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Godt tilpasset.  
Høstesystem fra CLAAS.

CLAAS-verden

CLAAS-verden.

Når du jobber med landbruk hver dag, trenger du mer 
enn et robust redskap. Du trenger teknikk som du liker 
å arbeide med. Teknikk som også fungerer ved 
langvarig og vanskelig arbeid, og som er optimalt 
tilpasset arbeidet. Og du benytter høstesystemer som 
går perfekt sammen.

Som en av de ledende tilbydere av høstesystemer 
sørger CLAAS for et passende høstesystem for alle 
driftsstørrelser. Våre maskiner som er tilpasset 
hverandre, hjelper deg i ditt daglige arbeid og gjør det 
mulig å oppnå det beste resultatet ved innhøsting.
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Leter du etter en slåmaskin?  
Vi har den rette.

Produktoversikt

Frontslåmaskiner Bakmonterte slåmaskiner Slepemonterte slåmaskiner Slåmaskiner for store arealer

DISCO MOVE 
3600 F / FC / FRC
3200 F / FC / FRC

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − 3D marktilpasning med dreiepunkt nær bakken  

(vertikal bevegelse uavhengig av traktoren)
 − ACTIVE FLOAT hydro-pneumatisk vektavlasting 

3,40 m
3,00 m

DISCO CONTOUR
4000 / C / RC
3600 / C / RC
3200 / C / RC
2800 / C / RC

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − Midtmontert
 − ACTIVE FLOAT hydro-pneumatisk avlasting.

3,80 m
3,40 m
3,00 m
2,60 m

DISCO CONTOUR med senterdrag
4000 TC / TRC CONTOUR
3600 TC / TRC
3200 TC / TC AUTOSWATHER / TRC

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon 
 − Midtmontert
 − ACTIVE FLOAT hydro-pneumatisk avlasting.

3,80 m
3,40 m
3,00 m

DISCO DUO
9400 C 

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon 
 − Ryggeinnretning
 − ACTIVE FLOAT hydropneumatisk vektavlastning  

med automatisk regulering
 − Hydraulisk NonStop påkjørselssikring
 − Lastfølende og ISOBUS-forberedt

9,10 m

DISCO PROFIL 
3600 F / FC / FRC
3200 F / FC / FRC 

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − 3D marktilpasning med dreiepunkt nær bakken
 − ACTIVE FLOAT hydropneumatisk vektavlasting som tilleggsutstyr
 − Fjæravlasting

3,40 m
3,00 m

NYTT: DISCO 100-serie 
360
320 / C
280 C / RC
240 RC

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − Sidemontert
 − Tyngdepunktavlastning

3,40 m
3,00 m
2,60 m
2,20 m

DISCO kompaktserie med sidemontert drag
3150 TC / TC FLAPGROUPER / TRC

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon 
 − Opphengt på begge sider
 − Fjæravlasting

3,00 m
DISCO AUTOSWATHER
9200 C

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon 
 − Skårsamler
 − ACTIVE FLOAT hydropneumatisk vektavlastning  

med automatisk regulering
 − Hydraulisk NonStop påkjørselssikring
 − Lastfølende og ISOBUS-forberedt

9,10 m / 8,90 m

DISCO kompaktserie 
3150 F

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − 2D marktilpasning
 − ACTIVE FLOAT hydropneumatisk vektavlasting som tilleggsutstyr
 − Fjæravlasting

3,00 m
NYTT: DISCO 10-serie
32
28
24

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − Sidemontert
 − Tyngdepunktavlastning

3,00 m
2,60 m
2,20 m

DISCO BUSINESS
1100 C / RC
9200 / C

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon 
 − Trinnløs justerbar arbeidsbredde på  

DISCO 1100 BUSINESS
 − ACTIVE FLOAT hydropneumatisk vektavlastning  

med automatisk regulering
 − Hydraulisk NonStop påkjørselssikring
 − Lastfølende og ISOBUS-forberedt

9,60 m – 10,70 m
9,10 m / 8,90 m

DISCO CONTOUR
9200 / C / RC
8500 / C / RC

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon 
 − ACTIVE FLOAT hydro-pneumatisk avlasting.
 − Forvalgshydraulikk
 − ISOBUS-kompatibel

9,10 m / 8,90 m
8,30 m / 8,10 m

DISCO TREND
1100
9200
8500

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon 
 − Trinnløs justerbar arbeidsbredde på  

DISCO 1100 TREND
 − ACTIVE FLOAT hydro-pneumatisk avlasting.
 − Direkte betjening via traktorens hydraulikk

9,60 m – 10,70 m
9,10 m / 8,90 m
8,30 m / 8,10 m

Legende:
uten ekstra = uten stengelbehandler
F = Frontmontert slåmaskin
C = Stengelbehandler med fingre
RC = Stengelbehandler med profilvalser
T = slepemontert slåtteaggregat
AUTOSWATHER = Hydraulisk svingbart belteenhet for avlegging i ranker
FLAPGROUPER = Hydraulisk svingbare ledeplater for avlegging i ranker

Mer informasjon om disse modellene finner du i brosjyren om 
DISCO front-, bak- og slepemonterte slåmaskiner

NYHET

NYTT: MAX CUT for alle.

Med introduksjonen av MAX CUT knivbjelke har CLAAS 
revolusjonert slåtteteknologien og omdefinert den nyeste 
teknikken. Alle DISCO-modellene drar nytte av denne 
utviklingen: stor eller liten – de har alle MAX CUT. En 
gjennomtenkt, unik, sammenskrudd knivbjelke i bølgeform.

MAX CUT – Klare fordeler.

 − Rent kutt takket være spesiell utforming
 − Pålitelig, stabilt drivverk
 − Påkjøringssikring
 − Slitasjebeskyttelse av belastede komponenter
 − Vedlikeholdsfri takket være kontinuerlig smøring
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Teknikk for profferFornøyde kunder.  
Jorden rundt.

„Hellingsregulatoren gir ikke bare god arbeidskvalitet ved 
slåing i bakker, det gir også ekstra komfort og avlaster 
føreren med de selvregulerende innstillingene.“

„Slåttebjelken er virkelig god. Den arbeider pålitelig under alle 
forhold.“

„DISCO MOVE er en utrolig enkel å trekke, kompakt 
slåmaskin med imponerende marktilpasning og et perfekt 
slåtteresultat.“

„Vi er meget godt fornøyd med slåttebjelken og ved siden av 
slåttekvaliteten setter vi særlig pris på servicevennligheten 
og de lave vedlikeholdskostnadene.“

„Vi har nå kjørt tre sesonger med vår slåmaskinkombinasjon 
bestående av en DISCO 1100 RC BUSINESS og en  
3600 FRC PROFIL og slått rundt 22000 dekar med gras per 
år. Før hadde vi tre slepemonterte slåmaskiner, som vi byttet 
ut med denne ene slåmaskinkombinasjonen. Noen av 
beslutningskriteriene våre var enkelt vedlikehold, 
driftssikkerhet og lave vedlikeholdskostnader. Vi trenger 
mindre drivstoff, mindre arbeidskraft, og nå har vi flere 
traktorer tilgjengelig for pressing. Vi er veldig imponert over 
hvor slagkraftige vi er i dag med bare en maskinfører.“

„Venna er et organisk melkeproduksjon på 400 hektar. Vi 
legger stor vekt på dyrenes velvære og en høy kvalitet på 
fôret. Det beste gresset og riktig tidspunkt for kutting er 
ekstremt viktig i produksjonen av organisk melk. Vi bruker 
denne melken til å produsere vår økologiske iskrem. 
Ytelsen og kvaliteten på CLAAS-produkter passer rett og 
slett perfekt til våre verdier.“

„Ikke bare en utmerket maskin for arbeid ute på jordet,  
men også når det gjelder enkel vedlikehold. Det mest 
overraskende for meg var at jeg ikke kunne se noen merker 
på DISCO'en. Selv på ujevne felt fungerer ACTIVE FLOAT 
veldig pålitelig.“

Andreas Holzhauer, 
landbruksentreprenør,  
Tyskland

Gabriele Gambini, 
landbruksentreprenør,  
Italia

Maximilian 
Stockmeyer, bonde, 
forserie-kunde 
DISCO MOVE

Didier Grasset, 
bonde, Frankrike

Reuben Woods, 
Emdavale Farms 
Yerecoin, Vest-
Australia

Jaakko Suominen, 
Venna Ltd, Finnland

Masanori Mukai, 
gårdsbestyrer på 
Nobels Farm, Japan
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Perfekte resultater under alle forhold.

Gode løsninger trenger ikke noe alternativ. Det er 
montert MAX CUT slåttebjelker på alle slåmaskiner  
fra CLAAS.

MAX CUT. 
Alltid en skår foran.

Teknikk for proffer
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MAX CUT slåttebjelke

1 Bølgeformet, formstøpt bunnpanne i ett stykke

2 Knivskiver er forskjøvet forover med kniver som kan 
rotere 360°

3 Optimal tunneleffekt, forsterket av glidesko med 
spoilereffekt

4 Innovativt konsept for sammenskruing gir maksimal 
bøyelighet og formstabilitet

5 Kontinuerlig smurt, vedlikeholdsfri slåttebjelke for 
maksimal levetid

6 SAFETY LINK sikkerhetsmoduler for beskyttelse av 
slåttebjelke i tilfelle en påkjørsel

7 Ekstra herdede mellomstykker mellom glideskoene 
for et rent kutt

8 Svært små bjelkeåpninger for maksimal styrke

Presset bunnpanne med bølgeform.

