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Seks knuter  
siden 1921

250 –1250 kg 
ballevekt

51 kniver Optimal komfort

Patentert siden 1921:  
De effektive og pålitelige 
knytteapparatene med 
eksentrisk styrt nål lager 
pålitelige knuter uten 
garnrester i fôret.

Fire sensorer måler 
ballevekten meget nøyaktig 
direkte på ballerampen.

Med hele 51 kniver utfører 
FINE CUT (5300 / 5200) 
36.000 snitt per minutt.

Gjennomprøvd automatisk 
pressetrykkskontroll – gir 
optimalt pressetrykk, best 
ballekvalitet og maksimal 
brukervennlighet. 
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Raskt, rent og sikkert:  
Kvalitet forstår man på alle språk.

Med QUADRANT gjennom Europa.

Vi er stolte av vårt arbeid og glade i det. Selv om det noen 
ganger stiller store krav til oss. Og fyller hver dag med nye 
utfordringer. Det er jo derfor vi lager firkantpresser, som 
fremfor alt er meget effektive og pålitelige takket være 
innebygget, pålitelig CLAAS kvalitet.

For å vise deg at hos CLAAS er pålitelighet og kvalitet ikke 
bare tomme ord, har vi besøkt QUADRANT 5300/5200 der 
de hører hjemme: I daglig bruk i  bl. a.Frankrike, Ungarn, 
Spania, Danmark og Sveits. Og vi har snakket med og lyttet 

til dem som betyr noe her: Bøndene. Det er tross alt deres 
erfaringsbaserte meninger, som driver oss.

Les mer om interessante og noen ganger overraskende 
inntrykk fra vår Europatur med QUADRANT på Internett på 
www.europatour.claas.com

CLAAS Europatur

Heinz Tenger, Schleitheim, Schweiz

"Jeg liker virkelig QUADRANT. Fremfor 
alt liker jeg bindingen. Vi har ikke noen 
problemer med bindekvaliteten lenger, 
selv om vi presser mange ulike 
avlinger." 

Quentin Royer, Marne, Frankrike

"Terminalen er enkel i bruk. Menyene og 
innstillingene er oversiktlige."

Hendrik Mennega, Eext, Nederland

"Pressen virker feilfritt, kutter rent og 
lager meget tette baller med høy vekt." 

Attila Balász, Oszkó, Ungarn

„Turboviften blåser luft på 
knytteapparatene fra flere sider og 
holder dem helt rene.“

Nicolas Hergott, Biding, Frankrike

"Med den hydraulisk reverserbare 
pickupen er arbeidet blitt vesentlig 
forenklet."

"Det hydrauliske forkammeret gjør 
QUADRANT svært allsidig. Uansett hvor 
vanskelige forholdene er, så lager den 
harde, velformede baller."

ØsterrikeUngarn Frankrike Belgia Danmark

SveitsSpania BelgiaFrankrike Nederland

Daniel Cosson, Entreprenør, Bezange-la-Petite, 
Frankrike

QUADRANT 5300

QUADRANT 5200
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QUADRANT 5200. 
Effektivitet med stor E.

Effektiv

Tette baller

Brukervennlig

ModelloversiktQUADRANT 4200. 
Bakkekontakt med stor B.

Effektiv

Tette baller

Brukervennlig

QUADRANT 5300. 
Pressen med stor P.

Sterke sider:
 − Stor kapasitet og god balletettehet med 46 stempeslag  
per minutt

 − Optimal ballevekt i forhold til fôrmengden med hydraulisk styrt 
forkammer

 − FINE CUT med 51 kniver gir meget god snittkvalitet
 − Eksentrisk nålestyring

Sterke sider:
 − Stor kapasitet og meget tette baller med 56 stempelslag  
per minutt

 − Optimal ballevekt i forhold til fôrmengden med hydraulisk styrt 
forkammer

 − FINE CUT med 51 kniver gir meget god snittkvalitet

Sterke sider:
 − Stor kapasitet og meget jevne, tette baller med 51 stempelslag 
per minutt

 − Optimal ballevekt med automatisk 3-fase-forkammer
 − NYHET: Skuffesystem for ROTO CUT med 25 kniver og ny 
knivgruppekobling

For ballemål fra 1,20 x 0.90 m. For ballemål fra 1,20 × 0,70 m. For ballemål fra 1,20 × 0,70 m.

Effektiv

Tette baller

Brukervennlig

Tre rettskafne arbeidere. 
Med forkjærlighet for hjørner og kanter.

NYHET: Integrert ballevekt.

QUADRANT beregner nøyaktig ballevekt for hver ball og lagrer resultatet i terminalen for hvert oppdrag. Den nye ballevekten 
kan sende vektopplysningene videre via TELEMATICS og dataene er tilgjengelige for videre bruk over alt der man måtte ha 
behov for det.

Alle QUADRANT-modellene har en rekke fordeler til felles:

 − Høy gjennomstrømning
 − Automatisk pressetrykksregulering gir meget høy ballevekt
 − Meget god gjennomstrømning på grunn av rotorens høye turtall
 − Meget sikker knytting med seks effektive knytteapparat som ikke legger igjen garnrester i fôret
 − Knivskuff kan leveres til alle QUADRANT modeller – nå også på QUADRANT 4200
 − Passende innmating, alt etter behov: ROTO FEED, ROTO CUT, SPECIAL CUT
 − Innovativt system for balleveiing på alle QUADRANT-modellene

QUADRANT 5300 5200 4200

1 Ballestørrelse 1,20 × 0,90 m ● – –
2 Ballestørrelse 1,20 m x 0,70 m – ● ●
3 Pickupbredde 2,35 m ● ● ●
4 2 svingbare pickuphjul ● ● ●
5 POWER FEEDING SYSTEM (PFS) ○ ○ ○
6 Hydraulisk drevet PFS ○ ○ ○
7 ROTO FEED □ □ □
8 ROTO CUT (25 kniver) □ □ □
9 FINE CUT (51 kniver) □ □ –

10 Knivskuff ● ● □
11 Justerbart, hydraulisk forkammer ● ● –
12 Automatisk forkammer. – – ●
13 46 stempelslag ● – –
14 51 stempelslag – – ●
15 56 stempelslag – ● –
16 Automatisk pressetrykksregulering ● ● ○
17 ISOBUS-kompatibel ● ● ●
18 Automatisk, elektrisk sentralsmøring ● ● ○
19 6 CLAAS knytteapparater ● ● ●
20 Fortløpende knutekontroll ○ ○ ○
21 TURBO FAN med luftfordeling rengjør knytteapparatet ● ● ●
22 Eksentrisk nålestyring ● – –
23 LED-pakke □ □ –
24 NYHET: Ballevekt ● ● ●

●  Standard      ○  Tilleggsutstyr      □  Kan leveres      –  Leveres ikke
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TeknikkenEffektiv og samspilt.

