Traktorer

ELIOS
240					230					220					210

Det perfekte match.
ELIOS.

ELIOS 200

En traktor skal kunne bruges til mange typer opgaver.
I snævre stalde og på stejle skråninger har man brug for
en traktor i det helt rigtige format. Med sit lave tyngdepunkt
og sin lave højde passer ELIOS ind, hvor klassiske traktorer
kommer til kort. Frontlæsseren, de elektroniske olieudtag
og front-PTO'en gør den endnu mere alsidig.
Kompakt og smidig overalt, hvor du har brug for den: ELIOS.

elios.claas.com
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Flere muligheder.

Serie

Skræddersyet effekt.
Ikke mindst i kapacitetsklassen omkring de 90 hk er der
meget stor forskel på kundernes ønsker, arbejdsforholdene
og opgaverne på de enkelte bedrifter. Med ELIOS serien
tilbyder CLAAS et bredt udvalg af modeller og
udstyrsmuligheder til kompakte standardtraktorer.

Stort udvalg.
Det er ikke kun ELIOS 200, der har meget at byde på.
CLAAS har den rigtige traktor til alle i 4-cyl. klassen – fra
den kompakte NEXOS til den imponerende ARION 500
med op til 165 hk. Se hele udvalget på vores hjemmeside

Serien omfatter fire modeller med 76, 85, 92 og 103 hk.

Med en minimal samlet højde fra 2,43 m med kabine –

Kombinationen af REVERSHIFT vendegearet og det elektroniske

claas.com.

Topmodellen når op på 103 hk med CLAAS POWER

kun 1,92 m med platform og styrtbøjlen slået ned – og en

ELECTROPILOT joystick til betjening af to olieudtag er ideel til

MANAGEMENT. Hurtige og økonomiske 4-cyl. common-

venderadius på kun 3,47 m er ELIOS det perfekte valg til

arbejde med frontlæsseren. Glastaget giver desuden optimalt

rail-motorer fra FPT sikrer en rolig gang og et højt

arbejde i snævre staldbygninger eller drivhuse.

udsyn over frontlæsseren, når den er hævet.

Varianten med det største hydrauliske udstyr har 85 l til

Den stærke bag- og frontlift betyder, at ELIOS har mange

I komfortversionen er ELIOS udstyret med en 24/12-trans-

bagliften og fire ekstra elektroniske olieudtag. Den betjenes

anvendelsesmuligheder. ELIOS kan udstyres med en frontlift

mission med REVERSHIFT vendegear og totrins TWINSHIFT

med ELECTROPILOT og to vippekontakter i højre sidekonsol.

med integreret front-PTO fra fabrikken, som i kombination

powershift. Det gør den meget fleksibel og let at håndtere.

med det lave tyngdepunkt gør den velegnet til krævende

ELIOS fås med en tilladt totalvægt på under 3,5 tons og et

arbejde i vanskeligt terræn.

bredt udvalg af dæk fra fabrikken, hvilket betyder, at den også

drejningsmoment.

er velegnet til kommunale arbejdsopgaver.
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

CLAAS POWER SYSTEMS

Optimalt træk giver førsteklasses
resultater.
For CLAAS har højere virkningsgrad, større driftssikkerhed og optimal rentabilitet altid været i højsædet
ved udviklingen af maskinerne. Under navnet CLAAS
POWER SYSTEMS (CPS) kombinerer CLAAS de
bedste komponenter i et transmissionssystem, der
sætter nye standarder. Altid topkapacitet, når der er
brug for det. Ideelt afstemt efter arbejdssystemerne og
med en brændstofbesparende teknologi, der hurtigt
er tjent ind.
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Konstant effekt – lavt forbrug.

Motor

ELIOS 240
Nm

hk

406

Ladeluftkøler

Luftfilter

140

450

103 hk maks.1

400

120
100

103

80

350

EGR-køler

60
300

40
20

250

Turbolader

200

Motor

150

DOC / DPF

100

1000
1

Stærk kerne.

