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6 sekuntia

on mitä VARIANT tarvitsee paalin 
pudottamiseksi pellolle: paaliportin 
avaamisesta portin sulkemiseen.

360°-roottori

varmistaa kaikilla paalattavilla 
kasveilla nopean paalin aloituksen 
ja erinomaisesti muotoillut paalit.

14 terää

tekee ROTO CUT'illa varustetusta 
VARIANT'ista täydellisen lyhyen 
materiaalin paalaimen ja varmistaa 
erinomaisen rehun laadun.

3 m/s

on pyörimisnopeus paalille, jonka 
tarkasti toimiva sidontajärjestelmä 
sitoo tiiviiksi ja säännöllisiksi paaleiksi.

Kestää hyvin painetta: 
CLAAS VARIANT.



4 5

VARIANT on todellinen työihme. 

Ainutlaatuinen tekniikka varmistaa tiiviit paalit. 
CLAAS paalaimet.

Paalaimen pitää osata muutakin kuin tiivistää heinät tai oljet 
paaleiksi. Paalien käyttöä, muotoa ja kokoa koskevat vaatimukset 
ovat hyvin erilaisia maataloudessa. CLAAS QUADRANT 
suurkanttipaalaimet ja ROLLANT sekä VARIANT pyöröpaalaimet 
täyttävät nämä vaatimukset. Tuloksena on tiiviit paalit, 
säännöllinen muoto ja kehittynyt tekniikka. 

VARIANT on todellinen työihme. Se vakuuttaa suurella 
tehollaan, pitkällä käyttöiällään ja helpolla käsittelyllään. 
Ja älykkäillä ideoillaan, jotka eivät poista kovaa työtä, 
mutta ainakin tekevät siitä paljon helpompaa.

CLAAS maailma
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MallitVARIANT 485 / 465 
Ahkera työntekijä.

VARIANT 480 / 460 
Moniosaaja.

VARIANT 470 / 450 
Maanläheinen.

Suuressa tuoteperheessä jokainen jäsen voi 
tuoda esiin suurimmat vahvuutensa.

VARIANT COMFORT 

VARIANT 485, 465, 480 ja 460 mallien COMFORT versio lisää merkittävästi kuljettajan ajomukavuutta. 
Useat paalaimen toiminnot ovat automaattisesti hallittuja ja traktorin ohjaamosta käytettäviä. 

 − Automaattinen paaliportin avaus ja sulku
 − Automaattinen terien puhdistusjakso
 − Automaattinen terien ulos kääntö ennen viimeistä materiaalikerrosta, paalin muodon varmistamiseksi ja traktorin 
voimantarpeen vähentämiseksi

 − Automaattinen tukosten estäminen 

CLAAS traktoria käytettäessä voidaan saada paras hyöty VARIANT COMFORT'ista.*

Yksilöllisten vahvuuksien lisäksi kaikissa 400-sarjan VARIANT malleissa on ratkaisevia, yhteisiä etuja:

 − hyvin kiinteä paalin ydin ja suuri paalin paino, roottorin aikaan saaman, ainutlaatuisen paalin pakkoaloituksen ansiosta
 − Portaattomasti säädettävä paalin halkaisija
 − Innovatiivinen pehmeän ytimen varustus yksilöllisten tarpeiden mukaan
 − Uusi, patentoitu sidonta uuden syöttölevyn ansiosta CLAAS Covered tai CLAAS Covered XW sidonnalla
 − Paalin pudotus 6 sekunnissa

HD

Oljet

HD

Oljet

HD

Oljet

VARIANT 485/465 480/460 470/450

1 2,10 m noukin □ □ □
2 2,35-m-noukin □ □ –
3 Painintelat □ □ □
4 Kaksoispainintela □ □ □
5 Ohjaavat kannatinpyörät tai taitettavat ja ohjaavat kannatinpyörät □ □ □
6 Vain CLAAS'issa: aktiivinen, paalin pakkoaloituksella varustettu suurtehoroottori □ □ □
7 ROTO CUT: uusi 360° silppuriroottori 14 terällä □ □ –
8 ROTO FEED: kierteen muotoon asetetut roottorilevyt varmistavat tasaisen materiaalin siirron □ □ □
9 Heavy Duty konsepti: vahvistetut ketjut ja roottori □ – –

10 Alas laskettava sullojakanavan pohja PRO □ □ –
11 Suuri käyttövääntömomentti 3 m/s hihnanopeudella □ □ □
12 Neljä luotettavaa, kestävää jatkotonta hihnaa □ □ □
13 Nopea Komfort-sidonta □ □ –
14 Covered Edge plus verkkosidontajärjestelmä □ □ □
15 Uusi syöttölevy lanka- ja verkkosidonnalle □ □ □
16 Paalin tiivistyksen säätöjärjestelmä aktiivihydrauliikan ja kaksoistiivistysvarren avulla □ □ □
17 Paalin koko, pehmeän ytimen halkaisijan säätö ohjaamosta □ □ □
18 Tiivistyksen ja pehmeän ytimen paineen säätö ohjaamosta □ □ □
19 Nopea paaliportti: Paalin pudotus 6 sekunnissa □ □ –
20 COMMUNICATOR II / OPERATOR / EASY on board ISOBUS-teknologia / S10 terminaali □ □ □
21 Suurikokoiset 500/50 17 renkaat □ □ –
22 6,3 l voiteluainesäiliö □ □ □
23 Automaattinen sähköinen keskusvoitelu □ □ –
24 COMFORT □ □ –

□  Saatavissa      –  ei saatavissa * yhdisteltävissä ainoastaan tiettyjen CLAAS traktorien kanssa.

