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Passer som ingen andre.
ELIOS.

Bygget for de fleste forhold. I trange uthus eller i bratte 
skråninger trenger du en traktor med riktig størrelse. ELIOS'en 
passer optimalt takket være sitt lave tyngdepunkt og lave 
totalhøyde, og kan gjøre jobben der andre, vanlige traktorer er 
for store. Frontlaster og frontkraftuttak utvider bruksområdene. 

Kompakt og manøvrerbar der du trenger det:  
ELIOS.

elios.claas.com
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ELIOS 200
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Modellutvalg

Ideell for frontlasterarbeid med REVERSHIFT vendegir i 
kombinasjon med den elektroniske ELECTROPILOT-spaken 
for betjening av to hydraulikkventiler. Glasstaket gir føreren 
optimal oversikt selv om frontlasteren er hevet helt opp.

ELIOS kan utstyres med fronttrepunkt og integrert frontkraftuttak 
fra fabrikk. Kombinert med det lave tyngdepunktet er den 
også godt egnet for krevende arbeid i vanskelig terreng.

I den best utstyrte utgaven er hele 85 liter olje tilgjengelig for 
trepunktshydraulikken bak samt de fire ekstra elektronisk 
betjente hydraulikkventilene. De betjenes via ELECTROPILOT 
og to vippebrytere på høyre sidekonsoll.

Komfortutgaven av ELIOS leveres med 24/12 girkasse med 
REVERSHIFT vendegir og to-trinns TWINSHIFT. Det gjør 
traktoren svært fleksibel og lettkjørt. En totalvekt under 3,5 tonn 
og et stort utvalg av dekkkombinasjoner, gjør ELIOS til  
en meget velegnet traktor også i kommunalsektoren.

Bare muligheter.

Skreddersydd ytelse.

Særlig i klassen rundt 90 HK er det store variasjoner i 
behov fra kunde til kunde. Dette er en traktorstørrelse som 
skal dekke en rekke arbeidsområder og driftsformer.  
Med ELIOS tilbyr derfor CLAAS en serie kompakte 
standardtraktorer med et bredt utvalg av både modeller  
og utstyrskombinasjoner:

Stort utvalg.

Men CLAAS er mer enn ELIOS 200. Blant CLAAS 
4-sylindrede traktorer finner man lett en traktor som 
passer. Fra de kompakte NEXOS-traktorene til de 
imponerende ARION 500 med opp til 165 HK. Les mer 
om vårt store, uslåelige utvalg på vår webside claas.com.

ELIOS-familien består av fire modeller med 76, 85, 92 eller 
103 hk. Toppmodellen har 103 HK og CLAAS POWER 
MANAGEMENT. Spreke og økonomiske 4-sylindrede 
common rail motorer fra FPT med rolig gange og høyt 
dreiemoment.

Med en minste totalhøyde på 2,43 m med førerhus (kun 1,92 m 
med plattform og nedfoldet veltebøyle) og en venderadius på 
kun 3,47 m, er ELIOS optimalt egnet for kjøring i lave 
driftsbygninger eller veksthus.
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Optimal effektivitet gir det beste resultatet.

Utviklingsavdelingen hos CLAAS jakter konstant på 
løsninger som kan gi enda høyere virkningsgrad, økt 
pålitelighet og optimal effektivitet. Under navnet 
CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) har vi satt sammen 
de beste komponentene til et drivverk som er i en 
klasse for seg. Et drivverk som alltid leverer maksimal 
effekt når det er nødvendig. Ideelt tilpasset de aktuelle 
arbeidssystemene og med drivstoffbesparende 
teknologi som raskt betaler seg.
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Motor

Takket være elektronisk common rail 
innsprøyting leveres traktorene med 1 
turtallsminne. Turtallsminne nummer 
2 kan leveres som tilleggsutstyr.

Konstant effekt.

Med CLAAS's spesifikke motoregenskaper står hele 
dreiemomentsområdet tilgjengelig over et bredt 
turtallsområde. Dette sikrer konstant effekt og ytelse når det 
virkelig gjelder. Drivstoffbesparende drift ved lave turtall og 
maks. dreiemoment med ECO-kraftuttak eller arbeid ved 
nominelt turtall med full reserveeffekt, er ikke noe problem. 
Den elastiske effektkurven reduserer behovet for giring.

ELIOS 240. Mer effekt.

Takket være CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT) tilbyr den 
ELIOS 240 en ytelsesøkning på inntil 11 hk på kraftuttak og 
transport fra 13 km/t. Den er dermed ideell for transport med 
større tilhengere, og for bruk med en bredere høstemaskin. Til 
tross for sin svært kompakte størrelse, imponerer ELIOS 240 
med en effekt på opp til 103 hk, og takler dermed et bredt 
spekter av arbeidsoperasjoner. ELIOS har et meget gunstig 
vekt/effekt forhold på kun 33,8 kg per hk.

Minimale utslipp.

Innføringen av utslippskravene fra Stage IIIB (Tier 4i) 
representerer uten tvil det viktigste steget så langt i form  
av å begrense forurensning fra traktorer i kompaktklassen. 
Regelverket tilsier en reduksjon i svevestøv (PM) på 90% og 
en reduksjon i nitrogenoksider (NOx) med 50 %.

Helt topp.

Med EGR (Exhaust Gas Recirculation) blir en del av motorens 
avgasser blandet med frisk luft. Dermed går motorens 
forbrenning tregere og når ikke så høye temperaturer. 
Dannelsen av nitrogenoksider unngås så godt som. Imidlertid 
kan grenseverdiene bare oppnås med bruk av partikkelfilter 
(DPF). Ved bruk av EGR-teknologien er det ikke behov en 
ekstra tank og annet drivstoff.

