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Sobib ideaalselt kõikjale.
ELIOS.

Mõne asja jaoks lihtsalt peab olema sobivalt ehitatud. Kitsasse 
lauta või järsule nõlvale tuleb valida õiges mõõdus traktor. 
Oma madala raskuskeskme ja väga väikse üldkõrgusega 
pääseb ELIOS kohtadesse, kuhu tavaline traktor ei mahu. 
Esilaadur, elektroonilised hüdrojagajad ja eesmine jõuvõtuvõll 
laiendavad tema rakendusvõimalusi veelgi. 

Kompaktne ja hea manööverdusvõimega kõikjal, kus seda vajate. 
ELIOS.

elios.claas.com
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ELIOS 200



4 5

SisukordELIOS 240–210.

Mudelid 6

CLAAS POWER SYSTEMS 8
Mootor 10
Käigukast ja jõuvõtuvõll 12
Konstruktsioon 14
Hüdraulika ja hoob 16
Esilaadurid 18

Mugavus 20
Kabiin 22
Parempoolne juhtpult 24

Teenindus 28
Hooldus 30
CLAAS Service & Parts 32

Argumendid 34

Tehnilised andmed 35



6 7

Mudelid

REVERSHIFTi suunavahetus koos ELECTROPILOTi 
elektroonilise neljasuunalise juhthoovaga, millega saab 
juhtida kaht hüdro jagajat, sobib täiuslikult esilaaduriga 
töötamiseks. Seejuures avab klaaskatus optimaalse vaate 
ülestõstetud esilaadurile.

Tugev taga- ja esihoob võimaldavad ELIOSel toime tulla väga 
paljude töödega. Saame ELIOSele tehases paigaldada 
integreeritud jõuvõtuvõlliga esihoova. Masina raskuskese asub 
madalal, seega on ELIOS täiuslik lahendus keerukateks 
töödeks raskel maastikul.

Parim hüdrovarustuse variant annab tagahoovale ja neljale 
täiendavale elektroonilisele hüdrojagajale vooluhulga 85 l/min. 
Juhtimiseks kasutatakse ELECTROPILOTit ja kaht 
parempoolsel külgpuldil asuvat klahvlülitit.

Mugavusvarustusega ELIOSel on 24 edasi- ja 12 tagasikäiku, 
REVERSHIFTi suunavahetus ning TWINSHIFT, millega saab 
koormuse all kiirust vahetada kahes astmes. See muudab 
masina kasutamise eriti paindlikuks ja mugavaks. Kuna ELIOS 
on saadaval lubatud täiskaaluga alla 3,5 t ja tehases 
paigaldatavate rehvide valik on lai, sobib see masin hästi ka 
kommunaaltöödeks.

Lõputult võimalusi.

Kohandatud võimsus.

Ligikaudu 90 hj võimsusklassis varieeruvad kliendi nõuded, 
tööolud ja ülesanded ettevõtteti väga suurel määral. 
Seepärast pakub CLAAS ELIOSe kompaktsete 
standardtraktorite sarjas laia mudeli- ja varustusvalikut.

Suur valik.

ELIOS 200 ei ole ainus traktor, millel on palju pakkuda. 
CLAASi neljasilindriliste traktorite valikus leidub igale 
kasutajale õige masin, alustades kompaktsest NEXOSest 
ja lõpetades muljet avaldava ARION 500-ga, millel on 
võimsust kuni 165 hj. Tutvuge kogu sortimendiga meie 
veebilehel claas.com.

ELIOSe sari koosneb neljast mudelist, mis pakuvad võimsust 
76, 85, 92 ja 103 hj. Tippmudel saavutab 103 hj tänu CLAAS 
POWER MANAGEMENTile. Elav ja säästlik neljasilindriline 
ühisanumpritsega FPT mootor tagab sujuva sõidu ning suure 
pöördemomendi.

ELIOSe minimaalne üldkõrgus koos kabiiniga on al 2,43 m 
ning koos platvormi ja kokkuklapitud turvakaarega kõigest 
1,92 m; masina pöörderaadius on vaid 3,47 m.  
Tänu sellele saate ELIOSega ideaalselt töötada lauda või 
kasvuhoone kitsastes oludes.
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Optimaalne ülekanne, mis tagab parima 
tulemuse.

CLAASi masinaarendus tähendab pidevat pingutust, et 
saavutada veelgi suurem tõhusus, töökindlus ja tulusus. 
CLAAS POWER SYSTEMSi (CPS) nime all ühendab 
CLAAS parimad komponendid ülekandesüsteemiks, 
millest saab uus norm. Te võite maksimumvõimsust 
kasutada alati, kui seda vajate. CPS sobib töösüsteemi 
ideaalselt, pakkudes kütusesäästutehnoloogiat, mis 
teenib ennast kiiresti tasa.
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Mootor

Tänu elektroonilisele ühisanumpritsele 
on üks pöörlemiskiiruse salvesti 
standardvarustuses, teine salvesti on 
saadaval lisavarustusena.

Pidev jõudlus.

CLAASi mootori eriline jõudluskõver pakub täis-pöördemomenti 
laias mootori pöördevahemikus. Nii tagatakse püsiv jõudlus ja 
jõuülekanne just siis, kui neid vaja. Kütusesäästlik töö väiksel 
mootori pöörlemiskiirusel ja maksimaalsel pöördemomendil ECO 
jõuvõtuvõlliga või töö nimipööretel täisreserviga ei ole seega 
mingi probleem. Tänu kõrgele jõudlustasemele pole sagedasi 
käiguvahetusi vaja.

ELIOS 240. Rohkem võimsust.

CPM-i (CLAAS POWER MANAGEMENT) abil pakub ELIOS 
240 kuni 11 hj võimendust jõuvõtuvõlli töö ajal ja transporditööl 
alates kiirusest 13 km/h. See on ideaalne suurema haagise 
vedamisel ja laiema söödavarumismasina kasutamisel. Väga 
kompaktsest kujust hoolimata on ELIOS 240-l muljet avaldav 
maksimumvõimsus: kuni 103 hj. Tänu sellele on ELIOSel 
suurepärane võimsuse ja kaalu suhe: alates 33,8 kg/hj, mis 
muudab masina sobilikuks väga paljudeks töödeks.