Säilörehu

Muita varusteita/kytkentä

Säilörehu

Muita varusteita/kytkentä

Säilörehu

Muita varusteita/kytkentä

Erityisiä vahvuuksia: 
 − ROTO CUT: uusi 360° 8 mm silppuriroottori, 14 terää
 − Heavy Duty konsepti: vahvistetut ketjut, erityiset 
terävarmistukset ja erikoisvahvistettu roottori

 − Optimoitu säilörehun tekoon
 − Uusi, patentoitu sidonta uuden syöttölevyn ansiosta 
CLAAS Covered tai CLAAS Covered XW sidonnalla

Erityisiä vahvuuksia: 
 − ROTO CUT: uusi 360° 6 mm silppuriroottori, 14 terää
 − ROTO FEED: tasainen materiaalivirta kierteisen roottorin avulla
 − Helppokäyttöinen kaikille kuljettajille
 − Monipuolinen käyttö: soveltuu säilörehun, heinän tai olkien 
paalaukseen

Erityisiä vahvuuksia: 
 − ROTO FEED: tasainen materiaalivirta kierteisen roottorin avulla
 − Helppo käyttää OPERATOR'illa
 − ROLLANT 470 -mallissa vähemmän korjuutappioita vain 
neljän hihnan ansiosta

 − Tarkoitettu kuivan materiaalin, kuten heinä, olkien ja 
säilöheinän paalaukseen 
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Paaliportin pitää tietenkin olla iso. 
Kun sen sisäpuolella on edistyksellistä tekniikkaa.

Tekniikka

Tekniikka.

Vaatimuksemme: samat, kuin sinullakin. Maksimiteho. Ja 
jokaisena päivänä. Miten se parhaiten saavutetaan? Hyvillä 
ideoilla. Kovalla halulla kehittää sitä edelleen. Innovatiivisella 
tekniikalla. Ratkaisuilla, jotka eivät ainoastaan toimi, vaan ne 
myös vakuuttavat. Päivä toisensa jälkeen.
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Noukin ja materiaalin siirtoNälkä kasvaa syödessä.

 − Suuri korjuuteho: ohjaavilla pyörillä varustettu 2,10 tai 2,35 m leveä noukin
 − Taitettavat, ohjautuvat kannatinpyörät seuraavat pellon pintaa hyvin
 − Täydellinen materiaalivirta optimoidun kaksoispainintelan ansiosta
 − Hyvä näkyvyys noukkimeen mahdollistaa suuren työtehon

Noukin ohjautuvilla pyörillä.

VARIANT oli ensimmäinen pyöröpaalain 2,10 m:n noukkimella. 
Erinomainen noukintateho ja tavallisuudesta poikkeavat tehotiedot 
vakuuttavat vielä tänäkin päivänä. Noukkimen käyttökorkeus 
on säädettävissä ilman työkaluja. Tärkeä osa on noukkimen 
nerokas ohjaus. Se parantaa materiaalivirtaa erityisesti lyhyellä 
materiaalilla ja lisää käyttöikää merkittävästi. VARIANT 485 / 465 
ja 480 / 460 voidaan myös varustaa 2,35 m:n noukkimella.

Ohjaavat kannatinpyörät.

Samantekevää, mitä leveyttä suosit, noukin on tasaisesti 
kuormitettu ja se seuraa hyvin pellon pintaa suurikokoisten, 
ohjautuvien kannatinpyörien ansiosta. Suurillakin nopeuksilla ja 
kaarreajossa noukin säilyttää optimaalisen maakosketuksensa, 
pellonpintaa kuitenkin suojaten. Kannatinpyörien korkeussäätö 
voidaan kaikissa malleissa tehdä ilman työkaluja. Uusi 
taittomekanismi lisää merkittävästi ajomukavuutta, sillä 
ohjautuvia kannatinpyöriä ei enää tarvitse irrottaa kuljetusajoa 
varten. Taittomekanismi on lisävaruste.

Syötön tehostin kahdella painintelalla.

Hyväksi todettu, jatkuvasti optimoitu ja lisävarusteena 
saatavissa: eteen asennettu kaksoispainintela. Se tiivistää 
materiaalia täydellisesti, kiihdyttää materiaalivirtaa ja varmistaa 
materiaalin siirron roottorille.

UUTTA: Kytkin.

Syötön paininteloilla (1 ja 2 telaa) varustettujen noukkimien 
murtopultit korvattiin vakiona olevalla noukkimen kytkimellä. 
Näin voit hyödyntää paalaimen täyden tehon ja nopeuden 
ilman murtopultin katkeamisen riskiä. Tämä tekniikka on 
todettu hyväksi jo QUADRANT paalaimissa.

Paras näkyvyys suurillakin nopeuksilla.

Käytön aikana näkyvyys noukkimelle on paras mahdollinen 
ja se voi tarpeen vaatiessa lisätä työtehoa. Korjattavan 
materiaalin ja materiaalivirran mukaan voidaan konetta 
ajaa lähellä ääritehoa ja näin saavuttaa enimmäisteho.

