Tractoare

ELIOS
240					230					220					210

Potrivire perfectă, oricând și oriunde.
ELIOS.

ELIOS 200

Câteodată pur și simplu trebuie doar să fii construit corect.
În spaţii înguste sau pe pante abrupte este nevoie de un
tractor perfect dimensionat. Cu centrul de greutate coborât
şi înălţimea totală redusă, ELIOS poate pătrunde în locuri
inaccesibile pentru tractoarele convenţionale. Încărcătorul
frontal, supapele hidraulice controlate electronic şi priza de
putere frontală extind gama de aplicaţii posibile.
Compact şi uşor de manevrat în orice situaţie: acesta
este tractorul ELIOS.

elios.claas.com
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Posibilități infinite.

Gama de modele

Performanță personalizată.
În special în clasa de putere de 90 CP, cerințele clienților,
condițiile de lucru și utilizările variază foarte mult de la o
fermă la alta. Gama ELIOS de la CLAAS include o serie
variată de modele și opțiuni de echipare pentru tractoare
standard compacte.

Opțiuni extinse.
Nu doar tractorul ELIOS 200 are multe de oferit. gama cu
4 cilindri de la CLAAS include tractorul potrivit pentru orice
utilizare, de la compactul NEXOS până la impresionantul
ARION 500 de până la 165 CP. Descoperiți gama

Gama ELIOS include patru modele cu puteri de 76, 85, 92

Cu o înălțime minimă totală de la 2,43 m inclusiv cabina –

Inversorul REVERSHIFT și maneta ELECTROPILOT cu

completă pe pagina de internet claas.com.

și 103 CP, modelul de vârf dezvoltând o putere de 103 CP

doar 1,92 m cu platformă și bară anti-răsturnare pliată – și o

comandă pe 4 direcţii pentru acționarea a două supape

datorită CLAAS POWER MANAGEMENT. Motoarele FPT

rază de bracaj de numai 3,47 m, ELIOS este perfect echipat

hidraulice reprezintă combinația perfectă la utilizarea unui

cu 4 cilindri și injecție common rail agile și economice se

pentru lucrul în spații înguste, în clădirile agricole sau sere.

încărcător frontal. În același timp, plafonul din sticlă asigură o
vizibilitate optimă asupra încărcătorului frontal când acesta

caracterizează printr-o funcționare uniformă și un cuplu ridicat.

este ridicat.

Varianta de top a sistemului hidraulic asigură un debit de 85 l/

Tiranții puternici spate și față permit utilizarea tractorului

Varianta de top a tractorului ELIOS este prevăzută cu o

min pentru tiranții spate și patru supape electro-hidraulice

ELIOS pentru o gamă largă de operațiuni. ELIOS poate fi

transmisie 24/12 cu inversor REVERSHIFT și transmisie

suplimentare. Comanda se face prin ELECTROPILOT și două

echipat din fabrică cu tiranți față cu priză de putere integrată.

powershift cu două trepte TWINSHIFT, fiind astfel extrem de

comutatoare basculante de pe consola din partea dreaptă.

În combinație cu centrul de greutate coborât, ELIOS este ideal

flexibilă și ușor de manevrat. Disponibil cu o greutate totală

pentru operațiunile desfășurate pe terenuri dificile.

maximă admisă sub 3,5 t și o selecție vastă de anvelope
montate din fabrică, tractorul ELIOS este ideal și pentru
lucrările municipale.
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

CLAAS POWER SYSTEMS

Un sistem optimizat de propulsie
pentru rezultate excepționale.
La CLAAS, dezvoltarea utilajelor este un efort
constant de sporire a eficienţei şi fiabilităţii, precum
şi a rentabilităţii pe teren. Sub denumirea CLAAS
POWER SYSTEMS (CPS), CLAAS combină cele mai
bune componente într-un sistem de propulsie unic –
putere maximă de fiecare dată când aveţi nevoie de
ea. Conceput special pentru sisteme de lucru cu
tehnologia reducerii consumului de carburant, care
ajută la o amortizare mai rapidă a investiţiei.
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Putere constantă –
consum redus de carburant.

Motor

ELIOS 240
Nm

CP

406

Intercooler

Filtru de aer

140

450

Max. 103 CP1

400

120
100

103

80

350

Sistem EGR

60
300

40
20

250

Turbocompresor

200

Motor

150

DOC / DPF

100

1000
1

1200

1400

1600

1800

2000

Putere / cuplu max. cu o creștere a puterii / cuplului cu 11 CP/40 Nm
cu CPM.

2200

2400

Valori conform ECE R 120

Putere constantă.

Reducere de excepție a emisiilor poluante.

Curba de performanţă a motorului, specifică CLAAS, asigură

Introducerea standardului de emisii Stage IIIB (Tier 4i)

generarea unui cuplu maxim la o gamă largă de turaţii şi

reprezintă cel mai important pas realizat în prezent pentru

dezvoltarea unei puteri constante ori de câte ori este nevoie.

reglementarea emisiilor poluante în clasa tractoarelor

Acest lucru permite reducerea consumului de carburant la o

compacte. Acesta prevede o reducere cu 90% a particulelor

turaţie mică a motorului şi generarea cuplului maxim cu priza

(PM), precum şi o scădere cu 50% a emisiilor de oxizi de azot

Cilindreea este acum de 3,4 l, ceea ce garantează un consum

de putere ECO sau funcţionarea la turaţie nominală cu rezervă

(NOx).

scăzut de carburant. Acest lucru, în combinație cu un motor

completă. Nivelul ridicat de eficiență elimină necesitatea

Toate modelele sunt echipate cu motoare FPT cu o cilindree

cu 4 cilindri bine echilibrat, asigură funcționarea foarte

schimbării frecvente a treptei de viteză.