Teknikken.

Våre ingeniører vet hvor viktig det perfekte samspillet mellom 
alle ledd i en kjede virkelig er. Derfor sitter vår tekniske 
ekspertise i et av verdens største og mest moderne 
produktutviklingssentre for presseteknologi – og derfra 
implementeres det selvfølgelig i alle våre maskiner. Så hva  
får du? Firkantpresser av høyeste kvalitet. 
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Pick-upHvert strå skal høstes.  
Om det er aldri så lite.

 − Styrt, bred pickup plukker opp avlingen uten å legge noe igjen
 − Sammenleggbare pickuphjul for problemløs transport langs veiene
 − Meget transport- og lagerfaste baller med ROTO FEED eller  
POWER FEEDING SYSTEM (PFS)

 − Pickup-modeller for høy, halm eller silo

Den styrte pickupen.

Kjør pressen raskt og jevnt over jordet - takket være god sikt 
fra førerhuset til pickupen. Det gjør det enklere å foreta raske 
justeringer av kjøre- og pressehastighet, alt etter forholdene. 
Slik får man presset mest mulig på kortest mulig tid.

Med den brede pickupen plukker QUADRANT 5300, 5200 og 
4200 fôret rent og nøyaktig selv om strengene er brede:

 − Pickupen samler fôret raskt og plukker rent fra bakken
 − Trykkakkumulatoren sørger for jevn og myk mating
 − Bærehjul med sving gir optimal tilpasning til underlaget og 
skåner grasvølet hvis man kjører fort eller svinger

 − Patentert forkomprimator gir jevn flyt inn i alle QUADRANT 
modellene

 − Liten avstand mellom pickup og rotor betyr rask innmating 
og høy kapasitet

Sammenleggbare støttehjul.

Kjører du QUADRANT med 2,35 m bred pickup ofte langs 
veien? Det går fint. Og det er enkelt. Ingen tidkrevende 
demontering – bare fold dem sammen og kjør.

QUADRANT 5300 5200 4200

Hydraulisk pickup □ □ □
Pickupbredde m 2,35 2,35 2,35
Bredde DIN m 2,15 2,15 2,15
Svingbare pickuphjul □ □ □

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

ROTO FEED og POWER FEEDING SYSTEM 
(PFS).

De fire tinderadene med optimal tindeavstand raker rent og 
grundig. De doble fjærtindene er solide og skrudd fast på fire 
solide tindearmer med U-profil. Bak den brede pickupen er 
det to sidemonterte mateskruer som fører avlingen videre inn  
i pressekanalen (ROTO FEED) eller avlingen mates inn 
kontinuerlig med POWER FEEDING SYSTEM (PFS). Resultatet 
er hardpressede baller med kraftige kanter som tåler både 
transport og lagring meget godt.

Passer til alt.

De forskjellige pickupvariantene plukker fôret rent opp fra 
bakken enten det er høy, halm, eller silo:

 − Pickup med forkomprimator
 − Pickup med dobbel forkomprimator og  
POWER FEEDING SYSTEM (PFS)

 − Hydraulisk pickup med PFS med trinnløst hastighetsstyring 
fra førersetet.

Viktig:



14 15

POWER FEEDING SYSTEM (PFS)Dette er presser med stor apetitt.

 − Jevn og rask mating ved hjelp av den tverrliggende skruen med støtdemperfjæring
 − Rask, jevn og bedre mating: POWER FEEDING SYSTEM (PFS)
 − Enorm matekapasitet selv i store, ujevne strenger

Tverrliggende mateskrue med 
støtdemperfjæring.

Den gjennomgående, tverrliggende skruen med 
støtdemperfjæring har store vinger og effektive medbringere 
som fører avlingen langt inn mot rotoren. Avlingen blir blandet 
og jevnt fordelt og hastigheten inn mot rotoren øker.

POWER FEEDING SYSTEM (PFS).

Den brede, stjerneformede rotoren har kort avstand til knivene. 
Det gir et bedre snitt og øker rotorens stabilitet og levetid. Den 
spesielle kombinasjonen med forkomprimator og aktivt drevet, 
gjennomgående mateskrue får arbeidet til å gå unna.

QUADRANT sluker selv store, ujevne strenger.

 − Kapasitet på mange tonn i timen
 − Merkbar høyere kjørehastighet
 − Blanding og akselerasjon av avlingsstrømmen
 − Egner seg i alle slags ranker
 − Høy gjennomstrømning med 20% høyere sikring på PFS 
slurekoplingen

 − Variabel hastighet med hydraulisk drevet pickup, PSF og 
valsekomprimator øker kapasiteten

QUADRANT 5300 5200 4200

PFS □ □ □

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:
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Hydraulisk matingMatekapasiteten er blitt enda større.

 − Komfortabel, skånsom og fleksibel: Hydraulisk styrt mating
 − Hastigheten kan varieres
 − Brukervennlig: Matingen kan reverseres fra terminalen i førerhuset

Hydraulisk mating.

CLAAS kan levere QUADRANT 5300, 5200 og 4200 med 
hydraulisk drevet mating. Da er pickupen, POWER FEEDING 
SYSTEM (PFS) og den bakre komprimatorvalsen drevet 
hydraulisk og dermed kan hastighet og dreieretning justeres 
på en enkel måte.

Den hydrauliske innmatingen har mange fordeler:
 − Fôret behandles skånsomt på grunn av pressens mange 
innstillingsmuligheter

 − Bedre tilpasning til alle slags forhold
 − Optimal flyt gjennom pressen
 − Reversering fra førersetet = maksimal førerkomfort

Hydraulisk drift gir føreren mulighet til å justere og optimalisere 
avlingsflyten fortløpende.

Som regel ønsker man å mate pressen så raskt og effektivt 
som mulig. Men noen avlinger, som f. eks. kløver, må 
behandles skånsomt så ikke bladene faller av. Med hydraulisk 
styrt mating kan føreren regulere den på en enkel måte og 
dermed bidra til en bedre fôrkvalitet.

Hastigheten kan varieres.

Når hastigheten kan reguleres kan rotorens fyllingsgrad styres 
og optimaliseres med POWER FEEDING SYSTEM (PFS). Det 
hydrauliske  PFS-anlegget har flere justeringsmuligheter enn 
det mekaniske og er slik sett enklere å tilpasse til ulike fôrslag.

Enkel reversering fra førerhuset.

Dersom det skulle oppstå en blokkering, er det enkelt å løse 
den fra førersetet. Det hele gjøres enkelt via terminalen. Meget 
brukervennlig og avlastende for føreren.

Pickup, PFS og valsekomprimator sørger for 
optimal flyt.

