
enten man tresker korn med lang eller kort halm eller raps og 
øker treskerens kapasitet med opp til 10% 

Teknikk.

 − Skjærebord med integrerte rapsplater
 − Justerbart skjærebord fra -100 mm til +600 mm styres med 
multifunksjonsspaken

 − Skjærebord med 700 mm trinnløs regulering
 − Automatisk, teleskopisk kraftoverføring til kniven
 − Gjennomgående knivbjelke og vinde 
 − Ensidig, mekanisk drift
 − Mekanisk drift av mateskruen og knivbjelken via girkasse og 
kraftoverføringsaksel

 − Vinde med optimaliserte tindefester, slitesterk 
tinderørsopplagring og nytt design som tar med seg mindre 
halm

 − Vinklet traversrør for bedre utsikt fra førerhuset mot 
skjærebordet

 − Trinnløs høydeinnstilling av mateskruen
 − Mateskruen og lokanalen kan reverseres
 − Tineplater kan justeres utenfra
 − LASER PILOT for automatisk styring kan kobles til og stilles 
inn uten bruk av verktøy

 − Legdeløfter med hurtigkobling. Monteres og demonteres 
uten verktøy

Plug & Play for raps. 

At rapsplatene er integrert i skjærebordet og at rapskniven kan 
monteres uten verktøy gjør det enkelt å skifte mellom raps- og 
korntresking. Når rapskniven kobles til hydraulikken starter 
pumpen automatisk.

 − Automatisk inn- og utkobling av hydraulikkpumpen
 − Selv med rapskniven på, kan skjærebordet skyves 
ytterligere 150 mm ut eller inn.

 − Rapskniven kan oppbevares i en kasse på transportvognen. 
Det er praktisk og gjør skjærebordet lettere.

Tresking av ris.

VARIO skjærebordet kan leveres med utstyr for ristresking fra 
fabrikk eller bygges om på en enkel måte senere.

Solid drivlinje. 

Knivbjelken drives via et planetgir og er derfor meget 
stillegående. Når skjærebordet flyttes, følger den teleskopiske 
akselen med slik at man uten videre kan arbeide i alle stillinger.

Mateskruens og knivens drivlinje er sikret med en slurekobling. 
Derfor tåler VARIO skjærebordet de tøffeste utfordringer uten 
at det går ut over driftssikkerheten. 

Skjærebordet skjøvet helt inn – for 
korn (-100 mm).

Skjærebordet er kjørt helt ut – 
(+ 600 mm).

Skjærebordet er kjørt inn – med 
rapskniv (+ 450 mm).

Skjærebordet er kjørt ut – med 
rapskniv (+ 600 mm).

Låsing av stråskiller og rapskniv uten 
bruk av verktøy.

Enkel hydraulikktilkobling for drift av 
rapskniven.

Rapskniven festes med hurtigkobling.

– 10 cm

Standard

+ 60 cm
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CERIOCERIO skjærebord.

CERIO skjærebord.

CLAAS skjærebordsserie i CERIO 560 til 620 er ny og basert 
på VARIO skjærebordene som er et optimalt alternativ for 
korntresking.

Dette er fordelene:
 − Skjærebordet kan forskyves manuelt inntil 200 mm
 − Skjærebordsskrue med større diameter på hele 660 mm gir 
bedre flyt gjennom maskinen

 − Optimalisert vinde som tar med seg mindre halm
 − MULTIFINGER skjærebordskrue
 − Stråskilleren kan justeres i høyden uten verktøy
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CERIOCERIO skjærebord.

I praksis.

CERIO-modellene basert på VARIO 560 og 930 er godt et 
alternativ for tresking av korn. De tåler mye, og egner seg like 
godt på områder med små som store avlinger. Skjærebordet 
kan stilles manuelt fra -100 mm til +100 mm slik at det kan 
tilpasses ulike bestand og sorter.

Teknikk. 

 − Manuelt, justerbart skjærebord fra -100 til +100 mm
 − 200 mm total vandring
 − Automatisk, teleskopisk kraftoverføring til kniven
 − Gjennomgående knivbjelke og vinde
 − Ensidig, mekanisk drift
 − Mekanisk drift av mateskruen og knivbjelken via girkasse og 
kraftoverføringsaksel

 − Vinde med optimalisert innfestning av tindene, slitesterk 
tinderørsopplagring og nytt design som tar med mindre 
halm

 − Vinklet traversrør for bedre utsikt fra førerhuset mot 
skjærebordet

 − Trinnløs høydeinnstilling av mateskruen
 − Mateskruen og kanalen kan reverseres
 − Avstrykerplater kan justeres utenfra
 − LASER PILOT for automatisk styring kan kobles til og stilles 
inn uten bruk av verktøy

 − Automatisk parkerings- og transportstilling 
 − Automatisk arbeidsstilling
 − Legdeløfter med hurtigkobling. Monteres og demonteres 
uten verktøy

Skjærebordsinnstilling.

 − Manuell innstilling av skjærebordet
 − Skjærebordet kan reguleres ved å løsne 10 skruer
 − Fem innstillbare skjærebordsposisjoner: + 100 mm, 
+ 50 mm, 0 mm, – 50 mm, – 100 mm

Ristresking. 

CERIO skjærebord kan leveres med mating og utstyr for 
ristresking fra fabrikk eller de kan bygges om senere.

Stråskillere monteres med 
hurtigkobling uten verktøy.

Rask og enkel montering av 
stråskillere.

Skjærebordet skjøvet helt inn – for 
korn (-100 mm).

Enkel innstilling av høyden på 
stråskillerne.

Skjærebordet skjøvet helt ut – for 
korn (+100 mm).