Med en presskraft på 3000 tonn legges grunnlaget for 
MAX CUT slåttebjelkens form: Bunnpannen presses ut av ett 
stykke og får sin spesielle, pregede bølgeform. I den skapes 
den nødvendige, grunnleggende stabiliteten og de tekniske, 
unike detaljene muliggjøres. Bare den ideelle, kompromissløse 
bølgeformen kan på en effektiv måte møte alle kravene som 
må oppfylles hos en moderne slåttebjelke.

MAX CUT slåttebjelke mottok prisen for 2018 fra stålindustrien 
for den spesielle utformingen av slåttebjelken ved å bruke et 
mikrolegert finkornet strukturstål og for å gjøre det uten å 
svekke sveisesømmene.

Et sterkt lokk på slåttebjelken.

Den spesielle bølgeformen muliggjør et maksimalt tverrsnitt på 
slåttebjelken. Takket være de meget små modulåpningene i 
lokket oppnår slåttebjelken ytterligere maksimal stabilitet.

Skrueforbindelse i stedet for sveising.

En annen hemmelighet for suksessen til MAX CUT slåttebjelke: 
Bunnpannen og lokket blir maskinert sammen fra starten, slik 
at begge halvdeler passer nøyaktig til hverandre. Det 
innovative skruekonseptet garanterer perfekt formtilpasning  
og gir maksimal bøying og formstabilitet uten sveising som 
svekker materialet.

„Holdbarhet var et av de viktigste premissene for utviklingen 
av MAX CUT slåttebjelke. Derfor stoler vi konsekvent på et 
skruekonsept med spesielle formstilpassede skruer som 
garanterer en hakkfri og permanent fast forbindelse mellom 
bunnpannen og lokket.“

Martin Ober, utviklingsingeniør for DISCO og slåttebjelken

Hva er hjertet i en DISCO slåmaskin?  
Det er MAX CUT slåttebjelke.

Enestående drivlinjekonsept.

Ved å kombinere fordelene med forskjellige drivkonsepter,  
er MAX CUT slåttebjelke helt unik og mer effektiv enn noen 
annen. Takket være bølgeformen er de store drivhjulene for 
knivskivene montert spesielt langt fremover og flere tenner er  
i inngrep samtidig på to steder. Jevn avstand mellom skivene 
sørger for et perfekt kutt under alle driftsforhold. MAX CUT 
slåttebjelke er permanent smurt og derfor vedlikeholdsfri.

Innovasjonspris 2018 fra 
stålindustrien for MAX CUT 
knivbjelke.
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To små mellomstykker med stor innvirkning.

Den konsise bølgeformen muliggjør en ekstra teknisk 
forbedring: Den gir plass til to forskjellige, ekstra herdede 
avstandsstykker og sørger dermed for perfekt kutt. Disse 
sikrer en forstørrelse av kuttearealet, maksimal overlapping  
av knivens sirkler og dermed det perfekte kuttet. 

MAX CUT slåttebjelkeSlåtteteknologi i sin perfeksjon.  
Det kommer an på detaljene.

Store tannhjul.

Spesielt finslipte tannhjul sørger for en effektiv kraftoverføring. 
På grunn av størrelsen roterer de mye langsommere enn 
drivhjulene til knivskivene som er plassert langt fremme.  
Derfor arbeider slåttebjelken med lav støy og er slitesterk.

Beskyttelse av knivholderne.

Knivholderne har et høyverdig belegg av wolframkarbid på 
utsiden. Så de er optimalt beskyttet mot slitasje.

Kniver som roterer fritt 360°.

De holder seg skarpe lenge, men er likevel sikre: De fritt 
roterende knivene viker unna hindringer og slår ikke mot noe 
på baksiden. Derfor kan de alltid brukes fullt ut på begge  
sider før de må byttes.

Gjennomtenkt knivskive.

Den spesielle formen gir optimal avlingsflyt og slitestyrke.  
Skrå flater har ekstra slitasjebeskyttelse. Den spesielle 
hardmetallskrapen på undersiden av slåttebjelken holder 
oppsamlingen av urenheter på slåttebjelken og 
igangsettingsmomentet så lavt som mulig.

Tunneleffekt for rent avling.

Ekstra brede glidesko med en spesiell form leder urenheter 
ved hjelp av en slags "spoiler-effekt". Samtidig beskytter de 
bjelkens bunnpanne, og takket være den uvanlige bølgeformen 
kan de støttes veldig langt foran. Dette gir glideskoene  
ekstra stabilitet.

1 Der hvor knivene passerer hverandre, er avstandsstykket 
en trygg sikring. I tillegg er det en liten forhøyning som 
fungerer som et motkniv og dermed forhindrer 
opphopning av skitt. 

2 Når de viker fra hverandre, kommer knivene ut av bjelken 
tidligere på grunn av et veldig slankt mellomstykke, som 
maksimerer overlappingen av knivsirklene på dette 
punktet. Den spesielle formen sørger også for  
optimal avlingsflyt.
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SAFETY LINK sikkerhetsmodul.

Hver enkelt knivskive på MAX CUT slåttebjelke er beskyttet av 
et definert bruddpunkt i sikkerhetsmodulen. Ved en påkjørsel 
blir knivskiven skilt fra drivverket, med en aksial skrue som 
holder knivskiven på plass slik at den ikke slynges avgårde. 
Den spesialutviklede sikkerhetsmodulen SAFETY LINK er 
spesiell med de store tannhjulene, noe som betyr at flere 
tenner alltid er i inngrep og belastningstopper absorberes 
pålitelig. Et veldig stort, ekstra forseglet dobbeltsporet 
kulelager med stor støttebredde garanterer lengst levetid.

Minimum slitasje, maksimum levetid.

Utholdenhetstest i lucerne – bestått med glans.

I løpet av to år med innhøsting ble rundt 200 000 dekar 
lucerne slått og bearbeidet med en DISCO-
slåmaskinkombinasjon på tørkefirmaet Luzéal i Frankrike ved 
Saint-Remy-sur-Bussy. Totalt produseres rundt 162 000 tonn 
tørrvarer i form av pellets og baller på seks steder. Bortsett fra 
en SAFETY LINK-modul som ble klippet av på grunn av en 
påkjørsel, var det ingen grunn til å besøke verkstedet. 
Konklusjonen til plassjef Hughes Dubreuil er følgelig positiv: 
„Kvaliteten på arbeidet og stabiliteten til slåmaskinkombinasjonen 
og MAX CUT slåttebjelke har absolutt overbevist oss.“

MAX CUT slåttebjelke

Maksimal beskyttelse for spesielle forhold.

Ved bruk på store arealer eller forhold som sliter på 
slåmaskinen, kan MAX CUT slåttebjelke eventuelt utstyres 
med ekstra slitesko. Det er en ekstra beskyttelse av 
slåttebjelken for mellomrommet mellom glideskoene ved 
spesielt intensivt bruk (f.eks. i lucerne).

Høyt eller høyere? – Vi har de rette glideskoene.

Et høyere kutt kan oppnås ved å bare skru på ekstra glidesko 
med høy eller dobbelt så høy slitesko. Avhengig av situasjonen 
resulterer dette i en stubbhøyde som er 30 mm eller 60 mm 
høyere. Den unike fasede formen gir en veldig stor støtteflate 
for glideskoene i ulike stubbhøyder.
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Vektavlastning og hastighetsreduksjonBeste teknologi.  
For fôrkvalitet og kostnadseffektivitet.

Spar drivstoff ved å redusere turtallet.

Alle DISCO slåmaskiner kan også kjøres med redusert 
kraftuttakshastighet på 850 o/min, avhengig av 
driftsforholdene. Takket være dette "innebygde ECO-
kraftuttaket" reduseres drivstofforbruket betydelig. 

Maksimal effektivitet med ACTIVE FLOAT  
og ECO kraftuttaket.

Takket være ACTIVE FLOAT vektavlastningssystem kan 
innholdet av råaske reduseres med opptil 17 %. I tillegg 
reduseres drivstofforbruket med 2,5 %. Ved å redusere 
kraftuttakshastigheten fra 1000 til 850 o/min, kan 
drivstofforbruket reduseres med ytterligere 16 %.

Friksjonsmotstand blir til rullemotstand.

Det hydropneumatiske vektavlastningssystemet på CLAAS 
kalles ACTIVE FLOAT. Avhengig av slåmaskinmodellen er 
denne allerede integrert som standard eller som tilleggsutstyr i 
stedet for fjæravlastning. Vekten av slåtteaggregatet overføres 
til traktoren og fjernes dermed fra underlaget. Samtidig 
reduseres trekkreftene sideveis i skråninger, noe som øker 
kjørekomforten og arbeidskvaliteten.

Så mye vektavlastning som mulig, ikke mer 
belastning enn nødvendig.

ACTIVE FLOAT gjør det mulig å reagere raskt og enkelt på en 
lang rekke forhold som våte områder eller tørre høydedrag 
samt ujevn bestand. Slåttebjelkens marktrykk kan reguleres 
fleksibelt via en enkeltvirkende hydraulikkfunksjon, selv under 
kjøring. Å avlaste vekten av slåttebjelken er spesielt nyttig på 
kanten av arealene. Den flyter praktisk talt over bakken.  
Et manometer som er lett synlig fra førerplassen viser alltid 
innstilt verdi.

Beste resultat takket være ACTIVE FLOAT.

