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Hvert ledd i en kjede er viktig. Spesielt det første.

CLAAS-verden

CLAAS-verden.
Vi elsker vårt arbeid. Fordi dere gir oss store utfordringer. Vi
må anvende all vår kunnskap. Hver dag må vi lære noe nytt.
For ingen områder er like. Vi trenger den riktige løsningen.
På de frodige engene i Ostfrieslands og i de naturskjønne
områdene i italienske Trentino. Ja, over hele verden.
CORTO kjenner sine utfordringer og møter dem gjerne.
Spesielt i forbindelse med ujevnheter, bakker eller våte forhold.
Den slår jevnt og rent. Alltid. I alle avlinger. Resultatet er alltid
godt. Det er en fryd å jobbe.
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Slå rundt deg. Med CORTO.

Produktoversikt

3200 F PROFIL

Frontmonterte slåmaskiner.

3200 CONTOUR

slåmaskiner.

310 F
Tredimensjonal tilpasning til

2200 mm

285 F

1100– 1450 mm

underlaget:

Bakmonterte
Slåmaskinens

220

evne til å følge

1100– 1450 mm

190

underlaget

1100– 1450 mm
900– 1450 mm

PROFIL

PROFIL

900– 1450 mm

1000– 1350 mm

Midtmontert
900 mm

900– 1450 mm

800– 1350 mm

800 mm

F
F-Serien

Sidemontert

F

3,05 m

3,05 m

2,10 m

3,05 m

1,85 m

2,82 m

Legenden
Skårbredde uten skårskiver
Skårbredde med 1 par
skårskiver

Tilkobling

Blad

Avansert teknologi.

Tradisjon har en fremtid.

Våre kunder vil naturligvis ha bare de beste maskinene. Det

Våre kunder etterspør en rekke løsninger som passer perfekt

vil CLAAS ingeniørene også. Derfor har våre CORTO

til deres behov. Gårdene vokser og endres – og vi med dem.

trommelslåmaskiner så mange gode egenskaper uansett om

Hva er bra, hva ønsker vi oss – og samtidig alltid gjøre alt

forholdene varierer.

bedre.

Skårbredde med 2 par
skårskiver

1 par skårskiver

Tallerkendiameter 730 mm

2 par skårskiver

Kompetansesenteret for innhøstningsteknologi.

Kunden er viktig.

Tallerkendiameter 850 mm

Arbeidsbredde

Senteret for produktutvikling for høsteteknologi på CLAAS sitt

Grunnlaget for utviklingsarbeidet er nærheten til våre kunder.

anlegg i Bad Saulgau, er et av de mest moderne i verden.

Hvert forslag, hvert ønske, enhver kritikk, er viktig for oss. Så

Våre medarbeidere vet nøyaktig hva de har å gjøre da de

vi kan lage det enkelte produkt akkurat slik du trenger det.

ligger midt i en av de største sammenhengende gras-

Som spesialist på slåmaskiner legger vi vekt på stadig å

regionene i Europa

optimalisere våre trommelslåmaskiner.

Tallerkendiameter 940 mm

Tallerkendiameter 1060 mm

Detaljert informasjon om
landsspesifikke utstyrsvarianter
finnes under spesifikasjoner i
brosjyren.

Vårt kompetansesenter for grovfôr: CLAAS Saulgau GmbH. Her er vårt moderne
produktutviklingssenter som sørger for at våre maskiner er blant de aller beste i
verden.
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Gode ideer gjør ikke arbeidet mindre. Men lettere
og mer effektivt.

