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CLAAS-verden.

Vi elsker vårt arbeid. Fordi dere gir oss store 
utfordringer. All vår kunnskap forventes. Og det gir 
variasjon. Hver dag byr på noe nytt. Hvert område  
er annerledes - det er også hver og en av oss. Vi 
trenger den riktige løsningen. Fra de frodige engene i 
Ostfrieslands til de naturskjønne områdene i italienske 
Trentino. Over hele verden.

Når er du ferdig med innhøstingen? Først når alt er 
bragt trygt i hus. Og hvem er best egnet til å bringe 
avlingen hjem på en pålitelig måte? CARGOS. Det er 
en vogn du kan stole på, enten du skal frakte gras, 
mais eller treflis.

CLAAS-verdenMer enn en lessevogn.  
Kvalitetsleverandøren.
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Fylt til randen med erfaringFylt med erfaring – mer enn 50 år med 
lessevogner fra Bad Saulgau.

Egen produktutvikling siden 1965.

For mer enn 50 år siden forlot den første lessevognen det som 
den gang var Bautz-fabrikken i Bad Saulgau.

For mange var Bautz AUTONOM det første skritt mot 
mekanisert grovfôrhøsting på slutten av 60-tallet.

CLAAS overtok fabrikken i Saulgau og hele dens 
produktspekter i 1969. Siden da har produktene gjennomgått 
kontinuerlig utvikling og siden 2013 har CLAAS Saulgau 
GmbH vært en av bransjens mest moderne 
produktutviklingssentre.

Den første, ekte kombivognen.

I 2009 kom CARGOS 9000 på markedet. Fem år senere kom 
den mindre CARGOS 8000 serien med en rekke innovative 
løsninger. Denne modellutvidelsen ble en stor suksess.

100% etter kundenes ønsker.

På begynnelsen av 1980-tallet ble CLAAS SPRINT utviklet 
som en effektiv tilhenger for høsting av silofôr. I 1998 kom 
QUANTUM og satte nye standarder. Landbruket er kanskje 
mer enn noen annen næring avhengig av en effektiv utnyttelse 
av maskinparken. Derfor har CLAAS, siden 2007, jobbet mye 
med å utvikle en kombivogn som kan brukes til ulike 
oppgaver, hele året.

CARGOS i jubileumsåret 2015.

Parallelt med introduksjonen av CARGOS 700 ble CARGOS 
9000 fullstendig omarbeidet og fikk alle de gode egenskapene 
fra CARGOS 8000. Dermed er CARGOS i dag den mest 
innovative kombivognserien på markedet. Det skulle da også 
bare mange – den er jo fylt til randen med mer enn 50 års 
erfaring.

Som den robuste og pålitelige vognen CARGOS er, er den  
så absolutt det riktige valget når mekaniseringskjeden skal 
oppgraderes og fornyes. Med CARGOS har CLAAS bekreftet 
sin markedsfilosofi også når det gjelder kombivogner: 
Profesjonell teknologi for alle!

En ny dimensjon når 
det gjelder kapasitet: 
Med opp til 50 m3 

har CARGOS en enorm 
kapasitet.

Sølv på Agritechnica 
2013: For 
elektrohydraulisk 
tvangsstyring 
og automatisk 
matestopp.

CARGOS er ikke bare 
rent teknisk på høyden. 
Den er også funksjonell 
og tidsriktig. Derfor har 
den også oppnådd iF 
Design Award 2015.

Nå - som i fremtiden: 
CARGOS er en 
ektefødt kombivogn 
med enestående 
effektivitet, holdbarhet 
og brukervennlighet.
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Teknikk for proffene

Lesse, transportere, fordele.

En lessevogn brukes bare noen dager i året. 
Innhøstingen er travel og det er ofte bare korte tidsrom 
til rådighet på grunn av været. Derfor må maskinene 
være kraftige og effektive. Kravene til teknologi er 
svært høye og forholdene kan være svært forskjellige. 
Men det er en som mester hver eneste utfordring. 
CARGOS er designet for nettopp slike forhold. 
Fleksibel, og konstruert fore en rekke ulike avlinger, 
materialer og bruksområder. Riktig utstyr for hver 
kunde. Fra design til rammeverk, til brukervennlighet  
og lysutstyr – en virkelig gjennomtenkt lessevogn.

CARGOS leveres fullastet med kvalitet  
og gode løsninger.
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Funksjonell og praktisk konstruksjon.

Når man frakter flis og biomateriale er stabilitet et absolutt 
krav. Bunnen av 3 mm varmforsinket stål er meget stabil. 
Styreskinner av metall og rustbeskyttede bunnkjeder likeså.  
Alt dette bidrar til rask og effektiv tømming.

Mekanisk kjedestramming sørger hele tiden for riktig 
stramming. De påskrudde styreskinnene kan ved behov 
skiftes ut på en enkel måte. For å få en god materialflyt er 
frontgitteret lagt 5o bakover. Det er store åpninger i gitteret  
så føreren har optimalt gjennomsyn.

Optimal tømming.

CARGOS er enten utstyrt med en stiv frontplate eller en 
hydraulisk lem som kan legges 90° fremover. Denne har en 
ekstra skjerm som hindrer spill når man kjører CARGOS som 
lessevogn. Når vognen brukes til flis kan skjermen legges 
fremover og således økes lastevolumet. Den hydrauliske 
lemmen har en integrert, adaptiv lasteautomatikk: Med hjelp 
av en vinkelsensor kan lemmens posisjon avleses og 
bunnbeltet startes. Den hydrauliske forspenningen på lemmen 
kan justeres individuelt. En ytterligere belastningsføler som 
registrerer dreiemomentet i innmatingen kan leveres som 
tilleggsutstyr. Kombinasjonen av de to sensorene gir en 
optimal fylling av vognen og full utnyttelse av lastevolumet.

Lettkjørt, førervennlig vogn med  
maksimal effektivitet.

På alle CARGOS 9000 og CARGOS 8000: Den unike 
reguleringen på draget som fikk sølvmedalje på Agritechnica 
2013.

Det hydrauliske draget kan stilles i ulike stillinger for lasting, 
transport og vending. I tillegg, kan alle CARGOS kombivogner 
leveres med helautomatisk regulering av draget. Når draget 
senkes i lastemodus øker plassen mellom draget, rotoren  
og pickupen så gjennomstrømningen øker selv på ujevnt 
underlag. Kapasiteten øker og både fører og pickup avlastes.

Fjern blokkeringer.

Dersom det skulle oppstå en blokkering, vil bunnen under 
knivene senkes og knivene kobles ut. Et akustisk signal gir 
føreren beskjed om å stoppe. Deretter kan man starte 
kraftuttaket manuelt. Da går bunnen og knivene automatisk  
på plass igjen.

Lastet med fornuft. Fylling

Bruk hele volumet.

Når vognen er full registreres det av en sensor i den nedre 
doséringsvalsen og bunnbeltet stopper. På vogner uten 
doséringsvals registreres fyllingsgraden av en sensor i 
baklukelåsen. Som tilleggsutstyr kan det leveres en sensor 
som måler avstanden mellom lasset og bakluken ved hjelp  
av ultralyd. Når vognen er full vises det på terminalen og 
bunnbeltet stopper.

Fyllingssensor. Dreiemomentsensor. Vinkelsensor på fyllingsklaffen.Den automatiske bokkeringssikringen 
fikk DLG sølvmedalje på Agritechnica 
2013.

Med automatisk regulering av draget 
kan man laste jevnt, selv om 
terrenget varierer.

Klaffen på toppen kan svinges 
hydraulisk fremover.
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Doseringsvalser.

