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Kui olete päevast päeva põllul, siis vajate tugevast 
masinast midagi enamat. Te vajate funktsionaalset 
tehnikat, millega on mugav töötada. Tehnikat, millele 
võite tugineda ka pika ja raske töö korral. Ja Te vajate 
saagikoristussüsteeme, mis sujuvalt üksteisega 
haakuvad. Juhtiva söödakoristusmasinate tootjana 
pakub CLAAS ideaalset söödakoristussüsteemi igas 
suuruses ettevõtte saagikoristusahelasse.

cargos9000.claas.com
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Tuginedes kogemuseleTuginedes kogemusele:  
üle 50 aasta kogurkärusid Bad Saulgaus.

Ettevõttesisene tootearendus alates  
aastast 1965.

Esimene Bad Saulgaus välja töötatud kogurkäru väljus tollasest 
Bautzi tehasest üle 50 aasta tagasi.

1960-ndate lõpus pani Bautz AUTONOM paljudes ettevõtetes 
alguse mehhaniseeritud söödakoristusele.

CLAAS omandas selle tehase koos tooteportfoolioga 1969. 
aastal. Sellest ajast alates on nii tootevalik kui ka tehas ise 
pidevalt laienenud ja arenenud. Näiteks alates 2013. aastast 
kuulub CLAAS Saulgau GmbH-le üks valdkonna moodsamaid 
tootearenduskeskusi.

Esimene tõeline kogurkäru.

Mudelit CARGOS 9000 esitleti aastal 2009. Viis aastat hiljem 
tuli turule väiksemate mudelite sari CARGOS 8000, millel oli 
palju uuenduslikke võimalusi. Kogurkärude tootevaliku 
laiendamine CARGOS 8000-ga oli vaieldamatult edukas.

Alati täpselt kliendi soovi järgi.

CLAAS SPRINT töötati tõhusa silokäruna välja 1980-ndate 
alguses. Ka 1998. aastal esitletud QUANTUM kehtestas uue 
standardi. Kuna põllumajandusettevõtte kasumlikkus oleneb 
suuresti masinate maksimaalsest ärakasutamisest, töötab 
CLAAS alates 2007. aastast senisest intensiivsemalt kombikäru 
lahenduse kallal, et kasvatada käru aastast kasulikku tööaega.

CARGOS on oma klassi teerajaja.

Samal ajal kui turule toodi hekslikäru CARGOS 700, läbis 
CARGOS 9000 täieliku uuenduskuuri ja talle lisati CARGOS 
8000 erifunktsioonid. See teeb CARGOSest turu kõige 
uuenduslikuma kogurkäru. Ja see pole veel kõik: CARGOSe 
tiim töötab pidevalt selle nimel, et käru veelgi optimeerida. 

Vastupidava ja töökindla käruna on CARGOS alati õige valik 
koristusahela optimaalseks täiendamiseks või isegi asenda-
miseks – ja seejuures tagab ta parima kvaliteediga saagi. 
Seega järgib CLAAS ka kogurkärude puhul põhimõtet, et 
profi tehnikat tuleb pakkuda kõigile klientidele.

Uus jõudlustase: kuni 
50 m³ mahuga 
CARGOS kogub saaki 
dünaamiliselt ja 
tõhusalt.

DLG hõbemedal: 
sobituv 
elektrohüdrauliline 
aktiivroolimine annab 
täiesti uue 
sõidukogemuse.

Uus CARGOS, 2015. 
aasta iF Design Awardi 
võitja, vastab täielikult 
tänapäeva trendidele 
nii tehnilise kui ka 
visuaalse poole pealt.

Vaadates tulevikku: 
CARGOS on tõeline 
kogurkäru, mille jõudlus 
on erakordne.
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Kogurkärud Hekslikäru

Valiku mitmekesisus.

CARGOS 9600.

 − Maksimaalne laadimismaht1: 50 m³
 − Sillavariandid:

 - Tridem: lubatud täiskaal max 31/34 t2

 − Rehvivariandid: 26,5"/30,5"

CARGOS 8500.

 − Maksimaalne laadimismaht: 41,5 m³
 − Sillavariandid:

 -  Tandem: lubatud täiskaal max 24 t2

 -  Tridem: lubatud täiskaal max 31 t2

 − Rehvivariandid: 22,5"/26,5"/30,5"

CARGOS 760.

 − Maksimaalne laadimismaht1: 51 m³
 − Sillavariandid:

 -  Tridem: lubatud täiskaal max 31/34 t2

 − Rehvivariandid: 22,5"/26,5"/30,5"

CARGOS 750.

 − Maksimaalne laadimismaht1: 44,5 m³
 − Sillavariandid:

 -  Tandem: lubatud täiskaal max 24 t2

 -  Tridem: lubatud täiskaal max 31/34 t2

 − Rehvivariandid: 22,5"/26,5"/30,5"

CARGOS 740.

 − Maksimaalne laadimismaht1: 38,5 m³
 − Sillavariandid:

 -  Tandem: lubatud täiskaal max 22/24 t2

 − Rehvivariandid: 22,5"/26,5"/30,5"

CARGOS 8400.

 − Maksimaalne laadimismaht: 35,5 m³
 − Sillavariandid:

 -  Tandem: lubatud täiskaal max 22/24 t2

 − Rehvivariandid: 22,5"/26,5"/30,5"

CARGOS 8300.

 − Maksimaalne laadimismaht: 30 m³
 − Sillavariandid:

 -  Tandem: lubatud täiskaal max 22 t2

 − Rehvivariandid: 22,5"/26,5"/30,5"

CARGOS 9500.

 − Maksimaalne laadimismaht1: 44 m³
 − Sillavariandid:

 -  Tandem: lubatud täiskaal max 24 t2

 -  Tridem: lubatud täiskaal max 31/34 t2

 − Rehvivariandid: 26,5"/30,5"

CARGOS 9400.

 − Maksimaalne laadimismaht1: 38 m³
 − Sillavariandid:

 -  Tandem: lubatud täiskaal max 24 t2

 − Rehvivariandid: 26,5"/30,5"

Tootevalik

CARGOS 9000.
Suur multitalent.

CARGOS 8000.
Kompaktne universaal.

CARGOS 700.  
Tugev vedaja.

1 Koos kastikõrgendustega
2 Lubatud täiskaal
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Sobiv käru igaks tööks: laadimine,  
vedu ja laotamine.

Saagikoristus nõuab suurt jõudlust ja tõhusust ning seab 
masinale väga suured ootused. Samas võivad olud olla väga 
erinevad. Kuid on üks lahendus, mis tuleb toime iga 
katsumusega: CLAAS pakub kombikärusid CARGOS 9000 
ja 8000 ning hekslikäru CARGOS 700 koos laialdaste 
varustusvariantidega.

Ületamatu tehnika.

Kõige värskemate uuendustega kogurkärud CARGOS 
9000 ja 8000 pakuvad enneolematut jõudlust. Kui 
eemaldada laadimisagregaat ja doseervaltsid, siis muutub 
CARGOS kiiresti kogurkärust stabiilseks hekslikäruks. 
Seejärel saate temaga vedada maisisilo, hakkpuitu või 
biomassi. Mõlema mudelisarja lai varustusvariantide 
valik vastab kõigile võimalikele nõudmistele.

KogurkärudKombikäru aastaringseks kasutamiseks.

Meie kogurkärude ja hekslikärude valik on väga suur. Masina 
konstruktsiooni ja juhtimissüsteemi kõrval on eriti oluline roll 
veermikul ja rehvidel, mis kaitsevad pinnast maksimaalselt 
ning tagavad ülima jõudluse. Tridem- ja tandemšassii, 
mehaaniline ja hüdrauliline vedrustus, järeljooksuga juhtimine 
ja elektrohüdrauliline roolimine ning lai valik eri tootjate rehve 
vahemikus 22,5" kuni 30,5" võimaldavad kliendil kohandada 
käru täpselt enda vajaduste järgi.

Tootevalik
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Tehnilised üksikasjadVeenvad argumendid CARGOS 8000 näitel.

1 Stabiilne raam ja kooniline konstruktsioon

2 Eemaldatav laadimisagregaat

3 Eemaldatav doseervaltsi moodul (lisavarustus)

4 EFS koos põhjakonveieriga, mida saab 500 mm 
langetada; hüdrauliliselt kallutatav, mis tagab 
mugava noavahetuse ja kiire mahalaadimise

5 Nugadehoidja küljest lahti ühendatud lõikeosa, 
optimaalse hoolduse tagamiseks hüdrauliliselt 
langetatav

6 Eraldi nugadekaitse, millel on reguleeritav 
eelpingutus

7 Topeltnoad

8 Polt kinnitusega segmendiga rootor

9 Mõlemalt küljelt hüdrauliliselt juhitav kogur materjali 
täpseks sissevõtuks

10 Hüdrauliline koguri vedrustus ja keskmine juhtratas 
(lisavarustus)

11 Automaatlaadimine, mille puhul rakendatakse 
hüdrauliliselt juhitavat täiteklappi ja jõuülekande 
pöörde momendi tuvastamist (lisavarustus)

12 Noa märgteritus AQUA NON STOP COM FORTiga

13 LED töötuled (lisavarustus)

14 Valikus 22,5", 26,5" ja 30,5" rehvid

15 Kitsas tiisel ja lai kogur, mis tagavad maksimaalse 
manööverdusvõime ning stabiilsuse

16 CLAASi moodulšassii

17 Mehaanilise vedrustusega tandem- või tridemsilla 
agregaat, millel on elektrohüdrauliline aktiivroolimine

18 Mugav juhtimine näiteks OPERATORi, 
COMMUNICATOR II või EASY on boardiga

19 Koormakaalu näidik

20 TELEMATICS
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EFFICIENT FEEDING SYSTEMIdeaalne materjalivoog.

EFS kaitseb sööta.

