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Redo för alla uppgifter.

Lastning och lossning av styckegods eller bulkgods, utfodring, 
balhantering, pallhantering, tunga laster, transporter, redskap 
med separat drivning, vägskötsel, snöröjning – inom lantbruk 
finns alltid uppgifter för teleskoplastare.  
SCORPION kan utrustas med en mångfald av redskap och 
kan ersätta flera specialmaskiner i din verksamhet.

Större serien:
 − Heavy Duty > 5 t 
SCORPION 960 / 756. Idealisk för arbete med hantering 
av stora mängder, eller när det ställs höga krav på kapa- 
citet, driftsäkerhet och förarkomfort.

 − Specialist > 4,5 t
SCORPION 746. Lättkörd och smidig, men samtidigt 
produktiv och tillförlitlig som Heavy Duty modellerna.  
Passar mycket bra för arbete i medium eller större 
klassen med hantering av stora materialmängder.

SCORPION 960 VARIPOWER PLUS 756 VARIPOWER PLUS 746 VARIPOWER

Max lyftkraft kg 6000 5600 4600
Max lyfthöjd m 8,79 7,03 7,03
Effekt vid 2300 rpm 
(ECE R 120)

kW/hk 115 / 156 115 / 156 100 / 136

Max vridmoment vid 1600 rpm Nm 609 609 500

Större serien
Heavy Duty 6 t Specialist 4,6 tHeavy Duty 5,6 t
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Mindre serien:
 − Specialist > 3,5 t
SCORPION 741 / 736.  
För arbeten där det gäller lagom stora materialmängder 
och det passar med en kompakt teleskoplastare med 
god manöverbarhet, bra lyfthöjd och flexibilitet.

 − Allrounder < 3,5 t
SCORPION 1033 / 732 / 635.  
Idealiska för arbeten med mindre materialmängder och 
där det krävs mångsidighet.  
Kompakt konstruktion och god manövrering står i fokus.  
För högre lyfthöjder, väljer man SCORPION 1033.

1 Finns också som robust, 
ekonomisk instegsmodell 
TREND

7411 VARIPOWER 2 7361 VARIPOWER 2 6351 VARIPOWER 2 10331 VARIPOWER 2 7321 VARIPOWER 2

4100 3600 3500 3300 3200
6,93 6,93 6,13 9,75 6,93
100 / 136 100 / 136 100 / 136 100 / 136 100 / 136

500 500 500 500 500

Specialist 4,1 t Specialist 3,6 t
Mindre serien

Allrounder 3,3 tAllrounder 3,5 t Allrounder 3,2 t

SCORPION teleskoplastare
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Teknik i detalj

1 Lyftkraft från 3,2 ton till 6,0 ton

2 Deutz motorer, upp till 115 kW / 156 hk, Stage V

3 Steglös hydrostatisk framdrivning med intelligent 
SMART ROADING funktion 

4 DYNAMIC COOLING: Elektronisk styrning  
av kylfläktens varvtal och reversering

5 Kraftfullt hydraulsystem för produktivt arbete

6 3:e och 4:e hydraulfunktion, överströmnings- 
ledning och fri retur (tillval)

7 DYNAMIC POWER och exaktstyrning av 
hydrauliken för bästa precision och känslighet  
vid arbete på höga höjder 

8 Extern tryckavlastning för 3:e hydraulfunktion  
på bommen

9 Styrskenor för bommen tillgängligt  
för alla modeller som tillval 

10 SMART LOADING förarassistans 

11 Förarhytt med ergonomisk design  
och stora glasytor för optimal sikt 

12 Välj mellan 3,5" kombi-instrument  
eller 7" display

13 Smart parkeringsbroms med automatikfunktion 

14 4:e styrläge: manuell krabbstyrning 

15 Däckstorlek upp till 600 / 55 – 26.5

Imponerar i alla storlekar.
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CLAAS POWER SYSTEMSKraft och driftsäkerhet.
CLAAS POWER SYSTEMS (CPS).

Vår målsättning är att skapa det perfekta 
samspelet mellan de bästa delarna.

CLAAS maskiner är mycket mera än summan av sina 
enskilda delar och komponenter.  
Toppkapacitet når man först när alla delar är avstämda  
till varandra och samarbetar på bästa sätt. 

CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) kombinerar de bästa 
komponenterna till ett smart transmissionssystem.  
Maximal motoreffekt – endast när den behövs.  
Transmissioner – anpassade till maskinens funktion.  
Bränslebesparande teknik – som snabbt betalar sig.
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MotorKraft och driftsäkerhet.

Tillräckligt med drivmedel  
för långa arbetspass.

Stora bränsletankar är placerade bakom förarhytten på 
maskinens vänstra sida.  
Enkelt att komma åt vid påfyllning, och skyddsplåtar på 
undersidan ger maximal säkerhet i det dagliga arbetet. 

 − Tankar med volym för långa arbetspass
 − Skyddad placering

Arbeta utan avbrott.

Status för dieselpartikelfiltret visas på display.  
Kontinuerlig information om tid för nästa regeneration  
som aktiveras automatiskt, utan manuell åtgärd.  
Föraren kan koppla ur automatiken om tidpunkten är  
olämplig med hänsyn till omgivningen.  
Långa intervall för regeneration ger långa oavbrutna 
arbetspass.

Låsbar bränsletank bakom hytten.Dieselpartikelfiltret regenererar automatiskt.

Påfyllning av AdBlue®, lätt åtkomlig.

Högprestandamotorer med avancerad teknik.

Deutz turboladdade motorer på 100 kW (136 hk) med 
4 cylindrar, 4-ventilteknik, hög effekt och högt vridmoment. 
SCORPION 960 och 756 är utrustade med motor på 115 kW 
(156 hk).  
Båda varianterna har tillräckligt med kraft för tuffa lastnings- 
och hanteringsarbeten. Smart motorstyrning i samspel med 
SMART ROADING funktionen ger optimal reglering av 
motorns varvtal och vridmoment.  
Därmed reduceras bränsleförbrukningen betydligt.

