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AVERO 240 / 160.

Kompaktklassen från CLAAS.

Tiden för skörd är inne. AVERO från CLAAS är den 
idealiska tröskan i denna storleksklass.

Kompakt, med hög prestanda och utrustad med alla de 
fördelar man är van vid när det gäller CLAAS tröskor. 
Bekväm att manövrera, ekonomisk att underhålla och 
enkel att sköta.

Valet är ditt.
Du kan skörda när det är lägligt utan att behöva vänta. Att 
investera i egen tröska är en investering i eget oberoende.

Den första i sin klass med APS. AVERO 240.
APS trösk- och avskiljningssystem gör redan idag ett 
enastående arbete i LEXION och TUCANO. 
Nu är denna beprövade tröskteknik för första gången 
också tillgänglig i kompaktklassen.

Så förbättras skördearbetet med APS:
 − Avsevärt snabbare materialflöde
 − Större urtröskningsyta
 − MULTICROP slagsko för alla grödor
 − Upp till 20 % högre kapacitet 
utan att bränsleförbrukningen ökar

Beprövad tröskteknologi. AVERO 160.
AVERO 160 med konventionellt CLAAS tröskverk 
har i prakisk drift redan bevisat sin styrka otaliga gånger. 
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Komforthytt

En bekväm arbetsplats som inte lämnar 
något i övrigt att önska.

 − Rymlig förarhytt
 − Heltäckande belysningssystem
 − Lättmanövrerad multifunktionsspak
 − CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

Kompaktklassen ger dig precis det du behöver.
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Komforthytt | Belysning

Rattpelaren har tre olika 
inställningsmöjligheter.

Solskyddsgardiner på 
vindruta och sidorutor  
och elektriskt justerbara 
backspeglar för optimal sikt.

Kraftfull belysning.

Belysningen på AVERO säkerställer att du har full uppsikt  
över ditt arbete även under dygnets mörka timmar.  
Upp till åtta arbetsstrålkastare lyser upp ditt arbetsområde.  
För vikbord finns det en speciell belysning för körning på väg.

Dessutom är följande funktioner utrustade med belysning  
för optimal sikt och säkerhet både dag och natt:

 − Kontroll av returgods
 − Spannmålstank
 − Tanktömningsrör
 − Sållkasse

Rymlig och exceptionellt tyst förarhytt med:

 − Ergonomiskt utformad och lättöverskådlig manöverpanel
 − Rattpelare med tre olika inställningsmöjligheter
 − Bekvämt passagerarsäte
 − A/C MATIC klimatautomatik
 − Elektronikcentral placerad i hytten
 − Belyst inspektionsfönster för returgodset
 − Reglage för inställning av slagsko

AVERO har samma enkla bekväma manövrering som  
LEXION och TUCANO.  
T ex manövreras skärbord, tröskverk och tanktömning via 
elhydraulik.

Allt som gör bra förare ännu bättre.

Rymlig förarhytt.

"Det var en lång arbetsdag, men det kändes inte så."  
Om detta är din upplevelse, när du parkerar din AVERO  
inför natten, har våra konstruktörer nått sina mål.

De har skapat en förarhytt som är så komfortabel och 
ergonomisk att föraren kan fokusera helt och hållet på sitt 
arbete. Användarvänlig design, gott om utrymme, god sikt i 
alla riktningar och lättanvända instrument gör en tröskdag i 
AVERO så lättarbetad som den kan bli.
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Mångsidig multifunktionsspak.

Med den ergonomiskt utformade multifunktionsspaken, 
erbjuder AVERO en överlägsen körkomfort och enkel 
manövrering. Underlättar förarens arbete för att kunna 
utnyttja tröskans fulla kapacitet.

Multifunktionsspaken används för att reglera körhastigheten 
och bekvämt styra ett flertal andra funktioner:

 − Körriktning
 − Inställningar för skärbord och haspel
 − Skärbord STOP
 − Tanktömning, TILL/FRÅN
 − Ut- och infällning av tanktömningsrör

Lättöverskådlig informationsterminal.

Den kompakta CIS terminalen är ergonomiskt integrerad i 
manöverpanelen och ger föraren en snabb överblick över 
ett flertal viktiga maskindata. Därmed kan föraren kontinuerligt 
övervaka tröskans funktioner och optimera inställningar för 
högsta kapacitet.

1 Varvtal för rensfläkt och tröskcylinder
2 Bränslenivå
3 Motortemperatur
4 Skärbordsposition / stubbhöjd
5 Spillindikator
6 Meddelandefönster
7 Informationsfält

Multifunktionsspak | CISSmarta hjälpmedel förenklar arbetet.
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SkärbordKompaktklassen är mångsidig.

Passar för alla grödor.

Spannmål, oljeväxter, ris, majs, sojabönor, klöver, 
ärtor, solrosor och mycket mera.
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Skärbordstillkoppling

Standardiserad skärbordstillkoppling.

Den kompakta AVERO utvecklades för att tillgodose höga 
krav av skiftande karaktär. Å ena sidan högsta kapacitet och 
driftsäkerhet, samt å andra sidan stor flexibilitet med minimala 
ställtider.

AVERO har samma skärbordsinfästning som LEXION och 
TUCANO. Våra toppmodeller har också tjänat som förebilder 
vid utvecklingen av utrustning och prestanda.

Praktisk centrallåsning.

En enda spak på vänster sida av skärbordet aktiverar alla 
låsanordningar samtidigt.

 − Säker och snabb låsmekanism
 − Enkel till- och frånkoppling av skärbordet

Central multikoppling.

AVERO har endast en anslutning för alla hydrauliska och 
elektriska funktioner på skärbordet.

 − Sparar tid med färre moment vid till- och frånkoppling
 − Integrerade anslutningar eliminerar risken för förväxling
 − Enkel att ansluta, även under tryck
 − Miljövänligt utan oljespill

Reservkniv och axlyftare.

Alla skärbord från CLAAS har som standard en reservkniv. 
Knivbladen av härdat stål är extremt slitstarka.  Axlyftarna 
underlättar ren upptagning av grödan med minimalt spill. 
Samtidigt minskar risken för stenar i skärbordet vid liggande 
gröda. På skärbordets baksida finns upphängning för extra 
axlyftare.

Hydrostatisk haspeldrivning.