Den hydrauliske innmatingen er lett å justere fra 
førerhuset.

Pickup, PFS og den bakre komprimatorvalsen kan 
reverseres fra førerhuset.

QUADRANT 5300 5200 4200

Hydraulisk mating □ □ □

NYHET

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:
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ROTO FEEDDet lønner seg å ta hensyn til fôret.

 − ROTO FEED: Enorm kapasitet
 − Rotorens høye egenvekt gir rolig gange
 − Rotorens spesielle form er svært skånsom mot bladrike avlinger som f. eks. kløver.

ROTO FEED – rotorteknologi uten kniver.

QUADRANT – det betyr roterende, permanent innmating, 
også uten kniver. Det høye turtallet gir stor kapasitet. Ved jevn 
og aktiv mating til forkammeret sørger QUADRANT for å lage 
enhetlige og hardt pressede firkantballer.

Høy egenvekt.

På grunn av stor egenvekt går rotoren meget jevnt og holder 
turtallet selv om matingen varierer. Det reduserer belastningen 
på traktoren betraktelig.

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

QUADRANT 5300 5200 4200

ROTO FEED □ □ □
Diameter m 0,5 0,5 0,5
Bredde m 1,2 1,2 1,2

Viktig:

Rotorens form gjør den skånsom mot avlingen.

Rotorens store diameter på 500 mm og rotorens 
spiralformede 4-armede stjerne behandler avlingen meget 
skånsomt:

 − Jevn mating
 − Høy gjennomstrømning
 − Lavt effektbehov og lite støv
 − Velegnet i arter med mye bladmasse som kløver og luserne
 − Stjernerotoren gir skånsom behandling av fôret og dermed 
høy fôrkvalitet

 − POWER FEEDING SYSTEM (PFS) kan leveres på alle 
modeller
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ROTO CUTHva får man igjen for å produsere smakelig fôr? 
Blant annet økt melkeproduksjon.

 − ROTO CUT bidrar til optimal melkesyregjæring og dermed meget høy fôrkvalitet
 − Tettere og lett oppløselige baller
 − Knivgruppekoblingen er lett å betjene og man finner alltid et passende antall kniver
 − Mindre blokkeringer med hydraulisk, regulerbar bunn

ROTO CUT gir meget høy kvalitet på silofôret.

Næringsrikt, velsmakende surfôr med optimal melkesyregjæring 
er en av de viktigste forutsetningene for høy melkeproduksjon. 
Tre forutsetninger må være til stede: finsnittet fôr, tett pakking 
og minimal lufttilgang. CLAAS ROTO CUT med 18.000 snitt 
per minutt er ett av systemene med høyest gjennomsnittlig 
ytelse på markedet med kuttelengde på 45 mm og en 
enestående skjærekvalitet.

Fordeler med ROTO CUT: Flere snitt per minutt.
 − Fôrblandingen går raskere
 − Bedre fôrkvalitet
 − Mindre spill

Med 25 kniver får man fôr med toppkvalitet.

Kutterotoren til VARIANT ROTO CUT med 25 kniver arbeider 
nøyaktig, raskt og effektivt med doble tinder i spiralmønster for 
konstant god mating. På grunn av at avlingen kuttes så kort 
og nøyaktig i korte lengder, kan den presses hardere og er 
mye lettere å løse opp senere.

Med knivgruppekoblingen kan man forholde seg fleksibelt til 
vekslende forhold og tilpasse maskinen på en enkel måte. 
Knivgruppen velges på forhånd og kan senere legges ut og 
inn via terminalen.

Knivsystemet:
 − Massiv knivrotor av dobbeltherdet borstål med 25 kniver
 − Fire rekker innføringstinder gir optimal innmating
 − Aggressive kniver med ekstremt lang skjæreflate gir meget 
god kuttekvalitet

 − Eksakt knivføring via dobbelttinder arrangert i spiralform
 − Individuell knivbeskyttelse
 − Flat, effektbesparende skjærevinkel.

To hydrauliske knivsikringer med sikkerhetsventil sørger for  
at QUADRANT ikke overbelastes i tilfelle det oppstår 
forstoppelse. Dersom trykket blir for høyt, presses knivene 
automatisk nedover og går deretter automatisk tilbake i 
arbeidsstilling.

Sikkerhet: Hydraulisk bunn under knivfeltet.

Takket være den nedsenkbare bunnen kan forstoppelser løses 
lett opp fra førerhuset. Dette er et fortrinn på CLAAS 
firkantpresser. Bunnen under knivfeltet senkes automatisk 
dersom det oppstår en overbelastning og dermed kan rotoren 
ta unna det fastkjørte partiet og gå videre. I tillegg gir den 
senkbare bunnen lettere tilgang til knivene.

QUADRANT 5300 5200 4200

Antall tinderekker 4 4 4
Gruppeinnkobling av kniver 25,13,12,6,0 25,13,12,6,0 25,13,12,6,0
PRO senkbar bunn Automatisk Automatisk Automatisk

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

NYHET

Viktig:
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FINE CUTDagens program: Finsnitting

 − FINE CUT gir fôr med høy kvalitet
 − Et bidrag til dyrevelferd: Finsnittet materiale egner seg meget godt til strø
 − Ny knivgruppekobling er enklere og betjene og sparer tid

FINE CUT – ikke over  22 mm.

Dyr som har det bra og fôres riktig, yter mer. Hvis man for 
eksempel, blander finhakket halm i siloen øker aktiviteten i 
vomma. Finhakket halm har gjennom lang tid også vist seg å 
være et godt strø. Det er tilnærmet støvfritt siden kuttingen 
ikke fører til mer støv. Det egner seg også i fôrblandinger og 
passer godt til fôrblandingsvogner. Halm fra FINE CUT løses 
lett og blander seg direkte i fôret uten vanskeligheter. Den nye 
gruppeinnkoblingen for knivene kan legge inn 51, 26, 25, 13, 
12 eller 0 kniver. Så enkelt er det å regulere snittlengden.

Fordelene:
 − Tydelig bedre næringsopptak
 − Mindre spill
 − Stimulerer fordøyelsen
 − Bedre utnyttelse av fôret
 − Gir et renere fôrbrett og enklere renhold

Finsnittet halm – ideelt strø.

Rent fôr og bedre dyrevelferd:
 − Løser seg lett opp så det er lett å fordele
 − Merkbart mindre dyretap i fjørfeholdet ettersom kyllingene 
ikke eter halmen

 − Lager ideell struktur i grovfôret
 − Fôrblandingen går raskere

Premiere: Ny gruppekobling for knivene.

