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Prasować. I nic poza tym.

Tradycyjnie innowacyjne.

Od chwili gdy w 1921 roku przyznano CLAAS pierwszy  
patent na aparat wiążący, stale udowadniamy ducha 
pionierów i siłę innowacji tworząc nowe, inteligentne 
rozwiązania, znacząco poprawiające jakość słomy, siana i 
kiszonki. Systemem zespołów tnących QUADRANT 3300 RC  
i QUADRANT 3200 RC / FC firma CLAAS oferuje szeroką 
paletę pras wielkobalotowych do wszystkich pasz. 

Dalsze informacje pod: go.claas.com/ucf2013
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Rodzina QUADRANT

Do wszystkich kultur i potrzeb.

Jako jeden z czołowych producentów systemów do zbioru 
pasz, CLAAS proponuje rozwiązania dostosowane do gospodarstw  
o każdej wielkości. Nasze dobrze do siebie dopasowane 
maszyny wspomagają codzienną pracę rolnika, umożliwiając 
mu osiągnięcie najlepszych wyników w produkcji pasz.

Rodzinę pras QUADRANT wyposażono w kanał o wymiarach 
od 80 x 50 cm aż do eurobalotów 120 x 100 cm oraz różne rotory 
z zespołem tnącym i bez niego, co pozwala pracować we 
wszystkich kulturach.

QUADRANT pracuje na całym świecie z najwyższą jakością i 
bez ograniczeń w 25 różnych uprawach. 

Specjalnie do kiszonki.

W hodowli bydła mlecznego kiszonka z traw coraz bardziej 
zyskuje na znaczeniu. Wysoka jakość jest ważna, aby 
stabilizować i podnosić wydajność mleczną. Dokładnie  
tak samo ważna jest też elastyczność i niezależność  
w odniesieniu do momentu zbioru i okien czasowych, 
wykorzystanie transportu oraz możliwości magazynowe.

Zafoliowane baloty z QUADRANT to rzeczywista alternatywa 
dla zbioru traw sieczkarnią.
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Dobrze dobrane. 
QUADRANT z CLAAS.
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Dobrze sprasowane.
Perfekcyjne wymiary.

Na wszystkich rynkach CLAAS oferuje najszerszą 
paletę produktów z sześcioma różnymi modelami i 
pięcioma wymiarami balotów. Każdy klient znajdzie tu 
odpowiednie baloty, czy to 1,00 m 0,90 m lub 0,70 m.
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Program produktów QUADRANT

QUADRANT 3400 | 1,20 x 1,00 m

QUADRANT 3300 | 1,20 x 0,90 m

QUADRANT 2100 | 0,80 x 0,70 m
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QUADRANT 3400.
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QUADRANT 3400

Wyjątkowe baloty 1,20 x 1,00 m.

QUADRANT 3400 doskonale pracuje przy zbiorze słomy, 
siana i zielonki z wydajnością do 60 ton słomy na godzinę. 
Baloty o wymiarach 1,20 x 1,00 m proponowane przez 
CLAAS pozwalają w pełni wykorzystać możliwości środków 
transportowych.

Str.
1 Baloty 1,20 x 1,00 m 9
2 Napędzany hydraulicznie podbieracz 2,35 m 16
3 Duży, wydajny rotor tnący lub transportowy  

o średnicy 860 mm
20

4 ROTO CUT: rotor z grupowym  
włączaniem 25 noży 

22

5 Opuszczana podłoga do usuwania zatorów 23
6 Sterowana hydraulicznie komora wstępna, 

ustawiana z kabiny
32

7 Czterostopniowe sterowanie zgarniacza 33
8 Kanał prasowania długości 3,00 m 44
9 Sześć wysokowydajnych, obrotowych  

supłaczy CLAAS bez resztek sznurka
46

10 Czyszczenie supłaczy TURBO FAN 46
11 COMMUNICATOR II z kolorowym  

wyświetlaczem i technologią ISOBUS
50

12 Oś tandemowa lub kierowana oś tandemowa 63
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QUADRANT 3300.
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QUADRANT 3300

FINE CUT także dla QUADRANT 3300.

Wypróbowany system  FINE CUT dla QUADRANT 3200 jest 
teraz dostępny także dla QUADRANT 3300 uzupełniając 
paletę produktów przy balotach 1,20 x 0,90. Dzięki czterem 
różnym systemom doprowadzania ROTO FEED, ROTO CUT, 
FINE CUT i SPECIAL CUT, QUADRANT można uniwersalnie 
stosować w każdych warunkach i do każdej paszy. 

Str.
1 Baloty 1,20 x 0,90 m 11
2 Podbieracz 2,35 m z PFS 8
3 Rotor z 52 spiralnie ułożonymi gwiazdami  

o wysokiej wydajności i jakości cięcia
21

4 Wysoki moment obrotowy przekładni rotora  
(160 obr/min) z optymalnym przepływem materiału

21

5 Szuflada noży oraz włączanie grup noży 
dla ROTO CUT i FINE CUT

24

6 Sterowana hydraulicznie komora wstępna, 
ustawiana z kabiny

34

7 Interaktywne zabezpieczenie rotora i zgarniacza 38
8 Prostoliniowy napęd o wysokiej skuteczności 38
9 46 skoków tłoka / min 42

10 Kanał prasowania długości 3,00 m 42
11 Sześć wysokowydajnych, obrotowych supłaczy 

CLAAS bez resztek sznurka
46

12 Czyszczenie supłaczy TURBO FAN 46
13 COMMUNICATOR II z kolorowym  

wyświetlaczem i technologią ISOBUS
50

14 Oś pojedyncza, sztywna oś tandemowa, 
kierowana oś tandemowa

63

15 Bardzo łatwa konserwacja 65
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QUADRANT 2100.
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QUADRANT 2100

Nowoczesna technika w formacie QUADRANT.

QUADRANT 2100 wyposażona w POWER FEEDING SYSTEM 
(PFS) to prawdziwie wysokowydajna prasa. W jej długim 
kanale prasowania baloty osiągają maksymalną gęstość i 
stabilność. Jeśli pracuje się głównie w kiszonce i sianie tam, 
gdzie gospodarstwa są nieduże, to QUADRANT 2100 
proponuje baloty o idealnych wymiarach 0,80 x 0,70 m.

Str.
1 Baloty 0,80 x 0,70 m 17
2 Podbieracz o szerokości 2,10 m z podwójnym 

dociskaczem rolkowym
16

3 POWER FEEDING SYSTEM (PFS) z aktywnie 
napędzanym, przelotowym ślimakiem transportowym

18

4 ROTO CUT: rotor tnący 16 nożami 22
5 Włączanie grup noży 23
6 Opuszczana podłoga do usuwania zatorów 23
7 Interaktywne zabezpieczenie podbieracza, 

zgarniacza i rotora
38

8 Bezobsługowe napędy i sprzęgła 39
9 Kanał prasujący o długości 3 metrów,  

51 uderzeń tłoka na minutę
42

10 Cztery wysokowydajne obrotowe supłacze 
CLAAS bez resztek sznurka

46

11 Czyszczenie supłaczy TURBO FAN 46
12 COMMUNICATOR II z kolorowym  

wyświetlaczem i technologią ISOBUS
50

13 Oś pojedyncza, tandemowa lub  
kierowana oś tandemowa

63
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Mocna technika.
Wysoka przepustowość.

Ten, kto kupił CLAAS QUADRANT ma różne możliwości 
prasowania zbieranego materiału zgodnie ze swoimi, 
specjalnymi potrzebami. Może go nie ciąć, może 
pociąć z ROTO CUT (90 lub 45 mm) lub posiekać z 
FINE CUT (20 mm) – CLAAS jest jedynym producentem 
proponującym aż tyle rozwiązań.
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Technika
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Zbierze każdy pokos.

Siła wciągania od samego początku. 

Z szerokim podbieraczem i doskonałym dopasowaniem do 
podłoża QUADRANT radzi sobie także z dużymi i nierównymi 
pokosami. 

 − Podbieracz o szerokości roboczej 2,35 m   
(2,10 m przy QUADRANT 2100)

 − Szybki i czysty zbiór materiału sterowanym podbieraczem
 − Odciążenie akumulatorami ciśnieniowymi
 − Wahadłowe koła kopiujące z optymalnym dopasowaniem 
do podłoża i ochroną darni także przy wysokich prędkościach 
jazdy i na zakrętach

 − Opatentowany dociskacz rolkowy przyspieszający  
przepływ materiału

 − Niewielki odstęp między podbieraczem a rotorem do szybkiego 
przekazywania paszy i wysokiej przepustowości

Dobry widok na podbieracz i rotor pozwala na zwiększenie 
tempa jazdy zależnie od zbieranego materiału i warunków 
zbioru. Można osiągnąć do 40% więcej przepustowości w 
porównaniu z dotychczasowymi prasami.

Ustawienia do wszystkiego.

Trzy różne modele podbieracza czysto zbierają wszystko – 
krótkie siano, mokrą zielonkę lub słomę:

 − Podbieracz z blachą odbojową w QUADRANT 2100
 − Podbieracz z podwójnym dociskaczem rolkowym
 − Podbieracz z podwójnym dociskaczem rolkowym  
i POWER FEEDING SYSTEM

Składane koła kopiujące.

