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Du som arbetar i jordbruk varje dag behöver mer än 
robusta arbetsverktyg.  
Du behöver teknik som fungerar och som du gärna 
arbetar med, teknik som är tillförlitlig även under långa 
och dryga arbetspass.  
Du behöver skördesystem som kompletterar varandra.  
Som en av de ledande tillverkarna inom vallskörd 
erbjuder CLAAS en passande maskinkedja för varje 
verksamhet.

cargos9000.claas.com
cargos8000.claas.com
cargos700.claas.com
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Kombivagnar Transportvagnar

Vagnar för alla uppgifter.

CARGOS 9600.

 − Maximal lastvolym1: 50 m³
 − Axelvarianter:

 -  Tridem: max 31/34 ton totalvikt2

 − Alternativa däckutrustningar: 26,5" / 30,5"

CARGOS 8500.

 − Maximal lastvolym: 41,5 m³
 − Axelvarianter:

 -  Tandem: max 24 ton totalvikt2

 -  Tridem: max 31 ton totalvikt2

 − Alternativa däckutrustningar: 26,5" / 30,5"

CARGOS 760.

 − Maximal lastvolym1: 51 m³
 − Axelvarianter:

 -  Tridem: max 31/34 ton totalvikt2

 − Alternativa däckutrustningar: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 750.

 − Maximal lastvolym1: 44,5 m³
 − Axelvarianter:

 -  Tandem: max 24 ton totalvikt2

 -  Tridem: max 31/34 ton totalvikt2

 − Alternativa däckutrustningar: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 740.

 − Maximal lastvolym1: 38,5 m³
 − Axelvarianter:

 -  Tandem: max 22/24 ton totalvikt2

 − Alternativa däckutrustningar: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8400.

 − Maximal lastvolym1: 38 m³
 − Axelvarianter:

 -  Tandem: max 22/24 ton totalvikt2

 − Alternativa däckutrustningar: 26,5" / 30,5"

CARGOS 8300.

 − Maximal lastvolym: 30 m³
 − Axelvarianter:

 -  Tandem: max 22 ton totalvikt2

 − Alternativa däckutrustningar: 26,5" / 30,5"

CARGOS 9500.

 − Maximal lastvolym1: 44 m³
 - Axelvarianter:
 -  Tandem: max 24 ton totalvikt2

 -  Tridem: max 31/34 ton totalvikt2

 − Alternativa däckutrustningar: 26,5" / 30,5"

Teknik för professionella

CARGOS 9000. 
Mångsidig.

CARGOS 8000.
Kompakt och mångsidig.

CARGOS 700.
Kraftfull transportkapacitet.

1 med sidoförhöjning
2 totalvikt
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Rätt vagn för uppgiften:  
lastning, transport och fördelning.

Skördearbete ställer höga krav på tekniken och maskinernas 
kapacitet och effektivitet under varierande förhållanden. 
CLAAS möter kraven med CARGOS 9000 och CARGOS 
8000 kombivagnar samt CARGOS 700 transportvagnar,  
alla med ett flertal utrustningsalternativ.

Avancerad teknik.

CARGOS 9000 och CARGOS 8000 kombivagnar 
med senaste innovationer och högsta kapacitet. 
Demontering av snittverk och spridarvalsmodul 
förvandlar CARGOS snabbt och enkelt från lastarvagn 
till transportvagn för t ex majsensilage, träflis eller 
biomassa.  
Stort urval av tillvalsutrustning ger möjlighet till 
användning under större del av året.

KombivagnarKombivagnen för hela året.

Brett utbud av varianter från CLAAS. Uppbyggnad och 
manövrering, liksom chassi och däck har utmärkande 
egenskaper för kapacitet och skonsamhet mot marken. 
Kunder kan anpassa vagnen individuellt till sin egen 
verksamhet genom många val: tridem eller tandem chassi, 
mekanisk eller hydraulisk fjädring, elhydraulisk styrning eller 
medstyrning, samt ett stort urval av däck från 22,5" till 30,5".

Teknik för professionella
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Teknik i översiktCARGOS kombivagnar.

1 Stabilt ramkoncept och konformad uppbyggnad, 
lastutrymmet är bredare baktill

2 Demonterbart snittverk

3 Demonterbar spridarvalsmodul (tillval)

4 Materialflöde med nedsänkbart medbringargolv,  
500 mm hydraulisk reglering för bekvämt knivbyte  
och snabb tömning

5 Knivbrygga som är frikopplad från snittverket  
och hydrauliskt nedsänkbar för optimalt underhåll

6 Individuell knivsäkring med inställningsbar 
knivspänning

7 CLAAS dubbelkniv

8 Rotor med skruvmonterade segment

9 Pickup med hydraulisk drivning och styrning  
på båda sidor för exakt materialupptag

10 Hydraulisk pickupavlastning och stödhjul i mitten 
(tillval)

11 Lastningsautomatik via hydraulisk framstam  
och vridmomentregistrering på rotordrivning (tillval)

12 AQUA NON STOP COMFORT våtslipning av knivar

13 LED arbetsstrålkastare (tillval)

14 Alternativa däckdimensioner: 22,5", 26,5" och 
30,5"

15 Smal dragbom med bred infästning  
för högsta smidighet och stabilitet

16 Moduluppbyggt chassikoncept

17 Tandem- eller tridemchassi  
med mekanisk eller hydraulisk fjädring, 
medstyrande axel alternativt elhydraulisk  
eller mekanisk-hydraulisk tvångsstyrning

18 Bekväm manövrering, t ex CEMIS

19 Lastviktindikering

20 TELEMATICS
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MaterialflödeIdealiskt materialflöde för maximal effektivitet.

EFS – skonsamt mot fodret.

Med EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS), koncept för 
materialflöde, är CARGOS idealisk för skörd av grönfoder. 
Pickup, rotor och medbringargolv är anpassade för perfekt 
upptagning och skonsam lastning.

Medbringargolvets förlängning med 500 mm placerar 
materialet direkt i lastutrymmet efter snittning.  
Denna konstruktion är överlägsen alternativet:  
en brant och smal inmatningskanal över rotorn.  
Detta gör att effektbehovet vid inmatning är betydligt lägre  
och bränsleförbrukningen reduceras.

Högre lastvikt utan högre effektbehov.

Medbringargolvets stigning till lastutrymmet gör att fodret 
pressas uppåt och komprimeras. Det trycks sedan bakåt  
och lastmängden kan ökas med upp till 15 %.

Bästa foderkvalitet.

Med rotorns 22 mm breda vingar matas materialet extra 
skonsamt till lastutrymmet. I kombination med inställningsbar 
lastningsautomatik garanteras optimalt kapacitetsutnyttjande 
och hög foderkvalitet även vid fuktig gröda.

Vågrät inlastningsposition.

Materialflödessystemet EFS ger ytterligare en fördel:  
Även med stora däck upp till 30,5" kan kombivagnen  
köras i vågrät inlastningsposition.  
Ökad kapacitet med minskat effektbehov  
samt jämn belastning på axlar och bromsar,  
sammantaget ger detta ökad livslängd.

