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Dacă sunteți pe teren în fiecare zi, aveți nevoie de mai 
mult decât un utilaj robust; aveți nevoie de tehnologie 
perfect coordonată, cu care să vă facă plăcere să 
lucrați și care face față chiar și celei mai dificile zile de 
lucru. În plus, aveți nevoie de sisteme de recoltat care 
să colaboreze perfect. În calitate de lider în producția 
de utilaje de recoltat furaje, CLAAS vă oferă lanțul ideal 
de recoltare pentru ferme și afaceri de orice dimensi-
uni.

cargos9000.claas.com
cargos8000.claas.com
cargos700.claas.com
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Remorci cu dublă întrebuințare Remorcă de transport

Gamă vastă de opțiuni.

CARGOS 9600

 − Volum maxim de încărcare1: 50 m³
 − Opțiuni axe:

 -  Tridem: max. 31/34 gma2

 − Opțiuni de anvelopare: 26,5" / 30,5"

CARGOS 8500.

 − Volum maxim de încărcare: 41,5 m³
 − Opțiuni axe:

 -  Tandem: max. 24 t gma2

 -  Tridem: max. 31 t gma2

 − Opțiuni de anvelopare: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 760.

 − Volum maxim de încărcare1: 51 m³
 − Opțiuni axe:

 -  Tridem: max. 31/34 gma2

 − Opțiuni de anvelopare: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 750.

 − Volum maxim de încărcare1: 44,5 m³
 − Opțiuni axe:

 -  Tandem: max. 24 t gma2

 -  Tridem: max. 31/34 gma2

 − Opțiuni de anvelopare: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 740.

 − Volum maxim de încărcare1: 38,5 m³
 − Opțiuni axe:

 -  Tandem: max. 22/24 t gma2

 − Opțiuni de anvelopare: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8400.

 − Volum maxim de încărcare1: 38 m³
 − Opțiuni axe:

 -  Tandem: max. 22/24 t gma2

 − Opțiuni de anvelopare: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8300.

 − Volum maxim de încărcare: 30 m³
 − Opțiuni axe:

 -  Tandem: max. 22 t gma2

 − Opțiuni de anvelopare: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 9500.

 − Volum maxim de încărcare1: 44 m³
 - Opțiuni axe:
 -  Tandem: max. 24 t gma2

 -  Tridem: max. 31/34 gma2

 − Opțiuni de anvelopare: 26,5" / 30,5"

Gamă competentă

CARGOS 9000. 
Modelul versatil.

CARGOS 8000.
Modelul versatil compact.

CARGOS 700.
Transportatorul puternic

1 Cu extensii pentru partea superioară a cadrului
2 gma = greutate maximă admisă
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Remorca potrivită pentru orice aplicație: 
încărcare, transport, împrăștiere.

Recoltarea necesită performanțe ridicate, eficiență și solicită 
foarte mult utilajele. În același timp, condițiile pot varia foarte 
mult. Însă există o opțiune care face față oricărei provocări: 
CLAAS oferă remorcile cu dublă întrebuințare CARGOS 
9000 și 8000 și remorca de transport furaje CARGOS 700 
împreună cu o gamă largă de echipamente.

Tehnologie imbatabilă.

Remorcile cu dublă întrebuințare CARGOS 9000 și 
8000 integrează cele mai recente inovații și asigură cel 
mai mare grad de productivitate de până acum. Prin 
demontarea ansamblului de încărcare și a rolelor de 
dozare, CARGOS poate fi transformată rapid dintr-o 
remorcă încărcătoare într-o remorcă de transport 
furaje robustă. Apoi, poate fi folosită pentru a trans-
porta porumb de siloz, tocătură de lemn sau biomasă. 
Gama largă de echipamente pentru ambele serii de 
modele îndeplinește orice cerință posibilă.

Remorci cu dublă întrebuințareRemorca cu dublă întrebuințare ce poate fi 
folosită pe tot parcursul anului.

Gama noastră de remorci cu dublă întrebuințare și remorci 
de transport furaje este foarte cuprinzătoare. Pe lângă cadrul 
utilajului și operare, șasiul și anvelopele sunt esențiale pentru 
păstrarea în condiții optime a solului și pentru performanțe 
pe teren. Alegerea între un șasiu tridem sau tandem, sus-
pensie mecanică sau hidraulică, axă viratoare sau direcție 
electrohidraulică, plus o gamă largă de anvelope între 22,5˝ 
și 30,5˝ de la numeroși producători le oferă clienților posibili-
tatea de a adapta remorca la nevoile lor individuale.

Gamă competentă
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Prezentare generală a tehnologieiCaracteristici excepționale – aici, CARGOS 8000.

1 Cadru robust și structură conică

2 Ansamblu de încărcare demontabil

3 Modul cu role de dozare demontabil (dotare opțio-
nală)

4 Flux de material recoltat cu o podea transportoare 
cu racleți care poate fi coborâtă cu 500 mm; pivo-
tare hidraulică pentru schimbarea confortabilă a 
cuțitelor și descărcare rapidă

5 Carcasa tocătorului separată structural de suportu-
rile cuțitelor, cu coborâre hidraulică pentru întreți-
nere facilă

6 Protecție individuală a cuțitelor cu pretensionare 
ajustabilă

7 Sistem CLAAS cu cuțite duble

8 Rotor cu segmente înșurubate

9 Pickup acționat hidraulic, controlat pe ambele părți, 
pentru preluarea cu precizie a materialului recoltat

10 Suspensie hidraulică pentru pickup și roată ajută-
toare centrală (dotare opțională)

11 Funcție de încărcare automată cu ajutorul clapetei 
de alimentare cu pliere hidraulică și înregistrarea 
cuplului în sistemul de acționare (dotare opțională)

12 Sistem de șlefuire umedă a cuțitelor cu AQUA NON 
STOP COMFORT

13 Lumini de lucru LED (dotare opțională)

14 Opțional, anvelope de 22,5", 26,5" sau de 30,5"

15 Proțapul subțire asigură manevrabilitate și stabili-
tate optime

16 Șasiu CLAAS modular

17 Ansamblu de axe tandem sau tridem cu suspensie 
mecanică sau hidraulică și direcție cu reglare pozi-
tivă mecanică și hidraulică sau electrohidraulică

18 Operare confortabilă, de exemplu, CEMIS

19 Afișarea capacității de încărcare

20 TELEMATICS
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Flux de material recoltatFlux ideal de material recoltat pentru eficiență 
maximă.

EFS – protejează furajele.

Datorită conceptului EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) pen-
tru fluxul de material recoltat, CARGOS este partenerul perfect 
pentru recoltarea de furaje. Cu EFS, pick-upul, rotorul și 
podeaua transportoare cu racleți, care este înclinată spre 
remorcă conlucrează eficient.

Înclinarea de 500 mm a podelei transportoare cu racleți asi-
gură transportul materialului recoltat direct către remorcă, fără 
a fi necesar un canal de alimentare îngust, puternic înclinat 
deasupra rotorului, reducând semnificativ puterea necesară 
pentru încărcare. Rezultatul: un utilaj ușor, agil, cu consum 
redus de carburant.

Sarcini mai mari fără necesar de putere cres-
cut.

Înclinarea între podeaua transportoare cu racleți și interiorul 
remorcii garantează comprimarea materialului și mărirea greu-
tății ce poate fi încărcată pe metru cub. Furajul rămâne într-o 
poziție aproape verticală și este împins către partea din spate 
a remorcii ca o masă compactă, permițând creșterea cantității 
încărcate cu aproximativ 15%.

Calitate superioară a furajelor.

Aripile de transport late de 22 mm ale rotorului transportă 
materialul recoltat către remorcă oferind un grad maxim de 
protecție. În combinație cu sistemul automat de încărcare 
ajustabil, se asigură astfel încărcarea optimă și un nivel ridicat 
de calitate a furajelor, chiar și atunci când se procesează 
material recoltat umed.

Poziție orizontală de încărcare.

Sistemul EFS pentru fluxul de material recoltat oferă un avantaj 
suplimentar: chiar și în cazul anvelopelor de mari dimensiuni, 
de până la 30,5˝, remorca cu dublă întrebuințare poate fi con-
dusă în poziția orizontală de încărcare. Aceasta sporește ran-
damentul, reducând în același timp puterea necesară. Rezul-
tatul: sarcina pe axe și frâne este distribuită uniform, sporind 
durata de viață.

1 Funcție de încărcare automată cu ajutorul clapetei de ali-
mentare cu pliere hidraulică și înregistrarea cuplului în sis-
temul de acționare (dotare opțională)

2 EFS cu o podea transportoare cu racleți care poate fi 
coborâtă cu 500 mm; pivotare hidraulică pentru schimba-
rea confortabilă a cuțitelor și descărcare rapidă

3 Carcasa tocătorului separată structural de suporturile cuți-
telor, cu coborâre hidraulică pentru întreținere facilă și 

Protejează furajele în mod activ și eficient: – EFFICIENT 
FEEDING SYSTEM (EFS) pentru un flux optim de material 
recoltat.

curățare sistem CLAAS de cuțite duble și și fixare inova-
toare a cuțitelor cu pretensionarea ajustabilă a acestora

4 Roată centrală ajutătoare, disponibilă opțional pentru 
urmărirea optimă a conturului solului

5 Pickup acționat hidraulic, controlat pe ambele părți, pentru 
preluarea cu precizie a materialului recoltat, disponibil opți-
onal cu suspensie hidraulică
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Flux de material recoltat

De cursă lungă.