Når man utviklet ELIOS-traktorene tok man nøye hensyn til 
hvordan man skulle plassere de nye komponentene som 
behøvdes for å oppfylle utslippskravene i henhold til Stage IIIB 
(Tier 4i). Den kombinerte DPF- / DOC-katalysatoren sitter gjemt 
og godt beskyttet under panseret så verken sikt eller adkomst 
har blitt forringet.

Konstant ytelse – lavt forbruk.

Kraftig motor.

Under panseret er alle ELIOS-modellene utstyrt med en 
moderne, rentbrennende, økonomisk 3,4 L motor fra FPT.  
Vi nevner bl. a.:

 − Kjølevifte med viskosekobling
 − 1 600 bar høytrykks Common-Rail innsprøytning (HPCR)
 − Turbolader
 − Ladeluftkjøler
 − Oppfyller utslippskravene i henhold til Stage IIIB (Tier 4i)  
ved hjelp av dieselpartikkelfilter, DOC-katalysator og 
avgasstilbakeføring (EGR)

Motorvolumet på kun 3,4 liter gir et lavt drivstofforbruk.  
Den 4-sylindrede motoren er velbalansert og har meget jevn 
gange, lavt støynivå og lang levetid. Til tross for den kompakte 
størrelsen har disse motorene kjølevifte med viskosekobling 
og moderne injeksjons- og eksosteknologi som gir et godt 
grunnlag for effektiv, økonomisk drift. Motorene er utstyrt med 
forvarming av innsugningsluften (gløding) som standard, men 
de kan også leveres med motorvarmer lett start selv ved – 
30°C.

ELIOS Maks. effekt i hk 
ECE R 120

Maksimalt dreiemoment i Nm
ECE R 120

240 1031 4061

230 92 366
220 85 334
210 76 309

1 Maks.verdi med CPM (11 hk effektforsterker)

ELIOS 240
Nm HK

Maks. 103 hk1

1 Maks effekt / dreiemoment med 11 hk / 40 Nm CPM effektforsterker. Verdier i henhold til ECE R120 

Ladeluftkjøler Luftfilter

EGR-kjøler

Motor

DOC / DPF

Turbolader
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Fire transmisjonsvarianter.

Med valg mellom fire transmisjoner tilbyr ELIOS alltid den 
riktige løsningen:

 − 12F / 12R med mekanisk vendegir
 − 24F / 24R med mekanisk vendegir og splittgir
 − 24F / 24R med mekanisk vendegir og to-trinns TWINSHIFT 
powershift

 − 24F / 24R med REVERSHIFT vendegir og to-trinns 
TWINSHIFT1 powershift

Firehjulstrekket kobles inn/ut ved å trykke på en knapp.  
For å unngå unødvendig dekkslitasje, kobles 4-hjulsdriften 
automatisk ut ved hastigheter over 14 km/t.

24 gir sikrer riktig hastighet for alle typer arbeid. Man kan  
f.eks. kjøre med en hastighet helt ned på 500 m/t ved fullt 
driftsturtall. TWINSHIFT PS-giring betjenes enkelt ved å trykke 
på en knapp på girspaken. Hele drivverket på ELIOS ble 
utviklet for å sikre lavt energitap.

Takket være REVERSHIFT kan du nesten glemme 
kløtsjpedalen: Kløtsjknappen på girspaken tilbyr mange 
fordeler særlig for transportarbeid. I tillegg gir REVERSHIFT 
mulighet for arbeid med frontlaster med myk og rask endring 
av kjøreretning.

Kraftuttak med krefter.

ELIOS har forskjellig kraftuttaksutstyr. Bl.a. vegavhengig 
kraftuttak, eller til og med et 540 ECO kraftuttak med redusert 
motorturtall for lavt drivstofforbruk og lavt støynivå ved lett 
kraftuttaksarbeid.

 − 540 o/min
 − 540 ECO og 540 o/min
 − 540 og 1000 o/min

Hydraulisk kraftuttaksinnkobling er standard. På traktorer med 
REVERSHIFT kan kraftuttaket styres elektronisk.

Girsystemer og kraftuttakValget er ditt.

1 Eneste girkassevarianten på ELIOS 240. 

Vendegiret er praktisk og ergonomisk riktig plassert under rattet på venstre side. 
Enten mekanisk eller elektronisk med REVERSHIFT.

Girkassene med 24 gir har enten et mekanisk splittgir med en spak på høyre 
side av rattet eller den komfortable TWINSHIFT-løsningen som betjenes på girspaken.

Med REVERSHIFT: Den elektroniske 
kløtsjen betjenes men en knapp på 
girspaken.

40 km/t ved turtall fra 1400 o/min  
til 2300 o/min,
Dekkdimensjon: 16.9 R 30

Hovedarbeidsområde
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Konstruksjon

Like sikker langs veien som på jordet.

En lav egenvekt fra 3 tonn og en høy tillatt totalvekt fra  
5,10 tonn, takles godt av traktorens effektive bremser.  
De virker godt og gir stabile kjøreegenskaper. Firehjulsdriften 
kobles alltid inn ved bremsing.

CLAAS traktorkonsept:  
Kompakt, stabil og praktisk.

Traktoren er relativt kort, men har lang akselavstand og 
optimal vektfordeling. Det gir høy ytelse og stor fleksibilitet.