– 10 cm
Standard
+ 10 cm

Haspeltindeholdere og lager av 
kunststoff med optimalisert form som 
tar med mindre halm.

Integrerte reservekniver. Reserveløftere er plassert rett bak 
kniven.
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Standard skjærebord

Standard skjærebord.

Standardskjærebordene C370 til C 490 har den kjente, stive 
slåttebjelken. Dette er oversiktlige skjærebord med 
fremragende kvalitet.

Dette er fordelene:
 − Skjærebordsskrue med diameter på hele 480 mm gir god 
flyt gjennom maskinen

 − Robust drivverk for kniven
 − Gjennomprøvd, fast skjærebord
 − MULTIFINGER skjærebordskrue
 − Hydraulisk drift av vinden
 − Det kan leveres skjærebordskrue med slitebelegg og 
dobbelkniv eller kniv med spesielle doble fingre for tresking 
av ris

Standard skjærebord.
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Standard skjærebordStandard skjærebord.

I praksis.

CLAAS standard skjærebord sørger for meget effektiv tresking. 
Den kompakte, pålitelige konstruksjonen passer godt på 
AVERO og gjør den ideell på små og dårlig arronderte områder.

Teknikk.

 − Gjennomprøvd, fast skjærebord
 − Robust knivdrift via girkasse i oljebad
 − 1 120 slag/min
 − Automatisk reimstramming
 − MULTIFINGER skjærebordskrue
 − Mateskrue med 480 mm diameter
 − Trinnløs høydeinnstilling av skjærebordskruen

Jevn drift.Avstrykeren kan justeres fra utsiden (C 370, C 430, C 490).

Reserveknivbjelke.
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CORIOCORIO.

CORIO.

Den nye CORIO maisplukkeren har både velprøvd teknologi 
og unike innovasjoner.

Dette er fordelene:
 − 17° grader arbeidsvinkel, reduserer kolbetap
 − Rettlinjede plukkevalser
 − Ny, robust drivlinje
 − Nytt design som er mer skånsomt mot plantene
 − Spesielt system for å slå alt sammen over i transportstilling 
 − Enkelt å bytte og etterstramme elevatoren 
 − Integrerte slitedeler som kan byttes ut
 − CORIO maisplukker for 4 eller 5 rader
 − Radavstand på 75 og 70 cm
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I praksis.

CORIO passer for plukking av maiskorn eller miks av korn og 
kolber. Enten det gjelder bestand med store avlinger eller 
bestand med svært tørre stengler; CORIO maisplukkere 
plukker raskt og rent.

Funksjonsprinsipp.

Plantene føres jevnt inn mot plukkvalsene. Stengelen holdes 
fast og trekkes nedover av plukkvalsen. Plukkeplatene sørger 
samtidig for å skille kolbene fra stenglene.

Horisontalknivene kutter opp stenglene med jevn hastighet. 
Maiskolbene føres videre til elevatorkanalen ved hjelp av 
mateskruen.

Det er den rettlinjede plukkvalsens utforming som 
kjennetegner CORIO. 

Teknikk.

 − Effektiv, lite kraftkrevende drivlinje på alle CORIO-modelene
 − Enkelt og raskt å endre turtallet ved å endre 
tannhjulskombinasjonene

 − Skrueformet innløp på plukkvalsen gir bedre grep om 
stengelen

 − Mekanisk eller hydraulisk justerbare plukkeplater skiller 
kolbene effektivt fra stengelen 

 − Hver plukkvalse er individuelt sikret mot overbelastning og 
fremmedlegemer 

 − Drift av både plukkvalser og kniver er integrert i en robust 
girkasse

 − AUTO PILOT og AUTO CONTOUR kan leveres på alle 
modeller

CORIOCORIO.

17° grader arbeidsvinkel.

Med 17° grader har CORIO-modellene markedets flateste 
arbeidsvinkel.

 − Arbeidsvinkelen er redusert med ca. 10%
 − Redusert tap fra kolbene, spesielt tap som oppstår ved at 
kolbene "hopper av"

 − Dette gir en jevn effekt, spesielt i lagermais

Horisontal kutter.

Hver plukker har en egen, integrert horisontalkutter. Den har 
nå enda bedre egenskaper i tørr mais.

Nøyaktig snitt.

Planterestene kuttes opp i små deler. Det påskynder 
forråtnelsen og skaper et homogent såbed for neste avling.

Ny form.

Den fremre delen av plastspydene har ny utforming og 
overflatene er forbedret.

 − Plastspydenes nye formgivning er mer skånsom mot 
plantene.

 − Spydenes sidevanger er utformet slik at maisstengelen 
kommer senere i berøring med dem og tapet av kolber er 
redusert

 − Enda bedre i legde
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CORIOCORIO.

Serviceposisjon.

Et nytt konsept for å åpne spydene forenkler service og 
rengjøring. De bringes over i serviceposisjon med et 
håndgrep, uten verktøy.

Integrerte slitedeler.

På høyre og venstre side av spydene er det utskiftbare 
slitedeler. Dermed kan man bytte bare de slitte delene i stedet 
for hele enheten.

Solsikkeutstyr. 

Fordi det er lett å bytte kjede er det også lett å bytte om til 
solsikkesett. Man monterer da spesielle kniver på 
plukkvalsene, forhøyere på sidene og en spesiell bakvegg. 

Ny mekanisme for transportstilling. 

Plastspydene plasseres enkelt i en kompakt transportstilling.

Kolbefangere.

Alle modeller har små kolbefangere av gummi, som standard. 
De hindrer kolbene i å gli tilbake. Det kan leveres større fangere 
som tilleggsutstyr. Av- og påmontering gjøres uten verktøy. 