Modulkonseptet gjør det enkelt å montere doséringsvalser. 
Doséringsvalsemodulen (tilleggsutstyr) består av tre valser på 
kombivognen og to valser på CARGOS 700 samt komplett 
drivlinje fra hovedgirkassen. Doséringsvalsene har meget 
stabile skrueformede vinger og en diameter på 460 mm. De 
sørger for rask tømming og har et meget jevnt spredebilde. 

Som tilleggsutstyr kan man få dreiemomentstyrt tømming. 
Dermed reduseres bunnbeltets hastighet automatisk og 
trinnvis ettersom belastningen på valsene øker. Det betyr at 
vognen går med maksimal effekt, uten at det oppstår 
tilstoppinger. Tømmingen blir mer skånsom og effektiv og 
føreren avlastes. Dersom doséringsvalsene ikke brukes tar  
det bare 15 minutter å demontere hele modulen. Da går 
tømmingen hurtigere og nyttelasten øker med 500 kg.  
Hullene dekkes med tilhørende plater.

Kvalitetssikring.

Med diagonalstyring på XERION kan man oppnå meget god 
pakking i siloen også langs kantene.

Rask tømming.

Den hydrauliske bunnbeltedriften ligger integrert i en C-profil. 
På CARGOS 700 og 8000 er den en- eller to-trinns og på 
CARGOS 9000 er den to-trinns. På CARGOS 700 og 9000  
er driften tosidig. For å være pålitelig og tåle belastningen fra 
store lass er den gjennomgående akselen opplagret på 
midten. Medbringerne på bunnbeltet er utformet slik at de 
legger seg horisontalt og slipper lasten lett.

Alle kombivogner fra CARGOS har en bakluke som kan åpnes 
vidt opp, men åpningsvinkelen er justerbar. For å oppnå 
optimal effektivitet fra doséringsvalsene kan bunnbeltehastigheten 
i første trinn reguleres.

TømmingFylling i silo.
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BetjeningBrukervennlig, effektiv betjening.

Konsentrer deg om det vesentlige.

Betjeningen kan gjøres via den nye nettbrettløsningen EASY 
on board, OPERATOR, COMMUNICATOR eller hvilken som 
helst annen ISOBUS-terminal. En hel rekke automatiske 
funksjoner kan kjøres som AUX-funksjoner via ISOBUS og 
funksjonstastene for å avlaste føreren. Den selvforklarende 
menyen gjør CARGOS-vognene lettkjørte og føreren har alltid 
full oversikt over alle viktige data og funksjoner.

Lastevolum. Hvor mye får jeg med?

Den integrerte dokumentasjonsteknologien er ideell for 
entreprenører og for distribusjon og utveksling. Bønder som 
liker å holde oversikt over ulike områder vil ha stor nytte av 
vektopplysningene som samles inn direkte på feltet. 
Vogner med hydraulisk understell kan utstyres med en 
vektvektindikator. Totalvekt og nyttelast registreres med  
en nøyaktighet på opptil +/- 1%.

En ekstern skjerm kan leveres som tilleggsutstyr og den viser 
nåværende nettolast på utsiden av vognen. Denne funksjonen 
kan slås på og av via terminalen, og kan for eksempel 
beregne avlingsmengden direkte ute på feltet.

Printer for vogner i entreprenørdrift.

Dersom man installerer en printer blir notisblokk og kulepenn 
overflødig. Via terminalen kan man skrive ut alle nødvendige 
data som f. eks. antall rader, tider og vekter. Slik kan man lage 
og levere en ordreseddel direkte til kunden.

1 Terminalen kan også vise informasjon om været, avstander, kalender, 
driftsdata og avlingskart.

2 Man kan gjerne benytte et vanlig nettbrett (fra iPad Air). Systemet er enkelt 
og selvforklarende.

3 Trådløs WLAN-forbindelse gir rask og enkel tilkobling mellom maskin og 
nettbrett.

OPERATOR.

Den ergonomiske terminalen har stor skjerm og belyste 
knapper.

COMMUNICATOR II.

Selvforklarende betjening og berøringsskjerm med alle 
funksjoner. Printeren skriver ut nødvendige data dersom det er 
behov for å ha dem på papir.

EASY on board.

Men EASY on board app fra CLAAS kan alle ISOBUS 
kompatible maskiner styres fra et vanlig nettbrett. 
Forutsetningen er at også traktoren er ISOBUS kompatibel. 
Redskapene betjenes direkte fra nettbrettets berøringsskjerm 
og til og med F-tastene virker som på en hvilken som helst 
annen ISOBUS kompatibel terminal.

Bruk nettbrettet som en maskinterminal. Det er komfortabelt, 
pålitelig og oversiktlig. Det er en bærbar løsning med høy 
fleksibilitet og mange bruksområder. Med nettilgang, kan man 
f.eks. få tilgang til alle aktuelle data direkte ute på feltet. 

Utveksling av data er enkelt.

Programmet for ordrehåndtering lar brukeren administrere  
og utveksle data som er registrert under arbeidsprosessen.  
I tillegg til ISOBUS-basert maskinstyring er ordreadministrasjon  
også inkludert i EASY on board-appen, og tilbyr kunden 
muligheten til å overføre ordrerelaterte data online via mobil  
og WLAN.

Maskinstyring og dataadministrasjon  
i samme pakke.

Programmet for ordrehåndtering (Task Management) er 
integrert i EASY on board appen og kan knyttes til en 
rekke andre program for landbrukseffektivisering 
(Programmene kalles ofte Farm Management Information 
Systems og forkortes FMIS). Via ISO XML, er alle data 
kompatible med andre FMIS. Online datautveksling utføres  
via mobil eller WLAN.

Følgende data registreres i feltprogrammet, både automatisk 
og direkte registrert i ordrene som opprettes:

 − Bedrift / Kunde
 − Aktivitet

Fakta på bordet.

 − Personopplysninger
 − Tidsregistrering
 − Sortsoversikt
 − ISOBUS maskindata (f. eks. arbeidstimer, areal og vekt)
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ICT / TELEMATICSCARGOS overtar styringen og slår an tonen.

Redskapet styrer traktoren.  
(ICT = Implement Controls Tractor)

ICT CRUISE PILOT regulerer traktorens kjørehastighet 
automatisk i forhold til lasten på CARGOS. Dette sikrer en jevn 
og konstant avlingsstrøm, og dermed optimal kutting. Dermed 
blir også CARGOS effektivitet fullt utnyttet, da man unngår 
dødtid ved overbelastning og blokkeringer. ICT øker 
førerkomforten betydelig. Innstillingene kan også justeres 
individuelt for forskjellige forhold. Man får de aller beste kort på 
hånden – med en traktor/tilhenger-kombinasjon fra CLAAS.

Innhøstingen er mer effektiv enn noensinne.

Med TELEMATICS på CARGOS kombivogner tilbyr CLAAS nå 
et intelligent høstesystem som effektiviserer innhøstingen og 
utnytter maskinene bedre. Med innovative programvare- og 
elektronikkløsninger er det mulig å utnytte de komplekse 
maskinløsningene på en langt bedre måte enn før. En viktig 
forutsetning for dette er aktiv kommunikasjon mellom traktor 
og redskap.

TELEMATICS holder styr på alt.

TELEMATICS holder styr på alt. Her registreres f. eks. 
arbeidstid, vekt eller antall lass og dataene kan lastes direkte 
inn på en PC der de kan lagres og bearbeides videre. Dette 
bidrar til å optimalisere høsteprosessen og sikrer at maskinene 
utnyttes maksimalt.
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Drag / tilkobling / drift

Rotordrift.