Teknikk for proffene

Så robust, og likevel så skånsom.
Det kommer helt sikkert en ny vår - og dermed også en ny
slått. Men nettopp i denne årstiden kan været være ustabilt.
Det blir kanskje ikke så mange timene man kan drive med
slåtten. Desto viktigere er det da å ha en pålitelig og effektiv
medarbeider. En som er robust nok til å takle stress og
effektivitetskrav og samtidig myk og smidig nok til å bevare et
godt forhold til engbunnen. En som gjør sitt beste under alle
forhold. Så du blir fornøyd med utbyttet. Og dyrene blir
fornøyde med fôret.
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Hjertet i CORTO slår raskere. Slåtten nærmer
seg.
1

Livstidssmurt vinkelgir

2

Kraftoverføring via sekskantet aksel

3

Fast senteraksel

4

Hurtigskift av kniver

5

Fritt roterende glidetallerken

6

Trinnløs stubbhøyderegulering

7

Effektiv trommelmantel bringer avlingen
gjennom

Trommel

Pålitelig drivverk.
1
2

Den robuste kilereimkonstruksjonen overfører kraften sikkert
og direkte. Belastningstopper avfjæres elastisk og
sjokkbelastninger unngås.

Stabil ramme.
7

3

Rammen er vridningsstabil og stiv. Trommelen er skrudd fast
til en forsterket flens. Kraftoverføringen er rettlinjet og overfører
kreftene uten tap direkte til kilereimene.

Jevn avlingsflyt.
Tromlene har stor gjennomgangskapasitet så maskinen blir

6

effektiv med jevn flyt. Ved hjelp av forskjellige medbringere kan
maskinen tilpasses så kapasiteten opprettholdes i ulike
4

bestand og under varierende forhold.

5

Den overbevisende trommelen.
CORTO slåmaskiner er pålitelig teknologi som har vist sin

Slik beskyttes drivlinjen mot støt. Glidetallerkenene er fritt

soliditet gjennom lang tid. Kraftoverføringen til tromlene går

roterende - det beskytter stubben og motvirker forurensning i

gjennom en sekskantet aksel, via en meget robust oljefylt

foret. Avhengig av modell kan stubbhøyden reguleres trinnløst

vinkelgirkasse. Driftssikkert og stillegående. På grunn av den

eller ved hjelp av mellomringer. På spesielt våte og ujevne

faste senterakselen overføres støt mot tromlene direkte til

underlag kan stubbhøyden økes med enda 25 mm ved hjelp

hovedrammen.

av høye glidetallerkener.
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Denne slåmaskinen har alt som skal til for å skåne
engbunnen.

ACTIVE FLOAT

Friksjonsmotstand blir rullemotstand.
Alle CONTOUR slåmaskiner fra CLAAS er utstyrt med ACTIVE

sidekreftene ved kjøring i skråninger. Maskinene er derfor

FLOAT hydropneumatisk fjæring. På de frontmonterte

meget behagelige å kjøre.

maskinene er det tilleggsutstyr. Opphenget overfører vekten
av maskinen fra grastorva til traktoren. I tillegg reduseres

Som alternativ til ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning
finnes også et justerbart fjæroppheng.

Riktig innstilling.

Det finnes en tommelfingerregel for ACTIVE
FLOAT.

Ingen bestand er jevnt like. På samme felt finnes både blaute
søkk og tørre topper. Det krever en fleksibel maskin. Med

Så stor avlastning som mulig, men aldri mer enn nødvendig.

AKTIV FLOAT kan du reagere raskt og justere marktrykket via

Fullstendig avlastning kan være nødvendig på kantsoner. Da

et enkeltvirkende uttak - selv under kjøring. Trykkmåleren er

"svever" maskinen over ujevnhetene og slår likevel rent.

lett synlig og lesbar fra førerhuset.

ACTIVE FLOAT hydraulisk avlastning kan leveres som tilleggsutstyr for
frontmonterte slåmaskiner.

12

ACTIVE FLOAT sylinder for hydraulisk avlastning på CORTO 3200 CONTOUR.
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Interessante detaljer som gjør arbeidet lettere.

Detaljer som forenkler

Kvalitet du kan stole på.

Verneduk.

CORTO slåmaskinene er utformet slik at de tåler varig, høy

Verneduken består av flere deler. Dermed kan en del som er

belastning og leverer meget god slåttekvalitet gjennom hele

slitt som skiftes ut ved behov, uavhengig av de andre delene.

sin lange levetid. De er enkle å bruke og fungerer svært

Det betyr enklere og rimeligere vedlikehold.

effektivt med minimalt kraftbehov. Alle vedlikeholdsoppgaver
kan utføres raskt og enkelt. Til- og frakobling er enklere enn
noen gang.

