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Pasuje jak żaden inny.
ELIOS.

Do niektórych spraw trzeba być stworzonym. Do pracy w 
ciasnych przestrzeniach lub na stromych zboczach niezbędny 
jest ciągnik o odpowiednim rozmiarze. Dzięki nisko 
położonemu środkowi ciężkości i bardzo niskiej wysokości 
całkowitej, ELIOS może dotrzeć do miejsc niedostępnych  
dla konwencjonalnych ciągników. Ładowacze czołowe, 
elektroniczne zawory sterujące i przedni WOM poszerzają 
spektrum zastosowań. 

Kompaktowy i zwrotny, wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz:  
ELIOS.

elios.claas.com
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ELIOS 200
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Seria

Idealny rozwiązaniem do prac z ładowaczem czołowym  
jest przełączanie nawrotne REVERSHIFT w kombinacji z 
dżojstikiem ELECTROPILOT, obsługującym dwa zawory 
hydrauliczne. Szklany dach zapewnia optymalny widok  
na podniesiony ładowacz.

Mocny przedni i tylny podnośnik daje ELIOS wszechstronność 
działania. ELIOS można fabrycznie wyposażyć w podnośnik 
przedni ze zintegrowanym WOM. W połączeniu z nisko 
położonym punktem ciężkości taki zespół doskonale 
sprawdza się w bardzo trudnych warunkach pracy i w  
ciężkim terenie.

Z najbogatszym wyposażeniem hydraulicznym operator  
ma do dyspozycji 85 l oleju oraz cztery dodatkowe zawory 
hydrauliczne sterowane elektronicznie. Obsługa odbywa się 
przez ELECTROPILOT i dwa uchylne przełączniki w prawej 
konsoli bocznej.

W wersji komfortowej ELIOS dysponuje przekładnią 24/12 z  
przełączaniem nawrotnym REVERSHIFT i dwoma biegami 
przełączanymi pod obciążeniem TWINSHIFT. Daje to 
elastyczność i łatwość obsługi. Dopuszczalna masa całkowita 
poniżej 3,5 t oraz szeroki wybór ogumienia fabrycznego 
pozwala pracować ELIOS także w gospodarce komunalnej.

Sprawia, że można więcej.

Moc skrojona na wymiar.

Wymagania klientów odnośnie do warunków i rodzajów 
prac są bardzo różne – zwłaszcza, gdy chodzi o klasę 
mocy 90 KM. CLAAS oferuje w ciągnikach serii  
ELIOS ogromną wszechstronność modeli i możliwości 
wyposażenia kompaktowych ciągników standardowych 
w wiele opcji.

Duży wybór.

Nie tylko ELIOS 200 ma wiele do zaoferowania. W  
klasie ciągników 4-cylindrowych CLAAS znajdzie się 
odpowiednia jednostka dla każdego. Od kompaktowego 
ELIOS aż do ARION 500 o mocy do 165 KM. Całą ofertę 
można znaleźć na naszej stronie internetowej claas.com.

Cztery modele o mocy 76, 85, 92 oraz 103 KM tworzą serię 
ELIOS. Największy z nich osiąga moc 103 KM dzięki CLAAS 
POWER MANAGEMENT. Dynamiczne i oszczędne 
4-cylindrowe silniki FTP z Common Rail zapewniają  
spokojną pracę i wysoki moment obrotowy.

Przy minimalnej wysokości całkowitej 2,43 m z kabiną  
oraz tylko 1,92 m z platformą i pałąkiem bezpieczeństwa – 
i promieniem zawracania wynoszącym jedynie 3,47 m – 
ELIOS znakomicie nadaje się do prac w niskich 
pomieszczeniach dla zwierząt lub szklarniach.
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Zoptymalizowany zespół napędowy 
o dużej wydajności.

Rozwój maszyn CLAAS zawsze jest ściśle związany 
z wysoką skutecznością, najwyższą niezawodnością 
i wydajnością. Pod nazwą CLAAS POWER SYSTEMS 
(CPS) połączono najlepsze komponenty w niezrównany 
system napędowy. Wysoka moc pojawia się wtedy, 
gdy jest konieczna. Idealne dostosowanie do systemów 
roboczych sprawia, że mamy do czynienia z technologią, 
która oszczędzając paliwo, szybko się zwraca.
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Silnik

Dzięki elektronicznemu wtryskowi 
Common Rail pamięć jednej liczby 
obrotów jest dostępna seryjnie, 
a drugiej opcjonalnie.

Stała moc.

Określona przez CLAAS charakterystyka silnika oddaje do 
dyspozycji operatora pełny moment obrotowy w szerokim 
zakresie liczby obrotów. Zapewnia to stałą moc i jej 
rozwinięcie wtedy, gdy jest ona konieczna. Praca z niską 
liczbą obrotów oraz maksymalnym momentem obrotowym 
z WOM ECO pozwala oszczędzić paliwo, a praca ze 
znamionową liczbą obrotów oraz wykorzystaniem pełnej 
rezerwy mocy także nie stanowi problemu. Wysoka moc 
eliminuje też konieczność częstej zmiany biegów.

ELIOS 240. Więcej mocy.

Dzięki CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT) ELIOS 240 
dysponuje mocą większą o 11 KM przy pracach z WOM 
i w transporcie powyżej 13 km/h. Idealnie nadaje się do 
przewozu z wykorzystaniem dużych przyczep oraz prac 
z szerokimi maszynami do zbioru pasz. Mimo kompaktowego 
formatu ELIOS 240 imponuje mocą do 103 KM i otwiera 
naprawdę szerokie spektrum zastosowań. ELIOS ma 
doskonały stosunek masy do mocy wynoszący 33,8 kg/KM, 
co również zwiększa spektrum jego wykorzystania.

Mocna redukcja szkodliwych składników.

Wprowadzenie przepisów o emisji spalin Stage IIIB (Tier 4i)  
to bez wątpienia największy krok w tym zakresie. Przepisy 
przewidują 90-procentową redukcję części stałych (PM)  
oraz obniżenie udziału tlenków azotu (NOx) o 50%.

Po prostu czysty.

Przy EGR (Exhaust Gas Recirculation) część spalin miesza  
się z zasysanym, świeżym powietrzem. W efekcie spalanie 
w silniku zachodzi wolniej, a jego temperatura nie jest tak 
wysoka. Tworzenie tlenków azotu jest znacznie mniejsze. 
Oprócz tego graniczne wartości sadzy są utrzymywane tylko 
przez filtr cząstek stałych (DPF). Przy technologii EGR nie jest 
wymagany żaden dodatkowy zbiornik ani inny materiał 
eksploatacyjny.