Dla wszystkich, którzy muszą transportować QUADRANT z 
podbieraczem 2,35 m po drogach publicznych, CLAAS ma 
teraz w programie składane koła kopiujące. Nie trzeba ich 
demontować, wystarczy złożyć i jechać.
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Podbieracz

QUADRANT 3400 3300 2100
Szerokość podbieracza m 2,35 2,35 2,10
Szerokość pracy DIN m 2,15 2,15 1,90
Składane koła kopiujące □ □ –

□  Dostępne      –  Niedostępne
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POWER FEEDING SYSTEM.

PFS – kreator wysokiej wydajności.

QUADRANT 3300 RC, 3300 FC oraz QUADRANT 2100 są 
seryjnie wyposażone w POWER FEEDING SYSTEM (PFS). 
QUADRANT 3300 RF jest opcjonalnie dostępna z PFS.  
Dzięki temu możliwe jest duże zwiększenie przepustowości.

Bardzo skuteczna kombinacja.

Szeroki, poprzeczny, amortyzowany ślimak transportowy o 
dużych zwojach i agresywnych łopatkach prowadzi materiał 
głęboko do rotora. Przenoszony strumień jest skutecznie 
homogenizowany a jego ruch znacznie przyspieszony. Szerokie  
gwiazdy zmniejszają odstęp do noży, podnoszą jakość cięcia 
dając maksimum stabilizacji i wytrzymałości. Tak wyjątkowe 
połączenie dociskacza rolkowego i podajnika ślimakowego  
z aktywnym napędem ułatwia zbiór zwłaszcza nierównych 
pokosów zielonki na kiszonkę.
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POWER FEEDING SYSTEM

QUADRANT udowadnia swoją niezwykłą wydajność pracy 
przede wszystkim w dużych pokosach.

 − Więcej ton na godzinę
 − Praca z wysokimi prędkościami jazdy
 − Jednorodny, przyspieszony strumień materiału
 − Dopasowanie do wszystkich pokosów
 − Wysoka przepustowość ze zwiększonym o 20%  
zabezpieczeniem sprzęgła PFS

QUADRANT 3400 3300 2100
PFS – □ □

□  Dostępne      –  Niedostępne
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ROTO FEED.
Wysoka wydajność bez cięcia.

QUADRANT 3400.

Wydajny rotor QUADRANT 3400 przejmuje zbieraną masę  
i przekazuje ją do nowego, napędzanego hydraulicznie 
nagarniacza. Dzięki szerokości 1300 mm i średnicy 860 mm, 
rotor jest jednym z największych, dostępnych na rynku. A taka 
wielkość ma swoje zalety:

 − Większa moc przerobowa na godzinę
 − Praca z wysokimi prędkościami jazdy
 − Doskonałe podbieranie pokosów o każdej wysokości
 − Jednorodny, przyspieszony strumień materiału
 − 9 gwiazd rotora
 − Zmniejszenie obciążeń i mniejsze zużycie paliwa
 − Olbrzymia wydajność w każdych warunkach

Znakomita technologia rotora.

QUADRANT – oznacza wirujące, permanentne wciąganie 
masy także bez zespołu tnącego. Wysoka liczba obrotów dba 
tu o niezwykłą przepustowość i wydajność powierzchniową. 
Równy przepływ oraz aktywny transport do komory wstępnej 
sprawiają, że QUADRANT tworzy świetne w kształcie, równe i 
mocno sprasowane baloty. 

Prawdziwa waga ciężka.

Wysoka masa półtonowego rotora sprawia, że jego praca jest 
wyjątkowo spokojna. Dzięki tej masie, także w nierównych 
pokosach liczba obrotów jest stała a obciążenia napędu 
ciągnika są wyraźnie zredukowane. Napęd Powerband 
eliminuje skoki mocy. Zmniejsza to zużycie paliwa i zwiększa 
ekonomikę pracy maszyny.
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ROTO FEED

QUADRANT 3300 / 2100.

Duża, wynosząca 500 mm średnica oraz śrubowe ułożenie 
4-ramiennych gwiazd rotora, doskonale chronią materiał.
Wysokie obroty zabezpieczają przepustowość, równe 
wciąganie i płynny transport do komory wstępnej.

 − Wyższa przepustowość
 − Mniejsze obciążenie zgarniacza
 − Mniejsze zapotrzebowanie mocy
 − Mniejsza ilość kurzu
 − Przydatność w każdej paszy, np. w lucernie
 − Wysoka ochrona materiału i tym samym bardzo dobra 
jakość paszy przy nowym ułożeniu gwiazd rotora

 − POWER FEEDING SYSTEM seryjnie w QUADRANT 3300 
RC i QUADRANT 2100 RF, w innych modelach opcjonalnie.

QUADRANT 3400 3300 2100
ROTO FEED □ □ □
Średnica mm 860 500 500
Szerokość mm 1300 1200 800

□  Dostępne      –  Niedostępne
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ROTO CUT.
Więcej mleka.

ROTO CUT z wysoką 
częstotliwością cięcia.

Podstawą wysokiej wydajności mlecznej jest bogata w 
energię, smakowita kiszonka powstała w wyniku optymalnej 
fermentacji. Potrzeba do tego trzech rzeczy: krótko pociętej 
paszy, wysokiego stopnia jej sprasowania i eliminacji tlenu. 
CLAAS ROTO CUT, to jak dotychczas system o największej 
częstotliwości cięcia rozdrabniający paszę na odcinki o 
długości 45 mm. 

Tyle noży ile potrzeba.

Rotor tnący z 25 nożami (w QUADRANT 2100 z 16 nożami) 
pracuje precyzyjnie, szybko i efektywnie z podwójnymi 
zębami. To doskonałe warunki uzyskania paszy o najwyższej 
jakości. Pocięta na małe porcje pasza jest lepiej ugniatana i 
wyraźnie łatwiej rozdzielana.
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ROTO CUT

Bardzo wydajny – rotor tnący.

 − Masywny rotor tnący ma 25 lub 16 noży z  
podwójnie hartowanej stali narzędziowej

 − Dziewięć lub cztery rzędów palców optymalnie  
podbierających paszę

 − Noże z wydłużonym ostrzem i wyjątkowo  
wysoką jakością cięcia

 − Dokładne prowadzenie noży przez ułożone  
spiralnie, podwójne zęby

 − Hydrauliczne zabezpieczenie noży
 − Płaski, oszczędzający moc kąt cięcia

Dwa hydrauliczne zabezpieczenia noży z zaworem 
nadciśnieniowym dbają, aby QUADRANT nie była  
przeciążana zatorami. Gdy ciśnienie jest zbyt wysokie,  
noże automatycznie poruszają się w dół a następnie  
ponownie wracają na swoją pozycję.

Bezpiecznie –  
hydrauliczna podstawa zespołu tnącego.

Dzięki temu, że dno komory cięcia jest automatycznie 
opuszczane, zatory można wygodnie usuwać bezpośrednio z 
kabiny. Coś takiego jest tylko w prasach kostkujących CLAAS. 
Dno komory cięcia automatycznie obniża się hydraulicznie przy 
przeciążeniach i pozwala rotorowi na ponowny, samoczynny 
ruch. Opuszczane dno ułatwia także dostęp do noży.

W razie powstania zatoru, komora cięcia w QUADRANT 2200 RC 
jest opuszczana przez zespół sterujący i likwidowane jest 
ciśnienie na nożach. Następnie komora cięcia zamyka się a 
noże wracają do pozycji roboczej.

Elastyczność – włączanie grup noży.

Włączanie grup noży pozwala elastycznie reagowaćw różnych 
sytuacjach roboczych. W maszynie po prostu wybiera się 
grupy noży i uruchamia się je przez COMMUNICATOR II.

QUADRANT 3400 3300 2100
Liczba rzędów zębów 9 4 4
Włączanie grup noży 25, 13, 12, 0 25, 13, 12, 6, 0 16, 8, 8, 0
Opuszczane dno komory automatycznie automatycznie automatycznie

□  Dostępne      –  Niedostępne
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Łatwiejsza wymiana noży.

Komfortowo i przejrzyście.

Dla dwóch systemów cięcia QUADRANT 3300 ROTO CUT oraz 
FINE CUT, firma CLAAS oferuje nową łatwo dostępną szufladę 
noży, ułatwiającą wykonanie przeglądów. Komfortowo, szybko 
i bezpiecznie.

 − Obsługa szuflady noży odbywa się albo przez  
COMMUNICATOR II albo bezpośrednio przyciskami  
z boku prasy.

 − Funkcja automatyki: wsuwanie i wysuwanie noży do  
usunięcia zanieczyszczeń ze szczelin noży w komorze  
cięcia; opuścić szufladę do bezkolizyjnej pozycji noży

 − Automatyczne i zawsze prawidłowe pozycjonowanie  
szuflady z łatwym wyciąganiem na obie strony

Czyste i proste. 

Noże leżą w jednoczęściowej szufladzie i są doskonale 
chronione przed zanieczyszczeniem. Szufladę można 
wygodnie i łatwo wysuwać dzięki 12 łożyskom. Aby zapobiec 
skręceniom podczas wyciągania, szuflada wysuwana jest w 
każdą stronę tylko na 2/3. Po wymianie noży z jednej strony 
przesuwa się szufladę na stronę przeciwną i wymienia się 
pozostałe noże.

Sprawdzone w praktyce.

Szef firmy usługowej Steyns: “Zamiast godziny potrzebnej na 
wymianę noży, wystarczy teraz tylko 15 minut na wykonanie 
całego przeglądu.“

Wyjątkowa.