Pump med variabelt flöde ger ett moment på maximalt  
1000 Nm till haspeln.

 − Gott om kraft tack vare det höga momentet
 − Högre verkningsgrad än för kugghjulspumpar
 − Sluten hydraulkrets för exakt haspeldrivning
 − Snabb reaktion för anpassning av haspelvarvtalet

Hydraulisk reversering.

Hydrauliken möjliggör skonsam reversering med högt 
startvridmoment. Aktiveras bekvämt från hytten med en 
vippbrytare. Rotationsriktningen ändras även automatiskt 
på den hydrauliska haspeldrivningen.

Ställbara avstrykare.

Avståndet mellan avstrykarplåtarna och inmatningsskruven 
kan ställas in från utsidan på skärborden C 370, C 430 och  
C 490.

Stabil skärbordsvagn.

Skärbordsvagnen erbjuder en bekväm och säker placering  
av skärbordet. Det låses fast på några sekunder med två 
snabblås. För rapsutrustningen finns det specialutformade 
låsbara förvaringsboxar.

Redo för samma skärbordsteknologi som 
på LEXION och TUCANO.



14 15

SkärbordsautomatikAutomatiskt bästa precision och kapacitet.

CLAAS CONTOUR.

På skärbord med CLAAS CONTOUR anpassas automatiskt 
marktrycket efter ojämnheter i marken längs med färdriktningen.  
CONTOUR håller det förinställda marktrycket konstant. Varje 
gång skärbordet sänks ned, återgår det automatiskt till förvald 
stubbhöjd.

CLAAS AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR tar ytterligare ett steg och gör det möjligt 
att följa markens ojämnheter även tvärs mot färdriktningen. 
Sensorer under skärbordet reagerar snabbt och med 
hydrauliken regleras trycket mot marken exakt.

 − Elektroniska sensorer registrerar hydraultrycket och 
reagerar snabbt

 − Ventilstyrda gasackumulatorer för optimal dämpning

Optimal markföljsamhet.

Med skärbordsautomatiken CLAAS CONTOUR eller AUTO 
CONTOUR följer skärbordet alltid markens ojämnheter på ett 
optimalt sätt och garanterar bästa resultat.

Lönsamhet.

AUTO CONTOUR jämför kontinuerligt aktuell skärbords-
position med önskat värde och justerar automatiskt 
skärbordet så att det följer markens konturer på bästa sätt. 
Assistans för föraren, särskilt viktigt vid långa arbetsdagar, 
på natten, vid liggande gröda, sidolutning eller stenig mark. 
AUTO CONTOUR bidrar till att öka kapaciteten och att utnyttja 
AVERO ännu mer lönsamt.

Automatisk haspelreglering.

Haspelvarvtal – och därmed även haspelhastighet – 
anpassas automatiskt och proportionerligt till körhastighet. 
Föraren kan välja och spara olika inställningar för körhastighet 
och haspelhastighet. 

Steglös haspelhastighet.

Haspelhastigheten är steglöst inställbar. Den digitala 
varvtalssensorn ger exakt varvtalsanpassning. 
Haspeldrivningen på AVERO är hydrostatisk med högt 
vridmoment och en överbelastningsventil som skyddar.

Med knappen för höjdreglering på 
multifunktionsspaken aktiverar du 

bekvämt AUTO CONTOUR.

Sensorbågar under skärbordet bakom knivbalken. 
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VARIOVARIO skärbord.

VARIO skärbord.

Med modellerna VARIO 560 och VARIO 500 har CLAAS  
vidareutvecklat de beprövade VARIO skärborden.

Fördelarna i sammanfattning:

 − Integrerade rapsplåtar för steglös justering på 700 mm för 
spannmål och raps

 − Inmatningsskruv med stor diameter på 660 mm för optimalt 
materialflöde

 − Optimerad utformning av haspeln för minimerad 
halmlindning

 − MULTIFINGER inmatningsskruv
 − Snabblås för stråskiljarna och rapssidoknivarna
 − Automatisk parkerings- och transportposition
 − Automatisk arbetsposition
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VARIOVARIO skärbord.

Användning.

VARIO skärbord av den nya generationen är perfekt lämpade 
för skörd med hög kapacitet av spannmål och raps, oavsett 
om det är låg eller hög avkastning. Den behovsanpassade 
inställningen av VARIO skärbordsbotten för spannmål (långa 
eller korta sorter) samt raps, ger alltid optimalt materialflöde 
och därmed ökad kapacitet på upp till 10 %. 

Teknik.

 − Skärbordsbotten med integrerade rapsplåtar
 − Variabel skärbordslängd från -100 mm till +600 mm, 
ställbar via multifunktionsspaken

 − Steglös förskjutning av skärbordsbotten på totalt 700 mm
 − Automatisk teleskopisk kraftöverföringsaxel för 
knivdrivningen

 − Genomgående knivbalk och genomgående haspel 
 − Enkelsidig mekanisk skärbordsdrivning
 − Mekanisk drivning av inmatningsskruv och kniv 
via kraftöverföringsaxel

 − Ny utformning på haspelfingrarnas axlar, infästning och 
lagring, allt för att minimera halmlindning

 − Vinklat traversrör för bättre sikt över skärbordsbotten från 
förarhytten

 − Steglös höjdinställning för inmatningsskruven
 − Reversering av inmatningskanal och inmatningsskruv
 − Avskraparna kan justeras från utsidan
 − LASER PILOT för automatisk styrning kan fällas in och 
justeras utan verktyg

Plug & Play för raps. 

Rapsplåtar som är integrerade i skärbordet och snabblås för 
rapssidoknivarna gör att omställning till raps kan göras på 
någon minut. När rapssidoknivarna sätts på plats aktiveras 
automatiskt hydraulpumpen för drivning av sidoknivarna. 
Anslutning sker med hjälp av två plantätande kopplingar.

 − Automatisk till- och frånkoppling av hydraulpumpen
 − Även med monterade rapssidoknivar kan skärbordsbotten 
förlängas eller förkortas med 150 mm

− Låsbar box på skärbordsvagnen möjliggör säker förvaring 
av rapssidoknivarna och minskar vikten på skärbordet

Risskörd.

Utrustning för skörd av ris finns som tillval för VARIO 
skärborden.

Robust drivning. 

