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Presning, presning, presning.

go.claas.com/ucf2013

Traditionel og innovativ.

Siden CLAAS i 1921 fik det første patent på knytteren, har 
virksomheden kontinuerligt vist pionerånd og innovations - 
styrke. De udvikler konstant intelligente løsninger, som 
forbedrer halm-, hø- og ensilagekvaliteten markant. Med det 
nye snittersystem i QUADRANT 3300 RC og QUADRANT 
3200 RC / FC tilbyder CLAAS et endnu bredere udvalg af 
storballepressere til al slags foder. 
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QUADRANT serien

Til alle afgrøder og alle typer opgaver.

Som en af de førende producenter af maskiner til foderhøst 
har CLAAS det perfekte udstyr til høstarbejde til alle størrelser 
bedrifter. Vores maskiner er afstemt efter hinanden og 
understøtter landmanden i hans daglige arbejde, så han kan 
opnå de bedste høstresultater.

Med ballestørrelser fra de mindre 80 cm x 50 cm baller og op 
til de store Euroballer på 120 cm x 100 cm og forskellige 
rotortyper med og uden integreret snitter er QUADRANT 
serien udstyret til alle typer afgrøder.

På verdensplan arbejder QUADRANT i 25 forskellige afgrøder 
med førsteklasses kvalitet og uden begrænsninger. 

Velegnet til ensilage.

Græsensilage får større og større betydning på bedrifter med 
malkekvæg. Kvaliteten er vigtig for at stabilisere eller endda 
øge mælkeproduktionen. Samtidig er uafhængighed og 
fleksibilitet i forbindelse med høsttidspunkt og høstvinduer 
samt transportforudsætninger og opbevaringsmuligheder af 
afgørende betydning.

QUADRANT ballerne i folie er et godt alternativ til græshøst 
med snitteren. Landmanden har frit valg og kan producere 
førsteklasses ensilage.
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Nøje afstemt.  
QUADRANT fra CLAAS.
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God presning.
Den perfekte ballestørrelse.

Med seks forskellige modeller og fem forskellige 
ballemål har CLAAS markedets største 
produktprogram. Alle kunder kan finde et passende 
ballemål, uanset om de ønsker 100, 90 eller 70 cm.
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Produktprogram QUADRANT

QUADRANT 3400 | 120 x 100 cm

QUADRANT 3300 | 120 x 90 cm

QUADRANT 3200 | 120 x 70 cm

QUADRANT 2200 ADVANTAGE | 120 x 70 cm

QUADRANT 2100 | 80 x 70 cm
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QUADRANT 3400.
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QUADRANT 3400

Den eksklusive 120 x 100 balle.

QUADRANT 3400 sikrer ikke kun en enestående høj kapacitet 
pr. time og pr. dag i både halm, hø og ensilage med op til 60 
tons halm i timen. Euro-ballestørrelsen på 120 x 100 cm, som 
kun udbydes af CLAAS, sikrer også, at transportvognenes 
kapacitet kan udnyttes fuldt ud.

Side
1 Ballestørrelse 120 x 100 9
2 Hydraulisk drevet 2,35 m pickup 20
3 Kraftig snitte- eller fremføringsrotor  

med 860 mm diameter til øget kapacitet
24

4 ROTO CUT: 25-knives snitterotor med til-/frakob-
ling af knivgruppe 

26

5 Bund, der kan sænkes til fjernelse af tilstopninger 27
6 Hydraulisk styret forkammer, der kan tilkobles og 

indstilles fra kabinen
36

7 Indpakkerstyring, der kan indstilles i fire trin 37
8 3,00 m lang pressekanal 48
9 Knytterkoncept uden garnrester med seks  

svingbare CLAAS knyttere
50

10 TURBO FAN knytterrensning 50
11 CLAAS COMMUNICATOR II med farvedisplay og 

ISOBUS-teknologi
54

12 Tandemaksel eller tandemstyreaksel 72
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QUADRANT 3300.
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QUADRANT 3300

FINE CUT også til QUADRANT 3300.

Produktprogrammet for ballestørrelsen 120 x 90 er blevet 
udvidet, idet det velgennemprøvede FINE CUT system fra 
QUADRANT 3200 nu også fås til QUADRANT 3300. De fire 
forskellige indføringssystemer ROTO FEED, ROTO CUT, FINE 
CUT og SPECIAL CUT betyder, at QUADRANT kan anvendes 
under alle betingelser og til alle typer foder. 

Side
1 Ballestørrelse 120 x 90 cm 11
2 2,35 m pickup med PFS 22
3 Rotor med 52 stjerner placeret i spiralform  

betyder høj kapacitet og god snittekvalitet
25

4 Højt drejningsmoment på rotorgearet (160 omdr./
min.) sikrer en optimal materialestrøm

25

5 Knivskuffe med til-/frakobling af knivgruppe til 
ROTO CUT og FINE CUT

28

6 Hydraulisk styret forkammer, der kan tilkobles  
og indstilles fra kabinen

38

7 Interaktiv rotor- og indpakkersikring 42
8 Lige transmission med fremragende 

virkningsgrad
42

9 46 stempelslag/min. 46
10 3,00 m lang pressekanal 46
11 Knytterkoncept uden garnrester med seks  

svingbare CLAAS knyttere
50

12 TURBO FAN knytterrensning 50
13 CLAAS COMMUNICATOR II med farvedisplay og 

ISOBUS-teknologi
54

14 Enkeltaksel, fast tandemaksel,  
styret tandemaksel

70

15 Meget vedligeholdelsesvenlig 71
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QUADRANT 3200.
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QUADRANT 3200

Erfaring betaler sig.

QUADRANT 3200 har den største kapacitet i sin klasse i både 
hø,  halm og ensilage. Den fås med et hydraulisk styret 
forkammer, der kan tilkobles fra førersædet, og tre forskellige 
snittere og er en komfortabel allround-maskine til 
maskinstationer.

Side
1 Ballestørrelse 120 x 70 cm 13
2 2,35 m pickup med PFS 22
3 Knivskuffe med til-/frakobling af knivgruppe til 

ROTO CUT og FINE CUT
28

4 ROTO CUT: 25 knive 
FINE CUT: 51 knive

26 
30

5 Hydraulisk styret forkammer, der kan tilkobles  
og indstilles fra kabinen

38

6 51 stempelslag/min. 46
7 3,00 m lang pressekanal 46
8 Knytterkoncept uden garnrester med seks  

svingbare CLAAS knyttere
50

9 TURBO FAN knytterrensning 50
10 CLAAS COMMUNICATOR II med farvedisplay 

og ISOBUS-teknologi
54

11 Enkeltaksel, tandemaksel eller  
tandemstyreaksel

70
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QUADRANT 2200 ADVANTAGE.
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QUADRANT 2200 ADVANTAGE

Skræddersyet.

Pålidelig presning og  binding af tæt komprimerede baller, 
komfortabelt udstyr og et enestående  forhold mellem pris og 
ydelse – det er de egenskaber, der kendetegner den nye 
QUADRANT 2200 ADVANTAGE. Økonomisk basismaskine 
eller heavy duty-presser med komplet udstyr og ROTO CUT – 
der er frit valg.

Side
1 Ballestørrelse 120 x 70 cm 15
2 2,35 m pickup med PFS 20
3 Vedligeholdelsesfri, typisk 3-trins  

CLAAS indpakker
39

4 Optisk og akustisk advarselssystem 56
5 Interaktiv sikring mellem indpakker og rotor 42
6 51 stempelslag/min. 46
7 3,00 m lang pressekanal 46
8 Knytterkoncept uden garnrester med seks  

svingbare CLAAS knyttere
50

9 TURBO FAN knytterrensning 50
10 Enkeltaksel, tandemaksel eller  

tandemstyreaksel
70
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QUADRANT 2100.
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QUADRANT 2100

Førsteklasses teknik i QUADRANT format.

QUADRANT 2100 er en topeffektiv presser med POWER 
FEEDING SYSTEM (PFS).  Den er udstyret med en lang 
pressekanal, der giver ballerne maksimal komprimering og 
stabilitet. Hvis der hovedsageligt forarbejdes ensilage og hø i 
områder med mindre landbrug, har de 80 x 70 cm store baller 
fra QUADRANT 2100 den helt rigtige størrelse.

Side
1 Ballestørrelse 80 x 70 cm 17
2 2,10 m pickup med dobbelt rullenedholder 20
3 POWER FEEDING SYSTEM (PFS) med aktiv  

gennemgående indføringssnegl
22

4 ROTO CUT: 16-knives snitterotor 26
5 Til-/frakobling af knivgruppe 27
6 Bund, der kan sænkes til fjernelse af tilstopninger 27
7 Interaktiv sikring af pickup, indpakker og rotor 42
8 Vedligeholdelsesfrie transmissioner og koblinger 43
9 3 m lang pressekanal med 51 stempelslag 46

10 Knytterkoncept uden garnrester med fire  
svingbare CLAAS knyttere

50

11 TURBO FAN knytterrensning 50
12 CLAAS COMMUNICATOR II med farvedisplay og 

ISOBUS-teknologi
54

13 Enkeltaksel, tandemaksel eller  
tandemstyreaksel

70
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Stærk teknik.  
Stor kapacitet.

Når man køber en QUADRANT fra CLAAS, har man 
forskellige muligheder for at presse materialet præcis, 
som man ønsker det. Usnittet, med ROTO CUT (90 
eller 45 mm), med FINE CUT (22 mm) eller finsnittet – 
CLAAS er den eneste producent, der tilbyder alle 
varianter.
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Teknik
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Kan klare alle skår.

God indføring fra første minut. 

