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Det finnes intet alternativ. 
JAGUAR.

Finnes det noe alternativ til det aller beste? Til høy effekt  
og minimalt forbruk?

Utfordringene vokser. Dine krav teller. Din tilfredshet er  
vår motivasjon for stadig bedre og nye løsninger.

Høyere produktivitet, mer allsidig, mer brukervennlig,  
bedre resultat: Alt dette får man i JAGUAR 800-serien.  
Dette er maskiner i en klasse for seg.

Velkommen uten alternativ. 
JAGUAR-modellene.

jaguar800.claas.com
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JAGUAR 800
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Overbevisende fordeler.

1 Meget brukervennlig betjeningskonsept med  
ekstra CEBIS funksjoner

2 LED arbeidslys

3 Maisknuserkonsept

4 Motorer som oppfyller kravene i avgassnorm  
Stage IV (Tier 4)

5 Modulert ballastvektkonsept

6 Tørrstoffavhengig ensileringsmiddeldosering  
og større tank for ensileringsmiddel

7 CRUISE PILOT øker effektiviteten

8 DYNAMIC POWER med nye funksjoner

9 Dieseltankvolum opp til 1300 L for lange 
arbeidsøkter

10 Lett tilgjengelige servicepunkter  
forenkler vedlikeholdet

11 Optimalisert understell med betydelig  
mindre svingradius

12 Sliping av knivene i forhold til brukstiden

13 Effektiv mekanisk kraftoverføring til 
frontaggregatene

14 QUANTIMETER målesystem  
(Måling av volumstrømmen)

15 Nær-infrarød sensorteknikk for nøyaktig 
bestemmelse av tørrstoffinnholdet 

16 CMOTION multifunksjonsspak 

17 NYHET: AUTO FILL på siden og bak

18 NYHET: Definert lastdeteksjon

Teknikk i detalj



8 9

 − Romslig, komfort-førerhus med lavt lydnivå
 − Best forhold for lys og oversikt
 − CEBIS informasjons- og styresystem
 − Velg mellom 5 ulike seter
 − CMOTION multifunksjonsspak gir høy komfort

JAGUAR førerhus.  
Komfort på sitt aller beste.

Komfortabelt førerhus
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1 Standardsete

2 Komfortsete

3 Vendbart sete

4 Skinnsete

5 Premiumsete

LED arbeidslys.

LED-arbeidslys i førerhustaket foran, bak og på utkasteralbuen 
så det svinger med avlingen når den kastes mot tilhengeren, 
sørger for meget gode arbeidsforhold også i mørket.

 − Svært jevn belysning
 − Det hvite lyset er omtrent som dagslys
 − Strømforbruket er bare en tredjedel sammenlignet med 
halogenpærer

 − Svært lav temperatur på diffusoren
 − Arbeidslysene er 100% vann- og støvtette

Ekstra komfortutrustning.

Den spesielle beskyttelsen på bakruten reduserer effektivt all 
støy direkte mot førerens øre, uten at det går på bekostning 
av utsikt og oversikt. En eksklusiv frontrute reduserer 
lysrefleksjon i førerhuset, spesielt i mørke, våte forhold. 
Gulvmatten bidrar også til bedre førermiljø og økt komfort.

 − Romslig VISTA CAB førerhus med to sitteplasser
 − Komplette vinduer for fri sikt i alle retninger
 − Frontrute med visker- og vasker
 − Vindusvisker på siden og bak gir god sikt i alle retninger
 − Romslige oppbevaringsrom
 − Kjøleboks for nistemat
 − CEBIS betjeningskonsept
 − Individuelt låssystem
 − CMOTION multifunksjonsspak
 − LED arbeidslys
 − Fem ulike seter, blant annet et eksklusivt skinnsete

CLAAS komfortførerhus.

I JAGUAR er det ingenting som distraherer deg. Rattstammen 
og førersetet kan justeres og tilpasses på flere måter. Logisk 
innstilte skjermer, spaker og brytere gir deg rask oversikt over 
alle funksjoner i JAGUAR. Etter bare kort tid, kjører du hele 
maskinen på intuisjon. 

Solskjerm, klimaanlegg, radio og kjøleboks for drikkevarer  
får deg til å føle deg vel. Uansett hov lange arbeidsøktene 
måtte bli.

Førerkomfort.  
Ergonomisk og individuell.

Komfortabelt førerhus
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A + B = CMOTION multifunksjonsspak (tilleggsutstyr)
C + D = multifunksjonsspak (standard)

CMOTION multifunksjonsspak kan leveres som tilleggsutstyr. Den ble første 
gang introdusert på XERION i 2009 og brukes på CLAAS traktorer, skurtreskere 
og JAGUAR. CLAAS tilbyr dermed en helhetlig betjeningsfilosofi 
med ergonomisk design. 

Rask, praktisk, oversiktlig og pålitelig.

 − Alle grunnleggende funksjonsinnstillinger gjøres med 
CEBIS-dreiebryteren

 − Den ekstra HOTKEY dreiebryteren gjør det mulig å 
styre andre viktige funksjoner direkte via displayet

 − Alle brytere og funksjoner har logisk,  
selvforklarende merking

 − Et minnekort gjør datautveksling veldig enkelt
 − I tillegg til kjørehastigheten gir multifunksjonsspaken 
deg også tilgang til et vell av andre funksjoner på en  
følsom og sikker måte.

NYHET: Definert lasteevne for 
transportkjøretøyet. 

Du kan definere nyttelasten på inntil tre forskjellige 
transportkjøretøy. CEBIS viser deg laststatus for det valgte 
kjøretøyet og rapporterer den oppnådde lasten. Takket være 
denne funksjonen unngår man overbelastning av 
transportkjøretøy.

CEBIS - kompakt og komplett kontrollsenter.

Det faktum at man har et så trygt og komfortabelt grep om 
hvordan JAGUAR skal kjøres, skyldes hovedsakelig det 
eksakte, klare betjeningskonseptet. Styringen av alle viktige 
funksjoner foregår via noen få, sentrale elementer. Hele 
CEBIS-konseptet er logisk, gjennomtenkt og ergonomisk 
designet.

1 Mating, på
2 Mating, stopp og reverser
3 Styring av utkasteralbue
4 Løft og senk frontaggregatet
5 Automatisk sving på utkasteralbuen
6 AUTO FILL / utkasteralbuens posisjon
7 AUTO PILOT
8 Informasjonstast
9 HOTKEY dreiebryter
10 HOTKEY dreiebryter for direktemeny
11 Escape-tast
12 Dreiebryter for CEBIS direktemeny
13 Dreiebryter for menyvalg i CEBIS
14 DIRECT ACCESS-knapp
15 Kutter av/på
16 Løft / senk utkasteralbue
17 Girskift
18 Parkeringsbrems
19 Hovedbryter for ensileringsmiddelanlegg
20 4-hjulsdrift
21 Motorturtall (3 trinn)
22 Legg sammen frontaggregat

Utnytt maskinen maksimalt hele tiden.  
Til fingerspissene.

CEBIS informasjonssystem
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JAGUAR-teknologien.  
Topp ytelse og økonomi.

 − Effektiv med gjerrige motorer
 − Enkel kraftoverføring med høy virkningsgrad

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS. CLAAS POWER SYSTEMS
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Optimal drift og best resultat.

Utvikling av utstyr hos CLAAS betyr en kontinuerlig 
anstrengelse for å oppnå enda bedre effektivitet og 
pålitelighet. I tillegg til optimal lønnsomhet på jordet.

Dette gjelder selvsagt alle sider ved CLAAS selvgående 
finsnittere. Drivverket er av avgjørende betydning. Og 
det krever mer enn bare en kraftig motor.

I CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) har vi satt  
sammen de beste komponentene til et drivverk som  
er i en klasse for seg. Et drivverk som alltid leverer 
maksimal effekt når det er nødvendig. Ideelt tilpasset 
arbeidssystemene og med drivstoffbesparende 
teknologi som raskt betaler seg.

Med den intelligente motorstyringen DYNAMIC 
POWER, oppfyller CLAAS kravene til CPS på en 
tilnærmet perfekt måte: Optimal, automatisk, 
behovsbasert effektstyring for JAGUAR. Slik viser vi 
enda en gang hva vi mener med ekte drivstofføkonomi. 
Det er ikke selve motoren som er avgjørende,  
men den intelligente effektstyringen. Det er slik  
vi tenker hos CLAAS.

