
Contracuțite universale - 
stabile și robuste.
Piese CLAAS ORIGINAL.

De ce să alegeți 
contracuțitele  
CLAAS ORIGINAL?
Contracuțitele universale CLAAS ORIGINAL sunt excepțio-
nal de durabile datorită acoperirii speciale, care le oferă 
protecție ideală împotriva uzurii. Contracuțitele în stare  
de funcționare perfectă sunt esențiale pentru recolte de 
succes. Caracteristicile speciale ale contracuțitelor univer-
sale ORIGINAL:

 − Acoperire bazată pe tehnologie avansată
 − Coordonare perfectă cu sistemul de tocare CLAAS
 − Protecție ridicată împotriva uzurii

Piese CLAAS ORIGINAL.

Fabricate pentru utilajul dumneavoastră.
Piesele CLAAS ORIGINAL sunt fabricate cu precizie:  
componente de înaltă calitate pentru utilajele CLAAS.

Fiabile.
Piesele CLAAS ORIGINAL au o durată de viață mai mare  
și protejează utilajul împotriva defecțiunilor mecanice.

Eficiente.
Piesele CLAAS ORIGINAL sunt renumite pentru raportul 
excelent calitate/preț.



1 Acoperire împotriva uzurii.
Aplicarea acoperirii este efectuată printr-o procedură  
specială, pentru a asigura adeziunea perfectă între aco-
perire și materialul de bază.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată mare de viață
 − Calitate constantă de tocare

2 Interacțiune excelentă a componentelor.
Interacțiunea perfectă între cuțit și contracuțit asigură  
o calitate de tăiere consecventă și precisă în timpul  
recoltării.

Avantajele dumneavoastră:
 − Consum redus de carburant
 − Durabilitate sporită a tăișului
 − Calitate constantă a tocării

3 Sensibilitate scăzută la impact.
Contracuțitul universal CLAAS este deosebit de rezistent 
la deteriorarea cauzată de obiecte străine. Este prevenită 
fisurarea sau ruperea marginii contracuțitului, fapt care la 
rândul său previne orice creștere asociată a consumului 
de carburant diesel și îl face ideal pentru recoltarea furajelor.

Avantajele dumneavoastră:
 − Fiabilitate operațională ridicată, chiar și în condiții 
dificile

 − Costuri de operare scăzute per tonă de material 
recoltat

Contracuțite universale 
ORIGINAL. Detaliile fac 
diferența.

4 Combinație specială de materiale.
Combinația dintre materialele de înaltă calitate și  
protecția excelentă împotriva corpurilor străine asigură 
eficiența optimă a combinei de recoltat.

Avantajele dumneavoastră:
 − Randament zilnic sporit
 − Fiabilitate maximă
 − Rezistență înaltă împotriva uzurii

Compararea pieselor CLAAS ORIGI-
NAL. Mai multe detalii pe:
original.claas.com