de 3,4 l și tehnologie de ultimă oră pentru economie de

uniformă a tractorului, cu un nivel foarte scăzut de zgomot și

carburant:

o durată mare de viață. În ciuda formatului compact, modelul

−− Ventilator cu vâscocuplaj

ELIOS cu ventilator cu vâscocuplaj și tehnologie de injecție și

−− Injecție common-rail de înaltă presiune – 1.600 bari

de control al emisiilor de ultimă oră este bine echipat pentru

−− Turbocompresor

a funcționa eficient. ELIOS este echipat standard cu un

Datorită CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT), ELIOS 240

reducând viteza procesului de combustie din motor și

−− Intercooler

preîncălzitor cu aer pentru motor. O unitate electrică de

asigură o putere sporită cu până la 11 CP în timpul utilizării

temperaturile produse. Această tehnologie elimină în mare

−− Respectă standardul de emisii Stage IIIB (Tier 4i) datorită

pornire la rece, care pornește motorul în mod ușor și fiabil la

prizei de putere şi pentru aplicaţiile de transport, începând cu

parte acumularea de oxizi de azot. Totuși, limita impusă pentru

temperaturi de până la –30°C, este disponibilă opțional.

o viteză de 13 km/h, fiind astfel ideal pentru tractarea unor

nivelul de calamină poate fi respectată doar cu ajutorul unui

remorci mai mari şi pentru lucrul cu utilaje mai late pentru

filtru de particule (DPF). Tehnologia EGR nu necesită al doilea

recoltat furaje. Deşi are un format foarte compact, modelul

rezervor sau resurse suplimentare.

Inimă puternică.

filtrului de particule diesel, convertizorului catalitic DOC și
sistemului de recirculare a gazelor de eşapament (EGR)

ELIOS

ELIOS 240. Mai multă putere.

Curat, pur și simplu.
În cazul sistemului EGR (Exhaust Gas Recirculation), o parte
din gazele de eșapament este amestecată cu aerul admis,

Putere maximă (CP)

Cuplu maxim (Nm)

ECE R 120

ECE R 120

240

103

406

Cu un raport putere-greutate excelent de 33,8 kg/CP, ELIOS

CLAAS a implementat încă din faza de dezvoltare a tractoarelor

230

92

366

este adecvat pentru o gamă largă de aplicaţii.

ELIOS toate componentele necesare pentru respectarea

220

85

334

standardului de emisii Stage IIIB (Tier 4i). Ca urmare, accesul

210

76

309

în tractor și vizibilitatea din cabină nu sunt compromise în

1

1

1

Valori maxime cu CPM (creșterea puterii cu 11 CP)

ELIOS 240 dezvoltă o putere maximă impresionantă, de 103 CP.

niciun fel. Filtrul de particule (DPF) și convertizorul catalitic
DOC sunt amplasate în siguranță sub capotă.

Datorită injecției electronice commonrail este oferită standard o memorie a
turației motorului. A doua memorie
este disponibilă opțional.
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Alegerea vă aparţine.

Transmisie și priză de putere

Transmisie 40 km/h la 1.400 – 2.300 rpm,
Anvelope: 16.9 R 30

Domeniu principal de funcţionare

0

5

10

15

20

25

Cele 24 de trepte de viteză disponibile permit selectarea

30

35

40

Acționare puternică. Prizele de putere.

vitezei optime de lucru. Cu o viteză de deplasare minimă de

Patru variante de transmisie.

500 m/h la turaţia nominală a motorului, ELIOS este perfect

Modelul ELIOS este oferit cu o serie de opţiuni pentru priza de

adaptat pentru aplicații specializate. Transmisia powershift

putere. Printre acestea se numără corelarea turației cu viteza

TWINSHIFT este activată ușor prin apăsarea unui buton de pe

la sol şi o priză de putere 540 ECO cu o turaţie redusă a

schimbătorul de viteze. Toate sistemele de transmisie ELIOS

motorului, pentru un consum scăzut de motorină şi un nivel

au fost proiectate astfel încât să fie minimizate pierderile

redus de zgomot în timpul lucrărilor ce nu necesită multă

de putere.

putere.

Datorită inversorului REVERSHIFT puteţi uita de pedala

−− 540 rpm

de ambreiaj! Butonul de ambreiaj de pe maneta de

−− 540 ECO și 540 rpm

comandă oferă numeroase avantaje, în special în timpul

−− 540 și 1.000 rpm

aplicaţiilor de transport. De asemenea, REVERSHIFT permite
Cu cele patru opţiuni pentru transmisie, modelul ELIOS

Tracțiunea integrală este activată prin simpla apăsare a unui

schimbarea rapidă și lină a sensului de mers pentru lucrările

Priza de putere este acționată hidraulic, ca dotare standard.

oferă întotdeauna soluţia perfectă:

buton. Pentru a elimina uzura inutilă a anvelopelor, sistemul

cu încărcătorul frontal.

Opțional, este disponibilă acționarea electronică a prizei de

−− 12 trepte pentru mers înainte /

automat de tracțiune integrală este activat și dezactivat

12 trepte pentru mers înapoi cu inversor mecanic

putere, la utilajele cu REVERSHIFT.

automat la 14 km/h.

−− 24 trepte pentru mers înainte /
24 trepte pentru mers înapoi cu inversor mecanic și spliter
−− 24 trepte pentru mers înainte / 24 trepte pentru mers înapoi
cu inversor mecanic și transmisie powershift
cu două trepte TWINSHIFT
−− 24 trepte pentru mers înainte / 12 trepte pentru mers înapoi
cu inversor REVERSHIFT și transmisie powershift cu două
trepte TWINSHIFT1

1

Transmisie disponibilă doar pentru ELIOS 240.

12

La sistemul de transmisie cu 24 trepte de viteză poate fi montat opțional cu un
spliter mecanic, în dreapta, lângă volan sau transmisia TWINSHIFT ușor de
utilizat (unitate cu două trepte powershift), acționată cu maneta schimbătorului
de viteze.

Inversorul mecanic și cel electronic REVERSHIFT sunt poziționate confortabil, în
stânga volanului.

Cu REVERSHIFT: ambreiajul electronic
este acționat prin apăsarea unui
buton de pe schimbătorul de viteze.
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Conceptul de tractor CLAAS:
compact, stabil și manevrabil.
Un ampatament lung, combinat cu distribuția optimă a

Construcție

Idei inteligente până în cele mai mici detalii.

greutății și dimensiunile compacte în ansamblu garantează
flexibilitatea și performanțele de excepție.