1200

1400

1600

1800

2000

Maksimal effekt / drejningsmoment med 11 hk/40 Nm CPM boost.

2200

2400

Værdier ifølge ECE R 120

Konstant effekt.

Effektiv reduktion af skadelige stoffer.

Med den særlige CLAAS motorkarakteristik har man adgang

Indførelsen af udstødningsstandarden Stage IIIB (Tier 4i) udgør

til det fulde drejningsmoment i et bredt omdrejningsområde.

det hidtil vigtigste skridt inden for reguleringen af skadelige

Det giver en konstant høj effekt, når der er brug for det.

stoffer i kompaktklassen. Ifølge bestemmelserne skal partikler

Brændstofbesparende arbejde med lavt motoromdrejningstal

(PM) reduceres med 90 % og andelen af kvælstofoxider (NOx)

og maksimalt drejningsmoment med ECO-PTO eller arbejde

med 50 %.

Den tilpassede slagvolumen på 3,4 l sikrer et lavt forbrug.

med nominelt omdrejningstal og fuld reserve er derfor ikke

Kombineret med en afbalanceret 4-cyl. motor opnås der en

noget problem. Den høje effekt betyder, at det ikke er

Alle modeller er udstyret med motorer fra FPT med 3,4 l

meget rolig gang. Desuden giver det et lavt støjniveau og

nødvendigt at skifte gear så ofte.

slagvolumen og topmoderne brændstofbesparende

en lang levetid. Med viscostyret ventilator og moderne

teknologi:

indsprøjtnings- og udstødningsteknik skaber ELIOS trods

−− Viscostyret ventilator

sit kompakte format et fremragende udgangspunkt for en

−− 1.600 bar højtryks-common-rail-indsprøjtning

effektiv bedrift. ELIOS er som standard udstyret med en

−− Turbolader

motorluftforvarmer. Som ekstraudstyr fås en elektrisk

CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT) giver ELIOS 240

temperaturen bliver ikke så høj. Således forhindres det i stor

−− Ladeluftkøler

koldstarthjælp, der sikrer en pålidelig og skånsom motorstart

et effektboost på op til 11 hk i forbindelse med PTO- og

udstrækning, at der dannes kvælstofoxider. Grænseværdierne

−− Opfylder udstødningsstandarden Stage IIIB (Tier 4i) ved

ved temperaturer ned til -30° C.

transportarbejde fra 13 km/t. Dermed er den perfekt til

for sod kan dog kun overholdes med et partikelfilter (DPF).

transport-arbejde med større anhængere og arbejde med

EGR-teknologien kræver ikke en ekstra tank eller yderligere

bredere grov-foderhøstere. Trods sit meget kompakte format

driftsstoffer.

hjælp af dieselpartikelfilter, DOC-katalysator og ekstern
recirkulation af udstødningen (EGR).

ELIOS

Maks. effekt i hk

Maks. drejnings-

ECE R 120

moment i Nm
ECE R 120

ELIOS 240. Større effekt.

Renhed helt enkelt.
Ved EGR (Exhaust Gas Recirculation) blandes en del af
udstødningsgasserne fra motoren med frisk luft. Dermed
foregår forbrændingen i motoren langsommere, og

imponerer ELIOS 240 med en effekt på op til 103 hk. Dermed
har ELIOS et meget fordelagtigt vægt-/effektforhold på

Ved udviklingen af ELIOS traktorerne har man haft fokus på

33,8 kg/hk, der gør den meget alsidig i brug.

alle de komponenter, der er nødvendige for at overholde

240

103

406

230

92

366

udstødningsstandarden Stage IIIB (Tier 4i). Samtidig er

220

85

334

adgangen til traktoren og udsynet fra kabinen ikke forringet.

