Traktorer

NEXOS
250 240 230 220 210

Liten, men effektiv. Den nye NEXOS.

NEXOS

Sterk, effektiv og allsidig. På gården, i frukthagen eller i teknisk
etat: Den nye NEXOS passer dine ønsker og arbeidsoppgaver.
Det finnes en rekke redskaper og tilpasninger som gjør
NEXOS i stand til å mestre utallige oppgaver.
Bli kjent med de nye NEXOS-modellene fra CLAAS:
− Tre varianter; F, VL og VE med en total bredde fra 1,00 m
− Fem modeller med effekt opp til 112 HK
− Kraftig hydraulikk med pumpekapasitet opp til 87 l/min

nexos.claas.com
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Fra stor familie.
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CLAAS har ikke bare mange års erfaring med
innhøstingsutstyr, produksjon og markedsføring i over
140 land, men tilbyr også et omfattende utvalg av
traktorer med 50 forskjellige modeller fra 75 til 530 hk.
NEXOS utnytter fordelene fra begynnelsen fra CLAAS
sin kompetanse, da produktutvikling, langsiktige
testing og produksjonsprosesser er underlagt strenge
krav til kvalitet og pålitelighet.

Finn ut mer om utvikling og produksjon
av CLAAS-traktorer:
tractors-making-of.claas.com
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

CLAAS POWER SYSTEMS

Optimal drift for det beste resultatet.
Maskinutviklingen hos CLAAS står for konstant jakt på
enda høyere effektivitet, 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 arbeidssystemene og med
drivstoffbesparende teknologi som raskt betaler seg.
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Mangfold i alle sammenhenger. Flere NEXOS.

Serie og dimensjoner

Imponerende allsidig.
NEXOS beviser med sine tre varianter F, VL og VE, et bredt
utvalg av dekk og plattform eller førerhusutstyr slik at den
kan brukes i radkulturer eller bær- og frukthager. Totalt sett
tilbyr den nye generasjonen NEXOS hele 14 modeller fra
75 til 112 hk.
Skreddersydde etter dine behov:
−− Basismodell med mekanisk gir og trepunktsregulering
−− Elektronisk REVERSHIFT vendegir
−− TWINSHIFT hurtiggir
−− Mekanisk eller elektronisk betjening av
trepunktshydraulikken bak
−− Hydraulikk med pumpekapasitet opp til 87 l/min
−− Opp til 4 elektronisk betjente hydraulikkventiler
−− Førerhus med klimaanlegg og nytt aktivt kullfilter
−− Trepunktsløft og kraftuttak foran
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1575 mm

2480 mm

2430 mm

Totalbredde fra 1 m

NEXOS F plattform

Totalbredde fra 1,26 m

NEXOS F

2455 mm

NEXOS VL

NEXOS VE

Totalbredde fra 1,45 m

Totalbredde fra 1,45 m
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Store krefter og liten kropp.

Motor

NEXOS 250 F / VL

NEXOS eksosetterbehandlingssystem

Nm

HK

Maks. 112 hk

600

120
112
100

500

Ladeluftkjøler

Luftfilter

80
450
440

60

400

40

EGR-kjøler

350

300

Turbolader

250

200

o/min

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Motor

Effekt og dreiemoment med CPM

DOC / DPF

Effekt og dreiemoment uten CPM
Verdier i henhold til ECE R 120

Konstant effekt.

Minimale utslipp.

Med CLAAS's spesifikke motoregenskaper står hele

Innføringen av utslippskravene fra Stage IIIB (Tier 4i)

dreiemomentsområdet tilgjengelig over et bredt

representerer uten tvil det viktigste steget så langt i form av å

turtallsområde. Dette sikrer konstant effekt og ytelse når det

begrense forurensning fra traktorer i smalsporklassen.

virkelig gjelder. Drivstoffbesparende drift ved lave turtall og

Regelverket tilsier en reduksjon i svevestøv (PM) på 90% og

maks. dreiemoment med ECO-kraftuttak eller arbeid ved

en reduksjon i nitrogenoksider (NOx) med 50 %.

nominelt turtall med full reserveeffekt, er ikke noe problem.

Sterk kjerne.

Motorvolumet på kun 3,4 liter gir et lavt drivstofforbruk. Den

Den elastiske effektkurven reduserer behovet for giring.

4-sylindrede motoren er velbalansert og har meget jevn

Helt topp.

Under panseret er alle ELIOS-modellene utstyrt med en

gange, lavt støynivå og lang levetid. Til tross for den kompakte

moderne, rentbrennende, økonomisk 3,4 L motor fra FPT. Vi

størrelsen tilbyr NEXOS kjølevifte med viskosekobling og

nevner bl. a.:

moderne innsprøytnings- og avgassteknologi som gir et godt

−− Kjølevifte med viskosekobling

grunnlag for effektiv, økonomisk drift. NEXOS er utstyrt med

Takket være CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT) gir

forbrenning tregere og når ikke så høye temperaturer.