Przy zablokowaniu rotora, szuflada noży połączona jest z 
automatycznie opuszczaną komorą cięcia. 
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Szuflada noży

1 Ogółem 12 chronionych, zawsze czystych i lekko  
poruszających się łożysk do wyciągania szuflady noży

2 Włączanie grup noży dla RC (25, 13, 12, 6, 0) /  
FC (51, 26, 13, 12, 0) łatwe w obsłudze, teoretyczna  
długość cięcia 22, 45 lub 90 mm

3 Optymalny kształt noży poprawiający jakość cięcia

4 Tylko tutaj: automatyczne czyszczenie noży

5 Ślepe noże dla RC i FC

6 Funkcja automatyki komfortowego opuszczania i  
zamykania szuflady noży.

7 Komfortowa obsługa szuflady systemu CLAAS  
bezpośrednio na prasie.

8 100% dostęp z obustronnym wyciąganiem 

9 Tylko u nas: w razie zatorów, automatycznie,  
hydraulicznie opuszczana komora cięcia

10 Zabezpieczenie każdego z noży 2 sprężynami

QUADRANT 3400 3300 2100
Szuflada noży – □ (RC | FC) –

□  Dostępne      –  Niedostępne

System szuflady noży CLAAS: łatwa wymiana nożyków, proste czyszczenie, komfortowe przeglądy, 
bezpieczne zamocowanie noży.
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FINE CUT.
Krótka słoma smakuje lepiej.

Żadne źdźbł nie dłuższe, niż 20 mm.

Zwierzęta w dobrej formie produkują więcej. Tylko z tego 
powodu w gospodarstwach drobiarskich, oborach 
boksowych i chlewniach, krótko pocięta słoma stanowi 
idealną ściółkę

Krótko pocięta słoma jest wolna od kurzu, gdyż podczas 
cięcia kurz się po prostu nie tworzy. Krótka słoma jest coraz 
częściej dodawana do mieszanek paszowych. Słoma z  
FINE CUT jest łatwo rozkładana, nie wymaga wcześniejszego 
rozdrabniania i można ją mieszać bezpośrednio z kiszonką. 
Pocięta pasza optymalnie stymuluje układ trawienny:

 − Lepsze przyswajanie paszy
 − Mniejsza ilość resztek
 − Aktywna stymulacja żołądka
 − Wzrost ilości pobieranej paszy
 − Redukcja czasu ponownego podsuwania resztek  
paszy i czyszczenia stołu paszowego

Włączanie grup 51, 26, 13, 12 lub 0 noży, zwiększa 
elastyczność i jakość cięcia.
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FINE CUT 

FINE CUT. 51, 26, 13, 12, 0 – 
ostra elastyczność.

Sprawdzony w QUADRANT 3300 system tnący tnie słomę 
bez strat i kurzu, bezpośrednio na polu. Nowa generacja  
FINE CUT z zespołem tnącym oraz 51 nożami komory cięcia 
otwiera nowe wymiary jakości cięcia słomy. Częstotliwość 
może przekroczyć 32.000 cięć na minutę zwiększając nie 
tylko przepustowość ale i podnosząc jakość wykonanej pracy.

Słoma jest cięta nożami rozstawionymi co 20 mm i prasowana 
w mocne baloty. Wszystkie 51 noży przy płynnym cięciu 
zmniejsza zapotrzebowanie siły. Obniża to ogólne potrzeby 
energetyczne maszyny i redukuje zużycie paliwa.
Do pracy w kiszonce, liczbę noży można bez problemów 
zredukować. Włączanie pojedynczo zabezpieczone przez 
dwie sprężyny noży można grupowo włączyć do kanału cięcia 
w zestawach 51, 26, 13 lub 12 sztuk.

Drobna słoma do prawidłowego  
utrzymania zwierząt.

 − Czysto i bez kurzu – czyste, zdrowe zwierzęta
 − Łatwe rozluźnianie - mniejsze zapotrzebowanie mocy
 − Niewiążąca – mniejsze upadki w hodowli kurczaków,  
gdyż nie zjadają one słomy

 − Idealny składnik racji żywnościowych dla bydła –  
dobry rozdział w mieszalniku pasz

51 noży – szybka wymiana.

Także dla pras QUADRANT z FINE CUT firma  CLAAS oferuje 
nową szufladę noży z ułatwionym dostępem do wykonywania 
przeglądów. Do wymiany noży szuflada jest otwierana 
wygodnie i szybko na ułożyskowanych rolkach. Nowa funkcja 
automatyki wspomaga rutynowo wykonywane prace.

QUADRANT 3400 3300 2100
FINE CUT – □ –
Włączanie grup noży – 51, 26, 13, 12, 0 –

□  Dostępne      –  Niedostępne
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mocy. Zależnie od jakości słomy, można dodatkowo dołączyć 
dwa pełnowartościowe rzędy po 45 noży ustawionych co 15 mm, 
stanowiących wielostopniową stalnicę. Jej działanie, to płynne 
cięcie. Efektem jest oszczędność siły i lepsza jakość materiału. 
Także długa, włóknista słoma zmienia się w doskonałą sieczkę.

Optymalny przepływ materiału.

Siekacz SPECIAL CUT wydmuchuje słomę bezpośrednio  
pod ślimak PFS w rotorze – bez zawirowań i zatorów.  
Unika się tworzenia kurzu oraz zwiększa się przepustowość. 
Zapewnione jest pełne bezpieczeństwo działania.

SPECIAL CUT.
Krótka słoma ze 180 nożami.

Ekonomiczne zastosowanie.

Krótko pocięta słoma jest niezwykle chłonna i stanowi 
optymalną ściółkę w boksach legowiskowych dla krów 
mlecznych, w hodowli trzody oraz w stajniach. Zwierzęta  
są wtedy czyste a zużycie słomy jest zredukowane.
Czyste wymiona, to również istotny element higieny w oborze. 
Udój wymaga tam mniej wysiłku, gdyż mycie wymion jest szybsze.
Przy dawkach bogatych w kukurydzę można optymalnie 
dodawać krótką słomę. Zwierzęta nie selekcjonują paszy a 
racje żywieniowe są całkowicie zjadane.

Lepiej posiekać.

Aby w każdych warunkach uzyskać najwyższą jakość sieczki, 
system SPECIAL CUT seryjnie pracuje z 90 ząbkowanymi 
nożami i rotorem o ponad 3.000 obr/min.
Siekacz słomy napędzany jest z zachowaniem co najmniej 
250 mm odstępu od ziemi. Ułożone spiranie noże o grubości 
8 mm "zasysają" słomę bez możliwości kontaktu z glebą i/lub 
kamieniami dając równy, lepszy od innych przepływ materiału. 
Cienkie warstwy słomy są siekane przy widocznej oszczędności 
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SPECIAL CUT

Prasowanie także bez siekania.

Przy wyłączonym siekaczu, ponad 500 mm prześwit pozwala 
bez trudu przejeżdżać nad pokosami. Nie trzeba demontować 
siekacza. Dociskacz rolkowy jest seryjny. 
Montaż i demontaż siekacza słomy zajmuje ok. 15 minut. 
Dzięki temu prasę można z najwyższą efektywnością 
stosować do zbioru długiej słomy, siana i kiszonki.

Poręczne baloty.

Posiekaną słomą znakomicie operuje się także w dużych 
balotach. Wysoki stopień zgniotu oraz doskonały kształt 
ułatwiają transport także przy wielu przeładunkach. Wyraźnie 
większa masa balotu zmniejsza ich liczbę na hektar. Efektem 
jest redukcja nakładów.

QUADRANT 3400 3300 2100
SPECIAL CUT – □ –
Noże – 90 –
Noże przeciwstawne – 2 x 45 –

□  Dostępne      –  Niedostępne
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Wyrafinowane wnętrze.
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Komora wstępna | Zgarniacz
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QUADRANT 3400.
Proste ustawianie.

Inteligentne wypełnienie kanału.

Dzięki wysokiemu sprasowaniu oraz optymalnemu 
przepływowi materiału, prasy QUADRANT  tworzą twarde, 
regularnie uformowane baloty. Aby taką jakość uzyskać także 
w wymiarach 1,20 x 1,00 m, słoma, siano czy zielonka muszą 
być przed dostarczeniem do kanału prasowania dobrze 
przygotowane. 
Inżynierowie CLAAS znaleźli tu całkowicie nowe rozwiązanie 
inteligentnego systemu doprowadzania z dużym rotorem, 
sprawdzonym zgarniaczem i regulowaną komorą wstępną.

Sprawdzona budowa zgarniacza.

Zgarniacz QUADRANT 3400 bez przerwy zabiera materiał 
pochodzący z rotora. Rotor zajmuje się tylko swoją pracą,  
bez dodatkowego obciążenia transportem i może całkowicie 
skoncentrować na swoim zadaniu: zasilaniu komory 
prasującej oraz jakości cięcia.
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Ustawiana komora wstępna 

Ustawiane sterowanie zgarniaczem.