Edut kohdittain.
VARIANT 485 465 480 460 470 450

2,10 m noukin □ □ □ □ □ □
2,35-m-noukin □ □ □ □ – –
Kytkimellä varustettu painintela (1 tela) □ □ □ □ – –
Kytkimellä varustettu painintela (2 telaa) □ □ □ □ – –
Ohjaavat kannatinpyörät □ □ □ □ □ □
Taitettavat, ohjaavat kannatinpyörät □ □ □ □ – –
Noukkimen piikkiohjaus □ □ □ □ □ □

Hyödynnä kaikki noukkimen 
ominaisuudet.

variant-pickup.claas.com

□  Saatavissa      –  Ei saatavissa
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Jälleen kerran, kyse on yhdestä asiasta. 
Roottori ja ROTO FEED.

Sullojaroottori työntää materiaalin 
paalikammioon ja saa aikaan ainutlaatuisen 
paalin pakkoaloituksen.

Voimakas ytimen tiivistys – näin luodaan alusta 
alkaen suuri paalipaino ja varastointia kestävä, 
tasainen paalin muoto.

2,9–3 m/s hihnanopeuksilla VARIANT ahmii 
enemmän materiaali kuin monet muut 
pyöröpaalaimet ja se vaatii selvästi vähemmän 
paalien sidonta-aikaa.

 − Lujan ytimen tekemiseksi: Roottori aloittaa paalin pyörityksen
 − Ytimen tiivistyksen säätö tehdään tarpeen mukaan ohjaamosta
 − Roottori täyttää paalikammion tasaisemmin ja tiivistää materiaalia yhä enemmän

Aitoa ydinosaamista: roottori aloittaa paalin.

Saatavissa ainoastaan CLAAS'iin: Hihnat ja silppuriroottori 
pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Paalin aloitus tapahtuu näin 
heti, jolloin ytimestä tulee kova. Nopeasti pyörivä roottori 
”tarttuu” heti paaliin ja varmistaa sen pakkoaloituksen – 
jokaisen paalin kohdalla kaikissa olosuhteissa. Näin 
estetään myös hihnojen luistaminen.

Etuja, jotka voidaan havaita käytön jokaisen minuutin aikana. 
Voit aina käyttää VARIANT'ia täydellä nopeudella.

Ytimen tiivistys tarvittaessa.

Ytimen tiivistyksestä voit itse päättää rehun laadun kannalta 
ja ohjata sitä mukavasti ohjaamosta. Esimerkiksi ytimen 
enimmäistiivistys oljella ja pehmeän ytimen jättäminen heinää 
paalattaessa. Voit valita kolmesta esisäädöstä tai käyttää 
kahta täysin vapaasti säädettävää parametria.

Tasainen paalikammion täyttö.

Vakiovarusteena oleva sullojaroottori varmistaa erityisen 
tasaisen paalikammion täytön. Näin korjataan selvästi 
enemmän materiaalia samassa ajassa. Tämä tarkoittaa, että 
voit käyttää VARIANT paalainta erityisen suurilla nopeuksilla.

variant-activrotor.claas.com

Edut kohdittain.

Roottori ja ROTO FEED

Kaikki riippuu roottorista.

1

2

3
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ROTO CUT ja ROTO CUT Heavy-Duty

UUTTA: 360°-sormilevyjen asennus.

Sormilevyjen asennusasento on optimoitu VARIANT-malleissa, 
ROTO CUT ja ROTO CUT HD varustuksella. Nelisakaraisen 
roottorin sormilevyt ovat nyt 360° kierteelle asennettu. 
Se levittää myös lyhyen materiaalin ja pienet karhot niin, 
että paalin muoto paranee.

ROTO CUT mahdollistaa täydellisen silpun.

14 terää varmistaa huippulaadukkaan rehun. VARIANT ROTO CUT 
toimii 6 mm:n vahvuisilla kaksoissormilevyillä tarkemmin, 
nopeammin ja tehokkaammin kuin muissa paalaimissa.

 − 360° 6 mm:n sormilevyt 
 − 14 vahvaa DEGUY terää
 − Tarkat, lyhyeksi silputut materiaaliannokset varmistavat tiiviit 
paalit ja helpon paalien purkamisen 

 − Selvä ajan säästö rehua sekoitettaessa ja maidon tuotannon 
lisäys paremman rehun laadun ansiosta

 − Kierteen muotoon asennetut sormilevyt (360°)
 − Nelisakarainen roottori pienten rehuannospakettien tekoon
 − Yhdistetty kaavinjärjestelmä kaksoissormien välillä ja 
ulkopuolella

 − Yksittäissuojatut terät kaksoiskarkaistusta teräksestä
 − Hydraulinen terien päälle kytkentä

Kestävyyden merkki: ROTO CUT Heavy Duty.

Raskainta työtä? Anna kuulua! HD voimansiirrolla varustetut 
VARIANT 485 ja 465 soveltuvat erityisen hyvin vaativaan 
säilörehun paalaukseen. Perusteena on 8 mm:n vahvuiset 
nelisakaraiset sormilevyt, vahvempi yksittäisterien suojaus ja 
tukevammat teräpidikkeet. Näin säilörehun laatu säilyy 
erinomaisen korkeana.