Unik og fullkommen. CLAAS POWER SYSTEMS
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Stor drivstofftank.

JAGUAR Dieseltank

Ekstra 
dieseltank 
(Tilleggsut-
styr)

Diesel, total 
mengde Ureatank

870-840 1000 l 300 l 1300 l 130 l

Kjør lenge, takket være den store tanken.

Med det gjennomtenkte tankkonseptet kan man planlegge 
virkelig lange økter. CLAAS selvgående finsnittere med 
eksosbehandling trenger påfyll av urea ved kun annenhver 
dieselfylling.

Motoreffekt.

Stage IV (Tier 4) Slagvolum
JAGUAR
Motorer Modell kW hk Liter

870 OM 473 LA 430 585 15,6
860 OM 471 LA 380 516 12,8
850 OM 471 LA 340 462 12,8
840 OM 470 LA 300 408 10,6

Mercedes-Benz OM 470 LAMercedes-Benz OM 471 LATurbo for OM 473 LA Mercedes-Benz OM 473 LA

Den elastiske forbindelsen mellom motor og ramme reduserer 
lyd og vibrasjoner.

De nye 6-sylindrede motorene fra Mercedes-Benz,  
med toppmoderne teknologi, kjennetegnes av bl. a.:

 − Common rail innsprøytingsteknikk med høyt trykk  
(opp til 2.500 bar)

 − 6-sylindrede rekkemotorer med slagvolum på 15,6 L og 
turboteknologi som gir meget høy effekt ved full belastning.

 − Stabilt dreiemoment over et bredt turtallsområde
 − Lav egenvekt i forhold til effekt
 − Svært lavt drivstofforbruk

Nye Mercedes-Benz motorer.

CLAAS POWER SYSTEMS er en komplett 
kraftoverføringsteknologi der motoren er ideelt avstemt til 
resten av maskinen. Vi tilbyr dermed den høyeste effektiviteten 
i markedet. 

Det er ulike gjeldende utslippskrav over hele verden,  
og CLAAS oppfyller selvsagt alle sammen. I markeder som 
krever trinn IV (Tier 4), oppfyller eksosbehandlingen dette 
kravet. Nitrogenoksydene i eksosgassen reduseres ved hjelp 
av en selektiv katalytisk reduksjon (SCR) til nitrogen og vann. 
Ureatanken er på hele 130 L og ureaforbruket er ca 3%  
av dieselforbruket.

Kraftig og effektiv.  
Motorteknologien.

Motorer
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Den gir luft til bremsesystemet for tilhengere og til luftdrevne 
verktøy som f. eks. en luftpistol for å blåse ren JAGUAR etter 
arbeidsøkten.

Ta og gi.

Store luftfiltre sørger for lang og sikker levetid. Motorluften er 
allerede for-renset og sugd inn fra kjøleren. Om nødvendig kan 
filtrene fjernes uten verktøy og rengjøringsarbeidet kan gjøres 
umiddelbart på feltet. Den integrerte kompressoren leverer 
600 l / min ved 9,5 bar.

Kjøleluft fra radiatoren føres inn over motoren og gir ekstra 
kjøling før den blåses ut gjennom den store åpningen bak. 
Dermed har man tilstrekkelig kjøling og driftssikkerhet selv om 
utetemperaturen blir svært høy.

Pålitelig kjøling.

Uansett hvor mye du gjør, behøver du ikke å svette. I JAGUAR 
sørger de effektive kjølerne for effektiv kjøling under alle 
forhold. Den store overflaten på radiatorkurvens gitter sikrer 
lav lufthastighet og dermed mindre forurensning. Gitteret 
rengjøres av en roterende sugearm.

Effektivt og sikkert.  
Kjølesystemet.

Kjøling
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CRUISE PILOT strategi Still inn motorens turtall

Maks. motorbelastning

Effekt (konstant ytelse)
Tempomat (konstant hastighet)

CRUISE PILOT førerassistentsystem. Velg:

 − Tempomat
 − Konstant ytelse
 − Motorbelastning

Med HOTKEY dreiebryteren kan man velge driftsmodus mens 
man kjører for å tilpasse maskinen best mulig etter forholdene.

Fordeler:
 − Stor grad av føreravlastning
 − Maksimal JAGUAR effekt

JAGUAR forsøker nå å kjøre kontinuerlig med den givne 
motorkapasiteten. Hvis avlingsmengden plutselig øker kraftig, 
reduseres kjørehastigheten automatisk. Hvis den minker  
igjen, øker JAGUAR kjørehastigheten igjen til den angitte 
motorutnyttelsen er nådd. Styringen er basert på deteksjon  
av gjennomstrømningsvolum og motorutnyttelse.

Bruk motoren optimalt.

Automatisk CRUISE PILOT brukes til å maksimere JAGUARs 
motorutnyttelse. I CEBIS bestemmer føreren ønsket 
motorutnyttelse ved å stille inn motorens turtall tilsvarende. 
CRUISE PILOT aktiveres enkelt via multifunksjonsspaken.

Automatisk og lett å tilpasse.  
CRUISE PILOT for JAGUAR 870.

CRUISE PILOT
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DYNAMIC POWER

Strategi
Normal effekt

Høy effekt

Maksimal effektMaksimal effekt

DYNAMIC POWER motoreffektstyring.

Valgbar Trinn JAGUAR 870 JAGUAR 860

Maksimal effekt 10 585 516
9 554 492
8 522 467

Høy effekt 7 491 443
6 460 418
5 429 394
4 397 370

Normal effekt 3 366 345
2 335 321
1 303 296
min 272 272

Valgbar motoreffekt.
 − Maksimal effekt
 − Høy effekt
 − Normal effekt

Forskyvning av skiftepunktet.
Når arbeidsturtallet senkes i CEBIS blir skiftepunktet for 
effekttrinnene forskjøvet til et lavere turtallsområde.

DYNAMIC POWER – gjør JAGUAR 870 og 
860 enda mer effektiv:

Maksimal effekt når du kjører inn i bestandet.
Før du kjører inn i bestandet, skifter DYNAMIC POWER  
til maksimal motoreffekt. Dette skjer som en intelligent 
kombinasjon av motorutnyttelse, kjørehastighet og 
arbeidsstilling. Hvis maksimal effekt ikke behøves etter at  
man har begynt å høste, skifter DYNAMIC POWER over  
til den passende effektkurven.

Akkurat så mye kraft som du trenger.

JAGUAR modellene 870 og 860 kan leveres med DYNAMIC 
POWER automatisk motoreffektstyring.

Maksimal effektivitet og ytelse ved full belastning. I 
dellastområdet reduseres motoreffekten automatisk.  
Slik sparer man inntil 10,6% drivstoff.

DYNAMIC POWER tilpasser motoreffekten perfekt over  
10 trinn i dellastområdet. Dermed kjører man alltid på det 
mest effektive turtallsområdet.

 − Sparer diesel i dellastområdet
 − Økonomisk, konstant ytelse med Tempomat

Intelligent og effektiv. 
DYNAMIC POWER.

DYNAMIC POWER
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Den fleksible vekten bak fungere  
også som en bred støtfanger.

Fordeler:
 − Optimal trekkraft
 − Meget lite venderadius gjør maskinen meget lettmanøvrert
 − Sjokkdemper langs veien
 − Ryggekamera

Ryggekamera:  
Bedre overblikk når man rygger.

Dersom JAGUAR her ryggekamera kobles det automatisk inn 
og viser bildet i CEBIS når kjørespaken settes i revers. Man får 
bedre oversikt og kan koble til hengere på en sikker måte.

Enorme reserver.

Maskinen imponerer med sin voldsomme trekkraft. I første 
gir kan man kjøre og høste i hastigheter helt opptil 16,8 km / t. 
Den lave vekten, den lille svingradiusen og større bakkeklaring 
gir ekstremt god manøvrerbarhet.

Aktiv sjokkdemper.

Den aktive dempingen fjerner effektivt all gynging fra 
frontaggregatet og gir deg en trygg og rask tur langs veien. 
Dempingen slås på automatisk, hvis man f.eks. løfter 
frontaggregatet når man snur på vendeteigen.

Økonomisk langs veien.

