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Muudab rasked asjad kergeks.

Proovige uut XERIONi.

On traktoreid, mis tunnevad end oma võimsuspiiril tõeliselt mugavalt. Nad on 
selleks ehitatud. Nagu XERION. Tema ainulaadne kontseptsioon hõlmab maksi-
maalset tõmbejõudu, veojõudu ja dünaamikat.

Kes oma kliente kuulab, see teab, et ka kõige paremal masinal on veidike 
arengu ruumi: šassii võib kaitsta pinnast veelgi enam, mootor olla veelgi võimsam 
ja juhtimine veelgi mugavam. Proovige uut XERIONi, mis muudab raske töö 
kergemaks.

Tutvuge uue XERIONi ja tema mitme-
külgsete rakendusvõimalustega.
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XERION 5000–4200
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TRACi kontseptsioonVõimsusest saab jõudlus.

Kuus eelist. Lõputult kasutusvõimalusi.
 − Neli ühesuurust ratast, topeltrehvi või roomikut teevad 
tõmbejõust veojõu

 − Kaks juhtsilda võimaldavad kasutada eri töödeks viit 
roolimisrežiimi

 − Lisage ette ja taha ballasti kuni 6,8 t  
 − Täielikult kandev raam tagab ühe silla kohta kuni 15 t 
kandevõime

 − Kuni 530 hj astmevaba sõiduajam aitab kütust säästa
 − Juhtige XERIONi vaistlikult, kasutades CEBISe 
puutekuvarit

Neli varianti. Ainulaadne konstruktsioon. 

XERION on ainulaadne. Te tunnete ta kohe ära: neli ühesuu-
rust ratast või roomikut kahel juhtsillal, täisraamkonstruktsioon 
tohutu koorma vedamiseks, astmevaba sõiduajam (kuni 
530 hj) ja mugav juhtimine, mida pakub üksnes CLAAS.

 − Fikseeritud kabiiniga TRAC (lk 8)
 − Roomikutega TRAC TS (lk 10)
 − Pööratava kabiiniga TRAC VC (lk 12)
 − Paigaldatavale mahutile mõeldud ruumiga SADDLE TRAC 
(lk 14)
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TRACXERION TRAC. 
Põllul ületamatu.

Keskel paikneva kabiiniga TRAC.

Kui Teie põhirõhk on põllutööl, siis on XERION TRAC õige 
valik. Tema vedrustatud mugavuskabiin paikneb masina kesk-
osas. Tänu suurtele akendele on kogu ümbrus erakordselt 
hästi näha. 

Eelised.
 − Põllul lõikate kasu suurest tõmbejõust ja tugevast veojõust
 − Ballast ja luigekaelakujuline haakeseadis jaotavad kogu 
koormuse kahe veosilla vahel ühtlaselt

 − Rehvide suur kontaktpind kaitseb pinnast

Rakendusalad.

Maaharimine. 
Neli ühesuurust ratast hoolitsevad suure veojõu eest. Lisa-
raskused on ideaalselt jaotatud ja masinat on väga lihtne bal-
lastida.

Külv. 
Te saavutate suure pindalajõudluse. Tänu mootori hoolikalt 
häälestatud juhtimisele säästate ka kütust. 

Põllutransport. 
Teie traktor on tugeva tõmbejõuga ja liigub kiiresti. CMATICu 
käigukast pakub kõrgetasemelist sõidumugavust. 

Lägalaotus. 
Võimsushüdraulika töötab kiirusel 250 l/min. Pöörderaadius on 
vaid 15,7 m. Nn koerakäik kaitseb pinnast. 
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TRAC TSXERION TRAC TS. Kaitseb Teie pinnast nagu ei 
keegi teine.

Roomikutega TRAC TS. 

Roomikutega XERIONi soovivad saada need põllupidajad üle 
maailma, kes töötavad kas väga survetundlikul pinnasel või 
oludes, mis nõuavad suuremat kontaktpinda. 

Uue XERION TRAC TS-i roomikusüsteem koosneb neljast 
kolmnurkroomikust. Niisugune lahendus annab 25% suurema 
kontaktpinna kui ratastraktor. Sellest hoolimata ei ületa TRAC 
TS lubatud 3 m laiust. See roomikusüsteem on saadaval 
mudelitele XERION 5000 ja 4500. 

Eelised.
 − Suur tõmbejõud mis tahes tööoludes
 − Kaitseb pinnast isegi raskete tööde korral
 − 30 t lubatud üldkaal ja 4,72 m2 kontaktpind teisendavad 
mootori võimsuse kindlalt veojõuks

 − Vedrustatud kabiin on paigaldatud keskele ja tänu sellele on 
sealt kogu ümbrus väga hästi näha

 − Maanteel sõidate kiirusel 30 km/h ohutult ja mugavalt
 − Sõiduki laius 3 m vastab kindlalt liikluseeskirjadele 

Rakendusalad.

Raske maaharimine. 
Oma suurest veojõust hoolimata avaldab masin pinnasele väi-
kest survet. Ja teda saab lihtsalt ja tõhusalt ballastida. 

Külv.
Saavutate suure pindalajõudluse, kaitsete pinnast ja säästate 
tänu nutikale mootori juhtimisele kütust. 
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TRAC VCXERION TRAC VC.  
Enneolematult mugav tagurpidisõit.

Pööratava kabiiniga TRAC VC.

Mõni töö nõuab, et näeksite eriti hästi traktori taha. Pööratav 
kabiin (VC on lühend nimest Variable Cab) on kõige mugavam 
tagurpidisõidu süsteem, mida suudate ette kujutada. Vaid 
mõne sekundi jooksul pöörate ühe nupuvajutusega kogu 
kabiini tema keskasendist tagasilla kohale ja näoga tahapoole. 

Eelised.
 − Tagumise haakeriista suurepärane nähtavus
 − Juhtseadised pööravad koos kabiiniga automaatselt ümber
 − Kõiki funktsioone saate uue sõidusuuna puhul loogiliselt 
rakendada

 − Uus käetugi, millesse on integreeritud CEBISe puutekuvar, 
muudab juhtimise tunduvalt mugavamaks

 − Tänu keskel paiknevale kabiinile naudite maanteel ülimat 
sõidumugavust

Rakendusalad.

Silotööd. 
Koerakäiguga saavutate optimaalse tihenduse. Masina tõuke-
jõud on tohutu. 

Puidu hakkimine. 
XERION on kasutamiseks kiiresti valmis. Masinal on võimas 
jõuvõtuvõll. Teil on igast küljest hea ülevaade. 

Multšimine. 
Jõuvõtuvõlli võimsus on isegi langetatud pöörlemiskiirusel 
suur. Ühes tunnis kulub vähem kütust. 

Lumepuhuriga töötamine. 
CMATIC võimaldab tundlikku sõitu alates kiirusest 0,05 km/h. 
Kliirens on kõrge ja vaade häirimatu. 
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SADDLE TRACXERION SADDLE TRAC.
Temale saab toetuda.

Palju ruumi peale paigaldatavale haakeriistale.

SADDLE TRACi kabiin on fikseeritud asendis esisilla kohal. 
Tänu sellele jääb kabiini taha mitmesugustele peale paigalda-
tavatele haakeriistadele palju ruumi. Näiteks pealispaak muu-
dab XERIONi iseliikuvaks lägalaoturiks, millel jagub piisavalt 
jõudu ka läga laotamiseks ja sissekündmiseks.

XERION SADDLE TRAC on Teie ettevõtte koormakandja, kes 
täidab usaldusväärselt ka kõiki muid suurtraktori ülesandeid.

Eelised.
 − Valik peale paigaldatavaid haakeriistu teeb SADDLE 
TRACist täisväärtusliku iseliikuri

 − Tänu tema ühtlasele koormusjaotusele pääsete kevadel põl-
lule palju varem

 − Neli suurt rehvi ja koerakäiguroolimine kaitsevad pinnast ka 
raske töö korral

 − Mudelil XERION 4200 on piisavalt reserve: 462 hj ja pöörde-
moment 2200 Nm

Rakendusalad.

Läga- ja substraadilaotus.
Võimsushüdraulika töötab kiirusel 250 l/min. Pöörderaadius on 
vaid 15,7 m. 