Tugev saasteainete vähendamine.

Stage IIIB (Tier 4i) heitenormi juurutamine on olnud kompaktsete 
traktorite klassi saasteainete reguleerimisel seni kõige tähtsam 
samm. Selle normi järgi tuleb tahkete osakeste (PM) sisaldust 
kahandada 90% ja lämmastikoksiidi (NOx) sisaldust 50%.

Lihtsalt puhas.

EGR-i (Exhaust Gas Recirculation) puhul segatakse üks osa 
mootori heitgaasist sissetõmmatud värske õhuga. Seeläbi 
väheneb mootori põlemiskiirus ja temperatuur ei tõuse nii 
kõrgele. Tänu sellele on lämmastikoksiidide teke suurel määral 
takistatud. Samas on tahma piirmäära järgimiseks tarvis 
üksnes tahkete osakeste filtrit (DPF). EGR-i tehnoloogia ei 
nõua teist paaki ega teist kütteainet.

ELIOSe traktorite arendamisel on olnud kõik Stage IIIB (Tier 4i) 
heitgaasinormi täitmise komponendid tähelepanu all. See ei ole 
kahjustanud traktorisse ligipääsu ega kabiinist avanevat vaadet. 
DPF-i/DOCi katalüsaator on paigutatud ohutult kapoti alla.

Püsiv võimsus ja väike kütusekulu.

Tugev süda.

Kõigi mudelite kapoti all töötab FPT mootor, mida 
iseloomustavad 3,4 l töömaht ja uusim kütusesäästlik 
tehnoloogia.

 − Viskoosventilaator
 − 1600 bar kõrgsurvega ühisanumpritse
 − Turbolaadur
 − Vahejahuti
 − Vastab Stage IIIB (Tier 4i) heitgaasinormile, mille tagavad 
diisli tahkete osakeste filter, DOCi katalüsaator ja väline 
jahutusega heitgaasitagastus (EGR)

Kohandatud, 3,4 l töömaht hoolitseb väikse kütusetarbe eest. 
Koos hästi tasakaalustatud neljasilindrilise mootoriga tagab 
see väga sujuva töö. Sellele lisanduvad madal müratase ja 
pikk kasutusiga. Kompaktsest kujust hoolimata on ELIOS oma 
viskoosventilaatori ning uusima sissepritse ja heitgaasi kontrolli 
tehnoloogiaga tõhusaks tööks hästi varustatud. ELIOSe 
standardvarustusse kuulub mootoriõhu eelsoojendi. 
Lisavarustusena on saadaval elektriline külmkäivitusseade, mis 
käivitab mootori õrnalt ja usaldusväärselt alla –30 °C temperatuuril.

ELIOS Max võimsus (hj) 
ECE R 120

Max pöördemoment (Nm)
ECE R 120

240 1031 4061

230 92 366
220 85 334
210 76 309

1 Max väärtus CPM-iga (11 hj võimendus)

ELIOS 240
Nm hj

Max 103 hj1

1 Max võimsus ja pöördemoment CPM-i võimendusega 11 hj / 40 Nm Näitajad ECE R 120 järgi 

Vahejahuti Õhufilter

EGR-i jahuti

Mootor

DOC/DPF

Turbolaadur
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Neli käigukasti varianti.

Tänu neljale käigukasti variandile pakub ELIOS Teile alati 
sobivat lahendust.

 − 12 edasi- ja 12 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus
 − 24 edasi- ja 24 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus ning 
pöörete arvu vähendamine

 − 24 edasi- ja 24 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus  
ning TWINSHIFT, mis lubab koormuse all kiirust vahetada 
kahes astmes

 − 24 edasi- ja 12 tagasikäiku, REVERSHIFTi 
suunavahetus ning TWINSHIFT, mis lubab koormuse all 
kiirust vahetada kahes astmes1

Neljarattavedu aktiveeritakse surunupuga. Selleks et hoiduda 
rehvide tarbetust kulutamisest, lülitub neljarattavedu automaatselt 
sisse või välja, kui jõutakse kiiruseni 14 km/h.

24 käiku pakuvad ideaalset kiirust igat tüüpi tööks. Nimipööretel 
saate ELIOSe minimaalsel liikumiskiirusel 500 m/h teha täpseid 
eritöid. Koormuse all vahetatavate kiirustega TWINSHIFTi võite 
aktiveerida lihtsa vajutusega käigunupule. Kõik ELIOSe 
käigukastid hoolitsevad selle eest, et jõukadu oleks väike.

Tänu REVERSHIFTi suunavahetusele võite siduripedaali 
peaaegu unustada: käigukangil asuv sidurinupp pakub palju 
eeliseid, eriti transporditööl. Lisaks võimaldab REVERSHIFT 
Teil kiiresti ja sujuvalt suunda vahetada, eriti oluline on see 
esilaaduriga töötamisel.

Tugev ülekanne. Jõuvõtuvõllid.

ELIOSe jõuvõtuvõllide valik on suur. Sinna kuuluvad 
liikumiskiirusega sünkroonne jõuvõtuvõll ja 540 ECO jõuvõtuvõll, 
mille puhul tagab mootori vähendatud pöörlemiskiirus jõuvõtuvõlli 
kergema töö ajal väikse diislikütuse kulu ja madala mürataseme.

 − 540 p/min
 − 540 ECO ja 540 p/min
 − 540 ja 1000 p/min

Jõuvõtuvõlli hüdrauliliselt toetatud lülitamine kuulub 
standardvarustusse. REVERSHIFTiga käigukasti puhul on 
lisavarustusena võimalik elektrooniline jõuvõtuvõlli lülitamine.

Käigukast ja jõuvõtuvõllValik on Teie.

1 Käigukast saadaval ainult mudelile ELIOS 240 

Suunavahetus toimub alati mugavalt roolirattast vasakul, olenevalt valikust kas 
elektrooniliselt REVERSHIFTiga või mehaaniliselt.

24 käiguga käigukastile saame lisavarustusena paigaldada paremale poole 
rooliratast mehaanilise pöörete arvu vähendaja või mugavalt käigukangiga 
juhitava TWINSHIFTi, mis võimaldab koormuse all kiirust vahetada kahes astmes.