Med den brede pickup og perfekte tilpasning til markens 
ujævnheder kan QUADRANT klare selv brede og 
uregelmæssige skår. 

 − Pickup med 2,35 m arbejdsbredde (2,10 m på  
QUADRANT 2100)

 − Hurtig og ren opsamling af materialet med den styrede 
pickup

 − Aflastning med trykakkumulatoraffjedring
 − Pendlende tastehjul siker en optimal marktilpasning og 
skåner græsbunden selv ved høj hastighed og i kurver

 − Patenteret rullenedholder til acceleration af materialet
 − Kort afstand mellem pickuppen og rotoren for hurtig 
aflevering af foderet og høj kapacitet

Der er godt udsyn over pickuppen og rotoren under arbejdet, 
så man kan øge tempoet afhængigt af materialet og 
høstbetingelserne. På den måde kan man opnå 40 % større 
kapacitet end på almindelige ballepressere.

Klarer alt.

Tre forskellige pickup-varianter indfører materialet rent – hvad 
enten man arbejder i kort hø, våd ensilage eller halm:

 − Pickup med nedholderplade til QUADRANT 2100
 − Pickup med dobbelt rullenedholder
 − Pickup med dobbelt rullenedholder og  
POWER FEEDING SYSTEM

NYHED: Tastehjul, der kan slås op.

Til alle, der har brug for at transportere QUADRANT med den 
2,35 m brede pickup på offentlige veje, tilbyder CLAAS nu 
tastehjul, der kan slås op. Nu er det ikke længere nødvendigt 
at bruge tid på afmontering. Hjulene slås blot op, og maskinen 
er klar.
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Pickup

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Pickupbedde m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,10
DIN opsamlingsbredde m 2,15 2,15 2,15 2,15 1,90
Tastehjul,  
der kan slås op

□ □ □ □ –

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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POWER FEEDING SYSTEM.

PFS – katalysator til topkapacitet.

QUADRANT 3300 RC, 3300 FC, 3200 RC, 3200 FC og 
QUADRANT 2100 er som standard udstyret med POWER 
FEEDING SYSTEM (PFS). 
QUADRANT 3300 RF, 3200 RF og 2200 ADVANTAGE fås 
med PFS som ekstraudstyr. Dermed kan materialestrømmen 
øges markant.

Kombination med høj virkningsgrad.

Den gennemgående tværsnegl, der er affjedret med 
støddæmpere og udstyret med store vindinger og aggressive 
lapper, fører materialet langt ind i rotoren. Det sikrer en 
ensartet materialestrøm, der transporteres til rotoren med øget 
hastighed. De bredere stjerner reducerer afstanden til kniven, 
forbedrer snittekvaliteten yderligere og sikrer maksimal 
stabilitet og lang levetid. Denne enestående kombination af 
rullenedholder og en aktiv gennemgående indføringssnegl gør 
arbejdet lettere, især i uensartede ensilageskår.
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POWER FEEDING SYSTEM

Dermed opnår QUADRANT en enorm opsamlingskapacitet 
selv i store skår.

 − Kapacitet til høj ydelse i tons pr. time
 − Reel mulighed for at køre hurtigt
 − Homogenisering og acceleration af materialet
 − Velegnet til alle skår
 − Stor kapacitet pga. 20 % øget sikring af PFS-glidekoblingen

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
PFS – □ □ □ □

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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ROTO FEED.
Topkapacitet uden snitning.

QUADRANT 3400.

Rotoren i QUADRANT 3400 overtager høstmaterialet og fører 
det videre til den hydraulisk styrede indpakker. Med en bredde 
på 1.300 mm og en diameter på 860 mm er den en af de 
største rotorer på markedet. Og størrelsen har afgørende 
fordele:

 − Kapacitet til maksimal ydelse i tons pr. time
 − Reel mulighed for at køre hurtigt
 − Perfekt opsamling ved alle skårhøjder
 − Homogenisering og acceleration af materialet
 − 9 rotorstjerner
 − Nedsættelse af belastningsspidserne og dermed 
brændstofforbruget

 − Enorm kapacitet under alle betingelser

Overbevisende rotorteknologi.

QUADRANT – det betyder roterende, permanent indføring 
også uden integreret snitter. Det høje omdrejningstal sikrer en 
enorm kapacitet og høj arealydelse. Ensartet indføring og aktiv 
transport til forkammeret sørger for, at QUADRANT 
producerer kantede baller, der er komprimeret ensartet. 

En ægte sværvægter.

Rotoren har en meget rolig gang på grund af den høje 
egenvægt på et halvt ton. Denne vægt betyder samtidig, at 
omdrejningstallet fastholdes ved uregelmæssige skår, og at 
belastningen hen til traktortransmissionen nedsættes. På 
grund af det enestående powerband-træk opstår der ingen 
belastningsspidser. Dermed nedsættes brændstofforbruget, 
og rentabiliteten øges.
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ROTO FEED

QUADRANT 3300 / 3200 /  
2200 ADVANTAGE / 2100.

Rotorens store diameter på 500 mm og den 
spiralformede placering af de 4-armede rotorstjerner betyder, 
at materialet behandles meget skånsomt. Det høje 
omdrejningstal sikrer stor kapacitet, ensartet indføring og 
transport langt ind i forkammeret.

 − Stor kapacitet
 − Mindre belastning af indpakkeren
 − Minimalt kraftbehov
 − Minimal støvudvikling
 − Velegnet til skrøbelige fodertyper som fx lucerne
 − Meget skånsom behandling af materialet og dermed fin 
foderkvalitet på grund af den nye placering af 
rotorstjernerne

 − POWER FEEDING SYSTEM er standard i QUADRANT  
3300 RC, 3200 RC og QUADRANT 2100 RF og fås som 
ekstraudstyr til alle øvrige modeller.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
ROTO FEED □ □ □ □ □
Diameter mm 860 500 500 500 500
Bredde mm 1.300 1.200 1.200 1.200 800

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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ROTO CUT.
Giver mere mælk.

ROTO CUT med maksimal snittefrekvens.

Næringsrig og velsmagende ensilage med optimal 
mælkesyregæring er en af de grundlæggende forudsætninger 
for høje mælkeydelser fra malkekvæget. Hertil kræves tre ting: 
Kort foder, højt pressetryk og minimalt iltindhold.  
CLAAS ROTO CUT systemet har en af markedets p.t. højeste 
snittefrekvenser og giver samtidig mulighed for snittelængder 
på 45 mm med førsteklasses snittekvalitet. 

Så mange knive som nødvendigt.

25-knives snitterotoren (16-knives snitterotor i QUADRANT 
2100) og de dobbelte indføringsstjerner arbejder meget 
præcist, hurtigt og effektivt. Den bedste forudsætning for 
topkvalitet på foderet. For det snittes kort og præcist i små 
portioner, som kan komprimeres væsentligt mere og er meget 
lettere at opløse.
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ROTO CUT

Effektiv – snitterotoren.

 − Massiv 25- eller 16-knives snitterotor af dobbelt hærdet 
borstål

 − Ni eller fire rækker indføringstænder til optimal opsamling af 
foderet

 − Aggressive knive med meget langt skær til førsteklasses 
snittekvalitet

 − Præcis føring af knivene via dobbelte indføringsstjerner 
placeret i spiralform

 − Hydraulisk sikring af knivene
 − Flad, kraftbesparende snittevinkel

To hydrauliske knivsikringer med overtryksventil sørger for, at 
QUADRANT ikke overbelastes i tilfælde af tilstopning. Hvis 
trykket bliver for højt, bevæger knivene sig automatisk ned og 
svinger ind igen.

Sikker – den hydrauliske knivbund.

CLAAS er den eneste producent, der tilbyder firkant - 
ballepressere med en knivbund, der kan sænkes automatisk, 
så tilstopninger nemt og bekvemt kan fjernes fra kabinen. 
Knivbunden sænker sig automatisk hydraulisk i tilfælde af en 
overbelastning, så rotoren kan gå i gang af sig selv igen. 
Desuden giver bunden nem adgang til knivene.

På QUADRANT 2200 RC ADVANTAGE og QUADRANT 2100 
RC sænkes knivbunden med styreventilen, knivenes tryk 
fjernes om nødvendigt, og tilstopningen fjernes. Derefter 
lukkes knivbunden, knivene svinges på plads, og arbejdet kan 
fortsættes.

Fleksibel – til-/frakobling af knivgruppe.

Med til-/frakoblingen af knivgruppe kan man reagere fleksibelt 
på de krav, der stilles under arbejdet. Knivgrupperne 
forvælges på maskinen, og de aktiveres med CLAAS 
COMMUNICATOR II.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Rækker indføringstænder 9 4 4 4 4
Til-/frakobling af knivgruppe 25, 13, 12, 0 25, 13, 12, 6, 0 25, 13, 12, 6, 0 25, 13, 6, 0 16, 8, 8, 0
Bund, der kan sænkes Automatisk Automatisk Automatisk Styreventil Automatisk

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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Nyudviklet udskiftning af knive.

Komfortabelt og overskueligt.

CLAAS tilbyder en ny knivskuffe til to af snittesystemerne på 
QUADRANT 3300 og 3200, ROTO CUT og FINE CUT. 
Servicearbejdet bliver komfortabelt, sikkert og hurtigt.

 − Betjening enten med CLAAS COMMUNICATOR II eller 
direkte med en knap på siden af presseren.

 − Automatikfunktion: Ind- og udsvingning af knivene til 
fjernelse af snavs fra snitterbundens knivspalter; sænkning 
af skuffen til en stilling, hvor knivene ikke kan kollidere med 
noget

 − Automatisk og dermed altid korrekt placering af skuffen, så 
den er let at trække ud til begge sider

Rent og enkelt. 