Külv ja väetamine. 
Te pääsete põllule varem ja masinal on piisavalt võimsust, et 
saavutada suur pindalajõudlus. 

Silotööd. 
Esirippsüsteem pakub silotööl muljet avaldavat tõukejõudu. Nii 
tagate optimaalse tihenduse.
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS ehk CLAAS POWER SYSTEMS.

Meid ajendab parimate komponentide 
koostoime. 

Teie CLAASi masin on midagi enamat kui tema üksikute 
osade summa. Tippjõudlus on võimalik üksnes juhul, kui 
kõik osad toimivad omavahelises kooskõlas. 

CLAAS POWER SYSTEMSi (CPS) nime all ühendame pari-
mad komponendid, luues nutika ajamisüsteemi. Mootor, 
mis töötab täisvõimsusel üksnes siis, kui see on Teile vaja-
lik. Ajamid, mis on sobitatud Teie masina kasutusviisiga. 
Kütust säästev tehnika, mis tasub ennast Teie ettevõttele 
kiiresti ära. 
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Integreeritud heitgaasi järeltöötlus. 
 − Vastab Stage V-le tänu SCR-tehnoloogiale, tahkete osa-
keste filtrile (DPF) ja oksüdatsiooni katalüsaatorile (DOC) 

 − Integreeritud kabiini alla

MootorJõud on seal, kus teda vajate.
UUS

Loodud kütust säästma. 
 − XERION 4200 mootori võimsus on kasvanud 27 
hobujõu võrra ja jõudnud 462 hobujõuni

 − Äärmiselt võimas mootor isegi väikse pöörlemiskii-
ruse vahemikus 

 − Püsiv pöördemomendi kõver kõrgel tasemel 
 − Heitgaasi järeltöötlus on täielikult integreeritud, et 
see ei häiriks vaadet 

 − Nutikas jahutus tänu kütust säästvale ventilaatori 
pöörlemiskiiruse reguleerimisele

 − Jahutit saab puhastada sõidu ajal ühe nupuvajutu-
sega, mis paneb ventilaatoriratta teistpidi pöörlema

XERION 5000 4500 4200
Silindrite arv 6 6 6
Töömaht cm3 12800 12800 10700
Võimsus nimipööretel (ECE R 120)1 kW/hj 374/509 353/480 337/458
Max võimsus (ECE R 120)1 kW/hj 390/530 360/490 340/462
Max pöördemoment (ECE R 120)1 Nm 2600 2400 2200

1 Vastab ISO TR 14396-le.

Muljet avaldav võimsus.

CLAAS POWER SYSTEMS ühendab Mercedes-Benzi võimsa 
kuuesilindrilise mootori ja lihtsa ajamisüsteemi. Kõigil kolmel 
masinal on tohutu pöördemoment isegi mootori väiksemates 
pöörlemisvahemikes. XERION 5000 maksimaalne pöördemo-
ment on sisselülitatud jõuvõtuvõlli puhul 2600 Nm. Väikse 
pöörlemiskiiruse kontseptsioon langetab tühikäigu pöörlemis-
kiiruse kiiruselt 800 p/min kiirusele 730 p/min. 

462 hj isegi mudelil XERION 4200.
Oleme suurendanud XERION 4200 mootori võimsust 27 hj 
võrra. Nii saab traktorijuht nautida väiksemal mootori pöörle-
miskiirusel suuremat pöördemomenti. Ja sellele lisanduvad 
suurem sõidu dünaamika ja võimsusvaru ning väiksem kütuse-
kulu.

 − Maksimaalne pöördemoment 2200 Nm
 − Rohkem sujuvust
 − Rohkem jõudu ja väledust

Uusim mootoripõlvkond. 
 − Mercedes-Benzi kuuesilindrilised ridamootorid 
 − Max võimsus 462 kuni 530 hj
 − Ühisanumpritse ja 24 V starter
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Selles võimsusklassis ainulaadne.

ZF-i astmevaba CMATICu käigukast on klass omaette. Esiteks 
sõidate kiirusel 0,05 kuni 50 km/h erakordselt mugavalt ja 
peale selle tagab suur mehaaniline osakaal tõhusa jõuüle-
kande.

Sirgjooneline jõuülekanne edastab mootori võimsuse sildade 
ja jõuvõtuvõllini kõige otsemat teed pidi. Lülitatavad piki- ja 
põikdiferentsiaalid tagavad muljet avaldava võimsusvoo.

KäigukastAstmevaba sõit on mugavam.

Võimsus võrdub tõhususega.
 − CMATICu käigukasti tehnoloogia pakub astmevaba 
sõidumugavust kiirusel 0,05 kuni 50 km/h

 − Sirgjooneline jõuülekanne kannab mootori võimsuse 
otse üle 

 − Pidev neljarattavedu
 − Neli automaatselt lülituvat sõiduvahemikku, mis 
tagavad ülima tõhususe

 − Suur kontaktpind, mis annab tohutu veojõu
 − Lihtne juhtimine sõidupedaali või mitmefunktsiooni-
lise hoovaga

XERION TRAC TS sõidab kuni 30 km/h.
Roomikusüsteem lubab maanteel liikuda kiirusega kuni 
30 km/h. Seejuures võite nautida suurepärast sõidumugavust.

Gaasipedaal ja mitmefunktsiooniline hoob muudavad juhtimise 
lihtsaks ning mugavaks. Põllutööl või jõuvõtuvõlli püsiva pöör-
lemiskiiruse korral sobitub sõidukiirus automaatselt olude järgi. 
Tänu hõlpsalt juhitavale mootori pöörlemiskiiruse vähendami-
sele saate kütusekulu märgatavalt kahandada.

Kiire asukohavahetus: 40 või 50 km/h. 
XERIONi ratastega variant suudab olenevalt käigukastist lii-
kuda kiirusel kuni 50 km/h. Pööratava kabiiniga võite sõita ka 
tagurpidi kuni 50 km/h.
 

Seisab kindlalt paigal. 
Niipea kui juht võtab jala gaasipedaalilt maha, aeglustub 
XERION seismajäämiseni. Traktor püsib ohutult paigal, ilma et 
oleks vaja piduripedaali vajutada.
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KonstruktsioonViis roolimisprogrammi muudavad masina väga 
vilkaks.

Konkreetseks tööks sobiv roolimine.
XERIONi mõlemat juhtsilda saab roolida viiel erineval moel. 
Nad püsivad aktiivsed ka põlluotsal. 

1 Tavaline roolimisprogramm.
 − Neljarattaroolimine ja esisilla roolimine kombineerituna
 − Alates esisilla 5° pöördenurgast järgib tagasild esisilda 
elektrohüdrauliliselt

 − Alates kiirusest 12 km/h pöördenurka pidevalt 
vähendatakse 

 − Täielikult lukustatud kiirusel 40 km/h 
Lisavarustuses DYNAMIC STEERING.

 − Ratta maksimaalne pöördenurk oleneb kiirusest ja saavu-
tatakse märkimisväärselt väiksema roolipöörete arvuga 

 − Põlluotsal toimuv pööramine on mugavam ja 
dünaamilisem

2 Neljarattaroolimine.
 − Tagasilda juhitakse esisillaga sünkroonselt, kuid 
vastassuunas

 − Sillad liiguvad korraga 

3 Ühepoolne koerakäik.
 − Tagasilda juhitakse CMOTIONi mitmefunktsioonilise hoo-
vaga eraldi

4 Õrn režiim (väike koerakäik).
 − Tagasild liigub esisillaga paralleelsel rajal 
 − Kasutada saab 75% pöördenurka
 − Roolirattaga saab esisilla kaudu teha kuni 4° 
roolimisparandusi 

5 Suur koerakäik.
 − Tagasild liigub esisillaga paralleelsel rajal
 − Tagasild suunatakse CMOTIONi mitmefunktsioonilise hoova 
abil ühe toiminguga kõrvale

 − Võimalik teha väiksemaid roolimisparandusi

Eelis.
Kontaktpinna maksimaalne kasu-
tamine

Peamine kasutusala. 
Silotöö

Loodud ülisuure koormuse jaoks.