Knivdrivningens planetväxel ger mycket jämn gång 
och säker drift. 
Den teleskopiska drivaxeln anpassar sig automatiskt när 
skärbordsbottens position ändras, utan manuell justering.

Inmatningsskruv och knivdrivning skyddas med individuella 
överbelastningskopplingar. 
VARIO skärbord klarar de mest krävande skördeförhållanden. 

Skärbordsbotten förkortad – 
spannmål (-100 mm).

Skärbordsbotten förlängd – 
spannmål (+600 mm).

Skärbordsbotten förkortad –  
med rapssidoknivar (+450 mm).

Skärbordsbotten förlängd –  
med rapssidoknivar (+600 mm).

Snabblås för stråskiljarna och 
rapssidoknivarna.

Enkel koppling av hydraulslangarna 
för drivningen av rapssidoknivarna.

Montering av rapssidoknivar med snabblås.

-10 cm

Standard

+60 cm
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CERIOCERIO skärbord.

CERIO skärbord.

Med de nya modellerna CERIO 930 till 560 har CLAAS en ny 
skärbordsserie, ett optimalt alternativ för spannmålsskörden, 
en vidareutveckling av VARIO skärborden 930 till 500.

Fördelarna i sammanfattning:

 − 200 mm manuellt justerbar förskjutning av skärbordsbotten
 − Inmatningsskruv med stor diameter på 660 mm för optimalt 
materialflöde

 − Optimerad utformning av haspeln för minimerad 
halmlindning

 − MULTIFINGER inmatningsskruv
 − Stråskiljare kan höjdjusteras utan verktyg
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CERIOCERIO skärbord.

Användning.

CERIO serien bygger på VARIO skärborden 930 till 560 och 
är perfekt lämpade för spannmålsskörd med hög kapacitet, 
oavsett om det är låg eller hög avkastning. Skärbordsbotten 
kan justeras manuellt från -100 mm till +100 mm. Skärbordet 
kan enkelt anpassas till olika beståndsförhållanden.

Teknik. 

 − Manuellt justerbar skärbordslängd från -100 mm 
till +100 mm

 − 200 mm manuellt justerbar förskjutning
 − Automatisk teleskopisk kraftöverföringsaxel för 
knivdrivningen

 − Genomgående knivbalk och genomgående haspel
 − Enkelsidig mekanisk skärbordsdrivning
 − Mekanisk drivning av inmatningsskruv och kniv 
via kraftöverföringsaxel

 − Ny utformning på haspelfingrarnas axlar, infästning och 
lagring, allt för att minimera halmlindning

 − Vinklat traversrör för bättre sikt över skärbordsbotten från 
förarhytten

 − Steglös höjdinställning för inmatningsskruven
 − Reversering av inmatningskanal och inmatningsskruv
 − Avskraparna kan justeras från utsidan
 − LASER PILOT för automatisk styrning kan fällas in och 
justeras utan verktyg

 − Automatisk parkerings- och transportposition 
 − Automatisk arbetsposition

Justering av skärbordsbotten.

 − Manuell justering på undersidan av skärbordet
 − Tio skruvar för justering av skärbordsbotten
 − Fem ställbara lägen: +100 mm, +50 mm, 
0 mm, -50 mm, -100 mm

Risskörd. 

Utrustning för skörd av ris finns som tillval 
för CERIO skärborden.

Snabblås för stråskiljare. Snabbt och enkelt byte av 
stråskiljare.

Skärbordsbotten förkortad – 
spannmål (-100 mm).

Enkel höjdjustering av stråskiljare 
med justeringsnyckel.

Skärbordsbotten förlängd – 
spannmål (+100 mm).

-10 cm
Standard
+10 cm

Ny utformning på haspelfingrarnas 
axlar, infästning och lagring, allt för 
att minimera halmlindning.

Reservkniv integrerad 
undertill i skärbordet.

Reservaxlyftare direkt bakom 
skärbordet.
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Standard skärbord

Standard skärbord.

Standard skärbord C 490 till C 370 är  
utrustade med fast skärbordsbotten.

Fördelarna i sammanfattning:

 − Inmatningsskruv med 480 mm diameter  
för optimalt materialflöde

 − Robust knivdrivning
 − Fast skärbordsbotten
 − MULTIFINGER inmatningsskruv
 − C 490, C 430 och C 370, även lämpade för raps
 − Hydraulisk haspeldrivning
 − Utrustning för skörd av ris: dubbelkniv eller speciell knivbalk 
med dubbelfingrar samt härdad inmatningsskruv

Standard skärbord.
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Standard skärbordStandard skärbord.

Användning.

Driftsäker spannmålsskörd med standard skärbord 
från CLAAS. 
AVERO med kompakt standard skärbord är ett perfekt val 
för skörd på små och oregelbundna fält.

Teknik.

 − Fast skärbordsbotten
 − Robust knivdrivning i oljebad
 − 1120 slag/min
 − Automatisk spänning av kilremmar
 − MULTIFINGER inmatningsskruv
 − Inmatningsskruv med 480 mm diameter
 − Steglös höjdinställning för inmatningsskruven

Drivning med lugn och jämn gång.Avståndet mellan avstrykarplåtarna och inmatningsskruven kan ställas in 
från utsidan på skärborden C 490, C 430 och C 370.

Reservkniv.
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CORIOCORIO.

CORIO.

Den nya CORIO majsplockaren är utrustad med  
beprövad teknik såväl som unika nyheter.

Fördelarna i sammanfattning:

 − 17° arbetsvinkel för fullständig plockning
 − Linjära plockvalsar
 − Ny kraftig drivning
 − Ny utformning av kåporna för skonsamhet mot grödan
 − Unikt system för hopfällning av kåporna till transportläge 
 − Inmatningskedjan är enkel att spänna eller byta 
 − Slitdelar integrerade i kåporna
 − CORIO majsplockare, 4 eller 5 rader
 − Radavstånd på 70 eller 75 cm
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Användning.

CORIO majsplockare passar för skörd av kärnmajs eller 
Corn-Cob-mix. Oavsett om det är bestånd med hög avkast-
ning eller svag gröda med mycket torra majsstjälkar, så ger 
CORIO majsplockare hög och effektiv avverkning.

Funktionsprincip.