Przy konstruowaniu ciągników ELIOS uwzględniono 
komponenty niezbędne do zachowania normy emisji spalin 
Stage IIIB (Tier 4i). Nie zakłóciło to ani dostępu do ciągnika, 
ani widoku z kabiny. Kombinacja DPF i katalizatora DOC jest 
dobrze chroniona pod maską silnika.

Stała moc – niższe zużycie.

Mocne serce.

We wszystkich modelach pod maską pracują silniki FPT 
o pojemności 3,4 l, dysponujące nowoczesną technologią 
wtrysku oszczędzającą paliwo:

 − Wentylator wiskotyczny
 − Wysokie ciśnienie wtrysku Common Rail 1600 bar
 − Turbosprężarka
 − Chłodnica powietrza doładowania
 − Spełnia wymagania normy emisji spalin Stage IIIB (Tier 4i) 
dzięki filtrowi cząstek stałych, katalizatorowi DOC 
i zewnętrznemu, chłodzonemu, wtórnemu obiegowi  
spalin (EGR)

Dopasowana pojemność skokowa 3,4 l zapewnia niskie 
zużycie paliwa. Do tego 4-cylindrowy silnik, który gwarantuje 
elastyczność. Dodatkowo uzyskano niski poziom hałasu 
i długą żywotność. Mimo kompaktowego formatu ELIOS 
z wentylatorem wiskotycznym oraz nowoczesną technologią 
wtrysku i obróbki spalin stanowi znakomitą podstawę 
efektywnej pracy. ELIOS jest seryjnie wyposażony 
w podgrzewacz powietrza silnika. Opcjonalnie dostępne jest 
elektryczne wspomaganie rozruchu zimnego silnika, które 
w niskich temperaturach gwarantuje niezawodny i łagodny 
rozruch do -30°C.

ELIOS Moc maksymalna w KM 
ECE R 120

Maks. moment obrotowy w Nm
ECE R 120

240 1031 4061

230 92 366
220 85 334
210 76 309

1 Maksymalne wartości z CPM (11 KM mocy Boost)

ELIOS 240
Nm KM

103 KM maks.1

1 Moc maks. / moment obr. z 11 KM / 40 Nm CPM mocy Boost. Wartości wg ECE R 120 

Chłodn. pow. doład. Filtr powietrza

Chłodnica EGR

Silnik

DOC/DPF

Turbosprężarka
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Cztery warianty przekładni.

Cztery warianty przekładni w ELIOS zawsze oferują  
właściwe rozwiązanie:

 − 12 P / 12 T z mechanicznym przełączaniem nawrotnym
 − 24 P / 24 T z mechanicznym przełączaniem nawrotnym 
i wspomaganiem

 − 24 P / 24 T z mechanicznym przełączaniem nawrotnym 
i dwustopniowym przełączaniem pod obciążeniem 
TWINSHIFT

 − 24 P / 12 T z przełączaniem nawrotnym REVERSHIFT 
i dwustopniowym przełączaniem pod obciążeniem 
TWINSHIFT1

Napęd na cztery koła jest aktywowany przyciskiem. W celu 
wyeliminowania niepotrzebnego zużycia opon napęd na cztery 
koła włącza się lub wyłącza automatycznie przy prędkości 
14 km/h.

24 biegi dają prędkości jazdy odpowiednie do każdej  
pracy. Minimalna prędkość jazdy 500 m/h jest możliwa przy 
znamionowej liczbie obrotów. Przełączanie TWINSHIFT pod 
obciążeniem uruchamiane jest jednym naciśnięciem palca. 
Wszystkie przekładnie ELIOS zbudowano tak, aby strata 
mocy była jak najmniejsza.

Przy przełączaniu nawrotnym REVERSHIFT można szybko 
zapomnieć o pedale sprzęgła: uchwyt sprzęgła na dźwigni 
zmiany biegów oferuje przede wszystkim ogromne zalety 
podczas transportu. REVERSHIFT jest też bardzo wygodne 
przy pracach z ładowaczem czołowym do szybkiej i łagodnej 
zmiany kierunku.

Mocny napęd. WOM.

ELIOS można wyposażyć w różne wersje WOM.  
Między innymi w WOM zależny albo w WOM 540 ECO 
ze zredukowaną liczbą obrotów silnika, zmniejszonym 
zużyciem paliwa i niższym poziomem hałasu przy lekkich 
pracach z WOM.

 − 540 obr./min
 − 540 ECO i 540 obr./min
 − 540 i 1000 obr./min

Włączanie WOM jest seryjnie wspomagane hydraulicznie, 
w połączeniu z przekładnią REVERSHIFT jest do wyboru 
elektroniczne włączanie WOM.

Przekładnia i WOMZawsze jest wybór.

1 Jedyny dostępny wariant przekładni w ELIOS 240. 

Przełączanie nawrotne obsługiwane jest wygodnie umieszczoną dźwignią 
z lewej strony operatora, do wyboru z elektronicznym REVERSHIFT lub 
mechanicznym rewerserem.

Dla przekładni 24-biegowej dostępna jest do wyboru redukcja mechaniczna 
z prawej strony obok operatora lub komfortowe biegi pod obciążeniem 
TWINSHIFT obsługiwane na dźwigni zmiany biegów.

Z wyposażeniem REVERSHIFT: 
obsługa elektronicznego sprzęgła 
przez włącznik na dźwigni zmiany 
biegów.

Przekładnia 40 km/h przy  
1400 obr./min do 2300 obr./min,
Ogumienie: 16,9 R 30

Główny zakres roboczy
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Budowa

Bezpiecznie w drodze.

Niewielka masa własna od 3 t i wysoka dopuszczalna masa 
całkowita 5,1 t są w pełni opanowane przez hamulce dają 
najwyższy wymiar bezpieczeństwa oraz stabilności. Dochodzi 
do tego automatyczne włączanie napędu wszystkich kół przy 
hamowaniu oraz wspomagany hydraulicznie hamulec roboczy.

Koncepcja ciągnika CLAAS: 
kompaktowy, stabilny i zwrotny.

Połączenie dużego rozstawu osi i optymalnego rozkładu masy 
przy zachowaniu kompaktowej długości gwarantuje ogromną 
wszechstronność i zdolność do osiągania wysokich wydajności.

