
Frontlæssere
FL 120 C     FL 100 C     FL 80 C     FL 60 C     FL 40 C



Alt samlet i ét håndtag.
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Design, komfort, pålidelighed og 
kapacitet, der lever op til de nyeste 
teknologiske standarder. Det er 
egenskaber, som CLAAS produkterne 
er kendt for, og som også kendetegner 
CLAAS frontlæsserne.

Integration, stabilitet og hurtigt til- og 
frakobling af frontlæsserne er andre 
afgørende fordele, der gør traktoren 
mere alsidig.

FL C frontlæsserne kan tilpasses efter 
kundens ønsker og er de perfekte 
partnere til CLAAS traktorerne. De 
mange betjeningsmuligheder – med 
eller uden mekanisk parallelføring eller 
MACH multikobling – gør front - 
læsseren til den perfekte maskine, 
uanset om den bruges hver dag eller 
kun engang imellem, og uanset om 
det er til let eller tungt arbejde. 
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Frontlæssere og traktorer fra CLAAS.

Frontlæsserne i CLAAS FL C serien er perfekt afstemt til 
CLAAS traktorerne og de opgaver, man kommer ud for i 
hverdagen på en bedrift, hvad enten man arbejder i 
landbrug eller skovbrug, med halm- og wrapballer, med 
udmugning og fodring eller med læsning og aflæsning af 
anhængere.

Kombineret med CLAAS traktorernes smidighed, 
hydrauliske kraft og fine udsyn får man med frontlæsserne 
perfekte, effektive redskaber, der kan klare selv de 
vanskeligste opgaver.

CLAAS frontlæsserkonsollerne er udviklet specielt til CLAAS 
traktorerne. De overfører de mekaniske belastninger til hele 
monteringsrammen helt til bagakselen. Den ideelle tilpasning 
sikrer, at der er god adgang til alle servicesteder, og at 
traktorens smidighed ikke begrænses. Det betyder, at man 
kan arbejde produktivt og spare meget værdifuld tid.

Et førsteklasses team.
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Frontlæssere og traktorer

Frontlæsserne er perfekt integreret.

Alle CLAAS traktormodeller er udstyret med den brede 
FOPS (Falling Object Protection Structure) glastaglem, så de 
kan arbejde sikkert med frontlæssere. Der er frit udsyn over 
læsset i hele arbejdsområdet, og føreren er optimalt 
beskyttet mod nedfaldende materiale.

Ligegyldigt om frontlæsseren er installeret fra fabrikken eller 
eftermonteres på et senere tidspunkt, udgør den en perfekt 
enhed sammen med traktoren og øger alsidigheden og 
rentabiliteten i alle CLAAS traktorerne fra 70 til 184 hk.
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ELECTROPILOT  
i armlænet
(ARION 600 / 500)

ELECTROPILOT
(ARION 400)

ELECTROPILOT  
(ARION 600 / 500 CEBIS / CIS).

Som ekstraudstyr kan ARION traktorerne udstyres med 
ELECTROPILOT fra fabrikken. Joysticket i armlænet styrer 
alle frontlæsserens funktioner. Det er ergonomisk udformet 
og meget komfortabelt at benytte.

TECHPILOT (ATOS, AXOS, ELIOS).

CLAAS tilbyder også en førsteklasses el-hydraulisk 
betjening til FL C frontlæsserne til traktorer under 100 hk. 
Den lette og meget præcise betjening anbefales til meget 
intensivt frontlæsserarbejde. 

ELECTROPILOT (ARION 400).

Joysticket i ARION 400 er integreret i højre armlæn.  
Det kan anvendes til at styre frontlæsseren og QUADRISHIFT 
samtidig. Det er ikke længere nødvendigt at flytte hånden 
mellem gearskift og betjening af frontlæsseren – en klar 
fordel i forbindelse med betjeningen. Sammen med det 
ergonomiske design og præcisionen betyder dette, at det 
egner sig perfekt til alt frontlæsserarbejde.

TECHPILOT
(ATOS, AXOS, 
ELIOS)
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Føreren har kommandoen.

BetjeningFLEXPILOT
(alle modeller)

Betjeningshåndtagets funktion.

PROPILOT (alle modeller).

PROPILOT er en multifunktionel styring med et enkelt 
håndtag via bowdentræk. Den er udviklet specielt til 
betjening af frontlæssere og har vist sin styrke på bedste 
måde i den daglige drift.

FLEXPILOT (alle modeller).