 − Optimal evne til å følge underlaget og være skånsom mot 
grastorven

 − Rent fôr 
 − Redusert effektbehov og drivstofforbruk
 − Mindre slitasje
 − Høy arbeidshastighet

Med ACTIVE FLOAT glir slåmaskinen glatt over underlaget.

Besparelser bekreftet. 

Det tyske fagbladet Profi bekreftet i en uavhengig 
praktisk test i 11/2015-utgaven: „Vi målte 
dieselbesparelser på rundt 0,4 til over 1 liter per hektar.“
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StengelbehandlerRaskere i mål.

Stengelbehandler med fingre.

Stengelbehandler med V-formede fingre montert i spiralform 
er ideelle for grashøsting. Behandlingsintensiteten stilles inn 
ved hjelp av en plate med elastisk innfestning. Dermed kan 
fremmedlegemer som stein o.l. slippes gjennom uten å at noe 
blir ødelagt og vedlikeholdsbudsjettet forblir på et minimum. 
Avlingen kan evt. spres ut på hele maskinens arbeidsbredde 
eller samles i ranker ved hjelp av samleplatene.

Retteverktøy for retting av fingre og til hjelp 
ved montering.

Med retteverktøyet kan fingre som er bøyd av 
fremmedlegemer lett rettes igjen. Slitte fingre skiftes  
raskt med monteringsverktøy.

Bredspredningsenhet og samleplater.

Med den ekstra bredspredningsenheten for slåmaskiner  
med stengelbehandler, blir avlingen jevnt fordelt over hele 
arbeidsbredden. Med variabelt justerbare samleplater, kan  
du enkelt reagere på ulike avlingsmengder og fleksibelt stille 
inn rankebredden.

Matetrommel.

En matetrommel på den ytre knivskiven sørger for optimal 
avlingsflyt gjennom maskinen.

Samleplater.

Maskiner uten stengelbehandler kan leveres med justerbare 
samleplater som kan stilles inn så de lager en ranke med  
riktig form.

Tørrstoff i %

Med stengelbehandler

Uten stengelbehandler

Tid

Slik kan du lure været.

Med stengelbehandler kan tørketiden for avlingen reduseres 
vesentlig. På den måten kan du utnytte korte tidsrom under 
innhøstingen og spare tid ved færre vendinger. CLAAS tilbyr 
stengelbehandler for slåmaskiner med arbeidsbredde opp til 
10,7 m, med stengelbehandler med fingre eller valser.

Stengelbehandler med rillede valser.

For bladrike avlinger som f.eks. kløversorter behøves en 
skånsom stengelbehandling. Målet er å presse stilkene uten  
å ødelegge eller miste bladene. DISCO-slåmaskiner med 
stengelbehandler med rillede valser er ideelle for dette.  
De svært holdbare polyuretan-valsene knuser stenglene og 
beskytter bladene. Intensiteten justeres med fjærtrykket på 
valsene og evt. fremmedlegemer slippes gjennom uten å 
påføre skade. Samleplater bak valsene kan brukes for å  
samle avlingen i en ranke.
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Design: Skikkelig og funksjonelt.

På vernebøylene finner man vanligvis de første tegn til slitasje. 
Men på DISCO storslåmaskiner er disse laget av rustfritt stål.  
I tillegg brukes det rustfrie skruer for å feste vernedukene. 
Dermed er de også enkle å demontere i forbindelse med service.

Oljeskift – en ren fornøyelse.

CLAAS leverer en spesiell oljekanne til alle bakmonterte 
slåmaskiner. Kannen har to åpninger, én for å fylle olje på 
kannen og én som er tilpasset for å fylle olje på maskinen.

Kvalitet som du kan stole på.

DISCO-slåmaskinene er utformet slik at de tåler varig, høy 
belastning og leverer meget god slåttekvalitet gjennom hele 
sin lange levetid. De er enkle å bruke og fungerer svært 
effektivt med minimalt kraftbehov. Alle vedlikeholdsoppgaver 
kan utføres raskt og enkelt. Til- og frakobling er enklere enn 
noen gang.

Lett å komme til.

På alle modeller er det lett å komme til slåttebjelken for 
rengjøring og service. Beskyttelsesduken kan henges opp  
på kroker som er montert spesielt til dette formålet.

Hurtigskift av kniver.

Med en medfølgende monteringsspak kan knivene skiftes i  
en håndvending. Reservekniver kan oppbevares komfortabelt 
i en regntett knivboks. Monteringsspak og knivboks er 
integrert i maskinen.

Kraftoverføringsakselen.

Alle DISCO-maskiner leveres med PTO-aksling med et 
innovativt beskyttelses- og smørekonsept, og det er lagt stor 
vekt på at det skal være lett å komme til. Smøreintervall på 
hele 250 timer reduserer vedlikeholdsbehovet vesentlig.

BrukervennligMer tid til det vesentlige.

Enkel tilkobling.

Alle DISCO storslåmaskiner er stabilt koblet til trekkstengene. 
Det gir stressfri kjøring – fra første stund.

Umulig å ta feil.

KENNFIXX® hydraulikkoblinger sørger for problemfri tilkobling 
med eller uten magnetholder.
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FrontslåmaskinerAlltid først.

Førstemann.

En slåmaskin for store arealer kommer sjelden alene. 
Derfor tilbyr CLAAS også den rette frontslåmaskinen 
for enhver kombinasjon. Avhengig av arbeidsforhold  
og kundens krav er MOVO, PROFIL eller 3150 F fra 
DISCO's serien med frontmonterte slåmaskiner den 
perfekte samarbeidspartneren for slåmaskiner for  
store arealer.
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FrontslåmaskinerDe andre foran.

DISCO MOVE DISCO PROFIL DISCO 3150 F

Modeller og arbeidsbredde 3600 FRC / FC / F: 3,40 m
3200 FRC / FC / F: 3,00 m

3600 FRC / FC / F: 3,40 m
3200 FRC / FC / F: 3,00 m 3150 F: 3,00 m

Slåttebjelke MAX CUT MAX CUT MAX CUT

Tilkobling Triangelkobling og direkte tilkobling Triangelkobling Triangelkobling

Vektavlastning ACTIVE FLOAT integrert i tilkoblingsbukken ACTIVE FLOAT vektavlastning (tilleggsutstyr) ACTIVE FLOAT vektavlastning (tilleggsutstyr)

Type Kompakt og oversiktlig Slank og oversiktlig Kort og nær traktoren

Dreiepunkt Dreiepunkter for tverr- og langsgående pendling;
Integrert kinematikk for vertikal bevegelse uavhengig av traktorens trekkstenger

Dreiepunkter for tverr- og langsgående pendling
(Vertikal over traktorens trekkstenger)

Dreiepunkt for tverrgående pendling
(Vertikal over traktorens trekkstenger)

F = Frontmontert
C = Fingerbehandler
RC = Valsebehandler

Serie med frontmonterte slåmaskiner.

Serien med frontslåmaskiner i DISCO-serien vokser:  
DISCO MOVE, DISCO PROFIL og DISCO 3150 F.
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DISCO MOVETilpasningskunstner. 
DISCO MOVE.

Fleksibel. Dynamisk. Pålitelig.

Høst raskere ved høyere hastigheter. Beste fôrkvalitet 
på grunn av optimal marktilpasning. Målet: å få så mye 
energi som mulig fra basisfôret. Takket være det 
vertikale bevegelsesområde på hele 1000 mm, kan 
DISCO MOVE tilpasse seg raskt og optimalt til ujevnt 
terreng, selv på store traktorer og i høye hastigheter, 
og dermed sikre mest mulig rent slåtteresultat.  
DISCO MOVE er din partner for maksimal fleksibilitet. 
MAX CUT slåttbjelke gir det beste kuttet.

DISCO MOVE
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO MOVEMaksimal MOVE.

Beste marktilpasning takket være godt 
gjennomtenkt kinematikk. 

DISCO MOVE beveger seg både horisontalt og vertikalt 
uavhengig av traktorens trekkstenger og styrer selv heving av 
slåmaskinen. Dreiepunktet som ligger nær bakken sammen 
med MOVE-kinematikken sørger for optimal marktilpasning 
ved små ujevnheter kombinert med unikt vertikalt 
bevegelsesområde på hele 1000 mm. ACTIVE FLOAT 
hydropneumatisk vektavlastning kan justeres under kjøring,  
og er integrert som standard i tilkoblingsbukkene.

Multifunksjons tilkoblingsbøyle. 

Den unike tilkoblingsbukken sikrer rask og enkel tilkobling av 
slåmaskinen. Tilkobling er mulig enten via trepunktsløftet eller 
via triangel hurtigkobling. Ved til- og frakobling er det ikke 
nødvendig med ekstra parkeringsstøtter. Avhengig av 
traktorens utstyr, kan kunden selv velge siden for montering  
av hydraulikkslanger med standard KENNFIXX®-koblinger  
og manometer.

ACTIVE FLOAT er standard.

Den unike utformingen med separate hydrauliske kretser  
for løft og vektavlastning gjør at sylinderene kan tilpasses til 
funksjonene. Slåtteenheten avlastes jevnt av det hydrauliske 
avlastningssystemet i hele bevegelsesområdet. Innstilling kan 
korrigeres med den separate hydraulikkretsen når som helst 
under kjøring. Dette gir en rask og enkel reaksjon på endrede 
forhold.

Styr front- og bakmonterte slåmaskiner parallelt.