Knivene ligger perfekt beskyttet mod tilsmudsning i 
knivskuffen. Skuffen ligger på 12 lejer, så den er let at trække 
ud. For at undgå vridning ved udtrækningen kan skuffen kun 
trækkes 2/3 ud i begge sider. Når knivene i den ene side er 
udskiftet, skubber man bare skuffen ud i den anden side og 
udskifter resten.

Har bevist sit værd i praksis.

Maskinstationsejer Steyns: "I stedet for en time til udskiftning 
af knivene bruger vi nu kun ca. et kvarter. I det hele taget er 
den tid, der skal bruges til service, blevet mindre."

Enestående.

Knivskuffen er kombineret med knivbunden, der automatisk 
sænker sig, hvis rotoren blokeres. 
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Knivskuffe

1 I alt 12 beskyttede lejer, som altid er rene, får knivskuffen 
til at glide let, når den trækkes ud

2 Enkel til-/frakobling af knivgruppe i RC (25, 13, 12, 6, 0) / 
FC (51, 26, 13, 12, 0) med et håndtag sikrer en teoretisk 
snitlængde på 22, 45 eller 90 mm

3 Optimal knivform sikrer perfekt snittekvalitet

4 Eksklusivt: Automatisk rengøring af knive

5 Blindknivsæt fås til RC og FC

6 Automatisk funktion til komfortabel sænkning  
og lukning af knivskuffe

7 Komfortabel betjening af CLAAS skuffesystemet  
direkte på presseren.

8 100 % tilgængelig på grund af udtræk i begge sider 

9 Eksklusivt: Knivbund, der automatisk sænkes  
hydraulisk ved tilstopninger

10 Enkelt knivssikring med 2 fjedre pr. kniv

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Knivskuffe – □ (RC | FC) □ (RC | FC) – –

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres

CLAAS skuffesystemet: Enkel udskiftning af knive, enkel rengøring, komfortabel vedligeholdelse, 
sikker anbringelse af knivene.



30

FINE CUT.
Finsnittet halm er bekvemt og smager godt.

Ingen halmstrå er over 20 mm.

Dyr, der har det godt, har en større ydelse. Allerede derfor har 
finsnittet halm vundet indpas som den ideelle strøelse i 
fjerkræstalde, malkekvægets liggebokse og svinestalde.

Den er så godt som støvfri, da denne metode ikke øger 
andelen af fint støv. Derudover kommer flere og flere 
landmænd finsnittet halm i foderblandevognene. FINE CUT 
halm er let at opløse og kræver ikke forudgående blandetid. 
Den kan blandes direkte med ensilagen. Desuden har det 
snittede materiale en optimal virkning på fordøjelsen.

 − Klart bedre opsamling af foderet
 − Færre restmængder
 − Stimulerer fordøjelsen
 − Forøgelse af den samlede foderopsamling
 − Minimering af tiden til oprydning af foderrester og rensning 
af ædepladsen

Den nye til-/frakobling af knivgruppe med 51, 26, 13, 12 eller 
0 knive giver øget fleksibilitet og højere snittekvalitet.
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FINE CUT 

NYHED: FINE CUT.  
51, 26, 13, 12, 0 – skarpt og fleksibelt.

Det velgenemprøvede FINE CUT snittesystem fra QUADRANT 
3200 fås nu også til QUADRANT 3300. Det producerer 
finsnittet halm uden spild og støv direkte på marken. Den nye 
FINE CUT generation med knivbunden med 51 knive åbner op 
for helt nye dimensioner inden for halm- og snittekvalitet. Den 
øgede snittefrekvens på mere end 32.000 snit/min. og en ny 
skærgeometri betyder ikke alene, at kapaciteten stiger, den 
sørger også for et mere præcist snit.

Halmen snittes med en knivafstand på 20 mm og presses til 
faste baller. Alle 51 knive er placeret, så der fås et 
kraftbesparende, trækkende snit. Det nedsætter maskinens 
energiforbrug og giver en væsentlig brændstofbesparelse.
Antallet af knive kan uden problemer reduceres til arbejde i 
ensilage. Knivene er sikret enkeltvis med to fjedre, så man 
med den nye til-/frakobling af knivgruppe kan vælge, om alle 
51, 26, 13 eller 12 knive skal gå ned i snittekanalen.

Finsnittet halm til professionel dyreopdræt.

 − Ren og støvfri – til sunde, rene dyr
 − Let at opløse – hurtigere spredning
 − Ingen splinter – klart færre tab af dyr i fjerkræavlen
 − Ideel strukturgiver i kvægfoderrationer – velegnet til 
fordeling i foderblandevognen

51 knive – hurtigt udskiftet.

CLAAS tilbyder også den nye knivskuffe til QUADRANT med 
FINE CUT. Den letter servicearbejdet, da den er lejret på ruller 
og dermed åbnes og lukkes meget hurtigt og nemt. 
Automatikfunktionen til udskiftning af knivene er også en hjælp 
til rutinearbejdet.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
FINE CUT – □ □ – –
Til-/frakobling af knivgruppe – 51, 26, 13, 12, 0 51, 26, 13, 12, 0 – –

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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materialestrøm, der er meget bedre end andre konstruktioner. 
Halmen snittes effektivt i tynde lag. Afhængigt af kvaliteten på 
halmen kan der i flere trin aktiveres yderligere to hele 
knivrækker med hver 45 knive i en afstand af 15 mm som 
modskær. Det giver et trækkende snit, der sparer kraft og 
sikrer førsteklasses snittekvalitet, så selv de mest seje 
materialer forarbejdes til snittet halm i topklasse.

Optimal materialestrøm.

SPECIAL CUT snitteren blæser halmen under PFS-sneglen 
direkte ind i rotoren – intet hvirvles op, og intet ophobes. Det 
modvirker udvikling af støv og øger samtidig gennem - 
strømningsmængden. Alt i alt giver det maksimal 
driftssikkerhed.

SPECIAL CUT.
Finsnittet halm med 180 knive.

Økonomisk i brug.

Finsnittet halm har en meget stor sugeevne og er derfor 
meget velegnet som strøelse til malkekvægets liggebokse og i 
svine- og hestestalde. Den store sugeevne holder dyrene rene 
og nedsætter halmforbruget.
Desuden er rene yvere en meget vigtig del af staldhygiejnen. 
Malkningen går hurtigere, fordi der ikke skal bruges så lang tid 
på rensning af yverne.
Den snittede halm kan blandes optimalt med majsholdigt 
foder. Dyrene skelner ikke, og foderet ædes helt op.

Bedre snitning.

For at sikre førsteklasses snittekvalitet under alle forhold 
arbejder SPECIAL CUT halmsnitteren som standard med 90 
fortandede knive og med mere end 3.000 omdr./min. på 
rotoren.
Halmsnitteren kører med mindst 250 mm afstand til jorden. På 
grund af den eksklusive, spiralformede placering af de 8 mm 
tykke knive "suger" snitteren halmen op uden risiko for kontakt 
med jord og/eller sten og sikrer en kontinuerlig og ensartet 
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SPECIAL CUT

Også presning uden snitter.

Den mere end 500 mm store frihøjde over jorden betyder, at 
også større skår kan opsamles og presses, selv om snitteren 
er koblet fra. Det er ikke nødvendigt at afmontere den. 
Rullenedholderen er standardudstyr. 
Montering og afmontering af halmsnitteren klares på ca. 15 
minutter. Det sikrer maksimal kapacitet både i hel halm, hø og 
ensilage.

Handy baller.

Snittet halm håndteres også perfekt i store firkantballer. Den 
tætte komprimering og ballernes præcise form giver 
transportstabile baller selv efter flere omlæsninger. Den 
markant højere vægt på den enkelte balle giver færre baller pr. 
hektar. Det reducerer udgifterne til håndtering.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
SPECIAL CUT – □ □ □ –
Knive – 90 90 90 –
Faste knive – 2 x 45 2 x 45 2 x 45 –

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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Raffineret teknik indeni.
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Forkammer | Indpakker
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QUADRANT 3400.  
Et spørgsmål om indstilling.

Intelligent fyldning af kanalen.

På grund af den høje presseintensitet og den perfekte 
materialestrøm har QUADRANT presserne altid presset 
ensartet formede, meget tæt komprimerede baller. Denne 
høje ballekvalitet kan kun opnås i størrelsen 120 x 100 cm, 
hvis materialet (halm, hø eller ensilage) forberedes godt, inden 
det føres ind i pressekanalen. 
Til dette formål har CLAAS ingeniørerne udviklet en effektiv 
løsning: det intelligente indføringssystem med stor rotor, 
velgennemprøvet indpakker og indstilleligt forkammer.

Velgennemprøvet indpakkerkoncept.

Indpakkeren i den nye QUADRANT 3400 overtager hele tiden 
selv materialet fra rotoren. Det betyder, at rotoren ikke skal 
bruge ekstra effekt på fremføring af materiale, men kun skal 
bruge kraft på at modtage materialet og levere førsteklasses 
snittekvalitet.
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Indstilleligt forkammer 

Indstillelig indpakkerstyring.

I store skår arbejder QUADRANT 3400 uden forkompression i 
forkammeret. Hvert eneste stempelslag anvendes til at 
komprimere materialet. 
I alle andre situationer tilkobler man nemt og bekvemt 
indpakkerstyringen fra kabinen. Den indstiller modholderne i 
fire trin og sikrer perfekt komprimering under alle betingelser 
og perfekt ventilering af ballen i mindre skår. Den hydrauliske – 
og dermed slidstærke – indpakker styres nu af modholderne. 
Høstmaterialet samles, til forkammeret er fyldt optimalt, og 
modholderne svinger ud. Først derefter trykkes materialet ind i 
kanalen med et stempelslag. Det giver en ensartet 
komprimeret balle med en perfekt form.