REVERSHIFTi puhul vajutatakse 
elektroonilise siduri kasutamiseks 
käigu kangil olevat nuppu.

40 km/h käigukast, 1400–2300 p/min
Rehvid: 16.9 R 30

Peamine töövahemik



14 15

Konstruktsioon

Ohutu maanteesõit.

Pidurid tulevad ühtviisi toime nii väikse tühikaalu (al 3 t) kui ka 
maksimaalse lubatud kogukaaluga (5,1 t), pakkudes ülimat 
ohutus- ja stabiilsustaset. Seejuures on abiks automaatne 
nelja ratta veo kaasamine pidurdamisel ja hüdrauliliselt toetatud 
sõidupidur.

CLAASi traktor: 
kompaktne, kindel ja hea manööverdusvõimega.

Pika teljevahe, optimaalse kaalujaotuse ja väikse üldpikkuse 
kombinatsioon tagab erakordse mitmekülgsuse ning jõudluse.

Pikk teljevahe ja optimaalne kaalujaotus.
 − Erakordne sõidumugavus
 − Hea ja ohutu juhitavus maanteel
 − Madal raskuskese, mis on täiuslik kallakul töötamiseks
 − Suurem tõstevõime tänu paremale stabiilsusele
 − Suurem veojõud ja jõudlus tänu väiksemale 
ballastimisvajadusele

 − Hea võimsuse ja kaalu suhe, mis tagab pinnasel kerguse 
ning maanteel hea liikuvuse

 − Optimaalne kütusekulu

Väike üldpikkus.
 − Hea manööverdusvõime
 − Korralik nähtavus
 − Eesmise haakeriista hea juhitavus
 − Kõigest 3,47 m minimaalne pöörderaadius koos 
neljarattaveoga

 − Minimaalne välislaius al 1,65 m

Läbimõeldud lahendus.

Nii maanteel kui ka igapäevatöödel, kus kasutatakse esilaadurit 
või muud rasket eesmist või tagumist haakeriista (näiteks 
puiduhakkurit või teeperveniidukit), tagab optimaalne 
kaalujaotus ohutu kasutuse.

Ka raskel maastikul, näiteks kallakul töötades, annab madal 
raskuskese ELIOSele suurepärase stabiilsuse. Koos 
balansseeritud kaalujaotusega tagab see igapäevatööde puhul 
erakordse ohutuse ja tõhususe. Sobivate rehvidega ELIOS 
uhkustab kõigest 1,65 m üldlaiusega, mis võimaldab teda 
muretult juhtida viinamarjakasvatuse laiemate ridade vahel. 
Piisav kliirens on veel üks nõue, mis põllul töötavale masinale 
esitatakse, olgu siis selleks, et sõita heinaajal üle vaalude või 
ületada köögiviljakasvatuses vagusid ja vaoharju. Ka siin 
on ELIOS võitja.

Tõelised argumendid.

Olenemata sellest, kas teete kommunaaltöid, tegutsete 
põllumajanduses, aiandis, hobusekasvanduses, köögivilja- või 
viinamarjakasvatuses, ELIOS on loodud just Teile. Vajaduse 
korral saab ELIOSe lubatud täiskaalu piirata 3,5 tonnini, nii et 
selle juhtimiseks piisab tavalisest sõiduautojuhi loast.1 CLAAS pakub lisavarustusena tehases paigaldatavaid mururehve 

(mõõt taga 23.1-26 ja ees 550/45-22.5), mis võimaldavad 
ELIOSega aasta läbi sõita üle tundliku murukatte või märja 
aluspinnase, ilma et Te seda kahjustaksite.

Platvorm

1 Kokkuklapitud turvakaarega

1 Ei ole võimalik kõigis riikides. Oleneb kohalikest õigusaktidest.

al
 2

,6
7 

m

al
 2

,4
3 

m

al
 2

,5
4 

m

al
 1

,9
2 

m
1

Klaaskatuseta kabiin Klaaskatusega kabiin

3,82 m

2,16 m



16 17

Hüdraulika | Hoob

Hüdrauliline haagisepidur võimaldab Teil olla 
transporditööl paindlik (ei ole saadaval kõigis 
riikides).

Võite valida tagahoovale elektroonilise või mehaanilise juhtsüsteemi. Mõlemad on paigutatud ergonoomiliselt 
paremale poole juhiistet.

Lisavarustusse kuuluv esihoob, mille tõstevõime on 
2,8 t, laiendab ELIOSe rakendusvõimalusi.

Seadme haakimiseks saab elektroonilist ja mehaanilist 
tagahooba juhtida ka väljas, traktori taga.

Vajadusele vastav hüdrovõimsus.

ELIOSe standardvarustuses on kaks hüdropumpa, mis koos 
pakuvad vooluhulka 85 l/min. Üks hüdroahel varustab 
roolimissüsteemi 26 l/min, samal ajal varustab teine hüdroahel 
tagahooba ja hüdro jaga jaid 59 l/min. Koos kolmanda, 
lisavarustusse kuuluva hüdropumbaga on maksimaalne 
ühendatud vooluhulk 111 l/min; roolimissüsteemi, tagahooba 
ja hüdro jagajaid varustatakse eraldi pumpadega. See 
võimaldab kattuvaid tegevusi sooritada ühel ajal või rakendada 
seadmekombinatsiooni, kus on eriti ranged hüdraulilised 
nõuded. Lisaks sellele on võimalik saavutada väärtuslik 
kütusesääst, töötades väiksel mootori pöörlemiskiirusel ja 
samas suure hüdrovõimsusega.

Kolme pumbaga hüdroahela puhul saab ELIOSele 
lisavarustusena lisada kuni neli elektroonilist hüdrojagajat,  
kaht neist juhitakse ELECTROPILOTiga ja ülejäänud kaht kahe 
klahvlülitiga. ELECTROPILOTi kolmas ja neljas funktsioon 
võimaldavad täielikult juhtida esilaadurit.

Valik on Teie.

Kompaktsest kujust hoolimata on ELIOSel üllatavalt palju 
varustusvõimalusi. Tänu sellele on tal olemas igapäevatöödega 
toime tulemiseks head eeldused.