1 Lastningsautomatik via hydraulisk framstam  
och vridmomentregistrering på rotordrivning (tillval)

2 EFS med nedsänkbart medbringargolv,  
500 mm hydraulisk reglering för bekvämt knivbyte  
och snabb tömning

3 Knivbrygga som är frikopplad från snittverket och 
hydrauliskt nedsänkbar för optimalt underhåll och 
rengöring. 

EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS).  
Bränsleeffektivt och skonsamt med hög kapacitet  
– för bästa materialflöde.

4 CLAAS dubbelknivar och innovativ knivsäkring med 
inställbar knivförspänning.

5 Stödhjul i mitten för optimal markföljning (tillval)
6 Pickup med styrning på båda sidor för exakt material-

upptag, hydraulisk drivning och som tillval, hydraulisk 
avlastning
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Materialflöde

Perfekt för långa arbetsdagar.

Robust konstruktion med den stabilitet som krävs.  
Ramen har 300 mm hög C-profil, massiva stolpar och 
sidoväggar av kraftig plåt. Översta delen är perforerad  
för god översikt över last och fyllningsgrad.

Medbringargolvet.

Medbringargolvet kan regleras hydrauliskt uppåt till vågrätt 
läge och 90° nedåt för bästa åtkomst till inmatningsaggregatet 
vid t ex rengöring och service.

Vid lastning är medbringargolvet nedsänkt 500 mm för 
optimalt flöde i EFS direkt från rotorn till lastutrymmet. 
Skonsamt mot fodret och bränslebesparande.

Funktionell och praktisk konstruktion.

Stabil transport av hackad grönmassa eller flis.  
Kraftig botten av 3 mm varmförzinkad plåt.  
Styrskenor av metall och rostskyddade bottenkedjor  
för snabb och effektiv tömning.

Exakt och kontinuerlig mekanisk kedjespänning.  
Styrskenor med skruvförband kan vid behov enkelt bytas ut. 
Framstammen har 5° lutning bakåt för bästa materialflöde  
och flera öppningar för god genomsikt.

Mer volym.
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MaterialflödeEFS med enorm kapacitet.

Pickup.

Pickup med styrning på båda sidor och arbetsbredd på 2 m. 
Fem rader fingrar tar upp stora mängder gröda och ger 
perfekt materialflöde med minimalt effektbehov.  
Tack vare låg pickup med liten diameter matar den även kort 
och fuktigt material effektivt till rotorn.  
Lågt varvtal säkerställer rent foder. Underhållsfri hydraulisk 
drivning som styrs via Load-Sensing mjukstartar pickupen 
skonsamt.  
Pickupen kan utrustas med hydraulisk avlastning  
och stödrulle i mitten med höjdjustering för optimal 
markföljning, även vid fuktiga förhållanden.  
Skonsamt mot pickup och gräsvall.

Rotor med bultade segment.

Rotor med kammar i nio spiralformade rader och 22 mm 
breda fingrar garanterar bästa snittkvalitet och transporterar 
fodret skonsamt uppåt in i lastutrymmet.  
Rotorns diameter på 860 mm ger lugn, jämn gång och 
skyddar drivlinan mot lasttoppar.  
Rotorn drivs via en kraftigt dimensionerad kuggväxel.  
Fingrarna är fastskruvade i tre segment på rotorhöljet.  
Vid behov kan enskilda segment enkelt bytas ut.

Nedsänkbar knivbrygga.

Knivbrygga som är frikopplad från snittverket och  
hydrauliskt nedsänkbar för underhåll och rengöring.  
Kan enkelt svängas ut vid knivbyte.

Skonsamt.

Hydraulisk avlastning (tillval) för pickupen  
säkerställer rent upptag och rent foder.

Individuell knivsäkring.

Alla knivar är individuellt avfjädrade mot främmande föremål, 
svänges bakåt och går automatiskt tillbaka.

Knivsäkring med inställningsbar knivspänning.

Knivspänning ställes in med vev för rätt säkringsmotstånd vid 
varierande betingelser.

Bästa foderkvalitet.

De breda matningsvingarna säkerställer  
rent snitt och skonsamhet mot fodret.
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CLAAS dubbelkniv

CLAAS dubbelkniv är slipad på båda sidor och är extremt 
stabil. Innovativ form med bred bas ända ut till knivspetsen 
säkerställer maximal stabilitet så att kniven fyller knivspalten.  
De 40 knivarna kräver minimalt med underhåll och levererar 
högsta snittkvalitet.  
Vid behov kan de vändas, så att man inte behöver avbryta  
för slipning vid långa arbetspass. 

Kraftig dubbelkniv med knivsäkring.

Alla knivar är individuellt avfjädrade mot främmande föremål. 
De svänges bakåt och går automatiskt tillbaka.  
Säkringens känslighet kan justeras.  
Vid behov kan knivarna kopplas ur med hydraulik.

Hållare för en extra knivsats.

Extra hållare med plats för en extra sats dubbelknivar.  
På så sätt har man tillgång till fyra satser optimalt slipade 
knivar för absolut högsta snittkvalitet under långa arbetspass.

Utfällbar knivbrygga för enkelt knivbyte.

CARGOS kombivagnar erbjuder optimal åtkomst tack vare 
den hydrauliskt utfällbara knivbryggan och medbringargolvet 
som kan fällas ned 90°.  
Central knivlåsnings- resp. upplåsningsfunktion underlättar 
knivbytet.  
Knivsäkring säkrar knivens position när knivbryggan fälls in.

Kniven för perfekt snitt. 

CARGOS dubbelkniv med speciell stållegering och härdning 
har en beprövad hållbarhet för lång livslängd och maximal 
snittkvalitet.

Dubbelt snittar bättre.

"Jag är mycket imponerad av CARGOS vagnen,  
speciellt snittverket med de stora dubbelknivarna  
och den förstklassiga snittkvalitén."

Günter Eisele, 
lantbrukare,
Baden Württemberg, 
Tyskland
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AQUA NON STOP COMFORT.

 
Det kompromisslösa alternativet till torrslipning:  
Alla vanligt förekommande knivar kan slipas extremt vassa 
med detta unika våtslipningssystem.  
Knivarna kyls hela tiden så att de inte blir glödvarma under 
slipningen och härdningen bibehålls.  
Hälsovådligt damm som uppstår vid slipningen absorberas  
i vattnet och förorenar inte omgivande luft.  
Detta är bra för din hälsa.

 
AQUA NON STOP COMFORT är det första helautomatiska 
våtslipningsaggregatet för knivar på snittvagnar och pressar. 
Oberoende av knivarnas slitage slipas dessa inte längre efter 
fasta radier, utan exakt längs sin individuella kontur. 

Genom den konstant korrekta slipvinkeln bibehålls knivens originalradie och 
-kontur.

Enkel manövrering: inget manuellt ingrepp behövs, korta ställtider.

Enkel påfyllning tack vare lucka med stor öppningsvinkel.