Huvarna ger en jämn matning av majsstjälkar till plockvalsarna. 
Stjälkarna fångas av plockvalsarna och dras nedåt. 
Plockplåtarna skiljer samtidigt majskolvarna från stjälkarna.

Hackknivarna hackar sönder de neddragna stjälkarna. 
Inmatningsskruven matar sedan majskolvarna till 
inmatningskanalen.

CORIO majsplockare med linjära plockvalsar. 

Teknik.

 − Effektiv drivning på alla CORIO
 − Varvtalsanpassning genom snabbt och enkelt byte av 
kuggdrev

 − Skruvformade inlopp på plockvalsen förbättrar 
stjälkinmatningen

 − Mekaniskt eller hydrauliskt inställningsbara plockplåtar 
möjliggör god avskiljning av kolvarna 

 − Varje plockvals är individuellt säkrad mot överbelastning 
och främmande föremål 

 − Plockvals- och knivdrivningarna är integrerade i det kraftiga 
växellådshuset

 − AUTO PILOT och AUTO CONTOUR tillgängligt för alla 
modeller

CORIOCORIO.

17° arbetsvinkel.

17° arbetsvinkel på CORIO är unikt på marknaden.
 − Arbetsvinkeln har sänkts med ca 10 %
 − Fullständig plockning
 − Effektivt och driftsäkert, även vid skörd av liggande 
majsgröda

Horisontalhack.

Varje plockenhet har en horisontalhack, integrerad med 
drivningen. Högsta hackkvalitet vid torra förhållanden.

Exakt hackning.

Exakt hackning ger snabb nerbrytning.

Perfekt utformning.

Huvarnas främre del har ny och unik form.
 − Optimal skonsamhet mot grödan
 − Huvarnas sidor har utformats för effektiv och fullständig 
plockning av alla kolvar

 − Optimalt vid liggande gröda
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CORIOCORIO.

Serviceläge.

Nytt koncept för öppning av huvarna ger snabb och enkel 
åtkomst för rengöring eller service. Endast några enkla 
handgrepp utan verktyg för att ställa huvarna i serviceläge.

Integrerade slitdelar.

Utbytbara slitdelar är integrerade på huvarnas båda sidor.

Skörd av solrosor. 

CORIO majsplockare kan förses med utrustning för 
solrosskörd. Då bytes inmatningskedjan, knivar monteras  
över plockvalsarna, sidorna höjs och en påbyggnad placeras 
baktill. 

Ny mekanik för hopfällning. 

Ny utformning av huvarna för enkel hopfällning till 
transportläge.

Gummimedbringare.

Alla modeller har som standard mindre gummimedbringare 
(större finns som tillval) som drar majskolvarna loss från 
stjälkarna. 

Plockplåtsjustering.

Plockplåtsjustering monteras som standard, antingen 
mekanisk eller hydraulisk, beroende på modell.  
Hydraulisk kan också eftermonteras. 

Transport på väg. 

Enklare körning och bättre översikt vid transport, skärbordet 
fälls ihop och blir 80 cm kortare.

Enkel manövrering.

Inmatningskedjorna kan spännas eller bytas både enkelt, 
bekvämt och snabbt. Huvarna ställes i serviceläge och ett 
enkelt handgrepp med ett monteringsverktyg är allt som 
behövs för att släppa spänningen på kedjan, justera 
spänningen eller byta ut den. 
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VikbordVikbord.

Användning.

Små fält, smala vägar och trånga passager: med vikbordet 
håller LEXION enkelt en hög dagskapacitet, det behöver 
varken monteras eller demonteras. Man får dessutom 
optimala köregenskaper, utmärkt sikt och kan köra 
från ett fält till nästa praktiskt taget utan avbrott.

Teknik.

 − Delad knivbalk och haspel
 − Enkelsidig mekanisk skärbordsdrivning
 − Mekanisk drivning av inmatningsskruv och kniv 
via kraftöverföringsaxel

 − Steglös höjdinställning för inmatningsskruven

Transport.
Den kompakta konstruktionen ger, med hänsyn till den tillåtna 
transportbredden, optimala siktförhållanden och utmärkt 
manövrering på små ytor.

In- och utfällning.
Helhydraulisk in- och utfällning, stabil konstruktion och 
hög driftsäkerhet.

Skördeläge.
På bara några sekunder är vikbordet klart att använda. 
Flytta stråskiljaren till arbetsposition, koppla PTO-axeln och 
sätt igång.
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SUNSPEEDSUNSPEED.

SUNSPEED.

SUNSPEED skärbord uppfyller alla förväntningar på maximal 
kapacitet med minimalt spill, högsta driftsäkerhet, minimala 
ställtider och bekväm manövrering.

Fördelarna i sammanfattning:

 − SUNSPEED skärbord för solrosor, 8 rader
 − Enbart själva frökorgarna hamnar i tröskan
 − Haspelns höjd och varvtal kan ställas in hydrauliskt  
och synkront med körhastighet

 − De ställbara styrplåtarna håller stjälkarna på plats så att 
bara själva frökorgarna på solrosorna skördas

 − Spalten mellan solrostorpederna anpassas efter stjälkarnas 
tjocklek med styrskenor

 − Torpedernas lutning kan också ställas in och anpassas till 
de mest skilda skördeförhållanden
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SUNSPEED.

Funktionsprincip.

När solrosorna fångas upp av torpederna, hjälper den 
ställbara styrplåten till att pressa frökorgarna framåt.  
Samtidigt förhindrar rivarvalsen ett för tidigt snitt.  
Den specialutformade haspeln med pinnar och 
gummimedbringare matar in de avskurna frökorgarna  
till inmatningsskruven och inmatningskanalen.

Denna unika funktionsprincip säkerställer: 
 − Lägre bränsleförbrukning
 − Ökad kapacitet i tröskverk och rensverk
 − Lägre slitage

Användning. 

SUNSPEED skärbordets unika funktionsprincip gör att 
belastning och slitage i tröskverket minimeras.

SUNSPEED skärbordets anpassning till olika radavstånd  
och stjälkarnas tjocklek gör det perfekt för skörd av solrosor.

Teknik. 