Enestående på markedet: Forpressetrykket indstilles bekvemt 
fra kabinen med CLAAS COMMUNICATOR II. Dermed kan 
maskinen altid køre med optimal ydelse.

Kombinationen af permanent indføring af materiale til rotoren 
og indstilleligt forkammer giver ikke kun mulighed for perfekt 
formede baller, men også maksimal kapacitet og førsteklasses 
snitning. Resultatet er intelligent fyldning af kanalen under alle 
betingelser – både i halm, hø og ensilage.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Indstilleligt forkammer □ □ □ – –

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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QUADRANT 3300 og 3200.
Perfekt styret.

Kun hos CLAAS:  
Hydraulisk indstilleligt forkammer.

Med CLAAS COMMUNICATOR II kan man vælge mellem tre 
forskellige tryk i forkammeret, afhængigt af materialets 
beskaffenhed og størrelsen på skåret. Dermed kan maskinen 
altid køre med optimal ydelse.

Uanset hvilke skår- og høstbetingelser man kommer ud for, 
kan alt klares med forkammerstyringen, der kan indstilles og 
tilkobles hydraulisk.

Unikt materialestrømskoncept.

Jævn materialetransport fra rotoren til indpakkeren og det 
indstillelige forkammer sørger for ensartet fyldning af kanalen i 
alt materiale, hvad enten man arbejder i halm, hø eller 
ensilage. Resultatet er faste, perfekt formede, stabile baller 
samtidig med topkapacitet og perfekt snitning.

Hydraulisk indpakkerstyring.

I store skår arbejder QUADRANT uden forkammer. Hvert 
stempelslag bliver brugt til komprimeringen.

I alle andre tilfælde tilkobler man nemt og bekvemt den
hydrauliske – og dermed slidstærke – indpakkerstyring fra 
kabinen. Den har tre forskellige indstillinger og sikrer perfekt 
komprimering under alle forhold. QUADRANT  er som den 
eneste presser på markedet udstyret med to sensoraksler og  
sensorer, der sørger for, at der samles materiale op, til 
forkammeret er  optimalt fyldt. Ved indstillingen på 
mellemstore skår styres  forkammeret af den øverste 
sensorrække, ved indstillingen på små skår af  den nederste 
sensorrække. Dermed sikres det, at forkammeret altid  fyldes 
med optimale portioner materiale, inden det trykkes ind i 
kanalen  med et stempelslag. Det giver perfekt formede, 
ensartet komprimerede  baller, også i uregelmæssige og små 
skår. På dette område står QUADRANT 3300 og 3200 på  
ingen måde tilbage for QUADRANT 3400.
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Indstilleligt forkammer | Indpakker

Fuld udnyttelse af kapaciteten.

QUADRANT kan altid køres til kapacitetsgrænsen. 
Indpakkeren og rotoren er sikret med en kobling. Når 
indpakkeren blokerer, standser rotoren automatisk. Derudover 
informeres man om belastningen af indpakkeren i CLAAS 
COMMUNICATOR II, så man kan modvirke eventuel 
overbelastning, inden den opstår. Det betyder, at QUADRANT 
aldrig tilstoppes helt.

Indstillelig forkammerstyring.

"QUADRANT med det hydrauliske forkammer har et endnu 
bredere anvendelsesområde. Forkammerstyringen kan kobles 
til og fra. Dermed kan vi få perfekt formede og tæt 
komprimerede baller på vores bedrift selv under de 
vanskeligste forhold."
D. Cosson, maskinstationsejer, Bezange-la-Petite, Frankrig

 − Forkammer frakoblet til meget store skår
 − Forkammer tilkoblet til meget små skår
 − Forkammer tilkoblet til store og uensartede skår

Automatisk forkammer.

Den klassiske 3-trins CLAAS indpakker klarer arbejdet i QUADRANT 2200 ADVANTAGE og 2100. Foderet transporteres og 
forarbejdes hurtigt og samtidig skånsomt.
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QUADRANT 3400.  
Har klaret styrkeprøven tusinder af gange. 

Powerband-rotortræk.

Det fra de selvkørende CLAAS maskiner, LEXION og 
JAGUAR, kendte powerband-rotortræk er transmission og 
overbelastningssikring i ét. Belastningsspidser opfanges 
intelligent og vises i CLAAS COMMUNICATOR II. 
Overbelastninger opdages og afhjælpes. Hvis der opstår en 
overbelastning, afbrydes powerband-rotortrækket automatisk. 
Derefter udvider knivbunden sig automatisk, så rotoren kan 
arbejde sig fri. På den måde undgås belastningsspidser ved 
tilstopning. Resultatet er, at QUADRANT 3400 aldrig stopper 
helt til.

Der er flere faktorer, der gør sig gældende for 
pressernes lange levetid.

 − En hovedgearkasse, der er dimensioneret til mere end 
1.100 hk

 − Deling af kraften: Til venstre rotoren, til højre indpakkeren og 
pickuppen

 − Powerband-rotortræk som på de selvkørende CLAAS 
maskiner LEXION og JAGUAR

 − Rotortræk, der tilkobles separat
 − Automatisk frakobling ved tilstopning
 − Fuldautomatisk smørings- og rensningsanlæg, så 
servicebehovet reduceres, og levetiden øges
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Transmission
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QUADRANT 3300, 3200, 2200 ADVANTAGE, 2100.  
Fuld sikkerhed.

Et pålideligt transmissionskoncept.

I årevis har QUADRANT presserne overbevist i det daglige 
arbejde på grund af deres meget pålidelige 
transmissionskoncept. Overskueligt placerede og let 
tilgængelige komponenter sørger for stor effektivitet og lang 
levetid.

Korte forbindelser, lige forløb på transmissionerne og den 
effektive rotationskraft i det store svinghjul giver en 
fremragende virkningsgrad. Det betyder minimalt 
energiforbrug for hvert ton høstmateriale og en helt klar 
brændstofbesparelse.

Enestående kombination med interaktiv sikkerhed: 
Indpakkergearet fra Bondioli og rotorgearet fra Walterscheid.  
Indpakkeren og rotoren er udstyret med separate, 

automatiske overbelastningssikringer. Hvis indpakkerkoblingen 
reagerer, afbrydes rotorkoblingen også automatisk. 
Hvis der er behov for det, kan snitterbunden sænkes 
hydraulisk med traktorhydraulikken. Resultatet er, at 
QUADRANT aldrig stopper helt til. Tilstopninger kan hurtigt 
fjernes fra traktorsædet.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
Interaktiv sikkerhed □ □ □ □ □
Stjernekobling – □ □ □ □

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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Transmission | Interaktiv sikkerhed

Vedligeholdelsesfri sikkerhed: Førsteklasses koblinger, der løber i oliebad, 
beskytter QUADRANT effektivt mod overbelastning.

Pressetrykket i QUADRANT forsynes med hydraulikolie fra oliepumpen ved det 
indgående gear. En anden oliepumpe forsyner knytterrensningssystemet 
TURBO FAN. Funktioner som udvidelse af knivbunden og betjening af 
pickuppen, rulleslisken, tandemstyreakslen eller støttefoden aktiveres hydraulisk 
med traktorens olieudtag.

Overbevisende kendetegn, der har sat 
standarden i årevis.

 − Høje omdrejningstal og lave drejningsmomenter
 − Vedligeholdelsesfrie transmissioner og koblinger i oliebad
 − Vedligeholdelsesfri indpakkertransmission med hydraulisk 
indstilleligt forkammer

 − Deling af kraften: Pressestemplet, indpakkeren og rotoren 
trækkes separat

 − Minimalt antal bevægelige dele

Belastningen på stemplet overvåges elektronisk. Eventuel 
overbelastning opfanges af den hydrauliske trykregulering, så 
presseaggregatet beskyttes. Føreren informeres via displayet, 
og pressetrykket opbygges automatisk igen.
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Skånsom presning.  
Sikker binding.
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Pressere | Binding

I høstsæsonen tæller hvert minut. Derfor er det vigtigt 
at have en presser, der hurtigt og effektivt opsamler, 
presser og binder alt det materiale, som 
mejetærskeren eller skårlæggeren lægger til den. 
Sammen med de slagkraftige efterfølgende 
transportvogne ryddes marken hurtigt og er straks klar 
til den efterfølgende jordbearbejdning.
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Mere halm pr. balle.

Mindre tid på marken. 

Regnestykket er enkelt: Jo større kapaciteten er, jo hurtigere 
er marken ryddet. Man kan presse flere kilo materiale pr. 
kubikmeter og opnå højere ydelser i tons pr. time.
Kort sagt: Ingen kan slå QUADRANT i produktivitet og 
rentabilitet.

Tæt komprimerede baller.

Den 3 m lange pressekanal med den høje gnidnings - 
modstand og stemplet, der trækkes af den store 
hovedgearkasse, har potentiale til tæt komprimerede baller 
selv ved meget stor gennemstrømning af materiale. En fordel, 
der især er overbevisende ved arbejde i industrihalm.
Stemplet styres sikkert af otte store løberuller og sørger 
sammen med de op til syv cylindre i presseklappen for perfekt 
komprimering under alle forhold. Både halm, hø og ensilage 
komprimeres på rekordtid i små portioner: Med 46 
stempelslag/min. på QUADRANT 3400 og 3300 og 51 
stempelslag/min. på QUADRANT 3200 og 2200 ADVANTAGE 
og et hydrauliktryk, der kommer fra tre sider, sikres det, at 
ballerne får en ensartet høj kompression pr. kubikmeter. 
Pressetrykket kan til enhver tid hurtigt og nemt tilpasses til de 
aktuelle betingelser med betjeningspulten.