Structura solidă asigură toată stabilitatea de care aveți nevoie 
pe teren. Cadrul are un profil C cu o înălțime de 300 mm, 
grinzi solide și pereți laterali fabricați din oțel de înaltă rezis-
tență. Plăcile laterale finale sunt prevăzute cu un orificiu supli-
mentar în partea superioară, pentru a asigura vizibilitate clară 
către remorcă în timpul utilizării ca remorcă de transport furaje.

Podeaua transportoare cu racleți.

Podeaua transportoare cu racleți poate fi rabatată în sus 
hidraulic, într-o poziție orizontală, pentru descărcare optimă și 
poate fi, de asemenea, rabată în jos cu 90° pentru a asigura 
acces optim la ansamblul de încărcare pentru curățare și între-
ținere.

Podeaua transportoare cu racleți este coborâtă cu 500 mm 
pentru încărcare facilă, asigurând fluxul optim de material 
recoltat către EFS. Materialul recoltat este transportat direct 
de la rotor către remorcă, nu doar pentru a reduce consumul 
de carburant, ci și pentru protecția materialului recoltat.

Structură funcțională.

Stabilitatea este deosebit de importantă pentru modul de 
tocare sau de producere a tocăturii de lemn. Podeaua trans-
portoare cu racleți este deosebit de robustă, fiiind fabricată din 
oțel galvanizat la cald, cu o grosime de 3 mm. Benzile meta-
lice de ghidare și lanțurile de mare capacitate, rezistente la 
coroziune ale podelei transportoare cu racleți împing materialul 
recoltat către partea din spate.

Tensionarea mecanică a lanțurilor garantează forța de tensio-
nare necesară disponibilă în orice moment, iar șinele podelei 
transportoare cu racleți pot fi înlocuite cu ușurință, dacă este 
necesar. Grilele frontale sunt înclinate înapoi cu 5° pentru un 
flux și mai bun al materialului recoltat. Fantele cu dimensiuni 
generoase asigură vizibilitate optimă pentru operator.

Creați spațiu.
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Flux de material recoltatUn efort combinat al componentelor EFS.

Pickup.

Pickup-ul este controlat pe ambele părți și are o lățime de 
lucru de 2 metri și cinci rânduri de gheare. Pickup-ul poate 
prelua cantități mari de material recoltat, cu un necesar minim 
de putere și asigură fluxul optim de material recoltat. Datorită 
diametrului redus, pickup-ul asigură transfortul eficient către 
rotor, chiar și în cazul materialului recoltat umed și tăiat scurt, 
datorită celor 13 plăci de tranziție de mici dimensiuni. Viteza 
este mai mică decât la un pickup necontrolat, garantând că 
furajul rămâne curat. Sistemul de acționare hidraulică este 
activat prin sistemul load sensing și nu necesită întreținere. 
Mișcarea ușoară de pornire protejează suplimentar compo-
nentele pickup-ului. La cerere, pickup-ul poate fi echipat cu 
suspensie hidraulică și o rolă centrală de ghidare, cu înălțime 
reglabilă. Aceasta asigură o adaptare optimă la conturul solu-
lui, în special în condiții de umezeală, protejând atât pickup-ul, 
cât și cultura.

Rotor cu segmente individuale cu gheare.

Rotorul amplasat în partea inferioară cu nouă rânduri de ghe-
are dispuse în formă elicoidală și aripile de transport cu lățime 
de 22 mm asigură calitatea optimă a tocării și transportă fura-
jele cu atenție și eficient către remorcă. Diametrul de 860 mm 
asigură funcționarea fără probleme și protejează trenul de 
rulare împotriva vârfurilor de sarcină. Rotorul este pus în miș-
care de către o punte motrică înșurubată, cu o roată dințată 
cilindrică de mari dimensiuni. Ghearele sunt montate pe car-
casa rotorului în trei segmente și sunt înșurubate împreună. 
Dacă este necesar, segmentele individuale cu gheare pot fi 
înlocuite simplu și ieftin.

Carcasa tocătorului cu coborâre hidraulică.

Carcasa tocătorului remorcii CARGOS, separată structural de 
suporturile pentru cuțite și conectată la cadru prin coliere și 
bolțuri, poate fi coborâtă hidraulic. Trei poziții diferite permit 
suporturilor cuțitelor și carcasei tocătorului să fie coborâte 
separat, împreună sau doar până la un anumit punct. Suportul 
cuțitelor poate fi rabatat în exterior față de carcasa tocătorului, 
pentru a permite schimbarea facilă a cuțitelor.

Protejează solul și furajele în timpul încărcării.

Suspensia hidraulică disponibilă opțional pentru pickup îi per-
mite acestuia să se deplaseze ușor pe teren, asigurându-se 
că furajele rămân curate, chiar și pe teren cu denivelări.

Cuțite fixate individual.

Toate cuțitele sunt protejate individual și reacționează la cor-
purile străine din flux în timpul încărcării materialului recoltat. 
Ulterior, tensiunea prestabilită asigură revenirea automată a 
cuțitului la poziția corectă de lucru.

Pretensionare reglabilă a cuțitelor.

Pretensionarea cuțitelor poate fi ajustată cu ușurință cu ajuto-
rul unei manivele pentru a adapta în mod versatil forța de 
declanșare la diferite condiții de funcționare.

Calitate superioară a furajelor.

Aripile de transport late asigură o tocare curată și gestionarea 
atentă a furajelor.
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Sistem CLAAS cu cuțite duble

Cuțitele duble CLAAS sunt ascuțite pe ambele laturi și sunt 
extrem de robuste. Forma lor inovatoare cu o bază lată la vâr-
furi asigură stabilitate maximă și menține fanta cuțitelor închisă 
permanent pe durata ascuțirii. Cele 40 de cuțite pot fi rotite 
confortabil de-a lungul unei zile lungi de lucru, asigurând cali-
tatea optimă a tocării cu un necesar minim de întreținere. 

Cuțite duble stabile cu fixarea cuțitelor.

Toate cuțitele sunt protejate individual împotriva deteriorării din 
cauza obiectelor străine și includ o funcție de revenire auto-
mată în poziția de lucru. Sensibilitatea fixării cuțitelor poate fi 
ajustată în funcție de diferite condițiile de lucru, protejând ast-
fel cuțitele. Dacă este necesar, cuțitele pot fi pliate hidraulic.

Suport pentru un set suplimentar de cuțite

Un suport suplimentar vă permite să transportați un set de 
rezervă de cuțite duble. Aceasta înseamnă că veți avea întot-
deauna patru seturi de cuțite perfect ascuțite pentru a garanta 
tocarea la calitate maximă pe parcursul zilelor lungi de muncă 
pe teren.

Suporturi pivotante pentru cuțite pentru schim-
barea facilă a acestora.

Cu suporturi pentru cuțite care pivotează hidraulic către exte-
rior și o podea transportoare cu racleți care poate fi rabatată 
cu 90° în jos, noua remorcă cu dublă întrebuințare CARGOS 
oferă accesibilitate optimă. Funcțiile de blocare și deblocare 
centralizată a cuțitelor simplifică înlocuirea acestora. Un ghidaj 
pentru cuțit fixează poziția cuțitelor atunci când acestea pivo-
tează în locul destinat.

Cuțitul pentru tăierea perfectă. 

Cuțitele duble CARGOS sunt fabricate din oțel special, aliat și 
călit. Echilibrul perfect dintre duritate și rigiditate asigură cea 
mai ridicată durată de viață a cuțitelor și astfel
maximizarea calității tăierii.

De două ori mai tăioase.

„Conceptul remorcii m-a convins în mod absolut. Îmi place în 
special sistemul de cuțite duble și calitatea de tăiere de 
primă clasă.”

Günter Eisele, 
 fermier,
Baden Württemberg, 
Germania
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AQUA NON STOP COMFORT.

Alternativa fără compromisuri la șlefuirea uscată. Sistemul unic 
de șlefuire umedă asigură un proces simplu de șlefuire a ori-
cărui cuțit standard curbat, pentru o șlefuire incredibil de pre-
cisă. Cuțitele sunt răcite eficient în cadrul procesului de șlefuire 
pentru a evita supraîncălzirea și pierderea durității. Orice praf 
nociv rezultat în timpul procesului de șlefuire este absorbit de 
apă și nu contaminează aerul respirat, protejându-vă astfel 
sănătatea.

AQUA NON STOP COMFORT este primul dispozitiv de șlefuire 
umedă complet automat pentru cuțitele remorcilor încărcă-
toare și cuțitele pentru presele de balotat. Cuțitele sunt ascu-
țite indiferent de gradul de uzură, iar șlefuirea nu este execu-
tată pe o rază fixă, ci de-a lungul contururilor individuale ale 
cuțitelor. Dispozitivul poate șlefui până la 52 de cuțite pe lot. 

Deoarece unghiul de șlefuire este întotdeauna corect, razele și contururile inițiale 
ale cuțitelor sunt păstrate.

Concept simplu de operare: nu este necesară intervenția manuală, timp redus 
de configurare.

Umplere facilă, datorită carcasei cu deschidere largă.

AQUA NON STOP COMFORT a obținut medalia de argint DLG.

Sistem de ascuţire automată a cuţitelorAscuțire automată – permanent.

Șabloanele interschimbabile, permit ascuțirea cu precizie 
superioară a unui număr uriaș de tipuri de cuțite.