Den hydraulisk styrede betjeningsventil i FLEXPILOT  
sikrer perfekt betjeningskomfort og maksimal præcision. 
Læsserrammen betjenes med den enkeltvirkende funktion, 
hvilket sparer hydraulisk effekt og tid ved sænkningen. Man 
kan til enhver tid aktivere den dobbeltvirkende funktion efter 
behov ved at trykke på FLEXPILOT betjeningshåndtaget. 

ELECTROPILOT
(ARION 600 / 500, 

CEBIS / CIS)
ELECTROPILOT 

(ARION 400)

TECHPILOT 
(ATOS, AXOS, 

ELIOS)
FLEXPILOT

(alle modeller)
PROPILOT 

(alle modeller)
Joystick til betjening af læsserrammen □ □ □ □ □
Indstillelig flowmængde □ □ – – –
Tredje og fjerde funktion □ □ □ □ □
FASTLOCK1 □ □ □ □ □
Deaktivering af joystick □ □ – – –
□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres      1  Se side 9
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Skift af redskab  
i en håndevending.

Hurtig og komfortabel udskiftning.

FL C frontlæsserserien kan udstyres med en række 
forskellige redskabsrammer (MA/Euro, Euro/SMS), som 
man hurtigt kan skifte imellem. Dermed kan man tilpasse 
frontlæsseren til forskellige standarder afhængigt af 
redskab, redskabsfabrikat og land. Det gør frontlæsseren 
alsidig og velegnet til alle traktorer. 

Det er enkelt og hurtigt at skifte redskab uanset 
redskabsramme. Det specielle design betyder, at der 
kræves mindre kraft til hævning, samtidig med at tipvinklen 
optimeres.

For at lette monteringen af redskaberne særligt i forbindelse 
med det daglige, intensive arbejde har CLAAS udviklet 
intelligente løsninger til låsning og samling af de hydrauliske 
tilslutninger.

Euro

MA / Euro

Euro / SMS

MA

Med FASTLOCK skal man blot 
trykke på en knap for at låse 
og oplåse redskaberne.
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Skift af redskab

Mekanisk låsning af frontudstyr.

Som standard er alle redskabsrammer udstyret med en 
mekanisk automatisk lås. Sikringsbolten går i indgreb,  
når det nye frontudstyr tippes.

FASTLOCK.

FASTLOCK er en hydraulisk låsning af frontudstyret. Den 
betjenes bekvemt fra førersædet. Sikkert og komfortabelt.

MACH 2.

Med et håndtag kan man lukke frontudstyrets hydrauliske 
forbindelser til frontlæsseren under tryk. Tilslutningerne kan ikke 
længere forveksles. Udtagene er udstyret med fladpakninger, 
hvilket betyder, at oliepletter på jorden nu er fortid.
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Med låseindikatoren kan man fra kabinen præcist se,  
når læsserrammen på frontlæsseren er gået i indgreb.

FITLOCK – let på- og afmontering.

FITLOCK systemet sikrer enkel på- og afmontering uden 
værktøj. Tilkoblingen af FL C frontlæsseren bliver legende 
let. FITLOCK tillader sikker, enkel og hurtig tilkobling i alle 
situationer, også i ujævnt terræn. Pre-låsningen sikrer, at 
forbindelsen er på plads, før frontlæsseren låses helt. 
Frakoblingen sker lige så hurtigt og enkelt.

Indkøring Pre-låsning Låsning
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MACH – kun ét håndtag.

Med multikoblingssystemet MACH kan man forbinde alle 
hydrauliske og elektriske tilslutninger med et enkelt håndtag 
selv under tryk. Man sætter ganske enkelt multikoblingen på 
traktorkonsollen, trykker håndtaget ned, og så er alt tilsluttet 
perfekt. Hydraulikstikkene med fladpakninger drypper ikke 
og er altid tørre og rene. Snavs i hydrauliksystemet eller 
forveksling af tilslutninger og slanger er fortid.

Man skal kun stige ud én gang.

Kombinationen af FITLOCK og MACH betyder, at man kun 
behøver stige ud af traktoren en enkelt gang for at montere 
læsserrammen på FL C. Man kører blot traktoren hen til 
læsserrammen. Så snart FITLOCK systemet låser, stiger 
man ud, tilslutter multikoblingen og placerer støttebenene i 
stolpen. Og så er frontlæsseren tilkoblet.