Distribuţia optimă a greutăţii pentru lucrările zilnice efectuate
cu un încărcător frontal și implemente grele atașate în față și în

Ampatament lung şi distribuţie optimă a greutăţii:

spate, cum ar fi tocătoare de lemne sau cositori cu dispozitiv

−− Confort ridicat la condus

de tocat resturi vegetale, asigură o manevrabilitate sigură pe

−− Manevrabilitate îmbunătățită și sigură pe șosea

șosea și în câmp.

−− Centru de greutate coborât, perfect pentru lucrul pe
Chiar și pe teren dificil, cum ar fi lucrul pe suprafețe înclinate,

suprafețe înclinate
−− Capacitate mai mare de ridicare datorită stabilității

centrul de greutate coborât îi conferă tractorului ELIOS o
stabilitate excelentă. Alături de distribuția echilibrată a greutății,

îmbunătăţite
−− Forţă mare de tracţiune şi performanţe ridicate datorită

acest lucru asigură un grad ridicat de siguranță și eficiență în
timpul operațiunilor zilnice. Cu anvelopele potrivite, ELIOS are

necesarului mic de balast
−− Protecția solului, dinamism și consum redus pe șosea
datorită raportului putere-greutate excelent
−− Consum redus de carburant

o lățime totală de numai 1,65 m, putând fi astfel utilizat fără
probleme în viile cu rânduri late. O gardă la sol suficientă este
o altă cerință pentru utilajele care lucrează pe câmp, fie pentru
trecerea peste brazde în timpul recoltării fânului sau la

Lungime totală mică:

negocierea straturilor sau șanțurilor la cultivarea legumelor –

−− Manevrabilitate optimă

și aici ELIOS este un învingător.

−− Vizibilitate optimă
−− Ghidare îmbunătăţită a implementelor frontale
−− Compact și manevrabil datorită razei de bracaj

De ce să vă mulțumiți cu mai puțin?

minime de numai 3,47 m cu tracțiune integrală
−− Lățime externă minimă de la 1,65 m

Fie că vă ocupați cu agricultura generală, horticultura,
creșterea cailor, cultivarea legumelor, viticultura sau servicii
municipale, ELIOS este perfect pentru dumneavoastră. Dacă

Deplasare în condiții de siguranță.

CLAAS oferă opțional din fabrică anvelope pentru protecția
gazonului (dimensiuni: 23.1-26 spate și 550/45-22.5 față)

este necesar, greutatea totală maximă admisă a tractorului
ELIOS poate fi limitată la 3,5 t, pentru a putea fi condus pe

Frânele fac față greutății la gol începând de la 3 t și greutății

pentru a permite trecerea tractorului ELIOS peste suprafețele

drumurile publice cu un permis standard de conducere

maxime admise de 8,5 t asigurând un nivel optim de siguranță

verzi din parcuri sau arenele sportive fără a deteriora gazonul

autoturisme.

și stabilitate, fiind asistate de activarea automată a sistemului

sensibil – pe tot parcursul anului.

1

de tracțiune integrală la frânare și servoasistate hidraulic.

1

Nu este disponibilă în toate țările. Depinde de legislația locală.

Platformă

2,16 m
1

14

de la 2,54 m

de la 2,43 m

de la 1,92 m1

de la 2,67 m

3,82 m

Cabină fără plafon din sticlă

Cabină cu plafon din sticlă

Cu bară anti-răsturnare pliată
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Circuit hidraulic pentru orice situație.

Circuitul hidraulic | Tiranți

Alegerea vă aparţine.
În ciuda designului său compact, ELIOS este prevăzut cu un
număr surprinzător de mare de opțiuni de echipare pentru a
face față provocărilor apărute în timpul operaţiunilor zilnice.
−− Tiranți spate controlați mecanic sau electronic,
cu o capacitate maximă de ridicare de 3,2 t
−− Comenzi externe pentru tiranții spate
−− Circuit hidraulic cu un debit de 59 sau 85 l/min pentru
Circuit hidraulic cu 3 pompe și un debit total de 111 l/min: 85 l/min pentru
supapele hidraulice și tiranții spate și 26 l/min pentru direcție și transmisie.

tiranții spate și supapele hidraulice
−− Până la trei supape mecanice sau patru supape
electro-hidraulice

Acționare hidraulică la cerere.

−− Tiranți față integrați opțional cu o capacitate
de ridicare de 2,8 t și faruri alternative
−− Priză de putere frontală 1.000 sau 540 ECO

ELIOS este echipat standard cu două pompe hidraulice, cu
un debit total de 85 l/min. Un circuit hidraulic asigură un debit

−− Brațe de prindere a încărcătorului frontal CLAAS
montate în fabrică

de 26 l/min pentru sistemul de direcție, iar cel de-al doilea

−− Gamă largă de opţiuni de cuplare, cum ar fi bara de

circuit un debit de 59 l/min pentru tiranții spate și supapele

tracţiune, cuplajul cu bolțuri, cârligul de tractare,

hidraulice. O a treia pompă hidraulică este disponibilă opțional

cârligul de remorcare tip Piton şi CUNA

pentru un debit maxim total de 111 l/min, sistemul de direcție,
tiranții spate și supapele hidraulice fiind astfel alimentate de

Capacitate mare de ridicare. Potențial uriaș.

câte o pompă separată. Acest lucru permite efectuarea
Circuitul hidraulic față și priza de putere frontală sunt integrate

simultană a mai multor acțiuni sau funcționarea combinațiilor

optim din fabrică la tractor. Rabatați, tiranții față sunt foarte

de dispozitive care necesită o putere hidraulică foarte mare. În

Cu o capacitate maximă de ridicare de 3,2 t pe punctele de

compacți, cu o consolă minimă. În spatele tractorului sunt

plus, consumul de carburant poate fi redus prin funcționarea

cuplare ale tiranților spate și de până la 2,8 t pe tiranții față,

disponibile mai multe opțiuni de cuplare, inclusiv, de exemplu,

la turații mici ale motorului, menținând în același timp o putere

ELIOS este bine echipat pentru a face faţă provocărilor

un cadru lung tip scară cu bară de tracțiune sau un cuplaj de

hidraulică ridicată.

apărute în timpul operaţiunilor zilnice. Atât în varianta cu

remorcare tip pick-up.

platformă, cât și în cea cu cabină a tractorului ELIOS, tiranții

În combinație cu circuitul hidraulic cu trei pompe, ELIOS poate

spate sunt disponibili cu o unitate de comandă mecanică sau

Extindeți gama de aplicaţii a tractorului dumneavoastră fără a

fi echipat opțional cu până la patru supape electro-hidraulice,

electronică.

compromite manevrabilitatea cu încărcătorul frontal CLAAS –

două dintre acestea acționate prin intermediul ELECTROPILOT,

lucru în perfectă armonie.

iar celelalte două prin două comutatoare basculante. Cea de-a
treia și a patra funcție de pe ELECTROPILOT permit controlul
complet al încărcătorului frontal.