Plukkeplateinnstilling.

Alt etter modell er det standard med mekanisk eller hydraulisk 
innstilling av plukkeplatene. Hydraulisk innstilling styres 
komfortabelt fra førersetet og kan evt. ettermonteres. 

Kjøring langs veien. 

Det nye konseptet er ikke bare enkelt å betjene. Det gir også 
bedre oversikt når man kjører langs veien fordi skjærebordet 
forkortes med ca. 80 cm.

Enkel i bruk.

Det er enkelt og lettvint å stramme eller bytte transportkjedet. 
Når plastspydene bringes over i serviceposisjon kommer en 
hendel til syne. Med denne kan man løsne, etterstramme eller 
bytte kjedet. 
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Sammenleggbart skjærebord C 450Sammenleggbart skjærebord C 450.

Sammenleggbart skjærebord C 450.

Det sammenleggbare skjærebordet på AVERO gjør den mer 
fleksibel enn noen annen sammenlignbar skurtresker på 
markedet.

Dette er fordelene:
 − Klar til innsats med noen raske håndgrep så snart den 
kommer ut på åkeren

 − Man trenger ikke ekstra plass for til- og frakobling av 
skjærebordet

 − Skjærebord med under 3,00 m bredde. Med 800 dekk på 
3,30 m

 − God oversikt, og sikker langs veien
 − Ideell vektfordeling, også langs veien
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Sammenleggbart skjærebord C 450Sammenleggbart skjærebord C 450.

I praksis.

Det sammenleggbare skjærebordet gjør av- og påmontering 
unødvendig. Når det legges sammen kan maskinen flyttes fra 
sted til sted uten å stoppe og føreren har full oversikt. Enten 
man kjører langs smale gårdsveier eller midt i trafikken så 
sørger det sammenleggbare skjærebordet for full oversikt og 
gode kjøreegenskaper.

Teknikk.

 − Delt knivbjelke og vinde
 − Ensidig, mekanisk drift
 − Mekanisk drift av skjærebordsskruen og knivbjelken via 
girkasse og drivaksel

 − Trinnløs høydeinnstilling av mateskruen

Transport.
Den kompakte konstruksjonen gjør at maskinen holder seg 
innenfor den tillatte bredden. Føreren har full oversikt og kan 
manøvrere maskinen selv på trange, begrensede områder.

Full bevegelighet.
Sammenfoldingen er hydraulisk styrt og starter med et 
tastetrykk. Den stive profilramme-konstruksjonen sørger for 
presise bevegelser og høy pålitelighet.

Tresking.
I løpet av noen sekunder er det sammenlagte skjærebordet 
klart for ny innsats. Sett stråskilleren på plass og koble til 
drivakselen, så er alt klart.



40 41

SUNSPEEDSUNSPEED.

SUNSPEED.

SUNSPEED skjærebord for solsikker består av et spesielt 
plukkerkonsept med stor kapasitet og lite tap og det er enkelt 
i bruk.

Dette er fordelene:
 − SUNSPEED solsikkeutstyr for 8 rader
 − Stengelfri høsting - kun blomstene plukkes
 − Vindeturtallet og -høyden kan justeres fra førerhuset og 
turtallet er synkront med kjørehastigheten

 − Justerbare ledeplater fører stengelen til riktig posisjon
 − Mellomrommet mellom spydene kan justeres i forhold til 
stengeltykkelsen

 − Spydenes helling kan justeres
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SUNSPEED.

Funksjonsprinsipp.

Solsikkeblomstene fanges og holdes på plass før den 
justerbare ledeplaten sørger for at de blir skjøvet fremover. 
Samtidig trykkes stenglene ned av valsen bak knivbjelken. 
Ledeplaten og valsen hindrer dermed at de blir kuttet for tidlig. 
Solsikken blir altså ikke skåret av før den fanges av vinden. 
Dermed går bare blomsterhodene inn til skjærebordskruen 
hvorfra de føres videre inn i treskeverket.

Denne spesielle konstruksjonen sørger for: 
 − Lavt effektbehov
 − Større treske- og rensekapasitet
 − Liten slitasje på alle deler

I praksis. 

SUNSPEED treskeverk for solsikker er den optimale løsningen 
for alle som skal høste solsikikefrø. Det spesielle 
funksjonsprinsippet sørger for at både treske- og renseverk 
holder jevnt høy kapasitet og leverer rene frø med minimalt tap.

De mange innstillingsmulighetene i forhold til ulike radavstander 
og stengeltykkelser gjør SUNSPEED til en universalløsning for 
solsikketresking.

Teknikk. 

 − Kniven drives av en vedlikeholdsfri girkasse i oljebad
 − Høy skjærefrekvens med hele 1200 slag per minutt
 − Tannvalsen og skjærebordskruen drives av kjeder og reimer
 − Opp til 20 mm justerbart gap mellom spydene
 − 1.800 mm lange spyd gir jevn mating og riktig stengelføring
 − Vinde med justerbart turtall
 − Justerbar hastighet på slkjærebordskruen
 − Automatisk regulering av vindens turtall i forhold til 
kjørehastigheten

Tannet valse.

Reserveknivbjelke.

Gjennomprøvd drivverk.

Justerbare spyd. Justerbare ledeplater.

1 Justerbare ledeplater
2 Vinde  

3 Knivbjelke
4 Tannet valse

SUNSPEED
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En kompakttresker som gjør deg produktiv. Treskesystem

CLAAS treskerteknologi.

 − APS-treskeverk gir imponerende resultater
 − Effektiv restkornutskilling
 − Effektivt og pålitelig 3D renseverk
 − Effektiv, skånsom halmbehandling
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APS treskeverk

MULTICROP kurv / steinkasse.