AQUA NON STOP COMFORT har tilldelats DLG silvermedalj.

KnivslipningsautomatAutomatiskt konstant knivskarp.

Automatiskt bearbetas upp till 52 knivar per omgång.  
Med utbytbara schabloner kan knivar av många olika fabrikat 
slipas exakt.

Dina fördelar jämfört med vanliga slipningsprocesser:
 − Lägre bränsleförbrukning med konstant vassa knivar
 − Mindre knivslitage genom längre hållbarhet för knivarna
 − Längre livslängd för knivarna
 − Avlastning för hela drivlinan genom optimalt slipade knivar
 − Högre kapacitet och mer avverkad areal 
 − Mera exakt slipning, mera effektivt och mycket enklare än 
som kan uppnås vid torrslipning på plats i vagnen 

"Vi är imponerade av AQUA NON STOP COMFORT  
för perfekt knivslipning och de vändbara knivarna för  
dubbelt så lång tid mellan slipningarna."

Menno Poppink, 
Driftsansvarig, 
Poppink Bros. B.V., 
Nederländerna.

Montera den andra knivsatsen  
från extrahållaren.

Börja dagens arbete med välslipade knivar.

Fyra satser optimalt slipade knivar  
med AQUA NON STOP COMFORT  
och CARGOS slipningsanvisning.

Slipa därefter båda knivsatserna med  
AQUA NON STOP COMFORT i den  
unika våtslipningsprocessen.

Vänd knivarna och kör vidare  
med nyslipade knivar.

Vänd knivarna och kör vidare  
med nyslipade knivar.
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Optimal lastning.

En övre läm på framstammen förhindrar spill  
när vagnen används som snittvagn.  
På CARGOS 9000 kan den fällas 90° framåt  
för ökat lastutrymme. Tillval på CARGOS 8000. 

Framstammen kan utrustas med integrerad,  
inställbar inlastningsautomatik.  
En vinkelsensor registrerar att framstammen  
har fällts ut och medbringargolvet aktiveras.  
En momentsensor på rotordrivningen registrerar 
vridmomentet.  
Kombinationen av de båda sensorerna garanterar optimal 
fyllning av vagnen och fullt utnyttjande av lastvolymen.

Automatiskt stopp av inmatningen.

Vid ett eventuellt stopp i inmatningen sänks knivbryggan  
och fälls ut. Föraren larmas och stannar.  
Materialet som stoppar får ökat utrymme när föraren startar 
upp igen och därefter återgår knivbryggan automatiskt till 
arbetsläge.

Automatisk reglering av draget underlättar 
förarens arbete och säkrar maximal effektivitet.

Alla CARGOS kombivagnar har som standard tre positioner 
för inlastning, transport eller vändtegsläge. 

Unik, automatisk reglering av draget finns som tillval på 
CARGOS 9000 och 8000.

Vid körning i inlastningsläge ger automatiken hela tiden  
ett perfekt avstånd mellan draget och rotor / pickup  
samt säkerställer optimalt materialflöde på ojämna fält. 
Underlättar för föraren, ökar kapaciteten och är  
skonsamt mot pickupen.

Genomtänkt lastning. Lastning

Hela volymen utnyttjas.

En sensor för fyllnadsgrad (tillval) mäter med ultraljud 
avståndet mellan materialet och bakluckan.  
När sensorn indikerar via terminalen att lastutrymmet är fullt, 
stannas automatiskt medbringargolvet.  
På vagnar med spridarvalsar är fyllnadssensorn placerad på 
den nedre spridarvalsen, och på vagnar utan spridarvals sitter 
den på bakluckans låsmekanism.

Behov av mera volym?

Med sidoförhöjning (tillval) kan lastvolymen ökas med upp till 
2,5 m3, beroende på modell.

Sensor för fyllnadsnivå. Sensor för vridmoment. Vinkelsensor på framstammen.Automatisk eliminering av stopp i 
inmatningen premierades med DLG-
silver.

Med automatisk reglering av draget 
tar pickupen upp helt rent på ojämna 
fält.

Hydrauliskt justerbar framstam.
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Kombivagnens konstruktion i modulsystem gör det enkelt  
att eftermontera spridarvalsar. Spridarvalsmodulen (tillval) 
omfattar två eller tre spridarvalsar för kombivagnarna 
CARGOS 9000 och 8000, två valsar för transportvagn 
CARGOS 700, samt komplett drivlina från huvud-
transmissionen. Spridarvalsarna med extremt stabila, 
spiralmonterade fingrar har en diameter på 460 mm  
och ger optimal tömning samt bästa fördelning av fodret. 

Vridmomentstyrd tömning (tillval) minskar automatiskt botten-
kedjornas hastighet stegvis efterhand som belastningen på 
valsarna ökar.  
Maximalt effektiv och skonsam tömning utan igensättning.  
Demontering av hela modulen tar endast 15 min.  
Snabbare tömning och nyttolasten ökas med 500 kg.

Driftsäkert medbringargolv.

Den hydrauliska drivningen för medbringargolvet har en 
skyddad placering i C-profilen.  
På CARGOS 700 och 8000 har den ett eller två växelsteg  
och på CARGOS 9000 har den två steg.  
CARGOS 9000 har drivning på båda sidor och den genom-
gående drivaxeln har stödlager i mitten för att ge tillförlitlig 
tömning även vid stora laster.  
Medbringargolvet svänger upp i horisontellt läge för snabb 
och total tömning.

Snabb och effektiv tömning.

Alla CARGOS kombivagnar har baklucka med stor och 
ställbar öppningsvinkel.  
För optimal tömningskapacitet med spridarvalsar kan 
tömningshastigheten ökas individuellt i medbringargolvets 
lägsta växel.  
Konformad påbyggnad som breddas 5 cm bakåt  
underlättar tömningen ytterligare.

TömningVälfylld silo.

Valsmodul med två valsar för transportvagnar.Valsmodul med två valsar för kombivagnar.Valsmodul med tre valsar för kombivagnar.

Effektiva spridarvalsar.
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Flexibelt.

Exklusivt hos CLAAS:  
Demonterbart snittverk.

Hela inmatnings- och snittaggregatet kan enkelt monteras 
eller demonteras på ca 20 minuter.  
Efter demontering belastas vagnens övriga utrustning mindre 
och nyttolasten ökas med 2,5 ton.  
Underhåll och rengöring förenklas.

Två skruvförband på vänster resp höger sida  
förbinder hela snittverket med huvudramen.  
För montering / demontering behöver man bara ansluta /  
koppla loss hydraulslangarna, drivningens koppling samt 
elanslutningen.  
Samtliga inställningar på aggregatet bibehålls.

För bortmontering av aggregatet finns det ett transportställ 
som tillval. Vid bortmonterat aggregat är det även enkelt att 
utföra underhålls- och rengöringsarbeten.

Ombyggnad till transportvagn

Lossa skruvarna. Koppla loss drivaxeln. Montera täckplåtarna över inmatningskanalen.Lossa hydraulanslutningen.Alla styrfunktioner manövreras på vagnens sida.
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ManövreringFull kontroll över allt.