Den elektronisk styrte kraftoverføringen styrer motorturtallet 
automatisk og tilpasser den nøyaktig til ønsket effekt. Dette 
sparer betydelig drivstoff og minimerer støyen når man kjører 
langs veien.

Mekanisk firehjulstrekk.

Under vanskelige forhold kan man koble inn firehjulsdriften for 
å få maksimal trekkraft. Kraftoverføringen skjer mekanisk via 
en kardanaksel, direkte til bakakselen.

Kraftig og pålitelig.  
Understellet.

Drivverk
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Fordeler:
 − Elektronikken er trygt plassert i førerhuset
 − Sikre kabelforbindelser av høy kvalitet
 − Ekstra koblingsboks for tilleggsutstyr

Det elektriske anlegget.

En enkel og komfortabel betjening trenger en rask og pålitelig 
elektronikk. På JAGUAR er alle viktige deler sikkert og sentralt 
plassert i førerhuset. 

En ekstra koblingsboks i servicerommet på JAGUAR gjør det 
enkelt å koble til tilleggsutstyr som:

 − PROFI CAM
 − AUTO FILL
 − ACTISILER 20
 − NIR sensor
 − Ekstra 300 L dieseltank
 − Akseleratorens spalteinnstilling

Det hydrauliske anlegget.

Hydraulikkventilene er tydelig plassert på venstre side av 
maskinen. Proporsjonalventiler for styring av utkasteralbue  
og frontaggregat gir jevn styring i auto-modus. For å få jevn 
stubb, selv ved meget høy kjørehastighet, kan f.eks. 
hastigheten justeres ved hjelp av kryssbalansering av ORBIS  
i henhold til CEBIS.

Når man kommer frem til vendeteigen og frontaggregatet 
løftes over arbeidshøyden, aktiveres dempingen automatisk. 
Dette øker komforten og beskytter maskinen, når man f.eks. 
kjører over sprøytespor. Frontaggregatet fjærer da forsiktig.

 − Oversiktlig hydraulikk
 − Rask omstilling i forhold til ønskede funksjoner
 − Effektiv styring gjennom proporsjonalventiler
 − Rimelig å vedlikeholde med et lavt oljebudsjett

Oversiktlig og enkelt.  
Hydraulikk og elektronikk.

Hydraulikk | Elektronikk
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JAGUAR hoveddrivlinje.

Sterk, robust og nesten vedlikeholdsfri.  
Her er 5 argumenter for høy virkningsgrad.

1 Tverrstilte motorer
2 Direkte reimdrift fra motoren til:

 − Knivaggregat
 − Akselerator

3 Maisknuseren drives med reimer direkte  
fra akseleratoren

4 QUICK STOP – aktiv brems i matingen  
når hoveddriften kobles ut

5 Mekanisk drift av frontaggregatet via 
hurtigkobling

Trendsettende fordeler gjennom tyve år.

JAGUARs revolusjonerende drivkonsept ble utviklet i 1993 av 
CLAAS ingeniører. Det setter fortsatt standarden, den dag i 
dag. Direkte kraftoverføring har vist seg å være å være  
det beste gjennom en årrekke. Selv i denne nye JAGUAR-
generasjonen har vi vært tro mot vårt konsept med 
tverrstilte motorer.

 − Kutteaggregatet drives direkte fra motorens hovedkobling 
med hydraulisk strammet reimoverføring –  
helt vedlikeholdsfritt

 − QUICK STOP skivebremsen på hovedkoblingen 
stopper kutteaggregatet raskt og sikkert når hoveddriften 
slås av

 − Direkte kraftoverføring har meget høy virkningsgrad, 
samtidig som det spesifikke effektbehovet er lavt –  
totalt er dette svært effektivt

 − Frontaggregatet drives mekanisk og tilkoblingen går via en 
hurtigkobling - komfort i praksis

Fremragende og effektiv.  
Drivlinjen.

Drivverk
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 − Jevn kvalitet på kuttingen
 − Lavt dieselforbruk
 − Meget stor kapasitet

Fremtidsrettet, nøyaktig og åpent.  
Kutteranlegget.

 Kutteranlegg
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Maksimal kapasitet og lavt drivstofforbruk.

Optimal avlingstrøm spiller en viktig rolle for å oppnå maksimal 
effektivitet. Avlingen går i en rett linje gjennom hele maskinen. 
Det spiller ingen rolle om du jobber med gras uten maisknuser, 
eller i silomasse med maisknuser. Avlingen akselererer fra 
posisjon til posisjon gjennom maskinen, og det V-formede 
knivarrangementet og akseleratorbladene sentrerer avlingen 
og øker hastigheten. Dette gir en meget høy effekt med 
minimalt drivstofforbruk og høy driftssikkerhet. JAGUAR 
beviser dette igjen og igjen: Man oppnår fantastiske resultater 
- målt i forhold til drivstofforbruk i l/t.

1 Mating
 − Robust, med perfekt forkomprimering

2 V-CLASSIC knivtrommel
 − Nøyaktig
 − Avlingsmassen kastes ut fra midten for  

å redusere slitasjen
3 Maisknuser

 − Optimal avlingsflyt
 − Utvidet MULTI CROP CRACKER tilbud

4 Akselerator
 − Avlingsmassen transporteres ut fra midten 
 − Mekanisk innstilling av spalteåpningen

Rettlinjet og rask avlingsflyt. Avlingsflyt
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Hydraulisk reversering.

Den hydrauliske reverseringen sikrer en langsom, kontrollert 
og sensitiv, omvendt rotasjon. Avlingen føres forsiktig 
bakover. På PICKUPEN løftes forkomprimeringsvalsen  
(evt. skruen) automatisk opp. Når rotasjonen reverseres 
forsiktig ligger evt. fremmedlegemer nær til matevalsene  
og kan fjernes raskt og trygt.

STOP ROCK steindetektor.

Om matingen er kraftig og robust, så er steindetektoren 
tilsvarende følsom og reagerer følsomt mot fremmedlegemer. 
STOP ROCK steindetektor øker påliteligheten til JAGUAR. 
Hvis det er oppdaget steiner i avlingen, stanses matingen 
øyeblikkelig. Du kan selv definere den minste steinstørrelsen. 
Følsomheten justeres fra førerhuset i CEBIS.

Følsom metalldetektor.

Metalldetektoren som er montert i fremre matevalse oppdager 
magnetiserbare jernstykker i tide. En nesten slitasjefri 
hurtigstopper stanser matevalsen lynraskt. Ved hjelp av 
posisjonsindikatoren i CEBIS kan føreren raskt identifisere  
hvor metallet befinner seg.

Robuste valser.

Drivlinjen for matevalsene på JAGUAR er svært kraftig. 
Snittlengden kan justeres i seks trinn alt etter forholdene. 
Robuste forkomprimeringsvalser sikrer optimal 
avlingstrøm. Ekstra slitestål reduserer slitasjen.

Effektiv og pålitelig.  
Matingen.

Mating
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Mulige snittlengder.

Trommel Anvendelse Komplett knivbesetning Halv knivbesetning Halv kniv

V-CLASSIC 28 Antall kniver 28 = 2 x 14 14 = 2 x 7 28 = 2 x 14
Snittlengde 3,5 / 4,5 / 6 / 8 / 12 / 15 7 / 9 / 12 / 16 / 24 / 30 7 / 9 / 12 / 16 / 24 / 30

V-CLASSIC 24 Antall kniver 24 = 2 x 12 12 = 2 x 6 24 = 2 x 12
Snittlengde 4 / 5,5 / 7 / 9 / 14 / 17 8 / 11 / 14 / 18 / 28 / 34 8 / 11 / 14 / 18 / 28 / 34

V-CLASSIC 20 Antall kniver 20 = 2 x 10 10 = 2 x 5 20 = 2 x 10
Snittlengde 5 / 6,5 / 8,5 / 11 / 17 / 21 10 / 13 / 17 / 22 / 34 / 42 10 / 13 / 17 / 22 / 34 / 42

Helautomatisk sliping.

Nøyaktig kutting og jevn fôrkvalitet er bare mulig med helt 
skarpe kniver. Slipingen av knivene kan styres fra førerhuset.

Du kan også styre innstillingen av motstålet fra førerhuset. 
Når avstanden justeres løsnes ikke motstålet, men hele 
ambolten med fastmontert motstål beveges langsomt mot 
knivtrommelen. Sensorer overvåker og styrer innstillingen.