−− 1.600 bar høytrykks Common-Rail innsprøytning (HPCR)

forvarming av innsugningsluften som standard.

NEXOS 250 en effektøkning på opptil 9 hk ved

Dannelsen av nitrogenoksider unngås så godt som. Imidlertid

kraftuttaksarbeid og transport over 13 km/t. Den er derfor

kan grenseverdiene bare oppnås med bruk av partikkelfilter

Maksimalt dreiemoment

ideell for transportoppgaver med større tilhengere, og for bruk

(DPF). Ved bruk av EGR-teknologien er det ikke behov en

i Nm

ved effektkrevende kraftuttaksarbeid. Med en maksimal effekt

ekstra tank og annet drivstoff.

på 112 hk og et maksimalt dreiemoment på 440 Nm, takler

−− Turbolader
−− Ladeluftkjøler

Maks. effekt i HK

−− Oppfyller utslippskravene i henhold til Stage IIIB (Tier 4i) ved
hjelp av dieselpartikkelfilter, DOC-katalysator og
avgasstilbakeføring (EGR)

NEXOS

ECE R 120

ECE R 120

250 F, VL

1121

440

240 F, VL, VE

103

406

230 F, VL, VE

92

366

220 F, VL, VE

85

334

210 F, VL, VE

75

309

1

Maks.verdi med CPM (9 hk effektforsterker)

NEXOS 250. Få utført mer.

Med EGR (Exhaust Gas Recirculation) blir en del av motorens
avgasser blandet med frisk luft. Dermed går motorens

den, til tross for den kompakte størrelsen, et bredt spekter av

Når man utviklet NEXOS-traktorene tok man nøye hensyn til

arbeidsoppgaver.

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.

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

Gruppe I

Gruppe II

Gruppe III

Girsystemer og kraftuttak

40 km/t ved turtall fra 1400 o/min
til 2300 o/min,
Dekkdimensjon 14.9 R 28

Hovedbruksområde
km/t

0

5
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15

20

25

De 24 girene tilbyr riktig hastighet for alle typer arbeid. Med en

30

35

40

Kraftuttak med krefter.

minimumshastighet på 500 m/t ved nominelt turtall, er du
perfekt utstyrt for spesielle arbeidsoppgaver.

NEXOS har forskjellig kraftuttaksutstyr. Bl.a. vegavhengig
kraftuttak, eller til og med et 540 ECO kraftuttak ved 1650 o/

Fem transmisjonsvarianter.

REVERSHIFT vendegir på rattet tillater rask og praktisk

min (motorturtall) for å oppnå et lavt drivstofforbruk og lavt

vendemanøvre. Enten det er på vendeteigen eller ved stabling

støynivå ved lett kraftuttaksarbeid.

av kasser, kan du skifte kjøreretning uten pause. TWINSHIFT

−− 540 o/min

powershift betjenes lett ved å trykke på en knapp på

−− 540 ECO og 540 o/min

girhåndtaket.

−− 540 og 1000 o/min

Med transmisjonsvarianten 24 V / 12 R, kan du nesten

Hydraulisk kraftuttaksinnkobling er standard. På traktorer med

glemme kløtsjpedalen. Ved å trykke inn kløtsjknappen på

24 V / 12 R transmisjon styres kraftuttaket elektronisk.

girspaken, spesielt under transportarbeid, kobles kløtsjen ut
−− 24 F / 24 R med mekanisk vendegir og splittgir

og du velger neste mekaniske gir.

−− 12 V / 12 R med mekanisk vendegir og 30 km/t maksimal
Med fem ulike girsystemer å velge mellom tilbyr NEXOS alltid

hastighet for modeller med 4-hjulsdrift eller bakhjulsdrift (fire

en passende løsning:

gir, tre grupper)

−− 24 F / 12 R med REVERSHIFT vendegir og TWINSHIFT
(to-trinns powershift)
−− NY: 24 F / 24 R med REVERSHIFT vendegir og mekanisk
splittgir (kun på NEXOS og VL)
−− 24 F / 24 R med mekanisk vendegir og to-trinns
TWINSHIFT (to-trinns powershift)

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

Med REVERSHIFT og TWINSHIFT:
Den elektroniske kløtsjen betjenes
men en knapp på girspaken.
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Trekke mer. Svinge krappere.

