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6 секунд

SMART DENSITY

потрібно VARIANT, щоб укласти тюк на полі:  
від відкриття задньої кришки до її повторного 
закриття.

Розумна система пресування: для забезпечення 
потрібної щільності тюка новий менеджер 
ущільнення керує обома натяжними важелями 
незалежно один від одного.

Ротор 360°

забезпечує безпосередній запуск формування 
тюка й відмінну форму тюків будь-якої 
рослинної маси.

14 або 17 ножів 

роблять VARIANT із ROTO CUT ідеальним прес-
підбирачем для короткого різання й 
забезпечують відмінну якість кормової маси. 

3 м/с

становить швидкість обертання тюків, що 
дозволяє точному обв'язувальному апарату 
видавати міцні тюки стабільної форми.
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VARIANT — це справжня робоча конячка. Світ CLAAS

VARIANT 585 RC PRO 565 RC PRO 580 RF/RC 560 RF/RC
Ширина тюка м 1,20 1,20 1,20 1,20
Діаметр м 0,90–1,80 0,90–1,60 0,90–1,80 0,90–1,60
Ширина підбирача м 2,10 або 2,35 2,10 або 2,35 2,10 або 2,35 2,10 або 2,35
Привод HD ● ● – –
Система подачі RC HD 

(17 ножів)
RC HD 
(17 ножів)

RC (14 ножів) / 
RF

RC (14 ножів) / 
RF

Кількість приводних 
вальців

2 2 2 2

●  Серія     ○  Опція     –  Недоступно

Унікальна технологія для компактних тюків. 
Прес-підбирачі від CLAAS.

Прес-підбирач вміє більше, ніж просто пресувати сіно або 
солому. Вимоги до використання, формату й розміру тюків 
у сільському господарстві дуже різні. Компанія CLAAS 
виконує їх за допомогою прес-підбирачів квадратних 
тюків QUADRANT та рулонних прес-підбирачів ROLLANT і 
VARIANT. Результатом є компактні тюки ідеальної форми й 
високий рівень технології. 

Рулонний прес-підбирач VARIANT — це справжня робоча 
конячка. Він відзначається високою продуктивністю, довгим 
строком служби й простотою в користуванні. А також 
розумними ідеями, які не звільняють від важкої роботи, 
але як мінімум значно полегшують її.
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Огляд моделейVARIANT 585/565 
Для особливо важких робіт.

VARIANT 580/560 
Справжній універсал.

Універсальніше,  
ніж будь-коли.

У великій сім'ї кожен має можливість 
повністю проявити свої сильні сторони.

Окрім індивідуальних переваг усі моделі VARIANT мають і спільні вирішальні переваги:
 − SMART DENSITY для ідеальної форми тюків
 − SMART DENSITY для пухкої серцевини тюків із сіна
 − SMART DENSITY для надійності ременя
 − Велика вага тюка
 − Гарантований на 100 % запуск формування тюка за будь-яких умов збирання завдяки активному ротору
 − Регулювання діаметра тюків (1,60 або 1,80 м)
 − Інноваційний пристрій для пухкої серцевини відповідно до індивідуальної потреби
 − Нова запатентована система обв’язування з новою напрямною пластиною CLAAS Covered або CLAAS Covered XW
 − Скидання тюка за 6 секунд
 − Оптимальний потік рослинної маси через підбирач до ротора 
 − Інтерфейс ISOBUS у стандартній комплектації

HD

Солома

HD

Солома

VARIANT 585/565 580/560

1 Керований підбирач із робочою шириною 2,10 м за DIN 11220 □ □
2 Керований підбирач із робочою шириною 2,35 м за DIN 11220 □ □
3 Роликовий притискач □ □
4 Подвійний роликовий притискач □ □
5 Звичайні або відкидні поворотні копіювальні колеса □ □
6 Тільки у CLAAS: активний високопотужний ротор із примусовим запуском формування тюків □ □
7 ROTO CUT: різальний ротор на 360° із 14 ножами – □

7.1 ROTO CUT HD: новий різальний ротор на 360° із 17 ножами □ –
8 ROTO FEED: спіралеподібний ротор для рівномірного потоку матеріалу – □
9 Привод Heavy Duty: посилені ланцюги й ротор □ –

10 Різальне дно, що опускається, PRO □ □
11 Високий крутний момент привода зі швидкістю руху стрічки до 3 м/с □ □
12 4 надійні, високоміцні нескінченні стрічки □ □
13 Швидка система зручного обв'язування сіткою □ □
14 Система обв’язування сіткою XW □ □
15 Нова система обв'язування сіткою для ергономічного доступу, напрямна пластина для обв'язування шпагатом і 