CARGOS, millel on EFFICIENT FEEDING SYSTEMiga (EFS) 
materjalivoo lahendus, on täiuslik partner haljassööda varumisel. 
EFS-i puhul töötavad kogur, rootor ja laadimisruumi tõusev 
põhjakonveier käsikäes.

Tänu põhjakonveieri 500 mm tõusule jõuab materjal pärast 
lõikamist kohe laadimisruumi. Järsku ja kitsast laadimiskanalit 
pole rootori kohale vaja. Nii on laadimisel vaja palju vähem energiat. 
Selle tulemusel liigub masin kiiresti ja tarbib vähe kütust.

Suurem koorem sama energiakuluga.

See, et põhjakonveier tõuseb laadimisruumini, tagab materjali 
tihendamise ja suurendab laaditava materjali kaalu ühe 
kuupmeetri kohta. Sööt püsib peaaegu püstises asendis ja teda 
lükatakse masina tagaosa poole ühe massina, mis võimaldab 
laadida kuni 15% rohkem.

Parim sööda kvaliteet.

Tänu rootori 22 mm laiustele edastusribidele toimetatakse 
koristatud materjal laadimisruumi eriti õrnalt. Koos reguleeritava 
automaatlaadimisega tagab see optimaalse laadimise ja väga 
hea sööda kvaliteedi isegi juhul, kui materjal on märg.

Horisontaalne laadimisasend.

Materjalivoo süsteem EFS pakub muidki eeliseid: isegi suurte, 
kuni 30,5" rehvidega saab kombikäru sõita horisontaalses 
laadimisasendis. See suurendab läbilaskevõimet, nõudes 
seejuures vähem energiat. Tänu sellele jaotub koormus sildadel 
ja piduritel ühtlaselt, pikendades nende kasutusiga.

1 Automaatlaadimine hüdrauliliselt juhitava täiteklapi ja 
jõuülekande pöördemomendi tuvastamise abil (lisavarustus)

2 EFS koos põhjakonveieriga, mida saab 500 mm langetada; 
hüdrauliliselt kallutatav, mis tagab mugava noavahetuse ja 
kiire mahalaadimise

3 Nugadehoidja küljest lahti ühendatud lõikeosa, mis on 
hüdrauliliselt langetatav optimaalse hoolduse ja 
puhastamise jaoks 

Kaitseb sööta ning on väle ja tõhus: EFFICIENT FEEDING 
SYSTEM (EFS) tagab ideaalse materjalivoo.

4 CLAASi topeltnoad ja uuenduslik nugadekaitse, millel on 
reguleeritav noa eelpingutus

5 Lisavarustuses keskmine juhtratas, mis tagab optimaalse 
maapinna järgimise

6 Mõlemalt küljelt hüdrauliliselt juhitav kogur materjali täpseks 
sissevõtuks (lisavarustuses hüdrauliline vedrustus)
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EFFICIENT FEEDING SYSTEM

Ideaalne pidevaks kasutamiseks.

Kindel konstruktsioon tagab kasutamisel vajaliku stabiilsuse. 
Raamil on 300 mm kõrgune C-profiil, massiivsed koormatoed 
ja ülitugevast plekist külgseinad. Külgmiste otsaplaatide ülaosas 
olev lisaperforatsioon võimaldab juhul, kui kasutate masinat 
hekslikäruna, sinna paremini sisse näha.

Põhjakonveier.

Põhjakonveierit saab tühjendamiseks hüdrauliliselt kallutada 
ülespoole horisontaalasendisse ja samuti saab teda kallutada 
90° alla, et tagada laadimisagregaadile näiteks puhastus- ja 
hooldustöödeks optimaalne ligipääs.

Laadimiseks langetatakse põhjakonveierit 500 mm, mis tagab 
EFS-is ideaalse materjalivoo. Materjal liigub rootori juurest otse 
laadimisruumi. See säästab kütust ja kaitseb sööta.

Funktsionaalne konstruktsioon.

Hekslite ja hakkpuiduga töötamisel on kõige tähtsam stabiilsus. 
3 mm paksusest kuumtsingitud terasest põhjakonveier on 
erakordselt stabiilne. Metallist juhtliistud ning tugevad ja 
korrosioonikindlad põhjakonveieri ketid teisaldavad materjali taha.

Mehaaniline keti pingutamine tagab selle, et kett on pidevalt 
vajaliku pinge all. Põhjakonveieri polditud liiste saab vajaduse 
korral hõlpsalt vahetada. Esivõred on veel parema materjalivoo 
tagamiseks kallutatud 5° tahapoole. Võre suured pilud 
hoolitsevad juhi optimaalse vaate eest.

Tehke ruumi.
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EFFICIENT FEEDING SYSTEMEFS-i komponentide tiimitöö.

Kogur.

Mõlemalt küljelt juhitava koguri töölaius on 2 m ja tal on viis 
rida piisid. Kogur võtab suure materjalikoguse minimaalse 
energiatarbega täpselt üles ja tagab ideaalse materjalivoo. 
Tänu väiksele läbimõõdule juhib ta isegi märja ja lühikese 
materjali tõhusalt rootorini, kasutades 13 väikest edastusplaati. 
Ka kiirus on väiksem kui ilma juhtimiseta koguril, tänu sellele 
jääb sööt puhtaks. Hüdrauliline ajam on koormustundlik ja 
hooldusvaba. Tema sujuv käivitus tagab koguri komponentidele 
lisakaitse. Kogurile saab soovi korral paigaldada hüdraulilise 
vedrustuse ja reguleeritava kõrgusega keskmise juhtrulliku. 
See tagab optimaalse maapinna järgimise (eriti niisketes 
oludes), kaitstes nii kogurit kui ka rohukamarat.

Eraldi piisegmentidega rootor.

Madalal asetseva rootori üheksa piirida, mis on paigutatud 
spiraalselt, ja 22 mm laiused edastusuimed hoolitsevad 
optimaalse lõikekvaliteedi eest ja liigutavad sööda õrnalt, kuid 
tõhusalt laadimisruumi. 860 mm läbimõõt tagab sujuva töö ja 
kaitseb jõuülekannet tippkoormuse eest. Rootori paneb liikuma 
poltidega kinnitatud ajami ots, millel on suur silinderhammasratas. 
Piid on kolme segmendina rootorikorpuse külge ühendatud ja 
üksteise külge kruvitud. Vajaduse korral saab eraldi piisegmente 
hõlpsalt ja soodsalt asendada.

Langetatav lõikekorpus.

CARGOSe hüdrauliliselt langetatav lõikekorpus, mis on 
konstruktsiooniliselt noakandurist lahutatud, on standardvarustuse 
puhul kinnitusklambrite ja poltidega raami külge kinnitatud. 
Kolm eri asendit võimaldavad noakandureid ja lõikekorpust 
langetada eraldi, koos või ainult piiratud ulatuses. Noa 
vahetamiseks saab noakanduri lõikekorpusest välja pöörata.

Kaitseb laadimisel nii maapinda kui ka sööta.

Lisavarustusse kuuluv hüdrauliline koguri vedrustus võimaldab 
koguril libiseda õrnalt üle maa ja tagab sellega puhta sööda – 
isegi ebatasasel maastikul.

Eraldi kaitstud noad.

Igal noal on eraldi kaitse, mis reageerib materjali kogumisel 
võõrkehale. Eelseadistatud vetruvus viib noa automaatselt 
õigesse tööasendisse tagasi.

Reguleeritav noa eelpingutus.

Noa eelpingutust saab spindli abil hõlpsalt reguleerida. Nii 
võite käivitusjõudu paindlikult kohandada eri tööolude järgi.

Parim sööda kvaliteet.

Laiad edastusuimed tagavad puhta lõike ja õrna söödakäitluse.
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EFFICIENT FEEDING SYSTEM

CLAASi topeltnoad on mõlemalt poolt teritatud ja erakordselt 
stabiilsed. Nende uuenduslik kuju, lai põhi noaotsa juures, 
tagab maksimaalse stabiilsuse ja hoiab noapilu pidevalt suletuna. 
40 minimaalse hooldusvajadusega nuga annavad parima 
lõikekvaliteedi, kuna Te saate nad pika tööpäeva jooksul 
hõlpsalt ümber pöörata. 

Stabiilne topeltnuga koos noakaitsega.

Neli noakomplekti, mille optimaalseks 
teritamiseks on kasutatud AQUA NON 
STOP COMFORTi ja CARGOSe 
teritussüsteemi.

Kõik noad on võõrkehade eest individuaalselt kaitstud ning 
neil on automaatne noatagastus. Nugade säästmiseks saab 
noakaitse tundlikkust eri tööolude järgi kohandada. Vajaduse 
korral võite noad hüdrauliliselt kokku klappida.

Nugade lisakomplekti hoidik.

Lisahoidik võimaldab kaasas kanda topeltnugade varukomplekti. 
Nii on Teil alati neli komplekti optimaalselt teritatud nuge, mis 
tagavad parima lõikekvaliteedi pika tööaja jooksul.

Välja pööratavad noakandurid, mis muudavad 
nugade vahetamise lihtsaks.

Tänu hüdrauliliselt välja pööratavatele noakanduritele ja 90° 
allaklapitavale põhjakonveierile pääsete CARGOSe kombikärule 
mugavalt ligi. Tsentraalne nugade lukustamine ja vabastamine 
teeb noavahetuse lihtsaks. Noasuunaja tagab paigaldamisel 
noa õige asendi.