 − Knivdrivning i oljebad
 − Snittfrekvens 1200 slag/min
 − Rivarvals och inmatningsskruv drivs av kedjor och remmar
 − Spalten mellan torpederna kan justeras upp till 20 mm
 − Torpeder upp till 1800 mm
 − Ställbart haspelvarvtal
 − Ställbar hastighet på inmatningsskruv
 − Haspelns varvtal kan ställas in automatiskt  
och anpassat till körhastighet

Rivarvals

Reservkniv.

Beprövad drivning.

Ställbara torpeder. Ställbara styrplåtar.

1 Ställbar styrplåt
2 Haspel 
3 Kniv

4 Rivarvals

SUNSPEED
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Kompaktklassen skapar produktivitet. Tröskteknologi

CLAAS tröskteknologi.

 − Enastående kapacitet med APS system
 − Effektiv avskiljning av restkärnor
 − Effektivt 3D-rensverk
 − Skonsam behandling av halmen
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APS trösksystem

MULTICROP slagsko / stenficka.

20 % mer kapacitet, 0 % mer bränsle.

APS, det unika trösksystemet.

AVERO 240 är den första i sin klass med APS. 
Det avgörande försprånget för detta trösksystem skapas 
redan före tröskcylindern. 
En patenterad accelerator höjer prestandan väsentligt. 
Kraftig acceleration av materialet från 3 m/s till 20 m/s, 
vilket ger ett antal positiva effekter:

 − Acceleratorn jämnar ut materialet
 − Grödans genomflöde blir ytterst jämnt och upp till 33 % 
snabbare

 − Högre centrifugalkrafter separerar väsentligt 
mycket mer kärnor

 − Upp till 30 % av alla kärnor avskiljs redan i förslagskon 
direkt under acceleratorn, vilket leder till en betydande 
avlastning för huvudslagskon

Detta leder till en kapacitetsökning på upp till 20 % 
utan att bränsleförbrukningen ökas. APS betalar sig.

Flexibel förslagsko.

Förslagskon är utformad som en MULTICROP slagsko och 
kan därför hantera alla typer av grödor. Möjligheten att snabbt 
byta två slagskosegment minimerar omställningstider och 
maximerar effektivitet och lönsamhet.

Stor urtröskningsyta.

Med CLAAS APS trösksystem har man lyckats att omsluta 
tröskcylindern avsevärt mycket mer än vad som normalt är 
möjligt. Det finns inget annat tröskverk som kan erbjuda en 
omslutningsvinkel på 151°. Du kommer att dra nytta av 
skonsam urtröskning med stor slagskoöppning och lägre 
cylindervarvtal, samtidigt som bränsleförbrukningen 
minimeras.

Stor stenficka.

Stenfickan garanterar en mycket hög driftsäkerhet. 
Den öppnas bekvämt från sidan och är självtömmande.

APS för bästa skördekvalitet.

APS systemet kan anpassas i flera steg för bästa urtröskning. 
Dels ett extra trösksegment, samt agnavskiljningsplåtar, vilka 
enkelt kan kopplas in med en spak vid inmatningskanalen.

APS systemet säkrar högsta urtröskningskapacitet och 
utmärkt skördekvalitet.
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CLAAS tröskverkEnormt mångsidig och absolut tillförlitlig.

Suverän i alla delar.

AVERO 160 med det konventionella CLAAS tröskverket som 
återigen visat sig vara helt enastående både vad avser 
urtröskning och frånskiljning. Oberoende av skördeförhållande 
eller gröda, AVERO övertygar med sin mångsidighet.

 − Mycket god åtkomlighet till tröskcylindern via sidoluckor 
och den stora luckan över inmatningskanalen

 − Högsta driftsäkerhet under skörden garanteras av kraftigt 
utförande på alla drivningar, inte minst drivningen av 
tröskcylindern

Passar alla grödor. 
AVERO 160 med MULTICROP slagsko.

Slagskon under tröskcylindern är utformad som en 
MULTICROP slagsko och kan därför hantera alla typer av 
grödor. De enskilda slagskosegmenten kan enkelt skiftas, 
för den optimala kombinationen av ren urtröskning, skonsam 
behandling av tröskgodset samt högsta avskiljningskapacitet.

AVERO 160 är utrustad med konventionellt tröskverk från 
CLAAS.

Stor stenficka.

Stenfickan garanterar en mycket hög driftsäkerhet. Den är 
enkelt öppningsbar från sidan och är självtömmande.

MULTICROP slagsko. Självtömmande stenficka.
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Avskiljningssystem | HalmskakarteknologiAtt spara på rätt sätt.

CLAAS kompaktprincip.

APS trösksystemet arbetar så effektivt att avskiljningen i 
AVERO 240 klarar jobbet med färre skakare. 
Tack vare APS har 90 % av kärnorna redan skilts från halmen. 
Resterande 10 % avskiljes på fyra skakare med fyra fallsteg. 

AVERO 240 presterar lika mycket som en jämförbar 
5-skakartröska utan APS, men med en kompakt storlek som 
en 4-skakartröska. Detta ger en väsentlig ekonomisk fördel. 
Även AVERO 160 erbjuder en för klassen imponerande 
prestanda. CLAAS tröskverk och fyra långa skakare med 
höga fallsteg – en perfekt kombination. 

Full kontroll.

För att kunna utnyttja AVERO tröskans kapacitet på bästa 
sätt och uppnå högsta tröskkvalitet, står ett flertal olika 
övervakningshjälpmedel till förfogande, som t ex:

 − Spillindikator i CIS terminalen för indikering av ev spill över 
rensverk och skakare

 − Mätning av bränsleförbrukning i CIS
 − Kontroll av returgodsflöde direkt från förarplatsen
 − Belyst inspektionsfönster för returgodset
 − Kontroll av den skördade grödan genom ett stort 
inspektionsfönster i spannmålstanken

Fyra fallsteg.

De fyra halmskakarna för AVERO har en helt ny utformning 
som anpassats till det effektiva tröskverket. Avskiljningen sker 
över effektiva skakare med en total längd på 3900 mm och 
fyra höga fallsteg. Det finns också möjlighet till fallstegs-
förhöjning, i form av ryttare, både för mitt- och sidomontering. 
Stora halmmängder transporteras snabbt och luckert.

Aktiv uppluckring.

Halmen genomgår dessutom en intensiv uppluckring tack 
vare intensivskakarna. Över varje skakare sitter en styrd 
luckringspinne som kraftfullt griper ner i halmen. 
Uppluckringen leder till ett jämnt, snabbt och därmed tunnare 
halmflöde. Avskiljningen blir effektivare, kärnorna faller lätt 
genom det luckra halmskiktet.