 − Mehaaniline või elektrooniline tagahoob, mille max 
tõstevõime on 3,2 t

 − Välised tagahoova juhtseadised
 − Tagahoova ja hüdrojagajate hüdroahel, mille vooluhulk on 
59 või 85 l/min

 − Kuni kolm mehaanilist või neli elektroonilist hüdrojagajat
 − Lisavarustusena integreeritud esihoob, mille tõstevõime on 
2,8 t, ja juhikomplekti esituled

 − Eesmine jõuvõtuvõll 1000 või 540 ECO
 − Tehases paigaldatud konsool esilaaduri kinnitamiseks
 − Lai valik haakevõimalusi, näiteks tiisel, kahvel, pikapkonks, 
Piton Fix ja CUNA

Hüdraulika igaks otstarbeks.

Suur tõstevõime. Rohkem võimalusi.

Maksimaalne tõstevõime on tagahoova kinnituskohas 3,2 t ja 
esihooval kuni 2,8 t. See teeb ELIOSest masina, mis on 
igapäevatöö katsumusteks hästi varustatud. Nii kabiini kui ka 
platvormiga versiooni puhul on ELIOSe tagahoob saadaval nii 
mehaanilise kui ka elektroonilise juhtseadmega.

Esihüdraulika ja eesmise jõuvõtuvõlli saame tehases veatult 
traktorisse integreerida. Kokkuklapituna on esihoob väga 
kompaktne ja tekitab minimaalse eendi. Traktori tagaosa 
pakub mitmesuguseid haakimisvõimalusi, näiteks pikka 
redelhaaki koos tiisliga või pikapkonksu.

Laiendage CLAASi esilaaduriga oma traktori töödevalikut ja ärge 
tehke seejuures järeleandmisi manööverdusvõimes – see on 
täiuslik koostöö.

Kolme pumbaga hüdroahel, mille vooluhulk kokku on 111 l/min: 85 l/min 
hüdrojagajatele ja tagahoovale ning 26 l/min roolimisele ja käigukastile.
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EsilaaduridTäiuslik sobivus.
CLAASi esilaadurid.

Ei kompromissidele. Isegi esilaaduri töös.

Just esilaaduri puhul on ühendus traktoriga erakordselt tähtis, 
kuna sellest oleneb laadimise ohutus ja kiirus. Seepärast oli 
ELIOSe sarja väljatöötamisel väga oluline, et ühenduskonsool 
oleks kogu traktoriga õigesti integreeritud. Konsool on paigutatud 
kaugele taha, mis tagab raske töö puhul stabiilsuse. Kindel 
poltühendus, mis liidab omavahel parimast valuterasest 
valmistatud konsooli ja mootori poolraami, ei tee pöördenurgale 
ega hooldusmugavusele järeleandmisi. See ühenduskonsool 
võimaldab CLAASi esilaadurit hiljem ka hõlpsalt ajakohastada.

Kolm juhtimisvõimalust. 

CLAASi esilaadurit juhitakse ELIOSel kas ELECTROPILOTiga 
(elektrooniline), mis on integreeritud külgpuldi sisse, 
FLEXPILOTi neljasuunalise täiendava juhthoovaga (hüdrauliline 
juhipoolne klapi juhtimine) või PROPILOTiga (mehaaniline 
juhtimine kõritrossidega). ELECTROPILOTit ja FLEXPILOTit on 
lihtne kasutada, kuna juhtimisfunktsioonide reguleerimine käib 
väga ladusalt ja kergelt.

Ühekäejuhtimine.  
ELECTROPILOT ja CLAASi esilaadur.

ELECTROPILOT on kõige lihtsam ja mugavam esilaaduri 
juhtimise võimalus. Kiire laadimise ajal puhkab Teie parem käsi 
mugavalt ELECTROPILOTil, mis asub parempoolsel külgpuldil. 
Loomulikult on ELECTROPILOTisse integreeritud ka kolmas ja 
neljas funktsioon. Teie vasak käsi tüürib ja juhib suuna vahetamisel 
REVERSHIFTi hooba või mehaanilist suunavahetust. Maksimaalse 
tõste- ja langetuskiiruse piirangut saate astmevabalt muuta, 
reguleerides ELECTROPILOTis esilaaduri elektrooniliste 
hüdrojagajate vooluhulka.

Kui esilaadurit pole lisatud, siis saate ELECTROPILOTiga juhtida 
ka kaht tagumist hüdrojagajat.

ELIOS 240 230 220 210

FL 60 60 60 –
FL C 40, 60 40, 60 40, 60 40
FL E 40, 60 40, 60 40, 60 40

–  Ei ole saadaval

Tugevad plussid. 

 − Esilaaduri konsooli ja juhtseadised saab paigaldada tehases
 − Kõik kabiinid on FOPSi (Falling Object Protective Structure) 
juhiste järgi katsetatud

 − Valikus on kolm mugavat juhtimisvarianti: ELECTROPILOT, 
FLEXPILOT ja PROPILOT

 − Valikus on FL-i esilaaduri puhul 
PCH hüdrauliline paralleeljuhtimine ning FL C ja FL 
E mudelitel PCM-i mehaaniline paralleeljuhtimine

 − FITLOCKi süsteem, mis võimaldab esilaadurit kiiresti 
paigaldada ja eemaldada

 − MACHi elektri ja hüdraulika kiirühendus
 − FASTLOCKi hüdrauliline seadmelukustus
 − SHOCK ELIMINATORi vibratsioonisummutus
 − Suur valik tööriistu
 − Ja loomulikult CLAASi pakutav täisteenindus

Mugav esilaaduri juhtimine  
PRO PILOTiga või FLEXPILOTi 

neljasuunalise juhthoovaga.
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CLAASi ELIOS 200 mudelid esindavad kompaktsete 
neljasilindriliste masinate klassis moodsate ja 
ergonoomiliste kabiinide põlvkonda, mis vastab mis tahes 
nõuetele. Kabiini klaaskatusega versioon tagab selles 
traktoriklassis täiesti uue nähtavuse.

 − Maksimaalne vaade igas suunas tänu kabiinile, mille 
kuus piilarit on väga kitsad

 − Trepp, mis tagab kabiinile väga hea juurdepääsu
 − Vaikne ja mugav töökoht
 − Nii platvormi kui ka kabiiniga versioonile saadaval 
elektrooniline mugavusvarustus

MugavusRohkem mugavust tagab suurema jõudluse.
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Kabiin

Teie järgi kohandatud ELIOS.