FINE CUT på QUADRANT 3200 er et gjennomprøvd system 
som nå også kan leveres på 5200. Den andre FINE CUT 
generasjonen med 51 kniver åpner en ny dimensjon for 
kvalitet i halmkuttingen. Det er flere fordeler med den nye 
gruppekoblingen: Effektiv kutting, maksimal tidsbesparelse, 
mindre vedlikehold og mindre slitasje. Et eksempel. Man kan 
kutte med 26 kniver, mens de 25 andre står skånsomt på vent 
i knivkammeret. Når de 26 knivene begynner å bli sløve, kan 
de tas ut og de neste 25 kan settes inn. I mellomtiden slipes 
de sløve knivene  – og arbeidet går videre uten å kaste bort 
verdifull tid.

QUADRANT 5300 5200 4200

FINE CUT □ □ –
Gruppekobling av knivene 1 51,26,13,12,0 51,26,13,12,0 –
Gruppeinnkobling av kniver 2 51, 26, 25, 13, 0 51, 26, 25, 13, 0 –

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:
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KnivskuffDet man behøver ofte, må være let tilgjengelig:  
CLAAS knivskuff.

 − Lett tilgjengelig knivskuff nå også på QUADRANT 4200
 − Maksimal pålitelighet og lang levetid med godt beskyttede kniver

Brukervennlig: Knivskuffen.

For ROTO CUT og FINE CUT leverer CLAAS en knivskuff som 
forenkler vedlikeholdet.

Komfortabel, sikker og rask:
 − Knivskuffen kan betjenes fra traktoren eller direkte fra 
trykknappene på siden av pressa

 − Automatisk funksjon: Kniven gjøres ren for avsetninger hver 
gang den kjøres ut og inn gjennom spalten i knivskuffen

 − Automatisk og dessuten alltid riktig plassering av 
knivskuffen så den er lett å trekke ut til en av sidene

Kniver som har vært godt beskyttet holder seg 
kvasse og kutter bedre.

I knivskuffen ligger knivene godt beskyttet mot forurensninger. 
Knivskuffen er lett å trekke ut. Den kan trekkes to tredjedeler 
til den ene siden og deretter to tredjedeler til den andre siden 
slik at man bytter knivene på en side av gangen.

Unik: Knivskuffen er kombinert med bunnen som senkes 
automatisk ned ved en evt. blokkering i rotoren.

Entreprenør Albert Steyns, Lontzen, Belgia

"I stedet for å bruke en time på å skifte kniver, gjør jeg det nå 
på kun 15 minutter. Vedlikeholdet er generelt mye enklere og 
tar mindre tid nå."

10 fordeler med knivskuffen på CLAAS.

 1 Totalt tolv beskyttede, alltid rene kniver, i en egen 
knivskuff som er lett å trekke ut

 2 Knivgruppekobling på RC | FC betjenes enkelt med et 
håndtak. Teoretisk snittlengde er 90, 45 eller 22 mm.

 3 Optimalt knivdesign gir meget god snittkvalitet
 4 Enestående: automatisk rengjøring av knivene
 5 Blindknivsett leveres til RC og FC
 6 Automatisk funksjon for komfortabel senking og lukking 

av knivskuffene.
 7 Komfortabel betjening av CLAAS skuffesystemet direkte 

på pressen.
 8 100% tilgang ved at skuffene kan trekkes ut fra begge sider
 9 Enestående: Forstoppelser fjernes enkelt. Knivbroen kan 

senkes hydraulisk
10 Sikring av hver enkelt kniv med to fjærer per kniv

QUADRANT 5300 5200 4200

Knivskuff □ (RC/FC) □ (RC/FC) □ RC

□  Kan leveres

Viktig:
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SPECIAL CUTFinsnittet fôr er godt for dyrene.

 − SPECIAL CUT: Finhakket halm er godt strø for husdyrene
 − SPECIAL CUT med økt kapasitet og pålitelighet
 − Man kan også kjøre pressen uten SPECIAL CUT – med mer enn 500 mm bakkeklaring
 − Meget tette baller med nøyaktig form gir baller som tåler transport

SPECIAL CUT lager det beste fôret.

Finhakket halm har stor sugeevne og er et utmerket strø for 
storfe, griser og hester. Strø med god sugeevne holder dyrene 
tørre og det går mindre strø. Rene jur er en viktig forutsetning i 
melkeproduksjonen og melkingen går raskere. Finhakket halm 
kan blandes med mais. Dyrene sorterer den ikke ut, men eter 
opp alt.

SPECIAL CUT halmkutter.

SPECIAL CUT blåser halmen direkte under skruen mot 
POWER FEEDING SYSTEMS (PFS) til rotoren. Dermed 
unngås støvdannelse og gjennomstrømningen og 
driftssikkerheten øker.

Stabile, meget tette baller.

Hakket halm lar seg greit pakke i store firkantballer som er 
praktiske å håndtere. De hardpakkede og perfekt formede 
ballene er lette å transportere og kan omlastes flere ganger. 
Betydelig høyere vekt per ball betyr færre baller per da.  
Det reduserer håndteringen og effektiviserer jobben.

Viktig:
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De indre verdiene er usynlige. Forkammer, mating, pressekanal

Forkammer, mating, pressekanal.

Som så ofte ellers i livet er det hva man ikke kan se som utgjør 
forskjellen. På de neste sidene gjør vi dem synlige i form av 
innovative og avanserte løsninger som sikrer at arbeidet går 
sin gang – uten stans.
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Justertbart forkammer og matingTrykket fortsetter å stige?  
Det kan man regulere.

 − Eksklusivt og brukervennlig på CLAAS: Forkammeret justeres fra førersetet
 − CLAAS konseptet: Jevn fylling av pressekanalen
 − Perfekt ballefprm og jevn tetthet: Hydraulisk styring av matingen fungerer  
overbevisende godt under alle forhold.

 − Sikker og pålitelig: Medbringere og rotor er sikret mot overbelastning

Kun på CLAAS: Hydraulisk justerbart 
forkammer.

Trykket i forkammeret kan styres via ISOBUS terminalen på tre 
forskjellige måter avhengig av avling og mengde. Uavhengig 
av skår og avlingsforhold kan det hydrauliske forkammeret i 
pressen justeres og tilpasses. Dermed kan maskinen alltid 
kjøres med optimal ytelse.

Enhetlig flyt gjennom maskinen.

Jevn flyt fra innmating til rotor og det justerbare forkammeret 
gir jevn fylling av pressekanalen enten det gjelder halm, høy 
eller silo. Resultatet er jevne, faste baller som er lette å lagre 
og en kapasitet det står respekt av.

Automatisk forkammer.

CLAAS effektive mating gjør unna arbeidet på QUADRANT 4200. 
I modus 3:1 blir bladrikt fôr blir skånsomt matet inn og presset 
i høyt tempo.