20 % større kapasitet med samme drivstofforbruk.

Det unike APS-systemet.

AVERO er den første i sin klasse med APS. Dette styrte 
treskesystemet gir slageren det avgjørende forspranget 
da den kraftige hastighetsøkningen av avlingen fra 3 m/s til 
20 m/s setter i gang en ekstremt effektiv treskeprosess:

 − Ved hjelp av akseleratoren løses avlingen bedre opp
 − Avlingsstrømmen blir svært jevn og inntil 33 % raskere
 − Den store sentrifugalkraften skiller ut betydelig mer korn
 − Inntil 30 % av kornet fanges allerede opp av forbrua under 
akseleratortrommelen. Dette gir en betydelig avlastning av 
hovedbrua

På denne måten oppnås en effektivitetsøkning på opp til 20 % – 
uten høyere drivstofforbruk. Så lønnsomt er APS.

Jevn mating.

Akseleratoren tar materialet fra lokanalen videre til slageren 
uten å lage mer støy. Så det forblir behagelig stille i førerhuset.

Fleksibel, ekstra forbru.

Forbrua under akseleratortrommelen er en MULTICROP 
universal type som kan håndtere alle aktuelle vekster. Den 
raske utskiftingen av de to bru-segmentene reduserer 
omstillingstiden og optimaliserer lønnsomheten.

Lang treskeavstand.

På CLAAS APS-treskeverket har man hatt suksess med å 
trekke slagbrua lengre rundt slageren sammenlignet med 
tradisjonelle løsninger. En omslutningsvinkel på 151° finner 
man ikke på andre treskeverk. Du vil dra fordeler av en 
skånsom tresking med store bruåpninger, lav slagerhastighet 
og redusert drivstofforbruk.

Stor steinkasse.

Den store steinkassen tømmes enkelt ved å åpne den fra siden.

Høyere kornkvalitet.

APS-systemet kan tilpasses i flere trinn for å oppnå best mulig 
utskilling. Man kan få tilleggutstyr som intensive treskeelementer 
og spesielle tinerplater som monteres under brua til 
akseleratoren. Tinerplatene betjenes raskt og enkelt med en 
spak fra utsiden av lokanalen.

Den samlede virkningen av alle APS-fordelene fører til 
rekordartede resultater.
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CLAAS treskeverkSvært fleksibel og absolutt pålitelig.

Suveren i alle disipliner.

AVERO 160 benytter det klassiske CLAAS-treskeverket som 
igjen og igjen beviser sin overlegenhet: Løse opp og skille ut. 
Under alle tenkelige høsteforhold. Uansett hvilken avlingstype 
du vil at den skal takle: Allsidigheten overbeviser med en 
effektiv slagerbredde på 1,06 m.

 − God adkomst til treskeverket forfra over lotransportøren og 
fra begge sider gjennom store åpninger.

 − Høy driftssikkerhet under innhøstingen garanteres gjennom 
et ytterst robust drivverk, særlig driften av slageren.

AVERO 160 med MULTICROP-bru kan treske 
alle de vanlige korn- og oljevekstene.

Brua under slageren er en MULTICROP-bru der de enkelte 
bru-segmentene er lette å skifte ut. Du kan tilpasse brua til 
ulike vekster og dermed oppnå den riktige kombinasjonen av 
ren tresking, skånsom behandling av avlingen og høy 
utskillingskapasitet.

AVERO 160 er utstyrt med det klassiske treskeverket fra CLAAS.

Stor steinkasse.

AVERO 160 har en meget pålitelig steinfelle og den store 
steinkassen som tømmes enkelt ved å åpne den fra siden.

MULTICROP slagbru. Selvtømmende steinkasse.
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Restkornutskilling | HalmristerteknologiIntet til spille.

Kompakt-prinsippet fra CLAAS.

APS treskesystemet er så effektivt at restkornanlegget på 
AVERO 240 har færre ristere enn man skulle tro. APS skiller 
90 % av kornet fra halmen. De resterende 10 % holder det 
med 4 rister med 4 trinn. 

AVERO 240 yter like mye som en tilsvarende maskin med 
5 ristere uten APS, men har de kompakte dimensjonene som 
en maskin med 4 ristere. Dette er en lønnsom konstruksjon. 
AVERO 160 leverer ytelser godt over gjennomsnittet så den 
konvensjonelle CLAAS treskeren fungerer perfekt med sine 
4 ristere. 

Alt under kontroll.

AVERO har avansert, allsidig visning av flere treskerfunksjoner 
som bidrar til topp effektivitet, kvalitet og brukervennlighet:

 − Registrering av gjennomstrømning av restkorn over 
halmristerene samt fra renseverket

 − Måling av areal og drivstofforbruk i CIS
 − Returgods til treskeverk
 − Visuell retursjekk via et opplyst inspeksjonsvindu
 − Nivåkontroll i korntanken via stort inspeksjonsvindu

Fire falltrinn.

De fire halmristerne på AVERO er meget effektive og nøye 
tilpasset APS-systemet. Restkorn skilles effektivt ut over fire 
falltrinn med en samlet lengde på 3900 mm. Ekstra kammer 
på sidene og i midten kan monteres, slik at selv de største og 
mest problematiske halmmengder behandles effektivt.
Halmen faller rett på stubben, så treskingen går like effektivt 
unna selv om det er store mengder halm eller man kjører i 
hellende terreng. 

Aktiv lufting.

I tillegg luftes halmen effektivt av agitatortinder over hver rister. 
Disse griper godt ned i halmen og løfter og vender den slik at 
utskillingen forsterkes ytterligere.