Tänu erakordsele raamkonstruktsioonile suudab XERION 
vedada rasket koormat. Tugevamast ja vastupidavamast 
lahendusest räägib näiteks asjaolu, et põiktalad on polditud, 
mitte keevitatud. Ülimalt vastupidavad sillad taluvad kiirusel 
kuni 50 km/h ühe silla kohta kuni 15 t koormust. Oma suuru-
sest ja kaalust hoolimata on kahe juhtsillaga XERION vilgas 
ning hea manööverdusvõimega. 

Suure lägapaagi kinnitamiseks mõeldud 110 mm haakekuul 
asub kohe kabiini taga. See jaotab lisatud paagi koormuse 
kahele sillale. Seejuures tagab pikk, 3,6 m teljevahe ülima 
sõidu mugavuse.

Eelis.
Sõidurajaparandus kõrvalekalde korral 

Peamised kasutusalad. 
Nõlval toimuv maaharimine ja külv

Eelis.
Suurepärane manööverdusvõime

Peamised kasutusalad. 
Maaharimine 
Külv

Eelis.
Ülim sõidustabiilsus

Peamised kasutusalad. 
Maanteesõit
Põllutransport (laadimiskäru)

Eelis.
Pinnasekaitse (ei teki kahekordset 
ülesõitu)

Peamine kasutusala. 
Lägalaotus

Stabiilsus, millele võite loota iga päev. 
 − Pika kasutuseaga, erakordselt vastupidav täisraam 
 − Ülitugevad sillad: 15 t teljekoormus kiirusel kuni 
50 km/h

 − Täielikult integreeritud rippsüsteem, mille kande-
võime on ees kuni 8,4 t ja taga kuni 13,6 t
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ŠassiiJõud peab kanduma pinnasele. 

Kolm jõuülekande varianti.

XERIONi puhul saate nelikveo jõu maapinnale üle kanda kol-
mel moel: pinnast kaitsva roomikusüsteemiga, nelja ühesuu-
ruse rattaga või topeltrehvidega, mis muudavad kontaktpinna 
kaks korda suuremaks.

1 Neli juhitavat kolmnurkroomikut. 
 − Maksimaalne tõmbejõud ja väiksem libisemine tänu 
kontakt pinnale, mis on kokku u 4,7 m2 (kuni 25% suurem 
kui nelja rehviga ratasmasinal)

 − Suur veojõud survetundlikul pinnasel
 − Suurepärane pinnasekaitse ja maapinna täpne järgimine
 − Maanteesõit kiirusel kuni 30 km/h ja laius, mis jääb 3 m 
piiresse

2 Neli ühesuurust ratast.
 − Läbimõõt 2,16 m 
 − Mugav maanteesõit kiirusel kuni 40 või 50 km/h
 − Kontaktpind u 3,7 m2, kui kasutusel on rehvid 900/60 R 42 
ja rehvi siserõhk on 1 bar 

 − Lisavarustuses rehvirõhu reguleerimise süsteem, mida juhi-
takse CEBISe pardainfosüsteemi kaudu

 − Rehvidega 710/70 R 42 jääb laius 3 m piiresse

3 Topeltrehvid.
 − Tänu topeltrehvidele ülihea pinnasekaitse
 − Võimalik kasutada rehve mõõtmetega 650/85 R 38, 710/70 
R 42 ja 710/75 R 42

 − Välimiste rataste veljed on vaherõnga abil kindlalt kruvitud 
sisemiste velgede külge

 − Jagatud vaherõngad võimaldavad väliseid rattaid maan-
teesõiduks (< 3 m) kiiresti eemaldada 
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BallastimineÕige ballastimine suurendab tõhusust. 

Kütusesäästlik ballastimine. 

Traktorid kannavad sageli liiga suurt ballasti. Aga üleballasti-
mine kasvatab veojõu asemel kütusekulu. XERIONi saate 
igaks konkreetseks tööks ballastida täpselt ja lihtsalt. 400 kg 
plaate võite ruttu ümber paigutada ja tänu kiirkinnitusele kind-
lalt fikseerida.

Esiballast.
XERIONi esiossa võite ballasti lisada 3400 kg. Baasraskus 
kaalub 1800 kg ja sellele saab lisada kuni neli 400 kg plaati. 
See lahendus on saadaval nii esirippsüsteemile lisatava kui ka 
püsivalt fikseeritud variandina.

Tagaballast. 
Ka XERIONi tagaosale saab lisada 3400 kg ballasti. 200 kg 
kaaluvale püsivalt fikseeritud alusplaadile mahub kaheksa 
plaati, igaüks kaaluga 400 kg. Neid plaate võite teleskoop-, 
ratas- või esilaaduri abil kiiresti lisada ja eemaldada.

Kolm ballastimissoovitust. 
1 Nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik 
2 Põllul väheneb ballastivajadus siis, kui sõidukiirus suureneb 
3 Põllul peaks ratta libisemine keskmiselt ületama 6%, vasta-

sel juhul on traktoril liiga raske ballast

1 Esirippsüsteemi põhiballast 
2 Püsivalt paigaldatud põhiballast
3 400 kg moodulplaat
4 Kabiini taga asuv alusplaat

Õige ballast iga konkreetse töö tarbeks. 
 − Paindlik ballastimine: kuni 3400 kg ette ja taha 
 − Lisaraskusi saate kiiresti kinnitada ja eemaldada
 − Kiirkinnitus hoiab kõiki plaate kindlalt paigal
 − Sobiva ballastiga säästate kütust

Muudetav ette paigaldatav ballast. Taga võimalik kuni 3400 kg ballast.

Max sõidukiirus 
täiskoormusega

Sõiduki max lubatud kaal (sh haake-
riista veotiisli koormus)

8 km/h 24 t
10 km/h 22,5 t
12 km/h 18,5 t

Hea mõte on enne hinnata, kui kiiresti kavatsete haakeriistaga töötada. Näiteks 
kui lisate ballasti 8 km/h kiiruse jaoks ja hiljem töötate kiirusel 12 km/h, siis on 
masinal peaaegu 6 t üleliigset ballasti. See mõjutab märkimisväärsel moel 
kütuse kulu.
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Haakepunktid ja jõuvõtuvõllKõik oleneb tugevast ühendusest.

Haakepunktid ja jõuvõtuvõll suure koormuse 
jaoks. 

XERIONi puhul saate valida paljude haakeseadiste hulgast. 
Olgu tegu luigekaelakujulise haakeseadise, veotiisli või haagise 
kinnitusega – kõik süsteemid on suure kandevõimega.

Kui jõuvõtuvõll töötab kiirusel 1000 p/min, siis saavutab 
XERION enda võimsuse vähendatud mootori pöörlemiskiirusel 
(al 1730 p/min). Tänu lihtsa konstruktsiooniga jõuülekandele 
kantakse kogu võimsus jõuvõtuvõlli otsale üle. Nii töötate väik-
sema kütusekuluga isegi siis, kui XERION muudab kättesaa-
davaks kogu jõuvõtuvõlli võimsuse.

Erinevad veotiisli haakeseadised. 
Veotiisli puhul saate valida 80 mm haakekuuli ning 38 ja 
50 mm läbimõõduga poldi vahel. Kolm auku võimaldavad Teil 
haakepunkti muuta. Nii hoiate tagasillast alati kaugust, mis 
konkreetseks tööks ideaalselt sobib.

Suur veotiisli koormus. 
XERION võtab vastu iga väljakutse. V kategooria raskeveose 
haakeseadis talub kuni 5 t veotiisli koormust. 

 − Poldid D50 (Ø 50 mm)
 − Poldid D70 (Ø 70 mm)

Nn luigekael.
Luigekaelakujuline haakeseadis koos tugeva 110 mm haake-
kuuliga talub kuni 15 t veotiisli koormust ja jaotab selle mõle-
male sillale. Seda tüüpi haakeseadis tagab väiksema pöörde-
raadiuse ning palju lühema traktori ja haakeriista 
kombinatsiooni (näiteks taha kinnitatava lägapaagi korral). 