Lang akselavstand og optimal vektfordeling
 − Høy kjørekomfort
 − God og sikker langs veien
 − Lavt tyngdepunkt er optimalt for arbeid i skog og bratt 
terreng

 − Stødig traktor med stor løftekraft
 − Stor trekkraft og høy ytelse, uten ekstra ballast
 − Skånsom på åkeren og dynamisk langs veien på grunn  
av jevn vektfordeling

 − Optimalisert drivstofforbruk

Kort totallengde:
 − God manøvrerbarhet
 − God oversikt
 − God sikt til frontmontert redskap
 − Kompakt og praktisk takket være liten venderadius på  
kun 3,47 m med firehjulstrekk

 − Minimum ytterbredde på 1,65 m

Gjennomtenkt konsept.

Den optimale vektfordelingen for daglig bruk med frontlaster, 
tunge redskaper foran og bak, f.eks. flishuggere eller 
kantklippere gir en sikker traktor langs vegen.

Ved arbeid under vanskelige forhold, som f.eks. i bratt terreng 
bidrar ELIOS-traktorenes lave tyngdepunkt til fremragende 
stabilitet. Dette, sammen med den perfekte vektfordelingen, 
gjør ELIOS til en sikker og allsidig hverdagstraktor. Et stort 
utvalg av ulike dekkombinasjoner gjør det mulig å lage en traktor 
som er kun 1,65 m bred. Da kommer man frem på de fleste 
steder. Den store bakkeklaringen kommer til sin rett i skogen 
og i radkulturer eller når man skal krysse ranker på jordet.

De riktige argumentene.

ELIOS passer nesten over alt. I kommunalsektoren, i landbruk, 
hagebruk, hestehold, grønnsakshager og på vingårder. Over 
alt utmerker denne traktorserien seg som noe av det mest 
anvendelige alternativ man kan finne.1

For å minimere jordpakking på plener, i parker eller 
idrettsplasser, kan CLAAS på forespørsel leveres med dekk 
fra fabrikk som egner seg bedre på plenarealer i dimensjonene 
23.1-26 bak og 550/45-22.5 foran. Slik kan det kjøres hele 
året på overflater med sensitiv grasmark eller vått underlag, 
uten å påføre vekstene skader.

Plattform

1 Med nedfoldet veltebøyle

1 Ikke tilgjengelig i alle land. Avhengig av aktuelle trafikk- og kjøretøyforskrifter.
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Hydraulikk | Trepunktshydraulikk

Hydraulisk tilhengerbrems gjør ELIOS til en fleksibel 
transportmaskin. (Leveres ikke i alle land).

Man kan velge mellom mekanisk eller elektronisk betjening av trepunktshydraulikken bak. Begge løsningene 
er ergonomisk riktig plassert på høyre side av førersetet.

Trepunktsløft med 2,8 tonn løftekraft og kraftuttak 
foran kan leveres som tilleggsutstyr på ELIOS for å 
gjøre disse traktorene enda mer anvendelige.

Både den mekaniske og den elektroniske 
trepunktshydraulikken bak kan betjenes utenfra, 
bak på traktoren.

Hydraulikkapasitet etter behov.

I grunnversjon har ELIOS to hydraulikkpumper som gir 
tilsammen 85 l/min. Den ene kretsen med 26 l/min gir olje til 
styringen, den andre med 59 l/min til trepunktshydraulikken  
og eksterne hydraulikkventiler. Traktor-serien kan også leveres 
med tre hydraulikkpumper med en maks. totalkapasitet på 
111 l/min. Styring, trepunktshydraulikk bak og eksterne 
hydraulikkventiler får olje fra en separat pumpe. Dermed  
kan overlappende handlinger utføres samtidig eller 
redskapskombinasjoner med behov for stor oljemengde kan 
drives. Videre kan arbeid utføres på lavt turtall samtidig som 
traktoren leverer stor oljemengde. Slik sparer man også drivstoff.

På ELIOS-modeller med 3 pumper kan det leveres opp  
til fire eksterne hydraulikkventiler, der to betjenes med 
ELECTROPILOT og de to andre med to vippebrytere. Takket 
være 3. og 4. hydraulikkfunksjon på ELECTROPILOT kan også 
en frontlaster betjenes.

Valget er ditt.

ELIOS overrasker tross den kompakte størrelsen med et  
stort utvalg av utstyrsmuligheter, og har dermed de beste 
forutsetningene for en aktiv og nyttig innsats i den harde 
hverdagen:

 − Mekanisk eller elektronisk betjent trepunktshydraulikk  
bak med maksimal løftekapasitet på 3,2 tonn

 − Utvendig betjening av trepunktshydraulikken bak
 − Hydraulisk krets med 59 eller 85 l/min oljemengde for 
trepunktshydraulikk bak og eksterne hydraulikkventiler

 − Opp til 3 mekanisk betjente eller 4 elektronisk betjente 
hydraulikkventiler

 − Integrert trepunktshydraulikk foran med 2,8 t løftekapasitet 
og kjørelys

 − 1 000 eller 540 ECO kraftuttak foran
 − CLAAS frontlasterbraketter fra fabrikk
 − Tallrike tilkoblingsmuligheter som kulekobling, automatisk 
tilhengerkobling, Pickup-krok, Piton-Fix eller CUNA

Hydraulikk for alle slags oppgaver.

Stor løftekraft. Mange muligheter.

Med 3,2 t. maks. løftekraft ytterst i trekkstengene på 
trepunktshydraulikken bak og opp til 2,8 t. i trepunktshydraulikken 
foran, har ELIOS de beste forutsetninger for å beherske 
oppgavene i en tøff hverdag. Trepunktshydraulikken bak 
betjenes mekanisk eller elektronisk, både for ELIOS med 
plattform og førerhus.