W dużych pokosach QUADRANT prasuje bez zgniatania w 
komorze wstępnej. Każde uderzenie tłoka wykorzystywane 
jest do zagęszczania materiału. 
We wszystkich innych przypadkach sterowanie komorą 
wstępną włącza się wygodnie, z kabiny ciągnika. Ustawiane  
jest ono w czterech stopniach i w każdych warunkach 
zapewnia doskonałe ugniatanie. Hydrauliczny – wolny od 
tarcia – zgarniacz sterowany jest ogranicznikiem. Materiał 
zbierany jest tak długo, aż komora wstępna zostanie 
optymalnie napełniona a ogranicznik będzie wychylony.  
Wtedy następuje przekazanie masy do kanału. Tworzy  
się doskonały balot o równomiernej gęstości.

Wyjątkowe na rynku: siłę zgniotu reguluje się z kabiny, za 
pomocą COMMUNICATOR II. Dzięki temu można zawsze 
optymalnie wykorzystać możliwości maszyny.

Połączenie ciągłego odbioru materiału z rotora i równoczesnej 
regulacji komory wstępnej, pozwala uzyskać nie tylko doskonale 
uformowane baloty, ale daje też bardzo wysoką wydajność 
oraz jakość cięcia. Wynikiem jest inteligentne napełnienie 
kanału w każdych warunkach - słomą, sianem i zielonką.

QUADRANT 3400 3300 2100
Ustawiana komora wstępna □ □ –

□  Dostępne      –  Niedostępne
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QUADRANT 3300.
Najlepiej wyregulowane.

Tylko w CLAAS: hydraulicznie ustawiana 
komora wstępna.

Zależnie od właściwości zbieranego materiału i wielkości 
pokosu COMMUNICATOR II daje trzy możliwości ustawiania 
ciśnienia w komorze wstępnej. Dzięki temu zawsze można 
pracować maszyną z optymalną wydajnością.

Nie ma znaczenia, jakie pokosy czy warunki zbioru spotka  
się na polu, gdyż ustawiana i hydraulicznie załączana komora 
wstępna wyreguluje wszystko.

Wyjątkowa koncepcja przepływu materiału.

Równomierny transport materiału z rotora do zgarniacza  
oraz ustawiana komora wstępna homogenizują każdy 
rodzaj materiału, to jest słomę, siano lub kiszonkę.  
Wynikiem są mocne, dobrze uformowane i doskonałe  
w magazynowaniu baloty produkowane z maksymalną 
przepustowością i wydajnością cięcia, na której można 
polegać.

Hydrauliczne sterowanie zgarniacza.

W dużych pokosach QUADRANT prasuje bez komory 
wstępnej. Każde uderzenie tłoka wykorzystywane jest do 
zagęszczania materiału.

W każdym innym wypadku z kabiny wygodnie przełącza  
się hydrauliczne – i tym samym nieścieralne – sterowanie 
zgarniaczem. Trzy różne ustawienia zapewniają w każdych 
warunkach najlepsze sprasowanie. Jako jedyna na rynku, 
wyposażona w dwa wałki wachlarzy i czujniki, QUADRANT 
zbiera materiał tak długo, aż komora wstępna będzie optymalnie 
napełniona. Przy ustawieniu do średnich pokosów, komora 
wstępna jest sterowana górnym rzędem czujników, przy 
małych pokosach sterowanie przejmuje dolny rząd czujników. 
Jest wtedy pewne, że prasowane pakiety są optymalnie 
wypełnione. Końcową czynnością jest podanie materiału do 
kanału prasowania. Powstaje balot o doskonałym kształcie  
i równej gęstości, nawet wtedy, gdy pokosy są małe lub 
nierówne. W tym wypadku QUADRANT 3300 nie ustępuje 
QUADRANT 3400.
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Ustawiana komora wstępna | Zgarniacz

Maksimum wydajności.

Prasą QUADRANT można pracować aż do granic wydajności. 
Zgarniacz i rotor zabezpieczone są sprzęgłem, które automatycznie 
wyłącza rotor. Operator jest przez COMMUNICATOR II 
informowany o obciążeniach zgarniacza i może zapobiegać 
jego przeciążeniom. W ten sposób prasy QUADRANT nigdy 
nie da się zapchać.

Ustawiane sterowanie komory wstępnej.

"QUADRANT z hydrauliczną komorą wstępną ma wiele 
możliwości zastosowania. Komora wstępna jest do- i 
odłączana. Tym samym w naszym gospodarstwie w  
każdych warunkach tworzy dobrze uformowane,  
mocno sprasowane baloty."
D. Cosson, firma usługowa, Bezange-la-Petite, Francja

 − Komora wstępna wyłączona w bardzo dużym pokosie
 − Włączona komora wstępna w bardzo małych pokosach
 − Włączona komora wstępna w dużych lub nierównych 
pokosach

Automatyczna komora wstępna.

Typowy 3-fazowy ruch zgarniacza CLAAS wykonuje w QUADRANT 2100 całą robotę. Pasza jest transportowana  
oraz obrabiana z wysoką przepustowością i ochroną cennych liści.



36

QUADRANT 3400.
Przeszła najcięższe testy. 

Napęd rotora – Powerband.

Znany z samobieżnych maszyn CLAAS LEXION i JAGUAR 
napęd rotora Powerband z zabezpieczeniem przeciążeniowym 
jest inteligentnie odnajdowany i pokazywany przez  
COMMUNICATOR II, jego przeciążenia są rozpoznawane i 
usuwane. Jeśli pojawi się przeciążenie, napęd Powerband 
rotora jest automatycznie rozłączany. Oprócz tego otwiera  
się podstawa zespołu tnącego i rotor może samoczynnie, 
swobodnie pracować. Eliminuje się skoki siły wynikające  
z zapchania prasy. Wynik: QUADRANT 3400 jest nie do 
zajechania.

O długiej żywotności prasy decyduje  
wiele czynników.

 − Przekładnia główna skonstruowana do ponad 1.100 KM
 − Rozdział napędu: z lewej rotor, z prawej zgarniacz i podbieracz
 − Napęd rotora pasem Powerband tak, jak w  
samobieżnych LEXION i JAGUAR

 − Dołączany napęd rotora
 − Automatyka odłączania w przypadku zapchania
 − W pełni automatyczne smarowanie i czyszczenie układu 
zmniejszające nakłady pracy i wydłużające żywotność
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Napęd
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QUADRANT 3300 i 2100.
Bezpieczna.

Koncepcja niezawodnego napędu.

Prasy QUADRANT od lat pracują w oparciu o absolutnie 
niezawodny napęd. Przejrzyste rozmieszczenie i dobrze 
dostępne komponenty wyróżnia efektywność i żywotność.

Krótkie drogi, prostoliniowy przebieg wszystkich napędów 
oraz duża masa bezwładności dają wysoki stopień 
skuteczności napędów. Na tonę sprasowanego materiału 
potrzeba mniej energii. Oszczędności paliwa są wyraźnie 
odczuwalne.

Wyjątkowe połączenie z interaktywnym zabezpieczeniem: 
przekładnia zgarniacza Bondioli i przekładnia rotora Walterscheid. 
Zgarniacz i rotor wyposażone są w oddzielne automatyczne 

zabezpieczenia przeciążeniowe. Gdy zadziała sprzęgło zgarniacza, 
nastąpi automatyczne rozłączenie także sprzęgła rotora. 
W razie potrzeby hydrauliką ciągnika można opuścić 
podstawę zespołu tnącego. Rezultat: QUADRANT nigdy nie 
da się zapchać. Zatory usuwane są szybko z fotela w kabinie.

QUADRANT 3400 3300 2100
Interaktywne 
bezpieczeństwo

□ □ □

Sprzęgło krzywkowe – □ □

□  Dostępne      –  Niedostępne



39

Napęd | Interaktywne bezpieczeństwo

Bezobsługowe bezpieczeństwo: mocne, pracujące w kąpieli olejowej sprzęgła, 
doskonale chronią QUADRANT przed przeciążeniami.

QUADRANT jest zasilana w olej hydrauliczny pompą umieszczoną na przekładni 
atakującej. Następna pompa oleju zaopatruje system czyszczenia supłaczy 
TURBO FAN. Funkcje otwierania podstawy zespołu tnącego, obsługi podbieracza, 
rolek kanału, kierowanej osi tandemowej i wspornika postojowego uruchamiane 
są hydraulicznie, zaworem sterującym w ciągniku.

Cechy, które od lat wyznaczają nowe wymiary.

 − Wysoka liczba obrotów i niskie momenty obrotowe
 − Bezobsługowe napędy i sprzęgła pracujące  
w kąpieli olejowej

 − Bezobsługowy napęd zgarniacza z ustawianą  
hydraulicznie komorą wstępną

 − Rozdział przepływu sił: tłok prasujący, zgarniacz,  
podbieracz i rotor są napędzane oddzielnie

 − Minimalna liczba ruchomych części

Obciążenie tłoka nadzorowane jest elektronicznie. 
Przeciążenia, są wychwytywane hydrauliczną regulacją 
ciśnienia, co chroni układ prasujący. Operator informowany 
jest przez wyświetlacz a ciśnienie prasowania automatycznie 
powraca do ustawionego.
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Dobrze sprasować. 
Pewnie związać.
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Prasy | Wiązanie

W czasie zbiorów każda sekunda jest cenna. Dobrze, 
jeśli ma się prasę, która może zebrać oraz związać 
wszystko to, co zostało pozostawione na polu przez 
kombajn lub zgrabiarkę. Dzięki współdziałaniu 
wysokowydajnych maszyn pole jest wyczyszczone 
bardzo szybko i gotowe do kolejnych prac.
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Więcej słomy w balocie.

Mniej czasu na polu. 