Mikä tekee ROTO CUT HD:n erityisen tehokkaaksi:
 − ROTO CUT 360° roottorin 8 mm:n sormilevyt
 − Vahvistettu yksittäisterän suojaus
 − Vahvistetut Tsubaki-ketjut (pää- ja roottorivoimansiirto)
 − Säilörehusarja

 − Parempi paalin muoto 360°-silppuriroottorin ja kierteen muotoon asennettujen sormilevyjen ansiosta
 − ROTO CUT 6 mm:n vahvuisilla nelisakaraisilla sormilevyillä
 − ROTO CUT Heavy-Duty erityisesti säilörehun paalaukseen VARIANT 485 465 480 460 470 450

ROTO CUT (6 mm) – – □ □ – –
ROTO CUT HD (8 mm) □ □ – – – –

□  Saatavissa      –  Ei saatavissa

Edut kohdittain.

Meillä 360° tarkoittaa: 
hyvin, muttei koskaan liioitellusti pyörivää paalia.
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Alas laskettava pohja PRO ja ennakkovaroitusjärjestelmäAlas laskettava pohja suojaa.

 − Katkeamaton materiaalivirta erinomaisella silpun laadulla, hydraulisesti alas 
laskettavan PRO kammiopohjan ansiosta

 − Ennakkovaroitusjärjestelmä ehkäisee tukoksien syntymistä
 − Tukokset poistetaan helposti napin painalluksella ohjaamossa

Tasaava: hydraulisesti alas laskettava 
PRO kammiopohja.

Paalaaminen on kovaa työtä, joka lisäksi pitää tehdä nopeasti. 
Vaatimuksena on suuri päiväteho. Kuljettaja tarvitsee myös 
järjestelmän, joka ajattelee ja tukee häntä. Esimerkiksi alas 
laskettava silppurikammion pohja toimii materiaalivirran koon 
mukaan. Automaattisen, jopa 30 mm:n alas laskun ansiosta 
voidaan epäsäännöllisetkin karhot paalata tehokkaasti. 
Silppuamistulos säilyy muuttumattoman korkealuokkaisena. 
Kahden hydraulisylinterin avulla alas laskettavan kammiopohjan 
ansiosta VARIANT paalaimesi, ROTO FEED tai ROTO CUT 
varustuksella, muuttuu VARIANT PRO'ksi.

Täydellinen kuormitus 
ennakkovaroitusjärjestelmän ansiosta.

Pohjan poikkeava liike näkyy ja kuuluu anturin ansiosta signaalina 
ohjausyksikössä. Alkava tukos voidaan siis ennakoida. Helposti 
ohjaamosta. Kuljettaja voi kuormittaa paalainta äärirajaan saakka 
ilman turhia tukosten aiheuttamia pysähdyksiä.

Tukokset voidaan poistaa napin painalluksella.

Tukokset poistetaan helposti terminaalin avulla, ohjaamosta 
poistumatta. Silppurikammion pohja laskee ja sulloja siirtää 
materiaalin suoraan paalikammioon.
Silppuamisroottorilla varustetuissa koneissa vapautuu terien paine 
napin painalluksella ennen alas laskettavan pohjan avautumista. 
Pohjaa nostettaessa, terät asettuvat uudelleen käyttöasentoon.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Alas laskettava sullojakanavan 
pohja PRO

□ □ □ □ – –

□  Saatavissa      –  Ei saatavissa

Edut kohdittain.
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Voimansiirto ja paalikammioOlkien suhteen voisimme olla lujia. 
Meidän ei kuitenkaan tarvitse.

 − Varma voimansiirto ja suuri hihnanopeus kuperien ja kumipäällysteisten telojen ansiosta
 − Luotettavuutta: HD voimansiirto
 − Erittäin lujia paaleja paalikammion kaksoistiivistysjärjestelmän ansiosta
 − Jatkuva ketjuvoitelu vähentää huollon tarvetta
 − Tarkka hihnaohjaus pyörittää paalia optimoidusti

Tiiviit paalit, suuri hihnojen nopeus.

VARIANT paalaimen tiiviiden paalien takeena on neljä, erittäin 
kuormituskykyistä, jatkotonta hihnaa ja Tsubaki-ketjut. Suuren 
hihnanopeuden ansiosta VARIANT pyörittää paaleja 
nopeammin kuin muut paalaimet.

HD-voimansiirtojärjestelmä.

HD-voimansiirtojärjestelmä tarjoaa tehokasta voimansiirtoa 
yhdessä käyttövarmuuden ja pitkä käyttöiän kanssa – 
riippumatta siitä, miten paljon vaadit VARIANT 485 tai 465 
paalaimeltasi. 8 mm:n roottorin sormilevyillä, Heavy Duty 
Longlife 1 ¼ tuuman ketjuilla ja HD-silppurikoneiston 
kaksoisterillä, optimoi VARIANT'in vaikeimpiakin olosuhteita 
varten, kuten säilörehun korjuuseen.

Paalikammio kaksoistiivistysjärjestelmällä.