Avantajele dumneavoastră în comparație cu procesul 
standard de ascuțire:

 − Consum redus de carburant, datorită cuțitelor ascuțite per-
manent

 − Uzură redusă pentru o durată de viață mai lungă a cuțitelor
 − Durată de viață mai lungă a cuțitelor
 − Sarcină redusă asupra întregului tren de rulare, datorită 
cuțitelor ascuțite perfect

 − Eficiență mai ridicată și randament pe suprafață îmbunătățit 
 − Niciun dezavantaj din cele aferente șlefuirii uscate a remorcii 

„Folosim AQUA NON STOP COMFORT pentru a ne ascuți 
cuțitele și șlefuirea aproape că se întâmplă de la sine. Deoa-
rece putem roti cuțitele, putem lucra de două ori mai mult 
până când este nevoie să le ascuțim.

Menno Poppink, 
manager de flotă, 
Poppink Bros. B.V., 
Olanda

Atașați al doilea set de cuțite din suport.

Cuțite perfect ascuțite la începutul zilei de 
lucru.

Patru seturi de lame perfect șlefuite cu 
AQUA NON STOP COMFORT și sistemul 
de gestionare a ascuțirii cuțitelor CAR-
GOS.

Apoi ascuțiți ambele seturi de cuțite folosind 
tehnologia unică de șlefuire umedă AQUA NON 
STOP COMFORT.

Rotiți cuțitele și continuați să lucrați cu cuțite 
ascuțite perfect.

Rotiți cuțitele și continuați să lucrați cu cuțite 
ascuțite perfect.
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Clapetă de alimentare pivotantă și încărcături 
optime.

Un grătar suplimentar amplasat în zona plăcii frontale ajută la 
prevenirea pierderii de furaje în timpul operațiunilor de încăr-
care. În cazul remorcii CARGOS 9000, acest grătar poate fi 
rabatat în față cu 90° pentru a asigura mai mult spațiu liber și 
pentru a facilita procesul de recoltare în timpul operațiunilor de 
tocare. (Această dotare este opțională pentru CARGOS 8000). 

Clapeta de alimentare poate fi prevăzută suplimentar cu un 
mecanism de încărcare automat, integrat și ajustabil, care 
include un senzor de unghi pentru a detecta înclinarea clapetei 
de alimentare și care activează în mod corespunzător 
podeaua transportoare cu racleți. De asemenea, un bolț de 
sarcină pentru detectarea cuplului la antrenarea rotorului este 
disponibil opțional. Combinația dintre acești doi senzori asi-
gură umplerea optimă a remorcii și utilizarea la maxim a capa-
cității de încărcare.

Prevenirea fără probleme a blocării angrenaje-
lor.

Fucția de coborâre a carcasei tocătorului este standard pentru 
toate remorcile cu dublă întrebuințare CARGOS. În cazul blo-
cării angrenajelor, atât suporturile cuțitelor, cât și carcasa 
tocătorului pot fi coborâte confortabil folosind ecranul operato-
rului (sau, opțional, acest lucru poate fi efectuat automat). 
Drept urmare, distanța între carcasa tocătorului și rotor crește, 
facilitând astfel pornirea prizei de putere și permițând elimina-
rea cu ușurință a blocajelor.

Control automat al articulației proțapului și 
reducerea optimă a sarcinii operatorului.

Toate remorcile cu dublă întrebuințare CARGOS sunt echipate 
standard cu o funcție care permite definirea a trei poziții sepa-
rate ale proțapului: pentru încărcare, manevrare la capăt de 
rând și pentru transport. 

Controlul automat unic al articulației proțapului este disponibil 
opțional pentru toate modelele CARGOS 9000 și 8000.

În modul de încărcare, această funcție garantează adaptarea 
activă a articulației hidraulice a proțapului la terenul schimbător 
și condițiile de operare, având ca rezultat urmărirea optimă a 
conturului solului de către pickup și un flux consistent, neîntre-
rupt de material recoltat. Sarcinile operatorului sunt reduse, 
randamentul este sporit, iar uzura pickup-ului este minimizată.

Încărcare inteligentă. Încărcare

Folosind toată capacitatea disponibilă.

În cazul remorcilor cu role de dozare, un senzor pe rola inferi-
oară declanșează un semnal complet și duce la decuplarea 
limitatorului de cursă. În cazul remorcilor fără role de dozare, 
această funcție este asigurată de către un senzor al mecanis-
mului de blocare a rampei. Un senzor de umplere cu ultrasu-
nete disponibil opțional măsoară distanța între materialul recol-
tat și rampă. Atunci când transmite un semnal „remorcă plină”, 
afișat pe terminalul de comandă, podeaua transportoare cu 
racleți este dezactivată automat.

Și mai mult volum?

Cu înălțarea marginilor superioare disponibilă opțional puteți 
mări suplimentar volumul de încărcare, în funcție de model cu 
până la 2,5 m³.

Senzor pentru nivelul de umplere. Senzor de cuplu. Senzor de unghi pe clapeta de ali-
mentare.

Prevenirea automată a blocării angre-
najelor a primit medalia de argint 
DLG.

Controlul automat al articulației pro-
țapului permite încărcarea fără pro-
bleme pe teren înclinat.

Clapeta de alimentare se pliază 
hidraulic spre partea frontală.



24 25

Structura modulară facilitează instalarea rolelor de dozare. 
Modulul cu role de dozare, disponibil opțional, este alcătuit din 
două sau trei role de dozare în cazul remorcilor cu dublă între-
buințare CARGOS 9000 și 8000, două role de dozare în cazul 
remorcii de transport furaje CARGOS 700, și trenul de rulare 
complet începând de la transmisia principală. Rolele de 
dozare sunt prevăzute cu gheare ultra-rezistente, dispuse în 
formă elicoidală și au un diametru de 460 mm. Rolul lor este 
de a asigura descărcarea și distribuirea optimă a furajelor. 

Modulul cu role de dozare oferă opțiunea descărcării prin con-
trolarea turației, viteza podelei transportoare cu racleți fiind 
redusă treptat atunci când trenul de rulare al rolelor de dozare 
depășește o anumită turație. Acest lucru accelerează procesul 
de descărcare și reduce sarcinile operatorului. Atunci când 
rolele de dozare nu sunt necesare, modulul poate fi demontat 
cu ușurință în doar 15 minute. Astfel, vitezele de descărcare 
sunt mai mari și capacitatea de încărcare crește cu 0,5 tone. 
Sunt introduse foi de tablă pentru a etanșa orificiile.

Podea transportoare cu racleți fiabilă.

Sistemul de antrenare hidraulică a podelei transportoare cu 
racleți, integrată și protejată de către profilul C, este disponibil 
în versiunea cu una sau două viteze pentru modelele CAR-
GOS 8000 și 700 și este disponibil standard în versiunea cu 
două viteze în cazul modelului CARGOS 9000. La modelele 
CARGOS 9000 și 700, sistemul este antrenat pe ambele 
laturi. Axul cardanic continuu este sprijinit în partea centrală 
pentru a asigura descărcarea fiabilă, chiar și în cazul încărcă-
turilor grele. În modul de descărcare, podeaua transportoare 
cu racleți poate fi rabatată în sus, în poziție orizontală, pentru a 
permite descărcarea rapidă, fără reziduuri.

Descărcare rapidă.

Toate remorcile CARGOS cu dublă întrebuințare au o rampă 
cu deschidere amplă și un unghi de deschidere ajustabil. 
Viteza de descărcare poate fi crescută individual la primul nivel 
de viteză al podelei transportoare cu racleți pentru a asigura 
utilizarea optimă a randamentului rolelor de dozare. Configura-
ția conică a structurii cu o deschidere de 5 cm către partea 
din spate optimizează procesul de descărcare.

DescărcareOperațiuni eficiente în siloz.

Modul cu două role pentru remorcile de transport furaje.Modul cu două role pentru remorcile cu dublă întrebuințare.Modul cu trei role pentru remorcile cu dublă întrebuințare.

Role de dozare eficiente.
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Flexibilitate, atunci când este necesară.

Exclusiv pentru CLAAS – ansamblul de încăr-
care demontabil.

Ansamblul complet de încărcare și de tăiere este demontat 
sau montat cu ușurință în aproximativ 20 de minute. Acest 
lucru ajută la protejarea componentelor în timpul tocării și spo-
rește capacitatea de încărcare cu 2,5 tone. De asemenea, 
contribuie la facilitarea curățării și întreținerii ansamblului de 
încărcare.

Întregul ansamblu de încărcare este atașat cadrului folosind 
doar două îmbinări prin șuruburi, pe partea stângă, respectiv 
pe partea dreaptă. Celelalte conexiuni pentru operațiile de 
instalare și demontare sunt cablurile hidraulice, cuplajul cu 
dinți curbați al mecanismului de antrenare și conexiunile elec-
tronice. Toate setările ansamblului se mențin pe parcursul pro-
cesului.

Un cadru opțional de transport este disponibil pentru demon-
tarea ansamblului. Demontarea ansamblului simplifică proce-
durile de curățare și de întreținere.

Conversie în remorcă de transport furaje

Slăbirea șuruburilor. Deconectarea axului cardanic. Inserarea capacului de canal.Eliberarea ambreiajului hidraulic.Toate funcțiile importante ale direcției sunt contro-
late direct de la remorcă.
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OperareTotul la îndemână şi la vedere.

NOU: CEMIS 700.

Prin terminalul CEMIS 700, CLAAS vă oferă soluția de control 
al implementului independent de tractor, prin utilizarea hidrauli-
cii de confort load-sensing și ISOBUS. CEMIS 700 combină 
numeroase elemente de operare pentru un control intuitiv al 
utilajului. Controlul poate fi efectuat în mod opțional utilizând 
ecranul tactil, tasta sau butonul rotativ. În combinație cu 
designul ergonomic, aceasta creează baza pentru operarea 
confortabilă și navigarea intuitivă în cadrul meniului. Terminalul 
include un afișaj color și poate afișa imaginile transmise de 
până la două camere video.