Sensorer overvåker spill.
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Renseverk | KorntankEt raskt blikk i korntanken: 
Rent korn.

Kraftig vifte.

AVERO har en effektiv radialvifte for renseverket. Turtallet kan 
reguleres fra førerhuset. Den gir stabil mengde og trykk samt 
jevn fordeling over såldene. På denne måten oppnås rent korn 
og minimalt spill, selv ved stor kapasitet.

I tillegg er AVERO utstyrt med det unike 3D-renseverket – 
utviklet av CLAAS:

 − Dynamisk avvatring i sidehellinger med aktiv styring av 
oversåldet

− Reagerer på selv de minste ujevnheter
 − Full og stabil kapasitet i sidehelling inntil 20 % helling
 − Absolutt vedlikeholds- og slitasjefritt system
 − Systemet er raskt og enkelt å ettermontere

Stor korntank.

Etter at treskeverk, halmristere og renseverk har utført sitt 
arbeid, fylles den store korntanken. Her viser AVERO nok en 
gang sine mange sterke områder med et tankvolum opp til 
5600 liter. Men dette er ikke den eneste:

 − Enkel kornprøvetaking
 − Stor tømmehøyde
 − Ideell vektfordeling
 − God innsikt i korntanken
 − Lokket over korntanken kan betjenes fra førerplattformen
 − Rask og rettlinjet tømming
 − Glatte flater i korntanken sikrer utmerket tømming
 − Store vinduer i korntanken gir full oversikt fra 1 - 100% 
fylling

God sikt i korntanken.

Ofte kan et blikk på kornet i tanken si mer enn avanserte 
sensorer. Det store vinduet mellom førerhuset og korntanken 
gir god oversikt, og ved å vurdere returgodset kan man enkelt 
oppnå best mulig innstilling av treskeren. Inspeksjonsvinduene 
er dessuten godt belyst.

Uttrekkbar kornplate.

På kornplaten starter en utskilling av korn, halmstubb og 
agner. Dette avlaster oversåldet vesentlig, noe som igjen betyr 
større kapasitet og bedre sluttresultat. Kornplaten tas enkelt ut 
for rengjøring.

Uten 3D
>20 %

Med 3D
>20 %

Stort tankvolum
AVERO 240: 5600 liter
AVERO 160: 4200 liter

3D-rensing.
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Halmbehandling | PROFI CAMFra kort og delt til langt og helt.

Finkuttet halm.

AVERO kutter halmen i små biter, sprer den jevnt ut over hele 
skårbredden og blåser den ned i åkeren. Spredebredden er 
justerbar. 

CLAAS halmkutter har både kniver og motstål. Begge deler 
kan justeres uavhengig og dermed tilpasses halmens mengde 
og beskaffenhet. Ikke et halmstrå kommer gjennom uten å  
bli kuttet, 

Med PROFI CAM har du alt under kontroll.

Alle AVERO-modeller kan utstyres med en PROFI CAM på 
fallplaten. Ved at kameraet er plasser akkurat på dette stedet, 
kan to områder overvåkes via en fargeskjerm i førerhuset:

 − Spredebilde etter kutter / halmutkast
 − Bakdelen på treskeren under rygging

Totalt kan det kobles fire kameraer til systemet som vises på 
fargeskjerm i førerhuset.

Topp halmkvalitet.

AVERO behandler halmen slik du vil. Takket være en skånsom 
treske- og utskillingsprosess beholdes halmstrukturen fullstendig, 
noe som er en forutsetning for et høyverdig strømiddel. Med 
utkoblet halmkutter legges halmen i en løs og luftig streng. 
Halmen tørker da raskt og lar seg lett presse til faste baller.

Enkel omstilling fra kutting til strenglegging.
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Tresking av risAVERO 240.
God på ris.

God på ris: APS treskeverk. 

Riskorn er lette å skade. Derfor byttes den vanlige slageren 
med lister ut med en nåleslager. Nålene på slageren er 
plassert slik på listene at de løper mellom nålene på brua og 
gnir kornene ut av akset. 

På halmtrommelen festes det ekstra tannede lister for å 
transportere den tunge rishalmen effektivt over på ristene.

Understellet på AVERO 240.

De tøffe høsteforholdene på risåkrene fører til en særlig høy 
belastning på maskinen. Det kan bl.a. være svært fuktig der 
maskinen brukes og derfor er akslene spesielt forseglet. 
Dermed er maskinen like driftssikker og holdbar selv om 
forholdene er vanskeligere.

HD korntank.

Riskorn er spesielt aggressive mot overflatene de løper mot 
og det medfører spesielt høy slitasje på korntank, skruer og 
tømmerør. Derfor har skruene som fyller og tømmer 
korntanken et spesielt slitebelegg.

C490 og C430 standard skjærebord for 
ristresking.

Skjærebordets mateskruen kan også leveres i en HD-versjon. 
Spiralene har da et spesielt belegg for å redusere slitasjen fra 
planter og akkumulert skitt. Skjærebordene kan leveres med 
to ulike knivtyper:

 − Knivbjelke med spesielle dobbelfingre og knivholdere 
(kan kombineres med legdeløftere)

 − Dobbelkniv (kan ikke kombineres med legdeløftere)

VARIO og CERIO skjærebord for ris.

Spesialutstyr for ristresking er også tilgjengelig for VARIO og 
CERIO skjærebord. På C490 og C430 leveres skruen med 
slitebelegg som standard. Det kan også leveres en spesiell 
knivbjelke som er mer effektiv i risbestand. De korte doble 
fingrene og de justerbare knivholderene kutter rent og presist 
og hindrer at plantene hopes opp og blokkerer kniven.
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CLAAS POWER SYSTEMSKompakttresker med stor kapasitet.