Kiiresti vahetatavad jõuvõtuvõlli otsad. 
Jõuvõtuvõlli otsa saab vahetada kiiresti ja ohutult. Te võite 
valida järgmiste suuruste vahel:

 − 1¾", 6 soont
 − 1¾", 20 soont
 − 2¼", 22 soont (Ø 57,7 mm)

Võite meid selles usaldada.
 − Kõik haakeseadised on suure kandevõimega 
 − Luigekaelakujulise haakeseadise puhul võib veotiisli 
koormus olla kuni 15 t

 − Jõuvõtuvõll annab täisvõimsuse isegi vähendatud 
mootori pöörlemiskiiruse korral

 − Jõuvõtuvõlli otsa saate kiiresti ja hõlpsalt vahetada
 − Valikus on mitu veotiislit:

 − 40 või 50 mm tugeva lukustustihvtiga
 − 80 mm haakekuuliga 
 − Piton-Fixi haakeseadisega
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HüdraulikaKasutage ära kogu tema potentsiaal.

Suur võimsus väiksel mootori 
pöörlemiskiirusel.

XERIONil on kaks koormustundlikku hüdroahelat, mis varusta-
vad kindlalt ja võimsalt isegi suuri hüdrotarbijaid. Neid juhi-
takse eraldi elektrooniliste hüdrojagajatega või mugavalt CMO-
TIONi mitmefunktsioonilise hoovaga. Kõigile kümnele 
funktsiooninupule saate hüdraulilisi funktsioone eraldi määrata.

1 Peaahel. 
Hüdrojagajatele ja rippsüsteemidele mõeldud peaahelat ise-
loomustavad järgmised näitajad: 

 − töösurve 200 bar
 − maksimaalne vooluhulk 195 l/min
 − ühe hüdrojagaja maksimaalne vooluhulk 105 l/min 
 − maksimaalne hüdrovõimsus 58 kW
 − paagi maht 120 l 

2 Sekundaarahel. 
Õlijahutusele, roolimisele ja piduritele. 

3 Kolmas ahel (lisavarustus). 
Lisavarustusse kuuluv võimsushüdraulika on eraldi ahel, mis 
on mõeldud täiendavaks, hüdrauliliselt nõudlike lahenduste 
varustamiseks (näiteks tööks lägapaagiga). Selleks vajalik 
hüdro pump asub SADDLE TRACil otse mootoril ning TRACil, 
TRAC TS-il ja TRAC VC-l eraldi (käigukastil).

 − Töösurve 260 bar
 − Maksimaalne vooluhulk 250 l/min
 − Maksimaalne hüdrovõimsus 90 kW
 − Lihtne juhtida kipplülitiga või otse CEBISe terminalis

Piisav surve.
 − Kolm hüdroahelat varustavad kinnitatud või riputa-
tud haakeriista töökindlalt ja võimsalt 

Power beyond ees ja taga.
Power beyond’i ühendused ning suure läbimõõduga torud, 
lametihendiga hüdroliitmikud ja hüdrauliline tagasivool tagavad 
suure õliedastusvõimsuse ning kahandavad võimsuskadu. 

XERIONil on ees kolm kahepoolse toimega hüdrojagajat (esi-
rippsüsteemiga max kaks hüdrojagajat). Tagaosas võite kasu-
tada veel seitset kahepoolse toimega hüdrojagajat. Tänu kiirliit-
mikele saate hüdrojagajaid ühendada ja lahti ühendada kiiresti 
ning ilma õlilekketa.

 − Ees ja taga saate kasutada kokku kuni kümmet 
kahepoolse toimega hüdrojagajat

 − Tugev võimsushüdraulika avaldab muljet isegi väiksel 
pöörlemiskiirusel

 − Power beyond’i ühendused ja suure läbimõõduga 
torud maksimeerivad läbivoolu

 − Juhtida saab mugavalt mitmefunktsioonilise 
hoovaga
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Taga- ja esirippsüsteemJõud muudab mitmekülgseks.

Piisavalt võimsust mis tahes tööks. 

Tänu tohutule pidevale tõstevõimele, mis on ees 8,1 t ja taga 
10 t, saab XERION vaevata hakkama ka väga raske haakeriis-
taga. 

CMOTIONi mitmefunktsioonilist hooba kasutades juhite esi- ja 
tagarippsüsteemi hõlpsalt pöidlaga, ilma et peaksite kätt liigu-
tama. Selline ülim mugavus võimaldab Teil ka pikkadel päeva-
del töötada kiiresti, täpselt ja väsimata.

Ees tõstevõime 8,1 t. 
Tugev esirippsüsteem (1) on täielikult raami integreeritud. 
Masina pikkuse vähendamiseks saab alalülisid lihtsalt kokku 
klappida. 

 − Topelttoimega silinder, mille pidev tõstevõime on 8,1 t
 − Mugav ja kiire eesmiste lisaraskuste kinnitamine

Kui kasutate SADDLE TRACi silotöös, siis saate masina varus-
tada tugevdatud esirippsüsteemiga (2). See lükkab silo kuni 
4 m laiuselt. Lõikepoldid kaitsevad rippsüsteemi ülekoormuse 
eest.

Taga tõstevõime 10 t. 
Tagarippsüsteemil (3) on vibratsioonisummutus ja 4N-kate-
gooria haakekonksud. Kolmepunktilise haakeseadise ülemi-
seks kinnituspunktiks saate valida mehaanilise või hüdraulilise 
ülalüli. 

 − Kahepoolse toimega silinder, mille pidev tõstevõime on 10 t 
 − Hüdraulilised külgstabilisaatorid, mis tagavad ülima 
kasutusmugavuse

 − Mehaanilised külgstabilisaatorid või sisetoestus
 − Tugevad liigendsilmused, mis võimaldavad töötada sama 
haakeriistaga kauem (lisavarustus)

SADDLE TRACile on saadaval pööratav tagarippsüsteem (4). 
See võimaldab sõita pinnast kaitsva, nihkes jäljega, näiteks 
siis, kui laotate läga tundlikule rohumaale.

Varustatud igaks ülesandeks. 
 − Pidev tõstevõime ees 8,1 t ja taga 10 t
 − Vibratsioonisummutus, mis tagab ohutu ja mugava 
töö

 − Tugevdatud esirippsüsteem silotööks
 − Pööratav tagarippsüsteem SADDLE TRACile 
(lisavarustus)

 − Mugav juhtimine CMOTIONi mitmefunktsioonilise 
hoovaga
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Teil on palju teha.

Muutke see endale mugavaks.

Mida mõnusamalt Te ennast roolis tunnete, seda tule-
muslikum on tööpäev. Kõik juhid on sellega nõus. Uue 
XERIONi puhul oleme arvesse võtnud ja rakendanud 
paljusid asjatundjate soovitusi: mugavamad pöörd-
istmed, ümberringi soojendusega aknad, nutikad abi-
süsteemid ning uus käetugi koos integreeritud CEBISe 
puutekuvari ja ergonoomilise mitmefunktsioonilise hoo-
vaga.

Kabiin ja mugavus
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MugavusMugavus ja keskendumine käivad käsikäes.

Kolm uuendust, mis muudavad Teie töö 
lihtsamaks. 

 − Mugav pöördiste, lisavarustuses ka nahkkattega
 − Soojendusega aknad, mis tagavad hea nähtavuse 
iga ilmaga 

 − Integreeritud CEBISe puutekuvariga käetugi, mis 
tõhustab tööd

Mugav, ülevaatlik ja vaikne.

Oleme XERIONi kabiini kujundanud nii, et miski Teid ei segaks. 
Vibratsioon on hoolikalt summutatud, nähtavus on igas suu-
nas suurepärane ja müratase on meeldivalt madal. Te juhite 
traktorit vaistlikult kõigest kolme sõrmega, kasutades CMO-
TIONi mitmefunktsioonilist hooba ja uut käetuge koos integ-
reeritud CEBISe puutekuvariga.

Uus XERIONi mugavuskabiin.

 − Ruumikas kabiin
 − Suured soojendusega aknad, mis tagavad igas suunas üli-
hea nähtavuse 

 − Suurepärane müraisolatsioon (max ainult 69 dB)
 − Nutikas poolaktiivne kabiinivedrustus
 − Tänu pööratavale kabiinile (TRAC VC) turu kõige mugavam 
tagurpidisõidu süsteem   

 − Vaistlikult kasutatav CMOTIONi mitmefunktsiooniline hoob 
 − 12" CEBISe puutemonitor 

 − Kolmes suunas reguleeritav roolisammas 
 − Kliimaautomaatika ja lisaküte
 − Esiklaasil 360-kraadine klaasipuhasti
 − Päikeserulood kõigis neljas küljes (lisavarustus)
 − Valgustuse aktiveerimine trepil

Kuni 22 töötulega teeb XERION ööst päeva. Soovi korral saadaval ka leed-
valgustuse luksuspakett.