Parasta tehoa myös paalikammiossa. Paalin tiiviyden 
hydraulinen säätöjärjestelmä kehitettiin erityisesti tiiviiden 
paalien tekemiseen kaikissa käyttöolosuhteissa. 
Aktiivihydrauliikka yhdistää kolme hydraulisylinteriä 
kaksoistiivistysvarsijärjestelmään ja varmistaa säädetyn 
ohjauksen ja tasaisen toiminnan.

Jatkuva ketjuvoitelu.

Voitelujärjestelmä annostelee 6,3 litran säiliöstä juuri oikean, 
käyttöä vastaavan määrän öljyä kullekin ketjulle. Näin säästät 
arvokasta huoltoaikaa – ja rahaa.

Hihnaohjaus HD-hihnoilla.

Hihnaohjauksella ja kumiprofiilipinnalla varustetuilla telojen 
ansiosta hihnat pysyvät aina optimiasennossa paalin 
pyörittämiseksi. Vahvojen hihnojen käyttöikä on pitempi, 
erityisesti kivisillä pelloilla.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Heavy Duty -rakenne □ □ – – – –
4 kpl Heavy Duty -hihnaa □ □ □ □ □ □
Kaksoistiivistysvarsijärjestelmä □ □ □ □ □ □

Ansaitsee huomion.

□  Saatavissa      –  Ei saatavissa

Edut kohdittain.

Toiminta, käyttö, käsittely, huolto, turvallisuus – VARIANT 485 RC PRO hallitsee kaikkia arviointikriteerejä DLG'n 
pyöröpaalainten yhteistestissä. Sen lisäksi voidaan polttoainetta säästää merkittävästi alentamalla voimanoton 
kierrosnopeutta. Lisätietoja saat osoitteessa variant485-460.claas.com
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Sidonta

 − Suuri hihnanopeus takaa nopean sitomisen
 − Tarkka lanka- tai verkkosidonta uuden syöttölevyn ansiosta
 − Aikaa säästävä automaattinen sidonnan aloitus 
 − Lankasidonta varmistaa tukevat paalit

Paalaaminen, sidonta, seuraava paali.

Pyöröpaalijärjestelmä vaatii joka tapauksessa sidontaa varten 
lyhyen koneen pysäytyksen. Siinäkin suhteessa VARIANT'issa 
on ratkaiseva etu. Sidonta alkaa automaattisesti, kun haluttu 
paalin halkaisija on saavutettu. Suuri hihnojen pyörimisnopeus 
(jopa 3 m/s) tekee prosessista erittäin nopean. Paalausta 
voidaan jatkaa ilman suurempaa ajan hukkaa. 

Patentoitu syöttölevy. 

CLAAS'in kehittämä ja patentoima: Täysin uudistettu 
syöttölevy toimii kahdessa vaiheessa ja varmistaa yhä 
luotettavamman paalin sidonnan. Levy on tiivistyksen aikana 
avoinna ja materiaalin kerääntyminen vältetään. Sidonnan 
aikana levy on suljettu niin, että lanka tai verkko asetetaan 
tarkasti. Tulos: hyvin luotettava sidontajärjestelmä – ja hyvin 
tyytyväiset kuljettajat.

Täysautomaattinen: sidonnan aloitus.

Sekä verkko- että 2-lankasidonta alkaa täysin automaattisesti. 
VARIANT'issa on runsaasti säilytystilaa sidontamateriaalille. 
Voit valita, haluatko säilyttää kaksi verkkorullaa tai jopa 
10 lankakerää paalaimessa.

Nopeasti ja tarkasti: lankasidonta.

VARIANT vakuuttaa käytännön työssä ei ainoastaan 
verkkosidonnallaan vaan myös 2-lankasidonnallaan. 
Täysautomaattisen käynnistyksen jälkeen helposti säädettävä 
ja tarkasti toimiva sidontajärjestelmä sitoo tiiviitä ja muotonsa 
säilyttäviä paaleja. Ja se tapahtuu ennätysnopeudella: 3 m/s 
paalin pyörintänopeuden ansiosta.

Ensiluokkaista sidontaa: 
lujaa ja luotettavaa.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Verkkosidonta □ □ □ □ □ □
Lankasidonta □ □ □ □ □ □
Komfort-sidonta □ □ □ □ – –

□  Saatavissa      –  Ei saatavissa

Edut kohdittain.
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Sidonta

 − Hyvä paalin muoto uudella CLAAS Covered verkkosidonnalla 
 − Uusi CLAAS Covered XW verkkosidonta varmistaa täydellisen paalin reunoihin saakka
 − Hyvä näkyvyys, helppo puhdistus ja huolto laajasti avautuvien suojusten ansiosta
 − Parasta laatua: ORIGINAL CLAAS BALETEX sidontalanka ja CLAAS ROLLATEX PRO verkko

CLAAS Covered verkkosidonta.

Verkkorullan halkaisija vähenee jokaisen paalin sidonnan 
myötä. Verkko on kuitenkin pidettävä jatkuvasti kireänä niin, 
että verkko peittää paalin reunasta reunaan. Siksi 
verkkosidonnan nivelet ja sivulla olevat spiraalit säätävät 
verkkotelan jarrutusvoimaa. Näin kaikki paalit ovat tiiviitä, 
muotonsa säilyttäviä ja ne soveltuvat hyvin seuraaviin 
käsittelyvaiheisiin.

