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Voksen for oppgavene.

Med sitt allsidige utvalg av frontaggregater høster CLAAS 
JAGUAR i dag en rekke ulike avlinger over hele verden. Stadig 
utvikling av effektivt utstyr har resultert i et stort utvalg av 
meget driftssikre redskaper. Under utviklingen har CLAAS 
spesielt fokus på kvalitet, sikkerhet, slitestyrke og resultat.

Maishøsting er ingen kunst.  
Men man trenger effektivt utstyr.

jaguar-front-attachments.claas.com
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JAGUAR frontaggregater
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Tilpasning Enkel og komfortabel – tilpasning for alle JAGUAR 
frontaggregater.

Intelligent tilpasning.

Når frontaggregatet er elektrisk tilkoblet, kan JAGUAR 
identifisere frontaggregatet og foreta en del grunninnstillinger 
helt automatisk.

På de nye JAGUAR 900 modellene (type 498) og 
frontaggregatene blir følgende verdier lagret:

 − Frontaggregatets endestoppere
 − Siste forvalgte stubbhøyde
 − Siste stubbhøyderegulering
 − Siste arbeidsstilling

 − Siste AUTO CONTOUR verdi
 − Frontaggregatets turtall og snittlengde
 − Timeteller for frontaggregat
 − Serienummer

Raskt, sikkert og enkelt.

Ved tilkobling til JAGUAR modellene i 800 eller 900 serien, 
kobles drivlinjen automatisk til med hurtigkobling.  
Sentrallåsen er lett å betjene og kobler aggregatet forsvarlig  
til vertsmaskinen. Frontaggregatets funksjoner styres via to 
hydrauliske koblinger og en styrekabel.

ORBIS modulPICKUP modul
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TransportFull oversikt langs veien.

Enkelt og sikkert.

Når man kjører langs veien, midtstilles frontaggregatet på 
JAGUAR. Aggregatet kan også ha integrert transportsystem.

Transportbredde

PICKUP 380 mm 3976
PICKUP 300 mm 3000

For å gjøre transportbredden så liten som mulig, legges 
PICKUP-støttehjulene sammen. Det gjøres enten mekanisk  
og uten verktøy eller ved styring fra førerhuset ved hjelp av 
hydrauliske sylindere.

For maisaggregat med arbeidsbredde på opptil 6 m, foldes 
sidene inn vertikalt. På ORBIS 750 og ORBIS 900 legges  
de horisontalt over hverandre. For å sikre at de lovlige 
aksellastene ikke overskrides, tilbys et integrert 
transportsystem for ORBIS 750 og ORBIS 900. 

Transportbredde

RU 450 mm 3000
ORBIS 750 / 600 SD / 600 / 450 mm 3000
ORBIS 900 mm 3290

DIRECT DISC plasseres på transportvognen, låses uten 
verktøy og kjøres trygt i hastigheter opptil 40 km/t.

Høy komfort: Frontaggregatet har 
demper som gjør det behagelig å 
kjøre langs veien.
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PICKUPNYHET: PICKUP 380 / 300.

Avlingsstrøm.

Den kraftige, styrte pickupen med fire eller fem tinderekker 
plukker opp avlingen uten forurensninger. De justerbare 
støttehjulene er montert i samme høyde og kan reguleres uten 
verktøy. 

Den doble forkomprimatoren og den store mateskruen gir 
meget jevn avlingsflyt. En fjærbelastet skrue kan leveres som 
tilleggsutstyr for å øke gjennomstrømningen ytterligere.

PICKUP familien.

Nye, effektive og kraftigere finsnittere skal levere rent fôr, 
ha robust teknologi, og være brukervennlige. PICKUP 380  
og 300 med et stort utvalg av ekstrautstyr oppfyller disse 
kravene.

JAGUAR sin PICKUP kjennetegnes av høy effektivitet og 
perfekt evne til å følge underlaget.

Skruens hastighet justeres i forhold til snittlengden via en 
3-trinns girkasse eller via forvalgte kjedehjul. Frontaggregatets 
variable kraftoverføring brukes for å tilpasse seg optimalt til 
høstforholdene.