210

76

309

Den kombinerede DPF-/DOC-katalysator er placeret godt be-

1

1

1

Maksimumsværdier med CPM (11 hk boost-effekt)

skyttet under motorhjelmen.

På grund af den elektroniske
common-rail-indsprøjtning er
maskinen som standard udstyret
med én memory for omdrejningstal,
der fås en yderligere som ekstraudstyr.

10

11

Vælg selv.

Transmission og PTO-aksel

Hovedarbejdsområde

0

5

10

15

20

25

De 24 gear betyder, at der er en hastighed, der passer til alle

30

35

40

40 km/t transmission ved
1.400 omdr./min. til 2.300 omdr./min.
Dækmontering: 16.9 R 30

Stærkt træk. PTO-akslerne.

arbejdsopgaver. Med en minimumshastighed på 500 m/t ved
nominelt omdrejningstal klarer den også specialopgaver

ELIOS kan udstyres med forskellige PTO-varianter, blandt

perfekt. TWINSHIFT powershift aktiveres helt enkelt med et

andet en kørselsafhængig PTO eller en 540 ECO-PTO-aksel

tryk på en knap på gearstangen. Alle transmissioner i ELIOS

med reduceret motoromdrejningstal, der giver et lavt diesel-

er udviklet med henblik på at minimere krafttabet.

forbrug og et lavt lydniveau ved lettere PTO-arbejde.

Med REVERSHIFT vendegearet kan man næsten glemme alt

−− 540 omdr./min.

om koblingspedalen: Koblingsknappen på gearstangen har

−− 540 ECO og 540 omdr./min.

mange fordele, særligt ved transportarbejde. Desuden sørger

−− 540 og 1.000 omdr./min.

REVERSHIFT for bløde og hurtige skift af kørselsretningen ved

Fire transmissionsvarianter.

arbejde med frontlæsseren.

Tilkoblingen af PTO-akslen er som standard hydraulisk
understøttet. I forbindelse med REVERSHIFT gearet kan

Med fire transmissionsvarianter tilbyder ELIOS en passende

4WD kan tilkobles med et tryk på en knap. Ved 14 km/t til- og

løsning til ethvert behov:

frakobles 4WD automatisk, så der undgås unødigt dækslid.

PTO-akslen som ekstraudstyr tilkobles elektronisk.

−− 12 F / 12 B med mekanisk vendegear
−− 24 F / 24 B med mekanisk vendegear og reduktion
−− 24 F / 24 B med mekanisk vendegear og
totrins powershift TWINSHIFT
−− 24 F / 12 B med REVERSHIFT vendegear og
totrins powershift TWINSHIFT1

24-gears-transmissionen fås som ekstraudstyr med en mekanisk reduktion, der
sidder til højre ved siden af rattet, eller den komfortable totrins powershift, der
betjenes på gearstangen.
1

Vendegearet betjenes nemt og bekvemt til venstre for rattet, som ekstraudstyr
elektronisk med REVERSHIFT eller mekanisk.

Med REVERSHIFT udstyr: Den
elektroniske kobling betjenes med
et tryk på en knap på gearstangen.

Eneste transmissionsvariant til ELIOS 240.
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CLAAS traktorkoncept:
Kompakt, stabil og smidig.
Kombinationen af lang akselafstand og optimal vægtfordeling

Konstruktion

Gennemtænkt koncept.

ved kompakt samlet længde sikrer stor fleksibilitet og høj
Den optimale vægtfordeling til det daglige arbejde med

ydeevne.

frontlæsseren, tunge front- og bagmonterede redskaber, som
Lang akselafstand og optimal vægtfordeling:

flishuggere eller armklippere, sørger for sikre køreegenskaber

−− Høj kørekomfort

både på landevejen og i marken.