Trepunktshydraulikk og kraftuttak foran kan monteres fra fabrikken 
og er integrert på en optimal måte i traktoren. Sammenfoldet 
er fronthydraulikken svært kompakt med lite overheng. 
Bakkroppen på traktoren tilbyr mange tilkoblingsmuligheter,  
f.eks. landbruksdrag eller hydraulisk trekkrok.

I perfekt avstemning med traktoren utvides bruksområdet med 
en CLAAS frontlaster, uten å begrense manøvreringsevnen.

3-pumpers hydraulikkanlegg med oljekapasitet på til sammen 111 l/min: 
85 l/min til eksterne hydraulikventiler og trepunktsløft bak, samt 26 l/min til 
styring og transmisjon.
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FrontlasterDen passer perfekt.
CLAAS frontlaster.

Ingen kompromiss.  
Heller ikke når du skal bruke frontlasteren.

Spesielt med frontlaster er forbindelsen til traktoren svært 
viktig for en sikker og rask lasteoperasjon. En riktig integrering 
av frontlasterbrakettene i hele traktorkonseptet hadde derfor 
stor betydning allerede i utviklingen av ELIOS-serien. 
Plasseringen av lasterbrakettene langt bak gir optimal stabilitet 
under tungt arbeid. Frontlasterfestet i spesialstål har en 
nyutviklet stabil skrueforbindelse med halvramme mot 
motoren så den er ikke til hinder for verken styring eller 
service. Med konseptet med frontlasterbrakettene kan en 
CLAAS frontlaster ettermonteres uten problemer.

Tre betjeningsvarianter. 

CLAAS frontlaster på ELIOS kan betjenes med 
ELECTROPILOT (elektronisk) integrert i sidekonsollet, med 
FLEXPILOT ekstra krysspak (servohydraulisk) eller PROPILOT 
(mekanisk med bowdenkabler). ELEKTROPILOT og FLEXPILOT 
er meget komfortable, lettbetjente, proporsjonale 
betjeningssystemer.

Alt på en hånd. ELECTROPILOT og  
CLAAS frontlaster.

ELECTROPILOT er den enkleste og mest komfortable måten å 
betjene frontlasteren på. Høyrehånden kan hvile på sidekonsollen 
og ELECTROPILOT har selvsagt integrert både 3. og 4. funksjon. 
Venstrehånden brukes til REVERSHIFT eller mekanisk vendegir 
og styring. Via ELECTROPILOT kan man også regulere 
oljekapasiteten på de elektroniske hydraulikkventilene slik at 
frontlasteren kan betjenes med stor nøyaktighet.

Med ELECTROPILOT kan man også betjene to hydraulikkventiler 
bak, når frontlasteren er tatt av.

ELIOS 240 230 220 210

FL 60 60 60 –
FL C 40, 60 40, 60 40, 60 40
FL E 40, 60 40, 60 40, 60 40

–  Leveres ikke

Enestående fordeler. 

 − Braketter og betjening for frontlaster kan leveres  
integrert fra fabrikken

 − Alle førerhus leveres med testet og godkjent FOPS  
struktur (FOPS = Falling Object Protective Structure)

 − Det kan velges mellom tre forskjellige betjeningssystemer: 
PROPILOT, FLEXPILOT, ELECTROPILOT.

 − Hydraulisk parallellføring PCH på FL frontlaster eller 
mekanisk parallellføring PCM på FL C- og FL E-modeller

 − FITLOCK system for rask og bekvem til- og  
frakobling av frontlasteren

 − MACH hurtigkobling for elektriske og hydrauliske tilkoblinger
 − FASTLOCK hydraulisk låsing av arbeidsredskapene
 − SHOCK ELIMINATOR lasterdemper
 − Stort utvalg av redskaper
 − Og ikke minst: CLAAS service.

Komfortabel frontlasterbetjening med 
PROPILOT eller FLEXPILOT.
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Med ELIOS 200 modellene har CLAAS kommet  
med et moderne, ergonomisk førerhus som møter  
alle dagens krav på de 4-sylindrede traktorene i 
kompaktklassen. Førerhuset med glasstak gir en 
opplevelse av oversikt som ikke er vanlig på traktorer  
i denne klassen.

 − Fra førerhuset med 6 smale stolper har føreren 
virkelig full oversikt.

 − Meget gode inn- og utstigningsforhold
 − Støysvak og komfortabel arbeidsplass
 − Elektronisk komfortbetjening kan leveres på 
modeller både med førerhus og plattform

KomfortMer komfort – større produktivitet.
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Førerhus

Din egen skreddersydde ELIOS.

ELIOS fra CLAAS dekker en rekke bruksområder og anvendelser 
samt individuelle behov. Skreddersy din ELIOS etter ønske:

 − Førerhus (med eller uten glasstak) eller plattform
 − Mekanisk eller luftfjæret førersete
 − Fast eller justerbar rattstamme
 − Mekanisk girkasse eller REVERSHIFT og TWINSHIFT
 − Mekanisk eller elektronisk betjente hydraulikkventiler
 − Mekanisk eller elektronisk betjening av 
trepunktshydraulikken

Førerhuset.  
Mer enn en arbeidsplass.

Full oversikt, alt lett tilgjengelig.

Velkommen ombord på en ELIOS: De brede, åpne dørene,  
de behagelige håndtakene og de selvrensende stigtrinnene 
gjør det lett å komme inn i førerhuset. De mange 
innstillingsmulighetene for ratt og sete får enhver fører til 
å føle seg vel tilpass. Luftavfjæret sete og klimaanlegg øker 
komforten ytterligere. Dersom traktoren anvendes til sprøyting 
kan luftfilteret i førerhuset byttes til et aktivt kullfilter for å 
beskytte føreren.