Pendelramme for PICKUP 300 og 380.

Den flytende mateskruen og oppsamleren med torsjonsfjæring 
bæres av hovedrammen. Pendelrammen er koblet til 
hovedrammen ved hjelp av en senterbolt, tre stag og en fjær 
for nøytralstilling. Dette gir ideell bevegelsesfrihet for å oppnå 
optimal tilpasning til underlaget og dermed effektiv høsting og 
rent fôr.

Robust forkomprimator.

Forkomprimatoren med demper er plassert tett opp til 
mateskruen og sørger for perfekt avlingsflyt.

Robust oppsamler og rent fôr Forkomprimatoren sørger for perfekt, 
jevn avlingsflyt

NYHET

PICKUP. Tilpasset avlingsflyt.

PICKUP

Snittlengde

Gir

Avlingsmengden tilpasses i forhold til hvert gir med tilsvarende tannhjulskombinasjoner

Variabel kraftoverføring og individuelle innstillinger bidrar til optimale innstillingsmuligheter i 
forhold til avlingsmengde og andre skiftende forhold

kort middels lang meget lang
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PICKUP Innhøsting uten tap – komfortabel tilgjengelighet.

Innhøsting uten spill med CLAAS CAM PILOT.

CLAAS CAM PILOT overtar styringen og følger rankene i 
hastigheter opp til 15 km/t - slik at føreren avlastes. Dermed 
kan han fokusere mer på riktig fylling av transportkjøretøyet og 
minst mulig tap under innhøstingen.

CLAAS CAM PILOT gjenkjenner rankene tredimensjonalt 
og styrer automatisk etter disse. Som vanlig aktiveres den av 
kjørespaken og deaktiveres ved å dreie rattet.

ACTIVE CONTOUR.

Det gjennomtestede CONTOUR-systemet sørger for ren 
avling. Nytt nå er en aktiv høydejustering som reguleres med 
potensiometer. ACTIVE CONTOUR-systemet reagerer raskt 
og holder alltid riktig avstand fra tindene til bakken.

Optimal tilgjengelighet.

Den gode tilgjengeligheten er karakteristisk for PICKUP-
ene. Når maskinen reverseres, etter at det er oppdaget et 
fremmedlegeme i avlingen, løftes forkomprimatoren, og evt. 
også mateskruen høyt opp. På den ene siden gjør dette det 
enklere å lete etter fremmedlegemer av metall eller stein, og 
på den annen side er dette en funksjon som gjør det enkelt 
å bytte slitedeler.

NYHET

PICKUP med mekanisk tilpasning

Reguleringsimpuls

Styring av marktrykk

CONTOUR

ACTIVE CONTOUR
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DIRECT DISC DIRECT DISC 600 P / 500 P og 600 / 500.

Høsting av hele planter med DIRECT DISC.

Enten man høster hele planter som høykvalitets dyrefôr eller 
råstoff til bioenergi så foregår det hele i en og samme operasjon. 
Stående avling blir både skåret, hakket og lastet opp.

NYHET: DIRECT DISC 600 P / 500 P. 

Plantene skjæres av med knivene på MAX CUT slåttebjelken 
og føres inn mot mateskruen med en knastvalse som kan 
justeres i høyden. Dette systemet gir en meget jevn avlingstrøm 
selv med svært korte avlinger.

DIRECT DISC 600 og 500.

Avlingen føres direkte fra slåttebjelken til mateskruen. Skruens 
store diameter på hele 800 mm sørger for en meget jevn 
avlingsflyt på begge DIRECT DISC modellene. 

DIRECT DISC 600 og 500 er spesielt egnet for høsting av 
planter med en høyde helt opp til 4 m, som f. eks. Sorghum 
(Durra). For planter som vokser tett sammen leverer CLAAS 
vertikale kniver som skiller høstet og stående avling.