Komfortabel tilkobling.

Vernedukene kan foldes opp så det er lett å
komme til.

Forskjellige slåmaskintyper krever forskjellige løsninger. Derfor
har f. eks. CONTOUR bakmonterte slåmaskiner doble

På alle modeller er det lett å komme til tromlene for rengjøring

fangskiver og tilkoblingspunkt i forskjellige høyde for å gjøre

og service. Verneduken kan henges opp på kroker som er

tilkoblingen enklere. Alle frontmonterte slåmaskiner har

montert spesielt til dette formålet.

trekantkobling som gjør tilkoblingen meget enkel.

Alltid ryddig.

Minst mulig vedlikehold.

Også når arbeidet er slutt kan du være fornøyd. Da kan du

Kryssene på kraftoverføringsakselen trenger lite tilsyn. De har

samle alle løse og bevegelige deler slik som kabler,

250 timers smøreintervall.

kraftoverføringsaksling, hydraulikkslanger og tau og plassere
dem der de hører hjemme. Alt har en fast plass på maskinen.

Det går fort å bytte kniver.

Rygge? Ikke noe problem.

Med en medfølgende monteringsspak kan knivene skiftes i en

Når man slår små arealer må man som regel rygge av og til.

håndvending. Reservekniver kan oppbevares komfortabelt i en

CORTO følger underlaget selv om det er veldig ujevnt og

regntett knivboks. Monteringsspak og knivboks er integrert i

etterlater en ren stubb.

maskinen.
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Våre slåmaskiner skal fungere godt og levere
kvalitet.

Best fôrkvalitet

Høydejustering.
Den frontmonterte slåmaskinen, CORTO 3200 F PROFIL, har
trinnløs stubbhøyderegulering som standard. På CORTO 310
F og CORTO 285 F er det tilleggsutstyr.
Stubbhøydereguleringen på bakmonterte maskiner gjøres
med toppstaget.
Dessuten kan stubbhøyden reguleres med 6 mm mellomringer
og 25 mm høyere skiver på alle CORTO modellene.

I riktig spor.
Alle bakmonterte CORTO maskiner har flyttbare
trekkstangbolter. Dermed kan maskinen tilpasses traktorens
sporvidde så hele maskinens arbeidsbredde kan benyttes og
evt. få en optimal overlapping med en frontmontert maskin.

Situasjonen er alltid under kontroll.

Jevne strenger.

En av de sterke sidene ved CORTO: Allsidighet. Om det er

Skårplater lager en jevn, likeformet streng. To ekstra skårplater

store avlingsmengder, vått gras, legde eller ujevne bestand,

kan leveres som tilleggsutstyr for å gjøre strengene smalere.

eller ujevne jorder - slåmaskinen skal uansett etterlate en pen

Platene er individuelt festet så de kan unngå hindringer

slått, ren stubb og jevne strenger. Maskinen er robust,

tredimensjonalt. Den ønskede bredden på strengene justeres

lettkjørt og meget stillegående.

enkelt med en spak.

Bredden på strengene kan justeres med et håndgrep.

16

Bredden på strengene kan justeres med to eller fire skårplater.
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Pioner. Også i ulendt terreng.

Frontmonterte slåmaskiner

I fremste rekke.
CORTO frontmonterte slåmaskiner er ekte multitalenter. Såvel
alene, som i lag. Ikke noe gress er for vått, ingen forhold for
vanskelige. Og når det gjelder å følge underlaget
viser CORTO-modellene på en imponerende måte hvor
bokstavelig talt man kan ta dette med fleksibilitet.
CORTO 3200 F PROFIL 		

3,05 m

CORTO 310 F			

3,05 m

CORTO 285 F			

2,82 m

Nyheter
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Alltid foran: En proff slåmaskin.