Lisage teine noakomplekt hoidikusse.Teritatud noad päeva alguses. Seejärel teritage mõlemad noakomplektid 
AQUA NON STOP COMFORTiga, mis 
rakendab ainulaadset märgteritustehnikat.

Pöörake noad ümber ja jätkake tööd teritatud 
nugadega.

Pöörake noad ümber ja jätkake tööd teritatud 
nugadega.

Topelt lõikab paremini.
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AQUA NON STOP COMFORT.

Kompromissitu alternatiiv kuivteritusele. Ainulaadne märgterituse 
süsteem võimaldab lihtsalt teritada igat standardkumerusega 
nuga, tagades uskumatult terava tulemuse. Kogu terituse jooksul 
nuge jahutatakse, et vältida nende üle kuu me ne mist ja säilitada 
nende tugevus. Terituse käigus tekkiv kahjulik tolm imbub 
vette ja ei saasta hingatavat õhku. Nii on Teie tervis kaitstud.

AQUA NON STOP COMFORT on esimene täisautomaatne 
märgteritusseade, mis on mõeldud kogurkäru ja pallipressi 
nugadele. Noad teritatakse kulumisastmest sõltumatult, mitte 
mööda nende fikseeritud raadiust, vaid täpselt piki konkreetset 
kontuuri. Seade töötleb korraga kuni 52 nuga. Vahetatavad 
šabloonid võimaldavad täpselt teritada väga erinevaid noatüüpe.

Kuna teritusnurk on alati korrektne, jäävad noa 
originaalraadius ja -kontuur alles.

Lihtne kasutada: manuaalselt pole vaja sekkuda ja 
seadistamine käib kiiresti.

Lihtne täita tänu laialt avanevale korpusele.

AQUA NON STOP COMFORT on
saanud DLG hõbemedali.

AQUA NON STOP COMFORTAutomaatne noateritus.  
Pidevalt.

Teie eelised võrreldes tavateritusega.
 − Väiksem kütusekulu tänu püsivalt teravatele nugadele
 − Väiksem nugade kulumine
 − Nugade pikem kasutusiga
 − Kogu jõuülekande väiksem koormus tänu optimaalselt 
teritatud nugadele

 − Suurem läbilaskevõime ja pindalajõudlus 
 − Ei ole puudusi, mis ilmnevad kärus kuivterituse korral 

„Nugade teritamiseks kasutame AQUA NON STOP COMFORTi. 
See teritamine toimub peaaegu iseenesest. Nuge ümber 
pöörates saame sõita kaks korda kauem, enne kui peame 
neid uuesti teritama.”

Masinapargi juht 
Menno Poppink 
(Gebr. Poppink B.V., 
Holland)



24 25

Pööratav esiseina ülaosa ja optimaalne 
mahalaadimine.

Esiseinal olev ülaosa aitab kogurkärul vältida söödakadu. 
Mudelil CARGOS 9000 saab seda pöörata 90° ette (mudelil 
CARGOS 8000 lisavarustuses). Tänu piisavale kliirensile 
hõlbustab see hekseldamist. 

Ülemisele seinale saab lisada integreeritud ja reguleeritava 
automaatlaadimissüsteemi: nurgaandur tuvastab seina kalde 
ja aktiveerib põhjakonveieri. Lisavarustusena on saadaval ka 
rootori ajamil asuv koormussõrm pöörlemiskiiruse tuvastamiseks. 
Nende kahe anduri kombinatsioon tagab optimaalse käru 
täitmise ja kogu laadimismahu ärakasutamise.

Lihtne ummistuste eemaldamine.

CARGOSe kogurkärude standardvarustuses on lõikekambri 
langetamine. Kui tekib ummistus, siis saab nii noakandurit kui 
ka lõikekambri juhtpuldi kaudu hõlpsalt langetada 
(automaatlangetus on lisavarustuses). Selle tulemusel kasvab 
lõikekambri ja rootori vahemaa, tänu sellele käivitub kardaanvõll 
hõlpsamalt ja ummistus kõrvaldatakse.

Automaatne liigendtiisli reguleerimine ja juhi 
töö optimeerimine.

Kõigi CARGOSe kombikärude standardvarustuses saab  
määrata liigendtiislile kolm eri asendit: laadimis-, põlluotsa- ja 
veorežiimi tarbeks. 

Ainulaadne liigendtiisli automaatreguleerimine on lisavarustusena 
saadaval kõigile CARGOS 9000 ja 8000 mudelitele.

Laadimisrežiimis sobitub hüdrauliline liigendtiisel muutuvate 
maastiku- ja tööoludega. See tagab koguri optimaalse maapinna 
järgimise ning püsiva ja ühtlase materjalivoo. Juhi töö  
läheb kergemaks, masina läbilaskevõime suureneb ja kogur 
on kaitstud.

Nutikas laadimine. Laadimine

Kogu mahu kasutamine.

Doseervaltsidega kärus käivitab alumise valtsi andur 
täitumissignaali ja seiskab lõplikult põhjakonveieri. 
Doseervaltsideta käru puhul täidab seda funktsiooni andur, 
mis asub tagaluugi lukustusmehhanismil. Lisavarustusena on 
saadaval täitumistaseme ultraheliandur, mis mõõdab materjali 
ja tagaluugi vahelist kaugust. Kui see andur saadab käru 
täitumise signaali, mis kuvatakse juhtterminalis, siis lülitub 
põhjakonveier automaatselt välja.

Täituvustaseme andur. Pöördemomendi andur. Esiseina ülaosa kaldeandur.Automaatne ummistuste 
kõrvaldamine on auhinnatud DLG 
hõbemedaliga.

Tänu liigendtiisli 
automaatreguleerimisele laadite 
puhtalt ka künklikul maastikul.

Hüdrauliliselt ette pööratav esiseina 
ülaosa.



26 27

UUS: kahe valtsiga moodul nüüd ka 
CARGOSe kombikärule.

See moodulkonstruktsioon hõlbustab doseervaltside paigaldust. 
Lisavarustusse kuuluv doseervaltsi moodul hõlmab CARGOS 
9000 ja 8000 kombikäru puhul kas kaht või kolme valtsi ning 
CARGOS 700 hekslikäru puhul kaht valtsi ning kogu 
jõuülekannet alates peakäigukastist. 460 mm läbimõõduga 
doseervaltsid, mille eriti tugevad piid on paigutatud spiraalselt, 
tagavad optimaalse mahalaadimise ja ideaalse söödalaotuse. 

Doseervaltsi moodul suudab lisavarustuse korral rakendada 
pöördemomendi järgi juhitavat mahalaadimist, kus põhjakonveieri 
kiirust astmeliselt kahandatakse, kui doseervaltside jõuülekanne 
ületab seatud kiirust. See kiirendab mahalaadimist ja vähendab 
juhi töökoormust. Kui doseervaltse pole tarvis, siis saab 
mooduli hõlpsalt eemaldada kõigest 15 minutiga. See 
suurendab veelgi tühjenduskiirust ja kasvatab kandevõimet 
0,5 t. Avad suletakse sisepaneelidega.

Kiire mahalaadimine.

Hüdrauliline põhjakonveieri ajam, mis on kindlalt integreeritud 
C-profiili, on saadaval CARGOS 8000 ja 700 mudelitele  
ühe- ja kaheastmelise versioonina ning CARGOS 9000-le 
standardvarustuses kaheastmelisena. CARGOS 9000 ja 700 
mudelite puhul juhitakse seda süsteemi mõlemalt küljelt. Läbiv 
veovõll on keskelt toetatud, et tagada kindel mahalaadimine 
isegi raske koorma korral. Mahalaadimisrežiimil saab 
põhjakonveieri pöörata üles horisontaalasendisse, et tagada 
kiire ja jäägitu mahalaadimine.

Kõigil CARGOSe kombikärudel on laialt avanev tagaluuk,  
mille avanemisnurka saab reguleerida. Selleks et saavutada 
optimaalne läbilaskevõime, on võimalik mahalaadimiskiirust 
põhjakonveieri esimesel kiirusastmel eraldi suurendada. 
Kooniline, 5 cm tahapoole avatud konstruktsioon toetab 
mahalaadimist veelgi.

MahalaadimineTõhus töö silohoidlas.

Kahe valtsiga moodul hekslikärule.UUS: kahe valtsiga moodul kogurkärule.Kolme valtsiga moodul kogurkärule.

UUS
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Ta suudab olla paindlik.

Üksnes CLAASil:  
eemaldatav laadimis agregaat.

Kogu laadimis- ja lõikeagregaadi saab hõlpsalt eemaldada  
või paigaldada umbes 20 minutiga. See kaitseb komponente 
hekseldamise ajal ja suurendab kandevõimet 2,5 t. Ühtlasi 
hõlbustab see laadimisagregaadi puhastamist ja hooldust.

Kogu laadimisagregaat on ühendatud põhiraami külge kõigest 
kahe poltühendusega vasakul ja paremal. Peale selle on 
ühendamiseks ja eemaldamiseks vaja ainult hüdrovoolikuid, 
spiraalhammassidurit ja elektriühendusi. Kõik kõik sätted 
säilitatakse.

Lisavarustusena on saadaval eemaldatud koguri veoraam. 
Koguri eemaldamine muudab lihtsamaks ka puhastamise ja 
hoolduse.