Flexibilitate la utilizare.

Fiecare remorcă cu dublă întrebuințare CARGOS, precum și 
modelele CARGOS 750 și 760 BUSINESS sunt echipate stan-
dard cu hidraulică de confort load-sensing. 
Acestea sunt controlate central prin intermediul CEMIS 700 
sau al unui tractor cu un terminal compatibil ISOBUS, cum ar 
fi CEBIS cu ISO UT din gama curentă AXION și ARION. În 
plus, utilajul poate fi controlat și prin terminalele standard ISO-
BUS disponibile pe piață, precum S10.

Utilajul poate fi controlat cu o singură mână.

Prin utilizarea AUX aveți posibilitatea de a transfera în mod 
individual toate funcțiile importante ale utilajului pe maneta de 
comandă a tractorului, având astfel la propriu în mână contro-
lul asupra implementelor.

UT înseamnă Universal Terminal și, prin 
urmare, posibilitatea de a opera un utilaj prin 
orice terminal sau o mare varietate de dispo-
zitive cu un singur terminal - cu condiția ca 
ambele părți să fie compatibilite UT.

Pentru cei interesați:

AUX este abrevierea pentru Control auxiliar. În 
mod specific, aceasta înseamnă alocarea 
funcțiilor utilajului direct pe tastele funcționale 
sau pe un joystick al tractorului, pentru con-
trolul direct. Trebuie făcută o distincție între 
cele două standarde AUX-O și AUX-N.

NOU

CEMIS 700 CEBIS cu ISO UT

Dimensiunea ecranului 7 inch 12 inch
Operare ISOBUS (ISO UT) UT 1 / UT 2 UT 1 / UT 2
Operare Taste / buton rotativ / AUX-O / AUX-N Buton rotativ / AUX-O / AUX-N
Tactil Standard Standard
Interfață cameră video Standard (2) Standard (2)
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Sisteme de asistență pentru operatorInterconectare inteligentă.

TIM SPEED CONTROL.

TIM SPEED CONTROL adaptează automat viteza de depla-
sare a tractorului în funcție de gradul de utilizare a capacității 
remorcii CARGOS. Astfel, se asigură un flux constant, uniform 
de material recoltat, ce are ca rezultat calitatea optimă a tocă-
rii. De asemenea, veți ști că remorca este folosită la capacitate 
maximă prin eliminarea timpilor morți cauzați de supraîncăr-
cărcarea unității de încărcare. TIM SPEED CONTROL face 
tehnologia mult mai ușor de utilizat, iar setările pot fi reglate 
individual pentru diferite condiții de recoltat. Combinația dintre 
un tractor CLAAS și o remorcă autoîncărcătoare de furaje asi-
gură eficiență maximă încă din anul 2015. Începând cu sezo-
nul 2020, CARGOS va controla toate tractoarele compatibile 
TIM.

Recoltare cu o eficiență nemaiîntâlnită.

Cu TELEMATICS pentru remorcile cu dublă întrebuințare CAR-
GOS, CLAAS oferă sisteme inteligente pentru segmentul de 
recoltat furaje în vederea optimizării proceselor de recoltare și 
pentru a atinge un grad mai ridicat de utilizare a capacității uti-
lajelor. Soluțiile software și electronice inovatoare garantează 
folosirea utilajelor la randament maxim și posibilitatea de a uti-
liza eficient performanțele ridicate ale utilajelor complexe, de 
mare putere. O condiție importantă în acest sens o reprezintă 
comunicarea activă între implementul atașat și tractor.

Nimic nu scapă de TELEMATICS.

TELEMATICS se asigură că toate datele de operare înregis-
trate, cum ar fi timpul de lucru, greutățile sau numărul de 
încărcări sunt procesate, stocate și evaluate direct de către 
computer. Acest lucru ajută la optimizarea proceselor de 
recoltare și asigură valorificarea utilajelor la capacitate maximă.
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Iluminat

Acoperirea spațiului de încărcare pentru toate 
modelele.

Pentru a preveni orice pierdere de încărcătură în timpul trans-
portului rutier, pentru toate modelele CARGOS este disponi-
bilă opțional o acoperire a spațiului de încărcare pe ambele 
părți. Aceasta este controlată confortabil de pe scaunul din 
cabina tractorului.

Totul sub ochii dumneavoastră.

Camera video pentru marșarier PROFI CAM asigură o imagine 
completă asupra a ceea ce se întâmplă în spatele remorcii. 
Ecranul cu diagonala de 7 inch poate afișa simultan până la 
4 imagini diferite.

Siguranță pe drum. Ziua şi noaptea.

Pachetul de iluminare pentru munca pe timp 
de noapte.

Pentru modelele CARGOS este disponibil un pachet opțional 
de lumini de lucru cu 11 LED-uri HELLA de înaltă calitate, 
pentru munca pe timp de noapte.

Luminile de lucru LED transformă noaptea în zi și asigură ilu-
minarea optimă a următoarelor zone:
2 x pickup și flux de material recoltat
1 x carcasa tocătorului pentru schimbarea cuțitelor
2 x interiorul remorcii
2 x apărătoare de noroi
4 x părțile exterioare



34 35

Proțap | Prindere | Propulsie

Antrenarea rotorului.

Utilajele CARGOS sunt echipate standard cu un arbore carda-
nic dublu cu unghi larg. Utilajul este protejat de un cuplaj de 
oprire tip camă de 1.800 Nm în cazul CARGOS 8000, respec-
tiv de un cuplaj de 2.000 Nm în cazul CARGOS 9000, prote-
jând eficient componentele sistemului de transmisie, chiar și la 
randamente foarte ridicate. Arborele cardanic transferă pute-
rea către transmisia principală de mari dimensiuni, care este 
conectată la roata dințată cilindrică a rotorului prin intermediul 
unui cuplaj cu dinți curbați. Roata dințată funcționează într-o 
baie de ulei. Acest design simplifică semnificativ operațiunea 
de prindere atunci când demontați sau montați ansamblul de 
încărcare.

Antrenarea rolelor de dozare.

Rolele de dozare sunt antrenate de un angrenaj conic cu 
cuplaj integrat. Protecția împotriva suprasarcinilor este asigu-
rată de un cuplaj de oprire tip camă pentru role de dozare.

Diferite opțiuni pentru proțap.

Toate modelele CARGOS sunt echipate cu un proțap robust, 
subțire cu pickup lat pe bara transversală pentru stabilitate și 
manevrabilitate maxime. Remorcile cu dublă întrebuințare sunt 
echipate standard cu o prindere în partea de jos cu o sarcină 
pe proțap de 3 tone. Modelele tandem pot fi echipate opțional 
cu un proțap cu o sarcină de 4 tone, pentru o greutate 
maximă admisă mai ridicată. Elementul de susținere cu reglare 
pe înălțime este integrat central în proțap, pentru un design 
simplu.

Atașat ferm.

În funcție de piață, remorcile sunt livrate fie cu un inel de prin-
dere sau o bilă Scharmüller K80. 

Suspensia proțapului. 

Pentru confort optim pe șosea sau pe teren, pentru CARGOS 
700 este disponibilă opțional o suspensie cu două rezervoare 
sub presiune. În cazul modelelor CARGOS 9000 și 8000, 
această suspensie este inclusă în dotarea standard. Pentru a 
asigura ridicarea fiabilă sub sarcină, chiar și atunci când trece 
peste material recoltat însilozat sau când intră sau iese de pe 
teren înclinat, la toate modelele CARGOS sunt instalați cilindri 
de ridicare de mari dimensiuni la proțap.

Antrenare puternică.

Antrenarea rolelor de dozare.Roata dințată cilindrică a 
rotorului.

Antrenarea rotorului.Suspensia proțapului
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TransmisieDesign modular pentru orice cerințe.

Trenul de rulare.

Designul unic CLAAS se bazează pe o construcție modulară, 
înșurubată a cadrului, cu economii semnificative de greutate 
comparativ cu ansamblurile de axe convenționale. Opțional, 
este disponibilă o suspensie mecanică cu arcuri parabolice 
sau un șasiu cu suspensie hidraulică. Datorită designului 
modular, unele modele de axe tandem pot suporta sarcini de 
18 sau 20 de tone sau, în cazul axelor tridem, sarcini de 27 
sau 30 de tone. Două dintre cele mai mari modele, CARGOS 
9600 și 760, sunt disponibile doar cu tren de rulare tandem. 
Șasiul mecanic robust CLAAS reprezintă o alternativă econo-
mică, mai ales împreună cu trenul de rulare tandem.

Sistemul de frânare.

CARGOS este echipat cu frâne cu dimensiuni generoase pen-
tru siguranță operațională optimă atât pe teren, cât și pe dru-
murile publice.
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Anvelope

Alliance I 380 750/45 R 26.5

În funcție de specificațiile naționale, un CARGOS cu omologare de tip CE poate 
fi dotat opțional sau nu cu apărătoare de noroi.

BKT 710/50 R 30.5

Alliance 128 HS 800/35-22.5Vredestein 710/40 R 22.5

ALLIANCE 885 800/45 R 30.5 

Compromisul ideal: 26,5".