TRAC VC-l on turu kõige mugavam tagurpidisõidu süsteem. Tema kabiini saab 
vähem kui 30 sekundiga pöörata 180°. 
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JuhtimislahendusXERION paistab silma ergonoomikaga.

Välja töötatud juhtide poolt juhtide jaoks.
 − Juhtimislahendus, mis tagab tõhusa töö ja ei väsita
 − Reguleeritava kõrgusega käetugi koos integreeritud 
CEBISe terminaliga, millel on 12" puutekuvar

 − CMOTIONi mitmefunktsiooniline hoob masina vaistli-
kuks juhtimiseks

 − Selge paigutuse ja enesestmõistetavate sümbolitega 
juhtseadised

CMOTION muudab keerulised toimingud lihtsaks. 
A Paigaltvõtt või suunavahetus
B Tagarippsüsteem
C GPS PILOTi aktiveerimine
D CSM-i põlluotsajuhtimine
E Funktsiooninupud F7, F8, F9 ja F10
F Kiirushoidiku aktiveerimine
G Funktsiooninupud F1 ja F2
H Funktsiooninupud F5 ja F6

Juhtpaneel on hästi liigendatud.
1 12" puutekuvariga CEBISe terminal
2 Esirippsüsteemi tööasend
3 Tagarippsüsteemi tööasend
4 Seisupidur
5 Reverseeritav ventilaator (üle 1300 mootoripöörde)
6 Diferentsiaalilukk
7 Keskasend pöördrippsüsteemile
8 Hüdrauliliste alalüli stabilisaatorite juhtimine (lisavarustus)
9 Tagumine jõuvõtuvõll sees/väljas
10 Võimsushüdraulika pealüliti 
11 Võimsushüdraulika sees/väljas

12 Elektroonilised hüdrojagajad
13 Käsigaas
14 ELECTROPILOT, millel on kaks kahepoolse toimega 

hüdro jagajat ja kaks määratavat F-nuppu
15 ELECTROPILOTi vabastamine
16 Mootori pöörlemiskiiruse salvesti
17 Mootori pöörlemiskiiruse salvesti häälestamine
18 Sõiduvahemiku valimine
19 Sõidurežiim

Oleme juhte kuulda võtnud. 

See juhtimiskontseptsioon töötati klientide ja traktorijuhtidega 
koostöös välja just suurtele CLAASi traktoritele. Uude, regu-
leeritava kõrgusega käetoesse on integreeritud suur, 12-tolline 
CEBISe puutekuvar, mis võimaldab Teil põhi- ja alammenüü-
des kiiresti ning ohutult liikuda. Käsivars ja käelaba on pinge-
vabas asendis, mis ei väsita. Selge paigutusega juhtseadised 
ja funktsiooninupud on tähistatud enesestmõistetavate süm-
bolitega.

Te juhite masinat kolme sõrmega.
Masinat juhitakse vaistlikult CMOTIONi mitmefunktsioonilise 
hoovaga. Isegi keeruka, kuni nelja juhtimisfunktsiooniga prot-
sessi jaoks vajate ainult pöialt, nimetissõrme ja keskmist 
sõrme. Teie käsi püsib seejuures pidevalt ergonoomilisel hoo-
val.
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CEBISe varustusCEBISega on Teil kõik kontrolli all.

Kõik masina funktsioonid silma all.
 − Kiire ja vaistlik navigeerimine CEBISe puutekuvaris 
 − Otseligipääs alammenüüdele, vajutades CEBISes 
DIRECT ACCESSi puutenuppu või käetoel olevat 
nuppu 

 − Pöördlüliti ja käetoel asuva ESC-nupu abil toimuv 
kindel navigeerimine ebatasase maastiku korral 

 − Valikus kaks eri kuva: maanteesõit ja põllutöö 
 − ISOBUSe funktsioon
 − Kasutajatüübi määramine võimaldab laiendada 
CEBISe häälestusulatust juhi kogemuste järgi

 − Mootoriõli taset kuvatakse CEBISes

Lisaklahvistik käetoes. 
Paljud autojuhid eelistavad kasutada nuppe, näiteks siis, kui 
ebatasane maapind vähendab puutekuvariga töötamise täp-
sust. Sellisteks juhtudeks on lisatud käetoele klahvistik. Pöörd-
nupu ja ESC-nupu abil liigute kindlalt läbi kogu CEBISe 
menüü. DIRECT ACCESSi nupp viib Teid otse traktori viimati 
kasutatud funktsiooni sätete juurde.

1 Menüüs navigeerimine
2 Valimine
3 ESC-nupp
4 DIRECT ACCESSi nupp

Peeneralduslik kaamerapilt.
Kui peate töötama või manööverdama sentimeetri täpsusega, 
siis on abi kaamerapildist. CEBISe peaalal saate ühe sõrme-
puudutusega lülituda masinakujutise ning 1. ja 2. kaamera 
vahel. Kõrvalalal kuvatakse sel juhul kuni kaht kaamerapilti.

Kiire juhtimine tänu otseligipääsule.

CEBIS kasutab enesestmõistetavaid sümboleid ja värvus-
koode, mis annavad kõigist sätetest ning tööoludest selge üle-
vaate. Tänu menüü liigendusele ja puutekuvarile saate kõiki 
sätteid sisestada vaid mõne sammuga. Eriti tõhus on masina-
kujutisega DIRECT ACCESSi funktsioon. 

Pilku püüdev, 12" diagonaaliga kuvar. 
1 DIRECT ACCESSi masinakujutis, mis tagab kiirligipääsu ja 

olekuvaate
2 Hüdrojagaja olek
3 Sõiduki teave
4 Ülemine kõrvalala: käigukasti info
5 Keskmine kõrvalala: jõudlusmonitor
6 Alumine kõrvalala: funktsiooninuppude määramine
7 Menüü
8 DIRECT ACCESSi kiirligipääs CEBISe puutenupu või käe-

toel oleva nupu abil
9 Optimaalset häälestust võimaldav dialoogipõhine süsteem

UUS

CEBISe kuva maanteesõidu puhul.

Masinakujutis, mis 
tagab DIRECT 
ACCESSi kiirligipääsu.



42 43

Juhi abistamise süsteemid ja andmehaldusXERION mõtleb alati kaasa.

Juhi abistamise süsteemid.

Teie kogemust ei asenda miski. Üksnes tänu sellele saate 
enda töös reageerida kiiresti ja – mis kõige tähtsam – asja-
kohaselt. Olgu tegu raske maastiku või vahelduvate mulla-
oludega, paljud otsused peate langetama väga ruttu, et 
töökvaliteet oleks nõuetekohane. Seetõttu on hea, kui 
traktor Teid arukalt toetab.

Andmehaldus. 

Andmeist on juba ammu kujunenud tähtis ja hädavajalik 
ressurss. Selleks et saaksite nende kogu potentsiaali tulu-
salt ära kasutada, peate tulemusi alati tähelepanelikult jäl-
gima ja teadma, kuidas neid tõhusalt rakendada. See hõl-
mab ka kõigi süsteemide, masinate ja protsesside 
läbi mõeldud võrgustamist.
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CSM-i põlluotsajuhtimineTäpne pöördemanööver õnnestub hetkega.

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT (CSM). 

CSM-i põlluotsajuhtimine muudab traktorijuhi töö tunduvalt 
kergemaks, vabastades ta kõigist pöördemanöövritest. Mis 
tahes varem salvestatud funktsiooni käivitab juht vaid ühe 
nupuvajutusega. 