Rachunek jest prosty: im wyższa jest wydajność, tym szybciej 
jest zakończona praca na polu. Można sprasować więcej 
kilogramów na metr sześcienny i uzyskać wyższą wydajność 
na godzinę pracy.
Krótko mówiąc: wydajność i opłacalność pracy QUADRANT 
jest praktycznie nie do pobicia.

Twarde baloty.

Długi na 3 m i odporny na ścieranie kanał prasujący oraz 
napędzany przez przekładnię główną tłok, mają potencjał do 
tworzenia twardych balotów z zachowaniem wysokiej 
przepustowości. Zaleta, szczególnie przy pracy w słomie do 
celów przemysłowych.
Tłok prowadzony jest na ośmiu dużych rolkach i wspólnie z 
liczbą do siedmiu siłowników pokryw prasowania w każdych 
warunkach dba o zachowanie doskonałej gęstości balotów. 
Słoma, siano czy kiszonka są w rekordowym czasie 
prasowane małymi pakietami: 46 skoków tłoka na minutę w 
QUADRANT 3400 oraz 3300 a także działające z trzech stron 
ciśnienie hydrauliczne zabezpiecza równe zagęszczenie całej 
objętości balotów. Ciśnienie prasowania można w każdej 
chwili zmienić na pulpicie obsługowym i dostosować je do 
aktualnych warunków pracy.

Poszerzenie końca kanału prasowania daje balotom 
przestrzeń do odprężenia się na całej długości i powolnego 
zwiększenia naciągu sznurka. Ryzyko zerwania sznurka jest  
tu zredukowane do minimum.

Opróżniony do czysta.

Ważne dla wszystkich, którzy prasują zarobkowo: seryjny 
wypychacz balotów całkowicie opróżnia kanał prasowania  
aż do ostatniego balotu włącznie.
Również do czyszczenia lub przezimowania nic nie  
pozostaje w prasie.
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Kanał prasowania | Zagęszczanie
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QUADRANT 3400 i 3300.
HIGH SPEED BINDING.

Prasy CLAAS nie istniałyby bez legendarnego 
supłacza CLAAS.

Pojedynczy supłacz był pierwszym patentem CLAAS i już  
w 1921 roku został wyróżniony medalem DLG. Również 
dzisiaj CLAAS jest jedynym producentem maszyn rolniczych 
korzystającym z aparatów wiążących o własnej konstrukcji. 
Wiedza i jakość są tu z jednej ręki – ręki CLAAS.

Aparaty wiążące CLAAS, które w przeszłości zapewniły 
sukces prasom CLAAS na całym świecie także w  
QUADRANT 3400 i 3300 tworzą mocne węzły.  
Z przepustowością nie mającą sobie równej.  
Właściwości supłacza są równie proste jak skuteczne:

 − Proste ustawianie
 − Łatwe nawlekanie sznurka QUADOTEX specjalnie  
stworzonego dla pras CLAAS 

 − Żadnych szkodliwych odpadków sznurka
 − Minimalne zużycie, gdyż do wykonania węzła  
supłacz potrzebuje tylko jednego ruchu

 − Niezawodność w każdych warunkach

Wyzwanie.

To, co działa przy balotach 1 m, funkcjonuje także przy 
balotach 0,90 m. Igły, które doprowadzają sznurek muszą 
pokonać długą drogę. Celem była tu oszczędność czasu.

Rozwiązanie.

Prasy QUADRANT działają z napędem mimośrodowym, 
wykorzystującym różne prędkości podczas wiązania. Ruch 
igieł i doprowadzenie sznurka zostały przyspieszone do 
jedynie 0,4 sekundy - co dało 30% oszczędności czasu. 
Supłacz i igły pracują naprzeciw siebie. Można było 
zastosować krótsze, poruszające się pionowo igły o 
mniejszym skoku i z lepszą ochroną tłoka. 
O niezawodność wiązania dba tutaj sterowane 
przytrzymywanie sznurka: gwarantuje ono jego optymalne 
zaciskanie w płytce chwytacza przez cały cykl wiązania. 
Aktywne cofanie igły z oddzielnym wałkiem napędowym 
eliminuje jej pozostawanie w kanale prasowania.
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Aparaty wiążące

QUADRANT pracują z wyjątkowym napędem mimośrodowym CLAAS. System TURBO FAN, poprzez strumień powietrza o prędkości 140 km/h,  
skutecznie chroni aparaty wiążące przed zanieczyszczeniem.

□  Dostępne      –  Niedostępne

Wynik.

Mocne węzły, doskonałe przy wysokim stopniu sprasowania  
i najwyższej przepustowości. Nie ma tu niepożądanych, 
występujących w innych systemach resztek sznurka.  
Baloty doskonale nadają się do celów paszowych lub  
do produkcji energii.
Aparaty wiążące napędzane są przez przekładnię główną. 
Dzięki temu zapewniona jest pełna synchronizacja pracy  
tłoka oraz igieł.
COMMUNICATOR II automatycznie nadzoruje przebieg 
sznurka oraz informuje operatora o wiązaniu balotów.

Miejsce na sznurek.

Pod boczną osłoną znajduje się duża skrzynia na sznurek, 
mieszcząca nawet największe, dostępne na rynku kłębki (11,5 kg). 
W ten sposób możliwe jest posiadanie większego o 25% 
zapasu sznurka QUADOTEX 3400, specjalnie przygotowanego 
dla QUADRANT 3400.

QUADRANT 3400 3300 2100
HIGH SPEED BINDING □ □ –
Liczba supłaczy 6 6 4
Dmuchawa TURBO FAN □ □ □
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QUADRANT 2100. 
Węzły trzymają.

Pewność.

Z sześcioma aparatami wiążącymi wzgl. czterema 
w QUADRANT 2100 można osiągać wysoką masę balotów. 
Wysokowydajne supłacze CLAAS wykonują doskonale 
osadzone węzły przy maksymalnej gęstości prasowania i 
wysokiej przepustowości. Bezpośredni napęd supłaczy 
odbywa się przez przekładnię główną. Gwarantuje to  
stałą synchronizację między tłokiem a igłami. 
Kolejna zaleta: supłacze nie tworzą resztek sznurka 
szkodliwych dla zwierząt i w produkcji energii.

Ekonomiczne rozwiązania.

W QUADRANT 2100 stosuje się kłębki sznurka o masie 11,5 kg. 
Zawsze przewożone są 24 kłębki. To wystarczająco dużo na 
długi dzień pracy.

Ekonomika.

Sznurek CLAAS do pras jest dostosowany do wszystkich 
aparatów wiążących CLAAS. Jest odporny na zerwanie i  
tak gładki, że zużycie supłaczy jest minimalne. Przy każdym 
nowym napełnieniu można do każdego z aparatów przyłączyć 
cztery kłębki sznurka, bez konieczności ich zmiany – to oszczędza 
czas. Wyważony stosunek siły węzłów i wydajności sznurka 
CLAAS to naprawdę ekonomiczny wybór. Sznurek CLAAS  
do pras nadaje się do stosowania w każdej prasie i w każdych 
warunkach zbioru.

Najlepsze czyszczenie supłaczy.

Hydraulicznie napędzany system TURBO FAN, poprzez  
1,5 krotnie większy strumień powietrza o prędkości 140 km/h, 
skutecznie chroni aparaty wiążące przed zanieczyszczeniem.
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Aparaty wiążące
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Zadowolony operator.
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Obsługa | Praca
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Czysto i wygodnie.

Aby ustawić prasę, nie trzeba wysiadać  
z ciągnika.

COMMUNICATOR II z dużym, przejrzystym, 
kolorowym wyświetlaczem oraz nowa technologia  
ISOBUS znacznie ułatwiają pracę z QUADRANT.

Do profesjonalnej obsługi zamówień system dysponuje 
pamięcią dla 20 zadań, gdzie dla każdego klienta zapisywana 
jest liczba balotów, liczba balotów pociętych oraz przeciętna 
długość balotów. Tym samym zebrane są wszystkie dane 
niezbędne do jasnych rozliczeń.

Operator jest na bieżąco informowany o stanach 
eksploatacyjnych maszyny i może szybko i łatwo zmieniać 
najważniejsze parametry nastawy. 

Wystarczy dotknięcie palcem.

 − Ustawić ciśnienie prasowania i długość balotów
 − Podnosić i opuszczać podbieracz.
 − Obsługiwać włączanie grup noży w QUADRANT 3400
 − Otwierać i zamykać zespół tnący
 − Wsuwać i wysuwać noże

Jedyna na rynku: komora wstępna wygodnie załączana i 
ustawiana z kabiny ciągnika przez COMMUNICATOR II. Dzięki niej 
można zawsze optymalnie wykorzystać pełną wydajność prasy.
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COMMUNICATOR II

Menu informacji:
To menu informuje o ważniejszych 
liczbach obrotów prasy. Należą do 
nich liczby obrotów przekładni  
głównej, rotora i podbieracza.

Menu robocze:
Długość balotów, ciśnienie prasowania, 
długość pakietów, wilgotność materiału, 
skoki tłoka na minutę, liczba małych 
cykli przed duży cyklem, pozycja noży, 
Liczba balotów, obciążenie zgarniacza 
w QUADRANT 3400/3300.

Najwyższy komfort obsługi.