Anvelopele de mari dimensiuni, de 26,5˝, asigură tractarea 
optimă, mai ales pe teren umed. Dimensiunile mari, suprafața 
de contact mare și comportamentul antiruliu reprezintă o solu-
ție excelentă atunci când vă concentrați să limitați înălțimea 
remorcii.

Dimensiuni individuale ale anvelopelor.

Pentru a pregăti CARGOS pentru orice condiții de operare, 
aveți la dispoziție o gamă vastă de anvelope, în funcție de vari-
anta de utilaj și de cerințele dumneavoastră, cu dimensiuni de 
22,5˝, 26,5˝ sau de 30,5˝. 

Protecție maximă a solului: 30,5".

O suprafață maximă de contact protejează solul și reduce 
costurile: comportamentul îmbunătățit antiruliu și antirăstur-
nare reduce semnificativ consumul de carburant.

Centru de greutate coborât și o bază lată: 
22,5".

Anvelopele mai mici asigură un centru de greutate foarte jos, 
oferind stabilitate maximă în pante, în special pe teren înclinat.

Anvelope optime.
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DirecţieO bază generoasă – şi viteze de până la 60 km/h.

Axă remorcată viratoare.

O axă remorcată viratoare care poate fi blocată cu ajutorul ter-
minalului de operare este disponibilă pentru modelele cu axe 
tandem și tridem, în funcție de modelul respectiv. Atunci când 
este folosit ISOBUS, confortul la conducere al acestei variante 
de bază poate fi îmbunătățit suplimentar, deoarece axele 
remorcate pot fi blocate automat la depășirea unei anumite 
viteze sau în cazul deplasării în marșarier.

Axă tridem cu deplasare în mod crab.

Datorită direcției cu reglare pozitivă electrohidraulică, CAR-
GOS se poate deplasa integral în modul crab. Virarea primei și 
celei de-a treia axe în aceeași direcție permite efectuarea unor 
manevre deosebite în situații speciale. Operatorul se poate 
îndepărta de peretele din siloz sau poate contracara aluneca-
rea în pantă. Zona de răsturnare poate fi mărită temporar pe 
suprafețe umede.

Unghi maxim de bracaj.

Puteți efectua manevre strânse de virare atât cu ajutorul axei 
tandem remorcate viratoare, cât și folosind direcția cu reglare 
pozitivă electrohidraulică. Astfel, beneficiați de flexibilitate 
maximă în spații înguste pentru toate modelele CARGOS.

Rapid pe șosea.

Înmatriculare pentru deplasarea cu 40 sau 60 km/h pentru 
toate modelele CARGOS 9000 și 8000.

Axă de ridicare.

În cazul ansamblurilor cu axă tridem și compensare hidraulică, 
axa față este disponibilă opțional ca axă de ridicare. Acest 
lucru reduce uzura anvelopelor, dar și consumul de carburant. 
Tracțiunea poate fi, de asemenea, sporită atunci când este 
necesar, crescând greutatea pe axa spate a tractorului.

CLAAS a primit o medalie de argint 
DLG pentru optimizarea unui sistem 
de direcție cu reglare pozitivă electro-
hidraulică pentru axele remorcate.

Direcție cu reglare pozitivă electrohidraulică.

Exclusiv la CLAAS, modelele cu hidraulică de confort pot fi 
echipate cu direcție cu reglare pozitivă electrohidraulică, cu 
avertizare adaptivă privind unghiul de articulare și ajustarea 
direcției în funcție de viteză. Astfel, comportamentul direcției 
este ajustat complet automat la situația de conducere, în orice 
moment. Sistemul alege întotdeauna cel mai bun compromis 
între manevrabilitate și stabilitate și previne alunecarea remorcii 
în pantă. Acest sistem a primit medalia de argint din partea 
DLG. 

Atunci când abordează curbe strânse, asistentul de avertizare 
privind unghiul articulației emite o alarmă acustică pentru a 
avertiza operatorul înainte de posibilitatea producerii unei coli-
ziuni între tractor și proțap. Astfel, se poate valorifica la maxi-
mum manevrabilitatea acestei combinații, iar CARGOS devine 
alegerea ideală pentru regiuni cu terenuri mici și drumuri de 
acces înguste.
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CARGOS 9000.

Dispunând de cele mai recente inovații, această 
remorcă este perfect adaptată pentru fermele comune 
și cele de mari dimensiuni.

CARGOS
Volum de încărcare 
(DIN) Compresie medie

9600 m3 501 1001

9500 m3 441 881

1 Cu extensii pentru partea superioară a cadrului

CARGOS 9000Maestrul eficienței.
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CARGOS 9000Capacitate suplimentară de transport inegalabilă.

O gamă cu impact.

Cu o greutate maximă admisă de până la 34 de tone, mode-
lele CARGOS 9000 întrec orice altă remorcă cu dublă întrebu-
ințare în materie de eficiență. 

Datorită numărului crescut de grinzi și a distanței reduse între 
acestea, veți avea stabilitate maximă chiar și cu încărcătură 
completă. Un argument suplimentar privind stabilitatea CAR-
GOS este faptul că este autorizat pentru transportul de tocă-
tură de lemn.

Randament foarte ridicat.

CARGOS 9000 dispune de mai multă putere la rotor, întrucât 
dispozitivul principal de antrenare este protejat printr-un cuplaj 
de oprire tip camă de până la 2000 Nm, permițând randament 
maxim. La descărcare, dispozitivul de antrenare puternic asi-
gură performanțe de top.

„Încărcarea și compactarea materialului sunt excelente, la fel 
și calitatea tăierii, chiar și în cazul culturilor dificile, cum ar fi 
furajele verzi.”

„Utilajul meu CARGOS își face treaba și este deosebit de 
manevrabil pe suprafețele mici cu care lucrăm. Ceea ce m-a 
convins pe mine a fost stabilitatea pe teren înclinat.”

„Utilajele fac o muncă excelentă și avem sprijin excelent din 
partea dealerului nostru CLAAS.”

Contractor Jens 
Breuer, Renania de 
Nord-Westfalia
Germania
CARGOS 9600 și 
9500

Christian Popp, 
Goldkronach Bavaria, 
Germany
CARGOS 9500 
 Tridem

Dimitar Machuganov,
AZD AGRO, Bulgaria
4 x CARGOS 9600

Descărcare dependentă de cuplu.

Viteza podelei transportoare cu racleți este redusă automat în 
cazul depășirii unei anumite turații a dispozitivului de acționare 
pentru rolele de dozare.

Volum suplimentar.

CARGOS 9000 poate fi, de asemenea, echipată cu extensii 
pentru partea superioară a cadrului. Acestea sunt ușor de ata-
șat și pot fi montate ulterior, în orice moment. Extensiile pentru 
partea superioară a cadrului măresc cu 2,5 m3 capacitatea.
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CARGOS 8000.

Remorca autoîncărcătoare CARGOS 8000 demon-
strează ce se poate face atât în cazul contractării, cât 
și în cadrul fermelor de familie, cu propriile echipa-
mente – pe tot parcursul anului.

CARGOS
Volum de încărcare 
(DIN) Compresie medie

8500 m3 41,5 82
8400 m3 381 71
8300 m3 30 60

1 Cu extensii pentru partea superioară a cadrului

CARGOS 8000Activ pe tot parcursul anului.
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CARGOS 8000Tehnologie profesionistă pentru ferma 
dumneavoastră.

Modelele din gama CARGOS 8000.

Partenerul ideal pentru ferma familiei și pentru operațiunile pe 
mai multe ferme. Utilajele extind performanțele profesioniste în 
segmentul dumneavoastră de afaceri.

Echipate cu tehnologia de la utilajele mai mari, aceste remorci 
au capacități de încărcare de până la 41,5 m³. Datorită nume-
roaselor opțiuni cunoscute de la seriile de modele mai mari, 
puteți adapta remorcile în funcție de preferințele și nevoile indi-
viduale. De exemplu, pentru o protecție maximă a solului, 
CARGOS 8500 este disponibilă în varianta tridem cu anvelope 
de 30,5" - o caracteristică absolut unică în această clasă. Cu 
CARGOS 8400 echipat cu extensii pentru partea superioară a 
cadrului, CLAAS oferă un model foarte interesannt pentru 
acest segment, cu volum de încărcare de 38 m³.

Fermierul Harmen Bouma își utilizează modelul CARGOS 
8500 pentru recoltarea unei ierbi proaspete:

„Am nevoie de o remorcă eficientă, dar care să nu pună pre-
siune asupra ierbii proaspete și sensibile. CARGOS este cea 
mai potrivită remorcă pentru această activitate”.

„Funcțiile automate simplifică sarcinile operatorului, astfel 
încât pot aloca orice operator la acest utilaj.”

Cuțitele duble ascuțite pe ambele laturi economisesc timp și 
pot fi manevrate ușor. „Cu ajutorul cuțitelor duble, ca fermier 
pot lucra tot anul, fără a fi nevoie să le ascut. Acest aspect 
ne ușurează munca enorm în timpul recoltării.”

Fermier
Heiko Gronewold,
Saxonia Inferioară
CARGOS 8400

Contractorul Hermut Hubert și-a achiziționat prima remorcă 
CARGOS 8500 Tridem în 2015, pe a doua în 2016 și pe a 
treia în 2019. Acesta lucrează în principal pe sol mlăștinos și 
este mulțumit pe de-a-ntregul de remorca sa:

„Structura CARGOS este robustă și realizează fără probleme 
această operațiune complexă de recoltare”.