Endale sobivas järjekorras saab kombineerida järgmisi funkt-
sioone:

 − aja ja vooluhulga reguleerimisega hüdrojagajad 
 − neljarattavedu, diferentsiaalilukk ja esisillavedrustus 
 − esi- ja tagarippsüsteem
 − kiirushoidik 
 − eesmine ja tagumine jõuvõtuvõll 
 − mootori pöörlemiskiiruse salvesti 

Lihtne salvestada ja rakendada. 
Jadade salvestamisel võite aluseks võtta distantsi või aja. Sal-
vestamise käigus saab juht samm-sammult CEBISe või CISi 
värvikuvaril esitatavate selgete sümbolite järgi oma jada jäl-
gida. Käimasolevat jada on võimalik lihtsa nupuvajutusega 
peatada ja uuesti jätkata.

Lakkamatu optimeerimine CEBISega. 
Loodud jadasid saate CEBISes hiljem muuta ja optimeerida. 
Võite samme lisada, kustutada või üksikasjalikult muuta ja 
kohandada. Sel moel saate aega, distantsi ja vooluhulka sobi-
tada konkreetsete oludega. Pärast esialgset salvestamist võite 
jada vaid mõne sammuga viimase detailini täiustada.

Sisestage parameetrid CSM-i ülevaates. F-nuppe saate sõidu-
hooval enda soovi järgi määrata.

Soovitud jada kulgu võite kiiresti ja mugavalt programmeerida.

Te saate sisestada nelja haakeriista või töö jaoks kuni neli jada.

Jada salvestuse käivitate vaid ühe sõrmepuudutusega.

Võtke põlluotsal rahulikult. 
 − CSM teeb pöördemanöövri Teie eest
 − Saate salvestada, muuta, optimeerida ja automaat-
selt käivitada kuni nelja jada

Jada aktiveerimiseks kasutate CMOTIONi sõiduhooval olevaid F-nuppe.
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ISOBUSKontroll parandab töökvaliteeti.

Terminalid kasvatavad ökonoomsust.

Meie terminalid S10 ja S7 pakuvad paindlikke lahendusi ISO-
BUSe ja roolimissüsteemide kasutamiseks. Need terminalid on 
arusaadavad ning avaldavad muljet oma lihtsa ja loogilise pai-
gutusega. Te saate olenevalt hooajast ja käimasolevast tööst 
viia neid terminale XERIONist mõnda teise traktorisse või liikur-
kombaini.

S10 ISOBUSe ja roolimissüsteemide jaoks (1).
 − Peeneralduslik 10,4" puutetundlik värvikuvar
 − GPS-roolimissüsteem ja ISOBUSe terminal ISO-UT, 
TC-GEO/TC-BASiga

 − Referentsraja haldus
 − SECTION VIEW: osalaiuse kuva
 − AUTOTURN: automaatpööramine põlluotsal
 − TURN IN: reastumisabi

Terminal S10 (1) on erakordselt mitme-
külgne. Te võite roolimissüsteemi kasuta-
mise ajal juhtida ka ISOBUSe-põhiseid 
haake riistu ja ühendada kuni neli analoog-
kaamerat. 

S7 roolimissüsteemide jaoks (2). 
 − Peeneralduslik 7" puutetundlik värvikuvar 
 − Roolimisfunktsioonidega GPS-terminal
 − Referentsraja haldus
 − AUTOTURN: automaatpööramine põlluotsal
 − TURN IN: reastumisabi
 − SECTION VIEW: osalaiuse kuva (lisavarustus)

Baasterminaliga S7 (2) jõuate uuele tasemele, kui 
soovite terminali kasutada lihtsalt paralleelsõidu 

toena või automaatroolimiseks.

Nutikad masinad vähendavad juhi töökoormust. 
 − Peeneralduslikud terminalid S10 ja S7 ISOBUSe ja 
roolimissüsteemide jaoks

 − Täpne ja ökonoomne töö mis tahes oludes
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Alati õigel rajal. CLAASi roolimissüsteemid.

Parandage töökvaliteeti.

CLAASi roolimissüsteemid vähendavad juhi töökoormust. Nad 
näitavad ette, milline suund võtta, või juhivad traktorit täisauto-
maatselt mööda optimaalset rada. Vead ja ülekate on välista-
tud. Uuringud on näidanud, et tänapäevane paralleeljuhtimis-
süsteem võib säästa kütust, masinakulusid, väetist ja 
taimekaitsevahendeid kuni 7%.

GPS PILOTi automaatroolimissüsteemi juhitakse puutekuva-
riga terminalis S10 ja S7 (vt lk 46 ja 47), mille menüüs on väga 
lihtne liikuda ning mille kasutajaliides on mugav. 

Automaatroolimine ka põlluotsal.
AUTO TURNi funktsioon võtab üle põlluotsal toimuva pöörde-
manöövri. Selleks valib juht terminalis pööramissuuna ja järg-
mise raja, ülejäänud töö teeb roolimissüsteem.

AUTO TURNi abil pöö-
rab traktor põlluotsal 
ümber automaatselt.

Roolimissüsteemid

Vajadustele vastav parandussignaal.
Meie pakutav valik võimaldab Teil oma süsteemi alati paindli-
kult laiendada. See puudutab ühtviisi nii terminali tehnoloogiat 
kui ka kõigi tänapäevaste oluliste parandussignaalide kasuta-
mist. 

CLAASi roolimissüsteeme saate kasutada nii koos GPS-i kui 
ka GLONASSi satelliitsüsteemiga – see pakub Teile suuremat 
paindlikkust ning rohkem rakendusvõimalusi.

RTK NET (täpsus ± 2–3 cm)
 − Parandussignaal mobiilivõrgu kaudu
 − Piiramatu tööraadius

RTK FARM BASE LINK (täpsus ± 2–3 cm)
 − Tugijaam
 − Jaama andmeid edastatakse mobiilivõrgu kaudu (NTRIP)
 − Tööraadius 30 km

RTK FARM BASE (täpsus ± 2–3 cm)
 − Tugijaama saab kasutada digitaal- ja analoogvõrgu kaudu
 − Ulatus kuni 15 km

RTK FIELD BASE (täpsus ± 2–3 cm)
 − Mobiilne tugijaam
 − Ulatus 3–5 km

SATCOR
 − Satelliidipõhine CLAASi parandussignaal
 − Peaaegu üleilmne katvus
SATCOR 15 (täpsus ± 15 cm)

 − Parendatud baastäpsus
 − Signaali kiire kättesaadavus
 − Hea signaal, mis sobib paljudeks töödeks alates maa-
harimisest kuni saagikoristuseni

SATCOR 5 (täpsus ± 5 cm)
 − Ideaalne aladel, kus RTK ja mobiilivõrgu levi on 
ebaühtlane

 − SATCOR 15-ga võrreldes pikem häälestusaeg, aga suu-
rem täpsus

EGNOS/E-DIF (täpsus ± 30 cm)
 − Litsentsitasuvaba
 − Baastäpsus

Vähendage täpsuse abil hektarikulusid.
steeringsystems.claas.com
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AndmehaldusArvud on hea otsuse aluseks.

Kasutage ära tema sisseehitatud nutikus. 
 − TELEMATICSi ja TONI abil pääsete kõikjal oma 
masina andmetele ligi

 − Tehtud töid saate lihtsalt dokumenteerida CEBISes 
 − CEBISes võite salvestada 20 haakeriista sätteid
 − DataConnecti abil registreerite, töötlete ja dokumen-
teerite mitme tootja masinate infot

Ärihaldus CLAAS TELEMATICSiga.

TELEMATICSiga pääsete oma XERIONi mis tahes infole ligi 
alati ja kõikjal. Kogutud andmed saadetakse mobiilivõrgu 
kaudu regulaarsete intervallide järel TELEMATICSi veebiserve-
risse. 

See annab mitu eelist. Kaugseire võimaldab masina sätteid 
optimeerida, kaugdiagnostika kahandab teenindusaega, töö-
aja analüüsi alusel võite parandada tööprotsesse ja andmete 
kogumine hõlbustab dokumenteerimist.

GPS-iga saate XERIONi asukoha kindlaks määrata nii maan-
teel kui ka põllul. Isegi liikvel olles on Teil endal või Teie volita-
tud teeninduspartneril mobiilside vahendusel võimalik kogu 
infole ligi pääseda ning seda kaugdiagnostika abil hinnata. 

Andmehaldus TONIga.
TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT) lubab Teil peale traktori 
andmete kasutada ka ISOBUSega juhitavate haakeriistade 
andmeid.