FITLOCK
MACH

Støttebenene kan opbevares i rammens tværstolpe, hvor de 
altid er inden for rækkevidde. De begrænser ikke førerens 
synsfelt.

Klar til arbejdet på rekordtid.
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Mekanisk parallelføring PCM.

Alle FL C frontlæssere kan udstyres med den mekaniske 
parallelføring PCM, som automatisk holder redskabets 
vinkel præcist. Det moderne design på PCM sikrer optimal 
stabilitet og fremragende udsyn over redskaberne.

SHOCK ELIMINATOR.

Når arbejdet skal udføres hurtigt og komfortabelt, er det  
af afgørende betydning, at traktoren og frontlæsseren er 
afstemt perfekt efter hinanden. Liftaffjedringen beskytter 
traktoren, frontlæsseren og føreren pålideligt mod vibrationer 
og rystelser, så arbejdet kan udføres koncentreret og skånsomt 
for både føreren og maskinen. SHOCK ELIMINATOR sørger 
dermed for optimal udnyttelse hele dagen og maksimal driftstid.

Med sikkerhed.

Kvælstofakkumulator i  
SHOCK ELIMINATOR.
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Lastsikkerhed

Sikkerhedsventil.

Som ekstraudstyr fås sikring af mandskabskurv. 
Sikkerhedsventiler sørger for at fastholde løfte- og 
vippecylindrene, så mandskabskurven ikke bevæges. 
Ventilen frigives kun, når der er et aktivt tryk på en af 
slangerne. Ventilen lukkes automatisk, når trykket afbrydes, 
hvilket forhindrer, at læsserrammen bevæges ukontrolleret.

Høj lastkapacitet, høj lastsikkerhed.

Tipvinklen på 47° i jordhøjde betyder, at frontudstyret har  
en høj fyldekapacitet særligt ved bulkgods. Den stigende 
tipvinkel på 71° ved en løftehøjde på 1,2 m forhindrer 
unødigt materialespild.
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Beskyttede smørenipler.

Alle smørenipler er integreret i boltene og rager ikke ud over 
frontlæsserens profil. De er optimalt beskyttede og lette at 
komme til.

Vridningssikre bolte.

Alle hovedbolte er monteret vridningssikkert og sørger med 
en standarddiameter på 40 mm for maksimal sikkerhed i 
alle belastningssituationer.

Præcis hældningsindikator.

Hældningsindikatoren informerer overskueligt om redskabets 
vinkel i forhold til jorden. Føreren kan indstille redskabets 
position præcist under sænkningen. Hældningsindikatorens 
indstilling kan tilpasses, når der skiftes frontudstyr.
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Kvalitet og holdbarhed.

Kombinationen af CLAAS traktoren og frontlæsseren sætter 
nye standarder. Derfor hører også de mere krævende tunge 
arbejdsopgaver til styrkerne ved denne enhed.

Robust læsserramme.

Den sammensatte læsserrammes specielle konstruktion 
sikrer meget stor stabilitet under alle betingelser.

Frontlæsserkonsollen overfører de mekaniske belastninger 
ensartet til hele traktoren. Vægten virker på hele traktorens 
længde. Alle drejepunkter er smurt og forstærket med en 
svejset bøsning, der kan udskiftes, hvilket sikrer en lang levetid.

Kvalitet

Høj kvalitet helt ned  
til mindste detalje.
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Jordskovl, BT
påsvejsede tænder

Universalskovl, BR
uden tænder

Universalskovl, BR C
uden tænder

Storskovl, BC 
uden tænder

Tænder 
antal

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

BT 130 5 460 l 165 1.300 640
BT 150 6 530 l 180 1.500 640
BT 180 7 650 l 210 1.800 640
BT 200 7 700 l 220 2.000 640
BT 220 8 770 l 255 2.200 640

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

BR 130 570 l 215 1.300 640
BR 150 655 l 231 1.500 640
BR 180 785 l 266 1.800 640
BR 200 875 l 284 2.000 640
BR 225 985 l 305 2.200 640
BR 245 1.070 l 322 2.400 640

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

BR 150C 625 l 175 1.500 755
BR 180C 750 l 196 1.800 755
BR 200C 840 l 208 2.000 755
BR 225C 945 l 212 2.200 755

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

BC 180 1.300 l 315 1.800 815
BC 200 1.450 l 335 2.000 815
BC 220 1.600 l 355 2.200 815
BC 250 1.825 l 390 2.500 815

Der findes et varieret udvalg af kraftige og effektive redskaber 
til CLAAS frontlæsseren. Alt standardfrontudstyr er udviklet 
til intensivt arbejde.

