
Degete duble –  
pentru o tăiere curată.
Piese CLAAS ORIGINAL

De ce să alegeți degetele 
duble CLAAS ORIGINAL?

Degetele duble ORIGINAL sunt fabricate din fontă călită 
de înaltă calitate. Acestea garantează siguranță maximă  
și integrare perfectă în cadrul sistemului de tăiere CLAAS. 
Degetele duble ORIGINAL au o gamă largă de atribute  
de calitate:

 − Sarcină de rupere extrem de ridicată
 − Ghidaj pentru cuțit curat
 − Nivel perfect de duritate

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 O potrivire perfectă.
Coordonarea optimă a degetelor duble CLAAS ORIGINAL 
cu sistemul de tăiere CLAAS garantează o tăiere  
de excepție pentru o perioadă de timp îndelungată.

Avantajele dumneavoastră:
 − Tăiere curată 
 − Ghidaj pentru cuțit curat
 − Utilizare optimă a puterii utilajului

2 Design sofisticat.
Degetele duble CLAAS ORIGINAL au fost dezvoltate cu 
un punct de rupere specific, prestabilit, chiar din stadiul  
de proiectare. Avantajul este că, în loc să se deformeze, 
degetele duble se vor rupe pur și simplu cu o precizie 
absolută atunci când vor fi supuse forței specificate. Acest 
lucru previne deteriorarea mecanismului de acționare a 
cuțitului și a cuțitului și reduce la minim timpii de reparare.

Avantajele dumneavoastră:
 − Evitarea deteriorărilor inutile ale cuțitelor
 − Schimbare rapidă a cuțitelor în  
timpul recoltării

 − Timpi de inactivitate reduși

Degete duble ORIGINAL. 
Detaliile fac diferența.

3 Fontă călită.
Caracterul robust al degetelor duble stă la baza unei 
culturi de succes. Degetele duble CLAAS ORIGINAL  
nu se deformează, permițându-vă să evitați timpii morți 
ai utilajului.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată mare de viață
 − Rezistență extrem de ridicată

4 Ghidaj pentru cuțit curat.
Cuțitele sunt ghidate cu o precizie perfectă și cu o 
rezistență minimă. Precizia ghidajului cuțitului asigură  
o tăiere perfectă, sporind în același timp durata de 
viață a materialului.

Avantajele dumneavoastră:
 − Tăiere perfectă
 − Fiabilitate maximă

Compararea pieselor CLAAS  
ORIGINAL. Mai multe detalii pe:
original.claas.com