Hekslikäruks kohandamine

Vabastage poldid. Lahutage veovõll. Paigaldage kanali kate.Vabastage hüdrauliline sidur.Kogu juhtimine toimub otse kärul.
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JuhtimineTõhus kasutus.  
Hõlbustab juhi tööd.

Keskenduge olulisele.

Juhtimiseks võite kasutada uut tahvelarvuti äppi EASY on 
board, OPERATORit, COMMUNICATORit või mõnd muud 
ISOBUSe terminali. Selleks et hõlbustada juhi tööd, saate 
ISOBUSe vahendusel (näiteks EASY on boardi äpis või 
COMMUNICATOR II-ga) määrata laia valiku automaatfunktsioone 
lisafunktsiooniks traktori nuppude alla. Vaistlikult kasutatav 
menüü muudab CARGOSe juhtimise lihtsaks ning annab kõigist 
olulistest töö- ja jõudlusandmetest alati põhjaliku ülevaate.

Laadimismaht. Kui palju sinna mahub?

Integreeritud dokumenteerimissüsteem on alltöövõtjale ja 
ettevõtetevahelise kasutuse puhul ideaalne lahendus. 
Põllumees, kes võrdleb tähelepanelikult oma ettevõtte eri 
põlde, oskab hinnata otse põllul toimuva kaalumise eeliseid. 
Kõigile mudelitele, millel on hüdraulilise vedrustusega sillad, 
saab lisada koormakaalu näidiku. Kogukaal ja kandevõime 
tuvastatakse täpsusega +/–1%.

Lisavarustusse kuuluv välisnäidik kuvab väljas käru jooksvat 
netokoormust. See funktsioon, mille saab aktiveerida ja tühistada 
terminalist, fikseerib näiteks liikurhekseldi tootlikkuse lihtsalt 
ning mugavalt otse põllul.

1 Lisateabe (näiteks ilmateate, e-kirjad, kalendri, tegevus statistika,  
põllu andmed) saate mugavalt kätte tahvelarvutiga.

2 Paindlik: kasutage olemasolevat tahvelarvutit (alates mudelist iPad Air). 
Puute kuvariga juhtimine on lihtne ja enesestmõistetav.

3 Raadiokohtvõrgu ühendus juhtmevaba liidese kaudu: lihtne ja kiire ühendus 
tahvel arvuti ning masina vahel.

OPERATOR.

Ergonoomilisel juhtterminalil on suur kuvar ja 
taustavalgustusega nupud.

COMMUNICATOR II.

Vaistlik kasutajaliides võimaldab kõiki funktsioone lihtsalt juhtida. 

EASY on board.

Kasutades CLAASi äppi EASY on board, võite nüüd kõiki 
ISOBUSega ühilduvaid masinaid mugavalt juhtida tahvelarvutist; 
seda eeldusel, et ka traktor ühildub ISOBUSega. Haake riistu 
saab hõlpsalt juhtida puutekuvaril. Veel suurema mugavuse 
saavutamiseks võite funktsioone määrata F-nuppude 
(lisanuppude) alla, nagu ka teiste ISOBUSe terminalide puhul.

Kasutage oma tahvelarvutit masina terminalina. Selline 
juhtimine on mugav ja töökindel ning hoiab kabiini korras.  
Teil on kaasaskantav lahendus, mis on väga paindlik ka teiste 
rakenduste suhtes. Interneti kaudu võib näiteks töövõtja põllul 
olles kõik vajalikud andmed tahvelarvutiga alla laadida. 

Andmevahetus on muudetud lihtsaks.

Tööhalduse lahendus võimaldab mobiilselt hallata ja vahetada 
andmeid, mis on põllutöö ajal salvestatud. EASY on boardi äpi 
teiseks mooduliks on ISOBUSe-põhise masinajuhtimise kõrval 
tööhalduse lahendus, mis lubab kliendil edastada tellimusega 
seotud infot veebi teel, kasutades kas mobiilivõrku või 
raadiokohtvõrku.

Masina juhtimine ja andmehaldus ühes paketis.

Tööhalduse lahendus on integreeritud EASY on boardi äppi ja 
seotud mitmesuguste põllumajandusettevõtte juhtimise 
infosüsteemidega (FMIS). ISO XML-i kaudu ühilduvad kõik 
andmed teiste FMISi lahendustega. Veebi andmevahetus 
toimub mobiilivõrgu või raadiokohtvõrgu kaudu. Tellimuse 
andmed saate otse üle kanda 365 Farmneti rakendusse.

Alljärgnevad andmed salvestatakse põllutööde ajal ja saadetakse 
olenevalt konkreetsest tellimusest automaatselt edasi.

 − Ettevõte/klient
 − Tegevus

Hangib fakte.

 − Osalevad isikud
 − Aeg
 − Põllud
 − ISOBUSe masinainfo (näiteks töötunnid, hektarid, kaal)
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TIM SPEED CONTROL | TELEMATICSNutikalt võrgustatud.

TIM SPEED CONTROL.

TIM SPEED CONTROL juhib automaatselt traktori sõidukiirust 
olenevalt CARGOSe töö intensiivsusest. See annab püsiva  
ja ühtlase materjalivoo, millega tagatakse optimaalne 
lõikekvaliteet. Ühtlasi tagab see CARGOSe maksimaalse 
jõudluse, vältides laadimisagregaadi ülekoormuse tõttu 
tekkivaid seisakuid.  
TIM SPEED CONTROL suurendab olulisel määral kasutus-
mugavust. Seadistusi saab saagikoristusolude järgi 
kohandada. Läbilaskest olenev sõidukiiruse reguleerimine  
on alates 2015. aastast saadaval CLAASi traktori ja  
kogurkäru kombinatsioonile. Alates 2020. aasta hooajast 
hakkab CARGOS juhtima kõiki TIMiga ühilduvaid traktoreid.

Enneolematult tõhus saagikoristus.

TELEMATICSiga pakub CLAAS CARGOSe kogurkärudele 
nutikaid süsteeme, mis optimeerivad saagikoristust ja 
võimaldavad masinat paremini ära kasutada. Uuenduslik 
tarkvara ja elektroonilised lahendused hoolitsevad selle eest, 
et masinast võetakse välja maksimum ja keeruka suurmasina 
jõudlus kasutatakse täielikult ära. Selle oluliseks eelduseks on 
aktiivne kommunikatsioon haakeriista ja traktori vahel.

TELEMATICS ei jäta midagi kahe silma vahele.

TELEMATICS hoolitseb selle eest, et kõik salvestatud tööandmed, 
näiteks tööaeg, koormate kaal ja hulk, töödeldakse, 
salvestatakse ja analüüsitakse otse personaalarvutis. Ühtlasi 
aitab see optimeerida saagikoristuse protsessi ja võimaldab 
masinat maksimaalselt ära kasutada.
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Valgustus

UUS: lisavarustuses laadimisruumi kate kõigile 
mudelitele.

Selleks et maanteesõidul koormat kindlalt kaitsta, on kõigile 
CARGOSe mudelitele lisavarustusena saadaval kahepoolne 
laadimisruumi kate. Seda katet saab mugavalt juhtida juhi istmelt.

Tervikpilt.

Tagurduskaamera PROFI CAM 3 annab täieliku ülevaate 
sellest, mis toimub käru taga. 7" kuvar näitab korraga kuni 
nelja kaamera pilti.

Ohutu töö.
Päeval ja öösel.

Öise vahetuse valgustuspakett.

Lisavarustusse kuuluv valgustipakett sisaldab 11 kvaliteetset 
HELLA LED töötuld, mis võimaldavad töötada CARGOSega 
öösel. See valge valgus tagab maksimaalse kontrasti ja 60% 
tugevama valgustuse, mis tarbib 20% vähem energiat.

LED tuled muudavad öö päevaks ja valgustavad optimaalselt 
alljärgnevaid alasid:
kogur ja materjalivoog (2 tk)
lõikekamber, noavahetuseks (1 tk)
laadimisruumi sisemus (2 tk)
poritiivad (2 tk)
välisseinad (4 tk)

UUS
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Tiisel | Haakimine | Ajam

Rootori ajam.

CARGOSele on standardvarustusena paigaldatud 
topeltlainurgaga kardaanvõll. Masin on kaitstud CARGOS 
8000 mudeli puhul 1800 Nm ja CARGOS 9000 mudeli puhul 
2000 Nm nukksiduriga, mis kaitseb ajami komponente tõhusalt 
isegi maksimaalse läbilaske korral. Kardaanvõll kannab jõu üle 
väga suurele peakäigukastile, mis on ühendatud rootori 
silinder hammas ratta külge kaarhammassiduriga. Rootori ajam 
liigub õlivannis. Selline konstruktsioon muudab ühendamise 
laadimisagregaadi lisamisel ja eemaldamisel tunduvalt lihtsamaks.

Doseervaltsi ajam.

Doseervaltsi ajamit juhib nurkülekande kaudu integreeritud 
sidur. Nukksidur kaitseb doseervaltse ülekoormuse eest. 

Valikus erisugused tiislid.

CARGOSe mudelitele on paigaldatud maksimaalse stabiilsuse 
ja manööverdusvõime tagamiseks tugev ja kitsas tiisel, millel 
on lai kinnitus risttalale. Kogurkärude standardvarustusse 
kuulub alumine haakeseadis, mille lubatud koormus on 3 t. 
Suurema lubatud kogukaalu jaoks saab tandemmudelitele 
lisavarustusena paigaldada tiisli, mille lubatud koormus on 4 t. 
Reguleeritava kõrgusega tugijalg on integreeritud tiisli keskele, 
et hoida disain puhtana.

Kindlalt ühendatud.

