
Scaune sigure  
și confortabile.
Piese CLAAS ORIGINAL

De ce să utilizăm scaunele 
CLAAS ORIGINAL?

Scaunele CLAAS ORIGINAL conving prin designul lor 
atrăgător și modern, fiind integrate perfect în conceptul  
de interfață om-mașină CLAAS (MMI = Man Machine 
Interface). Și bineînțeles, scaunele ORIGINAL respectă toate 
cerințele legislative, oferind multe avantaje suplimentare: 

 − Confortul oferit de scaune
 − Confortul oferit de mediul interior
 − Confortul oferit de suspensie

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 Confortul oferit de suspensie.
Datorită ajustării automate în funcție de greutate, scaunul 
poate fi adaptat cu exactitate la greutatea și caracteristicile 
individuale ale operatorului. Suspensia pneumatică asigură 
o cursă ideală a elementelor suspensiei, pentru o adaptare 
flexibilă la toate condițiile de conducere. 

Avantajele dumneavoastră:
 − Mediu de lucru confortabil, lipsit de stres
 − Reglare individuală a înălțimii datorită suspensiei  
pneumatice (80 mm)

 − Cursă a elementelor suspensiei de 100 mm  
pentru operațiuni cu nivel minim de stres

2 Calitatea huselor pentru scaune.
Husele pentru scaune CLAAS ORIGINAL sunt fabricate 
din microvelur și sunt renumite pentru caracterul lor 
robust. Suprafața este multifuncțională, cu nivel mare de 
respirabilitate și rezistentă la uzură. 

Avantajele dumneavoastră:
 − Nivel redus de transpirație
 − Durabilitate și robustețe

Scaunele ORIGINAL. 
Detaliile fac diferența.

3 Confortul oferit de mediul interior.
În medii cu temperaturi scăzute, funcția de încălzire a 
scaunelor asigură căldura necesară. În zilele mai căldu-
roase, sistemul de ventilație activă a scaunului combinat 
cu sistemul de climatizare asigură o temperatură plăcută, 
aerisire și îndepărtare optimă a transpirației, fără a crea 
curenți de aer dăunători.

Avantajele dumneavoastră:
 − Condiții de muncă sigure datorită temperaturii  
interioare plăcute

 − Puteți rămâne în alertă și concentrat un timp mai 
îndelungat și în zilele de muncă solicitante

4 Confortul oferit de scaune.
Scaunele CLAAS ORIGINAL oferă posibilități de reglare 
extinse și versatile. Scaunele au formă ergonomică, iar 
înălțimea și unghiul spătarului sunt infinit reglabile. 

Avantajele dumneavoastră:
 − Activități fără oboseală în zilele lungi de muncă
 − Confort pentru spate
 − Suport lombar pneumatic  
(2 camere de aer, 2 butoane basculante)

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