Udvidelsen af pressekanalen for enden giver ballen plads til 
lidt efter lidt at udvide sig i længden og langsomt øge trækket 
på bindingen. Dermed minimeres risikoen for, at garnet 
knækker.

QUADRANT 2200 ADVANTAGE:  
Endnu større pressetryk efter behov.

Den mekaniske indstilling af den nederste klap i presse - 
kanalen bevirker, at der via en excentrik kommer et endnu 
større tryk på materialet. Den høje presseintensitet og den 
perfekte materialestrøm sikrer, at QUADRANT leverer ensartet 
formede, tætte, højt komprimerede baller. Ballelængden 
indstilles fra kabinen.

Helt tømt.

Vigtigt for alle maskinstationer: Med en balleudstøder tømmes 
pressekanalen helt, idet den også kaster de to sidste baller 
ud.
Presseren er også helt i top, hvad angår rengøring og 
vinteropbevaring.
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Pressekanal | Komprimering
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QUADRANT 3400 og 3300.
HIGH SPEED BINDING.

CLAAS pressere ville være utænkelige uden 
den legendariske CLAAS knytter.

Enkeltknytteren var det første patent, CLAAS fik udtaget. Den 
blev hædret med en DLG-medalje i 1921. CLAAS er stadig 
den eneste landbrugsmaskineproducent i verden, der selv 
udvikler og producerer sine knyttere. Dermed er knowhow og 
kvalitet samlet under ét tag – CLAAS' tag.

CLAAS knytteren har altid haft en afgørende indflydelse på 
CLAAS pressernes verdensomspændende succes. Nu binder 
den også faste knuder i QUADRANT 3400 og 3300. Og det 
med en hidtil uset effektivitet. Knytterens egenskaber er lige så 
enkle som effektive:

 − Enkel indstilling
 − Enkel ilægning af QUADOTEX garnet, der er specielt 
udviklet til CLAAS presserne 

 − Ingen skadelige garnrester som affaldsprodukt
 − Minimalt slid, fordi knytteren kun har brug for én bevægelse 
til at binde knuden

 − Driftssikker under alle arbejdsforhold

Udfordringen.

Udfordringen ved de 1 m brede baller var at få princippet fra 
0,90 m ballerne overført til dem. Nålene, der fører garnet til 
knytteren, har en længere vandring. Målet var at spare tid.

Løsningen.

QUADRANT er udstyret med et enestående excentrisk træk, 
der bevirker, at den arbejder med forskellige hastigheder 
under bindingen. Nålene accelereres i forbindelse med 
garnfremføringen, så garnet føres frem på kun 0,4 sekunder. 
Det giver en tidsbesparelse på 30 %. Samtidig svinger 
knytteren mod nålene. Dermed kan man bruge kortere nåle, 
der stikker mere lodret op, tilbagelægger en kortere strækning 
og dermed er beskyttet af stemplet i længere tid. 
Den styrede garnfastholdelse sørger for sikkerheden under 
bindingen: Den sikrer, at garnet sidder optimalt fast i 
klempladen under hele bindingen. Den aktive nåletilbagegang 
med separat drivaksel sørger for, at nålene aldrig stopper i 
pressekanalen.
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Knytter

QUADRANT er udstyret med det enestående excentriske træk fra CLAAS. TURBO FAN systemet beskytter knytterne mod tilsmudsning med en konstant 
luftstrøm, der blæser med 140 km/t.

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres

Resultatet.

Meget faste, perfekt bundne knuder ved maksimal 
presseintensitet og kapacitet. Der er ingen uønskede 
garnrester som ved andre knyttersystemer. Derfor er ballerne 
både velegnede til foderformål og energiudvinding.
Det direkte træk af knytteren sker fra hovedgearkassen. Det 
sikrer permanent synkronisering mellem stemplet og nålene.
CLAAS COMMUNICATOR II overvåger automatisk garnets 
forløb og informerer om bindingen.

Garnkasser.

Bag sideklappen sidder der garnkasser, der er så store, at de 
kan rumme selv de allerstørste garnruller (11,5 kg), der findes 
på markedet. For eksempel har man med QUADOTEX 3400 
garnet, der er udviklet specielt til QUADRANT 3400, ca. 25 % 
mere garn med på maskinen end tidligere.

Den innovative binding
med de svingbare
knyttere og det
excentriske træk er
blevet hædret med en
guldmedalje.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
HIGH SPEED BINDING □ □ – – –
Antal knyttere 6 6 6 6 4
TURBO FAN □ □ □ □ □
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QUADRANT 3200, 2200 ADVANTAGE, 2100.  
Den holdbare knude.

Succesrig.

Med  seks knytterapparater resp. fire i QUADRANT 2100 kan 
der opnås mærkbart højere vægt på ballerne.  CLAAS 
knytterne sørger for helt sikre og perfekt bundne knuder, selv 
ved  maksimal presseintensitet og kapacitet. Det direkte træk 
af knytteren sker fra hovedgearkassen. Det sikrer permanent 
synkronisering mellem stemplet og nålene. 
En yderligere fordel er, at knytterne ikke efterlader farlige 
garnrester, der kan bevirke tab af dyr i forbindelse med fodring 
eller rester i forbindelse med energiudvinding.

Drøj.

I QUADRANT 3200 rummer garnkasserne ruller på 11,5 kg, 
mens rullerne i QUADRANT 2200 ADVANTAGE og 2100 vejer 
11 kg. Der kan være 24 stk. i hver. Det er tilstrækkeligt til selv 
lange arbejdsdage.

Rentabel.

CLAAS pressergarnet passer til CLAAS knytteren. Det er 
meget stærkt og samtidig så smidigt, at sliddet på knytteren 
minimeres. Ved hver påfyldning kan man binde fire garnruller 
sammen pr. knytter uden at skulle skifte mellem dem – det 
sparer tid.  Et afbalanceret forhold mellem den store styrke på 
knuderne, og det at  CLAAS pressergarnet er så drøjt i brug, 
gør det til et rentabelt valg. Der findes CLAAS pressergarn til 
alle pressere og forskellige arbejdsbetingelser.

Perfekt knytterrensning.

Det hydrauliske TURBO FAN system beskytter knytterne mod 
tilsmudsning med en konstant luftstrøm på 140 km/t og 1,5 
gange større luftmænge.
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Knytter
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Giver tilfredse førere. 
Betjeningen. 



53

Betjening



54

Bekvemt og rent til resultatet.

Det er ikke længere nødvendigt at stige ud  
for at indstille presseren.

CLAAS COMMUNICATOR II med det store, overskuelige 
farvedisplay og ISOBUS-teknologien sikrer, at arbejdet med 
QUADRANT bliver meget enkelt.

Har man brug for professionel ordreregistrering, indeholder 
CLAAS COMMUNICATOR mulighed for at gemme 20 
kundeordrer med information om antal baller, længden på det 
opsamlede skår, antallet af baller med snittet halm og den 
gennemsnitlige ballelængde. Dermed har man alle de data, 
man har brug for til en gennemskuelig afregning.

Føreren informeres kontinuerligt om maskinens driftstilstand, 
så han hurtigt og ukompliceret kan ændre de vigtigste 
indstillingsparametre. 

Et tryk på en tast.

 − Bestemmelse af pressetrykket og ballelængden
 − Hævning og sænkning af PU.
 − Betjening af til-/frakoblingen af knivgruppe på QUADRANT 
3400

 − Åbning og lukning af knivbunden
 − Ind- og udsvingning af knive

Enestående på markedet: Forkammerstyringen tilkobles og 
indstilles bekvemt fra kabinen med CLAAS COMMUNICATOR 
II. Dermed kan maskinen altid køre med optimal ydelse.
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CLAAS COMMUNICATOR II

Informationsmenu:
Denne menu giver information om de 
vigtigste omdrejningstal på presserne. 
Hertil hører bl.a. omdrejningstallet på 
hovedgearkassen, rotoren og 
pickuppen.

Arbejdsmenu:
Ballelængde, pressetryk, 
portionslængde, vandindhold i 
materialet, stempelslag pr. minut, 
antal små cyklusser før en stor 
cyklus, knivstilling, 
antal baller og indpakkerbelastning på 
QUADRANT 3400 / 3300.

Førsteklasses betjeningskomfort.

QUADRANT kan yderligere forsynes med følgende 
ekstraudstyr, der vises i CLAAS COMMUNICATOR II:

 − Vandindholdssensor til visning af vandindholdet i materialet, 
så pressetrykket kan tilpasses til dette

 − Balleaflægningssensor
 − Positionssensor ballerampe

Der er yderligere mulighed for at programmere ni individuelle 
forudindstillinger, som kan gemmes med navn, ballelængde, 
forkammerindstilling og tryk og kaldes frem ved tryk på en 
knap.

Alle data, der er relevante i forbindelse med afregning, kan 
overføres til en pc ved hjælp af USB-stikket i siden. Derefter 
kan ordredataene udlæses og behandles med passende 
software. Det sparer tid og øger datasikkerheden.

Som ekstraudstyr fås der en 
printer til CLAAS 
COMMUNICATOR II. 
Dermed kan man skrive 
kundens navn, antal baller, 
antal baller med snittet halm, 
garnforbrug og arbejdstid ud 
til brug for afregningen.

Ordremenu:
Der kan gemmes op til 20 ordrer. De 
indeholder bl.a.: Samlet antal 
driftstimer, antal baller og baller med 
snittet halm.