CLAASi ELIOS tuleb toime laia töödevalikuga ja arvestab 
individuaalsete eelistustega. Kohandage oma ELIOS täpselt 
enda nõuete järgi.

 − Kabiin (klaaskatusega või ilma) või platvorm
 − Mehaaniline või õhkvedrustusega iste
 − Jäik või reguleeritav roolisammas
 − Mehaaniline käigukast või REVERSHIFT ja TWINSHIFT
 − Mehaanilised või elektroonilised hüdrojagajad
 − Mehaaniline või elektrooniline tagahoova juhtimine

Midagi enamat kui töökoht.  
Kabiin.

Kõik on silma all ja käeulatuses.

Tere tulemast ELIOSe kabiini: laialt avanev uks, mugavad 
käepidemed ja isepuhastuv trepp muudavad kabiini sisenemise 
lihtsaks, samal ajal tagavad paljud istme ja rooliratta 
kohandamise võimalused igale juhile mugava töökeskkonna. 
Õhk vedrustusega iste ja kliimaseade lisavad mugavust veelgi. 
Selleks et kaitsta juhti taimepritsiga töötamisel, saate kabiini 
tavalise filtri asemele panna aktiivsöefiltri.

ELIOSe kabiini suurtest akendest näete erakordselt hästi kogu 
ümbrust. Eriti just kabiini tagumised kumerad klaasid pakuvad 
häirimatut vaadet laiale haakeriistale ja juhul, kui töötate laudas 
või hoovis. Neli töötuld valgustavad pimedal ajal või ebapiisava 
valgusega laudas kogu tööala.

Kuna kabiin on täiesti ergonoomiline ja sealt on ümbritsev 
hästi näha, võib juht pingevabas asendis terve pika päeva 
jooksul korralikult tööle keskenduda. Klaaskatus avab Teile 
peaaegu häirimatu vaate ülestõstetud esilaadurile.

Ka kabiinita ehk platvormiga ELIOSe versioonil on palju pakkuda. 
Turvakaare saab kokku klappida, mille tulemusel jääb 
üldkõrguseks kõigest 1,92 m. Koos lisavarustusse kuuluva 
allapoole suunatud heitgaasitoruga võimaldab see ELIOSega 
ligi pääseda isegi kõige madalamasse kasvuhoonesse, 
ehitisse või istandusse.

Kütte- ja ventilatsioonisüsteemil on neljaastmeline 
ventilaator ning suur hulk reguleeritavaid õhudüüse. 
Saadaval on ka reguleeritav kliimaseade.

Ülevaatlikul armatuurlaual näete kogu olulist infot 
korraga. Digikuvar näitab täiendavaid 
tööparameetreid.

Loomulikuks ventileerimiseks saate avada tuuleklaasi.Mugavusistmel on õhkvedrustus, paks tekstiilpolster 
ja pikendatav seljatugi.

Suured uksed avanevad laialt ja ei ulatu küljelt liiga 
kaugele välja. Tänu sellele sujub sisenemine ka 
kitsastes oludes lihtsalt ja ohutult.

Roolisamba kõrgust (teleskoopmehhanismiga) ja 
kallet saab kohandada juhi istumisasendi järgi.

PlatvormKlaaskatuseta kabiinKlaaskatusega kabiin
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Parempoolne juhtpultMugavuselektroonika.

Kõik õigel kohal.

ELIOSe juhtimiskontseptsioon on loodud nii, et ka vahelduvad 
juhid saaks töötada masinal kohe tulemuslikult. Juhtseadiste 
paigutus ja sümbolid olenevad sellest, kas valite mehaanilise 
või elektroonilise juhtimise. Elektrooniline juhtsüsteem on 
saadaval nii kabiini kui ka platvormiga ELIOSe versioonile  
ning see valitakse eraldi. Nii kohaneb traktor Teie vajadustega, 
mitte vastupidi.

Ergonoomiline külgpult. 

Pingevaba ja tõhusa töö tugisammas. See külgpult on kabiinis 
toimuva tööprotsessi ulatusliku analüüsi tulemus. Sageli 
kasutatavad funktsioonid on parempoolsel külgpuldil 
paigutatud ettepoole, harvem kasutatavad asuvad tagapool.

1 Tagahoova juhtpaneel
2 Eesmise ja tagumise elektroonilise jõuvõtuvõlli 

aktiveerimine
3 Elektrooniline käsigaas
4 Tagahoova tõstmine ja langetamine
5 Elektrooniliste hüdrojagajate juhtpaneel 
6 Kuni kahe mootori pöörlemiskiiruse salvesti häälestamine 

ja aktiveerimine

7 Elektrooniliste hüdrojagajate aja- ja vooluseaded
8 Hüdrojagajate pealüliti
9 Neljarattaveo ja diferentsiaaliluku elektrooniline lülitamine
10 Elektroonilise tagahoova häälestamine
11 25 A pistikupesa
12 Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiiruse ja liikumiskiirusega 

sünkroonse jõuvõtuvõlli eelvalimine vasakpoolsel külgpuldil

Elektroonilise tagahoova häälestus.
A Asendi ja veojõu reguleerimine
B Langetuskiirus
C Tõstekõrguse piiramine

Selge ja loogiline asetus.

Elektroonilise hoova juhtpaneel on paigutatud käepäraselt juhist 
paremale. Seadeid saab reguleerida parempoolsel C-piilaril. 
See tagab töö ajal kiire ligipääsu ja võimaldab juhil optimeerida 
elektroonilise hoova seadeid taha vaadates.

Elektroonilise tagahoova juhtpaneel: kiirtõste, langetamine ja kiirsisestus. 
Töösügavus eelvalitakse pöördnupuga.

Eesmine jõuvõtuvõll lülitatakse alati sisse elektrooniliselt. Tagumisele 
jõuvõtuvõllile on see funktsioon saadaval lisavarustusena.