Turust olenevalt tarnitakse kärud kas haakesilmusega või 
kulumiskindla Scharmülleri K80 kuulühendusega. 

Tiisli vedrustus. 

Et tagada maanteel ja põllul suurem mugavus, on CARGOS 
700 lisavarustusena tiislile saadaval kahe rõhuakuga vedrustus. 
CARGOS 9000 ja 8000 mudelitel kuulub see standardvarustusse. 
Selleks et tagada koormuse all töökindel tõstmine isegi silost 
ülesõidul või järsul põllule või sealt ära sõidul, on kõigile 
CARGOSe mudelitele paigaldatud suured tiisli tõstesilindrid.

Tugev ajam.

Doseervaltsi ajam.Rootori 
silinderhammasratas.

Rootori ajam.Tiisli vedrustus.
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VeermikMoodulkonstruktsioon,  
mis vastab kõigile nõuetele.

Veermik.

CLAASi ainulaadne veermiku kontseptsioon põhineb 
moodulitest koosneval polditud raamkonstruktsioonil,  
mis võimaldab tavapäraste teljeüksustega võrreldes 
märkimisväärselt kaalu vähendada. Valikus on mehaaniline 
paraboolvedrudega vedrustus ja hüdraulilise vedrustusega 
sillad. Tänu moodulkonstruktsioonile võib tandemsillaga 
masinal olenevalt mudelist olla sillakoormuseks 18 või 20 t 
ning tridemsillaga mudelil isegi 27 või 30 t. Kaks suurimat 
mudelit – CARGOS 9600 ja 760 – on saadaval üksnes tridem 
sillaga. CLAASi tugev mehaaniline vedrustus on soodne 
alternatiiv, seda eriti tridem silla puhul.

Pidurid.

CARGOSel on võimsad pidurid, mis tagavad tööohutuse nii 
põllul kui ka maanteel.
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Rehvid

Alliance I 380 750/45 R 26.5.

BKT 710/50 R 30.5.

Alliance 128 HS 800/35-22.5.Vredestein 710/40 R 22.5.

Parim kompromiss: 26,5".

Suured, 26,5" rehvid tagavad optimaalse järeljooksu, eriti 
märjal maastikul. Kui eesmärgiks on piirata käru kõrgust, siis 
on selles mõõdus rehvid oma suure kontaktpinna ja lihtsa 
veeremisega sobiv lahendus.

Individuaalne rehvivalik.

Saadaval on lai rehvivalik, mis võimaldab CARGOSe varustada 
mis tahes tööoludeks. Olenevalt variandist ja soovist saab 
CARGOSEele paigaldada rehvid suuruses 22,5", 26,5" või 30,5". 

Maksimaalne pinnasekaitse: 30,5".

Maksimaalne kontaktpind säästab peale pinnase ka Teie raha: 
näiteks 30,5" rehvid on tänu parendatud veeremisomadustele 
erakordselt kütusesäästlikud.

Madal raskuskese, lai tald: 22,5".

Väike rehv tagab väga madala raskuskeskme, andes 
maksimaalse stabiilsuse nõlval, eriti künkliku maastiku puhul.

Parimad rehvid.
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JuhtsildSuur jalajälg ja kiirus kuni 60 km/h.

Järeljooksuga juhitav sild.

Olenevalt mudelist on tandem- ja tridemsillaga masinatele 
saadaval järeljooksuga juhitav sild, mille saab juhtterminalis 
lukustada. ISOBUSe kaudu töötades võite selle baasvariandi 
sõidumugavust edasi arendada, kuna järeljooksuga juhitava 
silla saab sel juhul kiirusest olenevalt või tagurdamiseks 
automaatselt lukustada.

Tridem koerakäigul.

Elektrohüdrauliline aktiivroolimine võimaldab CARGOSega 
sõita koerakäigu režiimil. Roolides esimest ja kolmandat silda 
samas suunas, on võimalik teha erilisi manöövreid erilistes 
oludes. Juht saab näiteks silohoidla seinast eemale sõita või 
nõlval libisemist takistada. Märgades oludes on võimalik 
ülesõiduala ajutiselt suurendada.

Maksimaalne pöördenurk.

Kitsad pöördemanöövrid on võimalikud nii järeljooksuga 
juhitava tridemsilla kui ka elektrohüdraulilise aktiivroolimisega. 
See annab ka kitsastes kohtades kõigile CARGOSe mudelitele 
maksimaalse paindlikkuse.

Nobe maanteel.

Valikus on 40 või 60 km/h kiiruse luba kõigile CARGOS 9000 
ja 8000 mudelitele.

Tõstesild.

Hüdraulilise tasakaalustusega tridemsillaga haagistel on esisild 
lisavarustusena saadaval tõstetava sillaga. See vähendab nii 
rehvide kulumist kui ka kütusekulu. Ühtlasi saab vajaduse korral 
kasvatada veojõudu, suurendades traktori tagumise silla koormust.

Haagise sildade elektrohüdraulilise 
aktiivroolimise optimeerimine on 
pälvinud DLG hõbemedali.

Elektrohüdrauliline aktiivroolimine.

Üksnes CLAASil on mugavushüdraulikaga mudelitel 
elektrohüdrauliline aktiivroolimine koos sobituva liigendnurga 
hoiatuse ja kiirusest sõltuva roolimisjoone muutusega. Tänu 
sellele kohandatakse roolimist kogu aeg täisautomaatselt 
sõiduolude järgi. Süsteem valib alati parima kompromissi 
manööverdusvõime ja stabiilsuse vahel ning ei lase kärul nõlval 
libiseda. Seda uuendust on tunnustatud DLG hõbemedaliga. 

Kitsas kurvis hoiatab liigendnurga helisignaal juhti traktori ja 
haagisetiisli vahelise võimaliku kokkupõrke eest. See aitab 
traktori ja haagise kombinatsiooni manööverdusvõimet 
täielikult ära kasutada ning muudab CARGOSe ühtlasi 
ideaalseks piirkondades, kus on väiksed põllud ja kitsad 
juurdepääsuteed.
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CARGOS 9000.

Varustatud kõige värskemate uuendustega, sobib see 
käru ideaalselt kasutamiseks mitme ettevõtte koostöös 
ja suurettevõtetes.

CARGOS Laadimismaht (DIN) Keskmise survega
9600 m3 501 1001

9500 m3 441 881

9400 m3 381 761

1 Kastikõrgendustega

CARGOS 9000Jõudlusmeister.
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CARGOS 9000Konkurentsitult suurim veomaht.

Võimas pakkumine.

Kuni 34 t lubatud kogukaaluga CARGOS 9000 mudelid on 
võimsamad kui ükski teine kogurkäru. 

Tänu suuremale püsttalade arvule ja seeläbi vähendatud 
püsttalade vahekaugusele on käru kaljukindel ka täiskoorma 
korral. Stabiilsuse kõrval on CARGOSe lisaargumendiks 
tõsiasi, et temaga on lubatud vedada ka hakkpuitu.

Suurim läbilaskevõime.

CARGOS 9000 rootoril on veelgi rohkem jõudu, kuna 
peaajamit kaitseb kuni 2000 Nm integreeritud nukksidur, mis 
võimaldab saavutada maksimaalse läbilaske. Mahalaadimisel 
tagab võimas ajam maksimaalse mahalaadimisjõudluse.

„Laadimine ja seega materjali tihendamine on suurepärased, 
nagu ka lõikekvaliteet – seda isegi niisuguse raske 
põllukultuuri puhul, nagu seda on rohi.”

„Minu CARGOS on väga jõuline ja ühtlasi meie väikestel 
aladel väga hea manööverdusvõimega. Mind veenis selle 
masina stabiilsus nõlval.”

„Need masinad teevad tõesti väga head tööd ja me saame 
oma CLAASi edasimüüjalt suurepärast tuge.”

Alltöövõtja  
Jens Breuer  
(Nord rhein-Westfalen,
Saksamaa)
CARGOS 9600 ja 
9500

Christian Popp 
(Goldkronach, 
Baierimaa, 
Saksamaa)
CARGOS 9500 
Tridem

Dimitar Machuganov
(AJD Agro, Bulgaaria)
4 × CARGOS 9600

Pöördemomendist olenev mahalaadimine.

Kui doseervaltside ajami kindel pöörlemiskiirus on ületatud, 
siis kahaneb põhjakonveieri kiirus automaatselt.

Lisamaht.

CARGOS 9000 mudelile saab paigaldada kasti kõrgendused. 
Neid on lihtne igal ajal lisada. Kasti kõrgendused kasvatavad 
kõigi kolme mudeli laadimismahtu 2,5 m3.
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CARGOS 8000.

Kogurkäru CARGOS 8000 näitab oma tugevust nii 
alltöövõtuga tegelevas äris kui ka pereettevõttes.  
Ja nii aasta läbi.

CARGOS Laadimismaht (DIN) Keskmise survega
8500 m3 41,5 82
8400 m3 35,5 71
8300 m3 30 60

CARGOS 8000Aasta läbi kasutuses.
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CARGOS 8000Profitehnika Teie enda ettevõtte tarbeks.

CARGOS 8000 sarja mudelid.

Teie partnerid pereettevõttes või mitme ettevõtte ühistöös. 
Need masinad toetavad Teie äri absoluutse profitehnikaga.

Varustatuna oma suuremate vendade tehnikaga, võivad nad 
laadimisel mahutada kuni 41,5 m³. Arvuka lisavarustusega, 
mis pärineb suurte mudelite sarjast, saate käru kohandada 
enda soovide järgi. Selleks et pinnast maksimaalselt kaitsta, 
on näiteks CARGOS 8500 saadaval tridemmudelina, millel on 
30,5" rehvid. See lahendus on omas klassis täiesti ainulaadne.