DISCO MOVE er en utmerket partner for en DISCO 
storslåmaskin. Avhengig av dens egenskaper kan 
frontslåmaskinen styres direkte fra den bakmonterte 
slåmaskinen via hydraulikken. I tillegg til flere funksjoner  
for å forbedre kvaliteten på arbeidet, sparer automatiserte 
prosesser også føreren.

God oversikt.

Dobbeltspeilene på tilkoblingsbukken øker sikkerheten i 
uoversiktlige kryss. Den kompakte utformingen av bøylen  
gir deg et klart syn på forsiden.
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DISCO PROFILPartneren med PROFIL.

Den rette avgjørelsen.

PROFIL frontmontert slåmaskin er uslåelig.  
I kombinasjon med bakmonterte slåmaskiner blir dette 
et skikkelig Dream-team. Men dette er også en maskin 
som greier seg godt alene. Den patenterte PROFIL-
kinematikken sørger for optimal tilpasning til underlaget – 
uansett hvilke forhold.

DISCO PROFIL
3600 F / FC / FRC 3,40 m
3200 F / FC / FRC 3,00 m
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DISCO PROFILFrontmontert effektivitet.

PROFIL – 3-dimensjonal terrengtilpasning.

PROFIL kinematikk er et system som gir 3-dimensjonal 
tilpasning til underlaget, uavhengig av traktorens bevegelser. 

Slåmaskinen henger i en pendel og kan derfor tilpasses seg 
uavhengig av traktor og kjøreretning. Det lave leddet gir god 
lengdetilpasning. Føringen langs bakken hindrer den i kjøre 
seg fast og skåner grastorva. Dermed kan man kjører fortere 
og hovedgevinsten blir en rask, effektiv slått med gode 
gjenvekstvilkår.

Argumentene. 

 − MAX CUT slåttebjelke gir den beste slåttekavaliteten
 − ACTIVE FLOAT hydropneumatisk vektavlasting som 
tilleggsutstyr

 − Maskinen kan leveres med eller uten stengelbehandler. 
Stengelbehandleren kan leveres med V-formede fingre eller 
valser.

 − Lysbjelke med varselskilt som tilleggsutstyr for sikrere 
transport

Sammenleggbare beskyttelsesduker.

Sammenleggbare beskyttelsesduker reduserer 
transportbredden til 3,00 m / 3,40 m. Som tilleggsutstyr  
kan dukene betjenes hydraulisk. Det krever et ekstra 
dobbeltvirkende uttak. 

Vedlikehold og renhold.

Beskyttelsesdukene rundt maskinen kan løftes opp så det blir 
lett å komme til alle servicepunktene og slåttebjelken, også 
ideelt ved skifting av kniver. 

Alle DISCO-maskiner har integrert knivboks, 
Kraftoverføringsakslingene har et smøreintervall på hele  
250 timer. Det reduserer vedlikeholdsbehovet vesentlig.

Det lavtsittende dreiepunktet gjør at DISCO PROFIL 
følger underlaget og ikke traktoren.

Det frie pendelopphenget sørger for perfekt 
tilpasning også i tverretningen.

Det kompakte opphenget for trepunktshydraulikken 
foran gjør at maskinen kan løftes høyt på vendeteigene.
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DISCO 3150 FSteget inn i det profesjonelle segmentet.

Pålitelig i bruk.

Denne slåmaskinmodellen markerer seg som et 
uovertruffent pris / ytelsesforhold. Utstyrt med  
MAX CUT slåttebjelke er DISCO frontmontert 
slåmaskin godt utstyrt. 

DISCO kompaktserie
3150 F 3,00 m



38 39

Kompakt langs veien.

Frontmontert slåmaskin med profesjonell teknikk.

DISCO 3150 F har også MAX CUT proff-teknikk. 
Tunneleffekten gir minimal forurensning i fôret og legger 
dermed grunnlaget for en fremragende grovfôrkvalitet.  
En skårleggerplate og en halvtrommel er standard. De bidrar 
til å legge fôret i en ren og velformet ranke.

DISCO 3150 F leveres enten med ACTIVE FLOAT eller en rent 
mekanisk fjærende vektoverføringsmekanisme.

Nær traktoren.

Det korte og traktornære opphenget er en medvirkende årsak 
til maskinens unike evne til å følge underlaget og dens gode 
slåtteegenskaper.

Maskinens utforming gjør den velegnet også på små traktorer 
og spesialtraktorer.

Stabilt og kraftig bygget.

DISCO 3150 F overbeviser med tradisjonell CLAAS-kvalitet. 
Alle maskinens bestanddeler følger samme kvalitetsstandard 
og materialspesifikasjoner som PROFIL-modellene.

Intelligent pendling på tvers av kjøreretningen. 

Det skråstilte leddet gir maskinen en perfekt evne til å følge 
underlaget. Det gir rent fôr, godt snitt og gode gjenvekstvilkår.

Utmerket.

Ulrich Hasler fra Allgäu i Tyskland er fornøyd med sin  
DISCO 3150 F: „Slåttekvaliten er meget god. Den kompakte 
konstruksjonen er ideell for det kuperte landskapet hos oss. 
Slåtteaggregatet er lett og trekkes ikke sideveis i hellingene, 
men følger etter og tilpasser seg perfekt til underlaget.“ Siden 
forholdene er så ulike fra sted til sted, så høstes noen felt én 
gang og andre opp til fem ganger i sesongen. Maskinen må 
kunne tilpasses alle de vekslende forhold. „Det er ikke alle 
frontmonterte slåmaskiner som takler høy kjørehastighet i små 
avlinger og bratt terreng, men DISCO 3150 F gjør virkelig det.“

DISCO 3150 F
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Slåmaskiner for store arealer

Store slåmaskiner for ulike behov.

Ved siden av klassikerne DISCO CONTOUR,  
DISCO AUTOSWATHER med rankesamler,  
DISCO DUO som kan kjøres begge veier, tilbys det en 
komfortmodell som heter DISCO BUSINESS og 
inngangsmodellen DISCO TREND. De fem modellene 
skiller seg fra hverandre når det gjelder brukervennlighet 
og utstyr. Men et har de til felles: Når det gjelder 
kvalitet og pålitelighet er de alle en ekte CLAAS.

Det finnes en riktig modell for hver og en.
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Slåmaskiner for store arealerLeter du etter en slagkraftig partner?  
Vi har løsningen.

DISCO DUO DISCO AUTOSWATHER DISCO BUSINESS DISCO CONTOUR DISCO TREND
9400 C 9,10 m 9200 C 9,10 m / 8,90 m 1100 C /RC 9,60 m – 10,70 m 9200 / C / RC 9,10 m / 8,90 m 1100 9,60 m – 10,70 m

9200 / C 9,10 m / 8,90 m 8500 / C / RC 8,30 m / 8,10 m 9200 9,10 m / 8,90 m
8500 8,30 m / 8,10 m

Likheter  − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − ACTIVE FLOAT hydro-pneumatisk vektavlasting.

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − ACTIVE FLOAT hydro-pneumatisk avlasting.

Typespesifikke funksjoner.  − Ryggeinnretning
 − Stengelbehandler med fingre

 − Rankesamling med beltetransportører som 
kan svinges inn og ut

 − Stengelbehandler med fingre

 − Type 1100 BUSINESS med 
teleskoptransportør

 − Med fingerbehandler, valsebehandler eller 
uten avhengig av modell

 − uten eller stengelbehandler med fingre  
eller valser

 − Type 1100 TREND med teleskoptransportør
 − U. stengelbeh.

Betjening  − ISOBUS-kompatibel  − ISOBUS-kompatibel  − ISOBUS-kompatibel  − ISOBUS-kompatibel (med forhåndsvalg)  − Direkte drift via traktorens eksterne 
hydraulikkfunksjon eller kjørespak, ingen 
terminal er nødvendig

 − Kontrollboks med forvalgsbetjening for  
DISCO 1100 TREND

Hydraulikk  − Lastfølende  − Lastfølende  − Lastfølende  − Hydraulikkfunksjoner  − Hydraulikkfunksjoner

Automatutløser ved påkjørsel  − HydrauliskNon Stop  − HydrauliskNon Stop  − HydrauliskNon Stop  − Mekanisk  − Mekanisk eller hydraulisk NonStop på  
1100 TREND

Tilleggsutstyr for frontmontasjer  − Alle muligheter for frontmontasje er integrert  − Turtallsovervåking
 − ACTIVE FLOAT visning og kontroll
 − Automatisk hydraulisk sammenfolding av 

beskyttelsesduker
 − Vertikal styring av frontmontert MOVE 

slåmaskin

 − Turtallsovervåking
 − ACTIVE FLOAT visning og kontroll
 − Automatisk hydraulisk sammenfolding av 

beskyttelsesduker
 − Vertikal styring av frontmontert MOVE 

slåmaskin

 − Turtallsovervåking
 − ACTIVE FLOAT visning

ISOBUS i CEBIS.
Maskindrift direkte via en ISOBUS-
kompatibel traktorterminal.

NY: CEMIS 700.
Ergonomisk, ISOBUS-kompatibel 
terminal med betjening via berøring, 
hurtigtast eller dreieknapp.

CMOTION kjørespak.
Betjening via programmerbare ISOBUS 
funksjonstaster.
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BetjeningFull oversikt, alt lett tilgjengelig.

NYTT: CEMIS 700.