Takket være det store vindusarealet, har ELIOS-førerhuset 
utmerket sikt i alle retninger. Spesielt buet glass bak på 
førerhuset gir uhindret utsikt til bredere redskaper eller når du 
arbeider i bygninger og på gårdplassen. Fire arbeidslys lyser 
opp arbeidsområdet i mørket eller inne i bygninger med 
utilstrekkelig belysning.

Førerhusets totale ergonomi og de store vinduene med utsikt  
i alle retninger får føreren til å slappe av selv gjennom lange 
økter. Med glasstak har man uhindret sikt også til frontlasteren 
når den er løftet helt opp.

ELIOS plattformmodeller uten førerhus har også sine finesser. 
Veltebøylen kan foldes ned så høyden reduseres til kun 1,92 m. 
Hvis man i tillegg bestiller traktoren med eksosrør som munner 
ut under traktoren kommer disse ELIOS traktorene frem på de 
laveste steder, i veksthus, boder og på plantasjer.

Varme- og ventilasjonsanlegget har 4-trinns vifte og 
en rekke innstillbare dyser. Klimaanlegg kan også 
leveres.

På det oversiktlige instrumentpanelet får man 
oversikt over alle nødvendige data med et øyekast. 
Det digitale displayet viser øvrige driftsparametre.

Frontruten kan åpnes for å lufte.Det komfortsetet med luftfjæring har tykk 
stoffpolstring og regulerbar ryggstøtte.

Dørene åpnes bredt uten å stikke for langt ut til 
sidene. Derfor kan man også komme seg lett ut og 
inn av traktoren på trange steder.

Rattstammen kan reguleres i to retninger slik at den 
passer føreren.

PlattformFørerhus uten glasstakFørerhus med glasstak
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Betjeningskonsoll på høyre sideKomfortabel elektronisk betjening.

Alt på rett sted.

Uansett modell, så har ELIOS betjeningsorganer som  
er tydelig merket. Det er en stor fordel hvis det er mange  
førere som bare bruker traktoren av og til. Elektronisk 
betjening kan leveres enten man velger modeller med  
førerhus eller bare plattform. Det er altså traktoren som 
tilpasses deg – ikke omvendt.

Den ergonomiske sidekonsollen. 

Riktig plassert for en avspent, men effektiv innsats. 
Sidekonsollen er et resultat av omfattende analyser av alle  
de bevegelser en traktorfører må utføre. Derfor har vi lagt 
betjeningen av alle de viktigste, ofte repeterende funksjonene, 
lengst frem og de man benytter sjeldnere er plassert lenger 
bak på sidekonsollen til høyre.

1 Betjeningspanel for trepunktshydraulikken bak
2 Betjening av elektronisk kraftuttak foran og bak
3 Elektronisk håndgass
4 Løfte og senke trepunktshydraulikken bak
5 Panel for elektronisk styrte hydraulikkventiler 
6 Innstilling og aktivering av opp til to turtallsminner

7 Tids- og mengdejustering av elektronisk betjente 
hydraulikkventiler på joystick'en

8 Hovedbryter for hydraulikkventiler
9 Elektronisk betjent firehjulstrekk og differensialsperre
10 Innstilling av elektronisk trepunkt bak
11 25A kontakt
12 Forvalg av kraftuttaksturtall og veiavhengig  

kraftuttak på venstre sidekonsoll

Innstilling av elektronisk trepunktshydraulikken bak:
A Posisjons- og trekkraftregulering
B Senkehastighet
C Løftehøydebegrensning

Pent og ryddig.

Den elektroniske betjeningen av trepunktshydraulikken bak  
er gunstig plassert like til høyre for føreren. Innstillingene er 
plassert ved høyre C-stolpe. Slik er det lett å komme til og  
selv om man vender seg bakover kan man enkelt gjøre de 
nødvendige innstillingene.

Betjening av elektronisk trepunktshydralikk bak: Hurtighet, senkehastighet og 
dybderegulering. Arbeidsdybden stilles inn med en dreiebryter.

Frontkraftuttaket er alltid elektronisk betjent. For det bakre 
kraftuttaket er elektronisk betjening tilleggsutstyr.

Tids- og mengdereguleringen for de fire elektroniske 
hydraulikkventilene justeres med dreiebrytere. Slik justeres  
også senke og tippehastigheten for CLAAS frontlastere.
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Betjeningskonsoll på høyre side

Hydraulisk innkobling av kraftuttaket er standard. 
På traktorer med REVERSHIFT kan man velge 
elektronisk innkobling.

Det enkle alternativet.

Hvis man er ute etter en enklere modell, anbefaler vi  
ELIOS med mekanisk betjening. Alle spaker er ergonomisk, 
riktig plassert. Og selv om betjeningen er mekanisk, er også 
disse modellene utstyrt med elektronisk turtallsregulering  
og turtallsminne såvel som automatisk utkobling av  
sperre og firehjulstrekk som standard. Kraftuttaket bak  
har hydraulisk innkobling.

Den ergonomiske sidekonsollen. 