„Masina juhtimine ISOBUSe kaudu ja sellised 
automaatfunktsioonid nagu pöördemomendi järgi juhitav 
laadimine on tõeliselt mugavad.”

Hermut Hubert ostis oma esimese CARGOS 8500 Tridemi 
2015. aastal, 2016. aastal järgnes teine ja 2019. aastal 
kolmas. Alltöövõtjana, kes peab tegutsema peamiselt märjal 
ja soisel pinnasel, on ta oma kärust täielikus vaimustuses:

„CARGOSe konstruktsioon on kaljukindel ja ta töötab pingelisel 
saagikoristusel täiesti häirimatult.”

Põllumajandusettevõtja Harmen Bouma kasutab mudelit 
CARGOS 8500 värske rohusööda koristamiseks:

„Mul on vaja suure jõudlusega käru, kuid see ei tohi õrna 
värsket rohtu muljuda. Nendele nõuetele vastab kõige 
paremini CARGOS.”

„Automaatfunktsioonid teevad juhtimise palju lihtsamaks, 
tänu sellele võin usaldada masina mis tahes juhile.”

Heinz Kohler  
(Kohler GbR,
Baden-Württemberg, 
Saksamaa)
CARGOS 8500

Alltöövõtja  
Hermut Hubert  
(Alam-Saksi, 
Saksamaa)
3 × CARGOS 8500

Põllumajandusettevõtja 
Harmen Bouma 
(Holland) 
CARGOS 8500

Alltöövõtja 
Mike Kettle 
(Mike Kettle  
Contracting Ltd,  
Uus-Meremaa) 
CARGOS 8300
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Täiuslik ahelreaktsioon.

Koristusahel toimib edukalt üksnes juhul, kui kõik selle 
keti lülid teevad täielikku koostööd. Kuni 51 m3 

laadimismahuga CARGOS 700 on CLAASi hekslikäru, 
mis sobib täiuslikult kokku näiteks maailmaturuliidrist 
JAGUARi liikurhekseldiga: nii töötab kogu CLAASi 
hekseldusahel kõrgeimal tasemel.

CARGOS Laadimismaht (DIN)
760 m3 511

750 m3 44,51

740 m3 38,51

1 Kasti kõrgendustega

HekslikäruLemmiksport:  
materjali transport.
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KonstruktsioonPikaajaline töökindlus.

Konstruktsioon.

CARGOS 700 mudelite 300 mm kõrgune C-profiiil ja kindel 
põrand tagavad maksimaalse stabiilsuse. Tänu sellele sobivad 
kõik mudelid hakkpuidu veoks. See annab CARGOSele 
ületamatu töökindluse nii pikal maanteesõidul kui ka 
ebatasasel maastikul.

Keti pingutamine.

Põhjakonveieri ketid töötavad usaldusväärselt ja kaua üksnes 
juhul, kui nad on ideaalselt pingutatud. Lihtne ligipääs 
põhjakonveieri kettidele tagab selle, et neid saab alati 
mugavalt pingutada.

Tiisel.

Kitsas tiisel võimaldab võtta suure pöördenurga. Tugijalg on 
kaitstult integreeritud tiislisse ja teda on lihtne lahtihaakimise 
jaoks alla klappida.

Põhjakonveier.

Teraspõrand on kuumtsingitud ning tänu sellele 
korrosioonikindel ja erakordselt vastupidav. Neljal tugeval 
lamedal konveieriketil on suur tõmbetugevus. Hambad, mis 
haarduvad paindekohas lamedasse konveieriketti, tagavad 
usaldusväärse juhtimise. Painde ajal tehakse ketid igakord 
hakkpuidust või muu materjali jääkidest puhtaks. Tänu sellele 
ei takerdu materjal kettidesse.

Individuaalselt kavandatud veermik. 

CARGOS 700 sõidab samuti CLAASi moodulitest koosneva 
tandem- või tridemsillaga. See on saadaval nii mehaanilise 
vedrustuse kui ka hüdraulilise tasakaalustusega, lisavarustusena 
on saadaval veel hüdrauliline vedrustus. Lai rehvivalik (22,5", 
26,5" ja 30,5") teeb CARGOS 700-st hekslikäru, mida saab 
kohandada ettevõtte vajaduste järgi.

Maksimaalne laadimismaht koos maksimaalse 
manööverdusvõimega.

Tänu 30° nurga all olevale esivõrele ja tahapoole kooniliselt 
avatud konstruktsioonile pakuvad kõik mudelid maksimaalset 
laadimismahtu. Selle tulemusel on kärud väga lühikesed ja 
avaldavad muljet oma manööverdusvõimega.

Selleks et laadimismahtu veelgi kasvatada, on kõigile kolmele 
mudelile saadaval täiendavad kasti kõrgendused (nagu ka 
CARGOS 9000 puhul).



56 57

LiigendtiiselEriline liigendtiisel.

Puhas hekseldamine.

Juht saab hüdraulilise liigendtiisli allapoole lasta, et suurendada 
hekseldamisel eespoolset sihtala. Juht saab hõlpsalt suunata 
saagi kärusse, kuhu see peabki minema, mitte üksnes otse 
edasi sõites, vaid ka kurvi võttes. Ühtlasi muudab see 
lihtsamaks käru haakimise ja lahtihaakimise, kuna tiisli saab 
seada soovitud kõrgusele ühe nupuvajutusega.

Kiire mahalaadimine.

Tiisli tõstmine kasvatab mahalaadimise kiirust märgatavalt. 
Laaditud materjal kaldub kohe tahapoole ja jäägid väljutatakse 
kärust kiiremini. Lisaks sellele tagavad kooniline konstruktsioon 
ja kahepoolse ajamiga põhjakonveier koos valitava kahe 
tühjenduskiirusega silohoidlas nobeda mahalaadimise.

Suurem veojõud.

Vajaduse korral saab veojõudu libisemise vähendamiseks 
suurendada: kui liigendtiisel üles tõsta, siis liiguvad käru rattad 
traktori tagaosale lähemale. 

Tänu suurtele tiisli tõstesilindritele kergitab hüdrauliline 
liigendtiisel käru ohutult üles isegi täiskoormaga. Peale selle 
võib lisavarustusse kuuluv tiisli vedrustus kahe rõhuaku abil 
pakkuda maanteesõidul alati maksimaalset sõidumugavust.

Liigendtiisli horisontaalasendit 
markeeriv nool.

Hüdrauliline liigendtiisel võimaldab 
tõsta ja langetada kogu käru 
minimaalsele ja maksimaalsele 
kõrgusele.

Rõhuaku lisavarustusse kuuluvale tiisli 
vedrustusele.

Kaks võimsat hüdromootorit koos 
kaheastmelise ajamiga tagavad kiire 
mahalaadimise.

Liigendtiislit juhivad kaks suurt 
kahepoolse toimega silindrit.
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MahalaadimineProfessionaalne mahalaadimine.

Jõuülekandega doseervaltsi moodul.

Kaks avatud doseervaltsi on loodud pakkuma maksimaalset 
jõudlust. Tugevad spiraalselt paigutatud piid hoolitsevad selle 
eest, et materjal jaotuks silohoidlas ühtlaselt. Ajamit käitab 
üksiklainurgaga kardaanvõll.

Kiirelt tühjaks.

CARGOSe mudelitel on suuremahulised hüdromootorid, mis 
tagavad suure mahalaadimisjõudluse. Mudelite CARGOS 750 
ja 760 jagatud põhjakonveieril on kahepoolne ajam. See 
kaheastmeline ajam tagab maksimaalse mahalaadimiskiiruse.

Järjestikune juhtimine.

Lihtsa standardhüdraulikaga kärudele saab lisavarustusena 
paigaldada põhjakonveieri jadajuhtimise. Sel juhul hakkab 
põhjakonveier automaatselt tööle kohe, kui tagaluuk jõuab 
määratud avamisnurgani. See muudab juhi töö mugavamaks 
ja kaotab vajaduse kahesuunalise hüdrojagaja järele.

Moodulkonstruktsioon, 
mis võimaldab  
kiiresti laadimismahtu 
suurendada ja  
kaalu 500 kg võrra 
vähendada.
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CARGOS 700 BUSINESSBUSINESSi varustus.  
Superpakkumine.

Kõik, mida proff vajab.

CARGOS 700 BUSINESSi mudelitel on pideva õliringlusega 
koormustundlik hüdraulika ja ISOBUSega ühilduv juhtimine 
standardvarustuses. See võimaldab samamoodi nagu 
kombikärudes programmeerida palju funktsioone traktori 
juhthoovale või funktsiooniklahvide alla või juhtida otse ISOBUSe 
terminalist (näiteks COMMUNICATOR II või EASY on boardiga). 
Nii saate mugavuse ja tõhususe tagamiseks automatiseerida 
arvukalt funktsioone (näiteks liigendtiisli asendeid). 

Tööhaldusfunktsioon, mis kuulub standardvarustusse, aitab 
Teil oma tööd dokumenteerida. Koos lisavarustusse kuuluva 
EASY on boardi äpiga võimaldab tööhaldus veebipõhist 
andmevahetust.

Hea paigutus.

Põhjakonveieri kaheastmeline ajam, mis kuulub 
standardvarustusse, tagab kõigi BUSINESSi mudelite puhul 
maksimaalse mahalaadimisjõudluse. Suured rehvid – 
standardvarustuses 26,5", lisavarustuses 30,5" – hoolitsevad 
maksimaalse pinnasekaitse ja nobeda liikumise eest.

