Izbrani proizvodi
CLAAS
100% CLAAS po posebnih cenah

Leto 2022

Doživite vrhunce prihajajoče
sezone sedaj*

CLAAS
ON TOUR

*Podrobnosti na claas.si

Fram
Strahinj

ARION 630 HEXASHIFT - 6 Cilindrski Motor
• HEXASHIFT Powershift menjalnik z opremo CIS ali CIS+,
vključno z različico 50 km/h
• DPS 6 Cilindrski Motor s prostornino 6,8 l in max. moči 165 KM
• Novo vzmetenje sprednje osi PROAKTIV z zavirano sprednjo osjo
za še večje udobje
• CLAAS prednja hidravlika z dvižno silo 3 t

• Kakovostna osnovna oprema z več odlagalnimi prostori in vrhunskim
audio ozvočenjem
• Brezstopenjski menjalnik CMATIC
• 6-cilindrski motor s prostornino 6,7 l ali 8,7 l, od 205 do 445 KM
• CEMOS Traktor – edinstven, samoučeč sistem za pomoč vozniku
• Večja prilagodljivost zahvaljujoč upravljalnemu terminalu CEBIS
(Nadzor priključka ISOBUS in funkcije prikaza slike kamere)
• Izbrane funkcije, kot so LED-Premium Paket, Zračna sirena, LED
osvetlitev, Rotacijske luči, zatemnjena zadnja stekla in še veliko več.
• Ekskluzivna kovinska barva v zeleni, črni ali sivi barvi

Le Mans Omejeno izdajo

ARION 660 ali AXION 800/900

Ekskluzivna kovinska barva
v zeleni, črni ali sivi barvi

SCORPION in TORION 7% Popust
• Agilni, hitri modeli kolesnih nakladalnikov TORION SINUS so specialisti
za težke tovore v ozkih prostorih in dosegajo - v različici teleskopskega
kolesnega nakladalnika - impresivne dvižne višine.
• Teleskopski nakladalnik SCORPION je izdelan posebej za nakladanje
v kmetijstvu. Z brezstopenjskim pogonom, visoko vodljivostjo in
avtomatiziranimi funkcijami se polni hitro, varno in udobno.

Prihranite sedaj.
7% - 7 Argumentov*

Prihranite sedaj. 7% - 7 Argumentov

ROLLANT 520. - Sedaj še bolj robustna.
•
•
•
•
•
•
•

Nova balirka s fiksno komoro s premerom bale 1,25 m
CLAAS ROTO CUT sistem rezanja s 14 noži s posamičnim varovanjem
Funkcija ROTO REVERSE – priročno vodljiva iz kabine traktorja
Nov sistem MPS II za še trše bale
16 ojačanih valjev, od tega 8 HD (Heavy Duty)
Močno vezanje na mrežo ali vrvico
Avtomatsko mazanje verig za dolgo življenjsko dobo

VARIANT 485 RC.
Preverjena tehnologija za kompaktne bale.
• Premer bale od 0,90 do 1,50 m
• 2,1 m širok pobiralni sistem s 4 vrstami žbic, gibljivimi podpornimi
kolesi
Überblick
• Nov ROTO CUT sistem s 360° rotorjem in 14 noži
Ein Prüfzeichen „DLG-ANERKANNT GESAMTPRÜFUNG“ wird für
• Sistem za nastavitev landtechnische
trdote sredice
Produkte verliehen, die eine umfassende
der DLG nach unabhängigen und aner• Oprema za silažo kotGebrauchswertprüfung
del serijske opreme
kannten Bewertungskriterien erfolgreich absolviert haben. In
• 4 neskončni trakovi dieser Prüfung werden neutral alle aus Sicht des Praktikers
• Avtomatsko mazanjewesentlichen
verig Merkmale eines Produkts bewertet. Die Prüfung

Zgodnji nakup kombajnov
2022 – Ura teče.*
Vodilni na svetovnem trgu.