 − CPS för högsta prestanda
 − Optimal bränsleförbrukning i förhållande till prestanda
 − Smart motorstyrning
 − Max vridmoment på 500 resp 609 Nm

SCORPION Motoreffekt Cylindervolym
kW/hk Liter

960 115 / 156 4,1
756 115 / 156 4,1
746 100 / 136 3,6
741 100 / 136 3,6
736 100 / 136 3,6
635 100 / 136 3,6
1033 100 / 136 3,6
732 100 / 136 3,6

SCORPION 960 / 756 746-732

Bränsletank l 190 150
AdBlue tank l 20 10

Klimatsmart.

Högmodern dieselmotor som klarar gränsvärden för  
utsläpp av växthusgaser.  
Effektivare förbränning och lägre utsläpp av CO2.  
Alla modeller har SCR katalysator för reducering  
av kväveoxider och uppfyller miljönorm Stage V.  
Kolväte- och koloxidemissioner reduceras effektivt  
med dieselpartikelfilter (DPF) med integrerad 
dieseloxidationskatalysator (DOC).
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KylsystemSmart kylning.

Ren luft är standard.

SCORPION har luftintaget placerat där risken är mindre,  
att damm och smuts sugs med. Ett väl dimensionerat nät 
minimerar risken för igensättning av kylaren. 

 − Välplacerat luftintag 
 − Säkert arbete även i dammig miljö
 − Mindre underhållsbehov 

Ännu bättre skydd om det behövs.

Vid arbete i extremt dammig miljö, kan en vacuum-förrenare 
monteras. Förrenaren är placerad i motorrummet och renar 
insugsluften från grövre partiklar och förlänger luftfiltrets 
serviceintervall.

Effektivt luftflöde.

Ren kylluft tas in genom stora luftinsläpp framtill på maskinen, 
flödar genom motorrummet och leder värmen ut från motorn 
och bakåt genom stora utsläpp, för att motverka återinsug- 
ning av uppvärmd luft.

Vid transport på väg eller arbete med låg belastning,  
kan kylfläktens varvtal sänkas.  
DYNAMIC COOLING registrerar behovet av kylning med 
thermosensorer och justerar elektroniskt kylfläktens varvtal.

Automatisk rengöring med reverserbar fläkt.

Reverserbar fläkt rengör luftintagets ytor från  
damm och smuts kontinuerligt och automatiskt.  
Fläkten reverseras med förinställda tidsintervall,  
som kan ändras av CLAAS tekniker om så önskas.  
Fläkten kan också reverseras manuellt när som helst  
med ett knapptryck.

 − Genomtänkt
 − Långa serviceintervall
 − Enkel rengöring av luftintag
 − Reducerar underhållsinsatser
 − Underlättar för föraren 
 − Full koncentration på arbetet

Reverserbar fläkt håller luftintaget fritt från halm och smuts.

Hög kylningskapacitet även vid arbeten i extremt dammig miljö.

Reverserbar fläkt minimerar igensättning av kylaren.

DYNAMIC COOLING sparar både energi och 
bränsle.
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Framdrivning VARIPOWERKomfortabel körning, imponerande skjutkraft.

Steglöst och kraftfullt.

Det är möjligt att välja mellan tre olika framdrivningssystem  
på SCORPION VARIPOWER.  
Alla har elektronisk styrning och erbjuder utmärkta köregen- 
skaper. Exakt manövrering och perfekt anpassad skjutkraft  
i alla körhastighetsområden.

1 VARIPOWER PLUS med två vridmomentstarka 
hydrostatmotorer för modeller upp till 40 km/h 

2 VARIPOWER med vidvinkel hydrostatmotor  
upp till 40 km/h för modell 746

3 VARIPOWER 2 med dubbla hydrostatmotorer  
för den kompakta serien upp till 40 km/h

Maximal kraft: VARIPOWER PLUS.

SCORPION 960 och 756 har VARIPOWER PLUS framdrivning 
som standard.  
Vidvinkel hydrostatmotor (45°) och ytterligare dubbel hydro- 
statmotor med 32° vidvinkel för betydligt mer effekt inom alla 
hastighetsområden.

 − Maximal smidighet
 − Maximal skjutkraft
 − Maximal bränsleeffektivitet med SMART ROADING

Maximal komfort: VARIPOWER.

Tack vare VARIPOWER framdrivning med max 45° vidvinkel 
hydrostatmotor har SCORPION en topphastighet på 40 km/h.  
Körhastighet och skjutkraft anpassas hela tiden till varandra.  
Bränsleförbrukningen hålls nere även vid effektkrävande 
arbeten.

 − Hög smidighet
 − Hög skjutkraft
 − Hög bränsleeffektivitet med SMART ROADING

VARIPOWER PLUS framdrivning VARIPOWER framdrivning

Effektiv: VARIPOWER 2

Alternativet VARIPOWER 2 framdrivning har också dubbla 
hydrostatmotorer. Drivningen är tyst, effektiv och driftsäker. 
Oljan sugs aktivt upp, drivningen hålles torr och det uppstår 
inga förluster.

Båda drivningarna har delad axel och gemensamt kuggdrev 
och löper därmed helt synkront.  
De arbetar i motsatt riktning så att axialkrafter jämnas ut.  
Friktionsförluster i axellagring reduceras betydligt.

SCORPION 960 756 746 741 736 635 1033 732

VARIPOWER PLUS, 40 km/h ● ● – – – – – –
VARIPOWER, 40 km/h – – ● – – – – –
VARIPOWER 2, 40 km/h – – – ● ● ● ● ●
30 km/h variant ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 km/h variant1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●  Standard      ○  Tillval      –  Ej tillgänglig

1 Alla modeller kan levereras som 20 km/h version ("självgående motorredskap"), oavsett typ av framdrivning

VARIPOWER 2 framdrivning

Standard: SMART ROADING.