Sliping og justering av motstålet bør gjøres avhengig 
av avlingsmengden og ikke klokka. I CEBIS kan du definere 
tilsvarende innstillinger for påminnelse om å slipe knivene.

 
 
For å doble snittlengden, kan V-CLASSIC trommelen utstyres 
med halvkniver. Med halvknivene er det mulig å få et veldig 
jevnt utkast. Det er ideelt når man høster gras, mais med lang 
snittlengde og SHREDLAGE®.

V-CLASSIC knivtrommel leveres i tre versjoner: 

1 V20 for bruk i fôr med grov struktur eller  
hovedsaklig i gress 

2 V24 for bruk i gress og mais; med mulighet  
for lengre snittlengder i gress

3 V28 for bruk i gress og mais; med mulighet  
for korte snittlengder i mais

Knivene er plassert i V-form.

Effektiviteten på JAGUARs 750 mm brede knivtrommel er i en 
klasse for seg. Knivene er skrudd fast to og to i et V-formet 
arrangement. Det gir et saks-lignende og energisparende 
snitt. Dessuten samler det avlingsstrømmen mot midten og gir 
minimal slitasje og friksjonstap mot veggene i 
utblåsingskanalen.

 − Robust konstruksjon
 − Minimalt effektbehov
 − Høy kapasitet.
 − Best fôrkvalitet
 − Meget effektivt utkast

Nøyaktig og gjennomprøvd.  
V-CLASSIC knivtrommel.

V-CLASSIC knivtrommel
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Agritechnica 2015: DLG sølvmedalje 
for MULTI CROP CRACKER MAX

MCC SHREDLAGE®.

SHREDLAGE® er et varemerke for CLAAS. Teknologien, 
opprinnelig fra USA, har ført til at SHREDLAGE®-silo blir brukt 
på mange gårder over hele verden. SHREDLAGE® gjør det 
mulig å lage maissilo basert på det ekstremt lange plantedeler 
fra 26 til 30 mm. SHREDLAGE®-valsene har en sagtandprofil 
med en ekstra roterende spiralspor og en turtallsdifferanse på 
50%. Dette gjør at MCC SHREDLAGE® kan male og knuse 
maiskjernene og kolbene fullstendig. 

Bladmaterialet blir sønderrevet. I tillegg blir stilkene revet på 
tvers av spiralsporet, slik at skallet på stilkene rives opp. 
Samtidig deles den myke, indre delen i lengderetningen. Den 
"shreddede" avlingen kan komprimeres veldig bra, fordi det 
knuste materialet ikke "fjærer".

MCC MAX.

MCC MAX valsene ble utviklet for behandling av mais silo som 
er kuttet i lengder mellom 7 og 22 mm. 30 ringsegmenter har 
sagtannprofil. Arrangementet og den spesielle geometrien til 
ringsegmentene betyr at det avlingen ikke bare behandles ved 
klemming og friksjon, men også ved kutting og skjæring. 
Dette skaper en mer intensiv behandling av maiskornene i 
tillegg at stilkene rives og kuttes. 

Sammenlignet med konvensjonelle maisknusere kan MCC 
MAX brukes på et mye større spekter av snittlengder og 
tørrstoff, samtidig som det gir en meget høy kvalitet på fôret. 
Entreprenører, maskinringer og bønder får spesielt stor nytte 
MCC MAX fordi den nye tekniske løsningen gjør at de kan 
imøtekomme et bredt krav-spekter av kundene i forhold til 
fôrbehandling uten å måte endre på maskinen.

Utvalg 
MCC kkonsept

MULTI CROP CRACKER
CLASSIC MAX SHREDLAGE®

Valsediameter
Medium (M) Ø 196 mm □ – □
Stor (L) Ø 250 mm □ □ □

MCC CLASSIC.

Den konvensjonelle MCC CLASSIC har den 
velkjente sagtannprofilen og fungerer som standard med 
en turtallsdifferanse på 30%. Den brukes til høsting av kort 
mais, f.eks. som biogassplanter, men også for silo til melke- 
og kjøttproduksjon. Andre valser med forskjellig antall tenner 
brukes der det er et større behov for silo av mais som er kuttet 
i større lengder. Med en økning i turtallsdifferansen oppnås 
den ønskede bearbeidelsesgrad av silomassen.

3 MCC SHREDLAGE

4 MULTI CROP CRACKER

1 MCC CLASSIC

2 MCC MAX

MULTI CROP CRACKER.

MULTI CROP CRACKER (MCC) har en meget robust og  
tett konstruksjon. Den er svært fleksibel når  det gjelder 
bruksområder. Fordi den er så lett å komme til, er det raskt å 
bytte til andre valser. 

MCC-konseptet leveres i to størrelser: MCC CLASSIC M  
(M = medium med en valsediameter på 196 mm) for motorer 
opp til 626 HK. Og som MCC CLASSIC L (L = stor med en 
valsediameter på 250 mm) for JAGUAR 870 med 585 HK.

MULTI CROP CRACKER. 
Tre spesialister for best resultat på hvert sitt felt.

Maisknuserkompetanse
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Oversikt over CLAAS maisknusere.
Krav til behandling av avlingen.

Bare så skånsom som mulig og så intens som nødvendig - 
dette mottoet skal alltid være i forgrunnen. Dette gjelder også 
for gapet mellom valsene og behandlingsintensiteten. Mer 
intensiv behandling av avlingen øker energibehovet til 
JAGUAR. De ekstra utgiftene på høstekostnader må serfor  
tas i betraktning. 

Fordeler:
 − Unikt produkttilbud
 − Enkelt å komme til så montering og demontering går  
raskt og enkelt

 − Svært robust konstruksjon med store lager og tett design
 − Høy gjennomstrømning og meget godt fôr
 − Utmerket tilgjengelighet for vedlikehold eller  
utskifting av valser

 − Konstant, vedlikeholdsfri 
hydraulisk reimstramming gir maksimal kraftoverføring

SHREDLAGE® Maissilo.

Den intensive bearbeidelsen av materialet mangedobler avlingens 
overflateareal, noe som fører til en signifikant forbedret 
bakteriell silogjæring og ikke minst en bedre fordøyelse i 
drøvtyggermagen . Forsøk ved University of Wisconsin, USA, 
viser at SHREDLAGE® i stor grad forbedrer den strukturelle 
virkningen av mais-silo i vommen, samtidig som man forbedrer 
tilgjengeligheten av stivelse som finnes i alle plantedeler. I 
tillegg så man en generell forbedring av dyrehelsen. 

I tillegg til høyere melkeutbytte og forbedret dyrehelse, får 
melkeprodusenter som bruker SHREDLAGE® også ytterligere 
fordeler. Optimal fordøyelse av stivelsen gjør det nemlig mulig 
å redusere bruken av kraftfôr - med et generelt høyere 
melkeutbytte. Tilsetning av strukturelle komponenter som  
halm kan også være begrenset eller eliminert, noe som gir 
ytterligere sparepotensial. 

Kravene til fleksibilitet øker. Maisknuseroversikt
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Enkel og rask demontering.

Når maskinen skal rengjøres etter sesongen, eler når slitedeler 
skal skiftes så har CLAAS en enkel løsning for å ta ut 
akseleratoren. To personer gjør det på en time.

Sparer energi ved hjelp av akselerasjon.

Akseleratoren i JAGUAR har en ideell plassering. Derfor er den 
også meget effektiv. De V-formede kasteskovlene sentrerer 
avlingen - dette reduserer slitasje på sideveggene i utkasteren. 
Siden avlingsstrømmen ikke avbøyes, er effektbehovet 
tilsvarende lavt.

  For tunge avlinger kan gapet mellom akseleratoren og 
bakveggen økes mekanisk med opptil 10 mm. Dette reduserer 
kraftbehovet enormt. Krever f.eks. veldig tørt gress, høy 
kasteffekt, kan gapet gjøres veldig lite.

Dynamisk og lett tilgjengelig. 
Utkasterakseleratoren.

Utkasterakselerator
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Tørrstoffmåling med NIR-sensor.

Kontinuerlige tørrstoffmåling forbedrer nøyaktigheten av 
gjeldende gjennomstrømningskontroll.

NærInfraRød sensor (NIR-sensor) har en meget høy 
målefrekvens med 20 målinger per sekund. Fordelene er 
innlysende når alternativet er å ta ut enkelte prøver for å 
bestemme tørrstoffinnholdet i praksis.