сіткою
□ □

16 SMART DENSITY із активною гідравлікою й подвійним натяжним важелем □ □
17 Можливість налаштування розміру тюків і діаметру пухкої серцевини □ □
18 Можливість налаштування тиску пресування й пухкої серцевини з кабіни □ □
19 Швидкодіюча задня кришка: скидання тюка за 6 с □ □
20 CEMIS 700 □ □
21 Шини великого розміру до 22,5" □ □
22 Об’єм мастила в системі змащування 7,2 л □ □
23 Автоматична електрична централізована система змащування □ □

□  Доступно      –  Недоступно

Силос

Комфорт

Силос

Комфорт

Сильні сторони: 
 − ROTO CUT: новий різальний ротор на 360° із 17 ножами
 − Концепція Heavy Duty: посилені ланцюги, спеціальна 
система фіксації ножів і надзвичайно міцний 
8-міліметровий ротор

 − Оптимально для заготівлі силосу
 − SMART DENSITY: розумне пресування для забезпечення 
ідеальної форми тюка, щільності й пухкої серцевини

 − Різальне дно PRO з убудованою системою раннього 
попередження в стандартній комплектації

Сильні сторони: 
 − ROTO CUT: новий різальний ротор на 360°—6 мм із  
14 ножами

 − ROTO FEED: рівномірний потік матеріалу завдяки 
спіралеподібному ротору

 − Простота в керуванні для будь-якого механізатора
 − Універсальність у застосуванні: придатний для силосу, сіна 
або соломи

 − SMART DENSITY: розумне управління тюками для 
забезпечення ідеальної форми, щільності й пухкої 
серцевини
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Якість кормової маси | БезпекаVARIANT.  
Зовнішня жорсткість, внутрішня м'якість.

НОВИНКА

Пухка серцевина
для гарної вентиляції сіна.
Сторінка 14

Дуже широке 
обв'язування для 
формування  
ідеальних тюків.
Сторінка 29

Висока якість корму.
Сторінка 22

Експлуатаційна надійність і 
сталість.

Нова система обв'язування з гальмом 
є дуже зручною в користуванні завдяки 
більш низькому розташуванню. Також 
вона може регулюватися поза кабіною.

Довговічний і витривалий.
 − Оливний бак об'ємом 7,2 л для 
довгих робочих днів 

 − НОВИНКА: технологія насосів 
забезпечує довговічність і низьку 
вартість техобслуговування

 − Регулювання об'єму оливи на 
кожен розподільник 

 − НОВИНКА: розподільник мастила 
для швидшого техобслуговування

Якість кормової маси. 

Використовуючи VARIANT, ви 
отримуєте ідеально спресовані тюки 
з пухкою серцевиною, що дає 
оптимальну якість корму.

Чудова якість кормової маси.
 − Високоякісне сіно 
 − Висока щільність пресування 
соломи

 − Рівномірність шарів і форми тюків 
для ідеального силосу

 − Легка вентиляція для 
просушування сіна 

 − Відмінна якість різання для 
кращого протікання процесу 
бродіння й легкого розподілу

 − Швидша підготовка раціону в 
кормозмішувачі

Легке змащування.
Сторінка 39

Різальний ротор на 
360°—8 мм із 17 ножами.
Сторінка 23

Насос і положення 
розподільника 
змащування ланцюга.
Сторінка 39

НОВИНКА

НОВИНКА
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Продуктивність | Враження від їздиVARIANT.
НОВИНКА

Легка заміна рулонів.
Сторінка 28

Маркування Kennfixx для 
чіткої ідентифікації всіх 

гідравлічних шлангів.

Різальне дно, що 
опускається, PRO. Для 
більшої продуктивності й 
меншої кількості заторів.
Сторінка 24

CEMIS 700. Доступ до всіх 
основних функцій 
безпосередньо із сидіння 
механізатора.
Сторінка 32

SMART DENSITY:  
розумне пресування.

Сторінка 14

Активний 
високопродуктивний 
ротор із примусовим 
запуском 
формування тюків.
Сторінка 20

Скидання тюка за 6 секунд.
Сторінка 30

Враження від їзди.

Новий VARIANT підтримує вас 
високим рівнем комфорту в кожній 
операції. Завдяки новій технології 
SMART DENSITY налаштування і 
вибір параметрів стали простіше, ви 
можете пресувати без проблем у 
будь-яких умовах.

Простота у використанні.
 − Інтуїтивно зрозуміле керування 
7-дюймовим терміналом CEMIS 
700 здійснюється за допомогою 
сенсорного екрана, кнопок або 
поворотно-натискного перемикача

 − Простота у використанні системи 
обв'язування сіткою завдяки 
новому розташуванню

 − Нова система обв'язування сіткою 
з новим гальмом сітки 

 − Дуже швидке обв'язування — 
6 секунд, і тюк можна опускати 

Продуктивність.