Frâna hidraulică pentru remorcă vă asigură
flexibilitate în timpul operațiunilor de transport (nu
este disponibilă în toate țările).
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Puteți alege un sistem de comandă mecanic și unul electronic pentru tiranții spate. Ambele sunt poziționate
ergonomic în partea dreaptă a scaunului operatorului.

Tiranții față opționali cu o capacitate de ridicare de
2,8 t extind gama potenţială de aplicaţii pentru
tractorul ELIOS.

Pentru atașarea de implemente, atât tiranții spate
mecanici, cât și cei electronici pot fi acționați prin
comenzi externe în spatele tractorului.

17

Combinația perfectă.
Încărcătorul frontal CLAAS.

Încărcătoare frontale

Totul la îndemână. ELECTROPILOT și
încărcătoarele frontale CLAAS.

Puncte forte.
−− Brațele de prindere și comenzile încărcătorului

ELECTROPILOT este cel mai simplu și mai confortabil mod
de operare a încărcătorului frontal. Pentru o încărcare rapidă,
mâna dreaptă se poate sprijini confortabil pe ELECTROPILOT
de pe consola din dreapta. Bineînțeles că și cea de-a treia și a
patra funcție sunt integrate în ELECTROPILOT. Mâna stângă
comandă maneta REVERSHIFT sau inversorul mecanic la
schimbarea direcției. Pentru limitarea continuu variabilă a
vitezei maxime de ridicare și coborâre, puteți utiliza

frontal pot fi montate din fabrică
−− Toate cabinele sunt testate conform indicațiilor FOPS
(Falling Object Protective Structure)
−− Sunt disponibile trei variante de comandă confortabile:
ELECTROPILOT, FLEXPILOT sau PROPILOT.
−− Ghidaj hidraulic paralel PCH pentru încărcătoarele frontale
FL sau ghidaj mecanic paralel PCM pentru modelele
FL C și FL E

ELECTROPILOT pentru a regla cu ușurință debitul către
supapa electro-hidraulică pentru încărcătorul frontal.

−− Sistem FITLOCK pentru montarea/demontarea
rapidă și confortabilă a încărcătorului frontal
−− MACH sistem de cuplare rapidă a conexiunilor

De asemenea, puteți utiliza ELECTROPILOT pentru a

Fără compromisuri. Chiar și pentru
lucrările cu încărcătorul frontal.

Trei opțiuni de comandă.

electrice şi hidraulice

comanda două supape hidraulice din spate când încărcătorul

−− FASTLOCK pentru blocarea hidraulică a implementelor

frontal nu este atașat.

−− Sistem de atenuare a vibrațiilor SHOCK ELIMINATOR

Încărcătorul frontal CLAAS atașat la tractorul ELIOS este

ELIOS

240

230

220

210

Cuplarea încărcătorului la tractor este extrem de importantă

controlat prin intermediul ELECTROPILOT (electronic), integrat

FL

60

60

60

–

pentru o lucrare sigură și rapidă. Integrarea optimă a brațelor

în consola laterală, o manetă suplimentară de comandă cu

FL C

40, 60

40, 60

40, 60

40

de prindere a încărcătorului a fost privilegiată în dezvoltarea

FLEXPILOT (supapă de comandă acționată hidraulic) sau

FL E

40, 60

40, 60

40, 60

40

seriei ELIOS. Brațele sunt poziţionate mult în spate, pentru a

PROPILOT (acționare mecanică cu cabluri Bowden).

asigura un nivel optim de stabilitate a tractorului în timpul

ELECTROPILOT și FLEXPILOT sunt foarte ușor de utilizat

lucrărilor grele. Conexiunea robustă cu șuruburi dintre brațul

deoarece funcțiile de comandă sunt ușor de reglat.

−− Gamă largă de implemente
−− Și nu în ultimul rând asistenţa integrală CLAAS Service

–		Nu este disponibil

de prindere a încărcătorului frontal din oțel turnat foarte
rezistent și semi-cadrul motorului nu afectează blocarea
diferențialului și ușurința operațiunilor de întreținere.
Conceptul de pre-echipare încărcător permite adăugarea cu
ușurință și în orice moment a unui încărcător frontal CLAAS.

Operare confortabilă a încărcătorului
frontal cu PROPILOT sau FLEXPILOT
cu comandă pe 4 direcţii.
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Confort și productivitate sporite.

Confort

Modelele ELIOS 200 de la CLAAS introduc o generație
modernă, ergonomică de cabine în clasa compactă cu
4 cilindri, proiectată pentru a îndeplini toate cerințele.
Versiunea cu plafon din sticlă a cabinei asigură o
vizibilitate fără egal în această clasă de tractoare.
−− Vedere de excepție de jur împrejur datorită
cabinei cu 6 montanți foarte înguști
−− Acces excelent în cabină cu ajutorul treptelor
−− Un loc de muncă liniștit, confortabil
−− Dotări de confort electronice disponibile
pentru versiunile cu cabină și platformă

20

21

Mai mult decât un loc de muncă.
Cabinele.

Cabina

Cabină cu plafon din sticlă.

Cabină fără plafon din sticlă.

Platformă.