Duży rozstaw osi z optymalnym rozkładem masy:
 − Wysoki komfort jazdy
 − Dobra, bezpieczna pozycja na drodze
 − Niska pozycja punktu ciężkości, optymalna do pracy 
na zboczach

 − Duży udźwig z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa
 − Wysoka siła uciągu i osiąganie wysokich wydajności 
poprzez niewielkie wymogi balastowania

 − Ochrona gleby w polu i dynamika w transporcie drogowym 
dzięki korzystnemu stosunkowi masy do mocy

 − Optymalne zużycie paliwa

Mała długość całkowita:
 − Dobra zwrotność
 − Doskonałe pole widzenia
 − Dobre prowadzenie maszyn na przednim TUZ
 − Kompaktowy i zwrotny z minimalnym promieniem 
zawracania wynoszącym tylko 3,47 m przy napędzie  
na wszystkie koła

 − Minimalna szerokość zewnętrzna od 1,65 m

Przemyślana koncepcja.

Optymalny rozdział masy przy codziennej pracy z ładowaczem 
czołowym, ciężkimi maszynami dołączonymi z przodu i z tyłu, 
jak rębaki do drewna czy kosiarki na wysięgnikach, gwarantuje 
pełne bezpieczeństwo jazdy na drodze i w polu.

W trudnych warunkach, jak praca na zboczu, nisko położony 
punkt ciężkości zapewnia ciągnikom serii ELIOS znakomitą 
stabilność. Wspólnie z wyważonym rozkładem masy daje to 
bezpieczeństwo i efektywność w codziennym działaniu. 
W razie potrzeby ELIOS z odpowiednim ogumieniem osiąga 
szerokość całkowitą 1,65 m. Może bez problemu poruszać się 
w szerokich winnicach. Kolejnym wymaganiem jest prześwit 
wystarczający do pokonywania pokosów przy zbiorze siana, 
pracy w zagonach czy uprawie warzyw. Także tutaj ELIOS 
spisuje się bez zarzutu.

Prawidłowe argumenty.

ELIOS sprawdza się również w pracach komunalnych, 
w pielęgnacji krajobrazu i ogrodnictwie, w hodowli koni, 
uprawie warzyw i winorośli. ELIOS ma każdemu coś 
do zaoferowania. Można się nim poruszać po drogach także 
ze zwykłym, samochodowym prawem jazdy, a opcjonalnie 
można ograniczyć dopuszczalną masę całkowitą do 3,5 t1.

Do delikatnego poruszania się po terenach zielonych 
w parkach lub na boiskach CLAAS oferuje specjalne 
ogumienie do darni o wymiarach 23,1-26 z tyłu i  
560/45-22,5 z przodu ciągnika. Można przez cały rok  
jeździć po wrażliwej nawierzchni lub wilgotnym podłożu  
bez obawy ich uszkodzenia.

Platforma

1 Ze złożonym pałąkiem bezpieczeństwa

1 Nie we wszystkich krajach. Zależnie od obowiązującego prawa.
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Hydraulika | Podnośnik

Hydrauliczny hamulec przyczepy zapewnia 
elastyczność także w transporcie (dostępne nie we 
wszystkich krajach).

Istnieje wybór między elektroniczną a mechaniczną regulacją tylnego podnośnika. Obie wersje są wygodnie, 
ergonomicznie umieszczone z prawej strony fotela operatora.

Opcjonalny przedni podnośnik o udźwigu 2,8 t 
i z przednim WOM rozszerza możliwości robocze 
ELIOS.

Zarówno elektroniczny, jak i mechaniczny tylny 
podnośnik można w celu dołączania maszyn 
obsługiwać z zewnątrz.

Moc hydrauliki według potrzeb.

W wersji bazowej ELIOS dysponuje dwoma pompami 
hydraulicznymi, podającymi razem 85 l. Jeden z obwodów 
hydrauliki zasila układ kierowniczy w 26 l/min, a drugi 
podnośnik i zawory hydrauliczne w 59 l/min. Opcjonalnie 
dostępne są trzy pompy hydrauliczne o maksymalnym, 
wspólnym wydatku 111 l/min. Układ kierowniczy, podnośnik 
i zawory hydrauliczne są zasilane oddzielnymi pompami. 
Dzięki temu można jednocześnie wykonywać wiele czynności 
oraz wykorzystywać kombinacje maszyn o bardzo dużym 
zapotrzebowaniu hydrauliki. Prace można prowadzić przy 
niewielkiej liczbie obrotów silnika, z zachowaniem wysokiej 
mocy hydrauliki i oszczędnością paliwa.

W połączeniu z 3 pompami obwodów hydraulicznych, ELIOS 
posiada do czterech elektronicznych zaworów hydraulicznych, 
z których dwa obsługiwane są przez ELECTROPILOT, 
a pozostałe przez uchylne włączniki. Dzięki 3. i 4. funkcji 
w ELECTROPILOT można nim sterować ładowaczem czołowym.

Zawsze jest wybór.

Mimo kompaktowych wymiarów ELIOS zaskakuje dużym 
udźwigiem i tworzy najlepsze warunki do stałej, ciężkiej pracy:

 − Mechaniczny lub elektroniczny podnośnik tylny 
z maksymalnym udźwigiem wynoszącym 3,2 t

 − Obsługa tylnego podnośnika z zewnątrz
 − Obwód hydrauliki o wydatku 59 lub 85 l/min dla tylnego 
podnośnika i zaworów hydraulicznych

 − Do trzech mechanicznych lub czterech elektrycznych 
zaworów hydraulicznych

 − Opcjonalny przedni podnośnik z udźwigiem 2,8 t 
i zestawem reflektorów

 − Przedni WOM 1000 lub 540 ECO
 − Fabryczna konsola ładowacza czołowego CLAAS
 − Liczne możliwości dołączania, jak zaczep wahadłowy, 
automatyczny, Pickup Hitch, Piton Fix lub CUNA

Hydraulika do wszystkiego.

Duży udźwig. Wiele możliwości.

Aż 3,2 t maksymalnego udźwigu w punktach dołączania 
tylnego podnośnika i do 2,8 t na przednim podnośniku 
sprawia, że ELIOS tworzy doskonałe warunki do codziennej, 
ciężkiej pracy. Tylny podnośnik, zarówno w wersji z kabiną, 
jak i z platformą jest dostępny z obsługą mechaniczną lub 
elektroniczną.