Nelja elektroonilise hüdrojagaja aja- ja vooluseadeid saab 
pöördnupuga alati reguleerida. See võimaldab kohandada ka 
CLAASi esilaaduri langetus- ja kallutuskiirust.
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Parempoolne juhtpult

Jõuvõtuvõlli sisselülitamise hüdrauliline tugi kuulub 
standardvarustusse. REVERSHIFTiga masina puhul 
on elektrooniline jõuvõtuvõlli lülitamine saadaval 
lisavarustusena.

Kõigile lihtne.

Kui Te ei soovi tippvarustusega mudelit, siis pakub ELIOS Teile 
kindla alternatiivina mehaanilist juhtimist. Kõigi elementide 
paigutus on ergonoomiline ja juhtimine enesestmõistetav. 
Elektrooniline mootori pöörlemiskiiruse reguleerimine koos 
pöörlemiskiiruse salvestiga ning neljarattaveo ja diferentsiaaliluku 
lülitamine kuuluvad ka sellel versioonil standardvarustusse. 
Tagumine jõuvõtuvõll lülitatakse sisse hüdraulilise toega ja ilma 
suure jõupingutuseta.

Ergonoomiline külgpult. 

Juhtseadiste paigutus on elektroonilise ja mehaanilise 
juhtimise puhul sarnane. Sageli kasutatavad funktsioonid on 
parempoolsel külgpuldil paigutatud ettepoole, harvem 
kasutatavad asuvad tagapool.

1 Tagahoova juhtimine
2 Mehaanilise hüdrojagaja juhtimine
3 Kuni kahe mootori pöörlemiskiiruse salvesti häälestamine 

ja aktiveerimine
4 Elektrooniline käsigaas
5 Neljarattaveo ja diferentsiaaliluku elektrooniline lülitamine
6 Elektroonilise tagahoova häälestamine
7 25 A pistikupesa
8 Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiiruse ja liikumiskiirusega 

sünkroonse jõuvõtuvõlli eelvalimine
9 Tagumise jõuvõtuvõlli hüdrauliliselt toetatud aktiveerimine 
10 Eesmise elektroonilise jõuvõtuvõlli aktiveerimine 

(lisavarustus)

Jõuvõtuvõlli töö on ELIOSe puhul väga lihtne,  
kuna mootori pöörlemiskiiruse salvesti kuulub 
standardvarustusse.

Neljarattaveo ja diferentsiaaliluku elektrooniline 
lülitamine: kiirusest olenev ohutuskatkesti väldib 
juhtimisvigu.

Mehaanilistele hüdrojagajatele saab valida mehaanilise 
või elektroonilise tagahoova juhtimise.

Mehaaniline juhtsüsteem.
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Teenindus

ELIOS 200 peale võite alati kindel olla.

Hooldus, varuosad, teenindus: CLAASi tiim teeb kõik, 
et vähendada Teie ELIOSe seisuaeg absoluutse 
miinimumini. Oleme välja töötanud arukad ja tõhusad 
hooldus lahendused ning hästi valmistatud masin tagab 
maksimaalse töökindluse. Meie prioriteet on hoolitseda 
selle eest, et Teie masin toimiks korrektselt ja hoiaks 
oma väärtust. Sest me teame, et traktor on Teile oluline 
edu võti.

Lihtne. Ohutu. Usaldusväärne.  
CLAASi teenindus ja hooldus.
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Hooldus

Tööriistakastis on tarvikud alati käepärast, isegi 
juhul, kui esilaadur on traktorile paigaldatud.

Aku lahklüliti on ehitatud kapoti sisse, et tagada 
lihtne ligipääs.

Käigukasti ja hüdraulika õlitaset kontrollitakse taga, 
kasutades mõõtevarrast.

Jahutusvedeliku taset on võimalik kontrollida 
radiaatori paisupaagist.

Mootori õlifiltrid on ka esilaaduri konsooli 
kasutamisel lihtsalt ligipääsetavad.

Diisli lisamine ELIOSele on lihtne, kuna täiteava 
asub mugavalt vasakpoolse kabiinitrepi juures.

Hooldus olgu võimalikult lihtne.

Kiiresti valmis.

Just igapäevane hooldus peab olema võimalikult lihtne. 
Kogemus on näidanud, et kõik, mis on keeruline või 
ebamugav, muutub vastumeelseks.

 − Üheosaline kapott tagab nupuvajutusega ligipääsu kõigile 
mootori hoolduspunktidele

 − Õlitaset saab kontrollida ja õli lisada kinnise kapotiga 
ELIOSe paremal küljel

 − Kõiki igapäevaseid hooldustöid on võimalik teha ilma 
tööriistadeta

Tänu üheosalisele kapotile saate avada kogu mootoriruumi 
ainsa käeliigutusega. Õhufilter on lihtsalt ligipääsetav. Te saate 
radiaatori välja tõmmata ja radiaatorisõela eemaldada 
välkkiirelt. Nii võite radiaatori pindasid vajaduse korral alati 
kiiresti kontrollida ja puhastada.

Kabiini õhufilter, mida pääsete väljast lihtsalt puhastama, hoiab 
kabiinis õhu alati värske. Selleks et kaitsta juhti taimepritsiga 
töötamisel, saate kabiini tavalise filtri asemele panna aktiivsöefiltri.

Pikk õlivahetusintervall (mootoril 500 h, käigukastil ja 
hüdraulikal 1000 h) säästab palju aega ning raha. Väärtuslikku 
tööaega läheb hooajal vähem kaduma ja traktor on seal, kus 
ta olema peab: tööl.
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CLAAS Service & PartsMida iganes Te vajate.  
CLAAS Service & Parts.

Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS hõlmab üht kõige laialdasemat 
varuosavalikut kõigile Teie ettevõtte põllumajanduslahendustele, 
olenemata tootemargist ja sektorist. 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.

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 ja ärile täiusliku lahendusega. 
Mida iganes Te vajate. 

ORIGINALi varuosad ja tarvikud.

Just Teie masina jaoks: täpselt sobivad varuosad, kvaliteetsed 
vahendid ja kasulikud tarvikud. Me leiame oma laialdasest 
tootevalikust täpselt Teie masinale sobiva lahenduse. Mida 
iganes Te vajate.

Töökindlust saab kavandada.