ELIOS are suprafețe mari de sticlă, pentru o vizibilitate de

Și versiunea cu platformă a tractorului ELIOS, fără cabină,

ELIOS personalizat.

excepție de jur împrejur. În special geamurile curbe din

are multe de oferit. Bara anti-răsturnare poate fi pliată,

Bine aţi venit în cabina modelului ELIOS. Uşa cu unghi de

spatele cabinei asigură o vizibilitate nerestricționată asupra

reducând înălțimea totală la numai 1,92 m. În combinație cu

Tractorul ELIOS de la CLAAS poate fi utilizat pentru o gamă

deschidere larg, mânerele confortabile şi treapta cu auto-

implementelor late sau la utilizarea în adăposturi pentru

țeava de eșapament opțională îndreptată în jos, acest lucru

extinsă de operațiuni și răspunde cerințelor individuale.

curăţare asigură accesul uşor în cabină, iar numeroasele

animale sau în cadrul fermei. Patru lumini de lucru puternice

permite tractorului ELIOS să intre în serele, clădirile și livezile

Personalizați modelul ELIOS conform nevoilor dumneavoastră:

opţiuni de reglare a scaunului şi a volanului garantează un

iluminează zona de lucru pe timp de noapte sau în

cu înălțime mică.

mediu de lucru confortabil pentru fiecare operator. Scaunul

adăposturile de animale slab iluminate.

Totul la îndemână şi la vedere.

−− Cabină (cu sau fără plafon din sticlă) sau platformă

cu suspensie pneumatică şi sistemul de climatizare asigură un

−− Scaun cu suspensie mecanică sau pneumatică

nivel înalt de confort. Pentru protecţia operatorului în timpul

Datorită caracterului ergonomic per ansamblu al cabinei,

−− Coloană de direcţie fixă sau reglabilă

lucrărilor de stropire a recoltei, poate fi montat din fabrică un

precum şi vizibilităţii depline de jur împrejur, operatorul se

−− Transmisie manuală sau REVERSHIFT şi TWINSHIFT

filtru cu carbon activ în locul filtrului standard pentru cabină.

poate relaxa şi concentra la maxim în timpul zilelor lungi de

−− Supape hidraulice mecanice sau electronice.

lucru. Cu plafonul din sticlă, operatorul beneficiază de o

−− Sistem de comandă a tiranților spate mecanic sau
electronic

vedere aproape nerestricționată și în sus, asupra
încărcătorului frontal ridicat.

Sistemul de încălzire și ventilație este prevăzut cu
un ventilator în patru trepte și un număr mare de
duze reglabile. Un sistem de climatizare reglabil
este, de asemenea, disponibil.
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Scaun confort cu suspensie pneumatică, tapițerie
groasă din material textil și suport extensibil.

Parbrizul se deschide pentru a asigura o ventilație
naturală.

Coloana de direcție poate fi înclinată și are un
sistem telescopic de reglare a înălțimii pentru a fi
adaptată la poziția de ședere a operatorului.

Panoul de instrumente ușor lizibil prezintă o privire
de ansamblu a tuturor informațiilor esențiale. Pe
afișajul digital apar parametri de funcționare
suplimentari.

Ușile au un unghi larg de deschidere fără a depăși
cu mult lățimea utilajului, permițând operatorului să
urce în tractor rapid și în siguranță chiar și în spațiile
înguste din interiorul clădirilor.
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Componente electronice sofisticate.

Panoul de comandă din partea dreaptă

Toate la locul lor.
Sistemul de comandă al modelului ELIOS este proiectat
7

astfel încât fiecare operator să poată utiliza tractorul în mod

8

9
12

eficient și complet intuitiv. Aranjamentul comenzilor și
simbolurile acestora fac parte integrantă din acest concept,
fie că optați pentru un sistem de comandă mecanic sau

10

5

electronic. Sistemele de comandă electronice sunt disponibile

6

atât pentru versiunile cu cabină, cât și pentru cele cu
platformă ale modelului ELIOS și pot fi selectate independent.
Astfel, tractorul se adaptează la necesitățile dumneavoastră

2

și nu invers.

4
3

Consolă laterală ergonomică.

1

11

Elementul principal pentru lucrări eficiente și relaxate. Consola
laterală este rezultatul unei analize extinse a proceselor operaţionale desfăşurate în cabină. Funcțiile utilizate frecvent sunt
amplasate în partea frontală a consolei din partea dreaptă, iar
cele utilizate mai rar sunt amplasate în spate.

Dispunere clară, logică.

1

Panou de comandă pentru tiranţii spate

2

Activarea prizei de putere electronice față și spate

3

Acceleraţia de mână cu comandă electronică

8

Comutator principal, supape hidraulice

Panoul de comandă pentru sistemul de control electronic

Setarea comenzii electronice a tiranților:

4

Ridicare / coborâre tiranți spate

9

Comandă electronică pentru tracţiune integrală și activarea

al tiranților este poziționat confortabil, în partea dreaptă a

A Controlul poziției și tracțiunii

5

Panou de comandă pentru supapele hidraulice

diferențialului autoblocabil

operatorului. Setările pot fi efectuate de pe montantul C din

B Viteza de coborâre

6

Setarea și activarea a până la două memorii

10 Reglarea electronică a tiranților

partea dreaptă. Acest lucru garantează accesul direct în

C Limitare înălţime de ridicare

pentru turația motorului

11 Priză 25 A

timpul desfășurării lucrărilor, permițând operatorului să

12 Preselectarea prizei de putere și a turației acesteia de pe

optimizeze setarea comenzii electronice a tiranților în timp

7

Setările de volum și timp pentru supapele hidraulice cu
comandă electronică

consola din partea stângă

Panou de comandă pentru tiranții spate cu reglare electronică: ridicare rapidă,
coborâre și intrare rapidă. Butonul rotativ este utilizat pentru a preseta
adâncimea de lucru.
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ce se uită în spate.

Priza de putere față este antrenată întotdeauna electronic. Această
funcție este disponibilă opțional pentru priza de putere spate.

Controlul timpului și volumului pentru cele patru supape hidraulice
poate fi efectuat în orice moment cu ajutorul butoanelor rotative.
Acest lucru permite reglarea vitezei de coborâre și de înclinare a
încărcătorului frontal CLAAS.
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Sistem de comandă mecanic.