Видавати високі результати — це те, 
що добре вміє VARIANT. Швидке 
обв'язування за 6 секунд у поєднанні 
з високою швидкістю відкриття й 
закриття задньої кришки забезпечує 
високу продуктивність і скорочує час 
простою. Окрім цього, спеціальний 
активний ротор CLAAS гарантує на 
100 % запуск формування тюка, тому 
ви можете завжди використовувати 
VARIANT на максимальній швидкості. 

Повне завантаження.
 − Розширений асортимент шин для 
будь-яких умов 

 − Різальне дно, що опускається, PRO 
із системою раннього 
попередження для безтурботної 
роботи

 − Відкриття і закриття задньої 
кришки лише за 6 секунд

Можливість застосування шин малого 
або великого розміру від 5 до 
22,5 дюймів.
Сторінка 41
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Камера пресуванняSMART DENSITY.
НОВИНКА

Камера пресування із 
системою подвійного 
натягування.

Максимальна продуктивність у камері 
пресування. Гідравлічна система 
регулювання щільності тюків спеціально 
розроблена для забезпечення 
максимального ущільнення за  
будь-яких умов. Активна гідравліка 
поєднує в собі три гідроциліндри із 
системою подвійних натяжних 
важелів і забезпечує активне 
регулювання подачі та плавний хід.

Нове управління 
ущільненням.

SMART DENSITY — це повністю 
автоматична система керування 
прес-підбирачем залежно від 
індивідуально заданої польової 
культури. 

Завдяки розумній системі пресування 
SMART DENSITY керування двома 
натяжними важелями здійснюється 
незалежно один від одного, що гарантує 
завжди оптимальний натяг стрічки 
для плавної та надійної роботи машини.

SMART DENSITY.
 − Найкращий натяг ременя
 − Найкращий рух ременя
 − Найкраща форма тюків за будь-
яких умов

 − Пухка серцевина для оптимальної 
вентиляції тюка, передусім для сіна

 − Завжди слушний тиск для кормової 
маси, швидкості й вологості

 − Швидка реакція обох натяжних 
важелів

Так працює SMART DENSITY.
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У погоні за формулою поля. Техніка

Перспектива високої швидкості.

Під час роботи ви маєте відмінний вид на підбирач і 
можете, якщо необхідно, ще збільшити швидкість роботи 
машини — аж до границі її можливостей, та досягти 
максимальної продуктивності. 
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Підбирач і потік масиГолод не перебирає.

Керований підбирач.

VARIANT був першим рулонним прес-підбирачем із робочою 
шириною 2,10 м. Виключна продуктивність підбирання й 
надзвичайні робочі характеристики вражають навіть 
сьогодні. Робоча висота підбирача регулюється без 
інструментів. Важливим аспектом є розумна система 
керування підбирачем. Вона покращує потік рослинної 
маси, особливо короткої довжини, й значно збільшує 
експлуатаційний ресурс. VARIANT 585/565 і 580/560 
можуть навіть оснащуватися підбирачем шириною 2,35 м.

Подвійний роликовий притискач.

Тисячу разів перевірений і постійно оптимізований — 
доступний як опція, попередньо встановлений подвійний 
роликовий притискач. Він ідеально притискає рослинну 
масу, забезпечуючи її активну подачу до ротора.

 − Високий потенціал підбирання: керований підбирач 
шириною 2,10 або 2,35 м

 − Поворотні копіювальні колеса — як опція відкидні — 
утримують підбирач у колії

Знов у точку.

 − Ідеальний потік рослинної маси завдяки оптимізації 
подвійного роликового притискача

 − Добра видимість підбирача дозволяє розвивати 
високу швидкість роботи

Поворотні копіювальні колеса.

З якою шириною ви б не працювали, завдяки поворотним 
колесам великого розміру підбирач рівномірно 
розвантажується й утримується в колії. Це гарантує 
оптимальне копіювання рельєфу й дбайливе поводження 
з дерниною навіть на високій швидкості та на поворотах. 
Регулювання копіювальних коліс у всіх моделях 
здійснюється на висоті без інструментів. Новий механізм 
складання помітно підвищує зручність, оскільки тепер 
поворотні колеса вже не потрібно демонтувати для 
транспортування. Механізм складання доступний як опція.

Так працює підбирач.
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Знову все обертається навколо одного.  
Ротор і ROTO FEED.

Подавальний ротор подає рослинну масу в 
камеру пресування та ініціює примусовий 
запуск формування тюка — це унікальна 
особливість.

Сильне ущільнення серцевини дозволяє із 
самого початку створювати тюки великої 
ваги й рівномірної форми, яка не 
втрачається під час зберігання. 