Põlluhaldus CEBISega.
CEBISes võite salvestada ja dokumenteerida kuni 20 tööd. 
Kõigepealt määrate töölaiuse, seejärel lihtsalt käivitate pind-
alaarvestuse ja hektaripõhise kulu kuvamise. 

Haakeriista juhtimine CEBISega.
CEBISes saate salvestada 20 haakeriista üksikasju ja määrata 
neile kindlaid sätteid. Neid sätteid võite USB-pulgal teise trak-
torisse üle kanda. 

 − Käigukasti ja hüdrojagajate sätted
 − Pindalaarvestuse aktiveerimine 
 − Haakeriista töölaius
 − Neli CSM-i jada

Ühendage masinad võrku. Optimeerige 
oma töid.
connected-machines.claas.com

DataConnect: esimene vahetu pilvest pilve lahendus 
põllutöömasinatele.
Kuni praeguseni sai segamasinapargiga põllupidaja andmeid 
salvestada, töödelda ja dokumenteerida üksnes iga masina 
kohta eraldi või tootja portaalis. Koos DataConnectiga on 
CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr ja New Hol-
land loonud esimese pilvest pilve lahenduse, mis on vahetu, 
tootjaülene ning tootmisharule avatud. Masinad edastavad 
oma andmeid liidese kaudu, mis võimaldab Teil juhtida ja jäl-
gida kogu masinaparki CLAAS TELEMATICSi portaalis.
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HooldusKahandage hoolduskulusid 38%.

1000-tunnine mootorihoolduse intervall.

Uue masina väljatöötamisel räägime peale masina-
juhtide ka filtri- ja õlitootjatega. Nende abiga oleme 
kasvatanud mootorihoolduse intervalli kaks korda pike-
maks ehk 1000 tunnini. Teile tähendab see kuni 50% 
lühemat töökojaaega ja kuni 38%1 väiksemaid teenin-
duskulusid.

1 Viie aasta jooksul, kui aastas on 1000 töötundi.
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HooldusKiire hooldus jätab rohkem aega põllutööks.

XERION on säästlik. 

See masin annab endast kõik, et vähendada seisakuaeg miini-
mumini. Mootor vajab hooldust ainult iga 1000 töötunni järel ja 
CEBIS näitab, millal seda tuleb teha.

Lihtne jahuti puhastamine.
Kui saabub aeg hoolduseks, siis saab seda teha kiiresti ja 
hõlpsalt. Mootoriõlifiltrile ja kabiiniõhufiltrile pääseb väga lihtsalt 
ligi. Juht võib jahutusmoodulit vajaduse korral hõlpsalt avada 
ja puhastada.

Peale selle on juhil võimalik kabiinis ühe nupuvajutusega venti-
laatori suund ümber pöörata. Mõne sekundi jooksul puhub 
ventilaator vastupidises suunas ja puhastab jahuti.

Puhas mootori sisselaskeõhk.
Mootori sisselaskeõhk puhastatakse XERIONis tõhusalt. Tsük-
lonid eraldavad jämeda mustuse, mis eemaldatakse heit gaasi-
süsteemi kaudu. PowerCore®-i mootoriõhu sisselaske filter on 
äärmiselt vastupidav ja suure filtreerimisvõimega.

Üheosaline kapott. 
Tänu üheosalisele kapotile pääsete kõigile hoolduspunktidele 
kiiresti ligi. Neli hõlpsalt eemaldatavat külgpaneeli muudavad 
juurdepääsu veelgi mugavamaks.

Lihtne ligipääs. 
Mootoriõlifiltrile pääseb täisraami vahele hõlpsasti ligi. Jahutus-
vedeliku paagi juurde pääsete ka juhul, kui kapott on kinni. 
Akud on paigutatud kaitstult ette.

Topeltpikad hooldusintervallid.
Me seame lati kõrgemale: XERION sõidab nüüd mootori hool-
damiseks töökotta ainult iga 1000 töötunni järel. Hooldusinter-
valli pikkuse kahekordistamine annab kuni 7850-eurose 
kulude kokkuhoiu.

Teenin-
dus Hooldusintervall

Kulude kokkuhoid 
SADDLE TRACiga 
(eurodes)

2 h 1000 1570
3 h 2000 3140
4 h 3000 4710
5 h 4000 6280
6 h 5000 7850

Hooldus hoiab masina väärtust.
 − Uus, 1000-tunnine mootorihoolduse intervall 
 − Üheosaline kapott, mis tagab kiire ligipääsu kõigile 
hoolduspunktidele

 − Jahutusvedeliku paagi juurde pääsete ka juhul, kui 
kapott on kinni

 − PowerCore®-i filter mootori sisselaskeõhu 
puhastamiseks

 − Akude kaitstud paigutus 
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Just Teie masina jaoks.
Täpselt sobivad varuosad, kvaliteetsed kulumaterjalid ja kasuli-
kud tarvikud. Meie ulatuslikust tootevalikust leiate just sellise 
lahenduse, mis tagab Teie masinale täieliku töökindluse.

Mida iganes Te vajate.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Üleilmne tarne.
Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts Logistics Cen-
teris leidub ligikaudu 200 000 eri osa ja seal on laopinda üle 
140 000 m2. See varuosade keskladu tarnib ORIGINALi osad 
mis tahes paika maailmas kiiresti ja kindlalt. Nii saab Teie 
kohalik CLAASi partner pakkuda väga lühikese ajaga õige 
lahenduse, lähtudes Teie saagist ja Teie ettevõttest.

Teie masina suurema töökindluse nimel.
Kasvatage töökindlust ning minimeerige remondi- ja rikkeoht. 
MAXI CARE pakub Teile prognoositavaid kulusid. Pange 
kokku individuaalne teenusepakett, mis vastab täpselt Teie 
nõuetele.

Teie kohalik CLAASi edasimüüja.
Hoolimata Teie asukohast pakume alati teenust ja kontakt-
isikut, keda vajate. Teile väga lähedal. Teie CLAASi partner on 
lähikonnas alati käepärast, valmis pakkuma Teile ja Teie masi-
nale tuge ööpäev läbi. Teadmiste, kogemuste ja pühendumu-
sega ning parima tehnilise varustusega. Mida iganes Te vajate.

Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS pakub Teile üht turu kõige laialdasemat 
tootemargiülest varuosa- ja tarvikuvalikut kõigiks ettevõtte 
põllu majandus töödeks. 

CLAAS Service & Parts on Teie teenistu-
ses iga päev 24 tundi.
service.claas.com
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Uus XERION avaldab muljet.

Uus põlvkond.

 − Rohkem võimsust: baasmudelil XERION 4200 on nüüd 
462 hj ja mudelil XERION 5000 on 530 hj

 − Rohkem pinnasekaitset: roomikutega TRAC TS-i kontakt-
pind on 25% suurem kui ratastega variandil

 − Rohkem mugavust: CEBISe puutekuvar on integreeritud 
spetsiaalselt välja töötatud käetoesse

 − Rohkem tööaega: uus, 1000-tunnine hooldusintervall 
kahandab teenindus kulusid kuni 38% 

Ennast tõestanud kontseptsioon.

 − Neli ühesuurust ratast, topeltrehvi või roomikut teevad 
tõmbe jõust veojõu

 − Täisraamkonstruktsioon talub tohutut koormust: kuni 15 t 
silla kohta kiirusel 50 km/h

 − Kaks juhtsilda võimaldavad kasutada eri töödeks viit 
roolimisrežiimi

 − CMATICu astmevaba sõiduajam aitab kütust säästa

Vägev ülekanne.

 − Võimas kuuesilindriline mootor on ühendatud lihtsa 
jõuülekandega

 − Tohutu pöördemoment on saadaval juba mootori väiksemal 
pöörlemiskiirusel

 − Väikse pöörlemiskiiruse kontseptsioon kahandab tühikäigul 
pöörlemiskiiruse kiiruselt 800 p/min kiirusele 730 p/min ja 
raske töö korral maksimaalselt kiirusele 1700 p/min

 − Tänu SCR-tehnoloogiale, tahkete osakeste filtrile ja 
oksüdatsiooni katalüsaatorile vastavad kõik mootorid 
Stage V-le

Ületamatu mugavus.