Soovi korral veel mugavam.

CARGOS BUSINESSi mudelit võite täiendada alljärgneva 
lisavarustusega:

 − elektrohüdrauliline aktiivroolimine koos koerakäiguga
 −  laadimiskaalu näidik (ka koos välisnäidikuga, mis kuvab 
jooksvat netokaalu käru küljel) 

 − koormakate, mis tagab kadudeta transpordi
 − automaatne valgustuse juhtimine

Elektrohüdrauliline aktiivroolimine. 

Ka CARGOS 700 BUSINESSi mudelile (nagu ka 
mugavushüdraulikaga kogurkärudele) on saadaval 
elektrohüdrauliline aktiivroolimine koos kohandatava liigendnurga 
hoiatuse ja kiirusest sõltuva roolimisjoone reguleerimisega. Tänu 
sellele reguleeritakse roolimist alati optimaalselt ja täisautomaatselt 
sõiduolude järgi. Ja kui teha kitsas kohas pööret, siis hoiatab 
liigendnurga helisignaal juhti traktori ja haagisetiisli vahelise 
võimaliku kokkupõrke eest.
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CARGOS 700 TREND

Korrastatud ilme parkimisasendis.

Kõigil voolikutel ja kaablitel on hoidikud, mis tagavad masinate 
hoiuruumis korra. Lihtne tähistus muudab haakimise hõlpsamaks.

TRENDi varustus.  
Lihtsalt hea.

Mugav juhtimine.

CARGOS 700 TRENDi mudeleid juhitakse mugavalt traktori 
hüdrojagajate kaudu. Sel moel juhitakse otse nii põhjakonveierit, 
liigendtiislit, tagaluuki kui ka juhtsilda. Põhjakonveieri 
kaheastmelisele ajamile ja töötuledele on lisavarustusena 
saadaval väike juhtseadis. Sellega lülitatakse sisse ka 
lisavarustusse kuuluvad LED töötuled. Lisaks sellele on 
tagaluugi ja põhjakonveieri mugavaks haldamiseks saadaval 
järjestikune juhtimine, mis ühtlasi kahandab vajalike traktori 
hüdrojagajate arvu. 

Lihtne järeljooks.

Kõigil CARGOS 700 TRENDi kärudel, olenemata sellest, kas 
nad on tridem- või tandemmudelid, on järeljooksuga juhitavad 
sillad. Hüdrauliline liigendtiisel võimaldab vähendada käru 
esisilla koormust, seda isegi mehaanilise vedrustusega 
tridemšassii puhul. See kasvatab traktori veojõudu ja säästab 
sõiduki tagurdamisel pinnast. Seejuures saab ka TRENDi 
mudelitele paigaldada kuni 30,5" rehvid.

Ühe käega juhitav.

Ka TRENDi versioon koos CLAAS CMOTIONi juhthoovaga 
tagab erakordselt mugava juhtimise.
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Koorma kaitsmine

Hekslikäru koorma kaitsmine.

Kõigile CARGOS 700 mudelitele, olgu tegu BUSINESSi  
või TRENDiga, on lisavarustusena saadaval kahepoolne 
koormakate. Katet saate traktoris istudes mugavalt juhtida 
juhtterminali või standardvariandi korral kahesuunalise 
hüdrojagaja kaudu. Nii saab koorem kiire ja kindla kaitse.

Loodud proffidele.

Lisaks manuaalsele terminali kaudu toimuvale juhtimisele võite 
mugavushüdraulika abil mitmesuguseid koormakatte asendeid 
salvestada.

Korralikult kaetud.
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BioenergiaTranspordib energiat.

Hiirehernes rukkiga ja rohu allakülv.

Kevadel seob hiirehernes oma mügarbakterite abil lämmastikku. 
See on vahetult pärast tärkamist kasulik teraviljale ja rohu 
allakülvile. Pärast esimest saagikoristust varasuvel jätkab rohi 
kasvamist, mis võimaldab koristada veel ka teise saagi. 

Tänu suurele kuivainesisaldusele (üle 30%) sobib see materjal 
väga hästi silo tegemiseks. Jääb ära kadusid põhjustav 
kuivatusetapp ning saak lõigatakse ideaaljuhul DIRECT DISCi 
ja JAGUARiga ning transporditakse CARGOSe hekslikäruga 
otse silohoidlasse.

Kaelus-vaigulill.

Kaelus-vaigulill on kerkinud energiataimede hulgast komeedina 
esile. Alles mõne aasta eest oli ta üsna tundmatu, nüüd on ta 
aga bioenergia konverentsidel tähelepanu keskpunktis.

Kui see taim on kord juba juurdunud, siis saab tema saaki 
koristada mitu aastat järjest. Ta kasvab rohkem kui 3 m 
kõrguseks ja metaanitoodang on sellel suvekuudel õitseval 
taimel mitme katse järgi isegi suurem kui maisil. Samuti on ta 
vähem vastuvõtlik rahekahjustustele ning putukad naudivad 
tema kollaste õite õietolmu ja nektarit. 

Hakkpuit.

Stabiilsete seinte ja tugeva põhjakonveieriga CARGOS on 
saanud heakskiidu, mis lubab temaga vedada hakkpuitu.  
Selle käru kasuks räägib ka tema liikumine ebatasasel 
maastikul: hüdraulilise vedrustusega sild näitab erakordseid 
sõiduomadusi isegi metsateel. See võimaldab vedada taimi 
lühikese raieringiga istandikest (näiteks pappel, paju ja 
eksootiline siidpööris), aga samuti metsaharvenduse käigus 
kogutud materjali. Selle käru kasutamine on mõeldav ka teiste 
sarnaste põllukultuuride ja metsasaaduste puhul. CLAASi 
edasimüüja nõustab Teid selles meeleldi. 

Söödataimede kuninganna lutsern.

Suur osa lutserni toiteväärtusest on tema lehtedes, seega 
tuleb neid koristamise ajal käidelda võimalikult õrnalt. Nende 
valgurikaste taimede töötlemine tähendab sageli kuivatamist ja 
palli või graanulitesse pressimist. On oluline, et nad läbiksid 
selle teekonna ilma midagi kaotamata.

CARGOSe kombikärud hoolitsevad selle eest, et materjal 
liiguks kogurist õrnalt läbi rootorite kärusse. Aga ka JAGUARi 
ja CARGOS 700 heksliveokett tagab Teile siin hea lahenduse.

Liigirikas tulevik.

Looduses leidub lisaks maisile ja rohule veel palju energiarohkeid 
taimi. Peale põllumeeste otsivad ka biogaasijaamad ja teised 
energiatootjad üha enam alternatiivseid põllukultuure. Näiteks 
taimi, mis sageli toodavad vähemalt sama palju energiat kui 
mais ja veenavad ühtlasi oma lisaeelistega:

 − hiirehernes, ristikhein, lutsern ja muud kaunviljad seovad 
väärtuslikku lämmastikku

 − pinnase biotoobi aktiveerimine ja huumustasakaalu 
parandamine avaldavad mitmesugust positiivset mõju, 
milleks on näiteks suurem veeimavus, väiksem pinnase 
erosioonirisk (väiksem liivastumine tugeva vihma korral), 
CO2 suurem sidumine jne

 − väiksem haigusrisk kahandab taimekaitsevahendite 
kasutamist

 − õitsevad taimed meelitavad ligi mesilasi ja teisi kasulikke 
putukaid

 − mitmekesisus minimeerib ettevõtte riske 
 − püsikultuurid vähendavad märkimisväärselt põllutöid, 
muutes ka väikesed ja eraldatud maatükid atraktiivseks

 − töökoormust saab hajutada ühtlasemalt ja masinad peavad 
tänu sellele kauem vastu 

Saagikoristus on imelihtne!
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CLAAS Service & PartsMida iganes Te vajate.
CLAAS Service & Parts.

Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts 
Logistics Centeris leidub üle 155 000 erineva osa ja 

seal on laopinda üle 100 000 m2.

ORIGINALi varuosad ja tarvikud.

Teie masin on vajalik, seega tuleb tagada tema töökindlus. 
Meie eesmärk on leida lahendus Teie saagile ja ettevõttele. 
Just Teie masina jaoks: sobivad varuosad, kvaliteetsed 
vahendid ja kasulikud tarvikud. Me leiame oma laialdasest 
tootevalikust täpselt Teie masinale sobiva lahenduse. Mida 
iganes Te vajate.

Alati kiirelt kohale.

Tihe teenindusvõrk ja personaalne kontaktisik tagavad selle, et 
me oleme alati lihtsalt kättesaadavad – alates müügiesindajatest 
kuni tehnilise toe ja klienditeeninduseni. Mida iganes Te vajate.

Teie vajadused on meile olulised.

Te võite meie peale loota: oleme kohal alati, kui Te meid vajate. 
Kõikjal, kiiresti ja usaldusväärselt, vajaduse korral 24 tundi 
ööpäevas ning just Teie masinale või ärile täiusliku lahendusega. 
Mida iganes Te vajate. 

100% töökindlus.

CLAAS ORIGINALi varuosade paigaldamine tagab suurima 
töökindluse. Meie varuosad sobivad täiuslikult, kvaliteetsed 
seeriatooted valmistatakse uusimate meetoditega ja need on 
pideva kvaliteedikontrolli all. Mida iganes Te vajate.

Alati ajakohane.