Indstillingsmenu:
Forkammer til/fra, rengøring af 
knive, omdrejningstal på pickup, 
smøreinterval, ballelængde – og på 
QUADRANT 3400 også antal knive

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
CLAAS COMMUNICATOR II □ □ □ – □
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CLAAS OPERATOR.

Det komfortable alternativ.

Hvis man ofte er nødt til at gå ud af kabinen, bremses ikke 
alene arbejdsglæden, men dagsydelsen falder også. Derfor 
har vi sørget for, at alle afgørende parametre i QUADRANT 
nemt og bekvemt kan overvåges fra kabinen. Det sker helt 
enkelt med den nye CLAAS OPERATOR med ISOBUS - 
teknologi.

Med diagnosemenuen mister man aldrig overblikket over 
presserens tilstand. Den informerer om de vigtigste 
omdrejningstal i presseren. Desuden indeholder den et 
trådadvarselssystem.

De forskellige menupunkter anvendes til at styre presseren 
efter behov. Pressetrykket, smøreintervallerne og balle - 
længden indstilles i presseren på forhånd. I arbejdsmenuen 
kan man med et tryk på en knap fastlægge ballelængden og 
pressetrykket, udløse bindingen, indstille antallet af 
stempelslag pr. minut og holde øje med højre/venstre-
indikatoren under arbejdet.

QUADRANT kan forsynes med følgende ekstraudstyr, der 
vises i OPERATOR.

 − Vandindholdssensor
 − Balleaflægningssensor
 − Positionssensor ballerampe
 − Automatisk centralsmøring 

I forbindelse med ordreregistrering kan man gemme 20 
kunder. Her gemmes arbejdstid, antal baller med snittet og 
usnittet halm pr. kunde til brug ved afregningen.

Hver balle præcis i den længde, der ønskes.

Stjernehjulet måler ballelængden pålideligt og sørger for, at 
målene overholdes.

Altid fuldt informeret.

En dobbeltvirkende excentrisk hydraulikcylinder, der aktiveres 
fra traktorkabinen, øver endnu mere tryk på materialet. Det 
store manometer holder føreren orienteret om presse - 
tætheden i ballen. Et optisk advarselssignal på forsiden af 
maskinen oplyser om kritiske rotor- og indpakker - 
omdrejningstal eller fejl ved garnet.

Nyhed
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CLAAS OPERATOR

Informationsmenu:
Denne menu giver information om de 
vigtigste omdrejningstal på presserne. 
Hertil hører bl.a. omdrejningstallet på 
hovedgearkassen, rotoren og 
pickuppen.

Arbejdsmenu:
Ballelængde, pressetryk, 
portionslængde, vandindhold i 
materialet, stempelslag pr. minut, 
knivstilling, antal baller

Ordremenu:
Der kan gemmes op til 20 ordrer. De 
indeholder bl.a.: Samlet antal 
driftstimer, antal baller og baller med 
snittet halm.

Indstillingsmenu:
Pressetryk, smøreintervaller, 
ballelængde

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
CLAAS OPERATOR – – – □ □

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres
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EASY.  
Mere valuta for pengene.

Programmeret til enkelhed.

CLAAS har samlet sin elektroniske kompetence under ét 
navn: EASY. 
EASY står for Efficient Agriculture Systems og holder, hvad 
det lover.

Alt bliver enklere med EASY – fra maskinindstillingerne over 
styresystemer til softwareløsninger. Man kan afstemme sine 
systemer perfekt efter hinanden og få det bedste ud af sine 
maskiner og dermed også sin bedrift.

Go on. Go easy.

EASY er opdelt i fire områder. 
Hver for sig specialister, sammen et stærkt team.

 − on board – styring af maskinen og optimering af ydelsen fra 
kabinen

 − on field – produktivitetsstigning direkte på marken
 − on track – overvågning af maskinen og fjerndiagnose
 − on farm – softwareløsninger til landbruget
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ISOBUS

CLAAS TELEMATICS
Webserver

ICT

EASY | TELEMATICS ON IMPLEMENTS | IMPLEMENT CONTROLS TRACTOR

TONI – TELEMATICS ON IMPLEMENTS.

Systemet TONI kan anvendes til kontrol af ydelses- og 
procesdata. Med TONI kan alle vigtige ydelses- og sæsondata 
på ISOBUS-kompatible redskaber hentes frem. Herefter kan 
man eksportere dataene til markkartoteket i 
bedriftsstyringsprogrammet og dermed spare værdifuld tid.

Optimering af ressourcer, reduktion af 
omkostninger. 

Man optimerer brugstiden og indstillingerne på maskinen efter 
høstforholdene og sparer omkostninger og tid både hos sig 
selv og CLAAS partneren. 
Alle fejlmeddelelser og alarmer kan overføres online, så man til 
enhver tid kan guide og støtte uerfarne førere. 
Med geolokaliseringen kan man følge ordrerne hjemmefra og 
styre brugen af maskinerne direkte og individuelt. Når 
arbejdsdagen er slut, kan man evaluere samtlige jobs og 
hurtigt og præcist foretage afregning online.

□  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres

ICT – IMPLEMENT CONTROLS TRACTOR.

En styreenhed på presseren med den nye software ICT 
anvender arbejdsparametrene fra QUADRANT, som udlæses 
af seks sensorer, til at styre traktoren. Med den automatiske 
regulering af kørehastigheden køres presseren konstant med 
den optimale effekt. Man kan vælge mellem forskellige mål for 
høsten: maksimal kapacitet, maksimal ballekvalitet eller en 
kombination af de to, som kan vælges trinløst. 

Fordelene ligger lige for:
 − Aflaster og letter arbejdet for føreren
 − Selv mindre erfarne førere kan køre traktoren og 
QUADRANT med optimal kapacitet

 − God betjeningskomfort
 − Automatisk overvågning af alle maskinaggregater og 
dermed høj driftssikkerhed

Ved at indstille en lavere hastighed i forageren klares 
vendemanøvrer komfortabelt. PTO-akslen stopper i tilfælde af 
fejl eller overbelastning på pickuppen, rotoren, indpakkeren 
eller knytteren, så levetiden øges, og sikkerheden forbedres.

QUADRANT 3400 3300 3200 2200 ADVANTAGE 2100
TONI □ □ □ – –
ICT □ – – – –
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Uden sidestykke.
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Arbejde
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"90 cm ballestørrelsen er populær."

Hr. Cossons maskinstation i Bezange-la-Petite udfører 
forskellige typer arbejde, bl.a. pressearbejde. Der presses i alt 
10.000 baller om året (hø, halm og ensilage).
Efter at have presset 80.000 baller med QUADRANT 2200 
besluttede han at udskifte den med en QUADRANT 3300, 
især fordi efterspørgslen efter formatet 120 cm x 90 cm var 
stigende.

Forventningerne opfyldt til fulde.

Og han har været meget tilfreds med kapaciteten i maskinen: 
"Vores topkapacitet lå på 73 baller, som blev presset på 45 
minutter. Afgrøden var seksradet vinterbyg, og den 
gennemsnitlige vægt var 420 kg, altså 40 tons i timen. 90 cm 
formatet er en fordel for os, for det giver os mulighed for at 
rydde marken hurtigt, og vores transportkæde er tilpasset til 
det. Rotorens foderskånende form og længden på de meget 
ensartede baller er andre plusser ved denne QUADRANT 
3300, som til fulde opfylder vores forventninger."
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Det siger kunderne om QUADRANT 3300

Virksomhedens aktiviteter er i det væsentlige koncentreret om 
presning af halm, der anvendes af kvægavlere eller sælges.

Emmanuel Raimond har af flere årsager valgt at bruge CLAAS 
pressere til arbejdet: "Jeg har altid brugt CLAAS pressere af 
typen QUADRANT, i sin tid på grund af det ideelle balleformat 
og de allerede dengang minimale udgifter til vedligeholdelse. I 
dag har vi en stadig stigende efterspørgsel på formatet 120 
cm x 90 cm, fordi denne størrelse både er meget velegnet til 
kvægavl og til lastbiltransport." 

Introduktionen af QUADRANT 3300 var altså en god chance 
for maskinstationsejeren, og han har allerede forstået at 
værdsætte fordelene ved denne nye presser: "QUADRANT 
3300 er velegnet til vores behov, for den enkle betjening er 
virkelig en trumf, da vi benytter os af sæsonarbejdere. Og de 
har hurtigt og helt uden problemer kunnet sætte sig ind i 
betjeningen af presseren. Desuden er vi meget tilfredse med 
maskinens meget gode kapacitet. Et stort plus især i år som 
dette, hvor vejret er meget skiftende. En yderligere stor fordel 
er, at rotoren i QUADRANT 3300 skåner foderet, for eksempel 
den skrøbelige lucerne; vores kunder, ikke mindst de 
ridesportcentre, som vi samarbejder med, efterspørger mere 
og mere en sådan foderkvalitet."
Endelig er balleformen og ballekomprimeringen også meget 
vigtig. "Det betyder, at vi uden problemer kan omlæsse 
ballerne og aflevere arbejdsstedet rent og i perfekt stand uden 
større foderspild ved håndteringen."

"Skånsom behandling af foderet og høj 
kapacitet – det går hånd i hånd på 
QUADRANT 3300."

Emmanuel Raimond er landmand og er samtidig indehaver af 
en maskinstation i Ecury-sur-Coole i Department Marne med 
speciale i pressearbejde. I år har maskinstationen indkøbt en 
QUADRANT 3300 som supplement til de to QUADRANT 2200 
ADVANTAGE og QUADRANT 3200. Begge maskiner presser 
hvert år mere end 10.000 baller. 
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25 års erfaring med QUADRANT.

"QUADRANT presserne har i årevis imponeret 
os med deres kapacitet."