Design og konstruksjon

4WD-automatikk.
Ved å trykke på en knapp er 4-hjulsdrift tilgjengelig. For å
unngå unødvendig dekkslitasje, kobler automatikken ut
forhjulsdriften fra 14 km/t. For at høyere sikkerhet blir ivaretatt
på vegen, aktiveres 4-hjulsdriften automatisk når du bremser.
Dermed kan NEXOS stanse trygt når som helst.

CLAAS Traktorkonsept.

Lang akselavstand og optimal vektfordeling

Laget for de trangeste steder.

−− Høy kjørekomfort
NEXOS i CLAAS sitt typiske design overbeviser med sin

−− God og sikker i transportoppdrag langs vegen

Den spesielt utviklede fronten har et bredt feste for radiatoren

smidige karakter. Kombinasjonen av lang akselavstand med

−− Større trekkraft og bedre ytelse uten behov for ekstra ballast

rett over forakselen. Traktoren er kompakt og laget veldig

en optimal vektfordeling på 50% foran og 50% bak med en

−− Større løftekraft og bedre stabilitet

smal, som midjen til en veps. I tillegg kobler den

kompakt totallengde, bidrar til at NEXOS kan løfte og trekke

−− Optimalt drivstofforbruk

styrevinkelavhengige automatikken for 4-hjulsdriften ut

tungt utstyr - og gjør i alle tilfeller en optimal jobb. Størrelse

−− Skånsom på åkeren og lettkjørt langs veien uten behov for

forakselen ved en styrevinkel på mer enn 14°. Dette forbedrer

betyr ikke alt.

ekstra ballast

eksempel manøvrerbarhet på vendeteigen. Alt dette bidrar til
lover sammen med kompakt design en stor styrevinkel og

Kompakt design.

Kort totallengde:

minst mulig svingradius.

−− God manøvreringsevne
−− Kort ekvipasje, selv med henger

Det nye, markante motorpanseret gir deg optimal sikt.

−− God oversikt

Samtidig er det nok plass til alle komponenter for

−− Enkel styring av frontmonterte redskaper

eksosetterbehandling og for kjølesystemet som er designet for
høyere kapasitet.
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Færre arbeidsoperasjoner, mer utført arbeid.

Trepunktshydraulikk foran og bak.

Stor løftekraft.
Med en maksimal løftekraft på 3,1 tonn (VE maks 2,5 t) i
kulene på trestengene kan NEXOS håndtere store redskaper.
VL- og F-modellene leveres med hydraulisk topp- og
stabilisatorstag så de bli lettere å manøvrere presist og sikkert
i hellende terreng. Trepunktshydraulikken bak har mekanisk
eller elektronisk TCE 6-styring. Det er knapper for utvendig

Flere kombinasjoner.

Flere tilkoblingsmuligheter.

Med en løftekapasitet på 2,8 tonn løfter trepunktshydraulikken

I stedet for trepunktshydraulikk foran kan NEXOS kan også

Et tilpasset stag langs motoren støtter alle tilkoblede

foran et hvilket som helst redskap. Foruten det klassiske 1000

være utstyrt med en tilkoblingsplate foran. Dette anbefales

redskaper. I tillegg er et gjengeområde integrert i dette staget

o/min frontkraftuttaket, er 540 ECO tilgjengelig ved 1650 o/

spesielt når frontmonterte redskaper sjelden til- og frakobles.

mellom foraksel og førerhuset for å lage mulighet for

min. Dette gjør det mulig ikke bare å redusere kostnadene,

Ved svært tungt utstyr blir overhenget forover redusert

sidemontert utstyr.

men også redusere drivstofforbruket under lett arbeid.

sammenlignet med når det er koblet til trepunktshydraulikken.

Liten med sterk.

betjening på bakskjermene for å gjøre det lettere og sikrere å
koble redskaper til og fra.

Direkte på trepunktshydraulikken foran kan det kobles til en
ekstern hydraulikkventil og en fri retur. En elektrisk kontakt
muliggjør tilkobling av ulike forbrukere foran.

Praktisk utvendig betjening av mekanisk eller elektronisk styrt
trepunktshydraulikk bak.
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Du kan velge mellom mekanisk eller elektronisk betjening av
trepunktshydraulikken bak. Begge løsningene er ergonomisk riktig plassert på
høyre side av førersetet.

Sammenleggbar trepunktshydraulikk
foran sikrer lite overheng for trygge
snumanøvre på vendeteigen.
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Liten traktor med stor hydraulikk.

Pumpe 1: 60 l/min

Hydraulikk

Mengderegulering
Nr. 4

Pumpe 2: 27 l/min

Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1

Pumpe 3: 27 l/min

3-pumpers hydraulikkanlegg med oljekapasitet på til sammen 114 l/min: 87 l/
min til eksterne hydraulikventiler og trepunktsløft bak, samt 27 l/min til styring og
transmisjon.