CLAASi edasimüüjad kuuluvad maailma kõige võimekamate 
põllumajandustehnika ettevõtete hulka. Meie tehnikud on 
täius likult kvalifitseeritud ning neil on olemas kõik vajalikud 
eritööriistad ja diagnostikavahendid. CLAAS Service teeb 
asjatundlikku ja usaldusväärset tööd, mille kvaliteet vastab 
täpselt Teie ootustele. Mida iganes Te vajate.

Hammi linnast tervesse maailma.

Meie varuosade keskladu tarnib ORIGINALi osad mis tahes 
paika maailmas kiiresti ja kindlalt. Teie kohalik CLAASi esindaja 
saab pakkuda väga lühikese ajaga õige lahenduse, lähtudes 
Teie saagist ja Teie ettevõttest. Mida iganes Te vajate.
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Suurepärane tiim.
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CARGOS.  
Mis veel?

Võimas ja tõhus.

 − Kütusesäästlik laadimissüsteem, millel on langetatav 
põhjakonveier, kaitseb sööta ja tagab optimaalse 
materjalivoo silohoidlani välja – see teekond algab kogurist, 
liigub mööda EFS-i põhjakonveieri söötesüsteemini, millel 
on automaatlaadimine, ja lõpeb mahalaadimissüsteemiga

 − Topeltnoad pidevaks kasutamiseks, suur 
mahalaadimiskiirus, elektrohüdrauliline aktiivroolimine; TONI 
pakub pidevat ülevaadet jõudlusandmetest ja masina sätetest

Kaitseb pinnast.

 − Ideaalsed rehvid ja individuaalne šassiilahendus
 − Koguri vedrustus ja juhtratas
 − Soodne võimsuse ja kaalu suhe

Paindlik.

 − Lihtne kohandamine kogurkärust hekslikäruks: eemaldades 
laadimis- ja lõikeagregaadi, suurendate kandevõimet ning 
kaitsete laadimiskomponente

 − CLAASi moodulšassii sobib ideaalselt eri tööoludega

Lihtne hooldada.

 − Langetatav lõikekamber, hüdrauliliselt kallutatav 
põhjakonveier ja lõikekambrist eraldatud noakandurid 
muudavad noavahetuse mugavaks

 − Stabiilne CLAASi topeltnuga

Kasutusmugavus.

 − Öötöö valgustuspakett, täituvustaseme andur, vaistlik 
juhtimine ja koormakaalu näidik

●  Standardvarustus      ○  Lisavarustus      □  Saadaval      –  Ei ole saadaval

CARGOS 9600 9500 9400 8500 8400 8300 760 750 740
Laadimismaht m3 DINi järgi 47,5–501 41,5–441 35,5–381 41,5 35,5 30 48,5–511 42,5–

44,51
36,5–
38,51

Laadimismaht keskmisel kokkupressimisel m3 DINi järgi 95–1001 83–881 71–761 82 71 60 – – –

Kogur
Laius mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 – – –
Läbimõõt mm 320 320 320 320 320 320 – – –
Juhtrataste rehvid 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 – – –
Piide vahekaugus mm 61 61 61 61 61 61 – – –
Kliirens, kui liigendtiisel on üles tõstetud mm 790 790 790 790 790 790 – – –
Astmevabalt reguleeritav hüdrauliline koguri vedrustus ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Keskmine koguri lisaratas (juhtrullik) ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Rootor
Rootori ots mm 120 120 120 120 120 120 – – –
Peaajami kaitse Nm 2000 2000 2000 1800 1800 1800 – – –
Laius mm 1580 1580 1580 1580 1580 1580 – – –
Läbimõõt mm 860 860 860 860 860 860 – – –
Piiread Kogus 9 9 9 9 9 9 – – –

Lõikeseade
Topeltnoad (ühel tasapinnal) Kogus 40 40 40 40 40 40 – – –
Heksli teoreetiline miinimumpikkus mm 38 38 38 38 38 38 – – –
Individuaalne võõrkehavastane kaitse ● ● ● ● ● ● – – –

Põhjakonveier
Põhjakonveieri ketid Kogus 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2
Kaheastmeline põhjakonveieri ajam ●2 ●2 ●2 ○ ○ ○ ○2 ○2 ○2

Veermik
Tandemsild, 18 t, teljevahe3 mm – – – – 1525 1525 – – 1525
Tandemsild, 20 t, teljevahe3 mm – 1810 1810 1810 1810 – – 1810 1810
Tridemsild, 27 t, teljevahe3 mm 1525 1525 – 1525 – – 1525 1525 –
Tridemsild, 30 t, teljevahe3 mm 1810 1810 – 181010 – – 1810 – –

Roolimine
Järeljooksuga juhitav tandemsild – ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Järeljooksuga juhitav tridemsild ○ ○ – ○ – – ○ ○ –
Elektrohüdrauliline aktiivroolimine, tandem – ○ ○ ○ ○ ○ – ○8 ○8

Elektrohüdrauliline aktiivroolimine, tridem ○ ○ – ○ – – ○8 ○8 –

Lubatud kogukaal
Tandemsild, 18 t t – – – – 21/224 21/224 – – 21/224

Tandemsild, 20 t t – 23/244 23/244 23/244 23/244 – – 23/244 23/244

Tridemsild, 27 t t 314 314 – 314 – – 314 314 –
Tridemsild, 30 t t 344 344 – 344 – – 344 – –

Mõõtmed
Üldpikkus mm 11940 10800 9720 10800 9720 8595 11230 10090 8950
Üldkõrgus5 mm 3870–

3990
3870–
3990

3870–
3990

3650–
3990

3650–
3990

3650–
3870

3650–
3990

3650–
3990

3650–
3990

Laadimisala mm 9100 × 
2360

7960 × 
2360

6820 × 
2360

7960 × 
2360

6820 ×
2360

4960 × 
2360

8740 × 
2360

7600 × 
2360

6490 × 
2360

Rööpmelaius mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
 

●  Standardvarustus      ○  Lisavarustus      □  Saadaval      –  Ei ole saadaval

CLAAS arendab oma tooteid pidevalt, et need vastaksid klientide nõudmistele. Seepärast võidakse tooteid ilma ette teatamata muuta. Kõik selle brošüüri kirjeldused ja spetsifikatsioonid on ligikaudsed 
ning võivad sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka. See brošüür on mõeldud ülemaailmseks kasutamiseks. Palun konsulteerige lähima CLAASi edasimüüjaga ja vaadake kohalikke 
tehnilisi üksikasju tema hinnakirjast.  
Mõni kaitsepaneel on pildistamise ajaks eemaldatud, et vastavat funktsiooni selgelt esitleda. Et vältida ohte, ärge neid kaitsepaneele kunagi ise eemaldage. Sellises küsimuses vaadake palun juhi 
manuaalis olevaid asjakohaseid juhiseid.

1 Kastikõrgendustega
2 Kahepoolne ajam
3 Mehaaniline vedrustus või hüdrauliline tasakaalustus, lisavarustuses hüdrauliline vedrustus
4 Lubatud tiislikoormus standardvarustusena 3 t ja lisavarustusena 4 t, tridemi puhul alati 4 t (välja arvatud Prantsusmaal haakesilmuse puhul)
5 Olenevalt rehvidest (30,5"/26,5"/22,5") ja varustusest (kastikõrgendustega või ilma)
6 10 auguga veljed standardvarustuses, rehvid olenevad osaliselt sillast
7 + 1 ühesuunaline hüdrauliliselt vedrustatud silla puhul
8 BUSINESSi mudelid koormustundliku mugavushüdraulikaga ja täieliku ISOBUS toega
9 Sealhulgas valguse juhtimine BUSINESSi mudelitel
10 Kehtib üksnes 30,5" rehvide puhul

CARGOS 9600 9500 9400 8500 8400 8300 760 750 740

Rehvid6

Alliance 885 Flotation Radial 600/50-22.5 – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 710/40 R 22.5 – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance 128 HS Flotation 800/35-22.5 – – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 620/55 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-380 750/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-381 Flotmaster 800/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 30.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance 885 Flotation Radial 800/45 R 30.5 ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○

Juhtimine
ISOBUS-iga ühilduv ● ● ● ● ● ● ○8 ○8 ○8

ISOBUS ühenduskaabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 ○8

EASY on board ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 ○8

OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 ○8

COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 ○8

Hüdraulika
Hüdrojagajad LS (või 1 ühesuunaline + vaba tagasivool)7 3 kahesuunalist 

+ 1 
ühesuunaline

Power-beyond-ühendus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 ○8

ISO 16028 hüdroliitmik lameühendusele ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 ○8

Lisavarustus
Automaatne liigendtiisli reguleerimine ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Automaatne ummistuse kõrvaldamine ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
3 doseervaltsi (+ ajam) ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
2 doseervaltsi (+ ajam) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Eemaldatud doseervaltse asendavad paneelid ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hüdrauliliselt muudetav ülemine esisein koos automaatlaadimisega ● ● ● ○ ○ ○ – – –
Ajami pöördemomendist olenev automaatlaadimine ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Ultrahelipõhine täituvustaseme andur ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
LED töötulede pakett ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

LED gabariituled külgedel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Koguri ja hekselid eemaldamise veoraam ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Söötekanali katteplaadid ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Kaalunäidik (ainult koos hüdraulilise silla vedrustusega) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 ○8

Väline kaalunäidik ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 ○8

Tridemsilla tõstesild (ainult koos hüdraulilise vedrustusega) ○ ○ – ○ – – ○8 ○8 –
Haagise ohutust tagav kinnituskaabel hüdropidurile ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hüdrauliline tiisli vedrustus ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Tagumine allasõidu tõke – – – – – – ○ ○ ○
Laadimisruumi kate ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Kindlalt parem saak.
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