Tänu meie hooldustoodetele võite suurendada masina 
töökindlust, minimeerida purunemisriski ja tugineda arvutustes 
kindlatele kuludele. CLAAS MAXI CARE pakub Teie masinale 
kavandatud töökindlust. 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.

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

seal on laopinda üle 100 000 m2.
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Mugavus.

 − Mugav kabiin, millel on kliimaseade või loomulik 
ventilatsioon avatava esi- ja tagaakna kaudu

 − Kaks kabiini versiooni: klaaskatusega ja klaaskatuseta
 − FOPSi (Falling Object Protective Structure) klaaskatus,  
mis on ideaalne esilaaduriga töötamisel

 − Mõlemal kabiinil suured aknad, kust kogu ümbrus on  
hästi näha

 − Aktiivsöefilter, mis pakub juhile taimepritsiga töötamisel 
kindlat kaitset

 − Lisavarustusena saadaval õhkvedrustusega mugavusiste
 − Saadaval laiaulatuslik elektrooniline juhtsüsteem, mis 
muudab juhtimise lihtsaks ja mugavaks

 − Välised tagahoova juhtseadised ohutuks seadme lisamiseks 
ja eemaldamiseks

 − Väga lihtne hooldus tänu mugavalt ligipääsetavatele 
hoolduspunktidele

 − Pikk õlivahetusintervall: mootoril 500 h ja käigukastil 1000 h
 − CLAAS Service 

CPS.

 − Võimas ja säästlik neljasilindriline ühisanumpritsega FPT 
mootor, mis saavutab CPM-iga kuni 103 hj

 − Erakordne võimsuse ja kaalu suhe: al 33,8 kg/hj
 − Minimaalne üldkõrgus ilma kabiinita (turvakaar kokku 
klapitud) versioonil 1,92 m ja kabiiniga versioonil al 2,43 m

 − Minimaalne üldlaius 1,65 m
 − Väike pöörderaadius: 3,47 m
 − Madal raskuskese, mis tagab hea stabiilsuse
 − Neli käigukasti varianti: mõnel REVERSHIFTi elektrooniline 
suunavahetus ja TWINSHIFT, mis võimaldab koormuse all 
kiirust vahetada kahes astmes

 − ELECTROPILOTi neljasuunaline juhthoob, millega saab 
juhtida kaht hüdrojagajat ja esilaadurit

 − Kuni 85 l hüdrovõimsus tagahoovale ja neljale 
elektroonilisele või kolmele mehaanilisele hüdrojagajale

 − Esihoob koos eesmise integreeritud jõuvõtuvõlliga
 − CLAASi esilaadur koos stabiilse, tehases paigaldatava 
valuterasest konsooliga

 − Soovi korral saadaval tehases paigaldatavad mururehvid
 − Kuni 90 l kütusepaak koos põhjakaitsega

Argumendid, mis veenavad.  
ELIOS 200.

●  Standardvarustus      ○  Lisavarustus      □  Saadaval      –  Ei ole saadaval ●  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 andmed ja pildid on ligikaudsed ning need võivad 
sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka. See brošüür on mõeldud ülemaailmseks kasutamiseks. Palun uurige tehnilisi üksikasju tähelepanelikult lähima CLAASi edasimüüja 
hinnakirjast. Mõni kaitsepaneel on pildistamise ajaks eemaldatud, et vastavat funktsiooni selgelt esitleda. Et vältida ohte, ärge neid kaitsepaneele kunagi ise eemaldage. Sellises küsimuses vaadake 
kasutusjuhendis olevaid asjakohaseid juhiseid.
Kõik mootorite tehnilised andmed põhinevad Euroopa Stage’i heitgaasinormil. Viited Tieri normile on siin väljaandes esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja arusaamise lihtsustamiseks. See ei tähenda 
heakskiitu piirkondade jaoks, kus heitgaasid on reguleeritud Tieri normiga.

ELIOS 240 230 220 210

Neljarattaveo esisild
Elektrooniline aktiveerimine ● ● ● ●
Neljarattaveo automaatika Neljarattaveo automaatne väljalülitamine alates kiirusest 14 km/h
Optimaalne pöörderaadius m 3,47 3,47 3,47 3,47
Ääriku mõõt standardsilla puhul mm 1640 1640 1640 1640
Ääriku mõõt kitsa silla puhul (lisavarustus) mm 1460 1460 1460 1460
Pööravad poritiivad ○ ○ ○ ○

Hüdraulika
Hüdropump roolimisele ja käigukastile ● ● ● ●
Hüdrovõimsus l/min 26 26 26 26
Kahe pumbaga hüdroahel ● ● ● ●

Tagahoova ja hüdrojagajate hüdrovõimsus l/min 59 59 59 59
Kolme pumbaga hüdroahel ○ ○ ○ ○

Tagahoova hüdrovõimsus l/min 26 26 26 26
Hüdrojagajate hüdrovõimsus l/min 59 59 59 59

Max töörõhk bar 190 190 190 190
Mehaaniliste hüdrojagajate arv: min–max 2–3 2–3 2–3 2–3
Neli elektroonilist hüdrojagajat, millest kaht juhitakse ELECTROPILOTiga 
(ainult kolme pumbaga hüdroahela puhul)

○ ○ ○ ○

Elektrooniliste hüdrojagajate vooluhulga reguleerimine ● ● ● ●
Mehaaniliste hüdrojagajate vooluhulga reguleerimine ○ ○ ○ ○
Vaba tagasivool ● ● ● ●

Tagahoob
Max tõstevõime haakepunktides kg 3240 3240 3240 3240
Pidev tõstevõime 610 mm kaugusel kg 2330 2330 2330 2330
Mehaaniline juhtimine ● ● ● ●
Elektrooniline juhtimine ○ ○ ○ ○
Välised juhtseadised ○ ○ ○ ○

Esihoob
Max tõstevõime t 2,80 2,80 2,80 2,80
Vibratsioonisummutus ● ● ● ●
II kategooria alalülikonksud ● ● ● ●
Eesmine jõuvõtuvõll 1000 ○ ○ ○ ○
Eesmine jõuvõtuvõll 540 ECO ○ ○ ○ ○