Contractor Hermut 
Hubert din Saxonia 
Inferioară, Germania
3 x CARGOS 8500

Fermierul Harmen 
Bouma din Țările de 
Jos care utilizează 
CARGOS 8500

Mike Kettle, 
 contractor, 
Kettle Contracting 
Ltd., Noua Zeelandă 
CARGOS 8300
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O reacție în lanț perfectă.

Un lanț de recoltare funcționează cu succes atunci 
când toate verigile lanțului sunt perfect coordonate. Cu 
un volum de încărcare de până la 51 m3, remorca de 
transport furaje CLAAS CARGOS 700 este perfectă 
pentru un lider global al pieței precum combina de 
recoltat furaje JAGUAR – o potrivire care permite între-
gului lanț de recoltare furaje CLAAS să aibă cel mai 
ridicat nivel de performanțe.

CARGOS Volum de încărcare (DIN)
760 m3 511

750 m3 44,51

740 m3 38,51

1 Cu extensii pentru partea superioară a cadrului

Remorcă de transportUn sport preferat – transportul materialelor.
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StructurăFiabilitate pe care vă puteți baza.

Structura.

Profilul C cu o înălțime de 300 mm și podeaua stabilă a mode-
lelor CARGOS 700 asigură stabilitate maximă. Drept urmare, 
toate modelele sunt aprobate pentru transportul tocăturii de 
lemn. Astfel, CARGOS garantează un nivel inegalabil de fiabili-
tate, atât în cazul deplasărilor lungi, cât și al celor pe teren 
accidentat.

Tensionarea lanțurilor.

Lanțurilor podelei transportoare cu racleți funcționează fiabil, 
cu un grad redus de uzură doar dacă sunt perfect tensionate. 
Datorită accesului facil la lanțurile podelei transportoare cu 
racleți, acestea pot fi tensionate confortabil în orice moment.

Proțapul.

Proțapul subțire permite unghiuri de virare foarte largi. Elemen-
tul de susținere este integrat în proțap pentru protecție supli-
mentară și poate fi rabatat în jos în vederea decuplării.

Podeaua transportoare cu racleți.

Podeaua din oțel este galvanizată la cald și astfel este rezis-
tentă la coroziune și extrem de durabilă. Cele patru lanțuri 
transportoare plate, solide au o sarcină de rupere ridicată. 
Dinții angrenați împreună cu lanțurile transportoare plate în 
zona de deflecție asigură ghidarea fiabilă a materialului recol-
tat. În același timp, lanțurile sunt curățate de tocătura de lemn 
sau de orice alte reziduuri ale materialelor recoltate în timpul 
procesului de deflecție. În acest mod, se asigură prevenirea 
fiabilă a blocării lanțurilor cu materialul recoltat.

Șasiu proiectat individual. 

CARGOS 700 include, de asemenea, șasiul modular tandem 
sau tridem CLAAS, disponibil fie cu suspensie mecanică sau 
cu compensare hidraulică sau, opțional, cu suspensie hidrau-
lică. Datorită gamei variate de anvelope disponibile (22,5", 
26,5" sau 30,5"), CARGOS 700 se transformă într-o remorcă 
de transport personalizată.

Volum maxim de încărcare combinat cu mane-
vrabilitate superioară.

Datorită grilei față înclinate la 30° și cadrului conic spre partea 
din spate, toate modelele oferă un volum maxim de încărcare. 
Rezultatul constă în remorci foarte scurte care asigură un nivel 
impresionant de manevrabilitate.

Pentru a crește suplimentar volumul de încărcare, sunt dispo-
nibile extensii suplimentare pentru partea superioară a cadrului 
pentru toate cele trei modele.
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Proțap reglabilProțapul reglabil special.

Tocare curată.

Operatorul poate coborî proțapul hidraulic reglabil pentru a 
mări suprafața țintă de tocare în cazul deplasării în față. Pro-
țapul direcționează cu ușurință materialul recoltat către 
remorcă, acolo unde trebuie să ajungă, nu doar în timpul 
deplasării înainte, ci și în viraje. Astfel, cuplarea și decuplarea 
remorcii este simplificată, deoarece proțapul poate fi setat la 
înălțimea dorită, prin apăsarea unui buton.

Descărcare mai rapidă.

Ridicarea proțapului accelerează semnificativ procesul de des-
cărcare. Materialul recoltat este înclinat înapoi imediat, iar rezi-
duurile sunt transportate mai rapid din remorcă. În plus, carac-
teristici precum designul conic și podeaua transportoare cu 
racleți antrenată pe ambele laturi, cu două viteze de descăr-
care permit descărcarea rapidă la siloz.

Creșterea tracțiunii.

Dacă este necesar, tracțiunea poate fi sporită pentru a reduce 
alunecarea, întrucât roțile remorcii vor fi mai apropiate de par-
tea din spate a tractorului atunci când proțapul reglabil este 
ridicat. 

Datorită cilindrilor de ridicare de mari dimensiuni ai proțapului, 
proțapul reglabil hidraulic poate ridica în siguranță remorca, 
chiar și atunci când este complet încărcată. În plus, suspensia 
opțională a proțapului, bazată pe doi acumulatori poate asi-
gura în orice moment confortul optim la conducerea pe 
șosele.

Săgeată de marcare pentru poziția 
orizontală a proțapului reglabil.

Proțapul reglabil hidraulic permite ridi-
carea și coborârea întregii remorci la 
înălțimea maximă, respectiv cea 
minimă.

Rezervor sub presiune pentru sus-
pensia hidraulică a proțapului, dispo-
nibilă opțional.

Două motoare hidrostatice puternice 
în combinație cu transmisia cu două 
trepte asigură descărcarea rapidă.

Proțapul reglabil este operat cu ajuto-
rul a doi cilindri cu dublă întrebuin-
țare, de mari dimensiuni.
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DescărcareDescărcare profesionistă.

Modul role de dozare cu lanț cinematic.

Cele două role de dozare deschise sunt concepute să atingă 
un randament maxim, în timp ce ghearele robuste aranjate 
într-o formație elicoidală pentru a garanta că furajul este depus 
omogen în siloz. Rolele sunt antrenate de către un arbore car-
danic simplu cu unghi larg.

Golire rapidă.

Modelele CARGOS sunt echipate cu motoare hidraulice de 
mare capacitate pentru performanțe ridicate la descărcare. În 
cazul modelelor CARGOS 750 și 760, podeaua transportoare 
cu racleți divizată, cu două viteze maximizează viteza de des-
cărcare.

Controlul secvențial.

Opțional, remorcile cu sistem hidraulic de bază standard pot fi 
echipate cu control secvențial al podelei transportoare cu 
racleți. De îndată ce rampa atinge un unghi predefinit de des-
chidere, podeaua transportoare cu racleți se activează auto-
mat. Acest lucru sporește confortul operatorului și anulează 
nevoia de a utiliza o valvă hidraulică cu acționare dublă.

Asamblare rapidă a 
modulului pentru un 
volum de încărcare mai 
mare și o reducere a 
greutății cu aproximativ 
500 kg.
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Echipament | DirecţieCARGOS 700. O remorcă manevrabilă,  
plină de posibilități.

NOU

Fixarea încărcăturii pentru remorca de trans-
port.

Pentru toate modelele CARGOS 700, BUSINESS sau TREND, 
este disponibilă acoperirea a spațiului de încărcare pe ambele 
laturi. Acoperirea poate fi controlată cu ușurință de la termina-
lul de control (sau în versiunea standard cu o valvă hidraulică 
cu acționare dublă), de pe scaunul tractorului. Aceasta este 
modalitatea rapidă și fiabilă de a vă proteja încărcătura.

Unghiuri de virare maxime.

Unghi de virare de până la 15°, chiar și în cazul anvelopelor 
mari. Astfel, manevrabilitatea optimă este asigurată împreună 
cu cea mai bună protecție a solului. În plus, în combinație cu 
direcția cu reglare pozitivă electrohidraulică, avertizarea adap-
tivă brevetată privind unghiul de articulare asigură protecția 
anvelopelor tractorului la unghiuri maxime de virare.

Direcție cu reglare pozitivă electrohidraulică.

Unghiul de virare a axelor este adaptat automat la viteză, pen-
tru a garanta stabilitate maximă în timpul deplasării. De ase-
menea, exclusiv la CLAAS, sistemul dinamic de ajustare a 
direcției permite clientului să aleagă, în funcție de nevoile sale, 
între protecția maximă a roților și astfel a solului și manevrabili-
tatea maximă a combinației. 

NEU: Direcția cu reglare pozitivă mecanică și 
hidraulică.

În cazul direcției cu reglare pozitivă cu un sistem cu deplasa-
ment pozitiv, controlul axelor viratoare se realizează, în funcție 
de echiparea cu șasiu tandem sau tridem, prin intermediul 
unei conexiuni simple sau duble, pe partea tractorului, cu bilă 
de 50 mm. Astfel, tractarea stabilă pe suprafețe înclinate și 
deplasarea în marșarier cu protecția anvelopelor sunt asigu-
rate.

Direcție tractată.

În cazul direcției tractate, axa viratoare în cazul variantei de 
echipare TREND poate fi blocată simplu, cu o valvă hidraulică 
cu acțiune simplă.