Med CEMIS 700-terminalen tilbyr CLAAS muligheten for 
traktoruavhengig redskapsstyring ved hjelp av lastfølende 
komforthydraulikk og ISOBUS. CEMIS 700 kombinerer 
forskjellige betjeningselementer for intuitiv betjening av 
maskinen. Betjening er valgfritt via berøring, hurtigtast eller 
dreieknapp. I kombinasjon med den ergonomiske formen 
skaper dette grunnlaget for praktisk betjening og intuitiv 
navigering gjennom menystrukturen. I tillegg til en fargeskjerm, 
tilbyr den også muligheten til å vise to kamerabilder.

Fleksibel i bruk.

DISCO-modellene DUO, AUTOSWATHER og BUSINESS 
leveres med lastfølende hydraulikk som standard. Den 
betjenes sentralt via CEMIS 700 eller en traktor med en 
ISOBUS-kompatibel terminal, f.eks. CEBIS med ISO UT i 
gjeldende AXION og ARION-serien. I tillegg kan 
maskinstyringen også foregå med standard ISOBUS-
terminaler som er tilgjengelige på markedet, som f.eks med S10.

Maskinkontroll med én hånd.

Med AUX-betjeningen har du muligheten til å plassere alle 
viktige maskinfunksjoner hver for seg på kjørespaken i traktoren 
din, og dermed ordrett ha kontrollen over enheten i hånden.

UT betyr universalterminal og dermed 
muligheten for å betjene en maskin via en 
hvilken som helst terminal eller et bredt utvalg 
av enheter med en terminal – forutsatt at 
begge sider er UT-kompatible.

Exkurs:

AUX er forkortelsen for Auxiliary Control. 
Spesielt betyr dette å plassere 
maskinfunksjoner direkte på funksjonstastene 
eller en traktor-joystick og dermed kontrollere 
dem direkte. Det må skilles mellom de to 
standardene AUX-O og AUX-N.

NYTT

CEMIS 700 CEBIS med ISO UT

Skjermstørrelse 7 tommer 12 tommer
ISOBUS-betjening (ISO UT) UT 1 / UT 2 UT 1 / UT 2
Betjening Taster / dreie-trykk bryter / AUX-O / AUX-N Dreie-trykk bryter / AUX-O / AUX-N
Berøring Standard Standard
Kameratilkobling Standard (2) Standard (2)
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KonstruksjonPålitelighet.

Solid konstruksjon.

Slåmaskinene overbeviser med sin soliditet og sin ryddige 
konstruksjon. Slåmaskinens massive deler vitner om en 
maskin som er laget for tøff bruk gjennom lang tid. Der det  
er mulig, er det hydrauliske anlegget innebygget for å gi 
maskinen maksimal beskyttelse og et ryddig utseende.

Enestående tilpasning til underlaget.

Slåmaskinene er alltid opphengt i tyngdepunktet. Dermed kan 
de pendle fritt og tilpasse seg underlaget. En pil viser riktig 
høydeinnstilling.

Automatisk sikkerhetsutløser.

En 15° vinkelforbindelse får maskinen til å svinge bakover  
og oppover ved en påkjørsel. Før man kjører videre settes 
maskinen på plass igjen ved å rygge. Maskiner med hydraulisk 
sikkerhetsutløser tilbakestilles automatisk.

Langs vegen.

Kompakt og sikker: For å redusere transporthøyden til under  
4 m, kan beskyttelsesdukene på siden foldes sammen 
mekanisk eller hydraulisk, avhengig av modell. Under transport 
er maskinene sikret med en mekanisk eller hydraulisk  
betjent transportlås.
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DISCO DUOFrontmontert effektivitet.

DISCO DUO-teknologien med ett blikk:

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − Ryggeinnretning
 − Hydropneumatisk avlastning av slåtteaggregatet 
 − ACTIVE FLOAT med automatisk regulering
 − Hydraulisk NonStop påkjørselssikring
 − Lastfølende og ISOBUS-forberedt

DISCO DUO
9400 C 9,10 m
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Garantert full oversikt.

Uslåelig.

DISCO 9400 C DUO med hele 9,10 m arbeidsbredde er 
markedets bredeste slåmaskin for traktorer som kan kjøres 
bakover. Montert rett bak førerhuset får føreren full oversikt 
over maskinen og jordet. Det kaller vi førerkomfort. Maskinen 
kan bygges om ved behov og kjøres som kombinasjon av 
front- og bakmontert maskin.

Turtallsovervåking og beskyttelse av drivverket.

Hvis turtallet faller under en grenseverdi (som kan 
forhåndsinnstilles), blir føreren varslet med et optisk og 
akustisk signal. Dermed kan man alltid passe på å benytte 
maskinkapasiteten fullt ut. Ved hjelp av en vinkelsensor kan 
den ønskede løftehøyden på vendeteigen registreres og 
lagres. Sammen med turtallsovervåkingen sørger 
vinkelsensoren for å hindre at maskinen betjenes feil.

DUO-fordeler.

 − ACTIVE FLOAT på alle enhetene (også den frontmonterte)
 − MAX CUT gir det beste slåtteresultatet
 − Stengelbehandler med fingre
 − Hydraulisk nonstop beskyttelse mot skader ved påkjørsel
 − KENNFIXX® hydraulikkoblinger med merking og 
magnetholder

 − Hydraulisk folding av beskyttelsesduker (standard)
 − Hydraulisk transportlås
 − Trekkstangføringer og fanghaker for lettvint tilkobling
 − LED-lyslist
 − Som profesjonell jobber man gjerne lange økter. Det kan 
derfor leveres fire LED arbeidslys for arbeid også etter 
mørkets frembrudd

Kompakt i transportstilling.

En og en slåttenhet kan løftes på vendeteigen.

Enkel i bruk med f.eks. ISOBUS-terminal og ISOBUS 
funksjonstaster på kjørespaken.

Full oversikt gjør maskinen mer brukervennlig og øker kapasiteten.

Nonstop, hydraulisk sikkerhetsutløser ved en evt. påkjørsel. Maskinen svinger 
oppover og bakover og går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.

ACTIVE FLOAT løfte- og avlastingssylinder er standard. 
Systemet gir maskinen en meget god tilpasning til 
underlaget.

DISCO DUO 
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DISCO AUTOSWATHERTre i en ranke.  
Eller kanskje ikke.

En oversikt over teknologien til  
DISCO AUTOSWATHER

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − Rankesamler
 − Hydropneumatisk vektavlastning 
 − ACTIVE FLOAT med automatisk regulering
 − Hydraulisk NonStop påkjørselssikring
 − Lastfølende og ISOBUS-forberedt

DISCO AUTOSWATHER
9200 C 9,10 m / 8,90 m
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DISCO AUTOSWATHERBiomasse-slåmaskinen.

En ekte allrounder.

DISCO 9200 C AUTOSWATHER er den profesjonelle 
slåmaskinen for entreprenører, store gårdsbruk eller for de 
som høster avlinger til biogassanlegg. Biomasse-slåmaskinen 
med rankesamler er spesielt utviklet for høsting av hele planter 
som grønn rug eller Triticale. Maskinen er meget fleksibel og 
passer under de fleste forhold.

Uten spill.

For at avlingen kan flyttes over fra stengelbehandleren til 
beltene uten tap har er slåmaskinens stengelbehandler lukket. 
Som tilleggsutstyr kan det også levere et deksel over 
transportbåndet. Da får man enda mindre tap i tette 
plantebestand. I tillegg reduseres rengjøringstiden.

Sammenlegging av flere ranker:
Begge båndene er slått ned for å legge sammen rankene. 
Da lager DISCO 9200 C AUTOSWATHER en perfekt 
ranke for høsting av biomasse. Det høye dreiemomentet 
gjør det mulig å kjøre transportbeltet med lavt turtall.

1

En kombinasjon, fire metoder.

18-til-12 slåttestrategi:
I tillegg til å lage én ranke er det mulig å løfte et av beltene 
i én av kjøreretningene og legge 18 m arbeidsbredde 
sammen til 12 m. I kombinasjon med LINER 3600 som 
har 12,5 m sammenlagt arbeidsbredde legges da totalt 
18 m inn i én ranke. Erfaringer fra dette viser da at 
effektiviteten til en JAGUAR kan økes med 40 %.

2 Bredspredning:
Vær fleksibel selv om ikke været er det: Ved å løfte båndet 
kan DISCO 9200 AUTOSWATHER kjøres som en vanlig 
storslåmaskin. 

3 Kantslått:
Med DISCO 9200 C AUTOSWATHER kan man 
effektivisere kantslåtten: Med et aktivt bånd på 
ytterkanten kan man legge avlingen langt innover.  
Dermed går garantert ikke noe til spille.

4

Tilfreds.

Markus Jehle driver biogassproduksjon tilsvarende 500 kWt i 
Sør-Tyskland. „De høyere investeringskostnadene betaler seg 
raskt fordi de forenkler arbeidet“, i følge bonden. „Dessuten 
passer JAGUAR optimalt i høstekjeden gjennom strategien  
18 m og 12 m. Med DISCO 9200 C AUTOSWATHER høstes 
også grønn rug på en enkel måte siden man kan håndtere så 
mye og så rent fôr, uten tap.“
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DISCO AUTOSWATHERHøsting av energi.

Fordeler med AUTOSWATHER.