Kapasitetsmåling med QUANTIMETER.

Avbøyning av den bakre, øvre forkomprimeringsvalsen registreres. 
Sammen med inngangsbredden og tilførselshastigheten måles 
volumstrømmen kontinuerlig. For å oppnå høyest mulig 
nøyaktighet (t/ha), er det nødvendig å måle/veie noe avling 

med forskjellig grad av modenhet og sortsendring. Ved å 
omkalibrere og sette en ny kalibreringsverdi er det mulig å 
oppnå en tidsavvikende motvekt mellom start og stopp.

Kontinuerlig og nøyaktig.  
Gjennomstrømning.

QUANTIMETER tørrstoffsensor
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fuktighetsavhengig

tørstoffavhengig

innsatsavhengig

Konstant

Hovedbryter

Fuktighet

Dosering for konsentrat

Dosering for vanntank

Ref.ParameterDosering

Stille inn parameter for doseringInnstilling av doseringsmiddelanlegget

Store åpninger for rengjøring

ACTISILER 20 for nøyaktig dosering.

Trenden går mot redusert mengde ved høyere konsentrasjon. 
ACTISILER 20 er et alternativ og doserer melkesyrebakterier 
meget nøyaktig i konsentrert form. Doseringskontroll 
og påvisning av påført mengde og overvåkning av det hele 
gjøres i CEBIS. 

 − Separat 20 L tank for melkesyrebakterier i høykonsentrert 
løsning

 − Dosering styrt via CEBIS: Konstant: 200 ml/t til 7.500 ml/t. 
Volumavhengig: 10 ml/to til 30 ml/to 

 − Tørrstoffavhengig dosering

Begge anlegg kan brukes samtidig.

Tilsetningsstoffer for best mulig silokvalitet.

Tilførsel av tilsetningsstoffer er i dag en standardservice fra 
profesjonelle entreprenører. Standardtanken er lett og fylle og 
rommer opptil 375 liter væske. Det ferdigblandede tilsetningsstoffet 
sprøytes direkte inn i akseleratoren.

 − Tankvolum fra 375 L
 − Flere muligheter for fylling og rengjøring
 − Dosering fra 30 til 400 l/t
 − Kapasitetsavhengig dosering fra 0,5 l/to til 2 l/to (til 200 to/t)
 − Tørrstoffavhengig dosering
 − Stigerør viser innholdet utenfra

Doseringen styres via CEBIS. Føreren har også oversikt over 
hvor mye det er på tanken.

Konsentrert og nøyaktig. 
Ensileringsmiddelanlegget.

Ensileringsmiddelanlegg
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NYHET

225°210°

LED-lys. Med arbeidslyspakken LED High End er 
det LED teknologi i albuens følgelys. Dette gir en 
utmerket oversikt selv om man jobber om natten.

OPTI FILL. Avlastet fører og større komfort.

Med den optimaliserte OPTI FILL manifolden er overføringen 
veldig enkel å kontrollere. Den store dreievinkelen på opptil 
225 ° gir en optimal oversikt over fyllingen. Når albuen 
svinges, styres toppklaffen automatisk, slik at overføringen 
gjøres i en retning parallelt med kjøreretningen. To tett 
programmerte posisjoner letter svingingen ved vendeteigen 
når man f.eks. kjører frem og tilbake på samme feltside. I 
tillegg kan albuen flyttes automatisk til parkposisjon ved å 
trykke på en knapp.

Modulær utkasteralbue.

Utkastertuten kjennetegnes av høy styrke og lav vekt. Den 
svært konsentrerte strålen øker treffsikkerheten og minimerer 
tapet. Modulært design gir rask tilpasning til forskjellige 
arbeidsbredder. To forlengelser (M / L) gjør det mulig å kjøre 
med en arbeidsbredde på opp til 7,5 m. Tutens bakplate er 
påskrudd: Den er dermed samtidig en utskiftbar sliteplate.NYHET: AUTO FILL side og bak. 

Med AUTO FILL funksjonen „side og bak“ kan man i tillegg til 
å fylle et kjøretøy ved siden av, også fylle en vogn som kjører 
bak finsnitteren.

I hakemodus kan du enkelt velge om du vil skille ut på siden 
eller til brystet. Under den automatiske påfyllingen til baksiden 
skal det ønskede slagpunktet kun styres.

AUTO FILL. Automatisk fylling av 
transportkjøretøy. 

AUTO FILL baserer seg på prinsippet med digital 
3D-bildeanalyse. Anlegget overtar styringen av utkasteralbuen.

AUTO FILL. 
Treffsikker, nå også bak.

Utkasteralbue
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RU

ORBIS

PICKUP

CONSPEED

DIRECT DISC

 − Maishøsting med ORBIS eller RU
 − Plukke ranker med PICKUP
 − Høste hele planter med DIRECT DISC
 − Plukke mais med CONSPEED

Allsidige og robuste.  
JAGUAR frontaggregater.

Frontaggregater
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NYHET

Ekstra langLangMiddelsKort

Tilpasning av avlingsmengde ved variabel drift, inklusiv individuell tilpasning basert på 
forholdene

Tilpasning av avlingsmengde per gir, inklusiv tilsvarende tannhjulspar

Gir

Snittlengde

PICKUP

PICK UP. Tilpasning av avlingsflyt.

ACTIVE CONTOUR

CONTOUR

Marktrykkskontroll

Styreimpuls

Mekanisk PICK UP-kompensasjon

 − Praktisk montering og demontering med hurtigkobling og 
sentrallås på venstre side

 − Liten diameter med fire eller fem tinderader for renere 
plukking

 − Stor skruediameter for optimal transport av store 
avlingsmengder

 − Ideell tilpasning mot underlaget med pendlende ramme (kun 
med PICK UP 380) og hjul med sving (kan justeres uten 
verktøy) – Slitedeler kan byttes raskt og enkelt

 − Robust drift via 2-trinns girkasse med enkel betjening
 − NYHET: Variabel drift JAGUAR (tilleggsutstyr) sikrer 
automatisk en ideell hastighetstilpasning av skruen i forhold 
til den valgte snittlengden; I tillegg kan turtallet justeres 
individuelt til forskjellige høstforhold

 − NYHET: Takket være ACTIVE CONTOUR reagerer styringen 
veldig raskt på ujevnheter i bakken

PICK UP 380 og 300. Robust og fleksibel.

Det kreves stadig mer effektive fôrhøstere og høyere utbytte. 
Da blir krav som rent fôr, robust teknologi og enkel drift stadig 
viktigere. 

PICK UP 300 og 380 med arbeidsbredde fra 3,0 m til 3,8 m 
oppfyller kravene med en rekk overbevisende detaljer.

PICKUP. 
Plukker rent og følger underlaget perfekt.

PICKUP
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NYHET

NYHET: DIRECT DISC 500 P

DIRECT DISC 500

HurtigkoblingKniver med hurtigkobling

Hydraulikkventil for tidsforsinket 
innkobling av skrue og knivbjelke

Sidemontert skillekniv for  
DIRECT DISC 500

Sikker langs veien

Enkel, bekvem, variabel.

 − Hurtigkobling gir enkel tilkobling og låsing
 − Tidsforsinket innkobling av mating og slåmaskinaggregat 
gjør det lettere å koble inn DIRECT DISC under full 
belastning

 − Man kan velge mellom tre ulike turtall i matingen for å 
oppnå jevn mating og optimal fôrkvalitet

 − Den gjennomprøvde DISCO slåttebjelken har stor kapasitet 
og høster ren avling

 − Hurtigkobling på knivene gir redusert servicetid
 − Perfekt tilpasning til avlingsmengden med hydraulisk 
høydejusterbar medbringervalse

 − Store serviceluker gjør et lett å komme til alle elementene i 
matingen

 − Mekanisk avvatring og glidesko under aggregatet sørger for 
god tilpasning til underlaget og riktig marktrykk

 − Sidemontert skillekniv kan leveres som tilleggsutstyr

Høsting av hele planter med DIRECT DISC.

DIRECT DISC slår plantene med MAX CUT knivbjelke.  
Skivene som er plassert langt fremme slår jevnt og etterlater 
en ren stubb. 

NYHET: DIRECT DISC med medbringervalse.