CORTO 3200 F PROFIL

PROFIL – tredimensjonal terrengtilpasning.
Med PROFIL kinematikk følger CORTO underlaget i alle tre
dimensjoner, helt uavhengig av traktorens bevegelser.
Slåmaskinen er opphengt i et pendelfeste så den tilpasser seg
raskt til underlagets konturer så vel i kjøreretningen som på
tvers av denne.

Dreiepunktet ligger nært til bakken.
Fordi dreiepunktet ligger nært til bakken følger maskinen
underlaget meget nøyaktig i lengderetningen. Det lave festet
hindrer maskinen i å kjøre seg fast i underlaget og derfor kan
man kjøre raskere. Resultatet er jevnere og raskere slått.

3200 F PROFIL

1100 – 1450 mm

900 – 1450 mm

PROFIL

Tredimensjonal tilpasning

Legenden

Se hvordan maskinen følger underlaget CORTO 3200 F PROFIL i 3D:

Skårbredde med 1 par
skårskiver

Tilkobling

Skårbredde med 2 par
skårskiver

Kniv

Tallerkendiameter 730 mm

1 par skårskiver

Tallerkendiameter 850 mm

2 par skårskiver

Arbeidsbredde

corto.claas.com

Når dreiepunktet ligger nært til bakken følger maskinen underlaget optimalt i
lengderetningen.

3,05 m

20

21

Du opplever det som ujevnt underlag.
Din CORTO maskin tar det som en utfordring.

CORTO 3200 F PROFIL

FLEXGUARD – kollisjonsbeskyttelse.
Med FLEXGUARD kollisjonsbeskyttelse kan bøylene på siden
beveges i ale retninger og vernedukene skades ikke selv om
man kjører på noe.

Brukervennlig vedlikehold.
En optisk markering viser kileremmenes stramming. Ved
behov kan remmene etterstrammes fra utsiden uten å åpne
dekselet.

Renere resultat.
Bonde Andreas Eldracher fra fjellregionen Allgäu kjører
en CORTO 3200 F PROFIL i kombinasjon med en DISCO
8400 CONTOUR:
"Det var ikke noe spørsmål rundt avgjørelsen om å kjøpe en
CORTO. Også den forrige maskinen var en CORTO. Den
hadde bevist sine enestående egenskaper gjennom 12 år.
Jeg er spesielt fornøyd med ACTIVE FLOAT på vår nye

ACTIVE FLOAT: Avlaster føreren.

CORTO 3200 F PROFIL. Takket være dette systemet går
maskinen perfekt på alle underlag så fôret blir rent. Avlingen
flyter meget godt gjennom maskinen – strengene ligger rene

Avlastningsfjærer eller det hydrauliske tilleggsutstyret ACTIVE

og velformede igjen! Der jordene er jevne kan jeg kjøre opp

FLOAT sørger for konstant marktrykk. Det aktuelle, innstilte

til km/t. Min CORTO maskin leverer! Den er effektiv og lager

trykket kan avleses på et manometer som er godt synlig fra

perfekte strenger, også når vi produserer høy!"

førerhuset og trykket kan justeres fortløpende mens man slår.
Dermed reduseres forurensningen og fôrkvaliteten øker.
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NYHET

Det er ofte de små tingene som betyr mest.

CORTO 310 F / 285 F

Jevn avlingsflyt.
Fire store tromler sørger for jevn avlingsflyt, og justerbare
skårplater former en smal og jevn streng. To ekstra skårplater
kan leveres om tilleggsutstyr for å gjøre strengen enda
smalere. Med sin kompakte konstruksjon er CORTO
frontmontert slåmaskin spesielt godt eget i bratt terreng, eller
på små traktorer og der det skal brukes presser eller
lessevogner med smal pickup.

Kompakt transportstilling.

En del – to fordeler.

Tredimensjonal tilpasning til underlaget.

CORTO frontmontert har tyngdepunktet nært til traktoren og

Stubbhøyden reguleres enkelt med et håndtak så CORTO 310

Den patenterte frontkinematikken med avlastningsfjærer

det gjør den sikker langs veien. Med de foldbare vernedukene

F og 285 F kan tilpasses vekslende forhold. Det sikrer også

sørger for optimal tilpasning til underlaget både på tvers og

blir transportbredden under 3,00 m. Den kompakte

maskinene under transport.

langs av kjøreretningen. Grasvølet behandles skånsomt og

konstruksjonen gjør at føreren har full oversikt.

maskinen etterlater en ren stubb, over hele arbeidsbredden.
Som alternativ til avlastningsfjærer kan det leveres ACTIVE
FLOAT hydropneumatisk avlastning.