−− Et godt og sikkert vejgreb
−− Lavt tyngdepunkt, optimalt til arbejde i kuperet terræn

Det lave tyngdepunkt giver traktorerne i ELIOS serien

−− Større løftekraft pga. større stabilitet

maksimal stabilitet selv under vanskelige betingelser, som fx

−− Højere trækkraft og ydeevne pga. bedre vægtfordeling

arbejde i bakket terræn. Sammen med den afbalancerede

−− Skånsom mod jordbunden ved markarbejde og dynamisk

vægtfordeling giver det sikkerhed og effektivitet i hverdagen.

ved vejkørsel på grund af gunstigt vægt-/effektforhold
−− Optimerer brændstofforbruget

Ved behov kan ELIOS opnå en samlet bredde på 1,65 m
afhængigt af dækmonteringen. Dermed kan der også køres
problemfrit mellem vinstokke med stor afstand. En anden

Kort totallængde:

udfordring i det praktiske arbejde er en tilstrækkelig frihøjde

−− God smidighed

over jorden, både når der skal køres over skår i forbindelse

−− Godt udsyn

med høhøsten, og når der arbejdes på mindre jordstykker

−− God styring af frontmonterede redskaber

og diger i forbindelse med grøntsagsavl. Også her

−− Kompakt og smidig med en minimal venderadius på

imponerer ELIOS.

kun 3,47 m med 4WD
−− Minimal udvendig bredde fra 1,65 m

De rigtige argumenter.
ELIOS er også velegnet til kommunale arbejdsopgaver,
landskabs- og havebrug, hesteopdræt og grøntsags- og
vinavl. ELIOS er alsidig. Den tilladte totalvægt kan begrænses

Sikker kørsel.

Til skånsom behandling af jordbunden i grønne områder i
parker eller på sportsanlæg leverer CLAAS græsdæk med

til 3,5 tons, så man kan køre ELIOS på landevejen med et
almindeligt kørekort til personbiler.

1

Bremserne behersker hele spektret fra en lav egenvægt på

målene 23.1-26 bag og 550/45-22.5 for som ekstraudstyr.

3 tons til en høj tilladt totalvægt på 5,1 tons både sikkert og

Dermed kan man køre på arealer med sart græsbund eller

stabilt. Det bidrager både den automatiske tilkobling af 4WD

vådt underlag hele året rundt uden at beskadige jorden.

ved bremsningen og den hydrauliske driftsbremse til.

1

Gælder ikke i alle lande. Afhænger af lovgivningen.

Platform

2,16 m
1

14

fra 2,54 m

fra 2,43 m

fra 1,92 m1

fra 2,67 m

3,82 m

Kabine uden glastag

Kabine med glastag

Med styrtbøjlen slået ned
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Hydraulik til alle situationer.

Hydraulik | Lift

Vælg selv.
Trods sit kompakte format overrasker ELIOS med mange
udstyrsmuligheder, der giver den de bedste forudsætninger i
en hård hverdag:
−− Mekanisk eller elektronisk baglift med maks. 3,2 tons
løftekraft
−− Ekstern betjening af liften
−− Hydraulikkredsløb med 59 eller 85 l/min. til bagliften og
Hydraulisk kredsløb med 3 pumper og en pumpeydelse på i alt 111 l/min.:
85 l/min. til olieudtagene og bagliften og 26 l/min. til styretøjet og transmissionen.

olieudtagene
−− Op til tre mekaniske eller fire elektroniske olieudtag
−− Integreret frontlift (ekstraudstyr) med 2,8 tons løftekraft og

Hydraulisk effekt efter behov.

ekstra forlygter
−− 1.000 eller 540 ECO front-PTO
−− CLAAS frontlæsserkonsoller fra fabrikken

Som udgangspunkt er ELIOS udstyret med to hydraulikpumper
med en ydelse på 85 l/min. til sammen. Det ene hydrauliske

−− Talrige tilkoblingsmuligheder som trækstang, trækkrog,
pickup hitch-krog eller CUNA kobling

kredsløb forsyner styretøjet med 26 l/min., mens det andet
forsyner bagliften og olieudtagene med 59 l/min. Som
ekstraudstyr fås tre hydraulikpumper med en samlet pumpeydelse på 111 l/min. Styretøjet, bagliften og olieudtagene
forsynes dermed af hver sin separate pumpe, så man kan
udføre flere funktioner på samme tid eller arbejde med redskabs-

Stor løftekraft. Flere muligheder.