Panoul de comandă din partea dreaptă

Simplitate din toate punctele de vedere.
5

Dacă nu aveți nevoie de un model de top, ELIOS cu un sistem

6

de comandă mecanic este alternativa optimă. Comenzile
4

individuale sunt aranjate în mod ergonomic și complet intuitiv.
Chiar și pentru această versiune, echipamentul standard
include reglarea electronică a turației motorului, cu memorie
pentru turația motorului, precum și tracţiune integrală și
activarea diferențialului autoblocabil. Priza de putere spate
este acționată prin intermediul sistemului hidraulic, fără
consum excesiv de putere.

3

Consolă laterală ergonomică.
7

2

Aranjamentul comenzilor este similar pentru versiunile

10

electronică și mecanică. Funcțiile utilizate frecvent sunt
amplasate în partea frontală a consolei din dreapta, iar cele
utilizate mai rar sunt amplasate în spate.
1

Operare tiranți spate

2

Operare supape hidraulice

3

Setarea și activarea a până la două memorii pentru
turația motorului

4

Acceleraţia de mână cu comandă electronică

5

Comandă electronică pentru tracţiune integrală

1

și activarea diferențialului autoblocabil
6

Reglarea electronică a tiranților

7

Priză 25 A

8

Preselectarea prizei de putere și a turației acesteia

9

Activare hidraulică a prizei de putere spate

10 Activare electronică a prizei de putere față (opțională)

8
9

Supape hidraulice mecanice cu sistem de comandă
a tiranților spate mecanic sau electronic.
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Comandă electronică pentru tracţiune integrală și
activarea diferențialului autoblocabil: funcția de
întrerupere de siguranță în funcție de viteză previne
erorile de operare.

La modelul ELIOS, funcționarea prizei de putere este
foarte simplă, având în vedere că memoria pentru
turația motorului face parte din dotarea standard.

Priza de putere este acționată hidraulic, ca dotare
standard. Opțional, este disponibilă acționarea
electronică a prizei de putere, la utilajele cu
REVERSHIFT.
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Simplitate. Siguranță. Fiabilitate.
Service și întreținere CLAAS.

Service

ELIOS 200 nu vă dezamăgește niciodată.
Întreţinere, piese de schimb, service: echipa CLAAS se
angajează să reducă la minimum timpul de inactivitate
al tractorului ELIOS. Am creat soluţii inteligente pentru
o întreţinere eficientă – iar un utilaj bine pregătit este un
gaj pentru siguranța optimă a lucrului. Funcţionarea
optimă și conservarea valorii utilajului sunt prioritățile
noastre. Pentru că știm că tractorul este una dintre
cheile succesului dumneavoastră.
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Întreţinerea trebuie să fie realizată
cât mai simplu posibil.

Pregătit într-un timp foarte scurt.

Întreţinere

Intervalele lungi de schimbare a uleiului (de motor la 500

Datorită capotei dintr-o bucată, compartimentul motorului

Filtrul de aer pentru cabină este ușor accesibil din exterior

de ore, de transmisie şi hidraulic la 1.000 de ore), permit

poate fi deschis imediat. Filtrul de aer este direct accesibil.

pentru a fi curățat și asigură în permanență prospețimea

Lucrările zilnice de întreţinere trebuie să fie cât mai simple cu

economisirea de timp şi de bani. În consecinţă, se iroseşte

Radiatorul glisează în afară, iar filtrul de aer poate fi demontat

aerului din cabină. Pentru a proteja operatorul în timpul stropirii

putință, deoarece experienţa ne-a arătat că nimănui nu-i plac

mai puţin din timpul de lucru în sezonului de recoltat, iar

imediat. Suprafețele radiatorului pot fi verificate și curățate

recoltei, poate fi montat un filtru cu carbon activ în locul filtrului

lucrurile complicate sau incomode.

tractorul este acolo unde trebuie să fie – la lucru.

rapid, ori de câte ori este necesar.

standard pentru cabină.

−− Capota dintr-o bucată se deschide prin simpla apăsare a
unui buton, oferind acces la toate punctele de întreţinere
ale motorului
−− Uleiul poate fi verificat pe partea dreaptă a tractorului
ELIOS când capota este închisă
−− Toate operaţiunile zilnice de întreţinere pot fi
efectuate fără scule

Butonul de deconectare a bateriei este integrat în
capotă pentru un acces ușor.
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Chiar și dacă este montat încărcătorul frontal,
accesoriile sunt mereu la îndemână datorită trusei
de scule.

Alimentare simplă cu motorină, gâtul de umplere
fiind amplasat în mod ergonomic în partea stângă a
treptelor de acces în cabină.

Nivelul lichidului de răcire poate fi verificat la nivelul
vasului de expansiune al radiatorului.

Nivelul uleiului de transmisie și hidraulic poate fi
verificat în partea din spate cu ajutorul unei joje.

Filtrele de ulei pentru motor sunt ușor accesibile chiar
și cu un braț de prindere a încărcătorului frontal.
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Orice și oricând aveți nevoie –
CLAAS Service & Parts.

Cerințele dumneavoastră contează.

Pentru afacerea dumneavoastră:
CLAAS FARM PARTS.

Vă puteți baza întotdeauna pe noi. Vom fi acolo oricând veți

CLAAS Service & Parts

Fiabilitatea poate fi planificată.

Acoperire mondială, din Hamm.

Produsele noastre de service vă ajută să sporiți fiabilitatea

Depozitul nostru central de piese de schimb are misiunea

avea nevoie – oriunde, operativi și eficienți, la orice oră dacă

CLAAS FARM PARTS vă propune una dintre cele mai variate

echipamentelor dumneavoastră, să minimizaţi riscul de

de a livra rapid şi cu eficiență maximă toate piesele de schimb

va fi necesar, pentru a vă furniza soluția de care utilajul sau

game de piese de schimb disponibile pe piață, pentru toate

nefuncționare şi să calculați exact bugetul de întreținere.