SMART ROADING anpassar motorns varvtal till effektbehovet. 
Föraren reglerar körhastighet med fotpedalen. Motorns varvtal 
höjs eller sänks automatiskt anpassat till motorns belastning. 
Lägre ljudnivå vid toppfart och lägre bränsleförbrukning, både 
vid vägtransport och inomgårdsarbeten.
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SCORPION TRENDHög kapacitet till låg kostnad.

Steglös hydrostatisk framdrivning.

SCORPION TREND erbjuder trygghet med hydrostatiskt 
framdrivningssystem som är beprövat och vidareutvecklat 
under många år.  
Bekväm, steglös och ekonomisk körning i körhastigheter  
från 0 till 30 km/h (tillval 20 km/h).

Kraftfull hydraulik.

Oavsett om man hanterar tunga laster eller om man prioriterar 
snabbare lastcykler, kan man alltid lita på den kraftfulla 
hydrauliken.  
Lastaggregatets enskilda funktioner hanteras exakt och enkelt 
via proportionalventiler.

Snabb koll på oljenivå. 
 − Enkel koll av hydrauloljenivån genom synglaset. 
 − Eller på 3,5" Matrix-display

Hydraulik SCORPION TREND 741 736 635 1033 732

Typ Kugghjulspump
Ventiler Varvtalsstyrd
Max hydrauloljeflöde l/min 106 106 106 106 106
Max arbetstryck bar 270 270 240 270 240

SCORPION TREND 741-732

Drivlina Hydrostatisk framdrivning steglöst 
upp till 30 km/h

Hydraulkapacitet 106 l/min
Manövrering Körspak med grundfunktioner
Styrlägesomställning Manuell
Handgas, krypkörningsfunktion Manuell
Display 3,5" Matrix-display (svart-vit)

Robust: SCORPION TREND.

Om det i din verksamhet förekommer en mångfald olika 
lastningsarbeten, men mera sällan arbeten där det krävs  
hög drag- och skjutkraft eller tuffa transporter, räkna med  
den ekonomiska SCORPION TREND.  
Den har steglös hydrostatisk framdrivning som arbetar  
mjukt och exakt i alla körhastigheter.  
VARIPOWER står för driftsäkerhet, stabilitet och lyftkraft.  
TREND är något enklare utrustad med en förmånlig prisnivå. 
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Säker körning i alla körhastigheter. Drivlina 

Konstant körhastighet.

Krypkörningsfunktion i SCORPION VARIPOWER är en stor 
tillgång vid arbeten som kräver högt oljeflöde och samtidigt 
konstant körhastighet, t ex sopning eller spridning av stallströ. 
Körhastighet regleras enkelt med hastighetsbegränsaren, 
motorns varvtal regleras med handgasen.  
Krypkörningsfunktionen kan användas i alla 
hastighetsområden. 

1 Elektronisk krypkörningsfunktion
2 Elektronisk handgas

Reglera körhastighet för hand.

Körhastigheten regleras för hand, oljeflödet med foten. 
Handgas i kombination med krypkörningsfunktion kan 
användas för att hålla konstant effekt på hydrauliken.

Säker vid transport.

SCORPION kan utrustas antingen med hydrauliska bromsar 
eller två-krets tryckluftsbromsar. Högsta säkerhet och broms- 
kapacitet för tunga släp, t ex vid transport av halm.

Automatisk parkeringsbroms.

När föraren lämnar förarstolen eller stänger av motorn eller 
stannar maskinen, aktiveras den elhydrauliska parkerings-
bromsen automatiskt.  
Bromsen deaktiveras när man väljer fram/back och trycker  
på gaspedalen.  
En stor fördel vid arbete på lutande underlag.  
Manuell aktivering av parkeringsbromsen via en vippbrytare.

Broms-/inching-pedalen reducerar 
bränsleförbrukning och bromsslitage.

Parkeringsbromsen aktiveras 
manuellt via en vippbrytare. 

Bra kontroll vid alla motorvarvtal.

Ett lätt tryck på inch-pedalen minskar körhastigheten steglöst 
och kopplar bort drivningen, utan att motorvarvtalet påverkas. 
När pedalen trampas ner helt, bromsas maskinen.  
Det ger jämn och mjuk körning vid alla motorvarvtal.
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ChassiPassar överallt.

Stabilitet och säkerhet i alla miljöer.

Kraftigt konstruerade axlar och självlåsande differentialspärr 
på 45 % för maximal säkerhet vid körning på skiftande eller 
instabilt underlag.  
SCORPION 960-746 har differentialspärr på 100 %.  
Unik manöverbarhet för SCORPION tack vare framaxeln som 
har 35° styrvinkel, samt bakaxel med pendelupphängning och 
pendelvinkel på 11° på båda sidor (SCORPION 1033-635) 
eller 10° på båda sidor (SCORPION 960-746).

Nivellering för tunga laster.

SCORPION 960 och 1033 har hydraulisk nivellering  
mellan chassi och framaxel på + / – 8°.  
Funktionen aktiveras med en vippbrytare i hytten.  
Ett väl synligt vattenpass underlättar inställning.  
Maximal stabilitet på ojämnt underlag för säkerhet  
vid höga lyfthöjder. 

För din säkerhet vid arbete på lutande underlag finns  
en indikator på framaxeln som visar maskinens lutning. 

Styrlägen för alla typer av arbeten.

Fyra olika styrlägen ger extrem smidighet i trånga utrymmen. 
Manuell krabbstyrning i kombination med framaxelstyrning  
ger unik precision vid manövrering.

1 Framaxelstyrning 
2 Fyrhjulsstyrning
3 Krabbstyrning 
4 Manuell krabbstyrning

Ändra styrläge snabbt, exakt och enkelt.
På SCORPION VARIPOWER kan man ändra styrläge 
snabbt och enkelt även under körning via en tryck-  
och vridomkopplare på manöverpanelen.  
Axlarna synkroniseras elektroniskt. 

För styrläge "manuell krabbstyrning", ställes bakaxeln manuellt 
i önskat läge, sedan växlas systemet över till framaxelstyrning.  
Aktuell inställning av styrläge på display, väl synligt för föraren. 

På TREND synkroniseras styraxlarnas läge manuellt.  
Enkel omställning med spak.