 − To individuelle belter med forhåndsinnstilt hastighet sørger 
for meget høy kapasitet

 − ACTIVE FLOAT
 − Stengelbehandler med fingre
 − MAX CUT gir det beste slåtteresultatet
 − Styring i skråninger (tilleggsutstyr)
 − Nonstop, hydraulisk beskyttelse ved en evt. påkjørsel. 
Maskinen svinger oppover og bakover og går automatisk 
tilbake til utgangsposisjonen

 − KENNFIXX® hydraulikkoblinger med merking og 
magnetholder

 − Hydraulisk folding av beskyttelsesduker (tilleggsutstyr)
 − Hydraulisk transportlås
 − Trekkstangføringer og fanghaker for lettvint tilkobling
 − LED-lyslist
 − Som tilleggsutstyr kan det leveres 6 LED arbeidslys så man 
kan jobbe like effektivt etter mørkets frembrudd

 − Automatisk sentralsmøring (tilleggsutstyr)
Styring i skråninger (tilleggsutstyr).

Ved hjelp av en hellingssensor på redskapsfestet tilpasses 
marktrykket (ACTIVE FLOAT) og beltehastigheten seg 
automatisk til gjeldende helling. Den ønskede trykkendringen, 
avhengig av hellingenes størrelse, kan justeres enkelt via 
terminalen. Dette avlaster føreren og bedrer kvaliteten på 
arbeidet. Som et resultat av endring av friksjonskreftene, blir 
avdriften positivt motvirket, og grastorven skånes.  

Resultatet er optimalt formede strenger selv om man kjører  
på tvers av hellingen og redusert risiko for urenheter i fôret.

Turtallsovervåking og beskyttelse av drivverket.

Hvis turtallet faller under en grenseverdi (som kan 
forhåndsinnstilles), blir føreren varslet med et optisk og 
akustisk signal. Dermed kan man alltid passe på å benytte 
maskinkapasiteten fullt ut. Ved hjelp av en vinkelsensor kan 
den ønskede løftehøyden på vendeteigen registreres og 
lagres. Sammen med turtallsovervåkingen sørger 
vinkelsensoren for å hindre at maskinen betjenes feil.

Tillegg for frontmontert slåmaskin.

Med DISCO 9200 C AUTOSWATHER fra CLAAS kan en 
frontmontert maskin optimaliseres forutsatt at utstyret finnes 
tilgjengelig for de aktuelle modellene. Det er ikke nødvendig 
med ekstra styremoduler for å vise turtallsovervåkning, 
ACTIVE FLOAT og den automatiske styringen av vernedukene.

BELTEHASTIGHET.

Når slåtteaggregatet løftes på vendeteigen økes 
beltehastigheten til maks. gjennom den patenterte  
BELT BOOST-teknologien. På den måten spisses strengen inn 
i stedet for å bli bredere. Avlingen kan dermed tas opp med 
pick-up'en som kommer etter, uten at noe går til spille.

Profesjonell styring som tillater individuell utmating og folding.

Brukervennlig betjening via nettbrett med EASY om bord.
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DISCO BUSINESSSlått med økonomi.

Oversikt over  
DISCO BUSINESS-teknologien:

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − Teleskoptransportør på DISCO 1100 BUSINESS
 − Hydropneumatisk vektavlastning 
 − ACTIVE FLOAT med automatisk regulering
 − Hydraulisk NonStop påkjørselssikring
 − Lastfølende og ISOBUS-forberedt

DISCO BUSINESS
1100 C / RC 9,60 m – 10,70 m
9200 C 9,10 m / 8,90 m
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DISCO BUSINESS

Bokstavelig talt slagkraftig.

Med arbeidsbredde opp til 10,70 m er DISCO 1100 BUSINESS 
markedets største slåmaskin med stengelbehandler. Den har 
en uslåelig kapasitet, intelligent teknikk og brukervennlig 
betjening. Dette er den rette maskinen for virkelig profesjonelt 
bruk. DISCO 1100 BUSINESS er utstyrt med enten finger- 
eller valsebehandler

DISCO 9200 BUSINESS har en maksimal arbeidsbredde på 
9,10 m og er valgfritt tilgjengelig med eller uten fingerbehandler.

DISCO 1100 drivverkskonsept.

Det intelligente drivverkskonseptet er meget pålitelig og 
bortsett fra smøring av den utenpåliggende teleskopiske 
kraftoverføringsakselen trenger maskinen nesten ikke  
annet vedlikehold.

Slå som en verdensmester.

DISCO 1100 teleskoptransportør.

De to teleskoptransportørene bak hver sin 3,80 m MAX CUT 
slåttebjelke styres trinnløst fra terminalen i førerhuset og 
tilpasses den frontmonterte slåmaskinen. De godt beskyttede 
hydraulikksylindrene sørger for fleksibel overlapping så 
maskinens arbeidsbredde kan tilpasses i kurver og hellinger.

Under transport kan teleskoptransportørene løftes opp.  
Med 20 cm bakkeklaring får maskiner på opp til 10,7 m 
arbeidsbredde likevel en transporthøyde på under 4 m

Optimal belysning.

Noen ganger må man ta natten til hjelp. I så fall kan maskinen 
leveres med 4 LED arbeidslys (tilleggsutstyr) som gjør 
nattarbeidet like enkelt som ved høylys dag.

DISCO verdensrekord. 1411 dekar på 8 timer – bare 
en DISCO 1100 BUSINESS kan gjøre det.
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DISCO BUSINESS

BUSINESS fordeler.

 − ACTIVE FLOAT
 − MAX CUT gir det beste slåtteresultatet
 − Nonstop hydraulisk sikkerhetsutløser ved påkjørsel
 − KENNFIXX® hydraulikkoblinger med merking og 
magnetholder

 − Hydrauliske, sammenleggbare beskyttelsesduker på siden 
er standard. På DISCO 1100 er de innerste dukene todelte

 − Hydraulisk transportlås
 − Trekkstangføringer og fanghaker for lettvint tilkobling
 − LED-lyslist
 − Som profesjonell jobber man gjerne lange økter. Det kan 
derfor leveres fire LED arbeidslys for arbeid også etter 
mørkets frembrudd

Pålitelig og intelligent teknikk. 

Turtallsovervåking og beskyttelse av drivverket.

Hvis turtallet faller under en grenseverdi (som kan 
forhåndsinnstilles), blir føreren varslet med et optisk og 
akustisk signal. Dermed kan man alltid passe på å benytte 
maskinkapasiteten fullt ut. Ved hjelp av en vinkelsensor kan 
den ønskede løftehøyden på vendeteigen registreres og 
lagres. Sammen med turtallsovervåkingen sørger 
vinkelsensoren for å hindre at maskinen betjenes feil.

Tillegg for frontmontert slåmaskin.

Med DISCO 1100 BUSINESS fra CLAAS kan en frontmontert 
maskin optimaliseres forutsatt at utstyret finnes tilgjengelig for 
de aktuelle modellene. Det er ikke nødvendig med ekstra 
styremoduler for å vise turtallsovervåkning, ACTIVE FLOAT  
og den automatiske styringen av beskyttelsesdukene.

Den frontmonterte maskinen kan leveres med 
turtallsovervåking, ACTIVE FLOAT og 
sammenleggbare beskyttelsesduker.

Under 4 m. Transportstilling med god bakkeklaring 
på begge BUSINESS-modellene.

Nonstop, hydraulisk sikkerhetsutløser ved en evt. 
påkjørsel. Maskinen svinger oppover og bakover og 
går automatisk tilbake til utgangsposisjonen.

Uslåelig kapasitet.

Markus Hagmann driver med biogassproduksjon i Sør-
Tyskland og benytter en DISCO 1100 RC BUSINESS på 
60000 – 70000 dekar per år. Arbeidsøktene er ofte mer enn 
10 timer og da er det godt at teknikken er til å stole på.

Hagmann driver intensivt 5-trinns vekstskifte med lav andel av 
mais og mye kløver. For alltid å være sikret god tørk bruker 
han stengelbehandler med profilvalser. „Systemet fungerer 
alltid like pålitelig selv på store, bladrike avlinger,“ sier  
Markus Hagmann.

Teleskopteknikken passer spesielt godt for det 
profesjonelle landbruket.

Optimal effektivitet også i kurver og hellinger med 
maksimal overlapping (opp til 60 cm).

Med hydraulisk styrte seksjoner får maskinene en 
arbeidsbredde på fra 9,4 m til 10,7 m avhengig av 
den frontmonterte slåmaskinen.
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DISCO CONTOURVelkjent kapasitet.

Oversikt over  
DISCO CONTOUR-teknologien:

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − Hydropneumatisk vektavlastning 
 − ACTIVE FLOAT
 − Forvalgshydraulikk
 − ISOBUS-kompatibel

DISCO CONTOUR
9200 / C / RC 9,10 m / 8,90 m
8500 / C / RC 8,30 m / 8,10 m
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DISCO CONTOUR

Suksessmodellen gjennom en årrekke.

DISCO CONTOUR kommer i to ulike bredder (9,10 m /  
8,90 m eller 8,30 m / 8,10 m). Den er pålitelig og høster  
rent fôr under alle forhold.

Klare fordeler med CONTOUR.

 − ISOBUS-betjening som standard ACTIVE FLOAT
 − Mekanisk påkjørselssikring
 − Leveres med eller uten stengelbehandler. 
Stengelbehandleren kan leveres med fingre eller valser

 − Synkronisert sammenfolding også i hellende terreng
 − Kompakt og stabil

Enda mer komfort.

 − MAX CUT gir det beste slåtteresultatet
 − KENNFIXX® merkede hydraulikktilkoblinger
 − Programmerbar løftehøyde på vendeteigen
 − Alle DISCO 9200 CONTOUR kan leveres med hydraulisk 
sammenleggbare beskyttelsesduker som tilleggsutstyr

 − Hydraulisk transportlås (uten tau)
 − Trekkstangføringer og fanghaker for lettvint tilkobling

Tillegg for frontmontert slåmaskin.