Hydraulikkapasitet etter behov.
Med sin enorme hydraulikkapasitet er NEXOS ideell for
krevende redskaper eller utstyrskombinasjoner. Som standard
har den to hydraulikkpumper. En 60 l/min pumpe leverer olje
til de eksterne hydraulikkventilene og trepunktshydraulikken
bak. Den andre pumpen leverer olje til styringen. For
arbeidsoperasjoner med spesielt høyt krav til
hydraulikkapasitet kan NEXOS være utstyrt med en 3-pumpe
hydraulikkrets som gir en oljemengde på 87 l/min. Den tredje
pumpe med 27 l/min forsyner utelukkende
trepunktshydraulikken bak. Styring, eksterne hydraulikkventiler
og trepunktshydraulikk bak forsynes uavhengig av hverandre.

En hydraulikkventil for opptil tre forbrukere.

Kjøring av flere overlappende funksjoner er dermed mulig uten
problemer.

Som tilleggsutstyr kan en hydraulikkventil utstyres med inntil to
elektroniske omkoblingsventiler. Ved å trykke på en knapp,
kan føreren lede oljestrømmen til de fire uttakene foran
førerhuset. En hydraulikkventil for opptil tre forbrukere.

Mekanisk eller elektronisk betjente
hydraulikkventiler.
NEXOS kan leveres med opp til 4 mekanisk betjente
hydraulikkventiler. Det mest komfortable alternativet er
selvsagt 4 elektronisk betjente ventiler. Betjeningen skjer via
ELECTROPILOT-spaken og to vippehendler.
Hydraulisk tilhengerbrems gjør ELIOS til en fleksibel
transportmaskin.*
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* Ikke tilgjengelig i alle land
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Utvendig kompakt. Innvendig komfortabel.

Komfort

Førerhuset på NEXOS er utrolig sjenerøst på alle måter.
På denne måten har den et maksimalt volum i
smalsporklassen. Mer plass for mer komfort:
−− Optimal sikt i alle retninger med 6-stolpers førerhus
med svært smale førerhusstolper
−− Meget gode inn- og utstigningsforhold
−− Støysvak og komfortabel arbeidsplass
−− Elektronisk komfortutstyr er mulig
−− Plattformutgaver for NEXOS F-modeller kan leveres

20
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Uttrykk for reell størrelse.

Førerhus

Det store i det små.
Høy kvalitet og allsidighet finner du i hver detalj. Store dører og
sklisikre stigtrinn gjør av- og påstigning sikker og bekvem.
Både front- og bakruten kan åpnes for naturlig ventilasjon,
men under støvete og varme forhold sørger klimaanlegget for
en arbeidsplass med behagelig temperatur.
For bruk i plantevern kan fabrikken montere et aktivert
karbonfiltre for å beskytte brukeren. Sammen med spesielt
sikker tetning av førerhuset og sterk ventilasjon, beskyttes
føreren alltid optimalt selv under intensiv bruk av åkersprøyten.

NEXOS F med plattform.
Som en plattform-variant med sammenleggbar veltebøyle er
NEXOS F den ideelle partneren på plantasjer eller i drivhus
med lav byggehøyde. En gassfjær og boltlåsingen gjør at
veltebøylen legges ned uten problemer. Som for alle modeller,
kan du også utstyre plattform-varianten av NEXOS F med
ulike transmisjonalternativer, mekanisk betjening eller

Rom for mer komfort.

komfortelektronikk for dine behov.

På grunn av den ergonomiske plasseringen av alle
betjeningselementer og deres klare funksjoner, kan NEXOS

I utviklingen av NEXOS har CLAAS-ingeniørene lagt vekt på

kjøres komfortabelt og uten utmattelse selv ved lange

For begge versjonene, enten det er førerhus eller plattform,

god plass for traktorføreren. Dermed har førerhuset et

arbeidsøkter. Tydelig informasjon om driftstilstanden til NEXOS

kan sete med luftfjæring leveres som tilleggsutstyr. I tillegg er

maksimalt volum i denne traktorstørrelsen, så selv høye førere

som kjørehastighet, motorturtall og kraftuttakshastighet bak

mulig å justere rattstammen for å gi føreren en behagelig

har god benplass og kan føle seg komfortable.

finnes på instrumentpanelet. Slik har du alltid alt under

sittestilling.

kontroll.
Takket være de store glassflatene, har NEXOS-førerhuset en
utmerket sikt i alle retninger. Spesielt det buede vinduene i
bare del av førerhuset byr på uhindret sikt over arbeidsutstyr
og miljø.

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

22

For naturlig ventilasjon, kan
oppvippbar frontrut velges.