ORIGINAL CLAAS, în orice zonă din lume. Acest lucru permite

afacerea dumneavoastră are nevoie.

mărcile și toate sectoarele, pentru toate aplicațiile agricole din

Cu CLAAS MAXI CARE ați ales siguranța totală.

dealerului CLAAS să vă vină în ajutor şi să repună

ferma dumneavoastră, astfel încât să fiți în permanență

Piese şi accesorii CLAAS ORIGINAL.
Mențineți valoarea utilajului dumneavoastră utilizând piese de

echipamentul în funcțiune în cel mai scurt timp.

operativi.

Întotdeauna la cel mai înalt nivel tehnologic.

schimb, consumabile de înaltă calitate și accesorii practice! Vă
vom pune la dispoziție soluția cea mai potrivită din oferta

Dealerii CLAAS sunt printre cei mai performanți de pe

noastră vastă de produse, pentru a garanta fiabilitatea totală

piața utilajelor agricole. Foarte bine instruiți, tehnicienii noștri

a utilajului dumneavoastră.

sunt echipați cu cele mai bune instrumente și sisteme de
diagnosticare pentru a putea veni în ajutorul dumneavoastră
în mod profesionist. Calitatea lucrării este pentru CLAAS o
prioritate absolută, pentru a satisface pe deplin așteptările
dumneavoastră în ceea ce privește competența și fiabilitatea.

Centrul Logistic CLAAS Parts din Hamm,
Germania, are peste 155.000 de repere
pe o suprafață de peste 100.000 m2.
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Echipat cu funcții impresionante.
ELIOS 200.

CPS.

Confort.

−− Motoare FPT cu 4 cilindri și injecție common rail puternice

−− Cabină confortabilă cu sistem de climatizare sau ventilație

și economice, cu o putere de până la 103 CP cu CPM

naturală prin deschiderea geamurilor față și spate

−− Raport putere-greutate excelent începând cu 33,8 kg/CP

−− Două versiuni de cabină, cu sau fără plafon din sticlă

−− Înălţime totală minimă de 1,92 m fără cabină (cu bară anti-

−− Plafon de sticlă FOPS (Falling Object Protective Structure),

răsturnare pliată) și de la 2,43 m cu cabină
−− Lățime totală minimă de 1,65 m
−− Rază de bracaj mică, de 3,47 m
−− Centru de greutate coborât pentru o stabilitate excelentă
−− Patru variante de transmisie, unele cu inversor electronic
REVERSHIFT și transmisie powershift cu două trepte
TWINSHIFT
−− ELECTROPILOT cu comandă pe 4 direcţii pentru comanda
a două supape hidraulice și a unui încărcător frontal
−− Debit hidraulic de până la 85 l/min pentru tiranții spate și
patru supape electro-hidraulice sau trei supape hidraulice
mecanice
−− Tiranți față cu priză de putere frontal integrată
−− Încărcătoarele frontale CLAAS cu brațe de prindere
robuste, din oțel turnat foarte rezistent, montate în fabrică
−− Anvelope pentru protecția gazonului montate în fabrică,

ideal pentru lucrul cu încărcător frontal
−− Vizibilitate extraordinară de jur împrejur datorită geamurilor
de mari dimensiuni în ambele variante de cabină
−− Filtru cu carbon activ pentru protecție optimă a operatorului
în timpul lucrărilor de stropire a recoltei
−− Scaun confortabil cu suspensie pneumatică
disponibil opțional
−− Sisteme de comandă electronice cuprinzătoare
pentru utilizare confortabilă și simplă
−− Comenzi pentru tiranții spate pentru siguranță
sporită la montarea și demontarea implementelor
−− Întreținere simplă datorită punctelor de întreținere

ELIOS
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Motor
Producător
Număr de cilindri/admisie
Capacitate cilindrică
Injecție common rail (1600 bar)
Controlul emisiilor de noxe EGR, DOC + DPF
Putere maximă (ECE R 120)1
Putere la turaţia nominală a motorului (ECE R 120)1
Turaţie nominală
Turaţie motor la cuplu maxim
Cuplu maxim (ECE R 120)1
Ventilator cu vâscocuplaj
Capacitate maximă a rezervorului de carburant
Interval de schimbare a uleiului

FPT
4/TI
3400
●
●
76/103
72/98
2300
1600
406
●
90
500

FPT
4/TI
3400
●
●
68/92
67/91
2300
1500
366
●
90
500

FPT
4/TI
3400
●
●
62/85
61/83
2300
1500
334
●
90
500

FPT
4/TI
3400
●
●
56/76
55/75
2300
1500
309
●
90
500

–
–
–
–
●
–

□
●
1,4
30
□
○

□
●
1,4
30
□
○

□
●
1,4
30
□
○

–

○

○

○

●

○

○

○

0,5
40
4
3
1000

0,5
40
4
3
1000

0,5
40
4
3
1000

0,5
40
4
3
1000

●
●

●
●

●
●

●
●

1542
540/65 R 30

1542
540/65 R 30

1542
540/65 R 30

1542
540/65 R 30

●

●

●

●

○

○

○

○

●
○
○
○
●

●
○
○
○
●

Transmisie
Transmisie 30 km/h
12 trepte pentru mers înainte / 12 trepte pentru mers înapoi cu inversor mecanic
Viteză minimă la 2200 rpm
Viteză maximă
Transmisie 40 km/h
24 trepte pentru mers înainte /
24 trepte pentru mers înapoi cu inversor mecanic și spliter
24 trepte pentru mers înainte / 24 trepte pentru mers înapoi cu inversor
mecanic și transmisie powershift cu două trepte TWINSHIFT
24 trepte pentru mers înainte / 12 trepte pentru mers înapoi cu inversor
electronic REVERSHIFT și transmisie powershift cu două trepte TWINSHIFT
Viteză minimă la 2200 rpm
Viteză maximă
Trepte de viteză
Game de viteze
Interval de schimbare a uleiului
Punte spate
Blocare electro-hidraulică a diferenţialului spate
Diferențial autoblocabil față / spate (cuplaj multidisc în față /
cuplaj cu dinţi în spate)
Dimensiune flanșă
Dimensiuni maxime anvelope spate
Siguranţă pe drum
Sistem de frânare (discuri multiple în baie de ulei și
activare automată a tracțiunii integrale)
Frâne hidraulice pentru remorcă
Priza de putere
Tip de ambreiaj în funcție de opțiune
540
540/540 ECO
540/1000
Priză de putere proporțională, a cărei turaţie este corelată cu viteza de deplasare
Ax priză de putere 1⅜", 6 caneluri