CARGOS leveres med dobbel-vidvinkel kraftoverføringsaksel 
som standard. På vognsiden er det en 1800 Nm smatrekobling 
på CARGOS 8000 og en 2000 Nm smatrekobling på 
CARGOS 9000. De sørger for å beskytte vognenes drivlinje 
selv om de belastes hardt. Kraftoverføringsakselen overfører 
kraft fra traktoren til en overdimensjonert hovedgirkasse. 
Rotorene er forbundet med denne via et vinkelgir med tannhjul 
i oljebad. Denne konstruksjonen gjør det enkelt å montere og 
demontere lesse- og kutteaggregatet.

Drift av doseringsvalsene.

Doseringsvalsene drives via et vinkelgir med integrert 
slurekobling som beskytter valsene mot overlast. 

Forskjellige drag.

CARGOS-modellene har et robust, men smalt drag med bred 
innfesting på tverrbjelken foran. Dermed blir vognene stabile 
samtidig som de tåler krappe svinger. Kombivognene har en 
tillatt vertikal belastning på 3 t. Tandemmodellene kan leveres 
med drag som tåler 4 t (tilleggsutstyr) og på tridemmodellene 
er draget alltid dimensjonert for 4 t.

Fast forbundet.

Alt etter marked, leveres vognene med trekkøye eller en 
slitesterk 80 mm Scharmüller-kulekobling

Fjærende drag.

For å øke komforten langs veien og i terrenget kan CARGOS 
700 leveres med hydraulisk fjæring (tilleggsutstyr) på draget. 
Fjæringen har to akkumulatortanker. På CARGOS 8000 og 
9000 er dette standard. Alle CARGOS-modellene har en 
overdimensjonert løftesylinder på draget. Det letter kjøringen i 
siloer og bratt terreng, spesielt når vognene er fullastet.

Skikkelig parkert.

CARGOS-vognene har en oversiktlig og godt beskyttet holder 
for hydrauliske og elektriske koblinger. De har også en 
høydejusterbar støtte på draget.

Komfortabel.

Drift av doseringsvalsene.Tannhjulsdrevet rotorRotordrift.
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Understell og dekkutrustningEn robust og genial konstruksjon.

CLAAS understell.

Bare CLAAS har et modulbasert, sammenskrudd 
rammekonsept. Det gir en vesentlig lavere vekt enn vanlige 
boggikonstruksjoner. Understellet kan leveres med mekaniske 
parabelfjærer eller hydraulisk fjæring. Den modulbaserte 
konstruksjonen gjør at ulike modeller kan leveres med 
tandemakslinger med 18 til 20 t last eller tridemakslinger med 
27 til 30 t. De to store modellene CARGOS 760 og 9600 
leveres kun med tridemakslinger.

Dekkdimensjoner.

Siden CARGOS er forberedt for et så stort 
anvendelsesområde finnes et stort utvalg av dekkdimensjoner. 
Alt etter modell og ønske leveres CARGOS med 22,5", 26,5" 
eller 30,5" dekk.

De minste dekkdimensjonene gir et meget lavt tyngdepunkt 
og gjør vognene stødige i bratt og ulendt terreng. De store 
dekkene på 26,5" og 30,5" gir vognene et lavt marktrykk og 
god flyteevne på bæresvake underlag.
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Aksel med styringStødig og trygg.  
Opp til 60 km/t.

Aksling med styring.

Alt etter modell kan tandem- og tridemakslingene leveres med 
styring. Styringen er låsbar og betjenes via ISOBUS terminalen.  
Styringen kan da gjøres avhengig av hastighet eller sperres 
automatisk når man rygger.

Tridem med offset-styring.

Med den elektrohydrauliske tvangsstyringen kan man kjøre 
CARGOS i hundegang. Å kunne styre første og tredje aksling i 
samme retning gjør det mulig å manøvrere vognen gjennom 
helt spesielle situasjoner. Føreren kan f. eks. styre bort fra en 
silokant og motvirke avdrift i sidehellinger. På bæresvak mark 
kan vognen styres ut så den kjører i nye spor.

Maksimalt styringsutslag.

Både den styrte tridemakslingen og andre akslinger med den 
elektrohydrauliske tvangsstyringen gjør det letter å snu. 
Dermed kan alle CARGOS-vognene komme til også på 
mindre arealer.

Individuell dekkutrustning opp til 30,5".

Med store dekk beskyttes ikke bare underlaget men også 
lommeboken: Store dekk ruller lettere og sparer drivstoff. 
30,5" dekk kan leveres på alle CARGOS modeller med unntak 
av 8300.

Løfteaksling.

På tridemakslinger med hydraulisk utligning kan den fremre 
akslingen leveres med løft (tilleggsutstyr). Dermed kan 
trekkraften økes fordi mer vekt overføres på traktoren.

Optimalisering av den hydrauliske 
tvangsstyringen på 
tilhengerakslingene fikk sølvmedalje 
på Agritechnica 2013.

Alle CARGOS 9000 og 8000 kan 
leveres med understell for 40 eller  
60 km/t

Sølv for dynamisk styring.

Bare CLAAS har modeller med komfortabel, 
hastighetsavhengig, elektrohydraulisk tvangsstyring med 
adaptiv varsling for krappe svinger. Dermed er styringen helt 
automatisk tilpasset kjøresituasjonen. Styresystemet velger 
selv den beste løsningen i forhold til stabilitet og sving. Det 
hindrer at vognen glir i sidehellinger. Denne nyheten fikk 
sølvmedalje på Agritechnica 2013.

Føreren blir varslet akustisk dersom det er fare for at traktoren 
og draget støter sammen. Dermed kan man utnytte 
svingegenskapene til fulle og det blir enklere å kjøre CARGOS 
også på mindre arealer og gjennom trange passasjer.
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Lysutstyr

Lyspakke for nattskiftet.

CARGOS vognene kan leveres med lyspakker. Med opp til  
11 LED lys blir natt til dag.

Lyskonseptet gir meget godt arbeidslys på alle kritiske punkt. 
To beskyttede LED-lys på draget gir lys på pickup og avling. 
Det er plassert et egen LED-lys på kutteaggregatet så man 
har fullt lys hvis man må skifte kniver i løpet av natten.  
To LED-lys lyser opp lasterommet. To LED-lys er montert  
på skjermene og enda fire på høyre og venstre side. Under 
tømming og via ISOBUS, også når man rygger, kommer lyset 
automatisk på.

Økt sikkerhet.

På CARGOS 700 gir LED-belysningen på lesseaggregatet 
også lys til den fremste akslingen. Det er meget praktisk når 
man skal gjennom porter og trange passasjer.

God oversikt.

Med PROFI CAM 3 ryggekamera har man full oversikt over 
hva som er bak vognen. Den store 7"-skjermen kan vise  
4 kameraperspektiv samtidig.

På jobb om natten?  
Vi sørger for sikkerhet.
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Hvem av dem passer for deg?

Utstyrt med de nyeste innovasjonene, og uten tvil i 
kombivognenes premiumsegment. Med CARGOS 
9000 og 8000 er du godt forberedt, uansett hva som 
skal høstes. Om det er gress eller maissilo, om det er 
flis eller biomasse, om du er entreprenør eller jobber  
på familiegården. Vi har den rette kombinasjonsvognen 
til deg.

CARGOS Lastevolum (DIN)
Ved middels 
pressing

9600 m3 47,5-501 95-1001

9500 m3 41,5-441 83-881

9400 m3 35,5-381 71-761

8500 m3 41,5 82 
8400 m3 35,5 71 
8300 m3 30 60 

1 Med ekstra lastevolum

Kombivogn CARGOS 9000 / 8000Kombivogner for helårsbruk.  
CARGOS 9000 og CARGOS 8000.