Użytkownik ma możliwość wyposażenia QUADRANT  
w następujące opcje pokazywane w II:

 − Czujnik wilgotności materiału pozwalający  
odpowiednio dopasować ciśnienie prasowania

 − Czujnik odkładania balotów
 − Pozycja rampy balotów

Poza tym jest tu możliwość programowania dziewięciu 
indywidualnych nastaw, opisywanych takimi nazwami, jak 
długość balotu, komora wstępna oraz ciśnienie, które można 
wywoływać naciskiem palca.

Przez boczny port USB można przenosić dane istotne dla 
rozliczeń na biurowy komputer. Korzystając z odpowiedniego 
oprogramowania, można wczytywać i przetwarzać dane 
zadań. Oszczędza to czas i zapewnia bezpieczeństwo danych.

COMMUNICATOR II jest 
dostępny także z drukarką. 
Do dokładnych rozliczeń 
zapisywane jest nazwisko 
klienta, liczba balotów, liczba 
pociętych balotów, ilość 
sznurka.

Menu zadań:
Można zapisać 20 zadań.  
Zapamiętywane są godziny pracy, 
liczba balotów oraz liczba pociętych 
balotów.

Menu ustawień:
Włączenie/wyłączenie komory wstępnej, 
czyszczenie noży, czasy smarowania, 
długość balotów i tylko w 
QUADRANT 3400 liczba noży  
oraz liczba obrotów podbieracza.

QUADRANT 3400 3300 2100
COMMUNICATOR II □ □ □

□  Dostępne      –  Niedostępne
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EASY. 
Wydobyć po prostu więcej.

Nazwa jest programem.

CLAAS łączy swe kompetencje w zakresie elektroniki pod 
jedną nazwą: EASY. 

Oznacza Efficient Agriculture Systems i daje to, co obiecuje. 

Od ustawienia maszyn z CEMOS AUTOMATIC przez systemy 
prowadzenia i obserwację floty z pomocą TELEMATICS aż do 
rozwiązań programowych z EASY wszystko jest bardzo łatwe. 
Wszystkie systemy można perfekcyjnie dostosować i wydobyć 
ze swoich maszyn, operatorów oraz gospodarstwa to, co w 
nich najlepsze.
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ISOBUS

CLAAS TELEMATICS
Webserver

ICT

EASY | TELEMATICS ON IMPLEMENTS | IMPLEMENT CONTROLS TRACTOR

TONI – TELEMATICS ON IMPLEMENTS.

System TONI służący kontroli wydajności oraz sprawdzaniu 
danych procesu pracy. Z pomocą TONI można wywołać 
wszystkie iinformacje o wydajności i kampanii zbiorów maszyn 
kompatybilnych z ISOBUS. Dane eksportuje się do karty 
plonowania w programie zarządzania gospodarstwem  i 
oszczędza się cenny czas.

Optymalizacja środków.  
Oszczędność kosztów. 

Optymalizowany jest czas pracy oraz ustawienia maszyny 
zależnie od warunków zbioru co oszczędza koszty i czas 
zarówno własny jak i partnerów z CLAAS. 
Przez możliwość wywołania online meldunków o błędach 
użytkownik jest w stanie  prawidłowo informować i 
wspomoagać nawet niedoświadczonego kierowcę. 
Realizację zadań można śledzić przez lokalizację maszyny z 
domu i w czasie rzeczywistym odpowiednio nią dysponować. 
Na koniec dnia ocenia się wszystkie działania i rozlicza 
zlecenia na podstawie danych zgromadzonych online.

□  Dostępne      –  Niedostępne

ICT – IMPLEMENT CONTROLS TRACTOR.

Zespół sterowania po stronie prasy  z nowym 
oprogramowaniem ICT przez sześć czujników odczytuje 
parametry pracy QUADRANT, wykorzystując je do sterowania 
ciągnikiem. Przez automatyczną regulację prędkości jazdy 
prasa pracuje zawsze blisko granicy wydajności. Można tu 
wybierać między celami  do osiągnięcia: maksymalna 
przepustowość lub maksymalna jakość balotów albo 
bezstopniowa kombinacja obu tych elementów. 

Zalety widać, jak na dłoni:
 − Odciążenie i ułatwienie pracy kierowcy
 − Także mniej doświadczeni operatorzy mogą korzystać z 
połączenia ciągnika i QUADRANT, osiągając optymalny 
zakres wydajności.

 − Wysoki komfort obsługi
 − Automatyczny nadzór zespołów maszyny i pełne  
bezpieczeństwo pracy

Przez ustawienie niższej prędkości na nawrotach manewry 
zawracania wykonywane są bardziej komfortowo. Zatrzymanie 
WOM w razie usterki lub przeciążenia podbieracza, rotora, 
zgarniacza lub supłaczy wydłuża żywotność maszyny i 
zwiększa bezpieczeństwo.

QUADRANT 3400 3300 2100
TONI □ □ –
ICT □ – –
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"Baloty w formacie 90 przekonują."

Przedsiębiorstwo pana Cosson w Bezange-la-Petite świadczy 
różnego rodzaju usługi, między innymi prasowanie 10.000 balotów 
rocznie (siano, słoma i kiszonka).
Po sprasowaniu z QUADRANT 2200 ponad 80.000 balotów, 
właściciel zdecydował się zastąpić ją prasą QUADRANT 3300 
przede wszystkim ze względu na rosnący popyt na baloty w 
formacie 1,20 x 0,90 m.

Oczekiwania zostały spełnione.

Oprócz tego jest on bardzo zadowolony z wydajności tej 
maszyny: "Nasza najwyższa wydajność, to wykonanie w 
sześciorzędowym jęczmieniu ozimym w ciągu 45 minut,  
73 balotów o przeciętnej masie 420 kg, co oznacza 40 ton  
na godzinę. Format 90 ma tę zaletę, że pozwala na szybkie 
opróżnienie pola i jest dopasowany do naszego łańcucha 
transportu. Kształt rotora, który chroni paszę oraz równa 
długość balotów to kolejne atuty prasy QUADRANT 3300 
dokładnie spełniającej nasze oczekiwania."
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Sprawozdanie z pracy QUADRANT 3300

Działalność tej firmy koncentruje się głównie na prasowaniu 
słomy przeznaczonej do hodowli bydła lub na sprzedaż.

Pan Raimond zdecydował się taki zakup z wielu powodów: 
"Zawsze używałem w pracy pras CLAAS typu QUADRANT ze 
względu na idealny format balotów oraz minimalne nakłady 
ponoszone na ich konserwację. Dzisiaj, coraz częściej 
poszukiwane są baloty w formacie 1,20 x 0,90 m, gdyż 
znakomicie sprawdzają się zarówno w hodowli bydła jak  
i w transporcie ciężarowym." 
Wprowadzenie QUADRANT 3300 było dla tego 
przedsiębiorcy, który już oszacował zalety nowej prasy, 
szansą: "QUADRANT 3300 doskonale spełnia nasze 
wymagania, prostota jej obsługi jest atutem w pracy 
sezonowej, kiedy maszyny należy użyć szybko i całkowicie 
bezproblemowo. Oprócz tego, jesteśmy bardzo zadowoleni z 
rzeczywistej przepustowości maszyny. Jest to ogromny plus 
przede wszystkim w takich latach, jak teraz, gdy pogoda 
zmienia się bardzo często. Kolejną, wielką zaletą tej prasy jest 
to, że w QUADRANT 3300 rotor bardzo delikatnie traktuje 
wrażliwą paszę, na przykład lucernę; ze względu na swoją 
jakość taka pasza jest bardzo poszukiwana przez naszych 
klientów, szczególnie w centrach jeździeckich z którymi od 
dawna współpracujemy."
Bardzo ważny jest także kształt i gęstość balotów. "Tutaj 
możemy przemieszczać baloty bez żadnych problemów a 
miejsce pracy przekazać zawsze czyste i bez strat paszy 
podczas przeładunków."

"Ochrona paszy i wydajność – to wszystko 
współdziała w QUADRANT 3300."

Emmanuel Raimond jest rolnikiem i jednocześnie świadczy 
specjalistyczne usługi prasowania w Ecury-sur-Coole  
w Departamencie Marne we Francji. W tym roku  
zakupił QUADRANT 3300 jako uzupełnienie swoich 
QUADRANT 2200 ADVANTAGE oraz QUADRANT 3200.  
Obie te maszyny wykonują rocznie ponad 10.000 balotów. 
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25 lat doświadczenia z QUADRANT.

„Prasy QUADRANT od dawna przekonują 
swoją wysoką wydajnością.“

Steyns PGmbH w Lontzen (B) jest jedną z większych firm 
usługowych w Belgii, działającą od roku 1990 i pracującą 
także na polach Niemiec położonych blisko granicy. Pięciu 
braci  Steyns zatrudnia 13 pracowników na stałe i 30 sezonowo. 

Od roku 1989 Steyns PGmbH pracuje prasami 
kostkującymi CLAAS. Na początku była to QUADRANT 1200. 
Dzisiaj Steyns posiada ponad 25 maszyn CLAAS z których 
dziewięć to prasy QUADRANT: dwie QUADRANT 3400, dwie 
QUADRANT 3200, cztery QUADRANT 2200 ADVANTAGE i 
jedna QUADRANT 1200.