Ved høsting av svært korte til middels lange avlinger, har 
DIRECT DISC 500 P en ekstra høydejusterbar 
medbringervalse. Den bidrar til sikker avlingsflyt fra knivbjelken 
til skruen, spesielt for korte avlinger som f. eks. belgfrukter.

DIRECT DISC 500 er designet uten medbringervalse, for 
bruk i middels høye og høye avlinger. Den har høy kapasitet 
og kan brukes i bestandshøyder opp til 4 m. CLAAS leverer 
sidemontert skillekniv til begge modellene. Den er meget 
effektiv når man høster svært overgrodde avlinger som f. eks. 
Wick-rug eller durra.

Slå og kutte.  
Direkte høsting med DIRECT DISC.

DIRECT DISC
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ORBIS 450

ORBIS 600

ORBIS 600 SD

ORBIS 750

AUTO CONTOUR, marktrykksregulering og sideveis 
tilpasning til underlaget.

Integrert transportsystem.Skånsom transport av plantematerialet og 
selvslipende effekt på knivene.

Integrert transportsystem med hjul. 

Når man kjører langs veien brukes ORBIS integrerte 
transportsystem. Den hydrauliske sylinderen styres aktivt og 
takket være demperen kan man kjøre komfortabelt og sikkert 
opp til 40 km/t. 

Når man kjører i feltet er transportsystemet parkert i 
hvilestilling.

ORBIS 600 SD og ORBIS 600 tilbys parallelt. SD passer 
spesielt i normal og små avlinger. De ytre enhetene med små 
skiver og ekstra vertikal matetrommel gir en ekstremt god flyt i 
avlingen. Dessuten kan man stubbe svært lavt med SD. 

ORBIS 600 med des tore skivene passer i normale til svært 
store maisavlinger.

 − 3-trinns girkasse for ideell tilpasning av turtallet til ulike 
avlinger og forhold 

 − Best tilpasning til underlaget: Pendelrammegeometri for 
ideell sideveis tilpasning

 − Aktiv AUTO CONTOUR styring kan leveres som 
tilleggsutstyr

 − Mindre vedlikehold

 − Kobles til JAGUAR med hurtigkobling
 − Arbeidsbredde 4,50 m, 6,00 m eller 7,50 m
 − Optimal avlingsflyt: Plantene føres inn i lengderetningen.  
Det er en forutsetning for jevn snittkvalitet

 − Myk start: Lavt startmoment gjør det mulig med innkobling 
og reversering ved full belastning

ORBIS. Innhøsting, uavhengig av rader.

ORBIS maishøster er uavhengig av rader og bygget 
på praktisk erfaring fra hele verden kombinert med innovative 
ideer for design og drift.

Praktisk, effektiv og fleksibel. 
ORBIS.

ORBIS
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Maiskolbesilo (MKS): Høstes med maisplukker 
på JAGUAR.

MKS er mat med høy energikonsentrasjon. MKS brukes 
hovedsakelig til storfe med melk- og kjøttproduksjon.

For høykvalitetssilo ved høsting av hele planter eller MKS 
anbefales det å montere:

 − Rivere bak slageren GPS / MKS
 − Friksjonslister GPS / MKS
 − Maisknuser med fintannede valser og 60% turtallsdifferanse

CLAAS adapter.

Med adapteret kan man montere maisplukkeren fra en 
skurtresker på JAGUAR.

Mateskruen sørger for en aggressiv strøm av 
plantematerialet og turtallet kan justeres til optimal hastighet 
i forhold til den angitte snittlengden. Det enkle designet 
er robusthet og pålitelig og har vist seg å være svært godt.

 − Mindre effektbehov
 − Sikker avlingsflyt under alle forhold
 − Kan kobles inn og reverseres under full belastning
 − Enkel montering med hurtigkobling

RU 450: Opp til 4,50 m arbeidsbredde.

Konseptet for avlingsflyt er basert på tre store skjære- og 
transportskiver som roterer mot hverandre. Plantene som 
klippes av blir stående med den kuttede flaten på kniven 
og skaper med det en selvslipende effekt.

Robust og testet. 
RU 450 og CONSPEED.

RU | CONSPEED
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NYHET

Automatisk dokumentasjon Vekt

Raskere service med CLAAS fjerndiagnose.

TELEMATICS kan overføre informasjoner vedrørende service 
til CLAAS-forhandler. Det gir CLAAS-forhandleren muligheten 
til først å foreta en analyse med fjerndiagnose via CDS 
REMOTE, lokalisere feilen raskere og forberede seg optimalt 
slik at du blir hjulpet på stedet på mest mulig effektiv måte.

Bedre oversikt med vekt.

Resultatene fra vekten kan lastes opp via TELEMATICS. Med 
disse verdiene korrigeres avlingsdataene automatisk via 
TELEMATICS.

All informasjon per E-post – for å optimalisere 
maskinparken.

En rapport med tidsanalyser og andre viktige evalueringer 
sendes deg per e-post daglig. Disse opplysningene gir deg 
mulighet til å analysere gårsdagens resultater for om  
mulig å gjøre dagens enda bedre. Pågående høsting kan 
sammenholdes med loggen, slik at f.eks. logistikken også  
kan effektiviseres. TELEMATICS forenkler systematisk 
styringen av maskinparken og unngår ulønnsom dødtid.

Fult overblikk – med kun et "klikk". 

CLAAS TELEMATICS: Dra fordeler av de innovative 
mulighetene som gjør det mulig å overvåke maskinen din fra 
hvor som helst der du har tilgang til Internett.

NYHET: FLEET VIEW App.

Med FLEET VIEW har CLAAS laget en app. der man har 
oversikt over alle maskinene i høstekjeden og kan sørge for at 
de utnyttes optimalt. Gjennom FLEET VIEW får alle førere 
løpende informasjon om finsnitterens og transportkjøretøyenes 
posisjoner.

 − Man kan finne de beste veiene og spare tid ved å unngå 
omveier

 − Man man se om finsnitteren står eller høster
 − Man kan se motgående transportkjøretøy og vente der det 
er mulig å passere

 − Den som kjører finsnitteren kan se når det blir naturlige 
pauser og utnytte disse til f. eks. sliping og andre 
vedlikeholdsoppgaver

Automatisk dokumentasjon.

Funksjonen dokumenterer og behandler prosessdata 
automatisk. Som en funksjonell forlengelse av TELEMATICS, 
overfører den automatiske dokumentasjonen de individuelle 
arbeidsrelaterte dataene til serveren der de tolkes og 
bearbeides uten at føreren blander seg inn. Dette er  
basert på tidligere opplastede data for systemet ditt. Alle 
maskinrelevante data kan eksporteres i ISO-XML-format,  
slik at de lett kan behandles i andre systemer.

TELEMATICS maskinoversikt. TELEMATICS
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Schmidts Farm

Påbegynt

Modulært og praktisk.  
Dataadministrasjon.

Man kan velge hva  
som skal skrives ut

 − Alle data sikkerhetskopieres når en bestemt oppgave 
fullføres eller når arbeidsdagen er slutt.

 − Dataene kan skrives ut, eller formidles videre til andre 
oppdrag via minnebrikker

 − Med TELEMATICS er alle dataene fra PC'en også 
tilgjengelige ombord og kan bearbeides f. eks. i forbindelse 
med avregning

Dra nytte av alle aktuelle data.

Kundedata kan forberedes, bearbeides og avsluttes i CEBIS.

2. Ordrebehandling (første trinn)
Med AGROCOM MAP START-programmet kan du 
administrere kunde- og ordrespesifikke data og deretter 
overføre dem til din PC via CompactFlash Card. I tillegg sørger 
TELEMATICS for online overvåking av den respektive ordren.

3. Ordrebehandling (andre trinn): Avkastningskartlegging
Basert på ordrehåndtering, kan du med JAGUAR utføre en 
avkastningskartlegging. Bruk QUANTIMETER og 
fuktighetsmåling for å samle data. Samtidig utfyller CEBIS 
geografiske koordinater ved hjelp av GPS. Alle målte verdier 
lagres på en mobil minnebrikke og kan dermed overføres. 
Med AGROCOM MAP START-programmet kan du 
opprette nyttige avkastningskart som grunnlag for din 
fremtidige produksjonsstrategi.

Utvidelse av ordrebehandlingssystemet.