Hydraulika przodu oraz przedni WOM są montowane 
fabrycznie i optymalnie zintegrowane z ciągnikiem. Złożony 
przedni podnośnik zajmuje niewiele miejsca i nieznacznie 
wystaje przed ciągnik. Tył ciągnika oferuje liczne możliwości 
dołączania, np. długimi szynami zaczepu, wahadłowym 
zaczepem pociągowym lub zaczepem Pickup Hitch.

Dokładnie dopasowanym rozszerzeniem są ładowacze 
czołowe CLAAS, znakomicie dostosowane do spektrum 
zastosowań ciągnika bez ograniczania jego zwrotności.

Obieg hydrauliki z 3 pompami o ogólnym wydatku 111 l/min: 85 l/min dla 
zaworów hydraulicznych i 26 l/min dla układu kierowniczego oraz przekładni.



18 19

Ładowacze czołowePasuje doskonale.
Ładowacze czołowe CLAAS.

Żadnych kompromisów.  
Także w pracy z ładowaczem czołowym.

Dla szybkiej i bezpiecznej pracy z ładowaczem czołowym 
bardzo ważne jest jego połączenie z ciągnikiem. Optymalna 
integracja konsoli łączącej z kompletną koncepcją ciągnika 
miała ogromne znaczenie przy konstruowaniu serii ELIOS. 
Umieszczenie konsoli daleko z tyłu zapewniło bezpieczeństwo 
przy ciężkich pracach. Połączenie śrubowe ze stabilną 
połówkową ramą silnika wykonaną ze staliwa nie zakłóciło 
zdolności kierowania ani wykonywania prac konserwacyjnych. 
Konsola łącząca pozwala na bezproblemowe doposażenie 
ciągnika w ładowacz czołowy CLAAS.

Trzy warianty obsługi. 

Ładowacz czołowy CLAAS w ciągniku ELIOS jest obsługiwany 
przez zintegrowany w bocznej konsoli ELECTROPILOT 
(elektronicznie), dodatkowy dżojstik z FLEXPILOT (zawór 
wstępnie sterowany hydrauliczne) lub PROPILOT (obsługa 
mechaniczna z cięgnami Bowdena). ELECTROPILOT oraz 
FLEXPILOT dają najwyższy komfort pracy, ponieważ całe 
sterowanie jest łatwo i dobrze dozowane.

Wszystko z jednej ręki.  
ELECTROPILOT i ładowacz czołowy CLAAS.

ELECTROPILOT stanowi najbardziej komfortową i najprostszą 
możliwość obsługi ładowacza czołowego. Do szybkiego 
załadunku prawa dłoń spoczywa na bocznej konsoli 
z ELECTROPILOT. Jest tam oczywiście zintegrowana  
także 3. i 4. funkcja obsługowa. Lewa dłoń kieruje ciągnikiem 
i obsługuje dźwignię REVERSHIFT lub mechaniczne 
przełączanie nawrotne do zmiany kierunku jazdy. Aby 
bezstopniowo ograniczyć maksymalne prędkości podnoszenia 
i opuszczania, można przy ELECTROPILOT dopasować 
przepływy elektronicznych zaworów hydraulicznych 
ładowacza czołowego.

Dodatkowo, gdy ładowacz czołowy jest zdemontowany, 
można z ELECTROPILOT obsługiwać dwa zawory 
hydrauliczne tylne.

ELIOS 240 230 220 210

FL 60 60 60 –
FL C 40, 60 40, 60 40, 60 40
FL E 40, 60 40, 60 40, 60 40

–  Niedostępne

Mocne punkty. 

 − Konsole ładowacza czołowego i sterowanie można 
zamontować fabrycznie

 − Wszystkie dachy kabin są sprawdzone zgodnie 
z dyrektywami FOPS (Falling Object Protective Structure)

 − Do wyboru trzy komfortowe warianty obsługi: 
ELECTROPILOT, FLEXPILOT lub PROPILOT

 − Do wyboru hydrauliczne prowadzenie równoległe PCH 
w ładowaczach FL lub mechaniczne prowadzenie 
równoległe PCM w modelach FL C i FL E

 − System FITLOCK do szybkiego dołączania i odłączania 
ładowacza czołowego

 − Szybkozłącza MACH dla połączeń elektrycznych 
i hydraulicznych

 − FASTLOCK do hydraulicznego ryglowania narzędzi 
roboczych

 − SHOCK ELIMINATOR do amortyzacji wstrząsów
 − Duży wybór narzędzi
 − I oczywiście: pełny serwis CLAAS

Komfortowa obsługa ładowacza 
czołowego z PROPILOT lub dźwignią 

krzyżową FLEXPILOT.
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W modelach ELIOS 200 kompaktowej klasy 
4-cylindrowej firma CLAAS zaprezentowała nową 
generację ergonomicznych kabin, spełniających 
wszelkie wymagania. Kabiny oferują wariant ze 
szklanym dachem o zupełnie nowej widoczności 
w ciągnikach tej wielkości.

 − Świetna widoczność z kabiny o 6 bardzo  
wąskich słupkach

 − Świetny dostęp do kabiny w strefie wejścia
 − Ciche i komfortowe miejsce pracy
 − Elektroniczne, komfortowe wyposażenie możliwe  
dla wersji z kabiną lub platformą

KomfortWiększy komfort –  
większa produktywność.
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Kabina

ELIOS na wymiar.

CLAAS stworzył ELIOS do wielu zastosowań oraz 
indywidualnych wymagań użytkowników. Można go 
dostosować zgodnie z własnymi życzeniami:

 − Kabina (ze szklanym dachem lub bez) albo platforma
 − Fotel amortyzowany mechanicznie lub pneumatycznie
 − Sztywna lub przestawialna kolumna kierownicy
 − Przekładnia mechaniczna lub REVERSHIFT i TWINSHIFT
 − Mechaniczne lub elektroniczne zawory hydrauliczne
 − Mechaniczne lub elektroniczne sterowanie tylnego 
podnośnika

Więcej niż tylko miejsce pracy.  
Kabiny.

Wszystko widać. Wszystko w dłoni.

Witamy w kabinie ELIOS: szeroko otwierane drzwi, wygodne 
uchwyty i samooczyszczające się stopnie ułatwiają wejście  
do kabiny. Liczne możliwości ustawienia fotela i kierownicy 
zapewnią każdemu operatorowi wygodną pozycję. O  
więcej komfortu zadbają pneumatyczna amortyzacja fotela 
i klimatyzacja. Do prac w ochronie roślin użytkownika  
chroni filtr z węglem aktywnym, zastępujący zwykły filtr 
powietrza kabiny.

