
Cuțite pentru prese de 
balotat – Tăiere perfectă.
Piese CLAAS ORIGINAL

De ce cuțite pentru prese de 
balotat CLAAS ORIGINAL?
Calitatea ridicată a producției este cheia succesului cuțitelor 
noastre pentru presele de balotat ORIGINAL. Coordonarea 
precisă a cuțitelor cu sistemul de tăiere asigură rezultate  
deosebite de balotare. Cuțitele CLAAS ORIGINAL prezintă 
următoarele caracteristici de calitate:

 − Performanță de tăiere îndelungată
 − Producție precisă
 − Oțel de înaltă calitate
 − Rezistență ridicată la corpuri străine

Piese CLAAS ORIGINAL.

Speciale 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 Coordonare perfectă la sistemul de tăiere.
Sistemul de tăiere este alcătuit din cuțite, carcasa tocăto-
rului și rotor. Interacțiunea optimă dintre aceste componente 
reprezintă cheia pentru maximizarea productivității utilajului 
dumneavoastră.

Avantajele dumneavoastră:
 − Coordonare perfectă
 − Calitate ridicată de tăiere cu rezistență  
la corpuri străine

 − Fixare extrem de precisă

2 Producție de precizie.
Cuțitele pentru prese de balotat CLAAS ORIGINAL sunt 
fabricate în conformitate cu cele mai stricte specificații 
CLAAS. Toleranțele minime de fabricație asigură o perfor-
manță ridicată și rezultate optime de balotare pentru orice 
zi de lucru.

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

Cuțitele pentru prese de 
balotat CLAAS ORIGINAL. 
Detaliile fac diferența.

3 Experiență cuprinzătoare de producție.
Dispunând de o bază extinsă de cunoștințe de fabricație 
și mulți ani de experiență, CLAAS poate oferi o combinație 
ideală de durabilitate și toleranță la corpurile străine. 
Cuțitele pentru presele de balotat CLAAS ORIGINAL, 
ideale pentru utilizare universală, vă oferă cea mai înaltă 
performanță pentru întreaga sferă de condiții de recoltare 
și tipuri de culturi. 

Avantajele dumneavoastră:
 − Toleranță la corpurile străine
 − Performanță optimă

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