„Mamy program produktów do wszelkich 
potrzeb.“

Przez różne wymiary balotów oraz wybór różnych systemów 
cięcia firma Steyns może doskonale dostosować się do 
zróżnicowanych warunków pracy u każdego ze swoich 
klientów. Czy będą to baloty o wymiarze 70 czy 100, system 
ROTO FEED, ROTO CUT lub FINE CUT, Steyns zawsze 
pracuje taką prasą, która wytwarza żądane przez klienta baloty. 
Przy całkowitej liczbie ok. 60.000 sprasowanych balotów 
rocznie, firma Steyns ocenia, że ok. 45.000 z nich to słoma. 
Do wykonywanych zadań należy także prasowanie siana i 
kiszonki. „Dzięki wydajności pras CLAAS jesteśmy w stanie  
zebrać w ciągu dnia przy wąskich oknach czasowych do  
500 ha traw. Jedna QUADRANT 3200 prasuje 80 balotów  
na godzinę i do 1000 dziennie“, wyjaśnia Albert Steyns.
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Sprawozdanie z pracy

„Jakość cięcia zachwyca.“

W ciągu roku ok. 20.000 zostało pociętych z zastosowaniem 
różnej liczby noży. „System  FINE CUT jest poszukiwany coraz 
częściej. Klienci potrzebują krótkiej słomy na ściółkę lub do 
zrównoważenia dawek paszy. Przy krótkiej słomie w paszy 
krowy nie pozostawiają ani źdźbła“, stwierdza Albert Steyns. 

„W systemie FINE CUT dzięki włączaniu grup noży jesteśmy w 
stanie elastycznie i natychmiast reagować na wymagania klienta.“

Steyns PGmbH pracuje od roku 2011 prasą QUADRANT z 
nową szufladą noży. Albert Steyns jest zachwycony: „Nowa 
szuflada noży ma same zalety. Noże wymienia się o wiele 
szybciej. Wcześniej potrzebowałem na to godziny a teraz 
zajmuje mi to kwadrans. Tworzy się znacznie mniej kurzu i 
resztek źdźbeł. Jakość cięcia jest zawsze wysoka z pęknięcia 
noży wyraźnie się zmniejszyły.“

„Naszym celem jest zadowolony klient.“

Z jakości pracy QUADRANT zadowoleni są nie tylko bracia 
Steyn: „Nasi klienci doceniają wysokie zagęszczenie balotów i 
krótkie cięcie zbieranego materiału. Poza tym są przekonani 
co do balotów z QUADRANT, gdyż proste supłacze CLAAS 
nie pozostawiają za sobą  resztek sznurka stwarzających 
problemy podczas karmienia zwierząt.“

Albert Steyns podsumowuje: „Gdy będę zwiększał mój park 
maszyn, to z pewnością będą w nim QUADRANT.“
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Ekonomiczny zbiór słomy: mniejsze zużycie 
paliwa, wysoka przepustowość.

Słoma jest coraz ważniejsza w gospodarstwie rolnym. Jest 
jednym z uniwersalnych surowców i stosuje się ja na ściółkę, 
jako komponent pasz albo jako słomę do celów przemysłowych. 

Seria QUADRANT proponuje maszyny odpowiednie dla 
gospodarstw o każdej wielkości. Wraz z QUADRANT 3400 
dysponuje się w polu prasą wielkobalotową, która przy 
niewielkim zużyciu paliwa na tonę oferuje najwyższą 
przepustowość, najszersze spektrum zastosowania i 
maksimum bezpieczeństwa pracy. 

A oto korzyści: mogą się Państwo oddać codziennym, 
przynoszącym pieniądze zajęciom – prasować, prasować, 
prasować. Nie tylko siano, słomę i zielonkę ale również 
konopie oraz surowce do produkcji energii odnawialnej takie, 
jak np. miskant.

Uniwersalna przez cały rok.

Wszechstronność w pracy.

W QUADRANT tkwi nasze całe doświadczenie z ponad 90 lat 
budowy pras. Sprawdziliśmy to, co najlepsze, poprawiliśmy 
to, co dobre. W sianie i słomie są to najwydajniejsze maszyny 
na rynku. Ze swoją przydatnością do kiszonki oraz zbioru 
surowców odnawialnych to najbardziej wszechstronne prasy 
kostkujące.  Prasy QUADRANT doskonale pracują również 
w takich kulturach jak konopie, bawełna czy ryż. 

Zawsze gotowe do pracy. 

Bezkompromisowa jakość wykonania wszystkich modeli 
QUADRANT pozwala na ich bezproblemową pracę we 
wszystkci kulturach. QUADRANT otwiera nowe perspektywy 
zastosowania i uzyskiwania przychodów. Rolnicy oraz firmy 
usługowe mogą wykorzystywać swoje prasy praktycznie  
przez cały rok.



59

Szerokie spektrum zastosowania

Profesjonalny zbiór kiszonki: najwyższa 
gęstość sprasowania, perfekcyjny kształt  
balotów, maksymalna przepustowość.

To zalety od wielu lat dające prasie CLAAS QUADRANT 
miejsce lidera rynku.
Mocne wykonywane przez QUADRANT baloty stały się 
wzorem profesjonalnego zbioru słomy i kiszonki.
ROTO CUT pozwala uzyskać doskonałej jakości cięcie co 45 mm. 
Dzięki zwiększeniu liczby obrotów rotora o 30%, możliwe jest 
wykonywanie 4.000 cięć na minutę.

QUADRANT 3400 i 3300 dysponują dołączaną, regulowaną 
hydraulicznie komorą wstępną, służącą do wykonywania 
doskonałych balotów w każdych warunkach. Nowa szuflada 
noży zapewnia równomierną jakość cięcia. Tym samym 
modele QUADRANT są idealne do zbioru paszy na kiszonkę. 
Przez wyjątkowo ciasne sprasowanie uzyskuje się kiszonkę o 
jakości wymaganej w nowoczesnej produkcji mleka.

Delikatny zbiór siana: twarde baloty, wysoka 
ochrona paszy, świetna jakość paszy.

Wyjątkowa przepustowość i niskie zapotrzebowanie mocy – 
to czynniki wpływające na ekonomikę zbioru. 

Spiralne ułożenie zębów rotora i wysokie liczby obrotów do 
równego wciągania zbieranego materiału – to czynniki dbające 
o wysoką jakość siana. 

Mimo wysokiej wydajności i dużej prędkości prasowania, przy 
konstruowaniu maszyn z ROTO FFED przyłożono ogromne 
znaczenie do delikatnej pracy eliminującej powstawanie kurzu 
w takich roślinach, jak na przykład lucerna. Masa liści, które 
są tam największym nośnikiem białka, pozostaje zachowana.
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Pracują na całym świecie.

Miskant: żniwa przez cały rok.

Pochodzący z Afryki i wschodniej Azji miskant, nabiera coraz 
większego znaczenia także w Europie. Ze względu na wysoką 
wartość energetyczną i korzystny bilans dwutlenku węgla. jest 
doskonałym surowcem do produkcji biomasy, paliwa oraz 
materiałów budowlanych. 

Wysoko rosnące trawy dają przedsiębiorcom świadczącym 
usługi atrakcyjne możliwości wydłużenia zbiorów. Miskant 
wykorzystuje się przez cały rok a więc prasa może pracować 
także także zimą i wiosną. 
 
Rolnicy i przedsiębiorcy świadczący usługi mogą przy uprawie 
miskantu korzystać z QUADRANT przez cały rok. Seryjne 
wyposażenie Heavy Duty pozwala QUADRANT formować 
także z miskantu mocne, stabilne baloty, wygodne w 
transporcie i dalszej obróbce.

Słoma przemysłowa: ogrzewać inaczej.

Słoma stanowi godny uwagi potencjał do wykorzystania 
energetycznego. Nawet wtedy, gdy jest ono jeszcze 
niewielkie, to wiele czynników w produkcji paliw wskazuje 
dokładnie na to źródło. Słoma jest co roku, pozwala się 
zbierać i transportować w dużych balotach. Baloty idealnie 
nadające się do spalania w ciepłowniach ważą ok. 500 kg i 
stanowią ekwiwalent oleju opałowego w ilości 200 l/balot.

Długi i odporny na ścieranie kanał prasujący QUADRANT oraz 
napędzany przez przekładnię główną tłok, mają potencjał do 
tworzenia twardych balotów z zachowaniem wysokiej 
przepustowości. To zaleta, szczególnie przy pracy w słomie 
do celów przemysłowych.

Opatentowane supłacze CLAAS nie tylko szybko wiążą baloty 
ale robią to bez niepożądanych, spotykanych w innych 
systemach, odpadów sznurka. Jest to korzystne nie tylko przy 
karmieniu zwierząt ale także przy spalaniu balotów w przemyśle.
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Szerokie spektrum zastosowania

Kukurydza: podwójne wykorzystanie.

Powierzchnia uprawy kukurydzy na paszę i dla stale rosnącej 
liczby biogazowni stale  się zwiększa. Metodą podwójnego 
wykorzystania w płodozmianie kukurydzy na ziarno jest 
niepozostawianie na polu słomy po żniwach. Sprasowana 
przez QUADRANT w twarde baloty może być ekonomicznie 
przetworzona w biogazowni. Z suchej masy osadek 
kukurydzy można też produkować zyskujący na znaczeniu 
bioetanol. Dla QUADRANT 3300 firma CLAAS oferuje 
specjalny zestaw do prasowania osadek kolb kukurydzy.