Enten man velger mekanisk eller elektronisk betjening så  
er alle funksjoner i sidekonsollen ergonomisk, riktig plassert 
slik at de best brukte ligger fremst og de minst brukte ligger 
lenger bak:

1 Betjening av trepunkt bak
2 Betjening av mekaniske hydraulikkventiler
3 Innstilling og aktivering av opp til to turtallsminner
4 Elektronisk håndgass
5 Elektronisk betjent firehjulstrekk og differensialsperre
6 Innstilling av elektronisk trepunkt bak
7 25A kontakt
8 Forvalg av kraftuttaksturtall og vegavhengig kraftuttak
9 Hydraulisk betjening av kraftuttaket bak 
10 Elektronisk betjening av kraftuttaket foran (tilleggsutstyr)

Det er lett å kjøre kraftuttaksdrevet redskap på en 
ELIOS takket være turtallsminnefunksjonen.

Elektronisk betjening av firehjulstrekk og 
differensialsperre: Hastighetsavhengig 
sikkerhetsutkobling gjør at man unngår å  
bruke disse funksjonene feil.

Mekanisk betjente eksternventiler kan velges  
med en mekanisk eller elektronisk betjent 
trepunktshydraulikk bak.

Utstyr med mekanisk betjening.
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Service

ELIOS – alltid beredt.

Vedlikehold, reservedeler, service. Team CLAAS  
kan det alt sammen. Stopptiden på en ELIOS er 
minimal. Vi har utviklet smarte løsninger for effektivt 
vedlikehold. En godt vedlikeholdt maskin er en sikker 
maskin som gir deg optimalt utbytte. Vi har fullt  
fokus på at dine maskiner skal være operative.  
Vi vet at det er en av dine viktigste suksessfaktorer – 
og dermed også en av våre.

Enkel. Sikker. Pålitelig.  
CLAAS service og vedlikehold.
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Vedlikehold

Selv med frontlaster er verktøyskrinet med tilbehør 
lett tilgjengelig.

Hovedstrømbryteren er integrert i panseret og lett å 
komme til.

Gir- og hydraulikkoljenivået kontrolleres med 
peilepinnen bak på traktoren.

Kjølevæskenivået kontrolleres i ekspansjonstanken. Selv med frontlasterbraketter er det lett å komme til 
motoroljefilteret.

Tankpåfyllingen er praktisk plassert ved venstre 
stigtrinn.

Vedlikehold skal være enkelt.

Fort gjort.

De daglige vedlikeholdsarbeidene skal være så enkle som 
mulig. Erfaringene med slikt arbeid er jo at ingen synes at det 
er gøy å utføre kompliserte og vanskelige oppgaver.

 − Motorpanseret i ett stykke åpnes ved å trykke inn en knapp 
og gir adgang til alle vedlikeholdspunktene på motoren

 − Kontroll av oljenivå og etterfylling på høyre side kan gjøres 
med lukket panser på ELIOS

 − Alt daglig vedlikehold kan utføres helt uten bruk av verktøy

Takket være at panseret kan løftes opp, åpnes hele 
motorrommet med kun et håndgrep. Luftfilteret er direkte 
tilgjengelig – raskt å sjekke og rense. Radiator og filter trekkes 
raskt ut for service og kontroll.

Førerhusfilteret sørger for ren og frisk luft i førerhuset. Det er 
lett å komme til for service og bytting fra utsiden. Hvis man 
bruker traktoren i sprøyting kan man montere et aktivt kullfilter 
i stedet for standardfilteret.

Med de lange oljeskiftintervallene (motor 500 t, transmisjon og 
hydraulikk 1000 t) kan mye tid og penger spares. Slik går 
mindre dyrebare tid tapt i sesongen og maskinen er der den 
hører hjemme: På jobb.
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CLAAS Service & PartsSlik holder vi hjulene i gang.  
CLAAS Service & Parts.

Riktige driftsmidler for dine CLAAS-maskiner: 
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS tilbyr et av markedets største 
reservedels- og tilbehørsprogram for landbruksmaskiner.  
Slik holder vi hjulene i gang.

Alltid moderne og oppdatert.

CLAAS forhandlere er blant de dyktigste landbruksmaskinrådgivere 
og verksteder i verden. Våre teknikere er høyt kvalifisert og 
spesielt trent på CLAAS maskiner og spesialverktøy for disse. 
Moderne diagnoseverktøy effektiviserer jobben. Overlat 
serviceoppgavene til CLAAS – vi utfører de med erfaring, 
kompetanse og pålitelighet.

Vi holder hva vi lover.

Du kan stole på CLAAS: Hvis du trenger oss, så er vi der. 
Overalt. Så raskt som mulig. Pålitelig, 24 timer i døgnet, om 
det trengs. Med presise løsninger for dine maskiner. Slik 
holder vi hjulene i gang. 

ORIGINAL deler og tilbehør.

Vi har det din CLAAS-maskin trenger: Skreddersydde 
reservedeler med riktig kvalitet. Oljer og smøremidler. Praktisk 
tilbehør. Benytt deg av vårt omfattende utvalg av produkter.  
Vi har akkurat den løsningen som din maskin trenger for 100% 
driftssikkerhet. Slik holder vi hjulene i gang.

Sikkerhet kan planlegges.

Våre serviceprodukter og CLAAS MAXI CARE hjelper deg til å 
øke driftssikkerheten på dine maskiner og redusere risikoen 
for uønskede driftsavbrudd. Det gir bedre og mer forutsigbar 
økonomi. Slik holder vi hjulene i gang.

Fra Hamm til hele verden.

Vårt sentrale reservedelslager leverer alle originale deler raskt 
og pålitelig over hele verden. Din lokale CLAAS-partner har i 
løpet av kort tid fått akkurat det som skal til for å løse ditt 
problem. Slik holder vi hjulene i gang.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm,  
i Tyskland har over 155 000 forskjellige deler  

på et lager som dekker hele 100 000 m2.
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Komfort.