Regulerbar forkammerstyring.

Forkammeret justeres enkelt fra førerhuset og tilpasses i forhold 
til avlingsmengde og type. Resultatet er jevn belastning, 
optimal kapasitet og jevne baller.

QUADRANT 5300 5200 4200

Justerbart, hydraulisk forkammer □ □ –
Automatisk forkammer. – – □

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:

Hydraulisk styrt mating.

Dersom det er tykke strenger, kjøres QUADRANT uten 
forkammer. Men ellers kobles forkammeret og matingen inn 
hydraulisk, helt enkelt fra førersetet.

Tre ulike innstillinger sørger for best mulig tetthet i ballene 
under ulike forhold. Enten det er middelstore eller små 
strenger, så fylles pressen med en passende mengde fôr  
og stempelet trykker det inn i pressekanalen. Resultatet er 
perfekt formede, tette baller selv om avlingsstrengene er små 
eller ujevne.

Du får det kun på CLAAS: Matingen med to sensorer sørger 
for at forkammeret på QUADRANT fylles optimalt.

Pålitelig sikring av medbringere og rotor.

Kjør din QAUDRANT til grensen. Innmater og rotor er sikret via 
en kløtsj. Hvis matingen blir blokkert, stopper også rotoren 
automatisk. Via ISOBUS-terminalen blir man varslet om hva 
som skjer og kan da iverksette de nødvendige reguleringer og 
kjøre videre. Med en QUADRANT blir man ikke stående fast. 
Nytt på QUADRANT 5300 og 5200: Momentet på matingens 
sikkerhetskobling er økt med 30%.
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Drivlinje og interaktiv sikkerhetSikkerhet og effektivitet hører sammen.

 − Det nye drivlinjekonseptet er meget pålitelig
 − Jevn innsats: Intelligent sikkerhetsteknologi holder hjulene i gang
 − Maskinen har en rekke sikringer så man unngår kjedelige og dyre avbrudd

Et pålitelig konsept.

QUADRANT pressene har bevist sin pålitelighet gjennom daglig 
bruk i generasjoner. Oversiktlige og lett tilgjengelige komponenter 
sørger for høy effektivitet og lang levetid. Korte avstander,  
rett drivlinje og et stort svinghjul gir utmerket effektivitet.  
Det brukes mindre energi per tonn fôr. Det merkes på 
drivstofforbruket.

Intelligent sikkerhet.

Overlegen sikkerhetsteknologi sørger for at arbeidet går sin 
gang uten avbrudd. Det intelligente matesystemet, nåler og 
knytteapparat; alt sammen er effektivt i drift og godt sikret. 
Pressen har også en generell overbelastningssikring som 
beskytter mot skader som kan oppstå dersom 
fremmedlegemer skulle finne veien inn.

Overbelastningssikringer hindrer at maskinen 
stopper.

Mating og rotor har separate, automatiske overbelastningsvern. 
Kobler den ene inn, kobler også den andre inn. Når faren er 
over, kobles de automatisk inn igjen. Føreren trenger ikke  
å foreta seg noe. Dersom det skulle oppstå en kritisk  
situasjon med for mye fôr i pressen, kan bunnen under 
knivene senkes.

Matingen er sikret med en spesielt tilpasset sikkerhetskobling 
som beskytter maskinen. På QUADRANT 5200 og 5300 er 
den 30% kraftigere slik at pressen går jevnt uten nødige 
avbrudd. Dreiemomentstigningen på 26% betyr meget  
høy ytelse.

Overbevisende kvalitet som har vært trendsettende  
gjennom årtier:

 − Høyt turtall og lavt dreiemoment
 − Vedlikeholdsfrie kløtsjer i oljebad
 − Vedlikeholdsfri innmating med hydraulisk styrt forkammer
 − Drivlinjen fordeles: Pressestempel, innmating, pickup og 
rotor har adskilte drivlinjer

 − Få bevegelige deler

Stempelbelastningen overvåkes elektronisk. Dersom det 
oppstår en overbelastning blir den registret og tatt opp via 
trykket i hydraulikken så presseaggregatet ikke overbelastes. 
Føreren får beskjed via displayet og pressetrykket kobles inn 
igjen automatisk.

To oljepumper sørger for riktig trykk og volum til drivlinje og TURBO FAN på 
knytteapparatet.

Vedlikeholdsfri sikkerhet: Kvalitetskløtsjer i oljebad gir QUADRANT pressene en 
pålitelig beskyttelse mot overbelastning.

Viktig:
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Automatisk pressetrykksreguleringEn alltid like god strategi ute på feltet:  
Jevn pressing.

 − Kun på CLAAS: Automatisk pressetrykksregulering lager jevne baller og gjør maskinen brukervennlig
 − Enkel betjening: Med automatikk og forhåndsinnstillinger får selv uerfarne førere maksimalt utbytte  
fra pressene fra første stund.

 − Ende mer pålitelig: Pressene kan leveres med overvåkning av knytteprosessen

Nytt, eksklusivt fra CLAAS:  
Automatisk pressetrykksregulering.

Det er mange på markedet som har regulerbart pressetrykk, 
men det er bare CLAAS som gjør det automatisk.  
Det spesielle ved dette er at pressetrykket ikke bare reguleres 
i forhold til rammebelastningen, men også i forhold til 
garnspenningen.

Føreren har hele tiden oversikt over belastningsgrensene uten 
å måtte gripe aktivt inn. Det innstilte, optimale pressetrykket 
styrer maskinen avhengig av avlingens og garnets 
beskaffenhet.

Fordelene er åpenbare:
 − Du kan trygt ligge helt på grensen av hva maskin og/eller 
garn kan yte

 − Alle ballene blir svært regelmessige og jevnt presset 
gjennom hele økten.

 − Maksimal brukervennlighet: Enkel betjening, høy kapasitet 
og jevne baller selv med uerfarne førere bak rattet

 − Pålitelig knytting, avstemt i forhold til garnkvaliteten

Den automatiske pressetrykksreguleringen 
hensyntar og visualiserer belastningen på 
presserammen og knutene.

Presserammens sensor står for en av 
reguleringsverdiene. Føreren kan avlese 
belastningen direkte på betjeningsterminalen.

Sensorene i knytteapparatet gir den andre 
verdien til den automatiske 
pressetrykksreguleringen.

Enkel betjening og imponerende resultater.

Belastningen på rammen og garnspenningen er 
kontrollvariablene for den automatiske pressetrykksreguleringen. 
Selv en uerfaren fører kan presse jevnt med automatisk 
pressetrykksregulering og maskinen kan kjøres konstant på 
grensen av hva som er mulig. På forhånd har man lagt inn i 
menyen hva som er maksimal balletetthet avhengig av avling og 
garnkvalitet. Systemet regulerer deretter belastningsgrensen 
automatisk ut fra disse verdiene.