Innym wariantem wykorzystania słomy z kukurydzy jest 
hodowla zwierząt. Czy jako zamiennik siana o dobrej 
strawności w dawkach paszy dla krów zasuszonych czy jako 
ściółka – także tutaj prostokątne baloty z QUADRANT mają 
nieocenione zalety w zakresie jakości i manewrowości.

QUADRANT: świetna we wszystkich kulturach.

QUADRANT  jest obecnie używana w ponad 20 różnych 
kulturach na całym świecie.

Bobik Konopie Hybrydy traw
Bawełna Kennef Mozga trzcinowata
Groch Lucerna Sylfion
Groszek bulwiasty Kukurydza Soja
Len Miskant Sorgo
Jęczmień Rzepak Pszenica 
Trawy Ryż Trzcina cukrowa
Owies Odmiany prosa
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Tak to działa.
CLAAS Service & Parts.

Ważne są Twoje wymagania.

Możecie na tym polegać: jeśli nas potrzebujecie, jesteśmy. 
Zawsze i wszędzie. Szybko. Niezawodnie. W razie potrzeby 
24 godziny na dobę. Z precyzyjnym rozwiązaniem 
przedłużającym życie maszyny, której potrzebuje Twoje 
gospodarstwo. Tak to działa. 

100% pewności działania.

Montaż części zamiennych CLAAS ORIGINAL gwarantuje 
najwyższą pewność działania. Nasze części zamienne są 
dokładnie pasującymi częściami z nowoczesnej seryjnej 
produkcji podlegającymi stałej kontroli jakości. Tak to działa. 

Maszyna jest zaopatrzona – Twoje zadowolenie jest 
zapewnione. Nasze zadanie to: myśleć nad rozwiązaniami 
Twoich żniw i Twojego gospodarstwa. Specjalnie dopasowane 
do Twoich maszyn: dokładnie pasujące części zamienne, 
wysokojakościowe materiały eksploatacyjne oraz pomocne 
akcesoria. Wykorzystaj bogatą ofertę naszych produktów w 
których oferujemy gotowe rozwiązania których wymaga Twoja 
maszyna. Tak to działa.

Zawsze szybko na miejscu.

Gęsta sieć serwisu i osobisty partner do rozmów gwarantują 
stały, dobry dostęp do nas – od pracowników serwisu aż po 
doradztwo techniczne i serwis.

Partnerzy handlowi CLAAS na całym świecie należą do 
najlepszych specjalistów od techniki rolniczej. Mechanicy są 
doskonale wykwalifikowanymi fachowcami dysponującymi 
narzędziami specjalnymi i diagnostycznymi. Serwis CLAAS 
działa w bardzo wydajny sposób, całkowicie spełniający 
oczekiwania klientów w zakresie kompetencji i niezawodności.

Z Hamm na cały świat.

Nasz centralny magazyn części zamiennych wysyła wszystkie 
części ORIGINAL szybko i niezawodnie na cały świat. Twój 
lokalny partner CLAAS w najkrótszym czasie zapewnia 
właściwe rozwiązanie: dla żniw, dla gospodarstwa.  
Tak to działa.



●  Seryjnie      ○  Opcja      □  Dostępne      –  Niedostępne●  Seryjnie      ○  Opcja      □  Dostępne      –  Niedostępne

QUADRANT 3400 RF 3400 RC 3300 RF 3300 RC 3300 FC
3300  
SPECIAL CUT 2100 RF 2100 RC

Zaczep
Liczba obrotów WOM obr/

min
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Zapotrzebowanie mocy KW/KM 158/215 184/250 120/163 158/215 173/235 173/235 81/110 81/110
Hydrauliczny wspornik ● ● ● ● ● ● ● ●

Zaczep kulowy ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

Przyłącza hydrauliczne 2 EW 1  
swobodny 
powrót

2 EW 1  
swobodny 
powrót

2 EW 1  
swobodny 
powrót

2 EW 1  
swobodny 
powrót

2 EW 1  
swobodny 
powrót

2 EW 1  
swobodny 
powrót

2 EW 1  
swobodny 
powrót

2 EW 1  
swobodny 
powrót

Podbieracz
Szerokość m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,10 2,10
Szerokość pracy DIN m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 1,90 1,90
Liczba dźwigarów zębów  4 4 4 4 4 4 4 4
Wahliwe koła kopiujące ● ● ● ● ● ● ● ●

POWER FEEDING SYSTEM (PFS) – – ○ ● ● – ● ●

Doprowadzanie
Rotor ROTO FEED ROTO CUT ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT SPECIAL CUT ROTO FEED ROTO CUT
Liczba noży – 25 – 25 51 180 – 16
Ślepe noże – ○ – ● ● – – ○

Włączanie grup noży – 25, 13, 12, 0 – 25, 13, 12, 
6, 0

51, 26, 13, 
12, 0

– – 16, 8, 8, 0

Szuflada noży – – – ● ● – – –
Takty zgarniacza 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 3 ● 3 ●
Ustawiana komora wstępna 0-4 0-4 automatycznie, 

mały pokos, 
duży pokos

automatycznie, 
mały pokos, 
duży pokos

automatycznie, 
mały pokos, 
duży pokos

automatycznie, 
mały pokos, 
duży pokos

– –

Kanał prasujący
Skoki tłoka obr/

min
46 46 46 46 46 46 51 51

Maksymalne ciśnienie prasowania bar 200 200 200 200 200 200 150 150
Wypychacz balotów ● ● ● ● ● ● – –

Czujnik odkładania balotów ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Czujnik wilgotności ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Wymiary kanału prasującego
Długość m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Szerokość m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 0,80
Wysokość m 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,70 0,70
Długość balotu 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 - 2,50 0,50 - 2,50

Obsługa
COMMUNICATOR II ● ● ● ● ● ● ● ●

Kabel ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Automatyczne centralne smarowanie ● ● ● ● ● ● ● ●

Wiązanie
Liczba aparatów wiążących 6 6 6 6 6 6 4 4
Liczba kłębków sznurka 24 po 11,5 kg 24 po 11,5 kg 24 po 11,5 kg 24 po 11,5 kg 24 po 11,5 kg 24 po 11,5 kg 24 po 11,0 kg 24 po 11,0 kg
Czyszczenie supłaczy TURBO FAN ● ● ● ● ● ● ● ●

Odkładanie balotów
Ześlizg odkładania – – ● ● ● ● – –
Składany ześlizg mechanicz. – – ○ ○ ○ ○ ● ●

Hydr. składany ześlizg balotów ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○

Wymiary i masy
Szerokość m 2.98 - 3.20 2.98 - 3.20 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,34 - 2,47 2,34 - 2,47
Wysokość m 3,37 - 3,39 3,37 - 3,39 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 2,52 - 2,59 2,52 - 2,59
Dł. w poz. transportowej m 8,63 8,63 8,76 8,76 8,76 8,76 7,74 7,74
Dł. w poz. roboczej m 10,15 10,15 9,83 9,83 9,83 9,83 8,8 9,16
Masa (oś tandemowa) kg 12770 13720 9750 10820 10940 12160 6610 6230

CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące 
obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika prosimy kontaktować się 
ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo zdjęte osłony i elementy zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na zagrożenia w 
żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.

Osie QUADRANT 3400 QUADRANT 3300 QUADRANT 2100
Oś pojedyncza 600/50 R 22.5 – ●
Oś pojedyncza 710/45 26.5 – ● –
Oś tandemowa 520/50 R 17  – – ●
Oś tandemowa 500/55 R 20 ● (do 40 km/h) ○ –
Kierowana oś tandemowa 620/50 R 22.5 ○ (do 60 km/h) ○ –

Szerokie jest dobre. Ogumienie

QUADRANT, z dwoma różnymi osiami i trzema różnymi rozmiarami ogumienia oddaje do dyspozycji niewielki nacisk na podłoże,  
najwyższą możliwą ochronę darni i spokojny bieg. Oferuje maksymalną powierzchnię przylegania i minimalizuje nacisk szczególnie 
na mokrych glebach.



Ta maszyna smaruje się sama. Konserwacja

Trwałość i niezawodność naszych pras  
jest legendarna. 

W zasadzie można nie mówić o konserwacji.  
Dla posiadacza QUADRANT to po prostu żaden temat. 
Przy QUADRANT 3400 i 3300 wszystko zbudowano tak,  
aby zapewnić najwyższą wygodę konserwacji względnie  
ją wyeliminować.

 − Wszystkie główne punkty smarowania objęte są  
układem centralnego smarowania

 − Napędy i sprzęgła przeciążeniowe pracują w kąpieli olejowej
 − Hydraulicznie sterowany zgarniacz nie wymaga żadnej 
konserwacji

 − Napęd ma minimalną ilość części ruchomych

Także QUADRANT 2100 wyposażono do ciężkiej, ciągłej pracy.

 − Smarowanie ręczne
 − Opcjonalnie dostępny jest układ automatycznego  
centralnego smarowania podający smar do 45 punktów

Tylko w CLAAS: kierowana oś tandemowa jest również 
obsługiwana układem centralnego smarowania.



CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 Buk
Tel. 61 834 9800
claas.pl
601019320715 AN DC 0815

www.365farmnet.com

365FarmNet to nowoczesne narzędzie zarządcze dla 
całego gospodarstwa rolnego. Nowa, inteligentna sieć 
łącząca różne działy gospodarstwa na tylko jednej 
platformie niezwykle ułatwia precyzyjne kierowanie 
nim przez 365 dni w roku.
Firma CLAAS jest partnerem systemu 365FarmNet.