NYHET: CEMIS 700.

Med CLAAS CEMIS 700 terminal kan du oberoende  
av traktorn manövrera maskinerna via Load Sensing 
komforthydraulik och ISOBUS.  
CEMIS 700 kombinerar manövrering via pekskärm,  
knappar eller vrid-tryck-omkopplaren.  
Dessa möjligheter i kombination med ergonomisk design  
ger användarvänlig manövrering och logisk navigering  
genom menyerna.  
Terminalen kan också visa färgbilder från två kameror.

Flexibel manövrering.

Alla CARGOS kombivagnar och CARGOS 750 och 760 
BUSINESS har Load Sensing komforthydraulik som standard. 
Manövrering centralt via CEMIS 700 eller en traktor med 
ISOBUS kompatibel terminal, t ex CEBIS med ISO UT på  
de senaste AXION och ARION serierna.  
Manövrering av maskinerna kan också utföras via annan  
ISOBUS terminal, t ex S 10.

Enhands-manövrering.

Med AUX manövrering kan man lägga alla viktiga 
redskapsfunktioner på traktorns manöverspak.  
Bokstavligen har man vagnens alla funktioner i ett handgrepp.

UT står för Universal Terminal.  
Möjligt att manövrera en maskin från flera 
terminaler eller flera maskiner från en terminal  
– förutsatt att alla är UT kompatibla.

Notera:

AUX är förkortning för Auxiliary Control.  
Maskinens funktioner kan regleras direkt  
från F-knappar eller traktorns manöverspak.  
Det finns två olika auxiliary control standarder;  
AUX-O och AUX-N.

NYHET

CEMIS 700 CEBIS med ISO UT

Storlek, bildskärm 7" 12"
ISOBUS manövrering (ISO UT) UT 1 / UT 2 UT 1 / UT 2
Manövrering Knappar / vrid-tryck-omkopplare / AUX-O / AUX-N Vrid- tryck-omkopplare / AUX-O / AUX-N
Pekskärm Standard Standard
Kamera-gränssnitt Standard (2) Standard (2)
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System för förarassistansSmart uppkoppling.

TIM SPEED CONTROL.

TIM SPEED CONTROL styr traktorns körhastighet automatiskt  
i förhållande till belastningen på CARGOS.  
Jämnt materialflöde och optimal snittkvalitet.  
CARGOS kapacitet utnyttjas effektivt, utan driftstopp.  
TIM SPEED CONTROL underlättar förarens arbete och 
inställningarna kan justeras för olika förhållanden.  
Traktor / lastarvagn från CLAAS är en effektiv kombination.  
Fr o m säsongen 2020 kan CARGOS styra alla AEF / TIM 
kompatibla traktorer.

Skörda så effektivt som aldrig förr.

Med TELEMATICS på CARGOS kombivagnar erbjuder 
CLAAS ett system som effektiviserar skördearbetet  
och ger bästa maskinutnyttjande.

TELEMATICS styr.

TELEMATICS registrerar t ex tid, antal laster, vikt, samt överför 
dessa data till PC för lagring och vidare bearbetning. 
Skördeprocessen effektiviseras och maskinparken utnyttjas 
maximalt.
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Belysning

Optimal lasttäckning för alla modeller.

Tillförlitlig lasttäckning vid vägtransport som tillval för alla 
CARGOS modeller. Utrustningen täcker effektivt ut på båda 
sidor och manövreras bekvämt och enkelt av traktorföraren 
från hytten.

Perfekt överblick.

Med backkameran PROFI CAM 3 har du alltid total överblick 
över området bakom vagnen.  
På 7" skärmen kan visas upp till fyra kamerabilder samtidigt.

Säkerhet dygnets alla timmar.

Belysningspaket för nattskiftet.

För arbete på natten finns ett belysningspaket  
från HELLA som tillval för CARGOS med upp till  
11 LED arbetsstrålkastare.  
LED belysning kan ge 60 % mer ljus med 20 % lägre 
energiförbrukning.

LED strålkastarna gör natten till dag  
och säkerställer optimal belysning på:
2 x pickup och materialflöde
1 x knivbrygga för knivbyte
2 x lastutrymmets insida
2 x stänkskärmar
4 x utsidorna
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Dragbom | Tillkoppling | Drivning

Rotordrivning.

Drivning av CARGOS sker via en dubbel vidvinkelaxel. 
Överbelastningskoppling med 1800 Nm på CARGOS 8000 
och 2000 Nm på CARGOS 9000 skyddar drivningskompo-
nenterna vid hög belastning.  
Traktorns PTO-axel överför kraften till huvudtransmissionen. 
Via en tandad koppling är denna sammankopplad med 
rotorns kuggväxel i oljebad.  
Denna konstruktion möjliggör enkel koppling vid montering 
eller demontering av snittverket.

Drivning till spridarvalsar.

Spridarvalsarna drivs via en vinkelväxel.  
En smatterkoppling skyddar spridarvalsarna  
mot överbelastning.

Dragbom, flera varianter.

För högsta stabilitet och smidighet är de nya CARGOS 
modellerna utrustade med en robust, smal dragbom med 
bred infästning på tvärbalken. Kombivagnarna har som 
standard låg kopplingspunkt med tillåten dragbomsbelastning 
på 3 ton. För högre tillåten totalvikt kan tandemmodellerna 
som tillval utrustas med dragbom för 4 ton belastning, 
standard på tridemmodellerna.  
Stödben med höjdjustering är integrerat i dragbommen.

Tillkoppling.

Vagnarna kan levereras med dragögla eller kulkoppling. 

Fjädrande drag. 

CARGOS 700 kan som tillval utrustas med fjädrande dragbom 
via två tryckackumulatorer för högsta körkomfort vid både 
vägtransport och körning i fält.  
På CARGOS 8000 och 9000 är det standard.  
Alla CARGOS är utrustade med kraftigt dimensionerade 
lyftkolvar på draget för att även med full last på ett säkert sätt 
kunna passera in- och utfarter till och från fälten eller i silon.

Smidigt, effektivt och kraftfullt.

Drivning till spridarvalsar.Kuggväxel för rotor.Rotordrivning.Fjädrande drag.
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ChassiModulär uppbyggnad.

Hjulställ.

Endast CLAAS har ett moduluppbyggt chassikoncept  
med skruvförband, en robust konstruktion med låg vikt.  
Chassit kan levereras med mekanisk parabelfjädring  
eller hydraulisk fjädring.

Bromsar.

CARGOS har väl dimensionerade bromsar  
för säker körning i fält och på väg.
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Däck

Alliance I 380 750/45 R 26.5

CARGOS kan utrustas med stänkskydd enligt landsspecifika regler inom EU.

BKT 710/50 R 30.5

Alliance 128 HS 800/35-22.5Vredestein 710/40 R 22.5

ALLIANCE 885 800/45 R 30.5 

Det bästa av två världar: 26,5".