1. Ordrebehandling, standard
I CEBIS kan man opprette inntil 20 bestillinger. Dermed er alle 
relevante data alltid tilgjengelige, og man kan også skrive det 
ut dersom det er ønskelig.

Modulær datastyring
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CAM-Pilot, ranke

GPS-sensor

Bøyle

Ingen sensor

Velg føringssensor

CEBIS: Velg styresystem

Kjør med GPS PILOT.

GPS PILOT styrer JAGUAR trygt langs parallelle kjørelinjer ved 
hjelp av satellittsignaler, eller konturer langs bestandskantene. 
Med dette systemet kan man utnytte maskinens fulle 
arbeidsbredde og overlappinger reduseres. Det reduserer tiden 
og øker kvaliteten på arbeidet, helt uavhengig av vær og lys.

AUTO PILOT bøyler.

Selv med raduavhengige maisplukkere følger man gjerne 
maisplantene som ligger i rader. To bøyler følger hver sin  
rad og signalet fra bøylene konverteres til styringsimpulser. 
Dobbelt scanning gir automatisk styring i rader fra 37,5 cm  
til 80 cm.

signalene. Systemet virker i hastighet opptil 15 km/t. Det 
avlaster føreren og reduserer tap.

Se med CAM PILOT.

CAM PILOT overtar styringen av JAGUAR i kombinasjon med 
PICKUP. Ranken analyseres med et tredimensjonalt kamera 
med to linser. Følgelig overføres signaler til styringen i tilfelle 
avvik i form og retning. Styreakslen reagerer på 

Nøyaktig og avlastende.  
Styringssystemene.

Styresystemer
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Leveres fra fabrikk.

For krevende forhold tilbyr CLAAS en PREMIUM LINE pakke med spesielt kontrollerte 
og slitesterke deler. De har ekstremt lang levetid og varer et betydelig antall flere timer. 
Slik sparer man tid og penger.

Slitesterk og sikker.  
PREMIUM LINE pakke.

1 Tannede lister

2 Avstryker mot glatt vals

3 PREMIUM LINE motstål

4 Kile bak motstålet

5 Slipestein

6 Bunn under trommelen

7 Ledeplate

8 Bakvegg i sjakten

9 Valser for maisknuser

10 Kasteskovler

11 Todelt akseleratorhus

12 Akseleratorhus, høyre og venstre side

13 Akseleratorhus, bakvegg

14 Svingkrans

15 Alle slitedeler i utkasteralbuen

PREMIUM LINE
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PREMIUM LINE glidesko: Ekstra glidesko beskytter mot slitasje

PREMIUM LINE avlingsstrøm: Slitesterk matetrommel med spesielt slitebelegg. Sveiste, 
innvendige medbringere av HARDOX. Utvendige medbringere av stål. Ekstra slite-
elementer som beskytter de store kniv-skivene og kniven.

PREMIUM LINE beskytter mot slitasje.

 − Smøring skal utføres bare hver 250. driftstime
 − Alle smørepunkter er lett å tilgjengelige
 − Girolje skal byttes først etter 1000 driftstimer
 − Alle slitedeler kan skiftes raskt og enkelt

Lavt vedlikeholdsbehov.

CLAAS ingeniørene har lagt alt til rette for at 
vedlikeholdsbehovet skal være så lavt som mulig.

På ORBIS er det slitesterke deler som gir høy grad av 
driftssikkerhet.

 − Knivene har lang levetid takket være 
Wolframkarbid-belegget

 − Selvslipende effekt på grunn av forskjellig hastighet på kniv- 
og transportskiven

 − Kniv- og transportskiver er modulært konstruert fra seks 
segmenter og lett å komme til. Ved skade er det ikke 
nødvendig å erstatte hele elementet, men bare det  
berørte segmentet

PREMIUM LINE for ORBIS.

Ekstra slitesterke deler anbefales under ekstreme forhold,  
f. eks. der det er mye sand eller der maskinen brukes 
unormalt mye.

Høy driftssikkerhet.

Under innhøstingen teller hvert minutt. Tidskrevende 
vedlikehold er ikke bare irriterende, det medfører merarbeid, 
truer økonomien og reduserer fortjenesten.

Redusert slitasje. Lite vedlikehold.  
Høy operativ sikkerhet.

ORBIS
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Trykkluftanlegg for renholdV-formet åpning Lett å komme til knivtrommelen Luftfilteret kan byttes uten verktøy

Lavt vedlikeholdsbehov.

 − Etter å ha åpnet den hydrauliske luken har man optimal 
oversikt over kniver og motstål

 − På bare ti minutter har man delt JAGUAR mellom innmating 
og knivtrommel

 − Viktig servicearbeid på motoren kan gjøres raskt; Alle jobber 
er lett tilgjengelige fra alle fire sider

 − Den automatiske sentralsmøringen har 8 L fett som varer i 
ca.120 driftstimer

 − Store sideluker gir ubegrenset tilgang til 
kjølesystemet, maisknuseren og akseleratoren

 − Rask montering og demontering av maisknuseren 
 − Hvis vedlikehold er nødvendig, kan akseleratoren fjernes av 
to personer om en time

 − Maskinens trykkluftanlegg kan brukes til en rekke oppgaver
 − Servicelyset gjør det mulig å utføre servicearbeid selv i 
mørket

Med ekstremt slitesterke komponenter i de deler av  
JAGUAR der avlingen flyter gjennom øker driftssikkerheten i 
sesongen. Slik at JAGUAR er alltid der den skal være: På jobb 
i feltet. Og gjør det han han best: Hardt arbeid.

Høy driftssikkerhet.

Under den travle innhøstingen teller hvert minutt. Tidkrevende 
vedlikehold er ikke bare irriterende: Det øker også 
arbeidsmengden, truer økonomien og reduserer fortjenesten. 
Den automatiske sentralsmøringen og innstillingen av 
motstålet er bare to av de mange måtene som reduserer 
vedlikeholdstiden og forlenger levetiden. 

Raskt og enkelt.  
Unikt vedlikeholdskonsept.

Vedlikehold
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Problemløsing og fjerndiagnose:  
CLAAS TELEMATICS.

Med CLAAS TELEMATICS på maskinen kobles to viktige 
aspekter sammen: Rask hjelp av CLAAS serviceteknikere 
samt økonomiske besparelser som oppnås ved å jobbe via et 
trådløst nettverk. Vi løser dine problemer på stedet – selv om 
du ikke ser oss. Slik holder vi hjulene i gang.

Sikkerhet kan planlegges.

Våre serviceprodukter og CLAAS MAXI CARE hjelper deg til å 
øke driftssikkerheten på dine maskiner og redusere risikoen 
for uønskede driftsavbrudd. Det gir bedre og mer forutsigbar 
økonomi. 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.

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. 

ORIGINAL. Deler og tilbehør.

Vi har det din CLAAS maskin trenger: Skreddersydde 
reservedeler med riktig kvalitet. Oljer og smøremidler. Praktisk 
tilbehør. Benytt deg av vårt omfattende utvalg av produkter.  
Vi har akkurat den løsningen som din maskin trenger for 100% 
driftssikkerhet. Slik holder vi hjulene i gang.

Riktige driftsmidler for dine CLAAS maskiner: 
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS tilbyr et av markedets største 
reservedels- og tilbehørsprogram for landbruksmaskiner.  
Slik holder vi hjulene i gang.

Alltid moderne og oppdatert.

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

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

på et lager som dekker hele 100.000 m2.

Vi holder hjulene i gang.
CLAAS service og deler.

CLAAS service og deler
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Pålitelig og effektiv. JAGUAR 800
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JAGUAR. Det finnes ingen alternativ. 
Argumentene.

Drivverk.

 − Mercedes-Benz motorer
 − CRUISE PILOT for JAGUAR 870, automatisk fartsholder 
som hensyntar tar hensyn til gjennomstrømning og 
motorhastighet for maksimal utnyttelse

 − DYNAMIC POWER – sparer diesel i dellastområdet

Drivverkskonsept.

 − Balansert understell og fjæringskonsept gir meget gode 
kjøreegenskaper

 − Mekanisk firehjulstrekk

Elektronikkompetanse.

 − QUANTIMETER med kontinuerlig måling av 
tørrstoffinnholdet

 − OPTI FILL – optimalisert fylling av transportkjøretøyet
 − Direkte drevet knivaggregat gir høy virkningsgrad
 − NYHET: AUTO FILL – automatisk fylling av  
transportkjøretøy på siden eller bak

 − Automatisk styring – optisk, satellittbasert eller mekanisk
 − NYHET: Definert lastdeteksjon

Vedlikehold.