28 29

Kombivogn CARGOS 9000 / 8000

CARGOS 8000.

Modellene i CARGOS 8000 serien. Dette er perfekte partnere 
for egenmekanisering på større bruk og man finner neppe mer 
proffe vogner i dette segmentet.

CARGOS 9000 og CARGOS 8000.  
Effektive, proffe vogner.

CARGOS 9000.

Med sine 34 tonn er CARGOS 9600 og 9500 effektive 
maskiner med en kapasitet som ingen andre kombivogner. 
Med ekstra karmer blir lastevolumet på alle tre modellene i 
CARGOS 9000 serien økt med 2,5 m³.

Den reduserte spileavstanden som oppnås ved å øke antall 
spiler gjør ikke bare vognen mer stabil. Det gjør også at vogna 
er godkjent for transport av flis.

Meget stor kapasitet.

De robuste, proffe vognene i CARGOS 9000 serien har  
nok av krefter på rotoren som er beskyttet av en integrert 
smatrekobling på 2000 Nm. Den er dimensjonert for maksimal 
gjennomstrømning. Den kraftige konstruksjonen betyr også 
meget rask tømming.

Jeg anbefaler gjerne CARGOS til andre.

Entreprenør Jens Breuer betjener ca 20 kunder i Voreifel med 
sine CARGOS 9600 og 9500. Han har valgt elektrohydraulisk 
servostyring, fordi han er mye på veien, og veiene er ofte 
smale. "CARGOS er ekstremt stabil i bratt terreng til tross for 
sin størrelse. Det er selvfølgelig viktig. I tillegg setter jeg stor 
pris på den gode servicen fra CLAAS". Han er like fornøyd 
med den jobben vognene gjør: "Lastevolumet er stort og 
komprimeringen er meget god. Kutteren fungerer utmerket, 
selv i vanskelige avlinger som ungt og vått gress."

Jens Breuer (Nordrhein-Westfalen, Tyskland)

Et godt valg på slektsgården.

På gården til familien i East Frisia har man 980 da dyrket mark 
som brukes til fôrproduksjon for 150 melkekyr og ungdyr. Jan 
og Dirk-Bernd Meindershar satt seg sine mål: "Minst mulig 
forurensning i fôret og maksimal produktivitet". Derfor har de 
satset på en høstelinje med DISCO, VOLTO og LINER og lager 
surfôr av gress. Dessuten har de hatt en separat lessevogn i 
mange år. I 2015 ble den erstattet av en CARGOS 8400.  
I et år med godt over gjennomsnittlig avling opplevde de at 
innhøstingen gikk raskere og fôrkvaliteten ble meget 
god. Årsaken var større lastevolum (35,5 m3 i stedet for  
den gamle som hadde 30 m3), men også det at den nye 
komprimerer fôret mer, samtidig som det behandles 
skånsomt.

Foruten smale veier med trær langs kantene kan myr og 
bæresvak mark være et problem når man kjører store 
lessevogner. Men CARGOS er imponerende allsidig med sitt 
kompakte design og store utvalg av dekk. "For vår del valgte 
vi 800/45 R 26.5", sier Jan og Dirk-Bernd Meinders. De ble 
også positivt overrasket over CLAAS løsning med tosidige 
kniver. Det gir både lang varighet og imponerende enkel 
håndtering. Det kan kjøres opp til 70 vognlass på en side av 
knivene. Og når det trengs, kan knivene slipes med AQUA 
NON STOP COMFORT hos den lokale forhandleren.

Jan og Dirk-Bernd Meinders (Niedersachsen, Tyskland)
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TilkoblingOverbevisende argumenter for CARGOS 8000.

1 Stabilt understellskonsept og konisk lasterom

2 Lesseaggregatet kan tas av

3 Doséringsvalsen (tilleggsutstyr) kan tas av

4 EFS med 500 mm nedsenket bunn er hydraulisk 
justerbar så det er lett å bytte kniver og raskt å 
tømme

5 Vuggen under knivene kan senkes hydraulisk så 
det blir enklere å vedlikeholde knivene

6 Individuell knivsikring med justerbar forspenning

7 Tosidig kniv

8 Rotor med påskrudde segmenter

9 Tosidig styrt, hydraulisk drevet pickup plukker rent 
og nøyaktig

10 Hydraulisk pickup-avlastning og midtstilt støttehjul 
(tilleggsutstyr)

11 Lesseautomatikk via hydraulisk styrbare klaffer og 
dreiemomentkontroll på drivlinjen (tilleggsutstyr)

12 Knivene slipes med AQUA NON STOP COMFORT

13 LED-arbeidslys (tilleggsutstyr)

14 Velg mellom ulike dekkdimensjoner; 22,5"-, 26,5"- 
eller 30,5"

15 Smalt og solid drag gir vognen gode 
manøvreringsegenskaper, styrke og stabilitet.

16 Modulært CLAAS understellskonsept

17 Mekanisk avfjæret tandem- eller tridemaksel med 
elektrohydraulisk tvangsstyring

18 Komfortabel betjening via OPERATOR, 
COMMUNICATOR II eller EASY

19 Vektindikator

20 TELEMATICS
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EFFICIENT FEEDING SYSTEMEffektiv, skånsom mating.

EFS – skånsom mot fôret.

Med EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) føres fôret inn i 
vognen på en meget skånsom måte så både smaklighet og 
næringsrike blader beholdes. EFS får pickup, rotor og 
bunnkjede til å jobbe sammen.

Takket være at bunnen er forlenget med 500 mm kommer 
avlingen rett inn i lasterommet etter at det har gått gjennom 
kutteaggregatet. Den bratte og trange kanalen over rotoren er 
fjernet. Dette reduserer effektbehovet betydelig og reduserer 
drivstofforbruket.

På veien inn i lasterommet komprimeres fôret og dermed får 
man mer fôr per kubikkmeter. Avlingen presses nesten 
loddrett oppover og blir deretter skjøvet helt bak. På den 
måten er det mulig å laste opp til 15% mer.

Best fôrkvalitet.

Med 22 mm brede finner på rotoren blir avlingen ført skånsomt 
inn i lasterommet. Den justerbare lasteautomatikken sørger for 
like skånsom behandling selv om fôret er tungt og fuktig.

Vannrett innlasting.

EFS byr også på en annen fordel: Selv med så store dekk 
som 30,5" lastes fôret inn i en nesten horisontal bane. Det 
øker kapasiteten og reduserer drivstofforbruket. Belastningen 
holdes jevn på aksler og bremser og vognens levetid øker.

1 Lesseautomatikk via hydraulisk styrbare klaffer og 
dreiemomentkontroll på drivlinjen (tilleggsutstyr)

2 EFS med 500 mm nedsenket bunn er hydraulisk justerbar 
så det er lett å bytte kniver og raskt å tømme

3 Knivkammeret kan senkes hydraulisk så det er enkelt å 
komme til når man skal rengjøre eller utføre service

Effektiv, skånsom og lite effektkrevende: EFFICIENT 
FEEDING SYSTEM (EFS) er et meget godt matesystem.

4 CLAAS doble kniver med innovativ sikring og justerbar 
forspenning på knivene

5 Ekstra, midtstilt støttehjul får pickupen til å følge underlaget 
meget nøyaktig

6 Tosidig pickup-styring sørger for nøyaktig raking og 
plukking. Pickupen har hydraulisk drift og kan evt. leveres 
med hydraulisk avlasting
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EFFICIENT FEEDING SYSTEM

Laget for profesjonell bruk.

Den kraftige konstruksjonen gjør vognen stabil. Rammen  
har en 300 mm høy C-profil, massive avstivere og solide 
sidevegger av stål. De øverste platene er perforert så føreren 
har god oversikt over last og fyllingsgrad.