Завдяки швидкості стрічок 2,9–3 м/с 
пропускна здатність VARIANT є більшою, ніж 
у багатьох інших рулонних прес-підбирачів. 
Разом із цим йому потрібно значно менше 
часу для обв'язування тюка.

Реальна ключова компетенція —  
ротор запускає формування тюка.

Тільки у CLAAS: стрічки й різальний ротор обертаються в 
протилежних напрямках. За рахунок цього запуск 
формування тюка відбувається негайно, що дозволяє 
створювати міцну серцевину. Ротор, що швидко 
обертається, входить безпосередньо в тюк і забезпечує 
примусовий запуск його формування — в будь-якому 
тюку та за будь-яких умов. Також це запобігає 
проковзуванню стрічок. Це переваги, що проявляються 
кожної хвилини роботи. Адже ви можете завжди вести 
VARIANT на повній швидкості.

Ущільнення серцевини за бажанням.

Ви можете самостійно визначати ступінь ущільнення 
серцевини з урахуванням якості кормової маси й зручно 
керувати ним із кабіни. Можна налаштувати, наприклад, 
максимальне ущільнення серцевини для соломи або пухку 
серцевину для сіна. Для цього ви можете вибирати між 
трьома попередніми налаштуваннями або використовувати 
два параметри, що повністю довільно налаштовуються.

Рівномірне наповнення камери пресування.

Подавальний ротор, доступний уже в стандартній 
комплектації, забезпечує надзвичайно рівномірне наповнення 
камери пресування. Завдяки цьому за той же час можна 
спресувати значно більшу кількість матеріалу. Це означає, 
що ви можете розвивати на VARIANT надзвичайно високу 
робочу швидкість.

Ротор і ROTO FEED

1

2

3

 − Для міцної серцевини: ротор урухомлює тюк

 − Ущільнення серцевини за бажанням налаштовується 
з кабіни

Знов у точку.

 − Ротор рівномірніше наповнює камеру пресування, 
що дає можливість переробляти більший об'єм 
матеріалу

Так працює ротор.
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ROTO CUT і ROTO CUT Heavy Duty

□  Доступно      –  Недоступно

Що таке 360° у нашому розумінні: завжди 
відмінне обертання без жодного проковзування.

 − Краща форма тюків завдяки різальному ротору 360° 
зі спіралеподібним розташуванням пальців

Знов у точку.

 − ROTO CUT із подвійними пальцями товщиною 6 мм у 
вигляді чотирикінцевих зірочок

 − ROTO CUT Heavy Duty із зірочками ротора 
товщиною 8 мм, призначеними спеціально для 
силосу

Демонструє витривалість:  
ROTO CUT Heavy Duty.

Машини VARIANT 585 і 565 із концепцією привода Heavy 
Duty особливо добре підходять для складної роботи із 
заготівлі силосу. Основу для цього закладають 8-міліметрові 
подвійні пальці з чотирикінцевими зірочками, індивідуальний 
захист ножів підвищеної надійності й особливо міцні 
тримачі ножів. Завдяки цьому якість різання залишається 
надзвичайно високою і для силосу.

ROTO CUT із зірочками пальців товщиною 8 мм  
на 360°.

 − Посилений індивідуальний захист ножа
 − Посилені ланцюги Tsubaki (головний привод і привод 
ротора)

 − Комплект для силосу
 − Ротор із чотирикінцевими зірочками для дрібного 
нарізання

НОВИНКА: розташування пальців на 360°.

Для ще більшого покращення форми тюків оптимізовано 
розташування пальців на VARIANT із ROTO FEED. Тепер 
вони розташовуються у вигляді спіралі на 360°, що 
дозволяє відмінно розподіляти навіть короткий матеріал і 
невеликі валки. 

Для ідеального різання за допомогою  
ROTO CUT на VARIANT 580 і 560.

Першокласна якість корму завдяки 14 ножам. VARIANT 
ROTO CUT із подвійними пальцями ротора у вигляді 
чотирикінцевих зірочок товщиною 6 мм працює точніше, 
швидше й ефективніше за інші прес-підбирачі.

 − 6-міліметрові зірочки 360°
 − Спіралеподібне розташування пальців (360°)
 − Ротор із чотирикінцевими зірочками для дрібного 
нарізання

 − Точно й коротко порізані порції корму для більшого 
ущільнення і легшого розщеплення

 − 14 активних ножів
 − Індивідуальний захист ножів із сталі подвійного 
гартування

 − Гідравлічне перемикання ножів
 − Комбінована система скребків у подвійних пальцях і  
між ними

 − Значна економія часу на змішування кормової маси та 
збільшення надоїв завдяки високій якості корму

VARIANT 585 565 580 560

ROTO FEED – – □ □
ROTO CUT (6 мм) – – □ □
ROTO CUT HD (8 мм) □ □ – –



24 25

Дно, що опускається, PRO й система раннього попередженняНе тільки спортивні автівки можна занижувати.