26,5" däck garanterar optimal bärighet och spårföljning, 
särskilt i fuktig terräng.  
Med fokus på begränsad totalhöjd är det ett utmärkt 
alternativ.

Individuell däckutrustning.

CARGOS är konstruerad för ett stort användningsområde 
med ett brett urval av däckutrustning. Allt efter modell och 
önskemål levereras CARGOS med 22,5", 26,5" eller 30,5" 
däck. 

Maximal skonsamhet mot marken: 30,5".

Däck med stor bärande yta är skonsamt mot underlaget,  
men också ekonomiskt.  
Stora däck, tex 30,5" rullar lättare och bränsleförbrukningen 
minskas.

Låg tyngdpunkt och stor bärande yta: 22,5".

De mindre däckdimensionerna ger vagnen låg tyngdpunkt  
och optimal stabilitet vid körning på fält med lutning.

Optimalt däckurval.
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StyrningStabil och säker i alla hastigheter upp till 60 km/h.

Medstyrande axel.

Allt efter modell kan medstyrande axel levereras på tandem- 
och tridemchassin. Styrningen är låsbar och manövreras via 
ISOBUS terminalen och kan då automatiskt spärras med 
avseende på körhastighet eller vid backning.

Tridem med offset-styrning.

Med elhydraulisk tvångsstyrning kan vagnen köras offset. 
Första och tredje axeln kan styras i samma riktning så att 
föraren kan styra runt hinder eller t ex bort från en silokant  
eller motverka sneddragning vid fältlutning.  
På underlag med dålig bärighet kan däckens bärande yta 
tillfälligt ökas genom att hjulen inte går i samma spår.

Maximalt styrutslag.

Elhydraulisk tvångsstyrning gör det enklare att svänga och  
att vända smidigt på mindre fält även med tridemchassi.

Snabb på vägen.

Alla CARGOS 9000 och 8000 kan levereras  
med chassi för 40 eller 60 km/h.

Axellyft.

På tridemchassi med hydraulisk fjädring kan den främre axeln 
levereras med axellyft (tillval).  
Däckslitage och bränsleförbrukning reduceras.  
Mera vikt överföres på traktorn och dragkraften ökas.

Optimering av elhydraulisk 
tvångsstyrning för vagnsaxlar 
belönades med DLG-silvermedalj  
på Agritechnica 2013.

Elhydraulisk tvångsstyrning.

Endast CLAAS har lättmanövrerad, hastighetsberoende, 
elhydraulisk tvångsstyrning med adaptiv varning i skarpa 
svängar.  
Därmed är styrningen helt automatiskt anpassad  
till körsituationen.  
Styrsystemet väljer den bästa lösningen i förhållande till 
svängar och stabilitet.  
På fältlutningar styrs vagnen säkert i rätt spår.  
Denna innovation fick DLG-silvermedalj. 

Föraren varnas i snäva kurvor via ljudsignal innan traktorn  
och dragbommen riskerar att stöta ihop.  
CARGOS lämpar sig utmärkt även för regioner med mindre 
fält eller vid smala passager.
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CARGOS 9000.

Utrustad med senaste nyheter lämpad för 
maskinsamarbete eller stora driftsenheter.

CARGOS Lastvolym (DIN)
Vid medium 
kompression

9600 m3 501 1001

9500 m3 441 881

1 Extra lastvolym med sidoförhöjning

CARGOS 9000Mästare i kapacitet.
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CARGOS 9000Kapacitet utan konkurrens.

För de stora uppdragen.

CARGOS 9000 med totalvikt på upp till 34 ton  
och kapacitet som inga andra kombivagnar. 

Kort avstånd mellan stolparna och stort antal stolpar  
gör vagnen stabil och därmed lämplig för transport av flis.

Högsta kapacitet.

CARGOS 9000 serien är dimensionerad för maximalt 
genomflöde.  
Huvuddrivningen skyddas mot överbelastning med 
smatterkoppling på 2000 Nm.  
Kraftfull drivning innebär hög kapacitet på rotorn,  
men också snabb och effektiv tömning.

"Stor lastvolym, hög komprimering och utmärkt snittkvalitet 
även i tungt och vått gräs."

"CARGOS är trots storleken extremt stabil på sluttande fält 
och smidig på mindre fält som är vanliga i regionen där jag 
har mina kunder."

"Jag är mycket nöjd med vagnarnas prestanda  
och servicen från CLAAS är mycket viktig."

Jens Breuer, 
entreprenör, 
Nordrhein-Westfalen,
Tyskland
CARGOS 9600 och 
9500

Christian Popp, 
Goldkronach Bayern, 
Tyskland
CARGOS 9500 
Tridem

Dimitar Machuganov,
AZD AGRO, 
Bulgarien
4 x CARGOS 9600

Vridmomentstyrd tömning.

Bottenkedjornas hastighet minskas automatiskt stegvis 
efterhand som belastningen på spridarvalsarna ökar.

Extra volym.

Med sidoförhöjning ökas lastvolymen med 2,5 m³  
på alla modeller i CARGOS 9000 serien.  
Snabbt och enkelt att montera. Tillval.
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CARGOS 8000.

CARGOS 8000 serien är perfekt för egenmekanisering  
eller maskinsamverkan under hela året.

CARGOS Lastvolym (DIN)
Vid medium 
kompression

8500 m3 41,5 82
8400 m3 381 71
8300 m3 30 60

1 Extra lastvolym med sidoförhöjning

CARGOS 8000I drift året om.
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CARGOS 8000Proffsteknik för egen verksamhet.

CARGOS 8000 serien.

Perfekt för egenmekanisering eller maskinsamverkan  
med proffsig och driftsäker teknik.

Teknik från de större vagnarna ger möjlighet att anpassa 
vagnarna till din verksamhet. Lastvolymer upp till 41,5 m3.  
För bästa skonsamhet mot marken finns t ex CARGOS 8500 
som tillval med tridem och 30,5" däck – helt unikt i klassen. 
CARGOS 8400 med sidoförhöjning och 38 m3 lastvolym är en 
mycket intressant modell från CLAAS i detta segment.

Lantbrukare Harmen Bouma använder sin CARGOS 8500 
för skörd av färskt gräs för direktutfodring.

"Jag behöver en vagn med hög kapacitet men som är 
skonsam mot den känsliga grödan. CARGOS passar helt 
enkelt bäst för detta."

"De automatiska funktionerna underlättar förarens arbete, 
efter en kort introduktion blir en ny förare också effektiv."

Dubbelknivarna spar tid och är enkla att använda. "Hela 
årets foderskörd på min gård utan att slipa dubbelknivarna. 
Den tiden betyder mycket för mig under skördeperioden."

Lantbrukare
Heiko Gronewold,
Niedersachsen
CARGOS 8400

Entreprenör Hermut Hubert köpte 2015 sin första CARGOS 
8500 Tridem, följt av den andra 2016 och en tredje 2019. 
Han arbetar ofta på blöta mossmarker och är mycket nöjd 
med sin vagn:

"CARGOS har mycket kraftig konstruktion och klarar 
besvärlig skörd absolut störningsfritt."