Duże powierzchnie szyb dają doskonałą widoczność z  
kabiny ELIOS. Panoramiczna tylna szyba kabiny pozwala 
bez przeszkód widzieć dołączone maszyny na ich pełnej 
szerokości oraz obserwować wnętrze budynku albo podwórze 
podczas prac w gospodarstwie. Cztery reflektory robocze 
dbają o oświetlenie obszaru pracy w ciemnościach lub 
niedoświetlonych budynkach.

Cała ergonomia kabiny i znakomita widoczność zapewniają 
operatorowi odprężoną pozycję ciała i umożliwiają pełną 
koncentrację w długie dni pracy. Szklany dach gwarantuje 
prawie nieograniczony widok na podniesiony ładowacz czołowy.

ELIOS w wersji z platformą, bez kabiny, także ma sporo 
do zaoferowania. Pałąk bezpieczeństwa jest składany, co 
pozwala wjeżdżać do pomieszczeń o wysokości do 1,92 m. 
Z opcjonalnym, skierowanym do dołu tłumikiem ELIOS 
swobodnie porusza się w niskich szklarniach, budynkach  
oraz na plantacjach.

Układ ogrzewania i wentylacji kabiny wyposażono 
w czterostopniową dmuchawę i wiele ustawianych 
nawiewników. Dostępna jest też klimatyzacja 
z regulacją.

Na przejrzystej tablicy przyrządów zawsze 
widoczne są wszystkie ważne informacje. Cyfrowy 
wyświetlacz pokazuje dodatkowe parametry robocze.

W celu naturalnego przewietrzania można odchylić 
przednią szybę.

Komfortowy fotel wyposażono w amortyzację 
pneumatyczną, grube poszycie i wysuwane oparcie.

Szeroko otwierane drzwi nie wystają zbyt  
mocno poza ciągnik. Wsiadanie nawet w wąskich 
przejazdach jest wygodne i bezpieczne.

Przestawiana i wysuwana kolumna kierownicy 
dopasowuje się do pozycji operatora w fotelu.

PlatformaKabina bez szklanego dachuKabina ze szklanym dachem
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Prawa konsola obsługowaWyposażenie w komfortową elektronikę.

Wszystko na właściwym miejscu.

Koncepcja obsługi ELIOS jest stworzona tak, aby nawet  
przy częstych zmianach operatora możliwe było produktywne 
wykorzystanie maszyn. Rozmieszczenie i opis elementów 
obsługowych są tu bardzo istotne – niezależnie od tego, czy 
preferowana jest obsługa mechaniczna czy elektroniczna. 
Obsługa elektroniczna jest dostępna nie tylko dla wersji 
z kabiną, lecz swobodnie wybierana także dla ELIOS 
z platformą. Tym samym to ciągnik dostosowuje się do 
wymagań użytkownika, a nie odwrotnie.

Ergonomiczna konsola boczna. 

Miejsce wszechstronnej, wydajnej pracy. Boczna konsola 
jest efektem dokładnej analizy przebiegu czynności 
wykonywanych w kabinie: często używane funkcje znajdują 
się w wielofunkcyjnym podłokietniku, funkcje używane  
rzadziej ułożono w prawej, bocznej konsoli:

1 Pole obsługowe dla tylnego podnośnika
2 Aktywacja przedniego i tylnego WOM
3 Elektroniczny gaz ręczny
4 Podnoszenie/opuszczanie tylnego podnośnika
5 Pole obsługowe elektronicznych zaworów hydraulicznych 
6 Ustawianie i aktywacja dla dwóch pamięci liczby  

obrotów silnika

7 Ustawienie czasu i wydatku elektronicznych zaworów 
hydraulicznych

8 Główny włącznik zaworów hydraulicznych
9 Elektroniczne włączanie napędu wszystkich kół i blokad 

mechanizmów różnicowych
10 Ustawienie elektronicznego tylnego podnośnika
11 Gniazdo 25 A
12 Wybór liczby obrotów WOM i WOM zależnego w lewej 

bocznej konsoli

Ustawienia elektronicznej regulacji tylnego podnośnika:
A Regulacja pozycji i siły uciągu
B Prędkość opuszczania
C Ograniczenie wysokości podnoszenia

Dobrze urządzone.

Pole obsługi elektronicznego sterowania podnośnika znajduje 
się z prawej strony operatora. Ustawienia zmontowano 
w słupku C. Poprzez to zagwarantowany jest bezpośredni 
dostęp oraz możliwość natychmiastowej optymalizacji 
ustawień elektronicznej regulacji podnośnika podczas pracy.

Pole obsługowe elektronicznego podnośnika: szybkie wysuwanie, opuszczanie 
i wciąganie. Głębokość robocza ustawiana obrotowym regulatorem.

Przedni WOM jest zawsze włączany elektronicznie; dla tylnego 
WOM funkcja ta jest dostępna opcjonalnie.

Regulacja czasu i dawki dla czterech elektronicznych zaworów 
hydraulicznych jest w każdej chwili możliwa przez obrotowy 
regulator. Można tym samym podczas pracy ustawić prędkość 
opuszczania i wywracania ładowacza czołowego CLAAS.
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Prawa konsola obsługowa

Włączanie WOM jest seryjnie wspomagane 
hydraulicznie. W maszynach wyposażonych 
w REVERSHIFT opcjonalnie dostępne jest 
elektroniczne włączanie WOM.

Prosty dla każdego.

Gdy nie jest wymagany najwyższy wariant wyposażenia, 
alternatywę stanowi ELIOS z obsługą mechaniczną. 
Rozmieszczenie poszczególnych elementów jest ergonomiczne, 
a ich obsługa jednoznaczna i jasna. Także przy tym 
wyposażeniu seryjnie zamontowano elektroniczną regulację 
liczby obrotów silnika z funkcją pamięci oraz włączanie 
napędu wszystkich kół i blokady mechanizmu różnicowego. 
Tylny WOM jest włączany bez wysiłku ze wspomaganiem 
hydraulicznym.

Ergonomiczna konsola boczna. 