 − Komfortførerhus med klimaanlegg eller naturlig ventilasjon 
gjennom front- og bakvindu som kan åpnes.

 − To førerhusmodeller: Med eller uten glasstak
 − FOPS-glasstak (Falling Object Protective Structure),  
er ideelt for arbeid med frontlaster

 − Fra førerhuset med store glassflater har man enestående 
utsikt i alle retninger

 − Aktivt kullfilter for ekstra beskyttelse av føreren  
f.eks. under sprøyting med plantevernmidler

 − Komfortsete med luftfjæring som tilvalgsutstyr
 − Avansert elektronisk betjening gjør det enkelt og  
lettvint å være traktorfører

 − Utvendig betjening av trepunktshydraulikken for  
sikker til- og frakobling

 − Enkelt vedlikehold fordi det er lett å komme til alle 
vedlikeholdspunkter

 − Lange oljeskiftintervaller på 500 t (motor) og 1000 t 
(transmisjon)

 − CLAAS Service 

CPS.

 − Kraftige og økonomiske 4-sylindrede Common Rail-motorer 
fra FTP med opp til 103 HK og CPM (Claas Power 
Management)

 − Meget gunstig vekt/effekt forhold med kun 33,8 kg/hk
 − Minimal totalhøyde på 1,92 m uten førerhus (nedfoldet 
veltebøyle) og 2,43 m med førerhus

 − Minimal total bredde på 1,65 m
 − Liten venderadius på 3,47 m
 − Lavt tyngdepunkt for utmerket stabilitet
 − Fire girkassevarianter, noen av dem med elektronisk 
REVERSHIFT vendegir og TWINSHIFT to-trinns hurtig-giring

 − ELECTROPILOT krysspak for betjening av to 
hydraulikkventiler og frontlaster

 − Inntil 85 l/min hydraulikkapasitet for trepunktshydraulikken 
og fire elektronisk betjente eller tre mekanisk betjente 
hydraulikkventiler bak

 − Trepunkt med integrert kraftuttak foran.
 − CLAAS fabrikkmontert frontlaster med støpte 
frontlastbraketter

 − Spesielle dekk for plener og golfbaner leveres etter  
ønske fra fabrikk

 − Beskyttet dieseltank på opp til 90 L

Argumenter som overbeviser.  
Der ELIOS 200.

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

CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor tas det forbehold om retten til å endre tekniske spesifikasjoner. Informasjonen og illustrasjonene må betraktes som 
tilnærmede og kan også omfatte ekstrautstyr i tillegg til standardutstyr. Denne brosjyren er tiltenkt alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler for prisliste og detaljerte spesifikasjoner 
for ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner mer tydelig. Tilsvarende må ikke gjøres uten godkjennelse da det kan medføre fare! Alle maskiner blir montert 
og levert i henhold til gjeldende maskinforskrifter.
All teknisk informasjon om motorer forholder seg generelt til EU-direktiv for eksosregulering: Stage er benevnelse på Tier-normen som brukes i dette dokumentet for informasjon og bedre forståelse. 
En autorisasjon for geografiske regioner hvor avgassreguleringen styres av Tier, kan dermed ikke benyttes.

ELIOS 240 230 220 210

4-WD foraksel
Elektronisk betjening ● ● ● ●
Firehjulstrekkautomatikk Firehjulstrekket kobles aut. ut over 14 km/t
Optimal venderadius: m 3,47 3,47 3,47 3,47
Flens, standardaksel mm 1640 1640 1640 1640
Flens, smal aksel mm 1460 1460 1460 1460
Svingbare forskjermer ○ ○ ○ ○

Hydraulikk
Hydraulikkpumpe for styring og transmisjon ● ● ● ●
Oljekapasitet l/min 26 26 26 26
Hydraulikkrets med 2 pumper ● ● ● ●

Oljekapasitet l/min 59 59 59 59
Hydraulikkrets med tre pumper ○ ○ ○ ○

Oljekapasitet for trepunktsløft bak l/min 26 26 26 26
Oljekapasitet for hydraulikkventiler l/min 59 59 59 59

Maks. arbeidstrykk bar 190 190 190 190
Antall mekanisk betjente hydraulikkventiler (min.–maks.) 2-3 2-3 2-3 2-3
Fire elektronisk betjente hydraulikkventiler der to styres med ELECTROPILOT 
(kun for hydraulikkrets med 3 pumper)

○ ○ ○ ○

Mengderegulering på de elektronisk betjente hydraulikkventilene ● ● ● ●
Mekaniske hydraulikkventiler med mengderegulering ○ ○ ○ ○
Fri retur ● ● ● ●

Trepunkt bak
Maks. løftekraft i trekkstangkulene kg 3240 3240 3240 3240
Løftekapasitet i hele løfteområdet ved 610 mm kg 2330 2330 2330 2330
Mekanisk betjening ● ● ● ●
Elektronisk betjening ○ ○ ○ ○
Utvendig betjening ○ ○ ○ ○

Trepunkt foran
Maks. løftekraft t 2,8 2,8 2,8 2,8
Sjokkdemper ● ● ● ●
Fanghaker kat II på trekstengene ● ● ● ●
Kraftuttak foran 1000 ○ ○ ○ ○
Kraftuttak foran 540 ECO ○ ○ ○ ○