Flere muligheter med overvåkning av 
knytteprosessen.

Den automatiske pressetrykksreguleringen kan utvides med 
tre ekstra knutesensorer for å måle spenningen i alle knutene. 
Føreren får beskjed dersom det mangler garnspenning på et 
knytteapparat. Det gis også informasjon om høyre og venstre 
side så føreren kan ha full oversikt og lage optimale baller 
under alle forhold.

NYHET

Viktig:
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PressekanalHvordan vi reagerer under press?  
Med knallharde fakta.

 − Bedre balleform og flere tonn per time gjennom den nye pressekanalen
 − Nytt konsept for pressekanalen gir tettere baller og enda bedre binding

Bedre balleform:  
Knallharde baller i hele lengden.

Det er mye nytt på den nye QUADRANT generasjonen. 
Pressekanalen på QUADRANT 5300 og 5200 er lengre og har 
fått ny form. Det betyr tettere baller med bedre form. Det 
presses flere kilo per kubikkmeter og flere tonn per time. 
Ballekammerets utvidelse i enden gir plass til at ballen utvider 
seg langsomt til sin fulle form. Dermed er risikoen for at garnet 
ryker i ekspansjonsfasen redusert til et minimum.

Som proff setter du pris på den nye pressekammergeometrien:
 − Bedre balleform på grunn av flere mothaker i pressekanalen 
og ny formgivning på kanalsidene

 − Ny utforming av kanalsidene gir høyere balletetthet
 − QUADRANT 5300 og 5200 med lenger kanal på hele 3,85 m.
 − Åpne sideklaffer i pressekanalen gir pålitelig knytting med 
mindre ekspansjon

Nytt kanalkonsept gir tettere baller.

Pressekanalens nye og forsterkede form på QUADRANT 
5300, 5200 og 4200 lager baller med mer markerte kanter. 
Mothakene i siden, den nye, øvre klaffen og sideklaffene gir 
alle baller samme høye tetthet og lengde. Langsom, jevn 
ekspansjon gir pålitelige knuter og liten belastning når ballen 
slippes ut.

Alt i alt: De nye QUADRANT 5300 og 5200 produserer jevne 
baller med optimal tetthet per kubikkmeter.

QUADRANT 5300 5200 4200

Pressekanalens lengde m 3,85 3,85 3,45
Pressekanalens bredde m 1,2 1,2 1,2
Pressekanalens høyde m 0,9 0,7 0,7

NYHET

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:
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Får vi presentere:  
Det perfekte knytteapparatet.

Binding

Knyttekrokene.

Den legendariske knytteapparatet fra 1021 var CLAAS første 
patent og ble produsert i over en million eksemplarer. Siden 
den gang er knytteapparatet stadig forbedret og videreutviklet. 
Vi har lyttet til våre kunder og gjort hva de har bdt oss å gjøre. 
I takt med stigende pressetrykk har knutene også blitt bedre. 
Knytteapparat fra CLAAS jobber forsatt like sikkert og leverer 
faste, holdbare baller under alle betingelser.
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CLAAS knytteapparatVi er sterkt knyttet til våre oppgaver.  
Og selvsagt også til dine.

 − Rask, nøyaktig, pålitelig: CLAAS knytteapparat
 − Sikkert og rent: Knuter uten garnrester taket være den nye vifta på knytteapparatet
 − Effektivt, rivefast og slitesterkt: CLAAS pressegarn

CLAAS knytteapparat.

CLAAS presser uten det legendariske knytteapparatet fra 
CLAAS ville vært utenkelig. Som alltid før er CLAAS verdens 
eneste landbruksmaskinprodusent som har utviklet og 
produsert sitt eget knytteapparat. Prinsippet: Direkte drift via 
en aksel. Resultat: Meget rask, presis og pålitelig knytting.

Den nye viften på knytteapparatet.

Knyttekonseptet med aktivt trådtrykk, aggressiv klemplate  
og elektromekanisk utløser øker knutekvaliteten under alle 
forhold. Direkte drift sørger for permanent synkronisering 
mellom stempel og nål. Synkroniseringen sørger for at nålene 
ikke kan komme i konflikt med stempelet. På QUADRANT 
5300 med ballehøyde på 90 cm, blir nålene eksentrisk styrt. 
Det gir bedre tid til det viktigste: Å lage en god knute.

Knytteapparatet legger heller ikke igjen farlige garnrester i 
fôret. Slike garnrester kan skade dyrene. Den hydraulisk 
drevne vifta, TURBO FAN, holder knytteapparatet rent med  
en luftstrøm på hele 140 km/t.

CLLAS pressegarn: Økonomisk i bruk.

CLAAS pressegarn er tilpasset CLAAS knytteapparat. Det er 
svært slitesterkt og likevel så glatt at slitasjen på knytteapparatet 
er minimal. For hver fylling med fire nye trådsneller per 
knytteapparat bindes garnet sammen så man slipper å stoppe 
mellom her snelle. Den store garnkassen har plass til 24 ruller, 
hver på 11,5 kg. Det er nok for en lang arbeidsdag. Og når 
dagene blir lange: På begge garnboksene, på garnføringen og 
på knytteapparatene er det arbeidslys som gjør det enkelt å 
betjene uansett hvor mørkt det måtte bli ute.

QUADRANT 5300 5200 4200

Antall knuter 6 6 6
Knytteapparatet rengjøres med TURBO FAN med luftfordeler med luftfordeler med luftfordeler
Garnkapasitet 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:
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Slitesterk knytteteknikk med lang levetid.

Knutekrokene, garnklemmen og klemplaten er herdet for å få 
den slitestyrken og levetiden som slike deler må ha.

Oversikt over nye funksjoner.

 1 Større åpning i knutekrokene gir mer plass ved innlegging 
og mer pålitelig grep om garnet

 2 Konisk og dermed mer slitesterk knutetunge med ny form 
gir bedre utkast av knuten

 3 Ny klemplate og nytt klemmehjul klemmer bedre om 
garnet når det knyttes og dermed blir ballene fastere

 4 Ny bue gir bedre garnføring
 5 Ny klemplate fungerer bedre med tykkere garn
 6 Ny garnføring er enklere å tré
 7 Lukket og sikker garnføring
 8 Den store vinkelen mellom knutekroken og 

garnklemmehjulet på 7,6o gjør det enkelt å legge inn 
garnet. Det gir også lengre garnender og dermed en 
bedre knytting

 9 Dreibare knytteapparat med hurtiglås forenkler 
vedlikeholdet

CLAAS knytteteknikkDen som har kjørt en presse,  
vet hvor avgjørende det er å lage pålitelige knuter.