CLAAS tilbyder også frontudstyret BR C, BF C og CG C, 
som er beregnet til middelhård udnyttelse.

Gør din traktor til en universalmaskine.
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Multiserviceskovl, BMS1

Gødningsgaffel, BF
rund ryg

Gødningsgaffel BF + greb GF1

rund ryg

Kombineret gødningsgaffel, CG C1

lige ryg

1 Tredje funktion påkrævet

Gødningsgaffel, BF C
lige ryg, ikke kompatibel med greb GF

Tænder 
antal

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

Dybde 
(mm)

BMS 140 7+2 810 l 325 1.400 850 785
BMS 160 8+2 930 l 367 1.600 850 785
BMS 180 9+2 1.050 l 399 1.800 850 785
BMS 200 10+2 1.160 l 423 2.000 850 785
BMS 225 11+2 1.305 l 466 2.250 850 785
BMS 245 12+2 1.420 l 488 2.450 850 785
To paller i siderne til transport af løst bulkgods (ekstraudstyr)

Tænder 
antal

Indv. 
afstivning

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

Dybde 
(mm)

BF 118 6 – 128 1.180 510 990
BF 140 7 – 143 1.400 510 990
BF 160 8 – 158 1.620 510 990
BF 180 9 2 171 1.840 510 990
BF 200 10 2 185 2.060 510 990
BF 225 11 2 200 2.280 510 990

Gaffel - 
tænder

Gribe - 
tænder

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

Dybde 
(mm)

BF 118 + GF 125 6 7 580 l 238 1.240 560 990
BF 140 + GF 150 7 8 700 l 263 1.480 560 990
BF 160 + GF 170 8 9 800 l 286 1.680 560 990
BF 180 + GF 190 9 9 900 l 304 1.880 560 990
BF 200 + GF 205 10 10 1.000 l 325 2.045 560 990
BF 225 + GF 225 11 11 1.230 l 347 2.265 560 990

Tænder 
antal

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

Dybde 
(mm)

CG 120C 6 515 l 170 1.200 850 1.015
CG 140C 7 600 l 195 1.480 850 1.015
CG 160C 8 685 l 215 1.680 850 1.015
CG 180C 9 765 l 240 1.880 850 1.015
CG 200C 10 850 l 265 2.045 850 1.015

Tænder 
antal

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

Dybde 
(mm)

BF 120C 6 100 1.200 740 1.015
BF 140C 7 115 1.400 740 1.015
BF 160C 8 130 1.620 740 1.015
BF 180C 9 145 1.840 740 1.015



18

Kvasgaffel, GV1

Kvas- eller trælæsning,  
kun til MA ramme

4 i 1 skovl, BQU1

Højtipskovl, BRDS1

udviklet til høje anhængere  
(1,1 m over maksimal frontlæsserhøjde)

Ensilageskovl, BCA1

skovl udstyret med faste tænder,  
en tang eller en fræservalse

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Dybde 
(mm)

Højde 
(mm)

Åbning 
(mm)

GV 350 1.300 775 830 1.380
2 yderligere tænder som ekstraudstyr

Tænder 
antal

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Højde 
(mm)

BQU 150 6 420 l 370 1.530 860
BQU 180 7 500 l 415 1.830 860
BQU 210 8 585 l 470 2.130 860

Vægt 
(kg)

Højde 
(mm)

BRDS 180 slidkant 2,00 m 1.300 l 470 835
BRDS 210 slidkant 2,30 m 1.550 l 510 835
BRDS 250 slidkant 2,70 m 1.800 l 570 835

Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

BCA 210 1.400 l 450 2.120

1 Tredje funktion påkrævet

Siloskær, LE Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Dybde 
(mm)

Højde 
(mm)

LE 250 360 2.500 170 1.060

Pallegaffel, TR Vægt 
(kg)

Bredde 
(mm)

Tandmål 
(mm)

Højde 
(mm)

TR 1 500 kg 170 1.320 1.050 x 100 x 32 780
TR 2 500 kg 195 1.320 1.200 x 100 x 40 780
2 m forlængerkit som ekstraudstyr
2-tandskit til ombygning til ballegaffel som ekstraudstyr
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Rundballer Type tænder
Folieballer Tang

Antal tænder Antal rundballer Antal firkantballer
L 40 2 1 1
L 500 2 2 3
L 6000 3/5 3 4

Højde 
(baller 1,2 m)