Framaxelstyrning

Hydraulisk nivellering standard på SCORPION 1033 och 960.

Hydraulisk nivellering för säkerhet vid arbete på ojämnt 
underlag.

Framdrivning 1033.

Framdrivning 960. Fyrhjulsstyrning

Krabbstyrning

Manuell krabbstyrning
Mera precision med 

manuell krabbstyrning.
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LastsystemLastaggregatet som når långt.

Kraft för tunga lyft.

Föraren i SCORPION kan förlita sig på ett hydraul- 
system som utvecklar enorm kraft – och en robust  
bom med unik stabilitet och styrka.  
Smarta automatiska funktioner, som t ex återföring  
av skopan och anpassning av motorns varvtal.  
Funktioner som underlättar förarens arbete och  
ökar kapaciteten.
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Redskapsfäste och teleskopbomDetaljer till förarens fördel.

Utformad för hårt arbete.

Robust redskapsfäste passar till många arbetsuppgifter. 
Kraftiga låsbultar (50 mm) säkrar tillkoppling av alla redskap, 
mekaniskt eller hydrauliskt.  
Hydraulanslutningarna är enkelt åtkomliga och väl skyddade.

152° tippvinkel.

Redskapsfästets väl tilltagna tippvinkel på 152° är idealisk vid 
tippning av skopan, speciellt om materialet som hanteras är 
vidhäftande. SCORPION 1033 VARIPOWER är optimerad för 
högstapling och har därför tippvinkel på 126°.

Högsta kapacitet på alla höjder.

Bommen är extremt vridstyv och har imponerande lyftkraft 
även vid fullt utskjut.  
Avstrykarborste håller bommen ren från smuts.  
Styrskenor för bommen finns tillgängligt för alla SCORPION 
modeller.

Rejäl tippvinkel på upp till 152° för fullständig tömning av skopan.

Stabil bom. 

SCORPION 1033 och 741 till 635 är utrustade med 
styrskenor till teleskopbommen för extra stabilitet  
vid arbete med bommen i lågt läge. 

Styrskenorna tar upp tryck från sidan om man kör  
snett in i en materialhög.  
Slitage på bommen och maskinen reduceras.

Alltid full kontroll på kapaciteten.

Indikator för belastning uppfyller EN 15000  
och är placerad på A-stolpen för bästa uppsikt.  
Logiska symboler ger tydlig information till föraren  
om maskinens status.  
Grönt betyder bra stabilitet.  
Grön-orange betyder att säkerhetsgräns  
för stabilitet har uppnåtts.  
Grön-orange-röd varnar för stjälpningsrisk.

Styrskenor för teleskopbommen tillgängligt för alla SCORPION modeller.

Styrskenor för teleskopbommen integrerade i ramen är standard på alla lastare 
med mer än 4500 kg lastförmåga.

Tydlig riskvarning: när säkerhetsgräns har överskridits lyser alla varningslampor 
och ljudsignal varnar.

Maskinen accepterar inte last > 100 %.  
När 100 % har uppnåtts, kan endast 
manövrer för att minska belastningen 
utföras.

Steg 0 (låst)

Maskinen kan acceptera last > 100 %  
i vissa driftlägen. Kan ej aktiveras när 
lyftvinkeln är mer än 50°.

Steg 1 (låst)

Last över 100 % kan aktiveras manuellt 
under begränsad tid.  
Steg 2 kan användas i 60 sekunder.

Steg 2 (olåst)
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SMART LOADINGTidsbesparande.
SMART LOADING.

Mer precision.

SCORPION 960, 756 och 746 kan utrustas med precisions- 
styrning av hydrauliken, som har utvecklats för att underlätta 
vid arbete med stapling på hög höjd.  
Via en vippbrytare reduceras hydraulikens reaktionssnabbhet 
till hälften. 

Mer effektivitet.

DYNAMIC POWER är ett assistanssystem på SCORPION 
960-746 som anpassar motorns varvtal utifrån aktuellt läge  
på joystick.  
Lastningscykeln blir snabbare och enklare.  
Funktionssäkerhet och lugnare körning underlättar förarens 
arbete under långa arbetspass.

Mer komfort.

SMART LOADING kombinerar flera smarta system för 
maskinoptimering på hjullastare och teleskoplastare.  
Unikt paket för användarassistans erbjuder maximal  
komfort och enkel manövrering i det dagliga arbetet.

Perfekt anpassade och individuellt inställbara funktioner  
som optimerar hela lastningscykeln – höjer produktivitet  
och effektivitet.  
Underlättar förarens arbete och minimerar slitage på 
maskinen.

Mer assistans.

Alla SCORPION modeller kan utrustas med funktion för 
automatisk återföring av skopan. Idealiskt vid arbeten där 
skopan kontinuerligt återgår till en position nära marken. 
Föraren kan ställa in och spara önskad tippvinkel som  
enkelt återaktiveras med en knapptryckning på joystick.

SCORPION 960, 756 och 746 har som standard en auto- 
matisk skakfunktion för tippkolven. Underlättar tömning av 
skopan om materialet som hanteras är vidhäftande.  
Praktiskt också när man vill ha jämn fördelning av strömaterial.

Automatisk 
skopåterföring för 
snabbare arbete.

Mer stabilitet.

Funktionen för svängningsdämpning kan aktiveras med en 
vippbrytare när som helst under körning.  
I automatläge stängs funktionen av automatiskt vid körhastig-
het lägre än 7 km/h för precisionshantering vid tung last. 
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HydraulsystemKraftfull hydraulik.

Hydraulik på VARIPOWER modeller.

SCORPION har kraftfull hydraulik som enkelt manövreras  
med joystick.  
VARIPOWER modeller har även elhydraulisk förinställning.  
Högsta kapacitet och prestanda.

VARIPOWER lastkännande proportionalventiler  
ger exakt styrning av alla hydraulfunktioner.

Styrka i fronten.