Førerhus
Førerhus med eller uten glasstak □/□ □/□ □/□ □/□
Plattform □ □ □ □
Førersete med mekanisk fjæring ● ● ● ●
Førersete med luftfjæring ○ ○ ○ ○
Komfortsete m. luftfjæring (bare på modeller med førerhus) ○ ○ ○ ○
To-veis regulerbar rattstamme ○ ○ ○ ○
Varmeapparat ● ● ● ●
Klimaanlegg ○ ○ ○ ○
Justerbare forskjermer ● ● ● ●
Justerbare bakskjermer ● ● ● ●
Vinduspusser på bakvindu ○ ○ ○ ○
Maks antall arbeidslys foran / bak 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
25 A kontakt ● ● ● ●

ELIOS 240 230 220 210

Motor
Produsent FPT FPT FPT FPT
Antall sylindre/Innsugning 4 4 4 4
Motorvolum cm3 3400 3400 3400 3400
Common-Rail innsprøytning (1600 bar) bar ● ● ● ●
Eksosrensing EGR, DOC + DPF ● ● ● ●
Maks. effekt (ECE R 120)1 kW/HK 76/103 68/92 62/85 56/76
Effekt ved nominelt motorturtall (ECE R 120)1 kW/HK 72/98 67/91 61/83 55/75
Typegodkjennelse kW 72 67 61 55
Nominelt motorturtall o/min 2300 2300 2300 2300
Motorturtall ved maks. dreiemoment o/min 1600 1500 1500 1500
Maks. dreiemoment (ECE R 120)1 Nm 406 366 334 309
Kjølevifte med viskosekobling ● ● ● ●
Maks. drivstoffvolum l 90 90 90 90
Oljeskiftintervall t 500 500 500 500

Transmisjon
30 km/t transmisjon – □ □ □

12F/12R med mekanisk vendegir – ● ● ●
Maks. hastighet ved 2 200 o/min km/t – 1,4 1,4 1,4
Maks. kjørehastighet km/t – 30 30 30

40 km/t transmisjon ● □ □ □
24F/24R med mekanisk vendegir og splittgir – ○ ○ ○
24F/24R med mekanisk vendegir og TWINSHIFT to-trinns powershift – ○ ○ ○
24F/12R med elektronisk REVERSHIFT vendegir og TWINSHIFT to-trinns 
powershift transmisjon

● ○ ○ ○

Maks. hastighet ved 2 200 o/min km/t 0,5 0,5 0,5 0,5
Maks. kjørehastighet km/t 40 40 40 40

Gir 4 4 4 4
Grupper 3 3 3 3
Oljeskiftintervall t 1000 1000 1000 1000

Bakaksel
Elektrohydraulisk betjent differensialsperre bak ● ● ● ●
Automatisk differensialsperre foran/bak 
(differensialbrems foran / mekanisk sperre bak)

● ● ● ●

Flens mm 1542 1542 1542 1542
Maks. bakhjulsdimensjon 540/65 R 30 540/65 R 30 540/65 R 30 540/65 R 30

Kjøresikkerhet
Bremsesystem (skiver i oljebad, aut. bremser på 4 hjul) ● ● ● ●
Hydrauliske tilhengerbremser ○ ○ ○ ○

Kraftuttak
Kløts avhengig av modell hydraulisk / elektrohydraulisk
540 ● ● ● ●
540/540 ECO ○ ○ ○ ○
540/1000 ○ ○ ○ ○
Veiavhengig kraftuttak ○ ○ ○ ○
Kraftuttakstapp 1⅜", 6 spor ● ● ● ●

1 I flg. ISO TR 14396



●  Standard      ○  Tilleggsutstyr      □  Kan leveres      –  Leveres ikke

ELIOS 240 230 220 210

Mål og vekter
(Standarddekk, firehjulstrekk, med olje og drivstoff, uten fører)
Lengde (uten frontvekter, uten fronthydraulikk) (d) mm 3815 3815 3815 3815
Minste utv. bredde mm 1644 1644 1644 1644
Avstand senter bakaksel til topp av førerhus uten glasstak (a) mm 1734 1734 1734 1734
Total høyde (b): Med bakhjul 380/85R30

Førerhus med glasstak mm 2540 2540 2540 2540
Førerhus uten glasstak mm 2434 2434 2434 2434
Plattform med veltebøyle mm 2665 2665 2665 2665
Plattform med nedfoldet veltebøyle mm 1915 1915 1915 1915

Akselavstand (c) mm 2156 2156 2156 2156
Bakkeklaring under foraksel (e) med forhjul 320/85 R 20 mm 350 350 350 350
Bakkeklaring under bakaksel (uten trekkrok) (f) med bakhjul 420/85 R 30 mm 405 405 405 405
Vekt uten ballast (plattform / førerhus) kg 3010/3260 3010/3260 3010/3260 3010/3260
Maks. tillatt totalvekt kg 5100 5100 5100 5100
Maks. ekstra frontballast uten trepunktsløft foran kg 545 545 545 545

Dekk
Hjulkombinasjonene er sortert etter minkende diameter
Bakhjul Forhjul
14.9 (380/85) R 30 9.5 (250/85) R 24 □ □ □ □
16.9 (420/85) R 28 12.4 (320/85) R 20 □ □ □ □
12.4 (320/85) R36 11.2 (280/85) R24 □ □ □ □

320/70 R24 □ □ □ □
16.9 (420/85) R30 14.9 (375/75) LR 20 □ □ □ □

11.2 (280/85) R24 □ □ □ □
320/70 R24 □ □ □ □

480/70 R30 320/70 R24 □ □ □ □
11.2 (280/85) R24 □ □ □ □

540/65 R30 320/70 R24 □ □ □ □
420/65 R20 □ □ □ □

23.1-261 550/45-22.51 □ □ □ □
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Excellent work. Tractors from CLAAS.

Se videoen – lær mer.

tractor.claas.com

claas.no