Spillindikatorer.
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Rensverk | SpannmålstankKärnkvalitet.

Kraftfull rensfläkt.

I AVERO rensar en radialfläkt spannmålen på bästa sätt. 
Varvtalet kan steglöst regleras från förarplats och garanterar 
konstant luftmängd och jämn tryckfördelning även vid 
varierande sållbelastning. Tvångsstyrningen av luften 
förhindrar mattbildning på sållen.

AVERO kan även utrustas med 3D-rensverk som ger 
imponerande fördelar:

 − Lutningskompensering genom aktiv styrning av översållet
− Full kapacitet även vid sidolutningar på upp till 20 %

 − Absolut underhållsfritt och utan slitage
 − Snabb och enkel eftermontering

Stor spannmålstank.

När tröskverk, skakare och rensverk gjort sitt, samlas 
kärnorna i spannmålstanken. Med volymer på upp till 5600 l 
visar AVERO kapacitet och flexibilitet – kompletterat med 
många andra fördelar.

 − Enkel provtagning
 − Hög frihöjd under tömningsröret
 − Idealisk viktfördelning
 − God sikt in i spannmålstanken
 − Locket på spannmålstanken kan manövreras från 
förarplattformen

 − Snabb tanktömning
 − Släta ytor för snabb och fullständig tömning

Sikt rakt in i tanken.

Inspektionsrutan baktill i hytten ger en god kontroll av den 
skördade grödan. Tanken har belysning på insidan. 
Dessutom kan man bekvämt från förarplats kontrollera 
returgodset genom ett inspektionsfönster som också har 
belysning.

Utdragbart förberedningsplan.

På förberedningsplanet sker en försortering av materialet. 
Kärnorna hamnar underst och boss och agnar överst. 
Effektiv försortering och högt fallssteg minskar belastningen 
på sållen och ökar rensningskapaciteten. 
Förberedningsplanet går enkelt att dra ut för rengöring.

utan 3D
> 20 %

med 3D
> 20 %

Spannmålstank med stor volym
AVERO 240: 5600 l
AVERO 160: 4200 l

3D-rensverk
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Halmhantering | PROFI CAMKort och gott: jämnt och luckert.

Finhackat material.

AVERO fördelar den hackade halmen jämnt och likformigt 
över hela skärbordsbredden och blåser den djupt ner i 
stubben. Spridningsbredden är enkel att ställa in. 

CLAAS hacken arbetar med roterande knivar och fasta 
motknivar. Båda är enkelt  justerbara för bästa resultat  
med halm av olika slag. 

PROFI CAM – ögon i nacken.

AVERO kan utrustas med PROFI CAM, en kamera som 
monteras baktill på halmhuven.  
På en färgskärm i förarhytten kan man bekvämt övervaka:

 − Halmhackens spridning / Läggning av halmsträng
 − Området bakom tröskan vid backning

Upp till fyra kameror kan anslutas till systemet  
och samtidigt visas på färgskärmen i förarhytten.

Halm med toppkvalitet.

AVERO hanterar halmen mycket skonsamt. Tack vare 
skonsam urtröskning och avskiljning bibehåller halmen  
sin struktur, idealiskt för ströhalm av högsta kvalitet.  
Med halmhacken urkopplad läggs halmen i en jämn och 
lucker sträng. Halmen torkar därmed upp snabbare och  
går enkelt att pressa till fasta balar.

Enkel omställning av hacken till strängläggning.
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RisskördAVERO 240.
Risskörd.

Passande för risskörd. APS trösksystem. 

Riskornen är ömtåliga. För att de inte ska skadas vid 
tröskningen, bytes tröskcylindern med slagor ut, och 
ersätts med en stifttröskcylinder. 

Tandade lister skruvas fast på halmvindan.

Framdrivning, AVERO 240.

Mycket besvärlig framkomlighet i risfälten ställer 
extrema krav. 
För driftsäkerhet och lång livslängd finns speciellt 
tätade hjulaxlar som tillval.

Robust spannmålstank HD.

Alla komponenter i kärnhanteringen finns som HD i mycket 
slitstarkt material, för minimerat slitage. 
Transportskruvarna för fyllning och tömning av spannmåls-
tanken är utförda av extra slitstarkt material. 
Tanktömningsrörets skruv är modifierad för optimal hantering 
av riskärnor.

Standardskärbord C490 och C430 för 
risskörd.

Vid risskörd utsätts skärbordet för hårt slitage. 
Inmatningsskruven är härdad och kanterna är förstärkta 
med hårdmetall för att motverka slitage och säkerställa hög 
kapacitet.

 − Risplantan är mycket kraftig. VARIO och CERIO skärbord 
kan utrustas med speciell knivbalk för risskörd, 
med dubbelfingrar och nedhållare.

 − Dubbel knivbalk för ökad snittfrekvens och rent snitt.

VARIO och CERIO skärbord för risskörd.

VARIO och CERIO skärbord kan också utrustas för risskörd.
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CLAAS POWER SYSTEMSKompaktklassen har kapacitet.

Optimal drivning för bästa resultat.

Utvecklingen av nya maskiner hos CLAAS strävar alltid 
efter högre effektivitet, större tillförlitlighet och kundens 
optimala lönsamhet.

Det gäller självklart för alla delar på CLAAS 
skördetröskor. Drivsystemet har avgörande betydelse 
och det är så mycket mer än bara en stark motor.

Med CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) kombinerar 
CLAAS de bästa komponenterna i ett drivsystem utan 
like. Alltid topprestanda när det behövs.
Den energisnåla tekniken, noggrant anpassad till 
tröskans funktion, blir snabbt lönsam.
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Motor | DrivningHög effekt och modern teknik.

Toppkapacitet.

Den robusta Perkinsmotorn i AVERO erbjuder rejäla 
effektreserver för att även under svåra skördeförhållanden 
klara lång, produktiv körning med låg bränsleförbrukning. 

AVERO har katalytisk avgasbehandling SCR, i kombination 
med avgasrecirkulation EGR, samt dieselpartikelfilter och 
uppfyller därmed avgasnormen Tier 4. 
AdBlue tank på 30 liter.