umfasst Untersuchungen auf Prüfständen und unter verschiedenen Einsatzbedingungen, zusätzlich muss sich der Prüfgegenstand bei der praktischen Erprobung im
Einsatzbetrieb bewähren. Die Prüfbedingungen und -verfahren wie auch die Bewertung der Prüfungsergebnisse werden von einer unabhängigen Prüfungskommission in einem Prüfrahmen festgelegt und laufend den
anerkannten Regeln der Technik sowie den wissenschaftlichen und landwirtschaftlichen Erkenntnissen und
Erfordernissen angepasst. Die erfolgreiche Prüfung schließt mit der Veröffentlichung eines Prüfberichtes
sowie der Vergabe des Prüfzeichens ab, das fünf Jahre ab dem Vergabedatum gültig ist.

DISCO - diskaste kosilnice.
Popolni rezultati v vseh delovnih pogojih.
•
•
•
•

Die DLG-Gesamtprüfung für Rundballenpressen setzt sich aus den folgenden fünf Prüfmodulen zusammen:

– Funktionsprüfung
(in Silage
und in Stroh)
Najvišja kakovost rezanja
z kosilnim
grebenom
MAX CUT
– Praxiseinsatz
Popoln rez: brez umazanije
na
kosilnem
grebenu
– Wiederkehrende Wartungstätigkeiten
Mirno delovanje tudi –priISOBUS-Praxistest
visokih hitrostih vožnje
– Überprüfung der Einhaltung arbeitssicherheitstechnischer Vorgaben
Inovativni koncept vijakov
zagotavlja največjo upogibnost in dimenzijsko stabilnost tudi pri ekstremnih
Alle oben genannten Module wurden an der Rundballenpresse CLAAS VARIANT 485 RC PRO geprüft.
obremenitvah
Zusätzlich wurde das Verhalten der Presse bei Reduzierung der Zapfwellendrehzahl getestet.
• Varčna poraba goriva zahvaljujoč ACTIVE FLOAT sistemu in varčni kardanski gredi (850 vrt/min)
• SAFETY LINK sistem varovanja zobnikov kosilnega grebena in hitra menjava nožev

LINER zgrabljalniki
• Hermetično zaprt rotor v oljni kopeli
• PROFIX pritrditev nosilcev žbic
• Rotor s kardanskim vpetjem in 4 kolesnim podvozjem za popolno
prilagajanje podlagi (opcija 6 kolesno podvozje)
• 3D prilagoditev tlom za najboljšo kakovost krme brez umazanije
• Transportna višina z rokami pod 4 m

** Veljajo naslednje cenovne ugodnosti: 10 % do 31. oktobra 2021, 7 % do 31. decembra 2021 in nato 3 %. Do razprodaje
zalog. Zagotovite si cenovne ugodnosti z vsemi sodelujočimi prodajnimi partnerji CLAAS v Sloveniji..

Zagotovite si prihranek s paketom opreme v vrednosti 7.200 €!

Zagotovite si promocijsko
ceno 35.990 €! *

Zagotovite si prihranek s
paketom opreme v vrednosti
7.200 €!*

Brezstopenjski menjalnik CMATIC, 50 km/h
CEBIS terminal na dotik (opcijsko)
Nov DPS 4 Cilindrski Motor s prostornino 4,5 l in TWIN Turbo Tehnologijo
Novo vzmetenje prednje preme PROACTIV za več udobja (serijsko)
CEMOS Traktor (elektronska optimizacija stroja): ISO UT in prikaz slike
kamere na barvnem upravljalnem terminalu CEBIS Touch (opcijsko)

DLG testiran in priznan.

ARION 530 CMATIC Allround Paket

Zagotovite si prihranek z Le Mans Omejeno izdajo!