Урівноваження: дно, що гідравлічно 
опускається, PRO.

Пресування тюків кормової маси — важка робота, яка 
має бути швидкою та ефективною. Для досягнення 
високих добових показників потрібні розумні системи, які 
допомагають механізатору. Наприклад, днище, що 
опускається й активно адаптується під потік кормової 
маси. Адже завдяки автоматичному опусканню на 30 мм 
можна безперервно підбирати навіть нерівномірні  
валки. Якість різання залишається незмінно високою.  
Із дном, що гідравлічно опускається за допомогою  
2 циліндрів, ваш VARIANT, незалежно від того, оснащений 
він ROTO FEED чи ROTO CUT, перетворюється на 
VARIANT PRO.

Повне завантаження преса завдяки системі 
попереднього попередження.

Відхилення днища реєструється датчиком, після чого на 
терміналі безпосередньо відображається візуальний і 
звуковий сигнал. Це дозволяє вам своєчасно відреагувати 
на загрозу затору із сидіння механізатора й максимально 
завантажувати прес до границі його можливостей. 

Усунення заторів натисканням кнопки.

Ви можете зручно усувати затори за допомогою термінала 
керування, не виходячи з кабіни. Відкривається дно, що 
опускається, й ротор проштовхує затор прямо в камеру 
пресування. На машинах із різальним ротором перед тим 
як відкриється дно, що опускається, з ножів простим 
натисканням кнопки скидається тиск. Коли дно закривається, 
ножі автоматично повертаються в початкове положення.

 − Безперервний потік рослинної маси за високої 
якості корму завдяки дну, що гідравлічно 
опускається, PRO

Знов у точку.

 − Система раннього попередження про можливість 
затору

 − Зручне усунення заторів просто з кабіни 
механізатора VARIANT 585 565 580 560

Дно, що опускається, PRO □ □ □ □

□  Доступно      –  Недоступно
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Обв'язування

Спресовано, обв'язано, наступний тюк.

Для обв'язування системі рулонних прес-підбирачів у 
будь-якому випадку потрібно зупинити машину на 
короткий час. Але тут VARIANT якраз має вирішальну 
перевагу: обв'язування автоматично запускається після 
досягнення потрібного діаметру тюка. Висока швидкість 
стрічок — до 3 м/с — забезпечує надзвичайно швидке 
виконання цього процесу. Пресування можна відразу 
продовжувати без суттєвої втрати часу. 

Запатентована напрямна пластина. 

Розроблено й запатентовано CLAAS — нова напрямна 
пластина працює в два етапи й забезпечує ще надійніше 
обв'язування тюка. Під час пресування пластина відкрита, 
що дозволяє уникнути накопичування кормової маси. Під 
час обв'язування пластина закрита, що забезпечує точну 
подачу сітки або шпагату. Результат: надзвичайно надійна 
система обв'язування й дуже задоволені механізатори.

Повністю автоматичний запуск обв'язування.

Обв'язування як сіткою, так і шпагатом у 2 нитки 
запускається повністю автоматично. У VARIANT достатньо 
місця для зберігання необхідних матеріалів. Ви можете 
зберігати два рулони сітки або до десяти котушок шпагату.

Швидке й точне — обв'язування шпагатом.

VARIANT на практиці відмінно виконує обв'язування не 
тільки сіткою, але й шпагатом у 2 нитки. Після автоматичного 
запуску точний і легко налаштовуваний обв'язувальний 
апарат видає міцні тюки стабільної форми. Та ще й із 
рекордною швидкістю лише 3 м/с.

 − Швидке обв'язування завдяки високій швидкості 
стрічок (від 5 секунд на тюк)

 − Точніше обв'язування шпагатом або сіткою завдяки 
новій напрямній пластині

Знов у точку.

 − Економія часу завдяки автоматичному запуску 
обв'язування 

 − Обв'язування шпагатом для стабільної форми тюків

Так працює система обв'язування.

Що характеризує гарну обв'язку?  
Вона міцна й надійна.
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Обв'язування

Точне обв'язування сіткою.

За допомогою спіралеподібного пристрою розтягування в 
ширину сітка завжди надійно розподіляється по всій ширині 
тюка. Це забезпечує точне покриття сіткою до самих 
країв тюка навіть за використання «звичайної» сітки. А із 
сіткою XW — навіть за краї.

НОВИНКА: гальмо сітки — варіатор.

Кероване гальмо сітки автоматично збільшує гальмівний 
ефект відповідно зменшенню рулону сітки, забезпечуючи 
рівномірний попередній натяг сітки до самого краю рулону. 
Це дозволяє акуратно обв'язувати тюки від першого до 
останнього. Регульований варіатор змушує гумовий вал 
обертатися повільніше, попередньо розтягуючи сітку.