För redskap med dubbelverkande hydraulkrets, som  
t ex sopborste eller gripskopa, har SCORPION extra 
hydraulkretsar med kapacitet på upp till 200 l/min.  
På redskapsfästet finns två dubbelverkande uttag.  
Överströmningsledning och fri retur finns som tillval.

 − Separat aktivering, bekvämt via joystick
 − Steglöst variabelt oljeflöde 
 − Kontinuerlig drift aktiveras via en vippbrytare

Mångsidighet.

För alla SCORPION VARIPOWER modeller  
finns fyra olika paket för bakre hydraulik:

 − Enkelverkande tipputtag
 − Enkelverkande uttag och hitch
 − Enkelverkande och dubbelverkande uttag
 − Enkelverkande, dubbelverkande uttag och hitch

Trycklöst redskapsbyte, snabbt och enkelt.

För snabbt och enkelt byte av redskap utan onödigt oljespill, 
bör anslutningarna vara trycklösa.  
Med motorn igång kan 3:e funktionens uttag göras trycklöst 
med ett enkelt knapptryck, antingen via vippbrytare i hytten 
eller via tryckknapp på bommen.

Säker precision vid stapling.

Vid arbete med stapling på hög höjd, kan man enkelt spärra 
tiltkolven så att redskapet konstant hålles i horisontellt läge.

Hydrauluttag med 
skyddad placering  
på redskapsfästet.

1 3:e funktion fram.

2 Tryckavlastning, 
3:e funktion.

SCORPION 960 756 746 741 736 635 1033 732

Typ av pump Load Sensing
Ventiler Lastkännande flödesventil
Max hydrauloljeflöde l/min 200 200 200 160 160 160 160 160
Max arbetstryck bar 270 270 240 270 270 240 270 240
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Förarhytt och komfortPerfekt arbetsplats.

Komfort med översikt.

Rymlig förarhytt erbjuder idealisk arbetsmiljö  
för bekvämt och säkert arbete med högsta  
effektivitet under långa arbetspass.  
Hyttdesign med 360° runtomsikt, lätt över- 
skådlig instrumentering och logiska reglage.  
SCORPION VARIPOWER modellerna kan fås  
med ett antal extra komfortdetaljer.
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KomfortHög komfort ger hög produktivitet.

Alltid perfekt sikt över redskapet. Fri sikt över redskap och arbetsområde.Teleskopbommens låga anfästning ger obehindrad 
sikt bakåt – för säkerhet i arbetet.

360° siktfält tack vare stora glasytor.

Generöst rymlig.

Alla SCORPION modeller har ett komplett koncept för hytt- 
design, alltifrån de ställbara instegen till den ergonomiskt  
väl avstämda interiören.

 − Gott om utrymme
 − Utformad med tanke på förarens arbetsmiljö
 − Maximal komfort vid alla typer av arbeten

Perfekt sikt.

Vid utveckling av förarhyttens nya design har man prioriterat 
maximal komfort, gott om förvaringsutrymmen och unik 360° 
runtomsikt.  
Bommen har lägsta möjliga anfästningspunkt och hyttens 
ramverk har dimensionerats för bästa sikt.

Detaljer i konstruktionen, samt stora och lågt placerade 
glasytor ger fri sikt åt alla håll. Föraren har perfekt sikt  
både över redskapet och området bakom maskinen.

1 SCORPION 960-746

2 SCORPION 1033-635

Perfekt sikt.

Övre delen av dörren på SCORPION kan öppnas och låsas  
i ett mindre vädringsläge med ett enkelt handgrepp.  
Bakre fönstret kan öppnas helt bakåt och låsas i öppet läge.

Övre delen av dörren kan öppnas helt bakåt och spärras  
i öppet läge.  
Sikten förbättras betydligt, praktiskt i trånga utrymmen. 
Spärren lossas enkelt antingen utifrån eller från förarplatsen.

Enkelt insteg till förarplatsen, stolen kan justeras 
individuellt för varje förare.
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Display och reglageUnik känsla.

Logisk manövrering.

Robust joystick som ligger bra i handen och ger proportionell 
aktivering av grundfunktionerna.  
Tydlig terminal med all central information.  
Det är vad som behövs för produktivt arbete med SCORPION.  
Maskinen manövreras logiskt och föraren blir snabbt van att 
köra teleskoplastare, även om det är större eller mindre serien.

Ergonomisk joystick.

SCORPION manövreras logiskt och säkert med ergono- 
misk joystick i alla typer av arbeten – unik arbetskomfort. 
Joystick med elektronisk förinställning och finkänslig 
proportionell styrning av alla funktioner erbjuder exakt 
precision vid alla typer av lastnings- och hanteringsarbeten. 

Alla reglage finns inom bekvämt räckhåll för högerhanden. 
Logiskt placerade utifrån användning och kan manövreras 
bekvämt, snabbt och enkelt.  
Färgkodad manöverinstruktion för hög säkerhet och komfort.

Informativ terminal. 

All central information finns samlad på kombi-instrumentets 
3,5" färgdisplay.  
Överskådlig och tydligt avläsbar i alla ljusförhållanden. 

Föraren har snabbt full information om maskinens status.  
Logiska undermenyer för snabb och enkel manövrering.  
7" färgdisplay som tillval för alla VARIPOWER modeller.
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FörarhyttsutrustningPassar perfekt.

Stolkomfort.

Förarstolen i SCORPION har luftfjädring eller lågfrekvens-
fjädring, nackstöd och ett flertal individuella inställnings-
möjligheter för maximal komfort.  
Alternativt kan du utrusta din SCORPION med mekaniskt 
fjädrad stol.

Klar sikt.

För att säkerställa god runtomsikt som inte störs av is, regn 
eller damm, kan alla modeller utrustas med uppvärmning i 
bakrutan och högra sidorutan, samt spolning för vindrutan 
och takrutan.  
SCORPION 960-746 kan även ha spolning för den högra 
sidorutan.

Klimatanläggning.

Högpresterande klimatanläggning i SCORPION säkerställer 
komfortabelt hyttklimat under alla väderförhållanden. 
Individuell inställning av temperatur, ventilation och 
luftfördelning.