DIRECT DISC
NYHET:  
600 P / 500 P 600 / 500

DIRECT DISC kan kobles inn under full belastning fordi slåttebjelken har forsinket innkobling ● ●
Tre-trinns kraftoverføring sørger for jevn avlingsflyt uansett mengde og snittlengde ● ●
To, eksternt drevne, MAX CUT slåttebjelker med hurtigkoblede kniver og SAFETY LINK, sørger for sikker slått ● ●
Knastvalse og mateskrue gir perfekt flyt i korte til middels lange avlinger ● –
Mateskrue med stor diameter sørger for stor kapasitet i høye avlinger ● ●
Mekanisk, sideveis avvatring og marktrykksregulering sørger for at aggregatet følger konturene i bakken og 
høster ren avling 

● ●

●  Standard      –  Leveres ikke

Avling Gras Hele planter (korn) Hele planter og 
belgfrukter

Energigress Ville planter Alternative 
energiplanter

Durra

Vekster opp til  
50 cm

Gjennomsnittlig 
avling (små / 
korte planter)

Stor avling (store 
/ lange planter)

f. eks. rug-hvete f. eks. Szarvas f. eks. 
blomstrende 
planter

f. eks. 
sammenvokst 
Silphium

Høyde opp til 4 m

DIRECT DISC
600 P / 500 P
DIRECT DISC
600 / 500

Enkel tilkobling og ren innhøsting.

DIRECT DISC 600 / 500 med grovdimensjonert 
mateskrue.

DIRECT DISC 600 / 500 med MAX CUT knivbjelke.DIRECT DISC 600 / 500: Det kan leveres 
sidemontert skillekniv med integrert hydraulisk drift.

Effektiv kraftoverføring med tre-trinns girkasse.DIRECT DISC 600 P / 500 P: Høydejustering av 
matevalsen. Kan leveres med hydraulisk regulering 
som tilleggsutstyr.

DIRECT DISC 600 P / 500 P med medbringervalse.

Arbeidsområde for DIRECT DISC

Økt kapasitet 
Høye vekster 

Krevende innhøsting 

Velegnet Egnet

NYHET
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ORBISORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450. 
Innhøsting, uavhengig av rader.

Opp til 9 m arbeidsbredde.

CLAAS ORBIS, rad-uavhengig maiskjeft med arbeidsbredder 
fra 4,50 m til 9,0 m, er en helt ny konstruksjon basert på vår 
lange, praktiske erfaring fra innsats over hele verden. Den står 
for driftssikkerhet og effektivitet du kan stole på.

Et system med sentrallås sørger for at ORBIS festes trygt til 
JAGUAR og kraftoverføringen har hurtigkobling.

ORBIS 600 SD og ORBIS 600 tilbys parallelt.

ORBIS 600 SD er spesielt egnet i normale og korte bestand. 
De utvendige enhetene med de små skivene og de ekstra 
vertikale matevalsene gir en meget jevn avlingsflyt. ORBIS 600 
med de store skivene har overbevisende egneskaper i 
normale og svært avlingsrike maisbestand.

Optimal flyt gjennom maskinen.

Når plantene er skåret av havner de på transportskivene og 
mates uten tap til JAGUAR gjennom kanalen på baksiden av 
ORBIS. 

Kompakt konstruksjon.

ORBIS er meget lettdrevet og oversikten er imponerende. 
Dens korte form gjør det enkelt å manøvrere selv i krappe 
svinger.

Lettkjørt.

Det meget lave effektbehovet reduserer dieselforbruket betydelig 
og øker maskinens samlede ytelse. De lave startmomentene 
gjør det enkelt å starte og reversere under full belastning. Slik 
opprettholdes den gode snittkvaliteten når man bytter fra 
et transportkjøretøy til det neste. 

ORBIS 900

ORBIS 750

ORBIS 600 SD

ORBIS 600 SD

ORBIS 600

ORBIS 600

ORBIS 450
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ORBISSpar krefter og drivstoff.

Drivlinje med laft effektbehov.

JAGUAR har mekanisk kraftoverføring til ORBIS maishøster. 
ORBIS har imidlertid meget lavt effektbehov. Drivlinjen er enkel 
og imponerer med sine lave startmomenter.