У стандартній комплектації — система 
обв'язування сіткою CLAAS Covered XW.

Щоб ви не пресували — сіно, солому або силос, із 
доступною як опція системою екстраширокого обв’язування 
сіткою ви отримуєте тюки ідеальної стабільної форми. 
Спіралеподібні вальці VARIANT забезпечують оптимальне 
перекривання на краях тюка для послідовного захисту. 
Ідеальний матеріал для обв'язування: екстраширокий 
рулон сітки ROLLATEX PRO XW шириною 1,30 м.

Обв'язування в полі зору.

Щоб ви могли точно бачити, де й як що працює, систему 
обв'язування розташовано в зоні, яка добре 
проглядається — як і завжди в прес-підбирачах CLAAS. 
Сервісна кришка, що широко відкривається, забезпечує 
зручний доступ для очищення й техобслуговування.

Шпагат і сітка для професіоналів.

Найвища надійність обв'язування й експлуатації: шпагат 
ORIGINAL CLAAS BALETEX і сітка CLAAS ROLLATEX PRO 
для оптимального покриття країв. Для системи CLAAS 
Covered XW використовується сітка ROLLATEX PRO XW 
шириною 1,30 м.

 − Гарна форма рулонів завдяки системі обв'язування 
сіткою CLAAS Covered 

 − Нова система обв'язування сіткою CLAAS Covered 
XW для ідеальної форми тюків від краю до краю

Знов у точку.

 − Ідеальні умови видимості, очищення і технічного 
обслуговування завдяки широкому відкриттю 
кришки

 − Найвища якість: шпагат ORIGINAL CLAAS BALETEX і 
сітка CLAAS ROLLATEX PRO

Нова система обв'язування серії VARIANT 500 розташована на 25 см 
нижче, що дозволяє легко очищувати рулон сітки під гальмом.

Іноді потрібно й поквапитися.
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Задня кришкаЧекають лише автобус. 

Відкриття і закриття задньої кришки.

 − Завдяки гідравлічному блоку час відкриття і закриття 
скорочено на 30 %

 − Відкриття і закриття лише за 6 секунд
 − Підвищення продуктивності завдяки скороченню 
простоїв

Так працює  
задня кришка.
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Як упоратися з важкою роботою?  
Легко, немов граючись.

Керування

Керування.

Навіть той, хто любить свою роботу, рано чи пізно захоче 
її завершити. Тому ми кожен день робимо все можливе, 
щоб допомогти вам у виконанні ваших повсякденних завдань. 
Слушними ідеями. Надійним обладнанням. Інноваційними 
технологіями. Зручність для користувача й високий 
комфорт керування завжди стоять у центрі нашої уваги.
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CEMIS 700 — це назва нового термінала керування зі 
зручною навігацією та сенсорним екраном. Він має велику 
площу екрана з дуже високою роздільною здатністю та є 
сумісним із різними системами камер.

Лічильник завдань на 20 місць реєструє важливі 
показники щодо кількості тюків і часу роботи. Також 
CEMIS 700 є, звісно, сумісним із ISOBUS і відповідає 
стандартам AEF.

Сенсорний екран CEBIS.

Трактори CLAAS із сенсорною панеллю керування CEBIS 
також працюють із ISOBUS. Убудована система керування 
знаряддям ISOBUS забезпечує відображення всіх функцій 
і керування ними. За допомогою функціональних кнопок 
на CMOTION трактора можна вмикати й вимикати до 
десяти функцій ISOBUS.

Керування поворотно-натискним 
перемикачем.

CEMIS 700 має три різні філософії керування. За 
допомогою поворотно-натискного перемикача особливо 
зручно переходити між окремими структурами меню.

Керування через сенсорну функцію.

Той, хто бажає безпосередньо вибирати функції, оцінить 
сенсорний екран CEMIS 700. Щоб безпосередньо 
вибрати функцію, достатньо просто натиснути на 
7-дюймову сенсорну область.

Керування кнопками.

Хто за час роботи вже оцінив зручність керування 
кнопками на елементах керування CLAAS, не залишиться 
без них і на CEMIS 700. Звичне керування великим 
пальцем є особливо зручним у польових умовах.

НОВИНКА

КеруванняНовий термінал для ще більшого комфорту: 
CEMIS 700.
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Технічне обслуговуванняБез перепочинку, без іржі. Змащування 
ланцюгів для довгого строку служби. 

Централізоване змащування підшипників 
задньої кришки.

Для спрощення технічного обслуговування машини 
забезпечено доступ до різних змащувальних ніпелів  
для вальців задньої кришки з правого боку на зручній 
робочій висоті. 

Електрична централізована система 
змащування.