310 F

285 F

1100 – 1450 mm

1000 – 1350 mm

900 – 1450 mm

F

800 – 1350 mm

Tredimensjonal tilpasning

Legenden
Skårbredde med 1 par
skårskiver

Tilkobling

Skårbredde med 2 par
skårskiver

Blad

Tallerkendiameter 730 mm

1. skårskivepar

Tallerkendiameter 850 mm

2. skårskivepar

Verdier må beskyttes.
CORTO har ikke bare et nytt, slående design. Designet bidrar

F
Arbeidsbredde

også til en unik funksjonalitet. F. eks. er kantene på maskinen
forsynt med kollisjonsbeskyttelse av fleksible gummi som
verner både maskinen og omgivelsene.

3,05 m
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2,82 m
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Hva kjennetegner en god partner? Klar når du er
klar.

Bakmonterte slåmaskiner

CORTO er klar, når du er klar.
CORTO bakmonterte slåmaskiner er alltid klare til bruk.
Uansett når. Uansett hvor. Uansett hvordan. Betingelsesløst.
Du skal vite at alt er klart, når været er godt og avlingen er
moden.
CORTO 3200 CONTOUR		

3,05 m

CORTO 220			

2,10 m

CORTO 190			

1,85 m

Nyheter
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NYHET

Kortklipt.
Jevnt, rent snitt.

CORTO 3200 CONTOUR

Enestående tilpasning til underlaget.

Godt beskyttet.

COUNTOUR modellenes slåtteaggregat er opphengt i

CONTOUR modellene har mekanisk kollisjonsvern. Ved en

maskinens tyngdepunkt. Derfor pendler det fritt og kan

evt. påkjørsel svinger maskinen 15° bakover og oppover for

tilpasse seg underlaget. En pil på opphenget viser riktig

deretter å gå tilbake til utgangsposisjonen igjen når man

høydeinnstilling.

rygger kort tilbake.

Individuell traktortilpasning.

Solid konstruksjon.

Går like godt i hellingene.

Robust kraftoverføring.

Slåmaskinen kan tilpasses individuelt til traktoren og dens

Våre maskiner overbeviser med sin soliditet og ryddige

Vinkelgiret i kraftoverføringen gir maskinen en

Maskinen drives via kraftige kilereimer som sørger for jevn

forskjellige sporbredder via justerbare monteringsbolter.

konstruksjon. Slåmaskinens massive deler vitner om en

fleksibel arbeidsvinkel. Det betyr stor fleksibilitet, selv i hellende

kraftoverføring og elastisitet i forhold til spissbelastninger.

maskin som er laget for tøff bruk, gjennom lang tid. Der det er

terreng.

mulig, er det hydrauliske anlegget innebygget for å gi
maskinen maksimal beskyttelse og et ryddig utseende.

3200 CONTOUR

Tredimensjonal tilpasning

Legenden

Alt nytt om CORTO finner du som animasjon
på:

2200 mm
Skårbredde uten skårskiver

Tilkobling

Skårbredde med 1 par
skårskiver

Blad

Skårbredde med 2 par
skårskiver

1 par skårskiver

Tallerkendiameter 730 mm

2 par skårskiver

Tallerkendiameter 850 mm

Arbeidsbredde

1100– 1450 mm

900– 1450 mm

new-corto.claas.com

3,05 m
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NYHET

Trygg.

CORTO 3200 CONTOUR

Foldes perfekt sammen.
Slåmaskinen foldes sammen ved hjelp av en dobbel
stempelsylinder, som bremses mykt opp før anslag. Derfor
foldes maskinen like enkelt sammen enten selv om den står i
en helling.