 − Lavt effektbehov gir lavt drivstofforbruk
 − Kan startes og reverseres under full belastning
 − Individuell sikring av elementene i drivlinjen
 − Gir med revers og to hastigheter
 − ORBIS med 3-trinns manuell girkasse for optimal 
hastighetsjustering i forhold til ulike snittlengder og 
høsteforhold

 − Turtallet kan justeres via den variable drivlinjen til 
frontaggregatet eller ved hjelp av giret på inngangen

 − Skrue for liggende mais kan kobles ut og inn etter behov  
for å oppnå optimal avlingsflyt 

 − God tilgjengelighet til alle moduler

Drevet til skruen for liggende mais kan kobles ut  
og inn 

Variabel drift av frontaggregatet på JAGUAR 900 
(type 498)

Inngangsturtallet for hele ORBIS kan reguleres i tre 
trinn uten verktøy (tilleggsutstyr). 

Velg mellom to turtall på matetrommelen på ORBIS 
med T-drev.

Ved montering av inngangsgiret for ORBIS, velger 
man enten lav eller høy hastighet for hele aggregatet.

Enkelt å komme til alle elementer i drivlinjen.

ORBIS. Tilpasset avlingsflyt.

ORBIS 
(3T-kraftoverføring)

ORBIS 
(T-kraftoverføring)

ORBIS turtall (gir)

Variabel drivlinje for frontaggregat

Revers posisjon

Matekjeglens posisjon

Snittlengde kort middels lang meget lang
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ORBIS Skarpe kniver og effektive medbringere.

Driftssikkerhet.

ORBIS konseptet med en kombinasjon av små og store skiver 
kjennetegnes av jevn avlingsflyt og meget stor kapasitet. 
Basert på erfaringer fra USA og Italia klarer den å høste opp til 
100 tonn per time uten problemer. Gjennom en 
reverseringsprosess, ligger de allerede kuttede plantene på de 
store skivene før de mates inn. På grunn av lavt moment på 
ORBIS, er det mulig å starte på nytt under full belastning eller i 
det øvre nominelle turtallsområdet.

Tretrinns konstruksjon.

Uansett hvor vanskelige forholdene måtte være så sørger 
transportskivene i ORBIS for jevn avlingsflyt takket være 
tretrinnsprinsippet. 

 − Synkroniseringen mellom knivene og 
transportskivene sørger for sikker og skånsom transport av 
plantematerialet

 − Takket være den lille avstanden mellom knivene og 
transportskivene, etterlater ORBIS et ensartet, jevnt 
stubbmønster

 − Stabile rørbøyler fanger opp kolber som faller av
 − Selvslipende effekt holder knivene skarpe lenge
 − En kort, ren og fliset stubb fører til rask råtning

Kolbene faller ned Selvslipende effekt på knivene
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ORBISTerrenget spiller ingen rolle.

Utmerket tilpasning til underlaget.

Styringsgeometrien sørger for ideell sidekompensasjon, slik at 
ORBIS tilpasser seg optimalt til underlaget. Dette reduserer 
slitasjen og øker driftssikkerheten.

Pendelrammen er koblet til hovedrammen via tre stag. 
Styringen er mekanisk via en sentrerende demper eller 
elektrohydraulisk ved hjelp av en føler (AUTO CONTOUR).

Fordelene:

 − Lav friksjon
 − Lettkjørt
 − Optimal tilpasning til underlaget
 − Trenger lite tilsyn og vedlikehold

Den justerbare, sentrerende demperen med definert 
midtstilling gir sikkerhet og stabilitet under alle forhold.

 − Gode, pendlende egenskaper også i bratt terreng
 − PREMIUM LINE slitedeler kan leveres som tilleggsutstyr
 − Mekanisk sidekompensasjon gjennom bakkekontakt med 
CONTOUR

 − Automatisk sidekompensasjon via en utvendig føler som 
virker på AUTO CONTOUR

 − Det er ikke nødvendig å låse pendelrammen på 
transportetappene

Mekanisk, sentrerende demper AUTO CONTOUR sensorStyregeometri i pendlende ramme Slitesko
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ORBISORBIS: Allsidig og anvendelig.