En kabelføring gjennom førerhuset forover og bakover og en egen
monteringsskinne på høyre dør, gjør det enkelt å montere forskjellig tilleggsutstyr
og redskapsterminaler.

Foldbare posisjonslys på NEXOS hindrer skader på vekstene.
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Komfortabel elektronisk betjening.

Betjeningskonsoll på høyre side

Alt på riktig plass.
Uansett modell, så har NEXION betjeningselementer som er

1

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.

6

7
9

Den ergonomiske sidekonsollen.
Riktig plassert for en avspent, men effektiv innsats.

4

3

10
5

Sidekonsollen er et resultat av omfattende analyser av alle de
bevegelser en traktorfører må utføre. Derfor har vi lagt

8

2

A

11

1

B

betjeningen av alle de viktigste, ofte repeterende funksjonene,

C

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

Panel for elektronisk styrte hydraulikkventiler

5

Innstilling og aktivering av opp til to turtallsminner

6

Tids- og mengdejustering av elektronisk betjente

Pent og ryddig.

hydraulikkventiler på joystick'en
7

Hovedbryter for hydraulikkventiler

Den elektroniske betjeningen av trepunktshydraulikken bak er

Innstilling av elektronisk trepunktshydraulikken bak:

8

Elektronisk betjent firehjulstrekk og differensialsperre

gunstig plassert like til høyre for føreren. Innstillingene er

A Posisjons- og trekkraftregulering

9

Innstilling av elektronisk trepunkt bak

plassert ved høyre B-stolpe. Slik er det lett å komme til og selv

B Senkehastighet

10 Betjening av de hydrauliske stabilisatorstagene

om man vender seg bakover kan man enkelt gjøre de

C Løftehøydebegrensning

11 25A kontakt

nødvendige innstillingene.

Frontkraftuttaket er alltid elektronisk betjent. For det
bakre kraftuttaket er elektronisk betjening
tilleggsutstyr.
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Tids- og mengderegulering for de fire elektroniske
hydraulikkventilene styres via dreiebrytere.
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Utstyr med mekanisk betjening.

Betjeningskonsoll på høyre side

Det enkle alternativet.
Hvis man er ute etter en enklere modell, anbefaler vi NEXOS
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.
4

Den ergonomiske sidekonsollen.

7

2
3

6

Enten man velger mekanisk eller elektronisk betjening så er
alle funksjoner i sidekonsollen ergonomisk, riktig plassert slik

5
8

at de best brukte ligger fremst og de minst brukte ligger lenger
bak:
1

Betjening av trepunktshydraulikken bak

2

Betjening av mekaniske hydraulikkventiler

3

Innstilling og aktivering av opp til to turtallsminner

4

Elektronisk håndgass

5

Elektronisk betjening av kraftuttaket foran (tilleggsutstyr)

6

Elektronisk betjent firehjulstrekk og differensialsperre

7

25A kontakt

8

Betjening av de hydrauliske stabilisatorstagene

9

Hydraulisk betjening av kraftuttaket bak

2
1

10 Forvalg av kraftuttaksturtall og vegavhengig kraftuttak

9

10

Også med mekanisk betjent trepunktshydraulikk bak, lar senkehastigheten og
følsomheten til trekkraftreguleringen justeres i små trinn under førersetet.
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Det er lett å kjøre kraftuttaksdrevet redskap på en NEXOS takket være
turtallsminnefunksjonen.

Hydraulisk innkobling av kraftuttaket er standard. På traktorer med REVERSHIFT
kan man velge elektronisk innkobling.
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Enkel. Sikker. Pålitelig.
CLAAS service og vedlikehold.

Service

Vedlikehold, reservedeler, service. Team CLAAS kan
det alt sammen. Stopptiden på en NEXOS 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.
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Vedlikehold skal være enkelt.

Vedlikehold

Fort gjort.

Takket være at hele panseret kan løftes opp, åpnes hele

Førerhusfilteret sørger for ren og frisk luft i førerhuset. Det er

motorrommet med kun et håndgrep. Luftfilteret er direkte

lett å komme til for service og bytting fra utsiden. Hvis man

De daglige vedlikeholdsarbeidene skal være så enkle som

Med de lange oljeskiftintervallene (motor 600 t, transmisjon og

tilgjengelig og er raskt å sjekke og rense. Det medfølgende

bruker traktoren i sprøyting kan man montere et aktivt kullfilter

mulig. Erfaringene med slikt arbeid er jo at ingen synes at det

hydraulikk 1200 t) kan mye tid og penger spares. Slik går

spesielle blåseverktøyet gjør rengjøringen av de tett

i stedet for standardfilteret.

er gøy å utføre kompliserte og vanskelige oppgaver.

mindre dyrebare tid tapt i sesongen og maskinen er der den

sammenstilte kjølerne til en lek. Slik kan kjølerflatene raskt

hører hjemme: På jobb.

kontrolleres og rengjøres.

