
Curele:  
o conexiune puternică.
Piese CLAAS ORIGINAL.

De ce să alegeți curelele 
CLAAS ORIGINAL?

Curelele CLAAS ORIGINAL sunt elementul de conexiune 
perfect pentru utilajele dumneavoastră CLAAS. Elementul 
cheie este reprezentat de combinația optimă a materialelor. 
Caracteristicile specifice ale curelelor ORIGINAL:

 − Poziționare optimă a corzilor
 − Secțiune transversală precisă a curelei
 − Materiale din cauciuc de înaltă calitate,  
corzi și materiale textile

 − Produs dezvoltat și fabricat în Europa

Piese CLAAS ORIGINAL.

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

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

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



1 Materiale de înaltă calitate.
Curelele CLAAS ORIGINAL sunt fabricate dintr-o combi-
nație de materiale din cauciuc, corzi și materiale textile  
de înaltă calitate. Structura curelei a fost adaptată în mod 
specific pentru unitatea de acționare CLAAS a fiecărui 
model.

Avantajele dumneavoastră:
 − Rezistență la temperaturi ridicate datorită combinațiilor 
avansate de materiale (EPDM: un tip de cauciuc 
sintetic)

 − Durată de viață mai mare datorită materialelor rezistente 
la uzură

2 Materialul textil protejează reversul și baza curelei.
Structura specială a materialelor textile oferă curelei o 
protecție optimă împotriva influențelor externe, iar designul 
previne alunecarea acesteia.

Avantajele dumneavoastră:
 − Rezistență ridicată la influențele dăunătoare provenite 
din mediu (praf)

 − Transmisie perfectă a puterii
 − Extrem de flexibilă și rezistentă la uzură

Curelele ORIGINAL.  
Detaliile fac diferența.

3 Poziționare optimă a corzilor.
La curelele CLAAS ORIGINAL, poziționarea corzilor  
a fost optimizată prin intermediul unei metode de fabri-
care special dezvoltată.

Avantajele dumneavoastră:
 − Performanță maximă a utilajului prin transmisia 
optimă a puterii

 − Durată de viață sporită datorită materialului textil 
optimizat, care reduce nivelul de uzură

 − Caracteristici de vibrație reduse prin rularea  
foarte uniformă a curelei

 − Transmisie ridicată a puterii într-un spațiu limitat

4 Profilul curelei este fabricat cu precizie.
Metodele noastre speciale de fabricație asigură menți-
nerea neschimbată a secțiunii transversale a curelei pe 
toată lungimea acesteia.

Avantajele dumneavoastră:
 − Rulare foarte lină, care ajută la evitarea vibrațiilor
 − Transmisie optimă a puterii

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