Den nya generationen Perkins motorer med 
116 kW/158 hk på AVERO 160 och 
151 kW/205 hk på AVERO 240 och 
toppmodern motorstyrningsteknik.

 − Optimerad förbränningsprocess
 − Högsta motorprestanda
 − Låg bränsleförbrukning
 − Optimal kraftöverföring
 − Bränsletankvolym på 400 liter

Smart framdrivning.

Utan att frikoppla, utan att växla. Den innovativa hydrostatiska 
framdrivningen på AVERO styrs bekvämt och enkelt med 
multifunktionsspaken.

Högre körkomfort ger även högre kapacitet: snabba 
vändningar och optimal anpassning av körhastigheten vid 
växlande skördebetingelser.  Den stora pumpvolymen för den 
hydrostatiska framdrivningen ger stora kraftresurser och goda 
köregenskaper.

AVERO 240 / 160: 400 l bränsletank.
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Kylsystem | UnderhållKompakta mått.

Snabb och enkel åtkomst.

På AVERO är alla viktiga underhållspunkter mycket enkla att 
komma åt och du kan själv utföra det mesta snabbt och 
bekvämt.

Enkelt underhåll.

 − Svängbar kylartrumma för bekväm rengöring
 − Stora heltäckande sidoluckor för enkel åtkomst
 − Enkel åtkomst till motorrummet med den flyttbara stegen
 − Halmhuven kan öppnas vid behov
 − Långa serviceintervall
 − Centrala smörjställen
 − Verktygslåda

Smart kylsystem med automatisk 
dammutsugning.

AVERO har ett högeffektivt gemensamt kylsystem för motor, 
hydraulik och luftkonditionering. Den automatiska 
dammutsugningen ger en kontinuerlig rengöring av den 
hydrauliskt roterande kylartrumman för maximal kyleffekt. 
Kyllamellerna håller sig rena längre tid.  
Kylartrumman är svängbar för enkel rengöring.

God åtkomst till motorrummet.Stora sidoluckor ger enkel åtkomst.
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CLAAS Service & reservdelarFör din trygghet.
CLAAS Service & reservdelar.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, 
Tyskland, har 155 000 olika reservdelar 

på mer än 100 000 m2 yta.

Alltid snabbt på plats.

Ett tätt servicenät och personlig kontakt gör att du alltid kan 
nå oss – alltifrån säljare till teknisk rådgivning och kundtjänst. 
För din trygghet.

Alltid den senaste tekniken.

CLAAS partners tillhör de effektivaste företagen inom 
lantbruksteknik i hela världen. Teknikerna är högkvalificerade 
och utrustade med special- och diagnosverktyg. 
CLAAS Service står för ett högkvalitativt arbetssätt som 
uppfyller dina förväntningar vad gäller kompetens och 
tillförlitlighet fullt ut. För din trygghet.

Dina krav räknas.

Du kan lita på oss – vi finns där när du behöver oss. Överallt. 
Snabbt. Pålitligt. Vid behov dygnet runt. Med den exakta 
lösning som din maskin och din verksamhet kräver. 
För din trygghet. 

ORIGINAL reservdelar och tillbehör.

Särskilt avpassat till din maskin: passande reservdelar, 
högkvalitativt bränsle och praktiska tillbehör. Använd vårt 
omfattande produktsortiment där vi sammanställer exakt  
den lösning som din maskin behöver för 100 % tillförlitlighet.  
För din trygghet.

Säkerhet kan planeras.

Våra serviceprodukter hjälper dig att höja dina maskiners 
tillförlitlighet, att minimera risken för att maskinerna ska bli 
stående och att kunna göra beräkningar med fasta kostnader. 
CLAAS MAXI CARE erbjuder dig planeringsbar säkerhet 
för din maskin. För din trygghet.

Från Hamm till hela världen.

Vårt centrala reservdelslager levererar samtliga ORIGINAL 
reservdelar snabbt och tillförlitligt över hela världen. Din 
CLAAS partner på plats förser dig snabbt med lösningen: 
för din skörd och för din verksamhet. För din trygghet.

Problemlösning per fjärrdiagnos: 
CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS i din maskin fogar samman två viktiga 
aspekter för dig: snabb hjälp av CLAAS servicetekniker plus 
ekonomiska fördelar för ditt arbete tack vare trådlöst nätverk. 
Vi löser dina problem på plats – även när du inte ser oss. 
För din trygghet.
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Utrustning

1 Komforthytt

2 Intensivskakare

3 Perkins motor

4 PROFI CAM

5 Halmhack 

6 3D-rensverk

7 Högpresterande halmskakare

8 Radialfläkt

9 APS

10 Hydrostatisk haspeldrivning

11 Infällbara stråskiljare

12 VARIO skärbord

13 Multikoppling

14 CIS

Övertygande teknik.

AVERO 240.
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Utrustning

1 Komforthytt

2 Intensivskakare

3 Perkins motor

4 Halmhack 

5 3D-rensverk

6 Högpresterande halmskakare

7 Radialfläkt

8 Hydrostatisk haspeldrivning

9 Infällbara stråskiljare

10 VARIO skärbord

11 Multikoppling

12 CIS

Övertygande teknik.

AVERO 160.
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Tröskteknologi.

 − APS ger upp till 20 % högre kapacitet med bibehållen 
bränsleförbrukning.

 − MULTICROP slagsko som går snabbt och enkelt att 
anpassa till grödan som skall skördas

 − 3D-rensverk klarar fältlutningar på upp till 20 %
 − CLAAS Intensivskakarsystem (ISS)

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Perkins motorer med stora effektreserver
 − Framdrivning med modernaste hydrostatteknologi
 − Enkel åtkomst för underhåll
 − FIRST CLAAS SERVICE – dygnet runt

Hytt.

 − Rymlig komforthytt med enastående tyst miljö så att du kan 
arbeta koncentrerat

 − Visuell kontroll av returgodset från förarsätet genom det 
belysta inspektionsfönstret

 − Mångsidig multifunktionsspak och CLAAS Informations 
System (CIS) för ett optimalt samspel mellan förare och 
maskin

Skärbord.

 − VARIO skärbord ökar kapaciteten med upp till 10 % genom 
det jämna materialflödet

 − CORIO, vikbord eller sojaskärbord MAXFLEX erbjuder 
lösningar för skörd av alla typer av grödor

Kompakt och flexibel. 
Starka argument.