Med DISCO CONTOUR kan turtallsovervåking og  
ACTIVE FLOAT også vises for en frontmontert CLAAS 
slåmaskin forutsatt at den frontmonterte maskinen har  
dette utstyret.

Turtallsovervåking og beskyttelse av drivverket.

Hvis turtallet faller under en grenseverdi (som kan 
forhåndsinnstilles) blir føreren varslet med et optisk og 
akustisk signal. Dermed kan man alltid passe på å benytte 
maskinkapasiteten fullt ut. Ved hjelp av en vinkelsensor kan 
den ønskede løftehøyden på vendeteigen registreres og 
lagres. Sammen med turtallsovervåkingen sørger 
vinkelsensoren for å hindre at maskinen betjenes feil.

Klar for alle forhold.

Test i bladrike avlinger.

Tørkeselskapet Luzéal i Frankrike disponerer til sammen  
400 000 dekar på seks ulike steder. Hvert år produserer de  
ca. 162 000 tonn tørre varer i form av pellets og baller. I Saint-
Remy-sur-Bussy brukte de forgjengeren DISCO 9100 RC i 
kombinasjon med frontmontert slåmaskinen  
DISCO 3500 FRC med MAX CUT slåttebjelke. På to år  
høstet de rundt 200 000 dekar lucerne med denne 
maskinkombinasjonen. Med unntak av et brudd i 
SAFETYLINK etter en påkjørsel, ble det ikke utført andre 
reparasjoner på maskinene. Arbeidslederen på stedet, 
Hughes Dubreuil, sier: „Kvaliteten på arbeidet og stabiliteten 
for denne maskinkombinasjonen med MAX CUT slåttebjelken 
har overbevist oss.“

Hvis traktoren er utstyrt med en ISOBUS-
kompatibel terminal, kan forhåndsvalgt betjening  
for CONTOUR utføres direkte via denne.

Plassbesparende: CLAAS store slåmaskiner tar lite 
plass når de parkeres.

Kompakt transportstilling øker sikkerheten langs veien.
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DISCO TRENDEnkelt med TREND

Oversikt over  
DISCO TREND-teknologien:

 − MAX CUT slåttebjelke
 − Hastighetsreduksjon
 − Teleskoptransportør på DISCO 1100 TREND
 − Hydropneumatisk vektavlastning 
 − ACTIVE FLOAT 
 − Direkte betjening via traktorens hydraulikk

DISCO TREND
1100 9,60 m – 10,70 m
9200 9,10 m / 8,90 m
8500 8,30 m / 8,10 m
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Attraktiv proffutrustning passer alltid.

DISCO TREND er den rette maskinen for de som vil ha en 
maskin med stor kapasitet og lav vekt. Den passer på 
traktorer fra 120 hk. Basismodellen DISCO 8500 TREND er et 
skritt i retning mot storslåmaskiner. Den kan også kjøres med 
større traktorer. DISCO TREND er effektiv og lettkjørt og 
kommer i bredder på 8,30 m, 9,10 m og 10,70 m. Den er 
selvsagt bygget av de samme solide deler som 
storslåmaskinene fra CLAAS.

DISCO 1100 TREND.

Slåmaskinen er prefekt for store arealer som skal høstes 
effektivt med egen traktor. De forskjellige funksjonene styres 
via en egen kontrollenhet i førerhuset. Fra denne styrer man 
f.eks. både teleskopfunksjonen for slåtteaggregatene og 
sammen med traktorens vendeteigsautomatikk også flere 
andre funksjoner.

Et slagkraftig valg. DISCO TREND

Trekkstangføringer og fanghaker for lettvint tilkobling.

Kompakt, kraftig og stabil tilkoblingsramme med 
integrert ACTIVE FLOAT vektavlastning som standard.

Et lett synlig manometer gjør det enkelt å justere 
marktrykket for begge enhetene.

Det finnes en praktisk betjeningsenhet for  
DISCO 1100 TREND som brukes for å betjene 
teleskopfunksjonen, sammenfolding i transportstilling  
og evt. arbeidslyset.

Mekanisk utløsermekanisme: Maskinen svinges bakover 
og litt oppover ved en evt. påkjørsel. DISCO 1100 TREND 
har hydraulisk nonstop sikkerhetsutløser.

To hydraulisk styrte teleskopseksjoner med trinnløs innstilling gir optimal overlapping 
på DISCO 1100 TREND.
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Prøv en ny maskin.

„Som kunde på en null-seriemaskin oppdager man raskt hvor 
tett og profesjonelt CLAAS jobber mot sine kunder. Jeg 
oppdaget snart hvor effektiv denne maskinen var. Dette var et 
riktig skritt i retning mot en større maskin. Som jeg er vant til 
med CLAAS, fungerte alt utmerket. Men det var likevel en ny 
opplevelse å skulle dele erfaringene ikke bare med andre 
bønder, men direkte med produsenten. Dessuten var det jo 
spesielt å jobbe med en slåmaskin som enda ikke var til salgs.“

„DISCO 1100 TREND står virkelig for 
effektivitet.“

„Jeg har 2000 da eng som jeg slår i gjennomsnitt 4 ganger per 
år og hver gang er tidsforbruket en kritisk faktor. Det er viktig 
å kunne handle raskt. Når været ikke er på min side er det 
viktig å ha en effektiv slåmaskin. Den mye 
maskinkombinasjonen er en meget avansert maskin som er 
svært enkel å bruke. Da er det moro å drive slått!“

Med maskinkombinasjonen bestående av en  
DISCO 1100 TREND og en 3150 F, har Kai Glander fra Riede i 
Niedersachsen erstattet to tidligere kombinasjoner og slår 
likevel raskere enn før, med bare én maskinfører.

Den unge bonden liker ikke bare å være uavhengig, men 
legger også vekt på kvalitet. De 700 kuene trenger høyverdig 
fôr for å yte sitt beste. Godt fôr, begynner med slåttekvaliteten – 
med et rent snitt og minst mulig urenheter i fôret.

Tenke stort og høste mye. DISCO TREND

Mindre enn 4 m høy og ellers kompakt som alle de andre DISCO-modellene: 
Før maskinen foldes sammen blir begge seksjonene skjøvet inn.

Bonde Kai Glander driver melkeproduksjon i Niedersachsen med 700 kuer.
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DISCO TREND

Fordeler med TREND.

 − ACTIVE FLOAT
 − MAX CUT gir det beste slåtteresultatet
 − Mekanisk sikkerhetsutløser, (eller hydraulisk nonstop 
sikkerhetsutløser på DISCO 1100 TREND)

 − Mekanisk transportlås, (eller hydraulisk type på  
DISCO 1100 TREND)

 − Enkel tilkobling med føringer for trekkstengene
 − Svingbare ledeplater kan leveres som tilleggsutstyr
 − Vanlig teleskopisk funksjon på vendeteigen uten terminal 
eller én og én i serie på DISCO 1100 TREND som 
tilleggsutstyr

 − Maskinen kan parkeres i transportstilling
 − 2-veis kran på DISCO 9200 og 8500 TREND for  
omkobling til en teleskopisk seksjon (tilleggsutstyr)

Bruk traktorens intelligens.

DISCO-modellene 9200 og 8500 TREND trenger ikke en 
terminal for styring av maskinen. De kan betjenes enkelt og 
direkte via traktorens egen eksternhydraulikk.
Grunnmodellen kan styres med kun én enkeltvirkende 
hydraulikkventil for sammenfolding og ACTIVE FLOAT (for 
begge slåtteaggregatene) med bare én enkeltvirkende ventil. 
Med enda en enkeltvirkende ventil (tilleggsutstyr) kan man 
styre begge slåtteaggregatene hver for seg ved hjelp av f.eks. 
en 2-veis kran.
Slåmaskinen kan også integreres med traktorens 
vendeteigsautomatikk uten terminal. Den enkeltvirkende 
ventilen kan da styres via F-tastene i CMOTION eller direkte fra 
knappene i armlenet. Det samme gjelder teleskopfunksjonen 
på DISCO 1100 TREND. Slik kan intelligent teknikk i moderne 
traktorer kombineres med dagens avanserte redskaper.

Drivstoffbesparende maskiner.

Fagbladet Profi bekreftet DISCO 8500 TREND i en uavhengig 
praktisk test i 11/2015-utgaven: „Vi målte dieselbesparelser på 
rundt 0,4 til over 1 liter per hektar.“

TREND proffutrustning.

DISCO TREND og CORTO.

Dersom man også ønsker en frontmontert slåmaskin  
passer det godt å kombinere DISCO TREND med  
CORTO 3200 F PROFIL.
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Redde dyrelivet.  
Hva kan du gjøre?

Redde ville dyr

Hver eneste vår.

Hver eneste vår, fra april til juni, er våre ville dyr i fare på jordet. 
Deres naturlige instinkt, f. eks. hos rådyr gjør at de gjemmer 
seg i det høye gresset når de oppdager støy og fare. Da er 
det lett å overse dyrene og de kommer inn i slåmaskinen. Av 
hensyn til dyrene selv, og for ikke å få forurenset fôr med fare 

CLAAS engasjerer seg.

I samarbeid med bønder, fagfolk og jegere har CLAAS tatt 
frem innovative og praktiske løsninger for å unngå å kjøre på 
dyr som gjemmer seg i åker og eng. På grunn av 
varmestrålingen kan dyrene oppdages med infrarøde  
kamera fra luften, selv i høyt gress.