Rozmieszczenie elementów obsługowych jest podobne przy 
obsłudze elektronicznej i mechanicznej. Często używane 
funkcje znajdują na konsoli w komfortowym zasięgu ręki; te 
używane rzadziej leżą z tyłu w prawej konsoli bocznej:

1 Obsługa podnośnika tylnego
2 Obsługa mechanicznych zaworów hydraulicznych
3 Ustawianie i aktywacja dla dwóch pamięci  

liczby obrotów silnika
4 Elektroniczny gaz ręczny
5 Elektroniczne włączanie napędu wszystkich kół i blokad 

mechanizmów różnicowych
6 Ustawienie elektronicznego tylnego podnośnika
7 Gniazdo 25 A
8 Wybór liczby obrotów WOM i WOM zależnego
9 Wspomagana hydraulicznie aktywacja tylnego WOM 
10 Elektroniczna aktywacja przedniego WOM (opcjonalna)

Prace z WOM wykonywane są przez ELIOS 
wyjątkowo łatwo – dzięki seryjnej pamięci liczb 
obrotów silnika.

Elektroniczne włączanie napędu wszystkich kół 
i blokady mechanizmu różnicowego: wyłączanie 
zależne od prędkości jazdy eliminuje błędy obsługi.

Mechaniczne zespoły sterowania można wybrać 
jako wyposażone w mechaniczną lub elektroniczną 
regulację tylnego podnośnika.

Wyposażenie z obsługą mechaniczną.
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Serwis

ELIOS 200 udowadnia najwyższą 
gotowość do działania.

Konserwacja, części zamienne, serwis: zespół CLAAS 
zrobi wszystko, aby skrócić okresy przestoju ELIOS 
do absolutnego minimum. Do efektywnej konserwacji 
znaleźliśmy ciekawe rozwiązania – a dobrze 
przygotowana maszyna zapewnia optymalne 
bezpieczeństwo pracy. Funkcjonowanie maszyny 
i utrzymanie jej wartości ma dla nas najwyższy 
priorytet. Ponieważ wiemy: ciągnik jest kluczowym 
składnikiem sukcesu w gospodarstwie.

Proste. Bezpieczne. Niezawodne.  
Serwis i konserwacja CLAAS.
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Przeglądy

Także przy dołączonym ładowaczu czołowym 
akcesoria w skrzynce na narzędzia są zawsze 
pod ręką.

Odłącznik akumulatora jest zintegrowany w masce 
silnika i łatwo dostępny.

Stan oleju przekładniowego i hydraulicznego jest 
sprawdzany bagnetem pomiarowym z tyłu ciągnika.

Stan płynu chłodzącego jest sprawdzany 
w zbiorniku wyrównawczym.

Filtr oleju silnika jest dobrze dostępny także 
z konsolą ładowacza czołowego.

Proste tankowanie paliwa umożliwia króciec wlewu 
po lewej stronie przy wejściu do kabiny.

Konserwacja musi być prosta.

Szybko i sprawnie.

Przeglądy obsługi codziennej powinny być tak proste,  
jak to możliwe. Nikomu nie trzeba wyjaśniać, że wszystko,  
co skomplikowane i niewygodne, wykonuje się niechętnie.

 − Jednoczęściowa maska silnika daje dostęp do wszystkich 
punktów konserwacji silnika

 − Poziom i uzupełnienie stanu oleju można sprawdzać przy 
opuszczonej masce z prawej strony ELIOS

 − Wykonanie przeglądów obsługi codziennej możliwe jest 
bez żadnych narzędzi

Dzięki jednoczęściowej masce przedział silnika można 
otworzyć jednym uchwytem. Filtr powietrza jest bezpośrednio 
dostępny. Obrót dłoni wystarczy do odchylenia chłodnicy 
i wyjęcia jej sita. W ten sposób można w razie potrzeby 
szybko skontrolować i, gdy to konieczne, oczyścić 
powierzchnie chłodzące.

Filtr powietrza kabiny jest łatwo dostępny do czyszczenia 
i zawsze zapewnia świeże powietrze w kabinie. Do pracy 
w ochronie roślin można zamiast zwykłego filtra powietrza 
założyć filtr kabiny z węglem aktywnym.

Długie okresy między wymianami oleju (silnik 500 godz., 
przekładnia i hydraulika 1000 godz.) pozwalają oszczędzić 
czas i pieniądze. Ponosi się mniej kosztów w sezonie, gdyż 
maszyna jest tam, gdzie powinna być: w pracy.
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CLAAS Service & PartsTak to działa.  
CLAAS Service & Parts.

Dla gospodarstwa: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS proponuje obszerne programy 
zaopatrzenia w szeroki zakres markowych części zamiennych 
do wszystkich zastosowań w gospodarstwie rolnym. 
Cokolwiek się dzieje.

Zawsze w najnowszym stanie.

Partnerzy handlowi CLAAS na całym świecie korzystają 
z najlepszych warsztatów techniki rolniczej. Mechanicy są 
doskonale wykwalifikowanymi fachowcami dysponującymi 
narzędziami specjalistycznymi i diagnostycznymi. Serwis 
CLAAS działa w bardzo wydajny sposób, całkowicie 
spełniający oczekiwania klientów w zakresie kompetencji 
i niezawodności. Cokolwiek się dzieje.

Ważne są Twoje wymagania.

Można na nas polegać: jesteśmy zawsze wtedy, gdy trzeba. 
Zawsze i wszędzie. Szybko. Niezawodnie. W razie potrzeby 
24 godziny na dobę. Z precyzyjnym rozwiązaniem 
przedłużającym życie maszyny, której potrzebuje 
gospodarstwo. Cokolwiek się dzieje. 

Części i akcesoria ORIGINAL.

Specjalnie dopasowane do Twoich maszyn: dokładnie 
pasujące części zamienne, wysokojakościowe materiały 
eksploatacyjne oraz pomocne akcesoria. Wykorzystaj bogatą 
ofertę naszych produktów z gotowymi rozwiązaniami których 
Twoja maszyna wymaga dla 100% bezpiecznej pracy. 
Cokolwiek się dzieje.

Bezpieczeństwo można zaplanować.

Nasze produkty serwisowe pomagają w zwiększeniu 
bezpieczeństwa pracy maszyn, minimalizują ryzyko awarii 
i umożliwiają kalkulację kosztów stałych. CLAAS MAXI CARE 
proponuje planowane bezpieczeństwo maszyn.  
Cokolwiek się dzieje.

Z Hamm na cały świat.