CLAAS strävar hela tiden efter att anpassa alla produkter för att bättre kunna möta de praktiska kraven. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och 
illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning 
hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS representant.  
På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på eget bevåg eftersom detta kan medföra risk för skador. I den 
mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i instruktionsboken.
Alla tekniska uppgifter beträffande motorer avser i princip den europeiska riktlinjen om avgasreglering: emissionsklass. Vi nämner endast Tier-normen i detta dokument som information och för bättre 
förståelse. Registrering för regioner där avgasregleringen regleras av Tier-normen kan inte garanteras genom detta omnämnande.

●  Standard      ○  Tillval      □  Tillgängligt      –  Inte tillgängligt●  Standard      ○  Tillval      □  Tillgängligt      –  Inte tillgängligt

AVERO 240 160

Tröskteknologi
APS system ● –
Acceleratorvarvtal 80 % av tröskcylinderns 

varvtal
–

MULTICROP slagsko ● ●
Tröskcylinder, bredd mm 1060 1060
Tröskcylinder, diameter mm 450 450
Tröskcylindervarvtal 650-1500 rpm ● ● 
Tröskcylindervarvtal 500-1400 rpm ● ●
Tröskcylinder, varvtalsreducering rpm 300, 430, 550 300, 430, 550
Omslutningsvinkel, förslagsko grader 60 –
Omslutningsvinkel, huvudslagsko grader 151 117
Agnavskiljningsplåtar, manövrerbara utifrån ● –
En-spaks proportionell slagskoinställning från förarhytten för båda slagskorna ● –
En-spaks proportionell slagskoinställning från förarhytten – ●
Stor stenficka ● ●

Avskiljningssystem
Skakare antal 4 4
Fallsteg antal 4 4
Skakare, längd mm 3900 3900
Skakaryta m2 4,13 4,13
Avskiljningsyta m2 4,8 4,8
Intensivskakare med luckringspinnar ● ●

Rensverk
Förberedningsplan, utdragbart ● ●
Rensfläkt Radialfläkt Radialfläkt
Elektrisk inställning av rensfläkt ● ●
Delade, motgående såll ● ●
3D-rensverk ○ ○
Såll 2-delade 2-delade
Total sållyta m2 3,00 3,00
Lamellsåll ● ●
Transport av returgods till tröskverk ● ●
Visuell returgodskontroll från förarplats under drift ● ●

Spannmålstank
Volym l 5600 4200
Tömningsrör, svängningsvinkel grader 101 101
Tömningskapacitet l/sek 51 51

Halmhack
STANDARD CUT, 40 knivar ● ●

Motor
Tillverkare Perkins Perkins
Miljöklass Tier 4

Avgasbehandling SCR och EGR med DPF ● ●
Typ 1206 F-E70TA 1206 F-E70TA
Antal cylindrar/cylindervolym ant./liter R 6/7,0 R 6/7,0
Max effekt (ECE R 120) kW/hk 151/205 116/158
AdBlue-tank 30 l ● ●
Bränsletank l 400 400

Miljöklass Tier 3
Typ 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Antal cylindrar/cylindervolym ant./liter R 6/7,0 R 6/7,0
Max effekt (ECE R 120) kW/hk 151/205 116/158

Vikt
utan skärbord och halmhack1 8700 8250

1 Kan variera beroende på utrustning

5466 mm

4907 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

C 430 (4320 mm)

C 490 (4920 mm)

VARIO 500 (4950 mm)

VARIO 560 (5560 mm)

AVERO 240 160

Hjulutrustning för drivaxel

Tröskverksbredd mm 1060 1060

Dimensioner Ytterbredd
23.1-26 12 PR R1 KB F20 m 3,03 3,03
23.1-26 12 PR R1 KB F16 m 2,82 2,82
620/75 R 26 m 3,03 3,03
620/75 R 30 m 2,96 2,96
650/75 R 32 m 2,98 2,98
24.5-32 R-2 (ris) m 3,18 –
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Hjulutrustning för styraxel

Tröskverksbredd mm 1060 1060

Dimensioner Ytterbredd
12.5/80-18 m 2,68 2,68
14.5/75-20 m 2,71 2,71
440/65 R 24 m 2,93 2,93
500/60-22.5 m 2,89 2,89



AVERO 240 160

Skärbord
VARIO skärbord VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 VARIO 560, VARIO 500
CERIO skärbord CERIO 620, CERIO 560 CERIO 560
Standard skärbord C 490, C 430, C 370 C 490, C 430, C 370
Rapsutrustning för alla Standard- och VARIO skärbord
Vikbord C 450 –
CORIO 575 C, 570 C, 475 C, 470 C 575 C, 570 C, 475 C, 470 C
SUNSPEED 8-70  8-75 8-70  8-75

Standard skärbord
Effektiv skärvidd m C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 

C 370 (3,71 m)
C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 
C 370 (3,71 m)

Infällbara stråskiljare ● ●
Avstånd kniv – inmatningsskruv mm 580 580
Knivhastighet slag/min 1120 1120
Inmatningsskruv med multifingrar ● ●
Hydraulisk reversering ● ●
Elektrohydraulisk reglering av haspelvarvtal ● ●
Elektrohydraulisk reglering av haspelhöjd ● ●
Elektrohydraulisk horisontalinställning av haspel ● ●
Skärbordsautomatik

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Automatisk reglering, haspelvarvtal ○ ○

VARIO skärbord
Effektiv skärvidd m VARIO 620 (6,17 m), 

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

Infällbara stråskiljare ● ●
Avstånd kniv – inmatningsskruv, min / max mm 493 / 1134 493 / 1134
Inmatningsskruv med multifingrar ● ●
Hydraulisk reversering ● ●
Hydrostatisk haspeldrivning rpm 8-60 8-60
Elektrohydraulisk reglering av haspelvarvtal ● ●
Elektrohydraulisk reglering av haspelhöjd ● ●
Elektrohydraulisk horisontalinställning av haspel ● ●
Skärbordsautomatik

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Automatisk reglering, haspelvarvtal ○ ○

●  Standard      ○  Tillval      □  Tillgängligt      –  Inte tillgängligt
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Skörda säkrare och bättre.
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