Bunnbeltet.

Bunnen kan reguleres hydraulisk opp i horisontal retning for 
optimal tømming og svinges 90° nedover for best mulig 
tilgjengelighet til lastesystemet ved for eksempel rengjøring og 
vedlikehold.

Ved lasting er bunnen senket 500 mm for å oppnå ideell 
avlingsstrøm gjennom EFS. Materialet går direkte fra rotoren 
inn i lasterommet. Det sparer drivstoff og skåner fôret.

Skaff deg mer volum.
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EFFICIENT FEEDING SYSTEMAlle komponentene i EFS jobber sammen.

Pickup.

Den to meter brede pickupen med 5 tinderekker har stor 
kapasitet og krever lite effekt. Avlingen flyter lett inn i vognen. 
Den beskjedne diameteren gjør det lett å plukke også kort og 
vått materiale fra bakken. Fra pickupen føres avlingen over  
13 små overgangsplater til rotoren. Lav pickup-hastighet  
gir rent fôr. Det hydrauliske, lastfølende drivsystemet er 
vedlikeholdsfritt. Det starter alltid mykt og beskytter på den 
måten alle delene i hele drivlinjen. På forespørsel kan pickupen 
leveres med hydraulisk avlastning og et ekstra, midtmontert 
støttehjul for å oppnå optimal tilpasning til bakken. Den 
løsningen er spesielt å anbefale på fuktig, bæresvak mark. 
Den skåner både pickupen og graset.

Rotor med adskilte tindesegmenter.

Den lavtliggende rotoren med ni skrueformede tinderekker  
og 22 mm brede medbringere bidrar til god snittkvalitet og 
skånsom transport inn i lasterommet. En diameter på hele  
860 mm gir jevn drift og beskytter mot brå svingninger og topper 
i belastningen. Rotoren drives via solide tannhjulsoverføringer. 
Tindene er skrudd fast på rotoren i tre segmenter. Om 
nødvendig kan et enkelt tindesegment byttes. Enkelt og billig.

Nedsenkbar bunn under knivene.

Knivholderen på CARGOS kan svinges ut fra sin vanlige 
posisjon i vuggen slik at det er lett å bytte knivene.

Skånsom, både mot fôr og engbunn.

Hydraulisk pickupavlastning får pickupen til å flyte lett over 
marken og sørger for rent fôr, selv om underlaget er ujevnt. 
Hydraulisk pickupavlastning er tilleggsutstyr.

Hydraulisk versjon.

Alternativt kan det leveres en hydraulisk versjon med en 
låsemekanisme som betjenes fra utsiden. Det forenkler både 
rengjøring og vedlikehold.

Solide avstrykere.

Avstrykerne er laget av slitesterk Hardox.

Best fôrkvalitet.

Avlingen flyter inn over et bredt felt. Det gir et rent snitt og 
skånsom behandling av fôret.
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EFFICIENT FEEDING SYSTEM

Solid løsning med tosidige kniver og  
effektiv sikring.

CLAAS dobbelkniv er skjerpet på begge sider og de er 
ekstremt stabile. Den innovative formen med en bred base 
helt ut til tuppen av bladet sikrer maksimal stabilitet så knivene 
holder seg på plass og fyller knivspalten. De 40 knivene krever 
minimalt med vedlikehold og snitter fôret pålitelig og jevnt. Ved 
behov kan de vendes så man behøver ikke å slipe selv om 
dagene blir lange.

Alltid optimalt slipte kniver med  
AQUA NON STOP COMFORT og 
CARGOS slipesystem

Alle knivene er individuelt beskyttet mot fremmedlegemer.  
De bøyer unna, og går automatisk tilbake på plass igjen. 
Sikringens følsomhet kan justeres. Ved behov kan knivene 
kobles ut hydraulisk.

Holder for et ekstra knivsett.

En holder for et ekstra knivsett er grei å ha med. Da har man i 
praksis fire skarpslipte knivsett og kan høste store mengder 
grovfôr på kort tid uten å måtte stoppe for å slipe knivene.

Knivholderen kan svinges ut så det er lett å 
bytte kniver.

Med knivholder som kan svinges ut hydraulisk og bunn som 
kan legges ned 90o er det lett å komme til knivene på 
CARGOS kombivogner. Sentrallåsingen gjør det enda enklere 
å ta knivene ut og inn. Knivene legges inn i et spor så de er 
alltid riktig plassert.

Knivsett nummer to i holderen.Start arbeidsdagen med nyslipte kniver. Når alle fire knivseggene er brukt skal de 
våtslipes med CLAAS AQUA NON STOP 
COMFORT.

Snu knivene, og kjør videre med nyslipte 
kniver.

Snu knivene, og kjør videre med nyslipte 
kniver.

Doble kniver snitter bedre.
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AQUA NON STOP COMFORT.

Det kompromissløse alternativet til tørrsliping: Unik våtsliping 
som sliper alle bueknivene raskt og effektivt. Knivene 
avkjøles kontinuerlig, tilstrekkelig til at de ikke begynner å 
gløde og herdingen blir opprettholdt. Farlig slipestøv føres bort 
med vannet og forurenser ikke luften. Knivene blir kvasse og 
luften er like ren å puste i.

AQUA NON STOP COMFORT er den første helautomatiske 
slipemaskinen for kniver i lessevogner og presser. Knivene 
slipes ikke med faste radier, men nøyaktig langs sine 
individuelle konturer i forhold til hvordan de er slitt. 
Slipemaskinen håndterer opp til 52 kniver per gang. Med 
utskiftbare sjablonger kan ulike knivtyper slipes helt nøyaktig.

Fordeler med skarpe kniver:
 − Lavere drivstofforbruk med kniver som alltid er skarpe
 − Lavere slitasje på knivene dersom de alltid er skarpe
 − Knivene varer lenger
 − Belastningen på drivverket er lavere når knivene er skarpe
 − Skarpe kniver øker effektiviteten og man høster større areal 
per time

 − Ingen ulemper som man ellers kan oppleve med tørrsliping

Ved å opprettholde en alltid riktig slipevinkel blir 
originalradiusen og knivens form bevart.

Automatisk, enkelt og raskt. Lett å fylle, med stor åpning. AQUA NON STOP COMFORT fikk 
sølvmedalje på Agritechnica 2013.

AQUA NON STOP COMFORTAutomatisk, konstant sliping av knivene.
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Fleksibilitet er selvsagt.

Kun på CLAAS: Avtakbart lasteaggregat.

Det tar kun 20 minutter å montere eller demontere det 
komplette laste- og kutteaggregatet. Det skåner utstyret  
når vognen brukes til transport av flis og silomasse og øker 
lasteevnen med 2,5 tonn. Dessuten blir det mye enklere å 
utføre renhold og service på lasteaggregatet.

To skruer på høyre og venstre side holder hele 
lesseaggregatet til hovedrammen. Dessuten må man koble  
til/fra hydraulikken, tannhjulsoverføringen og den elektriske 
styringen. Samtlige innstillinger på aggregatet blir ikke berørt.

Som tilleggsutstyr kan det leveres et eget transportunderstell 
som gjør det enklere å koble lesseaggregatet av og på. Når 
aggregatet er tatt av er det enkelt å rengjøre det og utføre 
service.

Ombygging til transport

Løsne skruene. Koble fra drivakselen. Legg på dekselet over kanalen.Løsne den hydrauliske koblingen.Koble fra strømmen til styresystemet.
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En perfekt kjederaksjon.