−− 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 NEXOS
−− Alt daglig vedlikehold kan utføres helt uten bruk av verktøy

Hovedstrømbryteren er plassert på baksiden av
førerhuset og er lett tilgjengelig.

30

Til tross for trang plass kan hver NEXOS utstyres
med en verktøykasse.

Praktisk er den store åpningen i motorpanseret.
Den gjør at den beskyttede tanken er enkel å åpne
og fylle.

31

Vi holder hjulene i gang.
CLAAS Service og deler

Vi holder hva vi lover.

CLAAS service og deler

Riktige driftsmidler for dine CLAAS maskiner:
CLAAS FARM PARTS.

Du kan stole på CLAAS: Hvis du trenger oss, så er vi der.

Sikkerhet kan planlegges.

Fra Hamm til hele verden.

Våre serviceprodukter og CLAAS MAXI CARE hjelper deg til å

Vårt sentrale reservedelslager leverer alle originale deler raskt

Overalt. Så raskt som mulig. Pålitelig, 24 timer i døgnet, om

CLAAS FARM PARTS tilbyr et av markedets største

øke driftssikkerheten på dine maskiner og redusere risikoen

og pålitelig over hele verden. Din lokale CLAAS partner har i

det trengs. Med presise løsninger for dine maskiner. Slik

reservedels- og tilbehørsprogram for landbruksmaskiner. Slik

for uønskede driftsavbrudd. Det gir bedre og mer forutsigbar

løpet av kort tid fått akkurat det som skal til for å løse ditt

holder vi hjulene i gang.

holder vi hjulene i gang.

økonomi. Slik holder vi hjulene i gang.

problem. Slik holder vi hjulene i gang.

ORIGINAL deler og tilbehør

Alltid moderne og oppdatert.

Vi har det din CLAAS maskin trenger: Skreddersydde

CLAAS forhandlere er blant de dyktigste

reservedeler med riktig kvalitet. Oljer og smøremidler. Praktisk

landbruksmaskinrådgivere og verksteder i verden. Våre

tilbehør. Benytt deg av vårt omfattende utvalg av produkter. Vi

teknikere er høyt kvalifisert og spesielt trent på CLAAS

har akkurat den løsningen som din maskin trenger for 100%

maskiner og spesialverktøy for disse. Moderne

driftssikkerhet. Slik holder vi hjulene i gang.

diagnoseverktøy effektiviserer jobben. Overlat
serviceoppgavene til CLAAS - vi utfører de med erfaring,
kompetanse og pålitelighet.

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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Overbevisende argumenter.

NEXOS

250 F-VL

Motor
Produsent
Avgassnorm
Antall sylindre
Motorvolum
Turbolader
Ladeluftkjøler
Oppgitt motorturtall
Innsprøytningssystem
Maks. effekt (ECE R 120)1
Homologert effektverdi (97/68 EG)2
Motorturtall ved maks. dreiemoment
Maks. dreiemoment
Kjølevifte med viskosekobling
Volum, drivstofftank (standard)
Ekstra drivstofftankvolum hos NEXOS F og VL (tilleggsutstyr)
Oljeskiftintervall
Eksosanlegg vertikalt på motorpanser
Eksosanlegg på førerhusstolpe (A-stolpe)
Eksosanlegg på siden, under til høyre (NEXOS F med plattform leveres kun
med dette type eksosanlegg)

cm3

o/min
kW/HK
kW
o/min
Nm
l
l
h

NEXOS

CLAAS POWER SYSTEMS.

Komfort.

− Fem 4-sylindrede modeller med maks. effekt fra 72 til

− Komfortførerhus med klimaanlegg eller naturlig ventilasjon

112 HK
− Minimal total bredde på 1,00 m på NEXOS VE, 1,26 m på
NEXOS VL og 1,45 m på NEXOS F
− Det kan velges mellom fem girvarianter

gjennom front- og bakvindu som kan åpnes.
− Utmerket sikt i alle retninger takket være store vindusflater
− Aktivt kullfilter for ekstra beskyttelse av føreren f.eks. under
sprøyting med plantevernmidler

− REVERSHIFT kløtsjfritt vendegir for mer komfort

− Komfortsete med luftfjæring som tilvalgsutstyr

− Maksimal løftekraft fra 3,1 tonn (VE maks. 2,5 tonn) i

− Avansert elektronisk betjening gjør det enkelt og lettvint å

trekkstengene bak
− Kraftuttakshastigheter: 540, 540/540 ECO eller 540/1000
− Fire elektroniske hydraulikkventiler betjenes via
ELECTROPILOT med joystick og to vippebrytere
− 60 l eller 87 l hydraulikkanlegg til eksterne hydraulikkventiler
og trepunkten bak
− Trepunkt med integrert kraftuttak foran.