Takrutan har solskyddsjalusi som standard.

Säker förvaring, väl kyld i kylboxen  
på SCORPION 960-746.

Rattpelare med tre inställningsmöjligheter:  
höjd, lutning och tilt. 

Förutom yttre backspeglar finns som tillval: bakre 
spegel för tillkoppling och hitch, invändig spegel.
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Kamera- och säkerhetssystem | BelysningDagen blir längre.

Belysning åt alla håll.

Svängbara LED arbetsstrålkastare ger 360° belysning av 
arbetsområdet vid arbete nattetid eller i oupplysta byggnader. 
Kraftfull belysning med låg strömförbrukning.  
Jämn fördelning av ljuset och dagsljusliknande belysning 
underlättar arbetet.

Skymningsseende.

SCORPION kan utrustas med högupplösta kameror.  
De ger skarpa bilder även i skymning.  
Bästa överblick över arbetsområdet via färgskärmen i hytten.  
Robust kamerahus som tål tvättning med högtryck.  
Inbyggd värmare håller linsen ren från imma eller is.

 − Säker körning 
 − Hög säkerhet för personer i arbetsområdet 
 − Maximal uppsikt vid backning

Stöldskydd.

Maskinen är stöldskyddad via kodade nycklar  
med integrerade transponders.  
SCORPION kan också utrustas med CESAR 
säkerhetsregistrering (ej tillgänglig i alla länder).

LED eller halogen arbetsstrålkastare  
för belysning 360° runt maskinen. 

1 En halogen- eller två LED arbetsstrålkastare framtill  
på hyttens tak

2 En LED sidobelysning till vänster på hyttens tak
3 Två halogen eller LED arbetsstrålkastare på bommen
4 Färdstrålkastare och blinkers fram
5 Tre LED arbetsstrålkastare på backspegelfästet
6 En halogen- eller två LED strålkastare baktill på hytten
7 En halogen eller LED arbetsstrålkastare på backspegel
8 En halogen eller LED arbetsstrålkastare baktill  

på höger bakljus
9 Backljus och blinkers
10 Roterande varningsbelysning 

Bilderna från kamerorna visas på skärmen i hytten.

Halogenstrålkastare på 
backspegelfästet belyser  
området bakom maskinen.
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Utrustning SCORPION TREND

Ergonomisk joystick. 

Robust joystick som ligger bra i handen och ger  
proportionell aktivering av grundfunktionerna:

 − Lyftning och sänkning av teleskopbommen
 − Manövrering av redskapsfästets tippvinkel
 − Utskjut och indragning av bommen
 − Väljare fram / back och neutralläge
 − Manövrering av yttre hydraulik

 − Rymlig hytt med unik 360° sikt
 − Klar och överskådlig placering av instrumenten på 
manöverpanelen

 − Perfekt avstämd ergonomi både vid insteget och i hytten
 − Gott om förvaringsplats 
 − Stort urval av stolvarianter för olika önskemål 
 − PROFI CAM kamerasystem för högsta säkerhet och  
bästa översikt av arbetsområdet vid alla siktförhållanden

Enkel inställning av styrlägen. 

På SCORPION TREND väljer man styrläge, snabbt  
och enkelt med en spak inom bekvämt räckhåll.  
Synkronisering av axlarna med hjälp av lysdioder.

Lättläst display. 

3,5" sv/vit Matrix display är lätt att läsa under alla 
ljusförhållanden. Informationen framgår tydligt.  
De viktigaste maskinparametrarna ser man med en kort blick: 

 − Körriktning och körhastighet
 − Drifttimmar
 − Maskinstatus

Komfortabel manövrering. 

Välgenomtänkt arbetsplats.

Ekonomiska TREND med höga prestanda till lägre kostnad. 
Idealisk för alla tänkbara inomgårdsarbeten. 

Specialisten för lastningsarbeten manövreras lika enkelt och 
logiskt som VARIPOWER modellen. Den har motsvarande 
motoreffekt, lyfthöjd och lyftkraft, men är något sparsamt 
utrustad för att användas till arbeten där det inte krävs  
högsta drag- och skjutkraft, eller till tuffa transporter. 
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Underhåll

Centralsmörjning reducerar kostnader.

Regelbunden smörjning reducerar slitage. Automatisk 
centralsmörjning säkerställer korrekta smörjintervaller.  
Exakt mängd smörjmedel distribueras kontinuerligt  
under körning till alla smörjpunkter.  
Genomskinlig behållare för smörjmedel på maskinens  
vänstra sida.

SCORPION kan levereras förberedd för centralsmörjning.1 
Alla ledningar till smörjpunkterna är monterade vid leverans. 
Eftermontage av pump och behållare för smörjmedel kan 
enkelt utföras.

Grunden för många drifttimmar.

Ett alternativ är smörjplintar.  
Ledningar till alla smörjpunkter är samlade till tre smörjplintar 
på maskinen: en baktill på höger sida, en framtill på axeln och 
en är monterad lätt åtkomlig på svanhalsen.  
All smörjning sker från dessa tre smörjplintar och säkerställer 
grundlig, snabb och enkel smörjning även av de smörjpunkter 
som är svåra att komma åt.

Skydd för elektroniken.

Alla SCORPION modeller har säkringarna samlade i ett 
speciellt utrymme i hytten, skyddade från damm och fukt. 
Locket öppnas enkelt utan verktyg.

Batteri och batterifrånskiljare är lätt åtkomliga,  
säkert skyddade i en robust hållare.  
Automatisk batterifrånskiljare aktiveras efter 120 sekunder,  
när motorn har stannats.  
Batteriet skyddas mot urladdning och maskinens elektronik 
skyddas från spänningsvariationer.

SCORPION har släpvagnskontakt baktill med 7 poler.  
Framtill på bommen finns en kontakt för t ex sopborste. 

Snabb och enkel service.

Enkel åtkomst spar tid.

På SCORPION är alla viktiga servicepunkter lätt åtkomliga,  
det spar tid och kostnader. 