Nasz centralny magazyn części zamiennych wysyła wszystkie 
części ORIGINAL szybko i niezawodnie na cały świat. Lokalny 
partner CLAAS w najkrótszym czasie zapewnia właściwe 
rozwiązanie: dla żniw, dla gospodarstwa. Cokolwiek się dzieje.

CLAAS Parts Logistics Center w Hamm,  
Niemcy, dysponuje ponad 155 000 różnych  

części rozmieszczonych na powierzchni 
ponad 100 000 m2.
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Komfort.

 − Komfortowa kabina z klimatyzacją lub naturalnym 
przewietrzaniem przez szeroko otwieraną szybę  
przednią i tylną

 − Wariant kabiny ze szklanym lukiem w dachu i bez niego
 − Szklany dach FOPS (Falling Object Protective Structure), 
idealny do prac z ładowaczem czołowym

 − Świetna widoczność z obu kabin dzięki dużej  
powierzchni szyb

 − Filtr z węglem aktywnym optymalnie chroniący operatora 
podczas prac pielęgnacyjnych

 − Do wyboru komfortowy, amortyzowany pneumatycznie 
fotel operatora

 − Możliwość bogatej obsługi elektronicznej, czyniącej 
sterowanie łatwym i komfortowym

 − Obsługa tylnego podnośnika z zewnątrz dla bezpiecznego 
dołączania i odłączania maszyn

 − Bardzo łatwe przeglądy z dobrym dostępem do punktów 
konserwacji

 − Długie okresy między wymianami oleju, 500 godz. (silnik) 
i 1000 godz. (przekładnia)

 − Serwis CLAAS 

CPS.

 − Mocne i oszczędne 4-cylindrowe silniki FPT z  
Common Rail aż do 103 KM z CPM

 − Bardzo korzystny stosunek masy do mocy, od 33,8 kg/KM
 − Minimalna wysokość całkowita 1,92 m bez kabiny 
(rozłożony pałąk bezpieczeństwa) i 2,43 m z kabiną

 − Minimalna szerokość całkowita 1,65 m
 − Mały promień zawracania 3,47 m
 − Nisko położony punkt ciężkości i znakomita stabilność
 − Cztery warianty przekładni, częściowo z elektronicznym 
przełączaniem nawrotnym REVERSHIFT i dwustopniowym 
przełączaniem pod obciążeniem, TWINSHIFT

 − Dżojstik ELECTROPILOT do obsługi dwóch zaworów 
hydraulicznych i ładowacza czołowego

 − Wydatek hydrauliki do 85 l i cztery elektroniczne lub trzy 
mechaniczne zawory hydrauliczne

 − Przedni podnośnik z przednim WOM
 − Fabryczny ładowacz czołowy CLAAS ze stabilną,  
żeliwną konsolą

 − Na życzenie fabryczne ogumienie do darni
 − Zbiornik mieszczący 90 l paliwa z osłoną dna

Argumenty, które przekonują.  
ELIOS 200.

●  Seryjnie      ○  Opcja      □  Dostępne      –  Niedostępne ●  Seryjnie      ○  Opcja      □  Dostępne      –  Niedostępne

CLAAS stale dąży do optymalizacji swoich produktów odpowiednio do wymagań praktyki, dlatego zastrzega sobie prawo do zmian. Dane techniczne i ilustracje mają charakter orientacyjny i mogą 
obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika prosimy kontaktować się 
ze swoim partnerem handlowym CLAAS. Zdjęcia prezentują maszyny częściowo ze zdjętymi osłonami i elementami zabezpieczającymi. Ma to na celu lepsze przedstawienie działania i ze względu na 
zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.
Wszystkie dane techniczne silników są zgodne z europejską dyrektywą ws. emisji spalin: Stage. Odniesienia do normy Tier w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i orientacyjny. 
Nie stanowią homologacji dla regionów z regulacją Tier i nie może być ona używana zamiennie.

ELIOS 240 230 220 210

Napęd kół przedniej osi
Uruchamianie elektroniczne ● ● ● ●
Automatyka napędu wszystkich kół Wyłączanie napędu wszystkich kół od 14 km/h
Optymalny promień zawracania m 3,47 3,47 3,47 3,47
Wymiar kołnierzy osi standard mm 1640 1640 1640 1640
Wymiar kołnierzy osi wąskiej (opcja) mm 1460 1460 1460 1460
Błotniki skrętne ○ ○ ○ ○

Hydraulika
Pompa hydraul. ukł. kierown. i przekładni ● ● ● ●
Moc hydrauliki l/min 26 26 26 26
Hydraulika z 2 pompami ● ● ● ●

Wydatek hydr. dla tylnego podn. i zaworów hydr. l/min 59 59 59 59
Hydraulika z 3 pompami ○ ○ ○ ○

Wydatek hydrauliki dla tylnego podnośnika l/min 26 26 26 26
Wydatek hydrauliki dla zaworów hydr. l/min 59 59 59 59

Maks. ciśnienie robocze bar 190 190 190 190
Liczba mech. zaworów hydr. (min.–maks.) 2–3 2–3 2–3 2–3
Cztery elektroniczne zawory hydr., z których dwa sterow. przez ELECTROPILOT 
(tylko hydraulika z 3 pompami)

○ ○ ○ ○

Regulacja przepływu na elektronicznych zaworach sterujących ● ● ● ●
Regulacja dawki do mech. zaworów hydr. ○ ○ ○ ○
Swobodny powrót ● ● ● ●

Tylny podnośnik
Maks. udźwig w pkt. dołączania kg 3240 3240 3240 3240
Udźwig w całym zakresie przy 610 mm kg 2330 2330 2330 2330
Obsługa mechaniczna ● ● ● ●
Obsługa elektroniczna ○ ○ ○ ○
Obsługa z zewnątrz ○ ○ ○ ○

Przedni podnośnik
Maks. udźwig t 2,8 2,8 2,8 2,8
Amortyzacja wstrząsów ● ● ● ●
Haki cięgieł dolnych kat. II ● ● ● ●
Przedni WOM 1000 ○ ○ ○ ○
Przedni WOM 540 ECO ○ ○ ○ ○