Lisävaruste:  
CLAAS Covered XW verkkosidonta.

Riippumatta siitä, paalatko heinää, olkia tai säilörehua –  
saat täydellisen muotoisia ja tukevia paaleja lisävarusteena 
saatavalla XW (erikoisleveä) verkkosidonnalla. VARIANT 
paalaimen spiraalin muotoiset telat päästävät verkon 
limittymään paalin reunoilla. Näin paalit on hyvin suojattu 
kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Ihanteellinen materiaali 
sidontaan on erikoisleveä ROLLATEX PRO XW 1,3 m.

Sidonta on aina näkökentässä.

Jotta voit tarkasti nähdä, missä sidontamateriaali kulkee, miten se 
kulkee ja jos se kulkee, se on hyvin näkökentässä – kuten CLAAS 
paalaimissa yleensä. Laajasti avautuvat suojukset tarjoavat hyvän 
käsiksi pääsyn puhdistettaviin ja huollettaviin kohtiin.

Lanka ja verkko ammattilaisille.

Parasta sidonta- ja käyttövarmuutta: ORIGINAL CLAAS 
BALETEX sidontalangalla ja CLAAS ROLLATEX PRO verkolla, 
paalin reunojen peittämiseksi. CLAAS Covered XW 
sidontajärjestelmällä voidaan käyttää ROLLATEX PRO XW  
1,3 m leveää verkkoa.

Hyvillä asioilla on usein kiire.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

CLAAS Covered verkkosidonta □ □ □ □ □ □
CLAAS Covered XW verkkosidonta □ □ □ □ □ □ 

□  Saatavissa      –  Ei saatavissa

Edut kohdittain.
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Miten raskas työ pitäisi tehdä? 
Kevyesti.

Käyttö

Käyttö.

Myös se, joka pitää työstään haluaa sen joskus valmiiksi. 
Tästä syystä teemme joka päivä parhaamme, jotta voimme 
tukea sinua jokapäiväisissä töissäsi. Hyvillä ideoilla. 
Vankkarakenteisilla koneilla. Innovatiivisella tekniikalla. 
Käyttäjäystävällisyys ja mukavuus ovat tästä syystä aina 
keskipisteessä.
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KäyttöLähellä luontoa. 
Usein myös napin painalluksella.

 − Saatavissa kaikkiin ISOBUS-yhteensopiviin koneisiin: COMMUNICATOR ja OPERATOR
 − Kaikki tärkeät toiminnot käsillä, suoraan ohjaamossa
 − S10 terminaali laajoilla käyttöominaisuuksilla
 − VARIANT-paalainta voidaan ohjata EASY on Board tablettisovelluksella

1 / COMMUNICATOR.

COMMUNICATOR terminaalissa on 5,7" värinäyttö. Se on 
ISO UT -normin mukainen, joten ISOBUS-yhteensopivia 
työkoneita voidaan helposti hallita COMMUNICATOR'illa. 
Selvää on, että kaikki F-näppäimet (ulkoiset) voidaan varata.

3 / S10 Terminaali.

S10 on CLAAS-ohjausterminaali ammattikäyttäjille. Se on 
varustettu suurella ja selkeällä 10,4" kosketusnäytöllä ja se 
tarjoaa laajat käyttömahdollisuudet. S10 -ohjausterminaalilla 
voidaan ohjausjärjestelmän käytön rinnalla ohjata myös 
ISOBUS-toimintoja ja liittää jopa neljä analogista kameraa, 
kuten PROFI CAM.

OPERATOR COMMUNICATOR II
EASY sisäinen 
sovellus S10

Terminaali
CLAAS UT □ – – –
ISO UT – □ □ □
USB-muisti – □ – □
TONI-yhteensopiva □ □ □ □
Y-kaapeli □ □ – –
Tulostinvalmius □ □ □ □
Kosketusnäyttö – – □ □
Värinäyttö – □ □ □

Asetukset 
Suppeampi valikko (470/450) □ – – –
5 esisäätöä (olki, heinä…) □ □ □ □
Paalin halkaisija □ □ □ □
Tiivistyspaine □ □ □ □
Pehmeän ytimen halkaisija □ □ □ □
Pehmeän ytimen tiivistyspaine □ □ □ □
Sidonta (Komfort-sidonnalla) □ □ □ □

Tietoja käyttövalikossa
Halkaisija □ □ □ □
Tiivistyspaine □ □ □ □
Voimanottonopeus □ □ □ □
Oikealle-vasemmalle näyttö □ □ □ □
Terien asento □ □ □ □
Paalien lukumäärä □ □ □ □

Asiakasvalikko
20 asiakastehtävää □ □ □ □

□  Saatavissa      –  Ei saatavissa

Edut kohdittain.

2 / OPERATOR.

OPERATOR'n ominaispiirteitä ovat opastavat symbolit 
ja helppokäyttöinen asiakashallinta. 28 ohjelmoitavaa 
tehtävämuistia varmistavat joustavan käytön. Lisäksi näytössä 
on toimintonäppäinten taustavalaistus. OPERATOR-käytön 
edellytyksenä on ISOBUS-yhteensopiva CLAAS-työkone.

4 / EASY on board.