 − Avar mugavuskabiin tagab helikindluse ja igas suunas 
suure pärase nähtavuse

 − Pööratav TRAC VC kabiin on turu kõige mugavam tagur-
pidi sõidu süsteem 

 − CMOTIONi mitmefunktsioonilist hooba ja CEBISe 12" 
puute kuvarit kasutate vaistlikult

 − GPS-roolimissüsteem ja CLAASi satelliittoega parandussig-
naal SATCOR kahandavad juhi töökoormust

●  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 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 piirkondadele, kus heitgaasid on reguleeritud Tieri normiga.1 Vastab ISO TR 14396-le.

XERION
5000 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4500 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4200 TRAC / 
TRAC VC / SADDLE TRAC

Haakepunktid
Automaatne haakeseadis, D38 poldid, kerajas max kg Veotiisli koormus 2500 Veotiisli koormus 2500 Veotiisli koormus 2500 
Haakekuuliga haakeseadis, kuulisüsteem 80 

kuni 40 km/h max kg Veotiisli koormus 3000 Veotiisli koormus 3000 Veotiisli koormus 3000
kuni 50 km/h max kg Veotiisli koormus 2000 Veotiisli koormus 2000 Veotiisli koormus 2000

Reguleeritav veotiisel D40, D50 max kg Veotiisli koormus 3000 Veotiisli koormus 3000 Veotiisli koormus 3000 
Veotiisli kuulisüsteem max kg Veotiisli koormus 4000 Veotiisli koormus 4000 Veotiisli koormus 4000 
Haakekuul luigekaelakujulisele haakeseadisele max kg Veotiisli koormus 15000 Veotiisli koormus 15000 Veotiisli koormus 15000
Piton-Fix max kg Veotiisli koormus 4000 Veotiisli koormus 4000 Veotiisli koormus 4000

Esirippsüsteem
Kategooria MPa (bar) III N, kahepoolse toimega III N, kahepoolse toimega III N, kahepoolse toimega
Pidev tõstevõime kg 8100 8100 8100
Max tõstevõime kg 8400 8400 8400
Max tõsteulatus mm 905 905 905
Valitav funktsioon Tõstmine, langetamine 

(vajutamine)
Tõstmine, langetamine 
(vajutamine)

Tõstmine, langetamine 
(vajutamine)

Reguleerimisfunktsioon Asendi reguleerimine, 
vibratsioonisummutus

Asendi reguleerimine, 
vibratsioonisummutus

Asendi reguleerimine, 
vibratsioonisummutus

Tagarippsüsteem
Kategooria IV N, kahepoolse toimega IV N, kahepoolse toimega IV N, kahepoolse toimega
Püsiv tõstevõime / max tõstevõime / max tõsteulatus kN/kN/

mm
100/136/763 100/136/763 100/136/763

Valitav funktsioon Tõstmine, langetamine 
(vajutamine)

Tõstmine, langetamine 
(vajutamine)

Tõstmine, langetamine 
(vajutamine)

Reguleerimisfunktsioon Asendi reguleerimine / tõmbe-
takistus, vibratsioonisummutus

Asendi reguleerimine / tõmbe-
takistus, vibratsioonisummutus

Asendi reguleerimine / tõmbe-
takistus, vibratsioonisummutus

Mõõtmed ja kaal TRACi ja TRAC VC puhul
Üldpikkus koos rippsüsteemidega 
(ees kokku klapitud, taga horisontaalne)

mm 7163 7163 7163

Üldkõrgus olenevalt rehvidest mm 3791 kuni 3941 3791 kuni 3941 3791 kuni 3941
Teljevahe mm 3600 3600 3600
Kliirens olenevalt varustusest mm 375 kuni 525 375 kuni 525 375 kuni 525
Min pöörderaadius m 15 15 15
TRACi tühikaal (rehvide, täispaagi ja 
standardvarustusega)

kg 16300 16300 16000

Mõõtmed ja kaal SADDLE TRACi puhul
Üldpikkus koos rippsüsteemidega 
(ees kokku klapitud, taga pöördrippsüsteem 
horisontaalne)

mm 7884 7884 7884

Üldkõrgus olenevalt rehvidest mm 3900 3900 3900
Teljevahe mm 3600 3600 3600
Kliirens olenevalt varustusest mm – – 375 kuni 525
Min pöörderaadius m – – 15
SADDLE TRACi tühikaal (rehvide, täispaagi ja 
standardvarustusega)

kg – – 15600

XERION
5000 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4500 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4200 TRAC / 
TRAC VC / SADDLE TRAC

Mootor
Tootja Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Silindrite arv 6 6 6
Töömaht cm3 12800 12800 10700
Nimipöörded p/min 1900 1900 1900
Alumine tühikäigu pöörlemiskiirus (neutraalkäik) p/min 730 730 730
Ülemine tühikäigu pöörlemiskiirus p/min 1920 1920 1920
Võimsus nimipööretel (ECE R 120)1 kW/hj 374/509 353/480 337/458
Max võimsus (ECE R 120)1 kW/hj 390/530 360/490 340/462
Max pöördemoment (ECE R 120)1 Nm 2600 2400 2200
Kütusepaak l 740 740 740
Lisapaak (190 l) ● ● ○
Uureapaak l 88 88 88

Elektrisüsteem
Vahelduvvoolu generaator A/V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V
Akud Ah/V 4 × 75 Ah, kokku 150/24, 

150/12
4 × 75 Ah, kokku 150/24, 
150/12

4 × 75 Ah, kokku 150/24, 
150/12

CMATICu käigukast
Käigukast CMATIC CMATIC CMATIC
Käigukasti tüüp Hüdrostaatiline-mehaaniline, võimsusjaotusega
Väljund Pidev neljarattavedu Pidev neljarattavedu Pidev neljarattavedu
Max kiirus km/h 50 / 40 / 30 (TRAC TS) / 25 50 / 40 / 30 (TRAC TS) / 25 50/40/25
Pikidiferentsiaal Eccom 4.5: 100% lukustatav, lamellkonstruktsioon

Eccom 5.0: jäik (ilma pikidiferentsiaalita)
Jõuvõtuvõlli kiirus p/min 1000 1000 1000
Jõuvõtuvõlli automaatika ● ● ●

Roolivõimendiga sillad
Diferentsiaalilukud 100% lukustatav, elektrohüdrauliline käitus, lamellkonstruktsioon, automaatfunktsioon

Pidurid
Sõidupidur Hüdrauliliselt käitatav mitmekettaline märgpidur, lisavõimendus, mõjub kõigile ratastele
Seisupidur Elektrohüdrauliliselt vabastatav vedruakumulaatoriga pidur

Hüdraulika
Hüdraulikapaagi max maht l 120 120 120
Max eemaldatav kogus l 80 80 80

Peaahel (rippsüsteem, täiendavad hüdrojagajad)
Max töösurve MPa (bar) 20 (200) 20 (200) 20 (200)
Max vooluhulk l/min 195 195 195
Hüdrojagajate arv Taga max 7, ees max 3 Taga max 7, ees max 3 Taga max 7, ees max 3
Max vooluhulk ühe hüdrojagaja kohta l/min 105 105 105
Max hüdrovõimsus kokku kW 58 58 58

Võimsushüdraulika (lisavarustus)
Töösurve MPa (bar) 26 (260) 26 (260) 26 (260)
Max vooluhulk l/min 250, kui 1650 p/min 250, kui 1650 p/min 250, kui 1650 p/min

SADDLE TRAC: 
250, kui 1480 p/min

Max hüdrovõimsus kokku kW 90 90 90

Lisahüdraulika (lisavarustus)
Töösurve MPa (bar) 20 (200) 20 (200) 20 (200)
Max vooluhulk l/min 80 80 80



Muljet avaldavad mõõtmed.

TRAC ja TRAC VC

7163 mm (sh rippsüsteem)

3600 mm
55%1 45%1
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SADDLE TRAC

1 Pikk teljevahe ning balansseeritud kaalujaotus, mis tagavad suurema veojõu ja tõstevõime.

1 Ideaalne kaalujaotus 63 : 37 suurel koormusel töötamiseks.

7884 mm

63%1 37%1
3600 mm
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