De flesta servicepunkter är samlade i motorutrymmet,  
alla komponenter är tydligt ordnade under motorhuven.  
Testpunkter och vätskenivåer är lätta att se och att nå.

Motorns luftfilter är placerat väl synligt på maskinens högra 
sida. Varningssignal visas i display om filtret är igensatt.

Hyttens luftfilter är  
lätt att komma åt.

Mycket lätt att komma 
åt motorns luftfilter, det 

krävs inga verktyg för 
service.

Kontakter för strömförsörjning till olika redskap.

1 Ej tillgängligt för SCORPION 1033
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Speciellt avpassat till din maskin.
Precisionstillverkade reservdelar, högkvalitativa service- 
produkter och praktiska tillbehör.  
Använd vårt omfattande produktsortiment där vi samman- 
ställer exakt den lösning som din maskin behöver för 100 % 
tillförlitlighet.

För din trygghet.
CLAAS Service & reservdelar.

CLAAS Service & reservdelar

Leveranser över hela världen.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland,  
har ett reservdelslager med 200000 artiklar  
på mer än 183000 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.

Säkerhet kan planeras.
Våra individuella servicepaket höjer dina maskiners drift- 
säkerhet, minimerar stillestånd och hjälper dig att göra 
kostnadsberäkningar.  
CLAAS MAXI CARE erbjuder dig planeringsbar säkerhet  
för din maskin.

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. 

CLAAS Service & reservdelar  
finns för dig 24/7.
service.claas.com
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SCORPION 960 VARIPOWER PLUS
SCORPION 746 VARIPOWER

SCORPION 756 VARIPOWER SCORPION 741 VARIPOWER / SCORPION 741

LastdiagramLastdiagram.

SCORPION 756

Lastdiagram med lasttyngdpunkt (LSP) 
600 mm

SCORPION 746

Lastdiagram med lasttyngdpunkt (LSP) 
500 mm

SCORPION 960

Lastdiagram med lasttyngdpunkt (LSP) 
600 mm

SCORPION 741

Lastdiagram med lasttyngdpunkt (LSP) 
500 mm
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SCORPION 736 VARIPOWER / SCORPION 736

[m]

SCORPION 635 VARIPOWER / SCORPION 635
SCORPION 732 VARIPOWER / SCORPION 732

SCORPION 1033 VARIPOWER / SCORPION 1033

LastdiagramLastdiagram.

SCORPION 736

Lastdiagram med lasttyngdpunkt (LSP) 
500 mm

SCORPION 635

Lastdiagram med lasttyngdpunkt (LSP) 
500 mm

SCORPION 732

Lastdiagram med lasttyngdpunkt (LSP) 
500 mm

SCORPION 1033

Lastdiagram med lasttyngdpunkt (LSP) 
500 mm
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Övertygande argument.

Förarassistans.

 − SMART LOADING med automatisk skopåterföring  
och skakfunktion för tippkolven

 − DYNAMIC POWER och exaktstyrning av hydraulik  
för maximal precision 

Hytt.

 − Hyttkoncept med maximal runtomsikt  
för bästa ergonomi och säkerhet 

 − 3,5" eller 7" färgdisplay
 − Rattpelare med tre olika inställningsmöjligheter (tillval)
 − PROFI CAM kamerasystem för högsta säkerhet och  
bästa översikt av arbetsområdet vid alla siktförhållanden

Framdrivning.

 − Vridmomentstarka Deutz motorer  
på upp till 115 kW / 156 hk

 − Effektiv hydrostatisk framdrivning  
för maximal kraft och precision 

 − Steglöst variabel drivning upp till 40 km/h
 − SMART ROADING för lägre ljudnivå och reducerad 
bränsleförbrukning vid motorvarvtal från 1900 rpm

 − Handgas med krypkörningsfunktion 
 − Smart parkeringsbroms för maximal komfort
 − 4:e styrläge: manuell krabbstyrning 

Lastaggregat.

 − Lyftkraft från 3,2 t till 6,0 t
 − Lyfthöjd från 6,13 m till 9,75 m
 − Kraftfull hydraulik med oljeflöde upp till 200 l/min 
 − Automatisk dämpning av teleskopbommen
 − Extern tryckavlastning av 3:e funktion 

SCORPION 960 756 746 741 736 635 1033 732
Tekniska data
A Längd inkl redskapsfäste mm 5760 5030 5002 4752 4752 4452 4950 4752
B Totalbredd (utan speglar) mm 25211 25211 25141 23801 23801 23801 23801 23801

C Hyttens yttermått mm 969 969 969 941 941 941 941 941
D Spårvidd mm 1950-

20402
1950-
20402

1950-
20402

1920 1920 1920 1920 1920

E Totalhöjd (utan roterande varningsljus) mm 2622 2590 2590 2465 2465 2465 2465 2465
F Hjulbas c/c mm 3150 2950 2950 2850 2850 2750 2850 2750
G Markfrigång mm 438 410 410 405 405 405 405 405
H Vändradie3 mm 4090 3902 3833 3906 3906 3812 3906 3812
I Avstånd centrum på framhjul till framsida redskapsfäste mm 1108 1177 1177 1272 1272 1073 1471 1372
J Avstånd centrum på bakhjul till bakre yttermått (utan 

släpkoppling)
mm 1217 1019 977 784 784 784 784 784

K Höjd till teleskopbommens infästningspunkt i ramen mm 1848 1693 1693 1530 1530 1530 1530 1530
L Bakre styrvinkel ° 29 32 32 46 46 46 46 46
M Tiltvinkel inåt, pallgafflar i nedersta läget ° 20 20 20 13 13 13 12 13
N Tiltvinkel utåt, pallgafflar i toppläge ° 64,0 66,4 66,4 44,0 44,0 44,0 20,0 44,0

Total tiltvinkel redskapsfäste ° 152 152 152 150 150 150 126 150

1 460/70 R 24
2 Beroende på däckutrustning 
3 Teoretiskt värde, beroende på däck
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SCORPION 960 756 746 741 736 635 1033 732
SMART LOADING / Elektronikkompetens
Automatisk skopåterföring ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ ○ – – – – –
Inställbar känslighet, hydraulik ○ ○ ○ – – – – –
TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Skakfunktion, tippkolv ● ● ● – – – – –

●  Standard      ○  Tillval      □  Tillgängligt      –  Ej tillgänglig ●  Standard      ○  Tillval      □  Tillgängligt      –  Ej tillgänglig

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. Registrering för regioner där avgasregleringen regleras av Tier-normen kan inte garanteras genom 
detta omnämnande.