En høstekjede virker optimalt, bare når effektiviteten i 
alle ledd er avstemt til hverandre. Med CARGOS 700 
har CLAAS en 51 m3 lessevogn med kniver som er 
voksen nok for JAGUAR-maskinene. Slik har CLAAS 
en høstekjede som takler selv meget store volum og 
arealer.

CARGOS Lastevolum (DIN)
760 m3 48,5-511

750 m3 42,5-44,51

740 m3 36,5-38,51

1 Med ekstra karmer

Halmvogn CARGOS 700Uslåelig.
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TilkoblingVarig og pålitelig.

Stabil.

Den 300 mm høye C-profilen og den stabile bunnen gjør 
CARGOS 700 modellene ekstra stive så alle modellene egner 
seg også godt til flistransport. CARGOS er dermed ikke laget 
bare for lange strekker langs veien, men også for tøffe tak 
langs dårlige skogsveier og i terrenget.

Kjedestramming.

Et riktig strammet bunnbelte er pålitelig og slites lite. 
Strammeskruene er plassert slik at de er enkle å komme til.

Draget.

Det slanke, men kraftige draget gjør det mulig å ta krappe 
svinger. Den integrerte støttefoten ligger godt beskyttet under 
transport, men den er enkel å ta fram når vognen skal 
parkeres.

Bunnbeltet.

Stålbunnen er varmforsinket og korrosjonsbestandig med lang 
levetid. De fire kraftige kjedene har høy bruddlast, Tannhjulene 
som griper inn i kjedene gir en stabil og pålitelig drift og holder 
kjedene rene slik at verken flis eller grovfôr blir hengende fast.

Fordelene med CARGOS.

Også CARGOS 700 leveres med det modulære CLAAS 
tandem- eller tridemunderstellet. Det kan leveres med enten 
mekanisk eller hydraulisk fjæring. Flere ulike dekkdimensjoner 
på 22,5", 26,5" eller 30,5" felger gjør det enkelt å tilpasse 
CARGOS 700 til de forhold den skal brukes under.

Lettmanøvrert med maksimalt lastevolum.

Med 30° skrått frontgitter og konisk lasterom har alle 
modellene maksimalt lastevolum. Den korte konstruksjonen 
gjør vognene ekstra lettkjørte.

For å øke lastevolumet ytterligere kan alle tre modellene 
leveres med ekstra karmer akkurat som på CARGOS 9000.
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Hydraulisk justerbart dragVeldig smidig.

Avlingen treffer der den skal.

Ved å senke det hydrauliske draget blir vognen lavere foran  
og det blir lettere å treffe med strålen fra høsteren. Avlingen 
havner der den skal. Ikke bare når man kjører rett fram, men 
også i kurvene.

Raskere tømming.

Når man løfter draget, øker tømmehastigheten vesentlig. 
Lasset tippes bakover og transporteres raskere ut av vognen. 
Dessuten sørger den koniske formen og det tosidig drevne 
bunnbeltet med to hastigheter for at tømmingen går raskt og 
problemfritt.

Flere fordeler.

Det hydraulisk regulerbare draget gjør til- og frakobling enklere 
siden riktig høyde kan stilles inn med et tastetrykk.

Når det trengs, kan trekkraften økes og sluringen reduseres 
fordi hjulgangen på vognen kommer nærmere traktoren når 
draget løftes.

Den kraftige sylinderen løfter draget selv om vognen er 
fullastet. Hvis man i tillegg velger hydraulisk fjæring med to 
akkumulatortanker på draget (tilleggsutstyr) får man også en 
langt bedre kjørekomfort.

Draget har markeringspil for vannrett 
stilling.

Det hydrauliske draget gjør det mulig 
å løfte og senke vogna.

Akkumulatortank for fjæring på 
draget. Fjærende drag er 
tilleggsutstyr.

To effektive oljemotorer i kombinasjon 
med to-trinns drift av bunnkjedet gir 
meget rask tømming.

Raskest mulig tømming med hevet 
drag.



50 51

Praktisk brukEnkel og praktisk.

Doséringsvalsemodul med drivverk.

De to åpne doséringsvalsene er solid konstruert og drives 
med en enkel vidvinkel kraftoverføringsaksel. De kraftige 
tindene i skrueformasjon sørger for jevn fordeling i siloen.

Enkel i bruk.

Vognen drives via tre dobbeltvirkende og en enkeltvirkende 
hydraulikkventil på traktoren. Arbeidslyset, LED-belysningen 
(tilleggsutstyr) og bunnbeltet med to hastigheter betjenes via 
en egen enhet.

Demontering av doséringsvalsen.

Doséringsvalsemodulen er lett å demontere dersom man 
ønsker raskere tømming. Hullene der valsene står dekkes med 
tilhørende plater.

Når valsene demonteres øker også nyttelasten med 500 kg og 
lastevolumet blir større. Det kan komme godt med når man 
skal kjøre flis og mais.

Det er lett å komme inn 
i vognen gjennom 
serviceluken når man 
skal utføre service eller 
rengjøring.
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Komforthydraulikk

Elektrohydraulisk tvangsstyring.

Elektrohydraulisk tvangsstyring med adaptivt drag og 
hastighetsavhengig forskyvning av styrelinjen kan leveres både 
på kombivognene med komforthydraulikk og på CARGOS 
700 komfort. Da har man alltid en optimal og helautomatisk 
tilpasning av styringen i forhold til hvordan man kjører. Skulle 
det oppstå en situasjon med fare for kollisjon mellom traktor 
og tilhenger i en kurve, blir føreren varslet med et akustisk 
signal.

ISOBUS – kompatibel kombivogn. 

Komforthydraulikk på CARGOS 700.

Takket være full ISOBUS kompatibilitet på komfortmodellene 
kan en rekke funksjoner styres med programmerbare 
funksjonstaster eller direkte fra traktorens multifunksjonsspak 
via en ISOBUS terminal (f. eks. COMMUNICATOR II eller EASY 
on board). Dess flere funksjoner som automatiseres, dess mer 
komfortabelt kan man arbeide.

 − Tømmeautomatikk
 − Fire programmerbare posisjoner på draget
 − Elektrohydraulisk tvangsstyring (tilleggsutstyr)
 − Lysstyring (tilleggsutstyr)
 − Vektindikator (tilleggsutstyr)
 − Oppdragsadministrasjon
 − Deksel over lasterommet (tilleggsutstyr)

Ryddig når den er parkert: Braketter for alle slanger og kabler sørger for orden 
på maskinen når den parkeres. Selvforklarende bilder gjør det enkelt å plassere 
alt på riktig sted.

Vektindikator kan leveres som tilleggsutstyr. Da vet føreren alltid hvor mye han 
har lastet i vognen. Via programmet for oppdragsadministrasjon kan 
vektdataene legges inn på de aktuelle kundene.
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Sikkerhet

Sikring av last.

Alle CARGOS 700, enten de leveres som standard eller 
komfortmodell, kan leveres med deksel over lasterommet. Det 
styres enkelt via kontrollpanelet (eller i standardversjonen med 
en dobbeltvirkende hydraulikkventil) fra førersetet. Slik 
beskyttes lasten raskt, enkelt og pålitelig.

Nattarbeid.

Alltid full oversikt. Uten at noen blir blendet: På 
komfortmodellene kan man velge mellom til sammen fem 
forskjellige belysningsstrategier alt etter hvordan vognen 
brukes. (F. eks. langs veien, ved lessing eller tømming). 
Programmene lagres og hentes automatisk frem igjen. Det 
hele betjenes via terminalen. 

Laget for de profesjonelle.
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SkogbrukEn kraftig skogsarbeider.

Praktisk front.