Rundballer Folieballer Firkantballer Antal tænger

V 40 1, 3 4 □ □ □ 1 enkelt
V 50 1, 3 5 □ □ □ 1 på mekanisk forhøjelse
V 500 1 5 □ – □ 1 dobbelt
W 500 1, 3 5 □ □ □ 2 enkelte
V 60 2, 3 6 □ □ □ 1 på hydraulisk forhøjelse

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres 

V 40 1, 3 V 50 1, 3 V 5001

1 Tredje funktion påkrævet
2 Tredje og fjerde funktion påkrævet
3 Tang til folieballer som ekstraudstyr

W 500 1, 3 V 60 2, 3

MANUBAL – den fleksible balletang.  
Kan flytte alle baller.

L 40 L 500 L 6000

C 401
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ORIGINALE CLAAS dele.  
Giver maskinen lang levetid.

First CLAAS Service teamene sikrer optimal reserve - 
delsforsyning og pålidelig service døgnet rundt hos CLAAS 
forhandlerne i hele verden. De er altid klar med viden, 
erfaring og lidenskab for kunderne og maskinerne, og på 
rekordtid leverer de ORIGINALE CLAAS dele, der er 
kendetegnet ved førsteklasses materialekvalitet, perfekt 
funktion og lang levetid. Delene er udviklet specielt til de 
enkelte CLAAS maskintyper, teknisk valideret og ligger 
kvalitetsmæssigt langt over konkurrenternes. 

Samspillet mellem de ORIGINALE CLAAS dele og CLAAS 
servicemedarbejdernes ekstraordinære service både på 
CLAAS og på salgspartnernes værksteder giver vores 
maskiner en meget høj grad af driftssikkerhed og effektivitet 
og har dermed en afgørende indflydelse på vores kunders 
forretningssucces. 

Derudover giver topmoderne diagnoseteknologi mulighed 
for professionel og detaljeret analyse af maskinerne, så 
eventuelle fejl hurtigt og effektivt kan diagnosticeres og 
lokaliseres, og der kan gives et præcist overslag over 
omkostningerne. First CLAAS Service er pålidelig og sikrer,  
at maskinernes værdi bevares i lang tid. 
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First CLAAS Service

Meget nær. 
CLAAS service.

Vi er, hvor maskinerne er.

I høsttiden tæller hvert eneste minut. Stilstandstider  
koster penge og skal minimeres. Vores centrale 
reservedelslager i Hamm (Tyskland) leverer hurtigt og 
pålideligt alle ORIGINALE CLAAS dele til hele verden.  
Det tætte net af CLAAS partnere, der består af decentrale 
reservedelslagre og CLAAS forhandlere, sørger for, at 
delene altid kommer hurtigt frem – ligegyldigt hvor det end er. 
CLAAS reservedelsteamet er klar til at hjælpe 365 dage om 
året, 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet for at sikre den 
hurtige reservedelsforsyning, som kunderne har brug for.



Kombinationer med traktor / frontlæsser.

FL 120 C FL 100 C FL 80 C FL 60 C FL 40 C
ARION 650

640
630

 620
 610
ARION 550

540 1

530 1

 520
 510
ARION 640 C

630 C
 620 C
 610 C
ARION (Stage IV / Tier 4) 460

450
440
430
420
410

ARION (Stage IIIB / Tier 4i) 430
420
410

ARES 697
657
617

ARES 577
567
557
547

ATOS 350
340
330
240
230
220

AXOS 340
330
320
310

CELTIS 456
446
436
426

ELIOS (Stage IIIB / Tier 4i) 240
230
220
210

ELIOS (Stage IIIA / Tier 3) 230
220
210

1 Kombinationen fås kun ved Stage IIIA / Tier 3 modeller



CLAAS arbejder til stadighed på at tilpasse produkterne til landbrugets krav. Derfor tages der forbehold for ændringer. Tekniske angivelser, mål og vægt er uden forbindende. Illustrationerne 
svarer ikke nødvendigvis til de forskellige maskiners tilhørende standardudstyr. Denne brochure er trykt til brug over hele verden. Se aktuel prisliste over standardudstyr hos den lokale CLAAS 
forhandler. På nogle af illustrationerne er afskærmningen fjernet. Dette er gjort, så funktionen bliver synlig, og må på ingen måde gøres af brugeren selv, da der derved kan opstå faresituationer. 
Der henvises i øvrigt til de almindelige instruktioner i brugsanvisningen.
Alle tekniske motordata er baseret på EU's regulering af udstødningsgasser, Stage. Oplysningerne om Tier-standarden er i denne publikation udelukkende tænkt som information og hjælp til 
forståelsen. De betyder ikke, at motorerne automatisk er godkendt i regioner, hvor udstødningsgasserne er reguleret med Tier.