være traktorfører
− Utvendig betjening av trepunktshydraulikken for sikker tilog frakobling
− Enkelt vedlikehold fordi det er lett å komme til alle
vedlikeholdspunkter
− Lange oljeskiftintervaller på 600 t (motor) og 1200 t

4
3400
●
●
2300
82/1122
76
1600
440
●
75
28
600
●/●
○/○
○/○

240 F-VL-VE

210 F-VL-VE

250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Trans-misjon
12F/12R med mekanisk vendegir og 30 km/t
24F/24R med mekanisk vendegir og splittgir i 40 km/t utgave
24F/24R med mekanisk vendegir og TWINSHIFT to-trinns powershift i
40 km/t utgave
24F/24R med REVERSHIFT hydraulisk vendegir og mekanisk splittgir i
40-km/t utgave
24F/24R med REVERSHIFT hydraulisk vendegir og TWINSHIFT to-trinns
powershift i 40 km/t utgave
Min. hastighet med 12V/12R transmisjon ved nominelt motorturtall
Min. hastighet med alle transmisjoner unntatt 12V/12R ved nominelt
motorturtall

km/t
km/t

Kraftuttak
Kløts avhengig av modell
540 o/min
540/1000 o/min
540/540 ECO o/min
Kraftuttakstapp
Foraksel med 4-hjulsdrift
Elektrohydraulisk inn-/utkobling
Automatisk differensialsperre foran/bak (differensialbrems foran / mekanisk
sperre bak)
Maks. svingvinkel

Grader

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□

□

–

□

□

□

1,42
0,5

1,40
0,5

1,40
0,5

●
○
○
○

mekanisk / hydraulisk betjent
●
○
○
○

●
○
○
○

○
●

○
●

○
●

55

55

55

(transmisjon)

1

Samsvarer med ISO TR 14396.

2

Ytelse og kapasiteter tilpasset godkjennelseskravene. Ytelsene iht. 97/68/EU tilsvarer 2000/25/EU.

● Standard

220 F-VL-VE

FPT
FPT
FPT
FPT
Stage III B med dieseloksidasjonskatalysator og partikkelfilter
4
4
4
4
3400
3400
3400
3400
●
●
●
●
●
●
●
●
2300
2300
2300
2300
Common-Rail
76/103
68/92
62/85
55/75
72
67
61
55
1600
1500
1500
1500
406
366
334
309
●
●
●
●
75
75
75
75
28
28
28
28
600
600
600
600
●/●/●
●/●/●
●/●/●
●/●/●
○/○/–
○/○/–
○/○/–
○/○/–
○/○/○
○/○/○
○/○/○
○/○/○

− CLAAS Service

3
44

230 F-VL-VE

○ Tilleggsutstyr

□ Leveres

– Leveres ikke

NEXOS

250-240-230-220-210 F

250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

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

●
●

●
●

●
●

27
190
●
60
190
○
60
27
190
2-6
○
●

27
190
●
60
190
○
60
27
190
2-6
○
●

27
190
●
60
190
○
60
27
190
2-6
○
●

3110
1940
○
○
○
●
○

3110
1940
○
○
○
●
○

2490
1565
○
○
○
●
–

○
2800
○
○

○
2800
○
○

○
2800
○
○

Førerhus
Førerhus / bøyle
Førersete med mekanisk fjæring
Førersete med luftfjæring
Rattkonsoll, høyde- og vinkeljustering
Varmeapparat
Klimaanlegg
Justerbare bakskjermer
Justerbare forskjermer
Vinduspusser på bakvindu
Maks. antall arbeidslys
Med kjørelys

□/□
●
○
○
●
○
●
○
○
2 foran / 2 bak
○

●/–
●
○
○
●
○
●
○
○
2 foran / 2 bak
○

●/–
●
○
○
●
○
●
○
○
2 foran / 2 bak
○

Vekt (4-hjulsdrift, standarddekk, med olje og drivstoff, uten fører)
Bakhjul
Forhjul
Vekt, uten tilleggsvekter
Maks. frontballast uten trepunktsløft foran
Tillatt totalvekt