Fronthydraulikken og front-PTO'en monteres fra fabrikken

kombinationer, der har et stort hydraulikbehov. Desuden

og er derfor optimalt integreret i traktoren. I sammenklappet

spares der værdifuldt brændstof ved at arbejde med lavt

Med en maksimal løftekraft på 3,2 tons i bagliftens

tilstand er frontliften meget kompakt og rager ikke meget ud.

motoromdrejningstal og høj hydraulisk effekt.

koblingspunkter og op til 2,8 tons på frontliften har ELIOS

Der er adskillige tilkoblingsmuligheder bag på traktoren, fx fås

de bedste forudsætninger for at klare den hårde hverdag.

der en lang slæde med trækstang eller en pickup hitch-krog.

Bagliften fås med mekanisk eller elektronisk betjening til
både platformversionen og kabineversionen.

I forbindelse med det hydrauliske kredsløb med 3 pumper kan
ELIOS som ekstraudstyr udstyres med op til fire elektroniske

Traktorens anvendelsesmuligheder kan udvides med CLAAS

olieudtag, hvoraf to betjenes med ELECTROPILOT, mens de

frontlæsseren, uden at det går ud over smidigheden.

andre to betjenes med to vippekontakter. Den 3. og 4. funktion på ELECTROPILOT betyder, at man også kan betjene
frontlæsseren komplet med den.

Den hydrauliske anhængerbremse sikrer fleksibilitet
selv ved transportarbejde (fås ikke i alle lande).

16

Man kan vælge mellem elektronisk og mekanisk regulering af bagliften. Begge er ergonomisk placeret til
højre for førersædet.

Frontliften (ekstraudstyr) med 2,8 tons løftekraft og
front-PTO'en giver ELIOS endnu flere
anvendelsesmuligheder.

Både den elektroniske og den mekaniske baglift
kan betjenes eksternt bag på traktoren ved
tilkobling af redskaber.
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Passer perfekt.
CLAAS frontlæssere.

Frontlæssere

Alt i én hånd.
ELECTROPILOT og CLAAS frontlæsser.

Stærke fordele.
−− Frontlæsserkonsollerne og styringen kan

ELECTROPILOT er den nemmeste og mest komfortable måde
at betjene frontlæsseren på. Ved hurtig læsning kan højre
hånd hvile bekvemt på højre sidekonsol på ELECTROPILOT.
3. og 4. funktion er selvfølgelig også integreret i ELECTROPILOT. Venstre hånd styrer og betjener REVERSHIFT håndtaget eller det mekaniske vendegear, når der skal skiftes
retning. Til trinløs begrænsning af de maksimale løfte- og
sænkehastigheder kan man nemt og bekvemt tilpasse
gennemstrømningsmængderne i det elektroniske olieudtag
til frontlæsseren med ELECTROPILOT.

integreres fra fabrikken
−− Alle kabiner er kontrolleret i henhold til FOPS-retningslinjerne (Falling Object Protective Structure)
−− Der kan vælges mellem tre komfortable betjeningsvarianter:
ELECTROPILOT, FLEXPILOT og PROPILOT
−− Hydraulisk parallelføring PCH ved FL frontlæssere eller
mekanisk parallelføring PCM ved FL C og FL E modeller
−− FITLOCK system til hurtig og komfortabel på-/afmontering
af frontlæsseren
−− MACH hurtigkobling til elektriske og hydrauliske forbindelser
−− FASTLOCK til hydraulisk låsning af redskabet

Kompromisløs.
Også ved frontlæsserarbejde.