Varianta de echipare BUSINESS TREND
Model 760 750 760 750 740
Volum de încărcare 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 36,5-38,5 m3

Transmisie Tridem Tridem
Tandem

Hidraulică / mecanică Hidraulică / mecanică
Direcţie Direcție cu reglare pozitivă electrohidraulică

Direcție cu reglare pozitivă mecanică și hidraulică Direcție cu reglare pozitivă mecanică și hidraulică
Direcție tractată Direcție tractată

Anvelope 22,5" / 26,5" / 30,5" 22,5" / 26,5" / 30,5"
Operare ISOBUS

Supape hidraulice
Opțiuni Suspensia proțapului

Role de dozare
Acoperire spațiu de încărcare
Pachet de lumini de lucru LED

Suspensia proțapului
Role de dozare

Acoperire spațiu de încărcare
Pachet de lumini de lucru LED

Indicator greutate  
(doar în combinație cu șasiul hidraulic) 

Axă de ridicare (doar în combinație cu șasiul  
tridem și șasiul hidraulic)

Control secvențial podea transportoare cu racleți
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CARGOS 700 BUSINESSEchipamentul BUSINESS. O ofertă superioară.

Tot ceea ce îi trebuie unui profesionist.

Modelele CARGOS 700 BUSINESS sunt echipate standard cu 
sisteme hidraulice load-sensing cu circulație continuă a uleiului 
și operare compatibilă ISOBUS. Astfel, numeroasele funcții 
pot fi programate direct pe joystick-ul tractorului sau pentru 
tastele funcționale sau pot fi controlate direct prin intermediul 
unui terminal ISOBUS (de exemplu, CEMIS 700), în mod simi-
lar funcțiilor disponibile pentru remorcile cu dublă întrebuin-
țare. Numeroase funcții precum pozițiile programabile ale pro-
țapului reglabil pot fi automatizate pentru a spori confortul și 
eficiența. 

O bază solidă.

Antrenarea cu două viteze a podelei transportoare cu racleți, 
disponibilă standard, garantează performanțe maxime de des-
cărcare pentru toate modelele BUSINESS. Anvelopele de mari 
dimensiuni – 26,5" în varianta standard, opțional 30,5" – asi-
gură protecția maximă a solului și manevrabilitatea.

Alegerea dumneavoastră: și mai mult confort.

Pentru modelul dumneavoastră CARGOS BUSINESS sunt 
disponibile opțional dotări suplimentare:

 − direcție cu reglare pozitivă mecanică și hidraulică 
 − direcție cu reglare pozitivă electrohidraulică cu deplasare în 
mod crab

 − un indicator pentru greutatea încărcăturii 
 − o acoperire pentru spațiul de încărcare, pentru a nu pierde 
nimic în timpul transportului

 − sistem automat de gestionare a iluminării

Acoperire profesionistă.

În combinație cu echiparea BUSINESS permite, suplimentar 
față de operarea manuală cu ajutorul terminalului, predefinirea 
unor poziții diferite pentru acoperirea spațiului de încărcare.
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CARGOS 700 TREND

Curat și ordonat în poziția de parcare.

Suporturile pentru toate furtunurile și cablurile mențin curățenia 
și ordinea în hala utilajelor. Etichetele cu explicații simple fac 
prinderea mai ușoară.

TREND. Tot ceea ce aveți nevoie.

Operare confortabilă.

Modelele CARGOS 700 TREND sunt operate confortabil cu 
ajutorul supapelor hidraulice ale tractorului. Podeaua transpor-
toare cu racleți, proțapul reglabil și axa viratoare sunt toate 
controlate astfel. O unitate de comandă de mici dimensiuni 
este disponibilă opțional pentru antrenarea cu două viteze a 
podelei transportoare cu racleți și pentru luminile de lucru. 
Luminile de lucru LED, disponibile opțional, pot fi activate și 
dezactivate folosind unitatea de comandă. În plus, controlul 
secvențial este disponibil pentru rampă și pentru podeaua 
transportoare cu racleți pentru controlul confortabil al podelei, 
reducând în același timp numărul de supape hidraulice nece-
sare pentru tractor. 

Remorcare facilă.

Toate modelele CARGOS 700 TREND, echipate fie cu axe 
tandem sau tridem, au axe remorcate autoviratoare. Proțapul 
reglabil hidraulic permite reducerea sarcinii aplicate axei din 
față a remorcii, chiar și în cazul șasiului tridem cu suspensie 
mecanică. Astfel, tracțiunea tractorului este crescută și depla-
sarea în marșarier a utilajului are impact minim asupra solului. 
Suplimentar, modelele TREND pot fi echipate cu anvelope de 
până la 30,5˝.

Totul la îndemână.

În combinație cu maneta de comandă CLAAS CMOTION, ver-
siunea TREND asigură o operare extrem de confortabilă.



64 65

BioenergieTransportatorul de energie.

Măzăriche-secară intercalată cu iarbă.

Primăvara, măzărichea fixează azotul cu ajutorul rizobiilor, 
lucru de care profită cerealele și culturile de subînsămânțare 
intercalate cu iarbă de îndată ce au germinat. După prima 
recoltă la începutul verii, iarba continuă să crească, permițând 
o a doua recoltă. 

Cu un conținut ridicat de substanță uscată de peste 30%, cul-
tura este excelentă pentru însilozare. Pierderile de substanță 
uscată sunt evitate, deoarece nu sunt necesare etape de 
uscare, iar în mod ideal cultura poate fi tăiată cu DIRECT DISC 
și JAGUAR și transportată direct la siloz în remorca de trans-
port furaje CARGOS.

Silphium perfoliatum.

Silphium perfoliatum este vedeta culturilor energetice. 
Aproape necunoscută până recent, acum se află în prim-pla-
nul conferințelor despre bioenergie.

De îndată ce ați optat pentru această cultură, puteți recolta 
planta pentru mai mulți ani. Aceasta crește la o înălțime de 
peste 3 metri, iar randamentul privind metanul al acestei culturi 
de vară s-a dovedit a fi mai mare decât cel al porumbului în 
cadrul câtorva studii. De asemenea, cultura este mai puțin 
afectată de grindină, iar insectele sunt atrase de polen și de 
nectarul florilor galbene. 

Tocătura de lemn.

Datorită marginilor superioare rezistente și podelei transpor-
toare cu racleți rigide, CARGOS este omologat pentru trans-
portul de tocătură de lemn. O caracteristică suplimentară a 
acestei remorci o reprezintă performanțele pe teren acciden-
tat: șasiul cu suspensie hidraulică demonstrează caracteristici 
excepționale la conducere, chiar și pe drumuri forestiere difi-
cile. Acest lucru permite transportul culturilor cum ar fi planta-
țiile cu timpi reduși de rotație cu plopi și sălcii sau culturi exo-
tice – de exemplu, iarba elefantului (Miscanthus) – precum și al 
materialului colectat în urma răriturii pădurii. De asemenea, 
puteți folosi remorca și pentru alte produse agricole și foresti-
ere similare. Pentru mai multe informații, contactați dealerul 
dumneavoastră CLAAS. 

Lucerna – regina plantelor furajere.

O mare parte din valoarea nutrițională a lucernei se regăsește 
în frunzele acesteia, așadar frunzele trebuie tratate cu foarte 
multă atenție în timpul recoltării. Procesarea acestor plante 
bogate în proteine implică adeseori uscarea și presarea aces-
tora în baloți sau peleți. Este important ca plantele să ajungă la 
destinație fără scăderea valorii nutriționale.

Remorcile cu dublă întrebuințare CARGOS asigură fluxul per-
fect al materialului recoltat de la pickup, prin rotoare și până în 
interiorul remorcii. Cu toate acestea, un lanț de recoltare 
JAGUAR + CARGOS 700 vă va ajuta foarte mult.

Diversitatea este calea spre viitor.

Natura are o abundență de plante cu conținut energetic ridi-
cat, pe lângă porumb și iarbă. Nu doar fermierii noștri, ci și 
operatorii instalațiilor de biogaz și alți producători de energie 
sunt în căutarea culturilor alternative, adică a plantelor care 
pot produce cel puțin același nivel de energie ca porumbul și 
care să asigure și avantaje suplimentare:

 − Măzărichea, trifoiul, lucerna și alte leguminoase fixează azot 
prețios în sol

 − Activarea biotopului solului și îmbunătățirea echilibrului de 
humus are multe efecte pozitive, cum ar fi absorbția unei 
cantități mai mari de apă, risc mai redus de eroziue a solului 
(mai puțin nămol în cazul ploilor abundente), fixarea cres-
cută a CO2 etc.

 − Un risc mai scăzut de îmbolnăvire duce la reducerea utiliză-
rii de pesticide

 − Plantele cu flori atrag albinele și alte insecte utile
 − Diversitatea ajută la minimizarea riscurilor economice 
 − Culturile permanente reduc semnificativ costurile și efortu-
rile, parcelele de mici dimensiuni sau situate la margine 
devenind astfel mai rentabile

 − Capacitatea de lucru poate fi distribuită uniform, iar utilajele 
pot opera la capacitate ridicată pentru perioade mai lungi 

Recoltatul este atât de simplu!
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Orice şi oricând aveți nevoie.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

CLAAS Service & Parts este întotdeauna 
la dispoziția dumneavoastră, 24/7.

service.claas.com

Aprovizionare globală.
Centrul logistic CLAAS Parts din Hamm, Germania, stochează 
aproape 200.000 de piese diferite și are o suprafață de depo-
zitare de peste 140.000 m2. Acest depozit central de piese de 
schimb oferă toate piesele ORIGINAL rapid și sigur în întreaga 
lume. Acest lucru înseamnă că partenerul local CLAAS vă 
poate furniza soluția potrivită pentru recolta sau afacerea 
dumneavoastră într-un timp foarte scurt.