En CLAAS-maskin er mye mer enn summen av delene. 
Maksimal ytelse oppnås bare når alle deler er koordinert 
og fungerer godt sammen.
Vi setter sammen de beste komponentene til en intelligent 
drivlinje under navnet CLAAS POWER SYSTEMS (CPS).

Vårt drivverk er et samspill mellom de beste komponenter.

Full motoreffekt skal kun brukes når det trengs. 
Kraftoverføringen skal passe til maskinens bruksområder. 
Og drivstoffbesparende teknologi skal lønne seg raskt.
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MotorCummins-motorene oppfyller utslippskravene i 
Stage V.

Miljøvennlig.

De nyeste Cummins-motorene kommer nå i AVERO-treskerne. 
Cummins B6.7 oppfyller utslippskravene i Stage V og yter 
effektive 213 hk eller 167 hk med et slagvolum på 6,7 l.  
Siden motoren ikke har EGR-teknologi, kan kjølekapasiteten 
reduseres. Dette gjør motoren enda mer effektiv. 

Etterbehandlingen av eksos består av et dieselpartikkelfilter og 
en SCR-katalysator. Enheten er plassert i motorrommet, men 
det kompakte designet gjør at man likevel har perfekt tilgang 
til motoren for vedlikehold og rengjøring. Den store ureatanken 
rommer 49 l. Nivået vises i førerhuset.

Fordeler.

 − Stor drivstofftank på 400 liter er nok til lange arbeidsøkter 
uten avbrudd. 

 − Ureatank på hele 49 liter gjør at man slipper unødige stopp 
for etterfylling 

 − Anlegget for eksosrensing tar liten plass

 − Motor og kjølesystem er lett tilgjengelig 
 − Motor uten EGR-teknologi trenger mindre kjøling
 − AVERO 240 med 213 hk 
 − AVERO 160 mer 167 hk

Motorer for morgendagen.

Når det gjelder fremtidsrettet motorteknologi, er Cummins i 
spissen. Cummins-motorer brukes i over 1 000 000 
landbruksmaskiner over hele verden. Fra 55 til 4400 hk. 

NYTT
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MotorPerkins-motorer som oppfyller utslippskravene i 
Stage IIIA.

Høy effekt.

Den nye generasjonen Perkins-motorer med common rail-
teknologi leverer 158 hk i AVERO 160 og 205 hk i AVERO 240. 
Perkins har optimalisert forbrenningsprosessen så det er ikke 
nødvendig med ekstra avgassbehandlingssystem for å 
oppfylle utslippsstandarden i Stage IIIA (Tier 3).

Kjølesystemet rengjøres permanent ved automatisk 
støvavsug. Dermed blir kjølefinnene mye mindre skitne. Hvis 
de likevel må rengjøres fra tid til annen kan radiatoren svinges 
ut til siden. Alle viktige vedlikeholdspunkter nås raskt og enkelt 
via den mobile, sammenleggbare stigen.

Ekte reserver.

Den robuste Perkins-motoren gir AVERO nok av krefter under 
selv vanskelige treskeforhold. Takket være moderne 
motorteknologi er dieselforbruket overraskende lavt. 

Overbevisende fordeler.

 − Stor drivstofftank på 400 liter er nok til lange arbeidsøkter 
uten avbrudd.

 − Motor med forbedrede egenskaper og optimal 
kraftoverføring reduserer drivstofforbruket betydelig

 − Enkel og god tilgang til motoren gjør vedlikeholdet enklere
 − AVERO 240 med 205 hk
 − AVERO 160 med 158 hk

NYTT

Perkins 
1106 D-E70TA
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Dekk | DrivverkVerdigrunnlaget ligger under hjulene.

Ta vare på jorda. 

Takket være et stort utvalg av dekk, kan AVERO skreddersys 
etter dine behov. AVERO kan utstyres med 800 mm brede 
dekk for maksimalt jordvern og optimal trekkraft. I 
kombinasjon med maskinens lave vekt blir det lite jordpakking 
uten dype spor og kjøreskader. Det gjelder å utnytte hver dag 
om høsten, så selv etter lange perioder med regn kan man 
fortsette treskingen så snart kornet tørker opp. 

Smal langs veien.

Selv med 800 mm brede dekk er AVERO under 3,30 m bred. 
Det gjør AVERO til den ideelle partneren på små åkre og 
smale veier. Den kan kjøres fra det ene stedet til det neste, 
fleksibelt og smidig.

Utvendig bredde kan bli under 3 m.

Hvis skurtreskeren skal brukes på steder med ekstra smale 
veier og porter, eller hvis det er vanskelig å få kjøretillatelse for 
brede kjøretøy, kan AVERO holdes under 3 m bredde med 
650 mm brede dekk. Det ideelle kompromisset mellom 
transportbredde, marktrykk og trekkraft.

Full kontroll på åkeren.

Ingen av- og påkobling, bare full fokus på treskingen.  
Den hydrostatiske transmisjonen på AVERO styres med 
multifunksjonsspaken. Det store pumpevolumet sikrer smidig 
kjøring og sikker fremdrift under alle forhold. Enten man 
tresker i vanskelig terreng eller kjører langs veien så er hele 
trekkraften alltid tilgjengelig og kan kontrolleres nøyaktig og 
følsomt med multifunksjonsspaken. Skurtreskeren er meget 
presis og lettkjørt og det kommer godt med enten man skal 
bytte skjærebord eller fylle kornhengeren ved siden av.
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Kjølesystem | VedlikeholdKompakt,  
med stor kapasitet.

Enkel adkomst.

