
Lanțuri -  
interacțiune optimă.
Piese CLAAS ORIGINAL.

De ce să utilizăm lanțurile 
CLAAS ORIGINAL?

Lanțurile ORIGINAL asigură interacțiuni perfecte. Compo-
nentele de înaltă calitate combinate în mod optim garan-
tează calitatea superioară și fiabilitatea fără egal. Lanțurile 
ORIGINAL oferă următoarele avantaje:

 − Greutate redusă
 − Profil de duritate definit și testat
 − Bucșe și role cu funcționare uniformă
 − Bolțuri acoperite cu crom dur
 − Plus elemente de etanșare personalizate

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 Role cu funcționare uniformă.
Rola reprezintă piesa de legătură dintre lanț și pinion. 
Fabricate prin presare la rece și având o grosime uniformă, 
lanțurile CLAAS ORIGINAL asigură o funcționare lină,  
cu un nivel foarte scăzut de autoîncălzire.

Avantajele dumneavoastră:
 − Transmisie optimă a puterii și performanță ridicată
 − Nivel scăzut de uzură pentru lanț și pinion
 − Rulare silențioasă a lanțurilor

2 Bolțuri acoperite cu crom dur.
Bolțurile sunt componente ale lanțului articulat, iar ranfor-
sarea optimă a acestor piese este deosebit de impor-
tantă. Din acest motiv, CLAAS utilizează bolțuri acoperite 
cu crom dur, caracterizate printr-o durabilitate ridicată.

Avantajele dumneavoastră:
 − Durată de viață mare
 − Fiabilitate maximă

3 Profil de duritate definit și testat.
Forțele care acționează asupra unui lanț sunt întotdeauna 
aplicate asupra acelorași părți. Lanțurile ORIGINAL sunt 
ranforsate în aceste puncte specifice pentru a menține o 
putere de tracțiune fiabilă.

Avantajele dumneavoastră:
 − Sunt perfect adecvate pentru transmisia puterii  
utilajului dumneavoastră CLAAS

 − Fiabilitate de excepție

Lanțuri ORIGINAL.  
Detaliile fac diferența.

4 Eclise fabricate cu precizie.
Fabricate din oțeluri călite de înaltă calitate, eclisele 
CLAAS sunt deosebit de eficiente în transferarea forței 
de tracțiune a lanțului. Procesul de fabricație cu efec-
tuarea elaborată a orificiilor asigură reducerea riscului 
de rupere a rolelor.

Avantajele dumneavoastră:
 − Sarcină de rupere ridicată
 − Durabilitate ridicată

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