Entreprenör Hermut 
Hubert, 
Niedersachsen, 
Tyskland
3x CARGOS 8500

Lantbrukare Harmen 
Bouma, 
Nederländerna, 
CARGOS 8500

Entreprenör Mike 
Kettle, 
Kettle Contracting 
Ltd., New Zealand  
CARGOS 8300
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Perfekt kedjereaktion.

En skördekedja fungerar optimalt när alla led har 
kapacitet och effektivitet som stämmer överens.  
Transportvagnen CARGOS 700 med 51 m3 lastvolym 
matchar kapaciteten hos JAGUAR.  
Komplett skördekedja från CLAAS.

CARGOS Lastvolym (DIN)
760 m3 511

750 m3 44,51

740 m3 38,51

1 Extra lastvolym med sidoförhöjning

TransportvagnarTransportarbeten.
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KonstruktionDriftsäker och kapacitetsstark.

Stabilitet.

Kraftig botten och 300 mm hög C-profil gör att också 
CARGOS 700 modellerna är extremt stabila och även 
lämpade för flistransport.  
CARGOS är byggd för långa transporter på landsväg  
såväl som tuffa tag på småvägar och ojämna fält.

Kedjespänning.

Korrekt kedjespänning ger låg förslitning och säker drift. 
Skruvarna för justering är lätta att komma åt.

Draget.

Draget är kraftigt och smalt, en fördel vid skarpa svängar. 
Integrerat stödben, väl skyddat vid transport  
och enkelt fällbart för parkering.

Medbringargolvet.

Golv av varmförzinkat stål för rostskydd och lång livslängd. 
Fyra kraftiga kedjor tål hög belastning.  
Kugghjulens ingrepp ger stabil och tillförlitlig drift samt  
håller kedjorna rena från fasthängande flis eller grönmassa.

Individuellt utrustat chassi. 

Även CARGOS 700 utrustas med CLAAS moduluppbyggda 
tandem- eller tridemchassi.  
Kan levereras antingen med mekanisk fjädring eller som tillval 
med hydraulisk fjädring.  
Flera olika varianter däckutrustning (22,5", 26,5" eller 30,5")  
att välja på för att anpassa CARGOS 700 till den användning 
som avses.

Lättmanövrerad med maximal lastvolym.

Framstammens lutning framåt på 30° och lastutrymmets 
koniska utformning innebär maximal lastvolym.  
Chassits korta konstruktion gör vagnen extremt 
lättmanövrerad.

Alla tre modeller kan levereras med extra sidoförhöjning  
för att öka lastvolymen.
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Hydrauliskt reglerbart dragHydrauliskt reglerbart drag.

Det hackade materialet hamnar där det ska.

Genom att sänka det hydrauliska draget blir vagnen lägre 
framtill och det blir lättare att träffa rätt med utkastet från 
fälthacken, inte bara när man kör rakt fram utan också  
vid svängar.  
Till- och frånkoppling förenklas genom att dragets höjd  
kan regleras hydrauliskt med ett knapptryck.

Snabbare tömning.

Genom att höja draget, kortas tömningstiden väsentligt. 
Lasten tippas bakåt och transporteras snabbare ut.  
Vagnens koniska form i kombination med kraftig bottenmatta 
som har drivning på båda sidor och två hastigheter, bidrar 
också till effektiv och snabb tömning.

Ökad dragförmåga.

Genom att höja draget blir avståndet kortare mellan traktorn 
och vagnens främre axel, drivkraften ökas och ev slirning 
minskas. 

Kraftig hydraulkolv höjer draget även med full last på vagnen.  
Väljer man drag med hydraulisk fjädring får man mycket hög 
körkomfort på landsväg.

Markeringspil för vågrätt läge.Höjning och sänkning av vagnen  
med hydrauliskt drag.

Hydraulisk fjädring på draget med 
ackumulatortankar (tillval).

Två hydrostatmotorer med hög effekt 
i kombination med tvåstegs-drivning 
av bottenmattan ger snabb tömning.

Hydraulreglering av draget med två 
väl dimensionerade dubbelverkande 
kolvar.
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TömningEffektiv tömning.

Spridarvalsmodul med drivning.

Två robusta spiralformade spridarvalsar med kraftiga fingrar 
ger jämn fördelning i silon.  
Valsarna drives med vidvinkel PTO-axel.

Snabb tömning.

CARGOS 750 och 760 har två hydrostatmotorer med  
hög effekt som i kombination med tvåstegs-drivning 
av bottenmattan ger snabb tömning.

Sekvensstyrning.

När bakluckan når en förinställd öppningsvinkel  
startas bottenmattan automatiskt.

Spridarvalsmodulen 
kan snabbt och enkelt 
demonteras. Vagnens 
egenvikt minskas med 
ca 500 kg, lastvikten 
och lastvolymen kan 
ökas.
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Utrustning | StyrningCARGOS 700.  
Smidig och flexibel vagn med många möjligheter.

NYHET

Säkring av last.

Alla CARGOS 700, både BUSINESS och TREND,  
kan levereras med hydrauliskt transportkapell.  
Manövreras via manöverpanel och dubbelverkande 
hydraulventil från förarplats.  
Lasten är snabbt och enkelt säkrad vid transport.

Maximalt styrutslag.

Upp till 15° styrutslag även med de största däcken ger  
både optimal manövrering och skonsamhet mot marken.  
I kombination med elhydraulisk tvångsstyrning finns en 
patenterad funktion för styrvinkelvarning.  
Ljudsignal varnar föraren om svängvinkeln är så snäv att  
det finns risk att traktorn stöter ihop med vagnens drag.

Elhydraulisk tvångsstyrning.

Axlarnas styrutslag justeras automatiskt i förhållande till 
körhastigheten för att säkerställa maximal körstabilitet.  
Unikt från CLAAS är dynamisk justering av styrlinje.  
Fördelar: nyttan av maximal däckstorlek med skonsamhet  
mot marken, och optimal manövrering av ekipaget på ett 
säkert sätt. 

NYHET: Mekanisk-hydraulisk tvångsstyrning.

Vid hydraulisk tvångsstyrning regleras hydrauliken (enkel- eller 
dubbelverkande) via ett länksystem, kopplat till traktorn med 
50 mm kula.  
Säkerställer exakt spårföljning på lutande fält och är smidigt 
och skonsamt mot däcken vid backning.

Medstyrande axel.

Medstyrande axel på TREND modeller låses via ett 
enkelverkande hydrauluttag.

Utrustningsvarianter BUSINESS TREND
Modell 760 750 760 750 740
Lastvolym 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 36,5-38,5 m3

Chassi Tridem Tridem
Tandem

Hydraulisk / Mekanisk Hydraulisk / Mekanisk
Styrning Elhydraulisk tvångsstyrning

Mekanisk-hydraulisk tvångsstyrning Mekanisk-hydraulisk tvångsstyrning
Medstyrande axel Medstyrande axel

Däck 26,5" / 30,5" 26,5" / 30,5"
Manövrering ISOBUS

Hydraulventiler
Tillval Fjädrande drag.