Transportstilling: 120°.
120 ° transportposisjon og tyngdepunktet nært til traktoren
sørger for maksimal stabilitet og lav transporthøyde. Når
maskinen legges så mye over til siden får føreren full oversikt
bakover via sidespeilene. Bakakselen blir jevnt belastet så
traktorens kjøreegenskaper påvirkes ikke i negativ retning. Så
kan du kjøre trygt langs veien.

Lett å koble fra.

God sikring.

ACTIVE FLOAT sylinderen kan deaktiveres med en

I transportstilling sikres slåmaskinen automatisk med en

avlastningsventil. Derfor kan slåmaskinen kobles raskt til og fra

mekanisk sikring. En hydraulisk transportlås kan leveres som

uten å måtte gjøre hele det hydrauliske anlegget trykkløst.

tilleggsutstyr - uten at det behøves et ekstra hydraulikkuttak.

Med et håndtak.

Ryddig parkert.

CORTO 3200 CONTOUR har KENNFIXX®. Da er det det

En praktisk parkeringsstøtte med eller uten hjul kan leveres

enkelt å koble hydraulikkslangene til og fra.

som ekstrautstyr. Parker maskinen i transportstilling. Der det
er trangt er en parkeringsstøtte med hjul et godt hjelpemiddel.
Da kan maskinen trilles bort og parkeres på steder der
traktoren ikke kommer til.

30
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NYHET

Se rolig fremover. Bak deg er alt i orden.

CORTO 220 / 190

Sikker beskyttelse mot påkjørsel.

Tilpasningsdyktig.

Beskyttelsen mot påkjørsel hindrer skader på slåmaskinen

Ved hjelp av justerbare monteringsbolter kan maskinen

dersom man kjører på en fast hindring. Da svinger maskinen

tilpasses traktorbredden. Dermed kan hele arbeidsbredden

automatisk bakover. Rygg litt for å låse maskinen igjen, før du

alltid kan benyttes, eller overlappingen kan tilpasses

kjører videre.

kombinasjon med en frontmontert slåmaskin.

Fjærlett.
CORTO 220 og CORTO 190 kan leveres med fjæravlastning
som tilleggsutstyr. Ca halve slåmaskinens vekt avlastes da
over en av de to spiralfjærene. Som et resultat av samspillet

Sving en gang.

mellom fjærene, blir marktrykket enda bedre fordelt over hele
arbeidsbredden. Maskinen får altså en konstant vektreduksjon

Når man skal kjøre langs veien svinges maskinen bakover. Da

og optimal tilpasning til underlaget, selv under vanskelige

er det lett å komme gjennom lave partier. En integrert støttefot

forhold. Andre fordeler: Redusert friksjonsmotstand, skånsom

gjør det mulig å parkere maskinen i transportstilling slik at

slått og jevn stubb.

maskinen kan rygges på plass og settes bort på trange
steder.

Høyt oppe.
Løftehøyden kan reguleres ved å plassere trekkstangboltene i
forskjellig høyde. Stor løftehøyde gir bedre bakkeklaring på
vendeteigene. En hydraulisk løftesylinder som gir bedre
bakkeklaring på vendeteigene kan leveres som tilleggsutstyr.
220

190

Tredimensjonal tilpasning

Legenden
Skårbredde uten skårskiver

Tallerkendiameter 940 mm
900 mm

800 mm

Fri tilgang.

Tallerkendiameter 1060 mm

Foldbare verneduker gir lettvinn tilgang til så og si alle
Tilkobling

servicepunktene.

Blad

Arbeidsbredde

2,10 m

32

1,85 m
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Villdyrprosjektet.

Ville dyr

Hver eneste vår.
Hver eneste vår, fra april til juni, er våre ville dyr i fare på jordet.
Deres naturlige instinkt, f. eks, hos rådyr gjør at de gjemmer
seg i det høye gresset når de oppdager støy og fare. Da er
det lett å overse dyrene og de kommer inn i slåmaskinen. Av
hensyn til dyrene selv, og for ikke å få forurenset fôr med
botulismefare og av hensyn til føreren ønsker vi å verne om de
ville dyrene.