 − Sterke knuter med knytteteknikk fra CLAAS
 − Videreutviklede funksjoner: Eksentrisk nålestyring på QUADRANT 5300
 − Fungerer sikkert under alle forhold: Den optimaliserte knyttekroken
 − NYHET: Absolutt sikker knytting og binding hver eneste dag med knutekontroll

Forbedrede knyttekroker.

Knytteapparatet er videreutviklet i QUADRANT 5300, 5200 og 
4200. Materialene er forsterket og geometrien forbedret. 
Resultatet er enda bedre funksjon med alle garntyper og 
dermed bedre knytting under alle slags forhold.

NYHET: Knutekontroll.

Automatisk pressetrykksregulering gir absolutt sikker knytting. 
Det er sensorer som overvåker garnspenningen, og 
målesensorer som måler bøyekraften på frontrammen. 
Systemet regulerer presstrykket automatisk. Du kan kjøre 
pressen maksimalt hele tiden, uten et garnet ryker. Og skulle 
det likevel skje en sjelden gang, vil systemet øyeblikkelig 
melde fra. Når det er nødvendig å lege inn nytt garn, blir det 
registrert av sensorer på knytteapparatene og vises på 
terminalen.

Konseptet med enkle knytteapparat har vært uendret siden 1921.  
Men apparatet er stadig utviklet, basert på våre kunders ønsker og praktiske 
erfaringer. Det er nå bedre enn noensinne.

QUADRANT 5300 5200 4200

NYHET: Nytt knytteapparat fra CLAAS □ □ □
NYHET: Automatisk pressetrykksregulering □ □ □
NYHET: Knutekontroll □ □ □

NYHET

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:
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System for veiing av balleneMå du passe på vekten?  
Ikke noe er lettere enn det.

 − NYHET: Ballevekt kan leveres på alle QUADRANT modeller
 − Alle viktige data, som f. eks. ballevekt kan nå overføres og behandles via  
TELEMATICS on IMPLEMENT (TONI) eller i programmet for oppdragsadministrasjon

 − Utnytt tiden bedre, avlast føreren, oppnå bedre resultater: Fjernstyring er nøkkelen

NYHET

NYHET: Integrert ballevekt.

Lang pressekanal, høy stempelfrekvens, automatisk 
pressetrykksregulering - alt dette er egenskaper som gjør 
QUADRANT-modellene til en bedre presse som lager bedre 
baller og fôr under alle slags forhold. Selv ballevekten kan  
du kontrollere: Fire sensorer måler ballevekten meget nøyaktig 
direkte på ballerampen. Slik har du og dine evt. 
oppdragsgivere full oversikt over avlingen, til en hver tid,  
på et hvert sted.

Dataoverføring gir mange muligheter.

Med den nye ballevekten veies ballene meget nøyaktig og 
vekten lagres i terminalen, knyttet til hvert oppdrag.
Vektdataene kan overføres via TELEMATICS og benyttes og 
bearbeides videre enten det gjelder for avregning eller oversikt 
over avling per felt.

QUADRANT 5300 5200 4200

Ballevekt □ □ □

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:
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Selv tungt arbeid kan gå lekende lett. Betjening

Betjening.

Selv den som elsker sitt arbeid, vil dog gjerne bli ferdig med 
det. Derfor gjør vi hver dag vårt beste for å hjelpe deg med 
dine daglige oppgaver. Med gode ideer. Med robuste 
redskaper. Med innovativ teknologi. Der brukervennlighet  
alltid står i sentrum.
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BetjeningI nærkontakt med naturen,  
bare med et tastetrykk.

 − Alle viktige funksjoner kan styres fra førersetet
 − S10 terminalen har et stort bruksområde
 − Med EASY on board kan QUADRANT styres fra nettbrett
 − COMMUNICATOR II, S 10 og EASY on board App

1 / COMMUNICATOR II.

COMMUNICATOR II terminalen har en 5,7" fargeskjerm Den 
samsvarer med ISO-UT-normen slik at ISOBUS-kompatible 
redskaper kan styres direkte fra COMMUNICATOR II. Selvsagt 
kan også F-tastene programmeres.

2 / OPERATOR.

OPERATOR er selvforklarende og brukervennlig. Den har 
lagringsplass for 28 ulike oppdrag og funksjonstastene er 
bakgrunnsbelyst.

3 / S10 Terminalen.

S10 er CLAAS terminalen for proffe brukere. Den har en stor 
berøringsskjerm på 10,4" med høy oppløsning og fyller en 
rekke funksjoner. Med S10 kan man betjene alle ISOBUS-
styresystemer og koble til inntil 4 analoge CLAAS PROFI CAM 
kameraer. F-tastene kan selvsagt programmeres.

4 / EASY om bord.

Med den nye EASY on board appen kan alle ISOBUS-
kompatible funksjoner styres via en iPadiPad® (fra iPad 3® / 
iPad Air® / iPad Air 2® med iOS 8®). Enda med brukervennlig 
blir det når alle F-tastene blir programmert, akkurat som på 
andre ISOBUS-terminaler. Betjening via nettbrett er ikke bvare 
brukervennlig, det er også pålitelig. USB-grensesnittet sørger for 
rask og sikker strømforsyning til nettbrettet så det varer lenge. 
Betjening via nettbrett gjør det hele langt mer oversiktlig – 
direkte fra førersetet.

OPERATOR COMMUNICATOR II EASY on board S10

Terminal
CLAAS UT □ – – –

ISO UT – □ □ □
USB minnepinne – □ – □
TONI-kompatibel – □ □ □
Y-kabel □ □ – –
Kan kobles til skriver □ □ □ □
Berøringsskjerm – – □ □
Fargeskjerm – □ □ □

Innstillinger 
8 forhåndsinnstillinger (halm, høy, …) □ □ □ □
Ballelengde □ □ □ □
Pressetrykk □ □ □ □
Smøreintervall □ □ □ □
Knivenes posisjon □ □ □ □
Automatisk pressetrykksregulering □ □ □ □
Hydraulisk forkammer □ □ □ □
PFS hastighet □ □ □ □
Garnkvalitet □ □ □ □
Syklus for rengjøring av knivene □ □ □ □

Informasjon i arbeidsmenyen
Ballelengde □ □ □ □
Pressetrykk □ □ □ □
Pakkestørrelse □ □ □ □
Venstre-høyre-visning □ □ □ □
Knivenes posisjon □ □ □ □
Antall baller □ □ □ □
Stempelslag pr. minutt □ □ □ □
Automatisk pressetrykksregulering □ □ □ □
Hydraulisk forkammer □ □ □ □
Fuktighetssensor □ □ □ □
Informasjon om vekt □ □ □ □
Balleslippsensor □ □ □ □
Ballevekt □ □ □ □

Kundemeny
20 ulike ordre □ □ □ □

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Viktig:
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CLAAS service og deler

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.