Uuden EASY sovelluksen avulla voidaan kaikkia ISOBUS-
yhteensopivia työkoneita ohjata tabletilla (iPad3®). Lisätietoja 
on saatavissa CLAAS-jälleenmyyjältäsi. Tablettiohjaus ei ole 
ainoastaan mukava käyttää vaan se on myös luotettava. 
Valmiina oleva USB-liitos mahdollistaa tabletin nopean ja 
varman jännitteensyötön pitkienkin työvuorojen aikana. 
Tablettikäyttö lisää selkeyttä ohjaamossa.
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CLAAS Service & Parts

Vaatimustaso kasvaa.

Voit luottaa meihin: Kun tarvitset meitä, olemme käytettävissä. 
Kaikkialla. Nopeasti. Luotettavasti. Ammattitaitoiset 
sopimusasentajat pitävät koneesi kunnossa. Oikeilla 
toimenpiteillä, koneitasi ja sinua varten. Jotta kaikki toimisi oikein.

ORIGINAL osat ja varusteet.

Erityisesti sinun koneitasi varten: tarkasti sopivat varaosat, 
korkealuokkaiset voiteluaineet ja muut nesteet, hyödylliset 
varusteet. Hyödynnä laajaa tuotevalikoimaamme, jonka avulla 
voimme suositella ratkaisuja, jotka ylläpitävät koneesi 100 % 
käyttövarmuuden. Jotta kaikki toimisi oikein.

Sinun käyttöösi: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS tarjoaa laajimman ja monipuolisimman 
varaosaohjelman tilallasi käytössä oleviin koneisiin. Jotta kaikki 
toimisi oikein.

Aina huippuunsa viritetty.

Maailmanlaajuisesti CLAAS jälleenmyyjien korjaamot kuuluvat 
tehokkaimmin toimiviin yrityksiin. Asentajilla on laaja koulutus 
ja hyvä ammattitaito ja heillä on käytettävissään erikois- ja 
vianetsintävarusteet. CLAAS-huollon toiminta on 
korkealuokkaista ja täyttää odotuksesi mitä osaamiseen ja 
luotettavuuteen tulee. Jotta kaikki toimisi oikein.

Suunniteltavaa varmuutta.

Huoltotuotteemme auttavat sinua lisäämään koneittesi 
käyttövarmuutta, vähentämään rikkoutumisriskiä ja tekemään 
kiinteiden kustannusten laskelmia. CLAAS MAXI CARE tarjoaa 
suunnitelman mukaista turvallisuutta koneillesi. Jotta kaikki 
toimisi oikein.

Keskeisistä varaosakeskuksista koko maailmaan.

Keskeisesti sijaitsevat varaosakeskukset toimittavat kaikki 
alkuperäiset CLAAS-osat kaikkialle maailmaan. Paikallinen 
CLAAS-jälleenmyyjä tarjoaa ratkaisut lyhyessä ajassa: 
sadonkorjuuta ja tilaasi varten. Jotta kaikki toimisi oikein.

Vian etsintää etäkäytöllä: CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS yhdistää sinun kannalta kaksi tärkeää 
seikkaa: CLAAS-sopimushuoltaja tarjoaa nopean avun ja 
taloudelliset edut verkon kautta tapahtuvan huollon myötä. 
Ratkaisemme ongelmasi paikan päällä – vaikka et meitä 
näekään. Jotta kaikki toimisi oikein.

CLAAS-varaosien logistiikkakeskuksessa Saksan 
Hamm'issa, on yli 155.000 varaosanimikettä ja yli 

100.000 m2 lattiapinta-alaa.

Jotta kaikki toimisi oikein.
CLAAS Service & Parts.
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Takuulla nopeampi.

Turvallinen ajaa, turvallinen pysäyttää.

Niille, jotka ajavat pitkiä matkoja peltolohkojen välillä, jotka 
käyttävät paalainta rinnepelloilla tai niille, jotka haluavat 
sovittaa VARIANT-paalainten kuljetusnopeuden traktorin 
mukaan, CLAAS tarjoaa kaksi erilaista jarrujärjestelmää: 
paineilma- ja hydraulikäyttöisiä jarruja. Saatavuus on markkina-
aluekohtaista. Kaikkiin jarrujärjestelmiin kuuluu: 
helppokäyttöinen pysäköintijarru.

Pellon pintaa suojaavat suuret renkaat.

Saatavissa on kolme erikokoista rengasvarustusta 
ruohonjuurien suojelemiseksi myös kosteissa olosuhteissa  
ja tasaisen kulun varmistamiseksi.

Lisää turvallisuutta lisävarusteena saatavilla 
jarruilla.

VARIANT akselin suurin sallittu ajonopeus on 50 km/h. Kulkee 
hyvin: Lisävarusteena saatava jarrullinen akseli tekee ajon 
turvalliseksi rinnepelloilla ja maantiellä, suuremmilla 
nopeuksilla.