Ви можете задати інтервали безпосередньо на терміналі 
керування, й підшипники будуть змащуватися автоматично.

Постійне змащення ланцюгів.

Нові розподільники системи змащування індивідуально 
подають на кожен ланцюг саме такий об'єм оливи з 
7,2-літрового бака, який потрібен йому для роботи. Це 
дозволяє вам економити цінний час на техобслуговування, 
а також живі гроші.

Завдяки великому отвору оливний бак легко заповнюється. 
Постійне й точне змащування широкими пензлями 
регулюється за допомогою ексцентрика. Впускний фільтр 
запобігає забрудненню й забиванню системи. За рахунок 
великого радіусу дії та простоти технічного обслуговування 
збільшується строк служби ланцюгів, що є прямою 
вигодою для вас.

 − Змащування ланцюгів у серійній комплектації

 − Усі прес-підбирачі VARIANT оснащені системою 
постійного змащування ланцюгів

Знов у точку.

 − Просте регулювання

 − Підвищує строк служби ланцюгів TSUBAKI
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Спеціально адаптований до вашої машини.
Точно підігнані запасні частини, високоякісні експлуатаційні 
матеріали та корисні аксесуари. Скористайтеся широким 
асортиментом нашої продукції, який забезпечить 
стовідсоткову експлуатаційну надійність вашої машини.

Для вашого підприємства: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS пропонує величезний асортимент 
запасних частин і обладнання різних марок для будь-яких 
сільськогосподарських потреб вашого підприємства. 

Поставки по всьому світу.
У логістичному центрі запасних частин CLAAS в Хаммі, 
Німеччина, на площі понад 183 000 м2 зберігається більше 
200 000 різноманітних деталей. Цей центральний склад 
запасних частин швидко та надійно доставить усі запчастини 
ORIGINAL у будь-яку країну світу. Ваш найближчий 
партнер CLAAS забезпечує максимально швидку доставку 
деталей: для вашого врожаю, для вашого підприємства.

Ваш найближчий дилер CLAAS.
Де б ви не знаходилися, ми завжди надамо вам необхідні 
послуги та контакти. Поряд із вами. Ваші партнери CLAAS 
завжди готові допомогти вам і вашій машині. Вони мають 
необхідні знання, досвід і найкраще технічне обладнання. 
Щоб усе працювало.

CLAAS Service & PartsЩоб усе працювало.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts  
доступний для вас 24/7.

service.claas.com
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Гарантовано швидше.

Безпечний рух, безпечна зупинка.

Для всіх тих, хто вимушений долати між полями довгі відстані по дорозі, хто 
працює на пагорбистій місцевості або хотів би, щоб допустима швидкість руху 
VARIANT відповідала можливостям його трактора, компанія CLAAS пропонує 
дві різні гальмівні системи: пневматичну й гідравлічну. Її доступність залежить 
від умов конкретної країни. До комплекту будь-якої гальмівної системи входить 
зручне стоянкове гальмо.

Дбайливе поводження з ґрунтом: великі шини.

Для максимального захисту ґрунту навіть в умовах підвищеної вологості 
пропонується п'ять різних видів шин великого розміру, які підкупають 
плавністю ходу.

Більша безпека завдяки опціональній гальмівній осі.

Доступна як опція гальмівна вісь забезпечує безпечний рух автошляхами на 
високій швидкості. Окрім цього, з нею безпечніше працювати на схилах.  
З пневматичним гальмом VARIANT може розвивати швидкість до 50 км/год.

40

50

Безпека

 − Оснащення пневматичною або гідравлічною 
гальмівною системою залежно від країни

Знов у точку.

 − Високий рівень захисту ґрунту завдяки великим 
шинам

 − Безпека руху навіть на високій швидкості завдяки 
доступній як опція гальмівній осі

380/55-17480/45-17500/50-17500/45-22,5560/45-22,5
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VARIANT 585 RC PRO 565 RC PRO 580 RF/RC 560 RF/RC

Навіска
Частота обертання вала відбору потужності об/хв 1000 1000 540 (1000 ○) 540 (1000 ○)
Споживана потужність кВт /к. с. 75/102 75/102 75/102 75/102
Головний привод і приводні ланцюги Heavy Duty, 

1 ¼"
Heavy Duty, 
1 ¼"

Стандартний,  
1"

Стандартний,  
1"

Шарова зчіпка ○ ○ ○ ○

Гідравлічне з'єднання
Гідророзподільник односторонньої дії для підйому підбирача ● ● ● ●
Гідророзподільник подвійної дії для циліндра задньої кришки ● ● ● ●
Додатковий гідророзподільник подвійної дії для різального дна PRO ● ● ○ ○