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 med godt utstyrte verksteder finnes over 
hele verden. Mekanikere og teknikere er høyt kvalifisert, og 
profesjonelt utstyrt med spesialverktøy og diagnoseutstyr. 
CLAAS Service yter kvalitetstjenester som helt og fullt 
tilfredsstiller dine forventninger til kompetanse og pålitelighet. 
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.

Problemløsing og fjerndiagnose:  
CLAAS TELEMATICS.

Med CLAAS TELEMATICS på maskinen kobles to viktige 
aspekter sammen: Rask hjelp av CLAAS serviceteknikere 
samt økonomiske besparelser som oppnås ved å jobbe via et 
trådløst nettverk. Vi løser dine problemer på stedet – selv om 
du ikke ser oss. 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.

Slik holder vi hjulene i gang.  
CLAAS service og deler.



52 53

De fleste ønsker å gjøre litt mindre.  
Spesielt når det gjelder vedlikehold.

 − Store dekkdimensjoner gir lavt marktrykk og rolig gange
 − Lavt vedlikeholdsbehov med automatisk smøring  – også på den styrte tandemakselen
 − LED-lyspakke med 11 LED-lamper gir deg full oversikt – døgnet rundt

Dekkdimensjoner og aksler.

QUADRANT pressene kan leveres med forskjellige aksler og 
grov dekkutrustning. Dermed blir det lavt marktrykk, gode 
kjøreegenskaper på bæresvak mark og lite skader på 
underlaget.

Sentralsmøring forenkler vedlikeholdet.

Egentlig kunne vi hoppet over avsnittet om vedlikehold.  
Det er knapt noe tema for de som eier en QUADRANT-presse. 
På QUADRANT 5300, 5200 og 4200 er alt basert på 
servicevennlighet og minimalt behov for vedlikehold.

 − Alle viktige smørepunkt på QUADRANT 5300 har 
automatisk, kontinuerlig sentralsmøring som standard.  
På QUADRANT 4200 kan man velge mellom automatisk 
eller elektrisk sentralsmøring.

 − Drivverk og overbelastningskoblinger går i oljebad.
 − Den hydraulisk styrte oppsamleren er helt vedlikeholdsfri
 − Drivlinjen består av få bevegelige deler.

Bare på CLAAS: Den styrte tanemakselen smøres via 
sentralsmøreanlegget. Mindre vedlikehold betyr mer produktiv 
tid i felt og med QUADRANT 5300 og 5200 kan du jobbe 
døgnet rundt. Fire LED-lys gjør natt til dag og skal du gjøre 
noe spesielt på pressen kan du koble inn enda syv LED-
lamper.

QUADRANT 5300 5200 4200

Enakslet 600/50 R 22.5 – □ □
Enakslet 710/40 R 22.5 – □ □
Tandemaksel 520/ 50 R 17 – □ □
Tandemaksel 500/55 R 20 – □ □
Tandemaksel med styring 500/55 R 20 – □ □
Tandemaksel med styring 620/50 R 22.5 □ □ □

□  Kan leveres      –  Leveres ikke

Dekk og vedlikehold

Viktig:
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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. Disse må ikke fjernes når maskinen er i bruk da det kan medføre fare! Alle maskiner blir montert 
og levert i henhold til gjeldende maskinforskrifter.●  Standard      ○  Tilleggsutstyr      –  Leveres ikke

QUADRANT 5300 RF 5300 RC 5300 FC 5300 SPECIAL CUT 5200 RF 5200 FC 5200 SPECIAL CUT 4200 RF 4200 RC 4200 SPECIAL CUT
Tilkobling 
Kraftuttakshastighet o/min 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hydraulisk parkeringsstøtte ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kulekobling ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulikktilkobling 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur 2 EV og 1 fri retur
Pick-up
Bredde m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
Bredde DIN m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Antall rader med tinder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
To svingbare pickuphjul ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
POWER FEEDING SYSTEM (PFS) ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Hydraulisk drevet PFS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Innmating
Rotor ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT RF/RC/FC ROTO FEED FINE CUT RF/RC/FC ROTO FEED ROTO CUT RF/RC
Antall kniver – 25 51 180 – 51 180 – 25 180
Blindkniv – ● ● – – ● – – ○ –
Gruppeinnkobling av kniver – 25,13,12,6,0 51, 26, 13, 12, 0/ 51, 26, 25, 13, 0 51,26,13,12,0 – 51, 26, 13, 12, 0/ 51, 26, 25, 13, 0 51, 26, 25, 13, 0 – 25, 13, 12, 0 –
Knivskuff – ● ● ● – ● – – ● –
Fasemating 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 3 (●) 3 (●) 3 (●)
Justerbart, hydraulisk forkammer ● ● ● ● ● ● ● – – –
Automatisk forkammer. – – – – – – – ● ● ●
Pressekanal
Stempelslag o/min 46 46 46 46 56 56 56 51 51 51
Maks pressetrykk bar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Automatisk pressetrykksregulering ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Balleutkaster ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Balleslippsensor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fuktighetssensor ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
Dimensjoner, pressekanal
Lengde m 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,45 3,45 3,45
Bredde m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Høyde m 0,90 0,90 0,90 0,90 0,7 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Ballelengde m 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00
Betjening
CLAAS COMMUNICATOR II ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS-kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
EASY on board ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatisk sentralsmøring ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Manuell sentralsmøring – – – – – – – – – –
LED-pakke ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Ballevekt ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Binding
Antall knytteapparater 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Fortløpende knutekontroll ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Antall garnruller 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg 24 x 11.5 kg
TURBO FAN med luftfordeling rengjør knytteapparatet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HIGH SPEED BINDING ● ● ● ● – – – – – –
Balleslipp
Mekanisk sammenleggbar plattform ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Hydraulisk sammenleggbar plattform ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulisk sammenleggbar rullebane ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dimensjoner og vekter
Bredde 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,52 – 2,97 2,52 – 2,97 2,52 – 2,97 2,52 – 2,96 2,52 – 2,96 2,52 – 2,96
Høyde 3,37 – 3,56 3,37 – 3,57 3,37 – 3,57 3,37 – 3,57 2,55 – 2,65 3,11 – 3,16 3,11 – 3,16 3,14 – 3,16 3,14 – 3,16 3,14 – 3,16
Lengde i transportstilling 8,86 8,86 8,86 9,98 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Lengde i arbeidsstilling 9,86 9,86 9,86 10,85 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
Vekt (med tandemaksel) 10510 12120 12240 13440 8120 9850 11050 7450 7800 9760 

Spesifikasjoner
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Sikrere og bedre innhøsting.