380/85 R 28
9.5 R 20
3110
250
4400

320/85 R 28
280/70 R 18
3050
250
4400

320/85 R 28
280/70 R 18
2990
250
4100

Hydraulikksystem
Hydraulikkpumpekapasitet for styring, bremser og egetforbruk
Maks. arbeidstrykk
Hydraulikkrets med 2 pumper
Hydraulikkpumpekapasitet for styring og trepunkt bak
Maks. arbeidstrykk
Hydraulikkrets med tre pumper
Oljemengde for hydraulikkventiler
Hydraulikkpumpekapasitet for trepunktshydraulikk bak
Maks. arbeidstrykk
Antall mekanisk betjente hydraulikkventiler (min.–maks.)
Fire eller seks elektronisk betjente hydraulikkventiler der to styres med krysspak
Mengderegulering på alle elektronisk betjente hydraulikkventiler
Trepunktsløft bak
Maks. løftekraft i trekkstangkulene
Løftekapasitet i hele løfteområdet ved 610 mm
Utvendig betjening av trepunktsløftet bak
Elektronisk betjent trepunktshydraulikk bak
Hydraulisk løftestang
Mekaniske stabilisatorstag
Hydrauliske stabilisatorstag
Trepunktsløft foran
Trepunktsløft foran
Maks. løftekraft i trekkstangkulene
Frontkraftuttak 1000 o/min
Kraftuttak foran 540 ECO

l/min
bar
l/min
bar
l/min
l/min
bar

kg
kg

kg

kg
kg
kg

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.

● Standard

○ Tilleggsutstyr

□ Leveres

– Leveres ikke

NEXOS

250-240-230-220-210 F

250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Dimensjoner
Bakhjul
Forhjul
Høyde med førerhus
Høyde uten førerhus (veltebøyle slått opp / foldet sammen)
Minste utvendige bredde

mm
mm
mm

380/70 R 28
280/70 R 20
2455
2577/1952
fra 1450

380/85 R 28
7.50 R 16
2480
–
f 1260

320/85 R 28
7.5 R 16
2430
–
fra 1000

Lengde
Akselavstand (med 4-hjulsdrift) (b)
Totallengde (uten frontvekter) (c)

mm
mm

2124
3977

2148
3977

2148
3977

Dekk for utgave med 4-hjulsdrift
Bakhjul
12.4 (320/85) R 24
12.4 (320/85) R 24
13.6 (340/85) R 24
13.6 (340/85) R 24
13.6 (340/85) R 24
360/70 R 24
360/70 R 24
380/70 R 24
380/70 R 24
420/70 R 24
420/70 R 24
480/65 R 24
9.5 (250/85) R 28
9.5 (250/85) R 28
11.2 (280/85) R 28
11.2 (280/85) R 28
12.4 (320/85) R 28
12.4 (320/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
14.9 (380/85) R 28
14.9 (380/85) R 28
14.9 (380/85) R 28
360/70 R 28
380/70 R 28
420/70 R 28
420/70 R 28
420/70 R 28
480/65 R 28
480/65 R 28
420/70 R 241
360/80 R 242
400/80 R 282

Se videoen - lær mer.

tractor.claas.com

Dekk for utgave med bakhjulsdrift

Forhjul
180/95 R 16
260/70 R 16
180/95 R 16
10.0/75 R 15.3
260/70 R 16
240/70 R 16
280/70 R 16
260/70 R 16
280/70 R 18
280/70 R 18
280/70 R 20
280/70 R 18
6.00-16
180/95 R 16
180/95 R 16
260/70 R 16
7.50 R 16
280/70 R 20
7.50 R 16
8.25 R 16
280/70 R 18
7.50 R 18
280/70 R 18
9.5 R 20
280/70 R 16
280/70 R 20
280/70 R 18
300/70 R 20
320/70 R 20
280/70 R 18
320/70 R 20
280/70 R 181
250/80 R 162
340/80 R 182

F
–
–
–
–
–
–
□
–
□
□
□
□
–
–
–
–
–
□
–
–
–
–
–
□
–
□
–
□
□
–
□
□
□
□

VL
–
–
□
–
–
–
–
□
–
–
–
–
–
–
□
□
□
–
□
□
□
□
□
–
–
–
□
–
–
□
–
–
–
–

VE
□
□
□
□
□
□
–
□
–
–
–
–
□
□
□
□
□
–
□
□
–
–
□
–
□
–
□
–
–
–
–
–
–
–

Bakhjul
13.6 (340/85) R 24
360/70 R 24
9.5 (250/85) R 28
11.2 (280/85) R 28
12.4 (320/85) R 28
13.6 (340/85) R 28
380/70 R 28

Forhjul
6.00-16
6.00-16
6.00-16
6.00-16
6.00-16
6.50-16
6.50-16
7.50-16
7.50-16

F
–
–
–
–
□
–
□
□
□

VL
□
–
–
□
□
–
□
□
–

VE
□
□
□
□
–
□
–
–
–

Excellent work. Tractors from CLAAS.

a

6

1

Dekk for grasmark

2

Industridekk

● Standard

○ Tilleggsutstyr

b
c

□ Leveres

– Leveres ikke

claas.no
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