Підбирач
Ширина м 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○) 2,10 (2,35 ○)
Ширина підбирання DIN м 1,90 (2,15 ○) 1,90 (2,15 ○) 1,90 (2,15 ○) 1,90 (2,15 ○)
Система копіювання рельєфу поля з 2 фіксованими напрямними колесами ● ● ● ●
Система копіювання рельєфу поля з 2 поворотними копіювальними колесами ○ ○ ○ ○
Система копіювання рельєфу поля з 2 відкидними поворотними копіювальними 
колесами 

○ ○ ○ ○

Роликовий притискач ○ ○ ○ ○
Подвійний роликовий притискач ○ ○ ○ ○
Колеса підбирача: 16/6,50-8 10 PR ● ● ● ●

Подача
Примусове втягування з Heavy Duty 

ROTO CUT
Heavy Duty 
ROTO CUT

ROTO FEED / 
ROTO CUT

ROTO FEED / 
ROTO CUT

Кількість ножів (із ROTO CUT) 17 17 14 14
Різальне дно, що гідравлічно опускається, PRO ○ ○ ○ ○

Камера пресування змінного об'єму
Високоміцні нескінченні стрічки Кількість 4 4 4 4
Швидкість стрічок м/с 3 3 3 3
Пристрій для пухкої серцевини рулону з регулюванням тиску й діаметру ● ● ● ●
Додатковий привод стрічок ● ● ● ●
Датчик вологості ○ ○ ○ ○
SMART DENSITY ● ● ● ●

Розміри камери пресування
Ширина м 1,20 1,20 1,20 1,20
Діаметр м 0,90–1,80 0,90–1,60 0,90–1,80 0,90–1,60

Керування
CEMIS 700 ● ● ● ●
Кабель ISOBUS ○ ○ ○ ○
Камера ○ ○ ○ ○
Сервісні ліхтарі ○ ○ ○ ○
Система централізованого змащування ланцюгів ● ● ● ●
Система ручного змащування окремих точок ● ● ● ●
Система ручного централізованого змащування ○ ○ ○ ○
Система автоматичного централізованого змащування ○ ○ ○ ○

Технічні характеристики

●  Серія      ○  Опція      –  Недоступно

Компанія CLAAS постійно докладає всіх зусиль, щоб її продукція відповідала вимогам сільськогосподарських виробників. Тому ми залишаємо за собою право на зміни. Приведені дані й 
ілюстрації є орієнтовними та можуть включати в себе інформацію про спеціальне устаткування, яке не входить у стандартний обсяг поставки. Цей проспект надрукований для поширення в 
усіх країнах світу. Інформацію про технічне оснащення машин Ви можете отримати з прайс-листів свого дилера CLAAS. На деяких фотографіях обладнання частково зображене без 
захисних пристроїв. Це зроблено виключно для демонстрації принципу його роботи. Ні в якому разі не робіть цього самостійно, щоб уникнути отримання травм. У всіх інших випадках 
керуйтеся відповідними вказівками інструкції з експлуатації.

VARIANT 585 RC PRO 565 RC PRO 580 RF/RC 560 RF/RC

Обв'язування
НОВИНКА: напрямна пластина ● ● ● ●
Обв'язування сіткою з автоматичним запуском ● ● ● ●
Подвійне обв'язування шпагатом з автоматичним запуском ○ ○ ○ ○
Система обв'язування сіткою CLAAS Covered XW ● ● ● ●
Можливість вибору кількості витків шпагату 10 ступенів 10 ступенів 10 ступенів 10 ступенів
Зручне обв'язування (налаштування кількості витків сітки з кабіни) ● ● ● ●
Можливість вибору кількості шарів сітки 1,6–6 1,6–6 1,6–6 1,6–6

Шини
380/55-17 ● ● ● ●
480/45-17 ○ ○ ○ ○
500/50-17 F+ ○ ○ ○ ○
500/45-22,5 ○ ○ ○ ○
560/45-22,5 ○ ○ ○ ○
Пневматична гальмівна система ○ ○ ○ ○

Розміри й вага
Довжина з виштовхувачем тюків м 4,82 4,82 4,82 4,82
Ширина з шинами 380/55-17 м 2,59 2,59 2,59 2,59
Ширина з шинами 480/45-17 м 2,66 2,66 2,66 2,66
Ширина з шинами 500/50-17 F+ м 2,67 2,67 2,67 2,67
Ширина з шинами 500/45-22,5 м 2,67 2,67 2,67 2,67
Ширина з шинами 560/45-22,5 м 2,99 2,99 2,99 2,99
Висота м 3,21–3,26 3,08–3,11 3,21–3,26 3,08–3,11
Мінімальна вага (залежно від комплектації) кг 3340 3285 3060 3005
Максимальна вага (залежно від комплектації) кг 4025 3970 3935 3880
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