 − Unike konstruksjonsdetaljer sørger for raskt og enkelt 
vedlikehold

 − PREMIUM LINE – ekstra slitesterke deler for de områdene 
der avlingen strømmer gjennom JAGUAR og 
frontaggregatene

Førerhus.

 − Romslig, komfortablet VISTA CAB førerhus med 
fremragende oversikt over hele maskinen både utenfor  
og innenfor førerhuset

 − CEBIS for pålitelig styring og rask oversikt over alle 
vesentlige maskindeler, servicepunkter, ytelser og 
forbruksdata

 − TELEMATICS – online maskinoversikt
 − Multifunksjonsspak for presis og komfortabel betjening

Avlingsstrøm.

 − Optimal, rettlinjet avlingsflyt fra matevalsene til akselerator 
og utkast

 − Kraftig, robust mater med stor åpning, metalldetektor  
og STOP ROCK steindetektor

 − Gjennomprøvd V-CLASSIC knivtrommel
 − MULTI CROP CRACKER med større produktutvalg  
for best behandling av avlingen.

 − ACTISILER 20 ensileringsmiddelanlegg kan leveres som 
tilleggsutstyr for effektiv tilsetning og god silokvalitet

●  Standard      ○  Tilvalg      □  Kan leveres      –  Leveres ikke ●  Standard      ○  Tilvalg      □  Kan leveres      –  Leveres ikke

CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor tas det forbehold om retten til å endre tekniske spesifikasjoner. Informasjonen og illustrasjonene må betraktes som 
tilnærmede og kan også omfatte tilvalgsutstyr i tillegg til standardutstyr. Denne brosjyren er tiltenkt alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler for prisliste og detaljerte spesifikasjoner 
for ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner mer tydelig. Tilsvarende må ikke gjøres uten godkjennelse da det kan medføre fare! Alle maskiner blir montert 
og levert i henhold til gjeldende maskinforskrifter.
All teknisk informasjon om motorer forholder seg generelt til EU-direktiv for eksosregulering: Stage er en benevnelse på Tier-normen brukt i dette dokumentet for informasjon og bedre forståelse.  
En autorisasjon for geografiske regioner hvor avgassreguleringen styres av Tier, kan dermed ikke benyttes.

JAGUAR 870 860 850 840

Motor
Produsent Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Modell OM 473 LA OM 471 LA OM 471 LA OM 470 LA
Sylindere R6 R6 R6 R6
Motorvolum l 15,6 12,8 12,8 10,6
Utslippsnorm Stage IV (Tier 4)

Motoreffekt på arbeidsturtall
1700 U/min (ECE R 120)

kW (HK) 430 (585) 380 (516) 340 (462) 300 (408)

Drivstofftank + tilleggstank l 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300
Ureatank l 130 130 130 130

Måling av drivstofforbruk ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – –

Drivverk
Transportgir og 2-trinns girkasse med OVERDRIVE, 
automatisk (hydrostatisk)

● ● ● ●

Styreaksel, standard ● ● ● ●
Styreaksel, 3 x justerbar, Felgplatens flensmål mm 2470/2930/3090 2470/2930/3090 2470/2930/3090 2470/2930/3090
POWER TRAC, mekanisk styrt drivaksel ○ ○ ○ ○
Vann- / ensileringsmiddeltank l 375 375 375 375
ACTISILER 20, høykonsentrert l 20 20 20 20
Senkeautomatikk + CONTOUR marktrykksregulering ● ● ● ●

Frontaggregater/skjærebord
ORBIS maiskjeft, uavhengig av rader / RU (rekker / bredde) R/m 10/7,5, 8/6, 6/4,5 10/7,5, 8/6, 6/4,5 8/6, 6/4,5 8/6, 6/4,5
PICKUP 300 / 380 mm 2623/3599 2623/3599 2623/3599 2623/3599
DIRECT DISC 520 direkte drevet knivaggregat mm 5125 5125 5125 5125
DIRECT DISC 500 direkte drevet knivaggregat mm 5130 5130 5130 5130

Avlingsflyt
Inntaksbredde mm 730 730 730 730
Mate- og forkomprimeringsvalser 4 4 4 4
Knivtrommelbredde mm 750 750 750 750
Knivtrommeldiameter mm 630 630 630 630
Knivtrommelturtall ved nominelt motorturtall o/min 1200 1200 1200 1200
V-CLASSIC trommel (20 kniver) V20 V20 V20 V20
Snittlengder, 6 trinns mekanisk mm 5/6,5/8,5/11/17/21 5/6,5/8,5/11/17/21 5/6,5/8,5/11/17/21 5/6,5/8,5/11/17/21
V-CLASSIC trommel (24 kniver) V24 V24 V24 V24
Snittlengder, 6 trinns mekanisk mm 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17
V-CLASSIC trommel (28 kniver) V28 V28 V28 V28
Snittlengder, 6 trinns mekanisk mm 3,5/4,5/6/8/12/15 3,5/4,5/6/8/12/15 3,5/4,5/6/8/12/15 3,5/4,5/6/8/12/15
Automatisk knivsliping, fra førersetet ● ● ● ●
Automatisk justering av motstål, fra førersetet ○ ○ ○ ○
INTENSIV CRACKER M (D=196mm) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC M (D = 196 mm) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (D = 250 mm) ○ – – –
MULTI CROP CRACKER MAX (D = 265 mm) ○ – – –
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® M (D = 196 mm) ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE® L (D = 250 mm) ○ – – –
Utkasterakseleratorens bredde mm 680 680 680 680
Utkasterakseleratorens diameter mm 540 540 540 540
Mekanisk innstilling av utkasterakseleratorens spalte ○ ○ ○ ○
Sikkerhetsutløser på utkasteralbuen ● ● ● ●
Utkasterens standardsektor Grader 210 210 210 210
Utkasterens sektor med OPTI FILL / AUTO FILL Grader 225 225 225 225

JAGUAR 870 860 850 840

Utkasteralbue S (til DD 520) ● ● ● ●
Utkasteralbue, forlenger, M (ORBIS 600) mm 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750
Utkasteralbue, forlenger, L (ORBIS 750) mm 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500

EASY tilbud
OPTI FILL, optimal betjening av utkasteralbuen ○ ○ ○ ○
AUTO FILL, automatisk fylling av transportkjøretøy ○ ○ ○ ○
STOP ROCK, steindetektor ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER, kapasitetsmåler ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER + kontinuerlig måling av fuktighet ○ ○ ○ ○
Oppdragsadministrasjon ○ ○ ○ ○
Avlingskart ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ● ● ● ○
AUTO PILOT, følger midten (for mais) ○ ○ ○ ○
CAM PILOT, følger kanten (for gras) ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ – – –

Vedlikehold.
Sentralsmøring, fettbeholdervolum 8 L ○ ○ ○ ○
Servicelys ○ ○ ○ ○

VISTA CAB førerhus
A/C-MATIC klimaanlegg ○ ○ ○ ○
CEBIS fargeskjerm ● ● ● ●
Trykk ○ ○ ○ ○
Standardsete ○ ○ ○ ○
Komfortsete ○ ○ ○ ○
Svingsete ○ ○ ○ ○
Premiumsete, ventilert, med varme ○ ○ ○ ○
Instruktørsete ● ● ● ●

Grunnmaskin uten frontaggregat
Lengde mm 6495 6495 6495 6495
Høyde med utkasteralbueforlenger L mm 5450 5450 5450 5450
Transporthøyde mm 3897 3897 3897 3897
Transportlengde med lang utkasteralbue L mm 8015 8015 8015 8015
Vekt med standard dekk, uten frontaggregat kg 11550 11150 11150 11050

Dekk
Drivaksel, transportbredde alt etter dekk
650/75 R 32 mm 2990 2990 2990 2990
710/75 R 32 mm 3180 3180 3180 3180
800/65 R 32 mm 3299 3299 3299 3299
Styreaksel, transportbredde alt etter dekk
16,5/85-24 14PR mm 2845 2845 2845 2845
540/65 R 24 mm 2960 2960 2960 2960
600/55-26,5 mm 3120 3120 3120 3120
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