Hva kan vi gjøre?
Det finnes flere systemer på markedet som er utviklet for å
skremme bort ville dyr. De fleste er laget for å påvirke hørsel
eller syn. Man kan også bruke kjøremønstre, f. eks. fra midten
og ut over, som gjør det lettere for dyrene å flykte unna. En
effektiv, men svært arbeidskrevende metode, er å gå gjennom
feltet manuelt og jage bort dyrene før man slår. Men disse
metodene fungere likevel ikke alltid, og uansett gjerne bare fra
en bestemt alder. I fremtiden må vi benytte mer effektive og
pålitelige systemer.

CLAAS engasjerer seg.
I samarbeid med Isa industrielektronikk GmbH, Det tyske luft-

De er spesielt lett å oppdage om morgenen og kvelden når

og romfartssenteret (DLR) og Teknisk universitet i München

omgivelsestemperaturen er tydelig lavere. I 2011 fikk

har CLAAS tatt fram innovative og praktiske løsninger for å

villdyrprosjektet Innovasjonsprisen på SIMA.

unngå å kjøre på ville dyr som gjemmer seg i åker og eng. På
grunn av varmestrålingen kan dyrene oppdages med infrarøde

Du finner mer informasjon om temaet på www.wildretter.de.

kamera fra luften, selv i høyt gress.

Rådyrene gjemmer seg i det høye gresset når de oppfatter støy og fare.
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CLAAS engasjerte seg med flere prosjektpartnere fra starten av.
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Slik holder vi hjulene i gang. CLAAS service og
deler

Vi holder hva vi lover.

For dine CLAAS-maskiner: CLAAS FARM
PARTS.

Du kan stole på CLAAS: Hvis du trenger oss, så er vi der.

CLAAS service og deler

Sikkerhet kan planlegges.

Problemløsing og fjerndiagnose: CLAAS
TELEMATICS.

Våre serviceprodukter og CLAAS MAXI CARE hjelper deg til å

Overalt. Så raskt som mulig. Pålitelig, 24 timer i døgnet, om

CLAAS FARM PARTS tilbyr et av markedets største

øke driftssikkerheten på dine maskiner og redusere risikoen

Med CLAAS TELEMATICS på maskinen kobles to viktige

det trengs. Med presise løsninger for dine maskiner. Slik

reservedels- og tilbehørsprogram for landbruksmaskiner. Slik

for uønskede driftsavbrudd. Det gir bedre og mer forutsigbar

aspekter sammen: Rask hjelp av CLAAS serviceteknikere

holder vi hjulene i gang.

holder vi hjulene i gang.

økonomi. Slik holder vi hjulene i gang.

samt økonomiske besparelser som oppnås ved å jobbe via et
trådløst nettverk. Vi løser dine problemer på stedet - selv om

ORIGINAL-deler og tilbehør.

Alltid oppdatert.

Fra Hamm til hele verden.

Vi har det din CLAAS maskin trenger: Skreddersydde

CLAAS-forhandlere med godt utstyrte verksteder finnes over

Vårt sentrale reservedelslager leverer alle originale deler raskt

reservedeler med riktig kvalitet. Oljer og smøremidler. Praktisk

hele verden. Mekanikere og teknikerne er høyt kvalifisert, og er

og pålitelig over hele verden. Din lokale CLAAS-partner har i

tilbehør. Benytt deg av vårt omfattende utvalg av produkter. Vi

profesjonelt utstyrt med spesialverktøy og diagnoseutstyr.

løpet av kort tid fått akkurat det som skal til for å løse ditt

har akkurat den løsningen som din maskin trenger for 100%

CLAAS Service yter kvalitetstjenester som helt og fullt

problem. Slik holder vi hjulene i gang.

driftssikkerhet. Slik holder vi hjulene i gang.

tilfredsstiller dine forventninger til kompetanse og pålitelighet.

du ikke ser oss. Slik holder vi hjulene i gang.

Slik holder vi hjulene i gang.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm i Tyskland
har mer enn 155.000 forskjellige deler på 100.000
m2 gulvflate.
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Om den er liten eller stor. Så kan den være best
på jord.