Tre betjeningsvarianter.

Man kan desuden betjene to olieudtag bag på traktoren med

−− SHOCK ELIMINATOR svingningsdæmpning

ELECTROPILOT, når frontlæsseren er afmonteret.

−− Stort udvalg af redskaber

ELIOS

240

230

220

210

CLAAS frontlæsseren på ELIOS betjenes med ELECTRO-

FL

60

60

60

–

Når det gælder frontlæsseren, er forbindelsen til traktoren

PILOT (elektronisk), der er integreret i sidekonsollen, et ekstra

FL C

40, 60

40, 60

40, 60

40

meget vigtig for en sikker og hurtig læsning. Derfor var

joystick med FLEXPILOT (hydraulisk forstyret betjeningsventil)

FL E

40, 60

40, 60

40, 60

40

den helt rigtige integrering af konsollerne i det komplette

eller PROPILOT (mekanisk betjening med bowdentræk).

traktorkoncept af stor betydning allerede under udviklingen

ELECTROPILOT og FLEXPILOT sikrer maksimal betjenings-

af ELIOS serien. Konsollernes placering langt tilbage giver

komfort, da styringerne er særdeles lette og nemme at

stabilitet ved tungt arbejde. Frontlæsserkonsollernes stabile

dosere.

−− Og naturligvis fuld CLAAS service

–		Kan ikke leveres

boltforbindelse af stærkt stålstøbegods på motorens
halvramme går ikke ud over hjulenes drejning og
vedligeholdelsesvenligheden. Konsollernes konstruktion
betyder, at en CLAAS frontlæsser også kan eftermonteres
uden problemer.

Komfortabel betjening af
frontlæsseren med PROPILOT
eller FLEXPILOT joysticket.
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Bedre komfort – højere produktivitet.

Komfort

Med ELIOS 200 modellerne har CLAAS også introduceret en moderne og ergonomisk kabinegeneration i
den kompakte 4-cyl. klasse, som lever op til alle krav.
I varianten med glastag giver kabinen et overblik, der
er helt nyt for denne traktorklasse.
−− Perfekt udsyn hele vejen rundt i kabinen med
6 meget smalle stolper
−− Optimale adgangsforhold til kabinen
−− Støjsvag og komfortabel arbejdsplads
−− Mulighed for elektronisk komfortudstyr til kabineog platformsversionerne

20
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Mere end blot en arbejdsplads.
Kabinerne.

Kabine

Kabine med glastag

Alt inden for synsvidde, alt inden for
rækkevidde.

Kabine uden glastag

Platform

De store ruder i ELIOS kabinen giver et fremragende udsyn

Platformsversionen af ELIOS uden kabine har også meget at

ELIOS efter mål.

hele vejen rundt. Især de hvælvede ruder bagest i kabinen

byde på. Styrtbøjlen kan slås ned, så gennemkørselshøjden

sikrer, at der er frit udsyn selv over bredere redskaber og ved

reduceres til blot 1,92 m. Udstødningsrøret, der peger nedad

ELIOS fra CLAAS kan anvendes til mange typer

Velkommen i kabinerne i ELIOS: Døren, der kan åbnes helt, de

arbejde i stalde og på gården. Fire arbejdslygter oplyser

(ekstraudstyr), sikrer, at ELIOS kan komme ind i selv lave

arbejdsopgaver og lever op til selv individuelle krav. Du kan

komfortable håndtag og det selvrensende trin gør det nemt at

arbejdsområdet i mørke og i staldbygninger med

drivhuse, bygninger og plantager.

sammensætte din egen ELIOS afhængigt af dine ønsker:

komme op i kabinen. Sædet og rattets mange indstillings-

utilstrækkeligt lys.

muligheder gør arbejdspladsen komfortabel for enhver fører.