Om det er liggende mais eller andre kulturer – 
ORBIS høster alt.

Ved hjelp av forskjellig tilleggsutstyr kan ORBIS utrustes for en 
rekke ulike oppgaver.

 − Ekstra hetter sørger for en meget jevn og god avlingstrøm i 
liggende avlinger eller under tilsvarende vanskelige 
innhøstingsforhold

 − Påskrubare ledefingre gjør det mulig å høste under selv 
meget krevende forhold

 − Forlengere på ledefingrene gjør det lettere å høste i legde

 − En smal spiss i midten optimaliserer muligheten til å høste 
avlinger med tynne strå

 − Lange spisser (tilleggsutstyr), montert foran de store skivene 
gjør det lettere å høste liggende avlinger 

 − Påskrudde, brede medbringere på de vertikale matevalsene 
bringer avlingen effektivt videre til forkomprimeringsvalsen

Høsting av Miscanthus (Silkekinagras) Høsting av sammenvokst Silphium (Høstgull)

Høsting av Igniscum (Slirekne)

Høsting av Sorghum (Durra)

Høsting av Triticale (Rughvete)

Høsting av Sudangras

Påskrudde medbringere Spisser for liggende mais MaiskjegleSmale spisser i midten
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ORBISAutomatisk styring.

CLAAS AUTO PILOT.

To følere følger maisraden og konverterer de taktile signalene 
til styringsimpulser som styrer JAGUAR automatisk langs 
raden i en hastighet opp til 12 km/t langs rader med 
bredde fra 37,5 cm til 80 cm.

Fordeler:

 − Maksimal føreravlastning 
 − Høyere arealkapasitet
 − Sikker styring selv om det er "luker" i bestandet
 − Vedlikeholdsfri og slitesterk teknologi
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ORBISLite slitasje. Lite vedlikeholdsbehov.  
Høy driftssikkerhet.

PREMIUM LINE for ORBIS.

Ekstra slitesterke deler anbefales under ekstreme forhold  
som f. eks. der det er mye sand eller der maskinene brukes 
ekstra mye.

Høy driftssikkerhet.

Under innhøstingen teller gjerne hvert minutt. Tidkrevende 
vedlikehold passer dårlig. Det reduserer kapasiteten og 
ødelegger lønnsomheten.

Ekstra slitesterke deler på ORBIS sørger for høy grad av 
driftssikkerhet:

 − Kniver med Wolframkarbid-belegg har lang levetid
 − Hastighetsdifferanse mellom knivene og transportskivene 
gir en selvslipende effekt på knivene

 − Kniv- og transportskivene er modulære, bestående av seks 
segmenter, og lett tilgjengelige. Man trenger ikke å bytte 
hele delen dersom det oppstår en skade, men kun det 
skadede segmentet.

Lavt vedlikeholdsbehov.

Ingeniørene hos CLAAS har tenkt på alt for å redusere 
vedlikeholdsbehovet og utgiftene så mye som mulig.

 − Smøring skal gjøres kun hver 250. time
 − Alle smørepunkter er lett tilgjengelige
 − Girolje byttes kun hver 1000. time
 − Alle slitedeler kan byttes raskt og enkelt

PREMIUM LINE slitedeler.

PREMIUM LINE avlingsflyt: Slitesterk matevalse med spesielt slitebelegg. Sveisede, 
innvendige lister av HARDOX. Utvendige lister av stål. Ytterligere, forsterkede slitedeler 
beskytter de store skivene og knivene.

PREMIUM LINE glidesko: Ekstra glidesko beskytter mot slitasje.
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RURaduavhengig høsting med RU 450.

RU 450 er stadig etterspurt.

Avlingsflyt basert på tre store skjære- og transportskiver. Den 
enkle konstruksjonen er fremtredende og RU 450 krever lite 
effekt. Derfor kan den slås på og reverseres under full 
belastning og i det øvre nominelle hastighetsområdet og 
resultatet er meget jevn snitting.

RU er et alsidig aggregat som tilbys på JAGUAR i både  
800- og 900-serien.