JAGUAR. Neustavljiv.
Proizvedenih je bilo več kot 40.000 silažnih kombajnov – vodilni na svetovnem trgu
bodo ostali samo tisti, ki so nenehno v gibanju in se še naprej razvijajo.
• Varčni 6 cilindrski motorji z visokim navorom od 408 do 884 KM
• LED delovne luči
• Corncracker koncept: MCC CLASSIC, MCC MAX, SHREDLAGE®
• Obsežne možnosti opreme, kot so DYNAMIC POWER, AUTO FILL,
NIR senzorji, TELEMATICS
• Povečanje učinkovitosti z CRUISE PILOT-om

* RRP, cenovna ugodnost z 22 % zakonsko določenim DDV. Akcija z več rotorji LINER velja za 2 v 4 rotorje. Do razprodaje
zalog. Pri vseh sodelujočih prodajnih partnerjih CLAAS v Sloveniji. Podrobnosti na www.claas.si

Zagotovite si prihranek s paketom opreme v vrednosti 4.200 €!
•
•
•
•
•

NOVO: Vsako polje je zgodba zase. Novi TRION. Fits your farm. Najbolj prilagodljiv
kombajn, ki ga je CLAAS kdaj izdelal.
• do 12.000 l prostornine rezervoarja za žito; moć motorja do 435 KM
• 100% strojev s sistemom čiščenja JET STREAM
• MULTICROP – visoka operativna in specifična prilagodljivost za žita:
preklopite iz ene vrste pridelka na drugo v kratkem času – brez orodja.
• Opcijsko: MONTANA Model s podvozjem za izravnavo naklona
in TERRA TRAC gosenice

Zagotovite si prihranek s
paketom opreme v vrednosti
4.200 €!*

• FPT 4 Cilindrski motor, največja moč 90 KM ali 135 KM s Boost-om
• QUADRISHIFT menjalnik 16/16 četrtinke ali HEXASHIFT menjalnik
24/24 šestinke (od ARION 430)
• Možna izbira 3 paketov opreme: Standard, CIS in CIS+
• Možna izbira med različnimi izvedenkami kabine, npr.: kabina z nizko streho
(opcijsko) ali Panoramic Kabina (opcijsko)
• Opcijsko: LS črpalka, vzmetena prema in kabina, ...

Zagotovite si neprekosljive cenovne ugodnosti zdaj in prihranite z inovacijami CLAAS!

MAX CUT

ARION 410 in ARION 450 Slovenija Edition

Zgodnji nakup kombajnov 2022 – Ura teče.

Bonus za varno vrtenje! *

Zagotovite si prihranek
akcijskih modelov v vrednosti
4.200 €!*

Zagotovite si prihranek akcijskih modelov v vrednosti 4.200 €!

Komerciala:
Boštjan Grašič

Tadej Obrovnik

Tel.: +386 4 277 2700
Mail: grasic@grapak.com

Mob.: +386 30 464 646
Mail: tadej@grapak.com

Boštjan Flamiš

Primož Jelar

Mob.: +386 30 706 660
Mail: flamis@grapak.com

Mob.: +386 51 620 412
Mail: primoz@grapak.com

Predstavnik podjetja CLAAS:
Robert Kogler

Amadej Požun
Mob.: +368 30 714 814
Mail: amadej@grapak.com

Mob.: +43 (0) 676 9447 247
Mail: robert.kogler@claas.com

Servis in rezervni deli
Damijan Vesenjak
Servis
Mob.: +386 30 715 005
Tel.: +386 4 277 2700
Mail: vesenjak@grapak.com

Jure Vaupotič
Rezervni deli
Mob.: +386 30 711 170
Tel.: +386 4 277 2700
Mail: jure@grapak.com

Grapak A1 d.o.o.
PE Strahinj
Strahinj 155
4202 Naklo
Tel.: +386 4 277 2700
PE Fram
Bistriška cesta 51
2313 Fram
Tel.: +386 2 613 0106
info@grapak.com
www.grapak.com
CLAAS zastopniki v Sloveniji.
Podjetje Grapak je na slovenskem trgu prisotno že od leta 2002.
Z učinkovitim in zanesljivim servisom zagotavljamo hitro odzivnost ob
morebitnih nastalih težavah, hkrati pa je naš servisni tim na voljo za
kakršnokoli dodatno svetovanje ali za pridobitev drugih želenih informacij.

claas.si