Vedlikeholdet er enkelt og tar kort tid. Alle servicepunkter er 
lett tilgjengelige, og best av alt: Det aller meste kan utføres av 
føreren – raskt, enkelt og rimelig.

Enkelt vedlikehold.

 − Hengslet kjølerpakke for enkel rengjøring
 − Store sidedeksler gir uhindret adkomst
 − Komfortabel adkomst til motorrommet og andre 
vedlikeholdsområder via den hengslede stigen

 − Halmkappe som kan åpnes
 − Lange serviceintervaller
 − Smørenipler på rekke
 − Verktøykasse

Intelligent kjølesystem med automatisk 
støvavsug.

AVERO 240 har et svært effektivt felles kjølesystem for motor, 
hydraulikk og klimaanlegg. Kjølesystemet har automatisk 
støvavsug som holder det hydraulisk drevne, roterende 
luftinntaket rent til enhver tid. Radiatoren med ramme kan 
svinges ut for bedre rengjøring.

Lett å komme til i motorrommet.Store åpninger på sidene gir god 
tilgjengelighet.
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Vi har det din CLAAS-maskin trenger.
Skreddersydde reservedeler, driftsmidler og tilbehør med riktig 
kvalitet. Benytt deg av vårt omfattende utvalg av produkter. Vi 
har akkurat den løsningen som din maskin trenger for å være 
100 % driftssikker.

Vi holder hjulene i gang.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

CLAAS leverer over hele verden.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm i Tyskland har nesten 
200 000 forskjellige deler på et lager på mer enn 140 000 m2. 
Fra dette sentrale reservedelslageret, leveres det originale deler 
raskt og pålitelig over hele verden. Din lokale CLAAS-forhandler 
kan raskt tilby deg det du trenger for å holde hjulene i gang.

Gjør CLAAS-maskinen sikker.
Gjør CLAAS-maskinen sikker. Minimer risikoen for reparasjoner 
og feil. MAXI CARE tilbyr deg forutsigbare kostnader. Sett 
sammen en individuell servicepakke basert på akkurat det 
som trengs.

Din lokale CLAAS-forhandler.
Uansett hvor – vi leverer den service og de tjenester som 
behøves. Din CLAAS-forhandler er tilgjengelig døgnet rundt 
for å holde dine maskiner i orden. Med kunnskap, erfaring, 
lidenskap og det beste tekniske utstyret. Slik holder vi hjulene  
i gang.

For din maskinpark: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS har et stort utvalg av reservedeler og 
forbruksmateriell til alle våre landbruksmaskiner. 
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Utstyr

1 Komfortabelt førerhus

2 Intensivristere

3 Cummins-motor (Stage V) / 
Perkins-Motor (Stage IIIA)

4 PROFI CAM

5 Halmkutter 

6 3D-rensing

7 Halmristere med høy ytelse

8 Radialvifte

9 APS

10 Hydrostatisk drift av vinda

11 Sammenleggbar stråskiller

12 Standard-, VARIO- og foldbart skjærebord

13 Multi-kobling

14 CIS

Overbevisende teknikk.

AVERO 240.
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Utstyr

1 Komfortabelt førerhus

2 Intensivristere

3 Cummins-motor (Stage V) / 
Perkins-Motor (Stage IIIA)

4 Halmkutter 

5 3D-rensing

6 Halmristere med høy ytelse

7 Radialvifte

8 Hydrostatisk drift av vinda

9 Sammenleggbar stråskiller

10 Standard-, VARIO- og foldbart skjærebord

11 Multi-kobling

12 CIS

Overbevisende teknikk.

AVERO 160.
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Treskerteknologi.

 − Opp til 20 % større kapasitet med APS uten at 
drivstofforbruket øker 

 − MULTICROP slagbru er enkel å stille inn for forskjellige slags 
vekster 

 − 3D-rensing øker kapasiteten i hellinger med opp til 20 %
 − CLAAS intensivristere med høy virkningsgrad 

CPS-CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Cummins og Perkins motorer med store kraftreserver
 − Intelligent kjølesystem med automatisk støvavsug
 − Raskere og mer bekvem adkomst til servicepunktene
 − Fremdrift basert på den mest moderne hydro-teknologien
 − Lettkjørt og fremkommelig takket være liten utvendig 
bredde: Under 3,30 m med 800 mm dekk og under 3,00 m 
med 650 mm dekk 

 − Lav egenvekt og brede dekk gir lavt marktrykk
 − FIRST CLAAS SERVICE® døgnet rundt

Førerhus.

 − Det store, støydempede førerhuset gir et ekstremt stille 
arbeidsmiljø der du kan fokusere på arbeidet ditt.

 − Visuell retursjekk via et opplyst inspeksjonsvindu
 − Multifunksjonsspak og CLAAS Information System (CIS) 
sørger for et perfekt samspill mellom menneske og maskin

Skjærebord.

 − VARIO-skjærebord sørger for inntil 10 % høyere kapasitet 
med en optimalisert avlingsstrøm rett inn i treskeverket 

 − Sammenleggbart C450 skjærebord gjør det raskt å bytte fra 
et felt til neste 

 − Allsidige treskere med CORIO og SUNSPEED skjærebord
 − CERIO og standard skjærebord for korntresking

Kompakt og fleksibel med de gode argumentene.

CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Alle beskrivelser og spesifikasjoner i denne brosjyren må betraktes som 
omtrentlige og kan inkludere ekstrautstyr som ikke er med i standard spesifikasjoner. Denne brosjyrens innhold er likt for alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler og be om prisliste 
med detaljerte spesifikasjoner for ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner tydeligere. Bruk aldri maskinen uten vernedeksler, det kan medføre stor fare.  
Vis respekt for mulige farer – se relevant instruksjon i brukerhåndboken.
All teknisk informasjon om motorer forholder seg generelt til EU-direktiv for eksosregulering: Stage som er benevnelse på Tier-normen brukt i dette dokumentet for informasjon og bedre forståelse.  
En autorisasjon for geografiske regioner hvor avgassreguleringen styres av Tier, kan dermed ikke benyttes.