Moderne design og funksjonalitet: Det delvis gjennomsiktige 
gitteret foran gir optimal sikt inn i vogna. Men det er utformet 
under mottoet "så mye som nødvendig, men så lite som 
mulig". Dermed blir det større, glatte flater som gjør det lettere 
å tømme vogna.

Stabil og pålitelig.

Entreprenør Noel Gröne fra Dassel i Niedersachsen har testet 
en av de første CARGOS 750 siden september 2014. Da 
jobbet han for det meste med transport av flis. Flismaterialet 
(av bøk, gran og andre tresorter) ble fliset rett i vogna og så 
kjørt på lager. Derfra kjøres det videre med vogntog til 
biovarmeanlegg eller treforedlingsbedrifter.

"CARGOS er ideell for mellomtransport fra skog til 
lagringsplass. Den tar seg godt fram på skogsveiene enten  
de er dekket av is eller søle", forteller Gröne. For å takle 
utfordringen fra dårlige skogsveier har han valgt en vogn med 
hydraulisk fjæring både på understellet og draget. Det skåner 
både vogna og traktoren. 

Allerede første året brukte vi vognen ca 900 timer til transport, 
så vi fikk testet den fra første stund. Vognens stabilitet og 
kjøreegenskaper var et viktig argument når Herm Gröne skulle 
velge vogn. Han roser kjøreegenskapene: "Selv i bratt og 
ulendt terreng kjører man trygt, takket være det lave 
tyngdepunktet".

For å utnytte kapasiteten hele året brukes vognen både til 
gras- og maishøsting og dessuten senere til transport av f. 
eks. flis. Det gav 500 ekstra arbeidstimer i 2015. 

"Vognen er virkelig lettkjørt", sier han. Det hydrauliske draget 
kan selvsagt senke vognen: "Så ikke noe går til spille". Han 
roser også den raske tømmingen: "En breddfull vogn er tom 
på under et minutt. Dette er en stor fordel såvel i siloen som 
når man kjører flis".

Herm Gröne sine kunder er fornøyde. Ikke bare med ytelsen til 
CARGOS 750 med også med resten av maskinparken hans 
som rommer både to CARGOS 9600 og andre 
spesialmaskiner.
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BioenergiEnergitransportøren.

Vikker og rug med gjenlegg.

Om våren binder vikkene nitrogen i knollbakteriene. Det kan 
brukes av korn og gress som skal spire like etterpå. Etter den 
første innhøstingen på forsommeren fortsetter gresset å 
vokse, og det kan høstes enda en avling.

På grunn av det høye tørrstoffinnhold på ca. 30% har avlingen 
meget gode ensileringsegenskaper. Den kan høstes med 
DIRECT DISC og JAGUAR og kjøres direkte i silo med 
CARGOS transportvogner uten tap i andre tørkeprosesser.

Gjenlegg med Silphium (Høstgull).

Silphium perfoliatum (Høstgull) er en aktuell energiplante. Bare 
for få år siden var den fortsatt ganske ukjent, men nå er den 
stadig i søkelyset på bioenergikonferanser.

Er den først etablert, kan den høstes i flere år. Med en tilvekst 
på mer enn 3 m i høyden i løpet av sommermånedene har 
man noen steder forsøkt den i stedet for mais. Den er mindre 
utsatt for skade fra hagl, og insekter samler både pollen og 
nektar fra de gule blomstene. 

Flis til bioenergi.

Med sine stabile sidevegger og et robust bunnbelte er 
CARGOS godkjent for transport av flis. Et annet argument for 
å bruke CARGOS er dens fremkommelighet i ulendt terreng: 
Det hydraulisk fjærende understellet viser her sine unike 
egenskaper, selv langs driftsveier i skogen. Dermed kan man 
kjøre flis fra f.eks energiplantasjer med poppel, pil eller 
eksotiske vekster som elefantgress (Miscanthus) samt 
tynningsvirke fra skogen og helt frem til mottaker. Snakk 
gjerne med din CLAAS forhandler om hvordan våre produkter 
kan brukes og utnyttes best mulig i et allsidig landbruk. 

Luserne – den beste fôrplanten.

Fordi de verdifulle plantedelene først og fremst er bladene,  
må de høstes så skånsomt som mulig. Senere skal de kanskje 
tørkes og/eller presses til baller eller pellets. På den lange 
veien mot målet må ikke noe gå tapt.

CARGOS kombivogn har en meget skånsom avlingsflyt fra 
pickup, via rotor, inn i vognen og ut igjen. Høstekjeden 
bestående av JAGUAR + CARGOS 700 håndterer avlingen  
på en skånsom måte, hele veien.

Fremtiden er mangfoldig.

I tillegg til gras og mais finnes det mange andre vekster i 
landbruket. Bønder produserer ikke bare mat og grovfôr. De 
produserer også biogass og flis til bioenergi.

 − Vikke, kløver, luserne og andre belgfrukter binder mye 
verdifull nitrogen

 − De kan forbedre jordens biotoper og humusbalanse med 
alle de positive konsekvenser det har, for eksempel høyere 
vannopptak, mindre fare for erosjon (mindre silting når det 
regner mye), økt CO2-binding, osv.

 − Redusert sykdomsrisiko, og dermed redusert bruk av 
plantevernmidler

 − Blomstrende planter lokker til seg bier og andre 
nytteinsekter

 − Mangfold kan bety lavere økonomisk risiko
 − Permanente avlinger kan redusere den årlige 
arbeidsinnsatsen betraktelig, slik at små og avsidesliggende 
felt også kan være interessante

 − Arbeidsintensive perioder kan utjevnes, så maskinene kan 
utnyttes mer effektivt

Godt at innhøstingen kan mekaniseres!
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CLAAS service og delerVi holder hjulene i gang.  
CLAAS service og deler.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm i  
Tyskland har over 155.000 forskjellige deler  

på 100.000 m2 gulvflate.

ORIGINAL-deler og tilbehør.

Du kan stole på CLAAS maskiner og våre medarbeidere. Vårt 
mål er å tilby pålitelige og gode maskinløsninger som passer 
for akkurat din driftsform. Derfor tilbyr vi skreddersydde 
reservedeler, driftsmidler og tilbehør. Benytt deg av vårt 
omfattende utvalg av produkter så du får akkurat den 
løsningen som din driftsform og dine maskiner trenger. Slik 
holder vi hjulene i gang.

Alltid på pletten.

Et omfattende servicenettverk og personlige kontakter står 
alltid til rådighet med alt fra selgere til tekniske rådgivere og 
kundeservice. Slik holder vi hjulene i gang.

Vi holder hva vi lover.

Du kan stole på CLAAS: Hvis du trenger oss, så er vi der. 
Overalt. Så raskt som mulig. Pålitelig, 24 timer i døgnet, om 
det trengs. Med presise løsninger for dine maskiner. Slik 
holder vi hjulene i gang.

100% driftssikkerhet.

Når du bruker CLAAS ORIGINAL deler oppnår du garantert 
den beste driftssikkerheten. Våre reservedeler passer perfekt 
og produseres med moderne utstyr og produksjonsmetoder 
og gjennomgår strenge kvalitetskontroller. Slik holder vi 
hjulene i gang.

Alltid oppdatert.

CLAAS-forhandlere med godt utstyrte verksteder finnes over 
hele verden. Mekanikere og teknikerne er høyt kvalifisert, og er 
profesjonelt utstyrt med spesialverktøy og diagnoseutstyr. 
CLAAS Service yter kvalitetstjenester som helt og fullt 
tilfredsstiller dine forventninger til kompetanse og pålitelighet. 
Slik holder vi hjulene i gang.

Fra Hamm til hele verden.