Partenerul dumneavoastră local CLAAS.
Oriunde vă aflați, puteți conta pe noi pentru a vă oferi întot-
deauna serviciile și persoanele de contact de care aveți 
nevoie. Partenerii CLAAS din zona dumneavoastră sunt gata 
să vă acorde sprijin pentru utilaje, în permanență. Cu cunoș-
tințe, experiență, angajament și cele mai bune echipamente. 
Tot ce este nevoie.

Pentru afacerea dumneavoastră: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS vă propune una dintre cele mai variate 
game de piese de schimb disponibile pe piață, de mărci multi-
ple și pentru toate aplicațiile agricole din ferma dumneavoas-
tră.

Special adaptate pentru utilajul dumneavoastră.
Piese fabricate cu precizie, consumabile de înaltă calitate și 
accesorii utile. Alegeți gama noastră completă de produse 
pentru a fi siguri că veți primi exact soluția potrivită, asigurând 
100% fiabilitate de funcționare pentru utilajul dumneavoastră.
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CARGOS – ce altceva?

Putere și eficiență.

 − Sistemul de încărcare cu consum redus de carburant și 
podea transportoare cu racleți înclinată protejează furajele și 
asigură un flux optim de material recoltat până la siloz – de 
la pickup, la EFS, la sistemul de alimentare a podelei trans-
portoare cu racleți controlat de funcția de încărcare auto-
mată și până la sistemul de descărcare.

 − Sistem cu cuțite duble pentru zilele lungi cu condiții dificile 
de lucru, viteză ridicată de descărcare și direcție cu reglare 
pozitivă electrohidraulică – TONI asigură în orice moment 
afișarea cuprinzătoare a datelor despre performanțe și a 
setărilor utilajului.

Protejează solul.

 − Anvelope optime și un concept individual pentru șasiu
 − Suspensia pickup-ului și roată ajutătoare
 − Raport bun putere/greutate

Flexibilă.

 − Conversie facilă din remorcă autoîncărcătoare în remorcă 
de transport furaje prin demontarea ansamblulul de încăr-
care și de tăiere – crescând sarcina utilă și protejând com-
ponentele de încărcare

 − Șasiu modular CLAAS conceput perfect pentru o gamă 
variată de condiții de operare

Întreținere facilă.

 − Carcasa tocătorului cu coborâre hidraulică, podea transpor-
toare cu racleți cu pivotare hidraulică și suporturile cuțitelor 
separate structural de carcasa tocătorului pentru schimba-
rea confortabilă a cuțitelor

 − Cuțite duble robuste CLAAS

Ușor de utilizat.

 − Pachet de iluminare pentru lucrul pe timp de noapte, senzor 
pentru nivelul de umplere, operare intuitivă, afișarea greutății 
încărcăturii



●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740
Volum de încărcare m3 (DIN) 47,5-501 41,5-441 41,5 35,5-381 30 48,5-511 42,5-44,51 36,5-38,51

Volum de încărcare de compresie medie m3 (DIN) 95-1001 83-881 82 71 60 – – –

Pick-up
Lăţime de colectare mm 2000 2000 2000 2000 2000 – – –
Diametru mm 320 320 320 320 320 – – –
Anvelope roţi de ghidare 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 – – –
Distanța între dinți mm 61 61 61 61 61 – – –
Gardă la sol cu proțapul reglabil ridicat mm 790 790 790 790 790 – – –
Pickup cu suspensie hidraulică, infinit variabilă ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Roată ajutătoare suplimentară, centrală (rolă ajutătoare) ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Rotor
Arbore rotor mm 120 120 120 120 120 – – –
Lățime mm 1580 1580 1580 1580 1580 – – –
Diametru mm 860 860 860 860 860 – – –
Număr rânduri de gheare Nr. 9 9 9 9 9 – – –

Tocător
Cuțite duble (pe un nivel) Nr. 40 40 40 40 40 – – –
Lungime de tăiere teoretică mm 38 38 38 38 38 – – –
Protecție individuală împotriva obiectelor străine ● ● ● ● ● – – –

Podea transportoare cu racleți
Lanțurile podelei transportoare cu racleți Nr. 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2
Antrenare podea screper, cu 2 trepte ●2 ●2 ○ ○ ○ ○2 ○2 ○2

Transmisie
Axă tandem, 18 t, distanța între axe3 mm – – – 1525 1525 – – 1525
Axă tandem, 20 t, distanța între axe3 mm – 1810 1810 1810 – – 1810 1810
Axă tridem, 27 t, distanța între axe3 mm 1525 1525 1525 – – 1525 1525 –
Axă tridem, 30 t, distanța între axe3 mm 1810 1810 181010 – – 1810 – –

Direcţie
Axă tandem viratoare – ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Axă tridem viratoare ○ ○ ○ – – ○ ○ –
Direcție cu reglare pozitivă mecanică și hidraulică, 
tandem

– – – – – ○ ○ ○

Direcție cu reglare pozitivă mecanică și hidraulică, 
tridem

– – – – – ○ ○ ○

Direcție cu reglare pozitivă electrohidraulică, tandem – ○ ○ ○ ○ – ○8 ○8

Direcție cu reglare pozitivă electrohidraulică, tandem ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –

Greutate maximă admisă
Axă tandem, 18 t t – – – 21/224 21/224 – – 21/224

Axă tandem, 20 t t – 23/244 23/244 23/244 – – 23/244 23/244

Axă tridem, 27 t t 314 314 314 – – 314 314 –
Axă tridem, 30 t t 344 344 344 – – 344 – –

Dimensiuni
Lungime totală mm 11940 10800 10800 9720 8595 11230 10090 8950
Înălțime totală5 mm 3870-

3990
3870-
3990

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3870

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3990

Suprafață de încărcare mm 9100× 
2360

7960× 
2360

7960× 
2360

6820× 
2360

4960× 
2360

8740× 
2360

7600× 
2360

6490× 
2360

Ecartament mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

●  Standard      ○  Opţional      □  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

CLAAS duce o politică de îmbunătăţire permanentă a produselor pentru a răspunde cerinţelor clienților. Prin urmare, pot fi efectuate modificări ale tuturor produselor fără o notificare prealabilă. Toate 
descrierile și datele tehnice din această broșură sunt aproximative și pot include dotări opţionale care nu fac parte din configurația standard. Această broșură este valabilă la nivel internațional. Pentru 
echiparea tehnică a utilajelor valabilă la nivel local, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer CLAAS. În unele fotografii este posibil ca anumite panouri de protecţie să fi fost îndepărtate pentru a 
ilustra mai bine o anumită funcție a mașinii. Pentru a evita eventualele pericole, vă rugăm să nu îndepărtați personal aceste panouri de protecție. În acest sens, vă invităm să consultați instrucţiunile 
corespunzătoare din manualul de utilizare.

1 Cu extensii pentru partea superioară a cadrului
2 Antrenare pe ambele laturi
3 Suspensie mecanică sau cu compensare hidraulică, suspensia hidraulică este disponibilă opțional
4 Sarcina admisă pe proțap de 3 tone standard, opțional 4 tone, în cazul axei tridem întotdeauna de 4 tone (cu excepția Franței, în cazul dotării cu inel de prindere)
5 În funcție de anvelope 30,5" / 26,5" / 22,5" și echiparea cu / fără extensii pentru partea superioară a cadrului
6 Capace cu 10 orificii în versiunea standard, anvelopele depind parțial de axă
7 + 1 cu acțiune simplă, cu șasiu cu suspensie hidraulică
8 Modelele BUSINESS cu hidraulică de confort load-sensing și capacitate integrală ISOBUS
9 Inclusiv funcția de gestionare a luminilor pentru modelele BUSINESS
10 se aplică doar în cazul echipării cu anvelope de 30,5˝
11 inclus în dotarea standard a modelelor BUSINESS

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740

Anvelope6

Alliance 885 Flotation Radial 600/50-22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 710/40 R 22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance 128 HS Flotation 800/35-22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 620/55 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-380 750/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-381 Flotmaster 800/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○
Alliance 885 Flotation Radial 800/45 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○

Operare
Compatibil cu ISOBUS ● ● ● ● ● ○8 ○8 –
Conectare prin cablu ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Circuitul hidraulic
Supape hidraulice LS (1 acțiune simplă + conductă de retur 

liberă)7
3 da + 1 sa

Conexiune Power-Beyond ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Cuplaje hidraulice ISO 16028 pentru conectarea la flat face ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Opţiuni suplimentare
Reglare automată a proțapului articulat ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Prevenirea automată a blocării angrenajelor ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Control secvențial podea transportoare cu racleți ● ● ● ● ● ○11 ○11 ○
3 role de dozare (+ antrenare) ○ ○ ○ ○ ○ – – –
2 role de dozare (+ transmisie) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Panouri de obturare (rolele de dozare demontate) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Clapetă de alimentare cu pliere hidraulică și funcție de încărcare automată ● ● ○ ○ ○ – – –
Funcție automată de încărcare dependentă de turația transmisiei ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Senzor cu ultrasunete pt. măsurarea nivelului de umplere ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Pachet de lumini de lucru LED ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○
Lămpi de poziție laterale LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cadru de transport pentru ansamblul de încărcare/tăiere după demontare ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Acoperire canal pentru utilizarea în cazul transportării tocătorului ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Indicator greutate (doar în combinație cu șasiul hidraulic) ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Axă de ridicare pentru axa tridem (doar în combinație cu șasiul hidraulic) ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –
Cablu de siguranță al remorcii pentru frâna hidraulică ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Suspensia hidraulică a proțapului ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Protecție antiîncastrare în partea din spate – – – – – ○ ○ ○
Acoperire spațiu de încărcare ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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