●  Standard      ○  Tilleggsutstyr      □  Kan leveres      –  Leveres ikke●  Standard      ○  Tilleggsutstyr      □  Kan leveres      –  Leveres ikke
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Treskesystem
Akselerator (APS) ● –
Hastighetsøkning 80% av slager –
MULTICROP slagbru ● ●
Slagerbredde mm 1060 1060
Slagerdiameter mm 450 450
Slagerturtall 650-1500 o/min ● ● 
Slagerturtall 500-1400 o/min ● ●
Turtallsreduksjon for slager o/min 300, 430, 550 300, 430, 550
Bruas omslutningsvinkel Grader 60 –
Bruas omslutningsvinkel Grader 151 117
Klaffene i brua kan justeres fra utsiden ● –
Proporsjonal justering av begge bruene med 1 spak fra førerhuset ● –
Proporsjonal justering av brua med 1 spak fra førerhuset – ●
Stor steinkasse ● ●

Restkornutskilling
Halmristere Antall 4 4
Antall falltrinn Antall 4 4
Risterlengde mm 3900 3900
Risterareal m2 4,13 4,13
Utskillingsareal m2 4,8 4,8
1 intensivrister ● ●

Renseverk
Kornplate som kan tas ut ● ●
Blåsevifte Radialvifte Radialvifte
Vifteinnstilling, elektrisk ● ●
Delte, motgående såld ● ●
3D-rensing ○ ○
Såld 2-linjers 2-linjers
Totalt såldareal m2 3,00 3,00
Lamellsåld ● ●
Returgods føres tilbake til treskeverket ● ●
Returgodset er synlig fra førerhuset under arbeid ● ●

Korntank
Volum l 5600 4200
Svingvinkel for tømmeskrue Grader 101 101
Tømmehastighet l/sek 51 51

Halmkutter
STANDARD CUT halmkutter, 40 kniver ● ●

Motor
Avgassnorm Stage V
Produsent Cummins Cummins

Eksosetterbehandling SCR og DPF ● ●
Modell B6.7 B6.7
Sylindere/motorvolum Antall/liter R 6/6,7 R 6/6,7
Maksimal effekt (ECE R 120) kW/hk 157/213 123/167
Ureatank 49 L ● ●
Drivstofftankvolum l 400 400

Avgassnorm Stage IIIA (Tier 3)
Produsent Perkins Perkins

Modell 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Sylindere/motorvolum Antall/liter R 6/7,0 R 6/7,0
Maksimal effekt (ECE R 120) kW/hk 151/205 116/158

Vekt
Uten skjærebord og halmkutter1 8700 8250

1 Avhengig av utstyr

5466 mm

4907 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

C 430 (4320 mm)

C 490 (4920 mm)

VARIO 500 (4950 mm)

VARIO 560 (5560 mm)

AVERO 240 160

Dekk på drivaksel

Treskeverkets bredde mm 1060 1060

Dekkdimensjoner Utvendig bredde
23.1-26 12 PR R1 KB F20 m 3,03 3,03
23.1-26 12 PR R1 KB F16 m 2,82 2,82
620/75 R 26 m 3,03 3,03
620/75 R 30 m 2,96 2,96
650/75 R 32 m 2,98 2,98
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Dekk for styreaksel

Treskeverkets bredde mm 1060 1060

Dekkdimensjoner Utvendig bredde
12.5/80-18 m 2,68 2,68
14.5/75-20 m 2,71 2,71
440/65 R 24 m 2,93 2,93
500/60-22.5 m 2,89 2,89
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Skjærebord
VARIO skjærebord VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 VARIO 560, VARIO 500
CERIO skjærebord CERIO 620, CERIO 560 CERIO 560
Standard skjærebord C 490, C 430, C 370 C 490, C 430, C 370
Rapsutstyr For alle VARIO skjærebord
Sammenleggbare skjærebord C 450 –
CORIO 575 C, 570 C, 475 C, 470 C 575 C, 570 C, 475 C, 470 C
SUNSPEED 8-70, 8-75 8-70, 8-75

Standard skjærebord
Effektiv skjærebredde m C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 

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

Sammenleggbar stråskiller ● ●
Avstand fra kniv til mateskrue (min. / maks.) mm 580 580
Kuttefrekvens Kutt/min 1120 1120
Multifinger mateskrue ● ●
Reversering, hydraulisk ● ●
El-hydr. hastighetsreg. av vinde ● ●
El-hydr. høydereg. av vinde ● ●
El-hydr. horisontalreg. av vinde ● ●
Automatiske skjærebordsfunksjoner

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○

VARIO skjærebord
Effektiv skjærebredde m VARIO 620 (6,17 m), 

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

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

Sammenleggbar stråskiller ● ●
Avstand fra kniv til mateskrue mm 493 / 1 134 493 / 1 134
Multifinger mateskrue ● ●
Reversering, hydraulisk ● ●
Hydrostatisk drift av vinde o/min 8-60 8-60
El-hydr. hastighetsreg. av vinde ● ●
El-hydr. høydereg. av vinde ● ●
El-hydr. horisontalreg. av vinde ● ●
Automatiske skjærebordsfunksjoner

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ● (○ med V500) ● (○ med V500)

●  Standard      ○  Tilleggsutstyr      □  Kan leveres      –  Leveres ikke

claas.no

Sikrere og bedre innhøsting.
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