FL C frontlæssere i detaljer.

FL 120 C 
med PCM 

FL 100 C 
med PCM 

FL 100 C FL 80 C 
med PCM 

FL 80 C 

Maksimal højde på redskabets drejeaksel m 4,15 4 4 3,85 3,85
Maksimal højde under skovlen i vandret stilling (1) m 3,9 3,75 3,75 3,6 3,6
Maksimal højde under skovlen i tipstilling (2) m 3,35 3,2 3,2 3,05 3,05
Dybde i jorden m 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tipvinkel ved maksimal højde (3) ° 55 55 55 55 55 
Tipvinkel i jordhøjde (4) ° 47 47 47 47 47 
Brydekraft på redskabets drejepunkt i jordhøjde kg 2.400 2.400 2.400 2.100 2.100
Løftekraft på redskabets drejepunkt i hele løftehøjden kg 2.200 2.200 2.200 1.900 1.900
Nyttelast på pallen ved 0,60 m foran på gaflerne
-på jorden kg 1.825 1.780 1.600 1.650 1.750
-med en afstand på 2 m til jorden kg 1.825 1.780 1.550 1.650 1.650
-med en afstand på 3 m til jorden kg 1.825 1.780 1.525 1.650 1.550
-ved maks. højde kg 1.825 1.780 1.500 1.650 1.500

Løftetid sek. 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Tipning ned sek. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Egenvægt uden ekstraudstyr kg 595 575 510 520 475

Værdierne gælder ved 190 bar og 60 l/min. Der kan være store afvigelser afhængigt af traktorens udstyr.

FL 60 C 
med PCM 

FL 60 C FL 40 C 
med PCM

FL 40 C

Maksimal højde på redskabets drejeaksel m 3,75 3,75 3,5 3,5 
Maksimal højde under skovlen i vandret stilling (1) m 3,5 3,5 3,25 3,25
Maksimal højde under skovlen i tipstilling (2) m 2,95 2,95 2,7 2,7
Dybde i jorden m 0,2 0,2 0,2 0,2
Tipvinkel ved maksimal højde (3) ° 52 52 52 52
Tipvinkel i jordhøjde (4) ° 47 47 47 47
Brydekraft på redskabets drejepunkt i jordhøjde kg 1.900 1.900 1.600 1.600
Løftekraft på redskabets drejepunkt i hele løftehøjden kg 1.500 1.500 1.400 1.400
Nyttelast på pallen ved 0,60 m foran på gaflerne
-på jorden kg 1.400 1.150 1.180 950
-med en afstand på 2 m til jorden kg 1.380 1.000 1.220 970
-med en afstand på 3 m til jorden kg 1.350 900 1.200 850
-ved maks. højde kg 1.350 860 1.180 870

Løftetid sek. 3,9 3,9 3,3 3,3
Tipning ned sek. 1,4 1,4 1,4 1,4
Egenvægt uden ekstraudstyr kg 500 445 455 400

Værdierne gælder ved 190 bar og 60 l/min. Der kan være store afvigelser afhængigt af traktorens udstyr.
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Oversigt over fordelene.

•	 Velegnet til alle arbejdsopgaver:
 − Stort udvalg af redskabsrammer og redskaber
 − Særlige redskaber til enhver arbejdsopgave

•	 Stor løftehøjde og kompakt konstruktion
•	 Effektiv

 − Præcist og økonomisk arbejde med den mekaniske 
parallelføring (PCM)

•	 Fem betjeningsmuligheder
•	 Ukompliceret til- og frakobling af frontlæsseren:

 − FITLOCK til hurtig og sikker låsning
 − MACH system til enkel tilslutning af alle elektriske  
og hydrauliske ledninger og rør

•	 Hurtigt skift af redskab med:
 − FASTLOCK til bekvem låsning af redskaberne
 − MACH 2 til hurtig og sikker hydraulisk tilslutning

•	 Komfortabel hele dagen:
 − SHOCK ELIMINATOR, så traktoren, frontlæsseren, 
redskabet og føreren skånes

 − Enkel vedligeholdelse
 − Intelligent placering af støttebenene i stolpen
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