Spesifikasjoner

3200 F PROFIL

Frontmonterte slåmaskiner
310 F

285 F

CORTO

m
m
mm, ca.
mm, ca.
mm, ca.
Antall
Antall
mm
mm
mm
kg, ca.

3,05
3,00
–
1100–1450
900–1450
4
3
42/30 – 52*
48/–
67/55 – 77*
820/830*

3,05
3,00
–
1100–1450
900–1450
4
3
42
48
67
750

2,82
2,76
–
1000–1350
800–1350
4
3
42
48
67
700

Slåmaskin
Arbeidsbredde
Transportbredde
Strengbredde uten skårleggerplater
Strengbredde mer 1 par skårleggerplater
Strengbredde mer 2 par skårleggerplater
Trommel
Kniver / trommel
Stubbhøyde, vanlig
Stubbhøyde med mellomring (+6 mm)
Stubbhøyde med høye skåler (+25 mm)
Vekt

Kategori
o/min
o/min

II
1000
–
1 × EV(1)/1 × DV(2)
51/70

II
540/1000
750
1 × EV(1)
51/70

II
540/1000
750
1 × EV(1)
45/60

Krav til traktor
Tilkoblingskategori
Kraftuttaksturtall
Kraftuttaksturtall, alternativt
Krav til hydraulikk
Effektbehov

●
○
○
○
●
–
●
○
○
–
–
–
○

●
○
○
○
●
–
●
○
–
–
–
–
○

●
○
○
○
●
–
●
○
–
–
–
–
○

Utstyrsvalg
Fjæravlasting
ACTIVE FLOAT
Høye skåler
Mellomring
Hurtigskift av kniver
Uten skårplater
Skårplater
Ekstra skårplater
Hydraulisk folding av skjørt
Hydraulisk transportlås
Hydraulisk løft
Parkeringsstativ / Hjul
Varselskilt og belysning

CORTO
Slåmaskin
Arbeidsbredde
Transportbredde
Strengbredde uten skårplater
Strengbredde mer 1 par skårplater
Strengbredde mer 2 par skårplater
Trommel
Kniver / trommel
Stubbhøyde, vanlig
Stubbhøyde med mellomring (+6 mm)
Stubbhøyde med høye skåler (+25 mm)
Vekt
Krav til traktor
Tilkoblingskategori
Kraftuttaksturtall
Kraftuttaksturtall, alternativt
Krav til hydraulikk
Effektbehov

kW/HK

Utstyrsvalg
Fjæravlasting
ACTIVE FLOAT
Høye skåler
Mellomring
Hurtigskift av kniver
Uten skårplater
Skårplater
Ekstra skårplater
Hydraulisk folding av skjørt
Hydraulisk transportlås
Hydraulisk løft
Parkeringsstativ / Hjul
Varselskilt og belysning

1

For ACTIVE FLOAT som tilleggsutstyr

2

For hydraulisk verneduk som tilleggsutstyr

3

For hydraulisk løft som tilleggsutstyr

*

Modell med trinnløs stubbhøyderegulering

● Standard

○ Tilleggsutstyr

□ Kan leveres

Bakmonterte slåmaskiner
220

190

m
m
mm, ca.
mm, ca.
mm, ca.
Antall
Antall
mm
mm
mm
kg, ca.

3,05
2,05
2200
1100–1450
900–1450
4
3
42
48
67
1050

2,10
1,95
900
–
–
2
4
42
48
67
590

1,85
1,80
800
–
–
2
3
42
48
67
540

Kategori
o/min
o/min

II
1000
–
1 × DV/1 × EV
51/70

II
540
–
1 × EV(3)
33/45

II
540
–
1 × EV(3)
29/39

–
●
○
○
●
●
○
○
–
○
–
○/○
○

○
–
○
○
●
●
–
–
–
–
○
–
○

○
–
○
○
●
●
–
–
–
–
○
–
○

kW/HK

– 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

3
48

3200 CONTOUR

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.

Sikrere og bedre innhøsting.

claas.no
6

511018090617 KE ME 1017