Vårt sentrale reservedelslager leverer alle originale deler raskt 
og pålitelig over hele verden. Din lokale CLAAS-partner har i 
løpet av kort tid fått akkurat det som skal til for å løse ditt 
problem. Slik holder vi hjulene i gang.
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CARGOS – hva ellers?

Kraftig, effektiv og slitesterk.

 − Lesseaggregatet er lettkjørt og skånsomt mot fôret. 
Nedsenkbart gulv gir lavere drivstofforbruk og meget god 
avlingsflyt hele veien fra pickup til silo. EFS innmating, 
automatisk fylling og losseteknikk - alle operasjoner er 
tilpasset hverandre og fungerer optimalt.

 − Doble kniver som varer lenge, rask lessing, elektrohydraulisk 
tvangsstyring. TONI gir permanent oversikt over ytelser og 
maskininnstillinger

Skånsom mot jorda.

 − Store dekkdimensjoner og individuelt rammekonsept
 − Pickupavlastning og støttehjul
 − Gunstig vekt i forhold til kapasitet

Fleksibel.

 − Enkel ombygging fra lesse- til transportvogn ved å fjerne 
lesse- og kutteaggregatet slik at nyttelasten øker..

 − Modulært CLAAS understell, riktig tilpasset ulike marktyper 
og avlinger.

Servicevennlig.

 − Senkbar kniv-vugge, hydraulisk senkbart gulv og et unikt 
system som gjør det enkelt å bytte kniver

 − Stabil CLAAS dobbeltkniv

Lettkjørt og brukervennlig.

 − Lyspakke for nattskiftet, sensor for fylling, selvforklarende 
bruksanvisning, skriver, vektavlesning.

●  Standard      ○  Tillegg      □  Kan leveres      –  Leveres ikke

CARGOS 9600 9500 9400 8500 8400 8300 760 750 740
Lastevolum m3 i henhold 

til DIN
47,5-501 41,5-441 35,5-381 41,5 35,5 30 48,5-511 42,5-44,51 36,5-38,51

Lastvolum med middels pressing m3 i henhold 
til DIN

95-1001 83-881 71-761 82 71 60 – – –

Pick-up
Arbeidsbredde mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 – – –
Diameter mm 320 320 320 320 320 320 – – –
Dekk, støttehjul 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 – – –
Tindeavstand mm 61 61 61 61 61 61 – – –
Bakkeklaring med forhøyet drag mm 790 790 790 790 790 790 – – –
Hydraulisk pickup-avlastning med trinnløs innstilling ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Ekstra støttehjul på midten ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Rotor
Rotorflens mm 120 120 120 120 120 120 – – –
Hovedsikring på drivverk Nm 2000 2000 2000 1800 1800 1800 – – –
Bredde mm 1580 1580 1580 1580 1580 1580 – – –
Diameter mm 860 860 860 860 860 860 – – –
Antall tinderekker Antall 9 9 9 9 9 9 – – –

Knivaggregat
Dobbelkniv (på samme nivå) Antall 40 40 40 40 40 40 – – –
Minste teoretiske snittlengde mm 38 38 38 38 38 38 – – –
Sikring mot fremmedlegemer ● ● ● ● ● ● – – –

Bunnbelte
Bunnbelte Antall 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2
To-trinns bunnbeltedrift ●2 ●2 ●2 ○ ○ ○ ○2 ○2 ○2

Drivverk
Tandemaksel, 18 t, akselavstand3 mm – – – – 1525 1525 – – 1525
Tandemaksel, 20 t, akselavstand3 mm – 1810 1810 1810 1810 – – 1810 1810
Tridemaksel, 27 t, akselavstand3 mm 1525 1525 – 1525 – – 1525 1525 –
Tridemaksel, 30 t, akselavstand3 mm 1810 1810 – – – – 1810 – –

Styring
Styrt tandemaksel – ○ ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Etterløpsstyrt tridemaksel ○ ○ – ○ – – ○ ○ –
Elektrohydraulisk tvangsstyring, tandem – ○ ○ ○ ○ ○ – ○9 ○9

Elektrohydraulisk tvangsstyring, tridem ○ ○ – ○ – – ○9 ○9 –

Tillatt totalvekt
Tandemaksel 18 t t – – – – 21/224 21/224 – – 21/224

Tandemaksel 20 t t – 23/244 23/244 23/244 23/244 – – 23/244 23/244

Tridemaksel, 27 t t 314 314 – 314 – – 314 314 –
Tridemaksel, 30 t t 344 344 – – – – 344 344 –

Dimensjoner
Totallengde mm 11940 10800 9660 10875 9735 8595 11230 10090 8950
Totalhøyde5 mm 3870-

3990
3870-
3990

3870-
3990

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3870

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3990

Lesseflate mm 9100× 
2360

7960× 
2360

6820× 
2360

7240× 
2360

6100× 
2360

4960× 
2360

8740× 
2360

7600× 
2360

6490× 
2360

Sporvidde mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

●  Standard      ○  Tillegg      □  Kan leveres      –  Leveres ikke

CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Alle beskrivelser og spesifikasjoner i denne brosjyren må betraktes som 
omtrentlige og kan inkludere ekstrautstyr som ikke er med i standard spesifikasjoner. Denne brosjyrens innhold er likt for alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler og be om prisliste 
med detaljerte spesifikasjoner for ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner tydeligere. Bruk aldri maskinen uten vernedeksler, det kan medføre stor fare. Vis 
respekt for mulige farer - se relevant instruksjon i brukerhåndboken.

1 Med ekstra lastevolum
2 Dobbeltsidig drift
3 Mekanisk fjæring eller hydraulisk utligning, eller med hydraulisk fjæring som tilvalgsutstyr
4 Tillatt last på draget 3 t som standard, alternativt 4 t, tridem alltid 4 t
5 Avhengig av dekkdimensjon 30,5˝ / 26,5˝ / 22,5" og bestykket med / uten ekstra lastevolum
6 10-hulls felger er standard, dekkdimensjon avhengig av akseltype
7 + 1 EV med hydraulisk fjærende understell
8 tre diservalser på CARGOS 9000 og 8000 og to på CARGOS 700
9 Komfortmodeller med lastfølende komforthydraulikk og full ISOBUS kompatibilitet
10 Lysstyring er inkl. på komfortmodellene

CARGOS 9600 9500 9400 8500 8400 8300 760 750 740

Dekkutrustning6

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

Betjening
ISOBUS-kompatibel ● ● ● ● ● ● ○9 ○9 ○9

ISOBUS-kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

EASY om bord ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

Hydraulikk
Betjening av hydraulikkventiler LS (eller 1 EV + fri retur)7 3 DV + 1 EV
Power-Beyond-tilkobling ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

Hydraulikkopling ISO 16028 for tilkobling mot Flat Face ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

Tilleggsutstyr
Automatisk høyderegulerbart drag ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Automatisk matestopp ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Dosérvalser (+ drift)8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Innstikksplater for doservalser ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulisk styrbar klaff med automatisk fylling ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Automatisk dreiemomentstyrt lasting ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Nivåsensor med ultralyd ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
LED arbeidslys, pakke ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 ○10 ○10

LED sidemarkeringslys ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Transportutstyr for avmontert laste- og kutteaggregat ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Deksel for bruk under transport av finsnittet fôr ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Vektavlesning (kun med hydraulisk understell) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

Eksternt display for vektavlesning ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○9

Løft for tridemaksel (bare med hydraulisk understell) ○ ○ – ○ – – ○9 ○9 –
Nødutløser for hydraulisk brems ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulisk fjæring på draget ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Underliggende støtfanger bak – – – – – – ○ ○ ○
Skjerming av lasterommet – – – – – – ○ ○ ○



Sikrere og bedre innhøsting.

570018090817 KE DC 1017

claas.no