cm3
bar
kW/CP
kW/CP
rpm
rpm
Nm
l
h

km/h
km/h

km/h
km/h

h

mm

Acționat hidraulic / electrohidraulic
●
○
○
○
●

●
○
○
○
●

ELIOS
Punte faţă tracţiune integrală
Comandă electro-hidraulică
Tracțiune integrală automată
Rază de bracaj optimă
Dimensiune flanșă, punte standard
Dimensiune flanșă, punte îngustă (opțional)
Apărătoare de noroi pivotante
Circuitul hidraulic
Pompă hidraulică pentru sistemul de direcție și transmisie
Debit hidraulic
Circuit hidraulic cu 2 pompe
Debit hidraulic pentru tiranții spate și supapele hidraulice
Circuit hidraulic cu 3 pompe
Debit hidraulic pentru tiranții spate
Debit hidraulic pentru supapele hidraulice
Presiune maximă de lucru
Număr de supape hidraulice mecanice (min.-max.)
Patru supape electro-hidraulice, dintre care două sunt acționate prin intermediul
ELECTROPILOT (doar pentru circuitul hidraulic cu 3 pompe)
Controlul debitului pentru supapele electro-hidraulice
Controlul debitului pentru supapele hidraulice mecanice
Circuit de retur cu debit liber
Tiranţii spate
Capacitate maximă de ridicare la nivelul articulaţiilor sferice
Capacitate de ridicare continuă pentru articulaţii sferice
Comandă mecanică
Comandă electro-hidraulică
Comenzi externe
Tiranții frontali
Capacitate maximă de ridicare
Amortizare vibraţii
Cârlige pentru braţ inferior categoria II
Priză de putere frontală 1000
Priză de putere 540 ECO față
Cabina
Cabină cu / fără plafon din sticlă
Platformă
Scaun pentru operator cu suspensie mecanică
Scaun pentru operator cu suspensie pneumatică
Scaun confort, suspensie pneumatică (doar pentru cabine)
Coloană de direcţie reglabilă în adâncime, cu reglare telescopică pe înălţime
Încălzire
Sistem de climatizare
Parbriz cu deschidere
Geam spate cu posibilitate de deschidere
Ştergătoare de geam spate
Număr maxim de lumini de lucru, faţă/spate
Priză 25 A

ușor accesibile
−− Intervale lungi pentru schimbarea uleiului:
500 ore (motor) şi 1.000 ore (transmisie)
−− Service CLAAS.

disponibile opțional
−− Rezervor de carburant de până la 90 l cu
protecție la partea inferioară a caroseriei

1

Îndeplinește cerințele valorilor de omologare și ale standardului ISO TR 14396

CLAAS dezvoltă în permanenţă produsele sale pentru a satisface cerinţele clienţilor. Acest lucru înseamnă că toate produsele pot fi modificate fără notificări prealabile. Toate descrierile şi specificaţiile
din această broşură trebuie să fie considerate ca fiind aproximative, putând include echipamente opţionale care nu fac parte din specificaţiile standard. Această broşură este concepută pentru a fi
utilizată în întreaga lume. Vă rugăm să consultaţi dealerul CLAAS cel mai apropiat şi lista de preţuri pentru detalii. Unele panouri de protecţie au fost eliminate în scopuri ilustrative, pentru a prezenta
funcţia în mod mai clar. Pentru a evita orice risc de pericol, nu eliminaţi aceste panouri de protecţie. În acest sens, vă rugăm să consultaţi instrucţiunile din manualul de utilizare.
Toate datele tehnice ale motoarelor au la bază norma de poluare europeană: Stage. Utilizarea în prezentul document a normei Tier are scop exclusiv informativ şi de a asigura o mai bună
înţelegere a datelor şi nu implică necesitatea unei certificări pentru regiunile în care emisiile sunt reglementate prin norma Tier.
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ELIOS
Dimensiuni și greutăți
(anvelopare standard, versiunea cu tracţiune integrală, cu ulei şi carburant, fără operator)
Lungime (fără balast faţă, fără tiranţi faţă) (d)
mm
Lăţime exterioară minimă
mm
Distanța de la centrul punţii spate la partea de sus a cabinei, fără plafon din
mm
sticlă (a)
Înălţime totală (b): cu anvelope spate 380/85 R 30
Cabină cu plafon din sticlă
mm
Cabină fără plafon din sticlă
mm
Platformă cu bară anti-răsturnare
mm
Platformă cu bară anti-răsturnare pliabilă
mm
Ampatament (c)
mm
Gardă la sol, punte față (e), cu anvelope 320/85 R 20
mm
Gardă la sol, punte spate (fără bara de tracţiune) (f),
mm
cu anvelope spate 420/85 R 30
Greutate fără balast (platformă/cabină)
kg
Greutate totală maximă admisă
kg
Balast suplimentar maxim față fără tiranți față
kg
Anvelopare
Combinațiile de anvelope sunt menționate în funcție de diametru, în ordine crescătoare.
Anvelope spate
Anvelope față
14.9 (380/85) R 30
9.5 (250/85) R 24
16.9 (420/85) R 28
12.4 (320/85) R 20
12.4 (320/85) R 36
11.2 (280/85) R 24
320/70 R 24
16.9 (420/85) R 30
14.9 (375/75) LR 20
11.2 (280/85) R 24
320/70 R 24
480/70 R 30
320/70 R 24
11.2 (280/85) R 24
540/65 R 30
320/70 R 24
420/65 R 20
550/45-22.51
23.1-261
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2540
2434
2665
1915
2156
350
405

2540
2434
2665
1915
2156
350
405

3010/3260
5100
545
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□
□
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Vizionaţi clipul despre treaba
excelentă.

tractor.claas.com

Treabă excelentă. Tractoarele CLAAS.
a
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c
d
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Anvelope pentru protecția gazonului
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