Kabina
Kabina ze szklanym dachem / bez szklanego dachu □/□ □/□ □/□ □/□
Platforma □ □ □ □
Fotel operatora amortyz. mechanicz. ● ● ● ●
Fotel operatora amortyz. pneumat. ○ ○ ○ ○
Fotel komfort, amort. pneumat. (tylko z kabiną) ○ ○ ○ ○
Przestawiana i wysuwana kolumna kierownicy ○ ○ ○ ○
Ogrzewanie ● ● ● ●
Klimatyzacja ○ ○ ○ ○
Otwierana przednia szyba ● ● ● ●
Otwierana tylna szyba ● ● ● ●
Wycieraczka tylnej szyby ○ ○ ○ ○
Maks. liczba reflektorów roboczych przód/tył 2/2 2/2 2/2 2/2
Gniazdo 25 amperów ● ● ● ●
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Silnik
Producent FPT FPT FPT FPT
Liczba cylindrów 4 4 4 4
Pojemność cm3 3400 3400 3400 3400
Wtrysk Common Rail (1600 bar) bar ● ● ● ●
Czyszczenie spalin EGR, DOC + DPF ● ● ● ●
Moc maks. (ECE R 120)1 kW/KM 76/103 68/92 62/85 56/76
Moc przy znam. pr. obr. (ECE R 120)1 kW/KM 72/98 67/91 61/83 55/75
Wartości homologacyjnej kW 72 67 61 55
L. obr. znam. obr./min 2300 2300 2300 2300
L. obr przy maks. mom. obr. obr./min 1600 1500 1500 1500
Maks. moment obr. (ECE R 120)1 Nm 406 366 334 309
Wentylator wiskotyczny ● ● ● ●
Maks. zapas paliwa l 90 90 90 90
Okresy wymiany oleju h 500 500 500 500

Przekładnia
Przekładnia 30 km/h – □ □ □

12 P / 12 T z mechanicznym przełączaniem nawrotnym – ● ● ●
Min. prędkość przy 2200 obr./min km/h – 1,4 1,4 1,4
Prędkość maks. km/h – 30 30 30

Przekładnia 40 km/h ● □ □ □
24 P / 24 T z mechanicznym rewersem i wspomaganiem – ○ ○ ○
24 P / 24 T z mechanicznym rewersem i dwustopniowym  
przełączaniem pod obciążeniem TWINSHIFT

– ○ ○ ○

24 P / 24 T z elektronicznym przełączaniem REVERSHIFT i  
dwustopniowym przełączaniem pod obciążeniem TWINSHIFT

● ○ ○ ○

Min. prędkość przy 2200 obr./min km/h 0,5 0,5 0,5 0,5
Prędkość maks. km/h 40 40 40 40

Biegi 4 4 4 4
Grupy 3 3 3 3
Okresy wymiany oleju h 1000 1000 1000 1000

Oś tylna
Blokada tyln. mechan. różnic. włącz. elektrohydr. ● ● ● ●
Blokady mechanizmów różnicowych przód/tył  
(samoblokujące sprzęgło wielotarczowe przód / kłowe tył)

● ● ● ●

Odległość między kołnierzami mm 1542 1542 1542 1542
Maks. ogumienie tylnej osi 540/65 R 30 540/65 R 30 540/65 R 30 540/65 R 30

Bezpieczeństwo jazdy
Hamulce (tarczowe, kąpiel olejowa autom. włączanie wszystkich kół) ● ● ● ●
Hydrauliczny układ hamulc. przyczepy ○ ○ ○ ○

WOM
Uruchamianie sprzęgła zależnie od opcji wspomagane hydrauliczne / elektrohydrauliczne
540 ● ● ● ●
540/540 ECO ○ ○ ○ ○
540/1000 ○ ○ ○ ○
WOM zależny ○ ○ ○ ○
Czop WOM 1⅜", 6 wpustów ● ● ● ●

1 Odpowiada ISO TR 14396
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Wymiary i masy
(Opony standard, napęd na wszystkie koła, olej i paliwo, bez operatora)
Długość (bez balastu przedniego, bez przedniego podnośnika) (d) mm 3815 3815 3815 3815
Minimalna szerokość zewnętrzna mm 1644 1644 1644 1644
Środek tylnej osi do górnej krawędzi kabiny bez szklanego dachu (a) mm 1734 1734 1734 1734
Wys. całkowita (b): z ogumieniem tylnej osi 380/85 R 30

Kabina ze szklanym dachem mm 2540 2540 2540 2540
Kabina bez szklanego dachu mm 2434 2434 2434 2434
Platforma z pałąkiem bezpieczeństwa mm 2665 2665 2665 2665
Platforma ze złożonym pałąkiem bezpieczeństwa mm 1915 1915 1915 1915

Rozstaw osi (c) mm 2156 2156 2156 2156
Prześwit przedniej osi (e) przy ogumieniu przodu 320/85 R 20 mm 350 350 350 350
Prześwit tylnej osi (bez zaczepu dolnego) (f) przy oponach 420/85 R 30 mm 405 405 405 405
Masa bez balastu (platforma/kabina) kg 3010/3260 3010/3260 3010/3260 3010/3260
Maks. dopuszczalna masa całkowita kg 5100 5100 5100 5100
Maks. dodatkowy balast przodu bez przedniego podnośnika kg 545 545 545 545

Ogumienie
Kombinacje opon posortowano rosnąco według średnicy.
Tylna oś Przednia oś
14,9 (380/85) R 30 9,5 (250/85) R 24 □ □ □ □
16,9 (420/85) R 28 12,4 (320/85) R 20 □ □ □ □
12,4 (320/85) R 36 11,2 (280/85) R 24 □ □ □ □

320/70 R 24 □ □ □ □
16,9 (420/85) R 30 14,9 (375/75) LR 20 □ □ □ □

11,2 (280/85) R 24 □ □ □ □
320/70 R 24 □ □ □ □

480/70 R 30 320/70 R 24 □ □ □ □
11,2 (280/85) R 24 □ □ □ □

540/65 R 30 320/70 R 24 □ □ □ □
420/65 R 20 □ □ □ □

23,1-261 550/45-22,51 □ □ □ □

1 Ogumienie do pielęgnacji trawników
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Naprawdę dobra robota. Ciągniki CLAAS.

Zapraszamy do obejrzenia 
nagrania pokazującego 
dobrą robotę.

tractor.claas.com

CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 Buk
Tel. 61 834 9800
claas.pl www.365farmnet.com

365FarmNet to nowoczesne narzędzie zarządcze dla 
całego gospodarstwa rolnego. Nowa, inteligentna sieć 
łącząca różne działy gospodarstwa na tylko jednej 
platformie niezwykle ułatwia precyzyjne kierowanie 
nim przez 365 dni w roku.
Firma CLAAS jest partnerem systemu 365FarmNet.