Steyns PGmbH i Lontzen (Belgien) blev grundlagt i 1990 og er 
en af de største maskinstationer i Belgien. Med sin placering 
tæt på den tyske grænse har den også kunder i Tyskland. De 
fem brødre har 13 fastansatte medarbejdere og 30 
sæsonarbejdere. 

Siden 1989 har Steyns PGmbH arbejdet med firkantballe - 
pressere fra CLAAS. Den første var en QUADRANT 1200. I 
dag ejer Steyns mere end 25 CLAAS maskiner, deriblandt ni 
QUADRANT firkantballepressere: To QUADRANT 3400, to 
QUADRANT 3200, fire QUADRANT 2200 ADVANTAGE og én 
QUADRANT 1200.

"Vi har maskiner til alle typer opgaver."

De forskellige ballestørrelser og udvalget af forskellige 
snittesystemer betyder, at Steyns maskinstationen uden 
problemer kan tilpasse sig til de forskellige høstbetingelser 
hos kunderne. Uanset om der kræves 70 eller 100 cm baller, 
ROTO FEED, ROTO CUT eller FINE CUT, har Steyns den 
rigtige presser og leverer de perfekte baller. 
Steyns presser i alt 60.000 baller om året, hvoraf de 45.000 er 
af halm. Ordrerne omfatter naturligvis også ensilage- og 
høballer. "Med de effektive pressere fra CLAAS kan vi høste 
op til 500 hektar græs om dagen i den relativt korte tid, der er 
til rådighed. En QUADRANT 3200 presser alene 80 baller i 
timen – op til 1.000 baller pr. dag", fortæller Albert Steyns.
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Det siger kunderne

"Imponerende snittekvalitet."

Af det samlede antal baller pr. år snittes ca. 20.000 med 
forskelligt antal knive. "FINE CUT systemet blivere mere og 
mere populært. Kunderne anvender den kortere halm til 
strøelse eller til afbalanceret foder. Når der indgår finsnittet 
halm i blandingen, efterlader køerne ikke noget", forklarer 
Albert Steyns. "Det nye FINE CUT system med til- og 
frakobling af knivgrupper betyder, at vi er fleksible og hurtigt 
kan reagere på kundernes behov."

Steyns PGmbH har siden 2011 arbejdet med en QUADRANT 
3200 med den nye knivskuffe. Albert Steyns er imponeret: 

"Der er udelukkende fordele ved den nye knivskuffe. Det er 
meget hurtigere at skifte knivene. Hvor jeg før skulle bruge en 
time, kan jeg nu klare det hele på et kvarter. Jeg skal ikke 
kæmpe nær så meget med støv og halmrester. 
Snittekvaliteten er stadig høj, og der knækker betydeligt færre 
knive.

"Vores mål er tilfredse kunder."

Det er ikke kun brødrene Steyns, der er tilfredse med 
arbejdskvaliteten i QUADRANT: "Vores kunder sætter pris på 
den tætte komprimering af ballerne og den snittede halm. De 
er desuden imponerede over QUADRANT ballerne, da 
enkeltknytteren fra CLAAS ikke efterlader uønskede garnrester, 
der kan give problemer med foderet."

Albert Steyns' konklusion: "Når jeg skal udvide min 
maskinpark, bliver det med en QUADRANT igen."
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Rentabel halmhøst:  
Minimalt brændstofforbrug, maksimal 
kapacitet.

Alle landbrugsbedrifter har halm. Det er et af de mest alsidige 
råstoffer og anvendes både som strøelse, i foderet eller som 
industrihalm. 

QUADRANT serien omfatter maskiner, der passer til alle 
størrelser bedrifter. Med QUADRANT får man en 
storballepresser på marken, der sikrer et minimalt 
brændstofforbrug pr. ton materiale samtidig med maksimal 
kapacitet, meget alsidige anvendelsesmuligheder og maksimal 
sikkerhed ved arbejdet. 

Fordelen: Man kan helt og holdent hellige sig den opgave, 
presseren er konstrueret til – nemlig presning, presning og 
atter presning. Og ikke kun af hø, halm og ensilage, men også 
planter med kontinuerlig vækst, som fx hamp og elefantgræs.

Fleksibilitet hele året.

Alsidig i brug.

QUADRANT indeholder hele vores erfaring fra mere end 90 
års presserproduktion. Vi har bevaret det bedste og gjort det 
gode endnu bedre. I hø og halm er det de mest effektive 
maskiner på markedet. Og det, at de er velegnede til ensilage 
og kan arbejde i planter, der vokser hele tiden, gør dem til de 
mest fleksible storballepressere, der nogensinde har været på 
markedet. Også i andre høstkulturer som hamp, bomuld eller 
ris gør QUADRANT en god figur. 

Altid driftsklar. 

Alle QUADRANT modeller leverer en kompromisløs kvalitet og 
kan uden problemer anvendes i alle høstkulturer. Dermed 
åbner QUADRANT op for helt nye indsats- og indtægts - 
områder. Landmænd og maskinstationer kan køre med deres 
pressere året rundt, så de bliver meget mere rentable.
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Alsidighed

Professionel ensilagehøst:  
Maksimal presseintensitet, perfekt balleform, 
maksimal kapacitet.

Disse kvaliteter har gennem mange år gjort CLAAS 
QUADRANT presserne til de førende på markedet.
De tæt pressede baller fra QUADRANT er i dag standardmål i 
den professionelle halmbjærgning og ensilagehøst.
ROTO CUT giver mulighed for snittelængder på 45 mm med 
førsteklasses snittekvalitet. Det 30 % højere omdrejningstal 
giver mulighed for 4.000 flere snit pr. minut.

QUADRANT 3400, 3300 og 3200 er udstyret med et 
forkammer, der styres og tilkobles hydraulisk. Det betyder, at 
den kan producere perfekte og tæt komprimerede baller 
under alle forhold. Den nyudviklede knivskuffe sikrer en 
ensartet snittekvalitet. Dermed er QUADRANT modellerne 
ideelle til bjærgning af ensilage. For kun ekstremt tæt 
komprimeret ensilage har den kvalitet, de moderne 
mælkeproducenter kræver i dag.

Skånsom høhøst:  
Faste baller, meget skånsom behandling af 
foderet, høj foderkvalitet.

Enorm kapacitet og lavt kraftbehov er faktorer, der skaber en 
rentabel høst. 

Den spiralformede placering af rotortænderne og de høje 
omdrejningstal, der sikrer en ensartet indføring af materialet, 
giver en god høkvalitet. 

På trods af den høje kapacitet og de høje pressehastigheder 
blev der ved udviklingen af ROTO FEED maskinerne lagt vægt 
på støvfri og skånsom presning af følsomme fodertyper som 
fx lucerne. Bladmassen, som indeholder mest protein, 
bibeholdes.
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Verdensomspændende alsidighed.

Elefantgræs:  
Høstperiode hele året.

Elefantgræs, der oprindelig kommer fra Afrika og Østasien, 
vinder nu også indpas i Europa. Den høje brændværdi, den 
gunstige kuldioxidbalance og dens egenskaber som fornyeligt 
råstof gør elefantgræs til en væsentlig leverandør af biomasse, 
brændsel og byggemateriale. 

Denne robuste græsart giver maskinstationerne attraktive 
muligheder for at udvide høstperioden betragteligt: 
Elefantgræs kan dyrkes året rundt, så vinter og forår nu også 
kan blive høsttid. 
 
Med dyrkning af elefantgræs kan landmænd og 
maskinstationer gøre QUADRANT til en presser, der kan være 
i arbejde året rundt. Med sit heavy duty-udstyr, der hører med 
som standard, former QUADRANT tæt komprimerede, stabile 
elefantgræsballer, der når hele og ubeskadigede frem til deres 
mål efter bearbejdning og transport.

Industrihalm:  
Opvarmning på en ny måde.

Halm har et stort potentiale inden for energianvendelse. 
Selvom resultaterne endnu ikke er så gode, baseres mange af 
metoderne til brændstofproduktion på netop denne ressource. 
Halm skal høstes hvert år og er nemt at bjærge og 
transportere i form af store baller. De ideelle baller til et 
kraftvarmeværk er tæt komprimerede, vejer ca. 500 kg og 
erstatter ca. 200 l fyringsolie pr. balle.

Den lange pressekanal i QUADRANT med høj 
gnidningsmodstand og stemplet, der trækkes af den store 
hovedgearkasse, sørger for, at der kan presses tæt 
komprimerede og tunge baller selv ved meget stor 
gennemstrømning af materiale. En fordel, der især er 
overbevisende ved arbejde i industrihalm.

Den patenterede CLAAS knytter sikrer, at ballerne ikke blot 
bindes hurtigt, men også at der ikke er de uønskede 
garnrester, der kendes fra andre knyttersystemer. Dette er en 
fordel både ved foderfremstilling og ved fremstilling af baller til 
forbrænding eller industriel udnyttelse. Plastrester brændes 
ikke med eller videreforarbejdes.
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Alsidighed

Majs:  
Dobbelt udnyttelse.

Majsmarker til foderproduktionen og det stærkt stigende antal 
biogasanlæg er vokset markant i de seneste år. En metode til 
at udnytte kernemajs dobbelt ud over tærskning er, at man 
ikke blot skal lade stænglerne ligge. Hvis man presser dem til 
faste baller med QUADRANT, kan de anvendes rentabelt i 
biogasanlæg. Ligeledes får fremstillingen af bioethanol af 
majskolber som additiv til brændstof større og større 
betydning. Derfor tilbyder CLAAS særligt majsudstyr til 
presning af majskolber.