50

Turvallisuus

 − Markkina-aluekohtaisesti varustettu paineilma- tai hydraulisilla jarruilla
 − Hyvä pellon pinnan suojaus suurikokoisilla renkailla
 − Turvallinen ajo suurillakin nopeuksilla lisävarusteena saatavien jarrujen ansiosta

Edut kohdittain.
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VARIANT 485 RC PRO 465 RC PRO 480 RF/RC 460 RF/RC 470 RF 450 RF

Kytkentä traktoriin
Voimanottonopeus r/min 1000/540 1000 (○) 

/540
540 tai 1000 540 tai 1000 540 540

Traktorin tehontarve kW/hv 75 / 102 75 / 102 75 / 102 75 / 102 68/92 68/92
Päävoimansiirto ja voimansiirtoketjut Heavy-Duty,  

1 ¼˝
Heavy-Duty,  
1 ¼˝

Vakio, 1˝ Vakio, 1˝ Vakio, 1˝ Vakio, 1˝

Ketjujen keskusvoitelu ● ● ● ● ● ●
Keskusvoitelujärjestelmä ○ ○ ○ ○ – –
Kuulavetokytkin ○ ○ ○ ○ – –

Hydrauliikkaliitokset
1-toiminen hallintaventtiili noukkimen nostoon ● ● ● ● ● ●
2-toiminen, paaliportin hallintaventtiili ● ● ● ● ● ●
2-toiminen hallintaventtiili (lisävar.) alas laskettavalle PRO  
silppurikammion pohjalle

● ● ● ● – –

Noukin
Leveys m 2,10 2,35 (○) 2,10 2,35 (○) 2,10 2,10
DIN-syöttöleveys m 1,90 2,15 (○) 1,90 2,15 (○) 1,90 1,90
Kaksi säädettävää kannatinpyörää ● ● ● ● ○ ○
Painintelat ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kaksoispainintela ○ ○ ○ ○ – –

Syöttöjärjestelmä
Pakkosyöttö varustettu Heavy-Duty 

ROTO CUT
Heavy-Duty 
ROTO CUT

ROTO FEED / 
ROTO CUT

ROTO FEED / 
ROTO CUT

ROTO FEED ROTO FEED

Teriä (ROTO CUT'illa) 14 14 14 14 – –
Hydraulisesti alas laskettava silppurikammion pohja PRO ○ ○ ○ ○ – –

Muuttuvatil. paalikammio
Kestävät, jatkottomat hihnat Luku-

määrä
4 4 4 4 4 4

Hihnojen nopeus m/s 3 3 2,9 2,9 2,9 2,9
Pehmeän ytimen varustus säädettävällä paineella ja halkaisijalla ● ● ● ● ● ●
Hihnojen lisäkäyttö ● ● ● ● – –
Kosteusanturi ○ ○ ○ ○ – –
Heavy Duty -rakenne ● ● – – – –

Paalikammion mittoja
Leveys m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Halkaisija m 0,90 –1,80 0,90 –1,55 0,90 –1,80 0,90 –1,55 0,90 –1,80 0,90 –1,55

Käyttö
OPERATOR ● ● ● ● ● ●
COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS-kaapeli ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tekniset tiedot

●  Vakio      ○  Lisävar.      –  Ei saatavissa

CLAAS pyrkii jatkuvasti sovittamaan tuotteensa käytännön vaatimusten mukaisesti. Tästä syystä pidätämme oikeudet muutoksiin. Teknisiä tietoja ja kuvia on pidettävä viitteellisinä. Kuvissa olevissa 
koneissa voi olla lisävarusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimituksiin. Tämä esite on tehty maailmanlaajuiseen jakeluun. Tarkista koneen varustus jälleenmyyjän hintaluettelosta. Joissakin kuvissa suojuksia 
on poistettu. Suojuksia poistamalla selvennetään koneen toimintojen esittelemistä. Konetta ei missään tapauksessa saa käyttää ilman suojuksia. Noudata käyttöohjeessa olevia ohjeita.

VARIANT 485 RC PRO 465 RC PRO 480 RF/RC 460 RF/RC 470 RF 450 RF

Sidonta
UUSI syöttölevy ● ● ● ● ● ●
Verkkosidonta automaattisella sidonnan aloituksella ● ● ● ● ● ●
Verkkokierroksia, valittavissa 9 vaihetta 9 vaihetta 9 vaihetta 9 vaihetta 9 vaihetta 9 vaihetta
Kaksoislankasidonta automaattisella sidonnan aloituksella ○ ○ ○ ○ ● ●
CLAAS Covered verkkosidonta ○ ○ ○ ○ ○ ○
CLAAS Covered XW verkkosidonta ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lankakierroksia, valittavissa 10 vaihetta 10 vaihetta 10 vaihetta 10 vaihetta 10 vaihetta 10 vaihetta

Renkaat
11.5/80 15.3 10PR – – – – ● ●
15.0/55 R 17 ● ● ● ● ○ ○
19.0/45 R 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○
500/50 17 F+ ○ ○ ○ ○ – –
16/6.50-8 10PR noukkimen kannatinpyörät ● ● ● ● ● ●
Paineilmajarrujärjestelmä ○ ○ ○ ○ – –

Mittoja ja painot
Pituus, paalin pudotusvaimentimella m 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68
Leveys 15.0/55 R 17 renkailla m 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49
Leveys 19.0/45 R 17 renkailla m 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66
Leveys 500/50 17 F+ renkailla m 2,67 2,67 2,67 2,67 – –
Korkeus m 2,99 –3,03 2,79 –2,83 2,99 –3,03 2,79 –2,83 2,99 –3,03 2,99 –3,03
Paino kg 3730 3530 3650 3400 3310 3170

15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR 500/50-17 F+
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