1 Enligt ISO 14396
2 Redo vid 2200 rpm
3 Redo vid 1900 rpm
4 Vid max topphastighet 30 km/h i kombination med VARIPOWER PLUS / VARIPOWER framdrivning, hastighetsområde "sköldpadda" 0–22km/h.
5 Alla VARIPOWER modeller är också tillgängliga som 30 km/h variant.
6 Alla modeller, oavsett framdrivning, är också tillgängliga som 20 km/h variant
7 Över däcken

SCORPION 960 756 746 741 736 635 1033 732
Däckdimensioner Maskinens totalbredd7

405/70-20 Mitas MPT 01, AS-Profil m – – – 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
400/70-24 Mitas MPT 04, AS-Profil m – – – 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
405/70-24 Mitas MPT 01, AS-Profil m – – – 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
405/70-24 Mitas MPT 04, AS-Profil m – – – 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33
405/70 R 24 Dunlop SPT9, multipurposeprofil m – – – 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
440/80 R 24 Michelin Power CL, AS-Profil m 2,50 2,50 2,50 – – – – –
460/70 R 24 Firestone Duraforce Utility, Industri profil m – – 2,50 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
460/70 R 24 Michelin XMCL, AS-Profil m – 2,51 2,51 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
460/70 R 24 Alliance A580, AS-Profil m – 2,50 2,50 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
460/70 R 24 Michelin Bibload m – 2,51 2,51 2,39 2,39 2,39 2,39 2,39
500/70 R 24 Alliance Multiuse, universalprofil m 2,52 2,52 2,52 – – – – –
500/70 R 24 Alliance A580, AS-Profil m 2,52 2,52 2,52 2,44 2,44 – – –
500/70 R 24 Nokian TRI2, universalprofil m 2,51 2,51 2,51 – – – – –
500/70 R 24 Michelin XMCL, AS-Profil m 2,52 2,52 2,52 2,44 2,44 – – –
500/70 R 24 Michelin Bibload, universalprofil m 2,52 2,52 2,52 – – – – –
500/70 R 24 Firestone Duraforce Utility, Industri profil m – – 2,52 2,43 2,43 – – –
480/80 R 26 Michelin XMCL, AS-Profil m 2,51 – – – – – – –
480/80 R 26 Michelin Bibload, universalprofil m 2,52 – – – – – – –
600/55-26.5 Alliance I-3 16PR, AS-Profil m 2,54 2,54 2,54 – – – – –

SCORPION 960 756 746 741 736 635 1033 732
Lastsystem
Lyftkraft kg 6000 5600 4600 4100 3600 3500 3300 3200
Lyfthöjd mm 8780 7030 7030 6930 6930 6130 9750 6930
Motor
Fabrikat Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
Typ TCD 4.1 L4 TCD 4.1 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4
Radmotor / antal cylindrar R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4 R 4
Cylindervolym cm3 4038 4038 3621 3621 3621 3621 3621 3621
Effekt vid 2300 rpm (ECE R 120)1 kW/hk 115/156 115/156 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136 100/136
Max vridmoment vid 1600 rpm Nm 609 609 500 500 500 500 500 500
Avgasefterbehandling, Stage V SCR / DOC-DPF
Avgasefterbehandling Stage IIIA utan SCR / DOC-DPF
Hydraulsystem VP
LS pump, LUDV ventiler l/bar max 200/2702 max 200/2702 max 200/2402 160/2703 160/2703 160/2403 160/2703 160/2403

Hydrauluttag 4 x (standard), 5 x (tillval) 4 x (standard), 5 x (tillval)
Tryckavlastning för 3:e funktion ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Framdrivning VP
Hydrostatisk VARIPOWER 

PLUS
VARIPOWER 
PLUS

VARIPOWER VARIPOWER 2 

Hastighetsområden4 km/h 0-15/0-30/
0-405

0-15/0-30/
0-405

0-15/0-30/
0-405

0-15/0-30/
0-405

0-15/0-30/
0-405

0-15/0-30/
0-405

0-15/0-30/
0-405

0-15/0-30/
0-405

Maxhastighet6 km/h 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401 30/401

Hydraulik TREND
Kugghjulspump och flödesventil l/bar – – – 106/270 106/270 106/240 106/270 106/240
Drivlina Typ/Vmax – – – Hydrostat/30
Tankvolymer
Bränsletank l 190 190 190 150 150 150 150 150
AdBlue tank l 20 20 10 10 10 10 10 10
Hydrauloljetank l 260 230 230 140 140 140 140 140
Axlar
Framaxel

Differentialspärr fram Differentialspärr 100 % Självlåsande differentialspärr 45 %
Styrutslag ° 40 40 40 35 35 35 35 35
Nivellering +/– ° 8 – – – – – 8 –

Bakaxel
Pendlingsvinkel ° 10 11
Styrutslag ° 40 40 40 35 35 35 35 35

Färdbroms
Typ Fotbroms, hydraulisk,  

(sluten krets, våta skivbromsar)
Fotbroms, hydraulisk,  

(sluten krets, våta skivbromsar)
Placering Fram- och bakaxel Framaxel
Parkeringsbroms.
Typ Elhydraulisk skivbroms Elhydraulisk skivbroms
Placering Fjädringsackumulator i framaxeln Fjädringsackumulator i framaxeln
Vikter
Tara vikt kg 11700 10600 8995 7640 7420 7510 8230 7585
Max tillåten totalvikt kg 13000 13000 12000 8600 8600 8600 8600 8600



410018100122 KK ME 0222

claas.se