Majsstængler kan også anvendes i forbindelse med 
dyreopdræt; som foder med god fordøjelighed til goldkøer i 
stedet for hø eller som strøelse. Også her giver firkantballerne 
fra en QUADRANT uvurderlige fordele, hvad angår håndtering 
og kvalitet.

QUADRANT:  
Velegnet til alle afgrøder.

QUADRANT anvendes til mere end 20 forskellige høstkulturer 
verden over.

Hestebønner Hamp Szarvasi-græs
Bomuld Kennef Rørgræs
Ærter Lucerne Skålplante
Jordnødder Majs Soja
Hør Elefantgræs Sorghum
Byg Raps Hvede 
Græs Ris Sukkerrør
Havre Præriehirse
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Mere service fra os.  
Større udbytte til kunden.

ORIGINALE CLAAS dele.  
Giver maskinen lang levetid.

First CLAAS Service teamene sikrer optimal reservedels - 
forsyning 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.

God kundeservice er først og fremmest  
tæt på.

Vores centrale reservedelslager i Hamm (Tyskland) leverer 
hurtigt og pålideligt alle ORIGINALE CLAAS dele til hele 
verden. De mange CLAAS partnere verden over sikrer, at 
delene altid kommer hurtigt til målet – ligegyldigt hvor det end 
er. 

I de bedste hænder.

CLAAS forhandlerne er blandt de mest effektive værksteder i 
verden inden for landbrugsteknikken. Teknikerne er 
topkvalificerede og udstyret med korrekt special- og 
diagnoseværktøj. CLAAS service betyder førsteklasses 
arbejde, som lever op til kundernes krav til kompetencer og 
pålidelighed. 

CLAAS pakken til service og vedligeholdelse.

Stigende omkostningspres og kort tid i høstsæsonen kræver 
foranstaltninger, som kan sikre, at maskinen altid er driftsklar – 
også ud over den første garantiperiode på 12 måneder. Derfor 
tilbyder CLAAS individuelle og overskuelige serviceprodukter, 
som sikrer landmanden driftssikkerhed og effektivitet. Med 
CLAAS serviceprodukterne kan man sammensætte sin egen 
individuelle servicepakke. Det betyder, at man kan planlægge 
sine omkostninger samtidig med, at der er minimal risiko for, at 
maskinen svigter.

TELEMATICS.

Med TELEMATICS har vores servicemedarbejdere direkte 
adgang til alle ydelses- og elektronikdata fra landmandens 
maskine via GPRS og internet. På den måde kan problemer 
ofte løses pr. langdistance, så dyr stilstandstid minimeres.



●  Standard      ○  Ekstraudstyr      □  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres●  Standard      ○  Ekstraudstyr      □  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres

QUADRANT 3400 RF 3400 RC 3300 RF 3300 RC 3300 FC
3300  
SPECIAL CUT 3200 RF 3200 RC 3200 FC

3200  
SPECIAL CUT

2200 RF  
ADVANTAGE 

2200 RC  
ADVANTAGE 

2200 ADVANTAGE  
SPECIAL CUT 2100 RF 2100 RC

Tilkobling
PTO-omdrejningstal o./min. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Hydraulisk støttefod ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Kugletræk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

Hydrauliktilslutning 2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

1 enkelt- og  
1 dobbeltvirkende

1 enkelt- og  
1 dobbeltvirkende

1 enkelt- og  
1 dobbeltvirkende

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

2 enkeltv. og  
1 frit returløb

Pickup
Bredde m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,10 2,10
DIN opsamlingsbredde m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 1,90 1,90
Antal fjedertandsholdere  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Marktilpasning med to pendulophængte tastehjul ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

POWER FEEDING SYSTEM (PFS) – – ○ ● ● – ○ ● ● – ○ ○ ○ ● ●

Indføring
Rotor ROTO FEED ROTO CUT ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT SPECIAL CUT ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT SPECIAL CUT ROTO FEED ROTO CUT SPECIAL CUT ROTO FEED ROTO CUT
Antal knive – 25 – 25 51 180 – 25 51 180 – 25 180 – 16
Blindknive – ○ – ● ● – – ● ● – – ○ – – ○

Til-/frakobling af knivgruppe – 25, 13, 12, 0 – 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0 – – 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0 – – 25, 13, 6, 0 – – 16, 8, 8, 0
Knivskuffe – – – ● ● – – ● ● – – – – – –
Takt indpakker 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ● 3 ●
Forkammer, der kan tilkobles, indstilleligt 0 - 4 0 - 4 Automatisk,  

lille skår,  
stort skår

Automatisk,  
lille skår,  
stort skår

Automatisk,  
lille skår,  
stort skår

Automatisk,  
lille skår,  
stort skår

Automatisk,  
lille skår,  
stort skår

Automatisk,  
lille skår,  
stort skår

Automatisk,  
lille skår,  
stort skår

Automatisk,  
lille skår,  
stort skår

– – – – –

Pressekanal
Stempelslag o./min. 46 46 46 46 46 46 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Pressetryk maks. bar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 180 180 180 150 150
Balleudstøder ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ – –

Balleaflægningssensor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vandindholdssensor ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mål pressekanal
Længde m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75
Bredde m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 0,80
Højde m 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Ballelængde m 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 2,50 0,50 - 2,50

Betjening
CLAAS COMMUNICATOR II ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● – – – ● ●

CLAAS OPERATOR – – – – – – – – – – ○ ○ ○ – –

ISOBUS-kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Automatisk fedtcentralsmøring ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ●

Manuel smøring – – – – – – – – – – ● ● ● – –
Elektrisk centralsmøring – – – – – – – – – – ○ ○ ○ – –

Binding
Antal knyttere 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4
Antal garnruller i garnkassen 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,5 kg 24 a 11,0 kg 24 a 11,0 kg 24 a 11,0 kg 24 a 11,0 kg 24 a 11,0 kg
TURBO FAN knytterrensning ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Balleaflægning
Kort sliske – – ● ● ● ● – – – – ● ● ● – –
Mekanisk klapbar rullesliske – – ○ ○ ○ ○ – – – – ○ ○ ○ ● ●

Hydraulisk klapbar rullesliske ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○

Mål og vægt
Bredde m 2.98 - 3.20 2.98 - 3.20 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,52 - 2,97 2,52 - 2,97 2,52 - 2,97 2,52 - 2,97 2,52 - 2,96 2,52 - 2,96 2,52 - 2,96 2,34 - 2,47 2,34 - 2,47
Højde m 3,37 - 3,39 3,37 - 3,39 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 2,55 - 2,65 2,55 - 2,65 2,55 - 2,65 2,55 - 2,65 2,56 - 2,60 2,56 - 2,60 2,56 - 2,60 2,52 - 2,59 2,52 - 2,59
Længde transportstilling m 8,63 8,63 8,76 8,76 8,76 8,76 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 7,74 7,74
Længde arbejdsstilling m 10,15 10,15 9,83 9,83 9,83 9,83 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 8,8 9,16
Vægt (tandemaksel) kg 12.770 13.720 9.750 10.820 10.940 12.160 8.120 9.730 9.850 11.050 7.450 7.800 9.760 6.610 6.230

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.

●  Standard      ○  Ekstraudstyr      □  Kan leveres på bestilling      –  Kan ikke leveres

Aksel QUADRANT 3400 QUADRANT 3300 QUADRANT 3200
QUADRANT 2200 
ADVANTAGE QUADRANT 2100

Enkeltaksel 600/50 R 22.5 – ● ● ●
Enkeltaksel 710/40 R 22,5 – ● ○ ○ –
Tandemaksel 520/50 R 17  – – ○ ○ ●
Tandemaksel 500/55 R 20 ● (op til 40 km/t) ○ ○ ○ –
Styret tandemaksel 500/55 R 20  – – ○ ○ –
Styret tandemaksel 620/50 R 22,5 ○ (op til 60 km/t) ○ ○ ○ –
Styret tandemaksel 620/55 R26.5 ○ (op til 60 km/t)  –  –  – –
Styret tandemaksel 710/50 R 26.5 ○ (>3,00 m)  –  –  – –

Bredt er godt. Dækmontering

De forskellige QUADRANT aksler med store dæk sikrer minimalt marktryk, så skånsom behandling af græsbunden som muligt 
og meget rolig gang. De sørger for maksimal kontaktflade, så marktrykket bliver så lavt som muligt selv på meget let eller våd 
jordbund.



FIRST CLAAS SERVICE®Denne maskine  
er selvsmørende.

Vedligeholdelse

Vores pressere har en legendarisk lang levetid 
og høj driftssikkerhed. 

I grunden kunne vi spare os emnet service. Fordi det ganske 
enkelt ikke er noget, som en QUADRANT ejer behøver 
beskæftige sig med.  

På QUADRANT 3400, 3300 og 3200 er alt udformet, så det 
er vedligeholdelsesvenligt eller vedligeholdelsesfrit.

 − Alle vigtige smørepunkter er udstyret med en kontinuerlig 
central fedtsmøring

 − Transmissioner og overbelastningskoblinger løber i oliebad
 − Den hydrauliske tvangsstyrede indpakker er helt 
vedligeholdelsesfri

 − Trækket består af et minimalt antal bevægelige dele

Også QUADRANT 2200 ADVANTAGE er rustet til hårdt 
vedvarende arbejde.

 − Manuel smøring
 − Den elektriske centralsmøring, der fås som ekstraudstyr, 
forsyner alle hovedsmørepunkter med fedt, når det ønskes

 − Med eller uden CMT automatisk og kontinuerlig 
fedtcentralsmøring ved 45 smørepunkter som ekstraudstyr

Kun hos CLAAS: Den styrede tandemaksel smøres også via 
centralsmøringen.
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