Kabiin
Kabiin: klaaskatusega/klaaskatuseta □/□ □/□ □/□ □/□
Platvorm □ □ □ □
Mehaanilise vedrustusega juhiiste ● ● ● ●
Õhkvedrustusega juhiiste ○ ○ ○ ○
Õhkvedrustusega mugavusiste (ainult kabiini puhul) ○ ○ ○ ○
Roolisammas, millel saab reguleerida kallet ja teleskoopmehhanismi abil ka kõrgust ○ ○ ○ ○
Küte ● ● ● ●
Kliimaseade ○ ○ ○ ○
Avatav esiaken ● ● ● ●
Avatav tagaaken ● ● ● ●
Tagaklaasipuhasti ○ ○ ○ ○
Max töötulede arv ees/taga 2/2 2/2 2/2 2/2
25-amprine pistikupesa ● ● ● ●

ELIOS 240 230 220 210

Mootor
Tootja FPT FPT FPT FPT
Silindrite arv 4 4 4 4
Töömaht cm3 3400 3400 3400 3400
Ühisanumpritse (1600 bar) bar ● ● ● ●
Heitgaasipuhastus: EGR, DOC + DPF ● ● ● ●
Max võimsus (ECE R 120)1 kW/hj 76/103 68/92 62/85 56/76
Võimsus nimipööretel (ECE R 120)1 kW/hj 72/98 67/91 61/83 55/75
Tüübikinnituse väärtus kW 72 67 61 55
Nimipöörded p/min 2300 2300 2300 2300
Pöörlemiskiirus max pöördemomendil p/min 1600 1500 1500 1500
Max pöördemoment (ECE R 120)1 Nm 406 366 334 309
Viskoosventilaator ● ● ● ●
Kütusepaagi max maht l 90 90 90 90
Õlivahetuse intervall h 500 500 500 500

Käigukast
30 km/h käigukast – □ □ □

12 edasi- ja 12 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus – ● ● ●
Min kiirus (2200 p/min) km/h – 1,4 1,4 1,4
Max kiirus km/h – 30 30 30

40 km/h käigukast ● □ □ □
24 edasi- ja 24 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus ning pöörete arvu 
vähendamine

– ○ ○ ○

24 edasi- ja 24 tagasikäiku, mehaaniline suunavahetus ning TWINSHIFT,  
mis võimaldab koormuse all kiirust vahetada kahes astmes

– ○ ○ ○

24 edasi- ja 12 tagasikäiku, REVERSHIFTi elektrooniline suunavahetus ning 
TWINSHIFT, mis võimaldab koormuse all kiirust vahetada kahes astmes

● ○ ○ ○

Min kiirus (2200 p/min) km/h 0,5 0,5 0,5 0,5
Max kiirus km/h 40 40 40 40

Käigud 4 4 4 4
Vahemikud 3 3 3 3
Õlivahetuse intervall h 1000 1000 1000 1000

Tagasild
Taga elektrohüdrauliliselt aktiveeritav diferentsiaalilukk ● ● ● ●
Diferentsiaalilukk ees ja taga (ees iselukustuv mitmekettaline sidur, taga nukksidur) ● ● ● ●
Ääriku mõõt mm 1542 1542 1542 1542
Max tagarehvid 540/65 R 30 540/65 R 30 540/65 R 30 540/65 R 30

Sõiduohutus
Pidurisüsteem: õlivannis mitmikkettad ja automaatne neljarattaveo aktiveerimine ● ● ● ●
Hüdrauliline haagisepidur ○ ○ ○ ○

Jõuvõtuvõll
Siduri juhtimine olenevalt valikust Hüdrauliliselt toetatud / elektrohüdrauliline
540 ● ● ● ●
540 / 540 ECO ○ ○ ○ ○
540/1000 ○ ○ ○ ○
Liikumiskiirusega sünkroonne jõuvõtuvõll ○ ○ ○ ○
Jõuvõtuvõlli 1⅜" ots, 6 soont ● ● ● ●

1 Vastab standardile ISO TR 14396.

●  Standardvarustus      ○  Lisavarustus      □  Saadaval      –  Ei ole saadaval

ELIOS 240 230 220 210

Mõõtmed ja kaal
(standardrehvid, neljarattaveoga versioon, õli ja kütusega, ilma juhita)
Pikkus ilma esiballasti ja esihoovata (d) mm 3815 3815 3815 3815
Min välislaius mm 1644 1644 1644 1644
Tagasilla keskelt kuni klaaskatuseta kabiini ülaservani (a) mm 1734 1734 1734 1734
Üldkõrgus tagarehvidega 380/85 R 30 (b)

Klaaskatusega kabiin mm 2540 2540 2540 2540
Klaaskatuseta kabiin mm 2434 2434 2434 2434
Turvakaarega platvorm mm 2665 2665 2665 2665
Kokkuklapitud turvakaarega platvorm mm 1915 1915 1915 1915

Teljevahe (c) mm 2156 2156 2156 2156
Esisilla kliirens esirehvidega 320/85 R 20 (e) mm 350 350 350 350
Tagasilla kliirens (ilma tiislita) tagarehvidega 420/85 R 30 (f) mm 405 405 405 405
Kaal ilma ballastita (platvorm/kabiin) kg 3010/3260 3010/3260 3010/3260 3010/3260
Max lubatud kogukaal kg 5100 5100 5100 5100
Max eesmine lisaballast ilma esihoovata kg 545 545 545 545

Rehvid
Rehvikombinatsioonid on esitatud kasvavas järjekorras läbimõõdu järgi.
Tagarehvid Esirehvid
14.9 (380/85) R 30 9.5 (250/85) R 24 □ □ □ □
16.9 (420/85) R 28 12.4 (320/85) R 20 □ □ □ □
12.4 (320/85) R 36 11.2 (280/85) R 24 □ □ □ □

320/70 R 24 □ □ □ □
16.9 (420/85) R 30 14.9 (375/75) LR 20 □ □ □ □

11.2 (280/85) R 24 □ □ □ □
320/70 R 24 □ □ □ □

480/70 R 30 320/70 R 24 □ □ □ □
11.2 (280/85) R 24 □ □ □ □

540/65 R 30 320/70 R 24 □ □ □ □
420/65 R 20 □ □ □ □

23.1-261 550/45-22.51 □ □ □ □

1 Mururehvid
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