Spridarvalsar
Hydrauliskt transportkapell

LED arbetsstrålkastare

Fjädrande drag.
Spridarvalsar

Hydrauliskt transportkapell
LED arbetsstrålkastare

Lastviktindikation (för hydrauliskt chassi)Axellyft (för 
tridem och hydrauliskt chassi)

Sekvensstyrning, medbringargolv
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CARGOS 700 BUSINESSBUSINESS utrustning.

Professionell nivå.

CARGOS 700 BUSINESS har som standard Load Sensing 
hydraulik med kontinuerligt oljeflöde och ISOBUS kompatibel 
styrning.  
Via t ex CEMIS 700 kan funktioner programmeras och 
manövreras med traktorns joystick.  
Förarens arbete kan underlättas av flera automatiska 
funktioner, som t ex förinställda höjder för draget. 

Effektivitetsfördelar.

BUSINESS modellerna har tvåstegs-drivning av bottenmattan 
för snabb tömning.  
Stora däck – 26,5" som standard, tillval 30,5" – gör vagnen 
lättkörd och smidig med skonsamhet mot underlaget. Mer komfort om så önskas.

Värdefulla tillval till din CARGOS BUSINESS:
 − mekanisk-hydraulisk tvångsstyrning 
 − elhydraulisk tvångsstyrning med offset-styrning
 − lastviktindikering 
 − lastsäkring med kapell
 − programmerbar styrning av belysning

Professionell lasttäckning.

Hydrauliskt transportkapell manövreras manuellt via 
manöverpanel eller dubbelverkande hydraulventil från 
förarplats, alternativt kan flera positioner förprogrammeras 
(gäller BUSINESS modeller).
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CARGOS 700 TREND

Ordning och reda vid parkering.

Hållare för alla slangar och kablar när vagnen parkeras.  
Logiska dekaler gör det enkelt att placera allt på rätt ställe.

TREND utrustning. Helt enkelt bra.

Enkel och bekväm manövrering.

På CARGOS 700 TREND manövreras bottenmatta, hydraul-
reglerat drag, baklucka och styraxel via traktorns hydrauluttag.  
Bottenkedjornas tvåstegsdrivning (tillval) och alla arbets-
strålkastare manövreras via en särskild manöverenhet (tillval).  
Sekvensstyrning (tillval) startar bottenkedjornas tvåstegs-
drivning när bakluckan öppnats till en viss vinkel. 

Smidig medstyrning.

Alla CARGOS 700 TREND, både tandem och tridem,  
har medstyrande axel.  
Tyngdöverföring till traktorn från vagnens främre axel  
sker via det hydrauliskt reglerbara draget.  
Traktorns dragförmåga ökas, en fördel t ex vid backning  
med full last.  
TREND modellerna kan utrustas med däck upp till 30,5". 
TREND kan också som tillval utrustas med mekanisk-
hydraulisk tvångsstyrning.

Enhandsgrepp.

TREND med CLAAS CMOTION joystick –  
extremt bekväm manövrering.
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BioenergiEnergitransportör.

Vicker och råg med gräsinsådd.

Baljväxter binder kväve som efterföljande gröda av spannmål 
eller gräs kan tillgodogöra sig. 

Hög torrsubstanshalt på 30 % i grödan är bra vid ensilering. 
Grödan skördas och snittas med DIRECT DISC / JAGUAR 
och köres direkt till silo med CARGOS transportvagnar.

Skålört.

Skålört är en aktuell energigröda. Ganska okänd för några år 
sedan, men nu ofta omtalad på konferenser ang bioenergi.

Flerårig gröda, plantan kan bli upp till tre meter hög och man 
har gjort försök att odla den som alternativ till majs.  
Insekter samlar både pollen och nektar från de intensivt gula 
blommorna. 

Flis till bioenergi.

Stabila sidoväggar och kraftig bottenmatta gör att CARGOS 
är lämplig för transport av flis. Framkomlighet på ojämnt 
underlag är också ett argument som talar till fördel för 
CARGOS. Hydraulisk fjädring ger chassit unika egenskaper  
för transport längs skogsvägar eller från energiplanteringar  
med poppel, salix eller liknande, samt med gallringsvirke från 
skogen.  
Ett samtal med din CLAAS återförsäljare kan vara början till  
en lösning hur våra produkter kan användas och utnyttjas 
effektivt i ett allsidigt lantbruk. 

Lusern – utmärkt fodergröda.

En högvärdig proteingröda måste skördas från fältet så skon-
samt som möjligt. Senare ska den kanske också torkas och 
pelleteras, det är viktigt att inget går förlorat.

CARGOS kombivagn har ett mycket skonsamt materialflöde, 
från pickup via rotor in i vagnen och ut igen.  
Skördekedjan JAGUAR + CARGOS 700 ger också  
bra skördekvalitet och högt fodervärde.

Framtiden har många nya möjligheter.

Det finns flera andra energirika grödor förutom gräs och majs. 
Lantbruket producerar inte bara grovfoder utan också biogas 
och flis till bioenergi.

 − Odling av baljväxter binder kväve
 − Förbättring av markens biotoper och humusbalans

 − Reducerat sjukdomstryck och användning av 
växtskyddsmedel

 − Blommande växter lockar bin och andra nyttoinsekter
 − Mångfald kan innebära lägre ekonomisk risk 
 − Fleråriga grödor kan reducera arbetsinsatsen
 − Arbetsintensiva perioder kan utjämnas och maskiner 
utnyttjas under längre tid 

Skörden kan mekaniseras och automatiseras.



66 67

För din trygghet.
CLAAS Service & reservdelar.

CLAAS Service & reservdelar

CLAAS Service & reservdelar  
finns för dig 24/7.

service.claas.com

Leveranser över hela världen.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland,  
har ett reservdelslager med 200000 artiklar  
på mer än 140000 m2 yta.  
Vårt centrala reservdelslager levererar samtliga ORIGINAL 
reservdelar snabbt och tillförlitligt över hela världen.  
Din CLAAS partner förser dig snabbt med lösningen:  
För din skörd och för din verksamhet.

Din lokala CLAAS partner.
Oavsett var i världen våra kunder finns, levererar vi alltid  
den personliga service som de behöver.  
CLAAS partners står till förfogande dygnet runt.  
Med kunskap, erfarenhet, engagemang och första klassens 
utrustning.  
För din trygghet.

För din verksamhet: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS erbjuder dig de mest omfattande och 
märkesövergripande reservdels- och tillbehörssortimenten för 
alla tillämpningar inom din verksamhet.

Speciellt anpassat till din maskin.
Passande reservdelar, högkvalitativa serviceprodukter  
och praktiska tillbehör.  
Använd vårt omfattande produktsortiment där vi samman-
ställer exakt den lösning som din maskin behöver för 100 % 
tillförlitlighet.
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CARGOS – såklart!

Kraftfull, effektiv och driftsäker.