Akustiske signaler og visuelle stimuli.

Kommersielt tilgjengelige løsninger for å jage bort vilt, f.eks. 
gjennom akustiske signaler eller visuelle stimuli, bør helst 
brukes om kvelden før slåing.

Slåttestrategier.

Søk sammen.

Det forrige søket på enga i samarbeid med jaktleieren er 
spesielt lovende, men veldig tidkrevende og arbeidskrevende. 

Slå kvelden før.

Kvelden før slår du vendeteigene på arealene som skal slås 
dagen etter. Dette endrer området de lever på slik at 
morsdyrene føler seg forstyrret og bringer ungene sine i sikkerhet.

Fra innsiden mot utsiden.

Når du slår fra innsiden og utover, gir dette de ville dyrene 
sjansen til å unnslippe til ytterkantene. 

Vendeteigen først.

Ved lange parseller, slår du vendeteigen først. Slå deretter 
langsidene utover. Ville dyr kan da unnslippe mot ytterkantene.

Vekk fra veien.

Ved vei: Slå først langsiden nær veien. Slå deretter vekk  
fra veien slik at ville dyr ikke flykter inn på veien.

for botulisme og av hensyn til maskinføreren, finnes det flere 
muligheter for bønder og entreprenører.
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For dine CLAAS-maskiner: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS har et stort utvalg av reservedeler og 
forbruksmateriell til alle våre landbruksmaskiner. 

CLAAS Service & PartsSlik holder vi hjulene i gang.
CLAAS Service & Parts.

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.

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.

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.

CLAAS Service & Parts står til  
tjeneste for deg 24/7.
service.claas.com
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Argumenter

Komfortabel.

 − Maksimal servicevennlighet: Meget lett å komme til for å 
utføre renhold og service

 − SAFETY LINK beskytter drivverket og kan byttes raskt og 
enkelt ved behov

 − Lett å skifte olje på girkassen ved hjelp av den medfølgende 
oljekannen

 − Livstidssmurt slåttebjelke uten behov for oljeskift
 − Lange smøreintervaller på kraftoverføringene
 − Slitesko, høye slitesko og doble høye slitesko som er enkle 
å bytte

 − Lett å koble med føringer for trekkstengene

Effektiv, økonomisk og pålitelig.

 − Lang levetid, pålitelig og slitesterk
 − Den innovative MAX CUT drivlinjen er ekstremt effektiv
 − MAX CUT: 100% CLAAS kvalitet. Produsert av utelukkende 
høyverdige materialer, bearbeidet med høyeste presisjon 
under komplett overvåkning

 − ACTIVE FLOAT og spareturtall på kraftuttaket (850 o/min) 
gir lavt dieselforbruk

Stabil kvalitet.

 − Materialer av høy kvalitet i alle deler
 − Bølgeformet bunn, presset av et stykke, uten sveiser
 − Takket være bølgeformen blir modulåpningene små
 − Innovativt konsept for sammenskruing ivaretar maksimal 
bøye- og formstabilitet, selv ved ekstreme belastninger

Best fôrkvalitet.

 − Best slåttekvalitet med MAX CUT slåttebjelker
 − Ekstra brede glidesko
 − Perfekt slått: Ingen striper med smuss på slåttebjelken
 − Maksimal overlapping på grunn av slanke mellomstykker 
med spesiell form

 − Rolig gange, selv i stor hastighet.
 − Skånsom mot avlingen
 − Senteroppheng og ACTIVE FLOAT farer skånsomt fram mot 
underlaget og reduserer friksjonen

En gang DISCO, alltid DISCO.
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Med DISCO kan du slappe av om kvelden.

●  Standard      ○  Tillegg      □  Kan leveres      –  Leveres ikke●  Standard      ○  Tillegg      □  Kan leveres      –  Leveres ikke

1 C = Stengelbehandler med fingre, RC = Stengelbehandler med valser, Uten = Uten stengelbehandler
2 Arbeidsbredde inkl. frontmontert maskin
3 Trinnløs justerbar, avhengig av frontmontert slåmaskin
4 Sentralsmøring
5 Standard stubbhøyde 40 mm (trinnløs, justerbar, 30–70 mm)
6 For enkel operasjon

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 omtrent-
lige 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.

DISCO slåmaskiner for store arealer1
9400 C 
DUO

9200 C
AUTOSWATHER

1100 RC
BUSINESS

1100 C 
BUSINESS

9200 C 
BUSINESS

9200 
BUSINESS

9200 RC 
CONTOUR

9200 C 
CONTOUR

9200 
CONTOUR

8500 RC 
CONTOUR

8500 C 
CONTOUR 

8500 
CONTOUR

1100 
TREND

9200 
TREND

8500 
TREND

Mål og vekt
Arbeidsbredde2 m 9,10 9,10 / 8,90 9,40-10,703 9,40-10,703 9,10 / 8,90 9,10 / 8,90 9,10 / 8,90 9,10 / 8,90 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10 8,30 / 8,10 8,30 / 8,10 9,60-10,703 9,10 / 8,90 8,30 / 8,10
Transportbredde m 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
Maskinens høyde m 3,81 3,89 3,79 3,79 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,64 3,64 3,64 3,79 3,64 3,64
Vekt ca. kg 2800 3590 (+ 404) 3570 3520 2360 2010 2600 2320 1980 2300 2100 1830 2600 1940 1790
MAX CUT slåttebjelker5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Skiver (2 kniver per skive) 2×8 2×8 2×9 2×9 2×8 2×8 2×8 2×8 2×8 2×7 2×7 2×7 2 × 9 2×8 2×7
Hurtigskift av kniver ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Stengelbehandlerens turtall o/min 910 1100 / 990 940 910 910 – 940 910 – 940 910 – – – –
ACTIVE FLOAT vektavlasting ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Krav til traktor
Tilkoblingskategori III III III III III III (II) III III III (II) III III III (II) III III (II) III (II)
Kraftuttaksturtall o/min 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850) 1000 (850)
Krav til hydraulikk Lastfølende (eller 1×EV + fri retur) + 1×EV for P2 1×EV + 1×DV 2×DV(+ 1×EV) 2×EV (+ 1×EV6)

Betjening
ISOBUS-kompatibel ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
ISOBUS-kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Utstyrsvalg
Hydr. sammenleggbare beskyttelsesduker ● ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ – – – ● – –
Bredspredning ○ ● – ○ ○ – – ○ – – ○ – – – –
Justerbare skårplater ● ● ● ● ● – ● ● – ● ● – – – –
Skårskive på utsiden – – – – – ● – – ● – – ● ○ ○ ○
Deksel over transportbånd – ○ – – – – – – – – – – – – –
Styring i skråninger – ● – – – – – – – – – – – – –
Høye glidesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Doble, høye glidesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ekstra slitesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bjelkebeskytter (for intensiv bruk) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Varselskilt og belysning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hydr. transportlås ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – –
Automatutløser ved påkjørsel

Mekanisk – – – – – – ● ● ● ● ● ● – ● ●
Hydraulisk ● ● ● ● ● ● – – – – – – ● – –



Spesifikasjoner

●  Standard      ○  Tillegg      –  Leveres ikke

1 C = Stengelbehandler med fingre, RC = Stengelbehandler med valser, F = Frontmontert, T = slepemontert uten aggregat = uten stengelbehandler
2 Standard stubbhøyde 40 mm (trinnløs, justerbar, 30–70 mm)
3 1 x EV er nødvendig for innstilling av ACTIVE FLOAT-trykket
4 1 x DV er nødvendig for den hydrauliske betjeningen av beskyttelsesduk
5 Sammenleggbar
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Frontslåmaskiner

Mål og vekt
Arbeidsbredde m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Transportbredde m 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,40 3,40 3,40 3,00 3,00 3,00 3,00
Maskinens høyde m – – – – – – – – – – – – –
Vekt (avhengig av utstyr) ca. kg 1420 1390 1060 1250 1220 970 685 1195 870 1040 1010 775 685
MAX CUT knivbjelker2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Skiver (2 kniver per skive) 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7
Hurtigskift av kniver ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Stengelbehandlerens turtall o/min 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– 950 900 /

770
– –

Fjæravlasting – – – – – – ● ● ● ● ● ● ●
ACTIVE FLOAT vektavlasting ●3 ● 3 ●3 ●3 ●3 ●3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3 ○3

Krav til traktor
Tilkoblingskategori II II II II II II II II II II II II II
Kraftuttaksturtall o/min 1000 

(850)
1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

1000 
(850)

Krav til hydraulikk  1 EV (+1 DV4 + 1EV3) (1 DV4 + 1EV3)

Utstyrsvalg
Hydr. sammenleggbare 
beskyttelsesduker

○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 ○4 –

Bredspredning – ○ – – ○ – – ○ – – ○ – –
Justerbare skårplater ● ● – ● ● – ● ● – ● ● – –
Skårskiver på utsiden – – ● (2 x) – – ● (1 x) – – ● (2 x) – – ● (1 x) ● (1 x)
Høye glidesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Doble, høye glidesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –
Ekstra slitesko ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bjelkebeskytter (for intensiv bruk) ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○ ○ ○ – –
Varselskilt og belysning ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○5 ○
Dobbeltspeil ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydr. transportlås – – – – – – – – – – – – –
Mekanisk påkjørselsikring – – – – – – – – – – – – –

Sikrere og bedre innhøsting.
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