Effektiv.

Mateskruen sørger for effektiv flyt gjennom maskinen og 
turtallet er optimalt justert i forhold til snittlengden.

Pålitelig innhøsting.

Høy kvalitet, trygg og effektiv avlingsflyt og ren stubb: RU 450 
er konstruert med aggressive transportskiver og medbringere 
som fører avlingen inn i maskinen uansett hvordan forholdene er.

Knivenes motsatte dreieretning øker effektiviteten betydelig. 
Når maisstenglene er kuttet av, tas de videre inn til matskruen. 
Friksjonen fra de stående stenglene har en selvslipende effekt 
på knivene.
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Adapter for maisplukkerHøsting av Mais-Kolbe-Silo (MKS).

Mais-Kolbe-Silo (MKS): Høstes med 
skurtreskerplukker på JAGUAR.

MKS er fôr med høyt energiinnhold.

Anbefalt utstyr for å lage god silo når man høster GPS eller 
MKS:

 − Friksjonslister bak ambolten
 − Friksjonsplate
 − MULTI CROP CRACKER med fintannet valse og 
60% turtallsdifferanse

 − Mikroslaglister for JAGUAR 800-modellene
 − MULTI CROP CRACKER MAX

Adapter:

Ved hjelp av adapteret kan man montere en seks- eller åtte-
raders maisplukker fra en skurtresker på JAGUAR. Den 
robuste kraftoverføringen med fordelerkasse har uttak for en 
egen drivlinje til maisaggregatet. Adapteret har en egen 
matevalse som sørger for jevn avlingsflyt helt forfra og inn.

Mikroslaglister for 800-modellene MULTI CROP CRACKER CLASSICMULTI CROP CRACKER MAXAvstryker Mais-Kolbe-Silo (MKS)
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Generelt:

 − Fleksibel og anvendelig takket være et stort utvalg av 
frontaggregater for ulike kulturer

 − Enkel til- og frakobling
 − Drives via hurtighobling
 − Kan kobles inn og reverseres under full belastning og i øvre 
nominelle turtallsområde

 − Meget god evne til å følge underlaget med CONTOUR og 
AUTO CONTOUR marktrykksregulering

 − Sikker og behagelig demping gir gode kjøreegenskaper 
langs veien

 − Integrert transportsystem så aksellastbestemmelsene kan 
overholdes

PICKUP:

 − Meget god tilpasning til underlaget med pendlende 
oppsamler og optimalt plasserte hjul

 − Dobbel forkomprimator gir optimal avlingsflyt
 − Hydraulisk løft av mateskruen gjør det enkelt å fjerne 
eventuelle fremmedlegemer

 − Typiske slitedeler kan byttes raskt og enkelt

DIRECT DISC:

 − Slåttebjelker med hurtigkoblede kniver
 − Mange tilpasningsmuligheter til forskjellige avlinger og 
høsteforhold

 − Jevn og kontinuerlig avlingsflyt
 − DIRECT DISC med MAX CUT knivbjelke
 − Vertikale kniver på sidene kan leveres som tilleggsustyr

ORBIS:

 − Lavt effektbehov og lavt startmoment
 − Laget for høy kapasitet
 − Universalhøster for halm
 − Høy arbeidskvalitet
 − Svært lavt behov for vedlikehold

Adapter for maisplukker laget for skurtresker:

 − Med adapteret kan man koble til en maisplukker og høste 
hele kolber til Mais-Kolbe-Silo (MKS).

 − Effektiv og skånsom plukking

Dine fordeler.

●  Standard      ○  Tilvalg      □  Kan leveres      –  Leveres ikke ●  Standard      ○  Tilvalg      □  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 tilvalgsutstyr 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 en benevnelse på Tier-normen brukt i dette dokumentet for informasjon og bedre forståelse.  
En autorisasjon for geografiske regioner hvor avgassreguleringen styres av Tier, kan dermed ikke benyttes.