 − Lastningssystem som är skonsamt mot fodret och sparar 
bränsle med nedsänkt medbringargolv och perfekt EFS 
materialflöde ända till silon.  
Från upptaget via EFS, lastningsautomatiken, medbringar-
golvsmatningen och till tömningstekniken fungerar varje 
steg optimalt

 − Dubbelknivar för lång användning, hög tömningshastighet, 
elhydraulisk tvångsstyrning.  
TONI ger en permanent överblick över arbetskapacitet  
och maskininställningar

Skonsam mot marken.

 − Stora däckdimensioner och individuellt chassikoncept
 − Pickupavlastning och stödhjul
 − Bra förhållande vikt / kapacitet

Flexibel.

 − Enkel ombyggnad från snittvagn till transportvagn  
genom demontering av snittverket, nyttolasten ökas

 − Modulärt CLAAS chassi perfekt avpassat för olika 
driftförhållanden

Underhållsvänlig.

 − Nedsänkbar knivbrygga och hydrauliskt sänkbart 
medbringargolv för bekvämt knivbyte

 − Stabil CLAAS dubbelkniv

Manövreringskomfort.

 − Belysningskoncept för nattskiftet, fyllningssensor,  
logisk bruksanvisning, viktindikering



●  Standard      ○  Tillval      □  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740
Lastvolym m3 DIN 47,5-501 41,5-441 41,5 35,5-381 30 48,5-511 42,5-44,51 36,5-38,51

Lastvolym vid medium sammanpackning m3 DIN 95-1001 83-881 82 71 60 – – –

Pickup
Upptagningsbredd mm 2000 2000 2000 2000 2000 – – –
Diameter mm 320 320 320 320 320 – – –
Däckutrustning stödhjul 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 – – –
Pinnavstånd mm 61 61 61 61 61 – – –
Markfrigång vid upplyft ledad dragbom mm 790 790 790 790 790 – – –
Hydraul. pickupavlastning, steglös inställning ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Stödrulle i bottenmattans mitt (tillval) ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Rotor
Rotortapp mm 120 120 120 120 120 – – –
Bredd mm 1580 1580 1580 1580 1580 – – –
Diameter mm 860 860 860 860 860 – – –
Medbringarfingrar Antal rader 9 9 9 9 9 – – –

Snittverk
Dubbelknivar (parvis) Antal rader 40 40 40 40 40 – – –
Kortast möjliga snittlängd mm 38 38 38 38 38 – – –
Säkring mot främmande föremål ● ● ● ● ● – – –

Medbringargolv
Medbringargolvkedjor Antal rader 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2
Tvåstegs drivning medbringargolv ●2 ●2 ○ ○ ○ ○2 ○2 ○2

Chassi
Tandemaxel, 18 t, axelavstånd3 mm – – – 1525 1525 – – 1525
Tandemaxel, 20 t, axelavstånd3 mm – 1810 1810 1810 – – 1810 1810
Tridemaxel, 27 t, axelavstånd3 mm 1525 1525 1525 – – 1525 1525 –
Tridemaxel, 30 t, axelavstånd3 mm 1810 1810 181010 – – 1810 – –

Styrning
Medstyrande tandemaxel – ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Medstyrande tridemaxel ○ ○ ○ – – ○ ○ –
Mek. -hydraul. tvångsstyrning, tandem – – – – – ○ ○ ○
Mek. -hydraul. tvångsstyrning, tridem – – – – – ○ ○ ○
Elhydraul. tvångsstyrning, tandem – ○ ○ ○ ○ – ○8 ○8

Elhydraul. tvångsstyrning, tridem ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –

Tillåten totalvikt
Tandemaxel, 18 t ton – – – 21/224 21/224 – – 21/224

Tandemaxel, 20 t ton – 23/244 23/244 23/244 – – 23/244 23/244

Tridemaxel, 27 t ton 314 314 314 – – 314 314 –
Tridemaxel, 30 t ton 344 344 344 – – 344 – –

Mått
Totallängd mm 11940 10800 10800 9720 8595 11230 10090 8950
Totalhöjd5 mm 3870-

3990
3870-
3990

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3870

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3990

Lastyta mm 9100× 
2360

7960× 
2360

7960× 
2360

6820× 
2360

4960× 
2360

8740× 
2360

7600× 
2360

6490× 
2360

Spårvidd mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

●  Standard      ○  Tillval      □  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt

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.

1 Extra lastvolym med sidoförhöjning
2 Dubbelsidig drivning
3 Mekanisk fjädring eller hydraulisk fjädring (tillval)
4 Tillåten stödlast på dragbom 3 ton, som tillval 4 ton, 4 ton standard på tridemmodellerna.
5 Beroende på däckutrustning 30,5" / 26,5" / 22,5" och alternativen med / utan sidoförhöjning
6 10-håls fälgar är standard, däckdimension beroende på axeltyp
7 + 1 ev vid hydrauliskt fjädrat chassi
8 BUSINESS med Load Sensing komforthydraulik och full ISOBUS
9 Inklusive styrning för belysning på BUSINESS modellerna
10 Endast i kombination med 30,5" däck
11 Standard på BUSINESS modeller

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740

Däckutrustning6

Alliance 885 Flotation Radial 600/50-22.5 – – – – – ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 710/40 R 22.5 – – – – – ○ ○ ○
Alliance 128 HS Flotation 800/35-22.5 – – – – – ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 620/55 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-380 750/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-381 Flotmaster 800/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○
Alliance 885 Flotation Radial 800/45 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○

Manövrering
ISOBUS kompatibel ● ● ● ● ● ○8 ○8 –
ISOBUS anslutningskabel ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
CEMIS 700 ● ● ● ● ● ○8 ○8 –

Hydraulik
Hydraulventiler LS (eller 1 ev + fri retur)7 3 dv+1 ev
Power-Beyond anslutning ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Hydraulikkoppling ISO 16028 för anslutning till Flat Face ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Tillval
Automatisk reglering av ledad dragbom ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Automatisk stopp av inmatning ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Sekvensdrivning, medbringargolv ● ● ● ● ● ○11 ○11 ○
3 spridarvalsar (+ drivning) ○ ○ ○ ○ ○ – – –
2 spridarvalsar (+ drivning) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Insatsplåtar för demonterade spridarvalsar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydraul. svängbar frontlucka med påfyllningsautomatik ● ● ○ ○ ○ – – –
Sensor för vridmoment på rotordrivning vid lastning ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Fyllnadsindikator ○ ○ ○ ○ ○ – – –
LED arbetsstrålkastare ○ ○ ○ ○ ○ ●9 ●9 ○
LED sidomarkeringslampor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Transportställ för demonterat inmatnings-/snittaggregat ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Iläggsplåtar för användning vid transport ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Lastviktindikering (endast med hydr. chassi) ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Axellyft för tridemaxel (end vid hydr chassi) ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –
Säkerhetswire för hydraulisk broms ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydrauliskt fjädrad dragbom ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Bakre underkörningsskydd – – – – – ○ ○ ○
Hydrauliskt transportkapell ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Skörda säkrare och bättre.

570018100820 PP ME 1220

claas.se