PREMIUM LINE for ORBIS

Artikkel nr. Beskrivelse Merknad
00 0383 148 0 Spredende, stor skive, dreiende mot venstre For ORBIS 900 / 750 / 600 / 450
00 0383 147 0 Samlende, stor skive, dreiende mot venstre For ORBIS 900 / 750 / 600 / 450.
00 0498 380 0 Sliteplate, glidesko, stor For ORBIS 900 / 750 / 600 / 450

00 0499 006 0 Sliteplate under skivene For ORBIS 900 / 750 / 600

00 0383 288 0 Matetrommel, øvre, høyre For ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 286 0 Matetrommel, nedre, høyre For ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 287 0 Matetrommel, øvre, venstre For ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 285 0 Matetrommel, nedre, venstre For ORBIS 900 / 750 / 600
00 0498 382 0 Sliteplate, glidesko, liten For ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 145 0 Samlende, liten skive For ORBIS 900 / 750 / 600

00 1319 479 0 Ledeskinne av stål, midtre, venstre nede For ORBIS 900 / 750
00 1319 480 0 Ledeskinne av stål, midtre, venstre oppe For ORBIS 900 / 750
00 1319 835 0 Ledeskinne av stål, liten skive For ORBIS 900 / 750
00 1319 481 0 Ledeskinne av stål, midtre, høyre oppe For ORBIS 900 / 750

00 1319 487 0 Ledeskinne av stål, midtre, venstre oppe For ORBIS 600 / 450
00 1319 485 0 Ledeskinne av stål, midtre, venstre nede For ORBIS 600 / 450
00 1319 825 0 Midtre beskyttelse under ORBIS, for kraftoverføring For ORBIS 600 / 450
00 1319 486 0 Ledeskinne av stål, midtre, høyre oppe For ORBIS 600 / 450

00 1319 669 0 Ytre ledeskinne av stål For ORBIS 750

PREMIUM LINE for DIRECT DISC

Artikkel nr. Beskrivelse
00 0137 448 0 Slåtteskive med hurtigkobling for knivene

Redskapsadapter for JAGUAR

PICKUP 
380 / 300

DIRECT DISC
600 P / 500 P
600 / 500

ORBIS
900

ORBIS
750

ORBIS
600 SD / 600

ORBIS
450

RU 
450

JAGUAR
900-serien ○ / ○ ○ / ○ ○ ○ ○ / ○ ○ ○
800-serien ○ / ○ –/○ – ○ ○ / ○ ○ ○

PICK UP

PICKUP 380 300
Arbeidsstilling mm 4660 3680
Arbeidsbredde, fra tind til tind mm 3600 2620
Transportbredde mm 3976 3000
Lengde mm 1440 1440
Høyde mm 1450 1450
Vekt kg 1580 1390

Utstyr for direkte slått

DIRECT DISC 600 P 600 500 P 500
Arbeidsbredde mm 5959 5959 5132 5132
Transportbredde mm 6015 6015 5189 5189
Transportlengde, plassert på vogn mm 10900 10900 10000 10000
Lengde mm 2590 2205 2590 2205
Høyde mm 1750 1750 1750 1750
Vekt kg 3330 3030 3080 2830

ORBIS 900 / 750 med transportsystem: Senteravstand til Jaguar

JAGUAR Senteravstand fra aksel på ORBIS transportsystem til drivaksel på JAGUAR
900 mm 1300
800 mm 1480

Adapter for JAGUAR med maisplukker

Kompatibel med JAGUAR

Adapterets mål
Frontaggregater/
skjærebord Rader Type 496 Type 497 Type 498

Vekt 530 kg CONSPEED 6 ○ ○ ○
Bredde 2320 mm CONSPEED 8 – – ○
Høyde 1110 mm CORIO 6 ○ ○ ○
Lengde 725 mm CORIO 8 – – ○

Maiskjeft

ORBIS 900 750 600 SD 600 450 RU 450
Arbeidsbredde mm 9170 7600 6110 6150 4750 4500
Transportbredde mm 3290 3000 2950 3000 3000 3000
Lengde mm 2450 2450 2700 2350 2400 2900
Høyde mm 1425 1425 2330 1350 1500 2100
Vekt kg 4000 3300 2830 2700 2255 2300
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