−− Kabine (med eller uden glastag) eller platform

Det luftaffjedrede sæde og klimaanlægget øger komforten

Kabinens ergonomi og det fremragende udsyn hele vejen

−− Mekanisk eller luftaffjedret sæde

endnu mere. I stedet for det traditionelle kabinefilter kan

rundt betyder, at man kan sidde afslappet og bevare koncen-

−− Fast eller indstillelig ratstamme

traktoren udstyres med et aktivkulfilter, så føreren beskyttes

trationen på lange arbejdsdage. Glastaget giver næsten

−− Mekanisk transmission eller REVERSHIFT og TWINSHIFT

ved arbejde med plantebeskyttelsesmidler.

ubegrænset udsyn over frontlæsseren, når den er hævet.

−− Mekaniske eller elektroniske olieudtag
−− Mekanisk eller elektronisk regulering af liften

Varme- / ventilationsanlægget er udstyret med en
blæser med fire trin og adskillige luftdyser, der kan
indstilles. Der fås også et regulerbart klimaanlæg.
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Komfortsædet er udstyret med luftaffjedring, en tyk
stofpolstring og en rygstøtte, der kan trækkes ud.

Forruden kan åbnes, så kabinen kan tilføres frisk luft.

Ratstammen kan drejes og køres ind og ud, så den
kan tilpasses til førerens siddestilling.

På det overskuelige instrumentbord har man straks
overblik over alle vigtige informationer. Det digitale
display viser yderligere driftsparametre.

De brede døre åbnes helt uden at rage langt ud
over maskinens sider. Dermed kan man nemt og
sikkert komme ind i kabinen selv i snævre bygninger.
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Udstyrsvariant med komfortelektronik.

Højre betjeningskonsol

Alt er på den rigtige plads.
Betjeningskonceptet i ELIOS er konstrueret således, at selv
7

skiftende førere uden videre kan arbejde produktivt med

8

9
12

maskinen. Placeringen af og teksten på betjeningselementerne
bidrager væsentligt – uanset om man foretrækker en mekanisk
eller en elektronisk betjening. De elektroniske betjeninger

10

5

fås ikke kun til kabineversionen, men også til platforms-

6

versionen og kan vælges uafhængigt af hinanden. Dermed
tilpasser traktoren sig til brugerens krav – ikke omvendt.

2

4
3

Ergonomisk sidekonsol.

1

11

Omdrejningspunktet for afslappet og effektivt arbejde.
Sidekonsollen er resultatet af omfattende analyser af betjeningsforløbene i kabinen. Ofte benyttede funktioner er placeret
forrest, mens sjældnere benyttede funktioner er placeret
bagest i den højre sidekonsol:
1

Betjeningsknapper til baglift

7

Tids- og mængdeindstilling af de elektroniske olieudtag

2

Aktivering af elektronisk PTO for og bag

8

Hovedkontakt olieudtag

3

Elektronisk håndgas

9

Elektronisk til- og frakobling af 4WD og differentialespærre

4

Hævning og sænkning af baglift

5

Betjeningsknapper til elektroniske olieudtag

6

Indstilling og aktivering af op til to memoryer for
motoromdrejningstal

Betjeningsknapper til elektronisk baglift: Lynhævning, sænkning og flydestilling.
Arbejdsdybden forudindstilles med drejeknappen.
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Meget overskueligt.
Betjeningsknapperne til den elektroniske liftregulering er

Indstillinger for den elektroniske baglift:

10 Indstilling af elektronisk baglift

placeret til højre for føreren, hvor de er nemt tilgængelige.

A Positionskontrol og trækkraftregulering

11 25 A stikdåse

Indstillingerne er placeret på højre C-stolpe. Det sikrer direkte

B Sænkehastighed

12 Forvalg af PTO-omdrejningstal og kørselsafhængig PTO i

adgang under arbejdet, og indstillingen af den elektroniske

C Begrænsning af løftehøjde

venstre sidekonsol

liftregulering kan optimeres med et blik bagud.

Front-PTO'en tilkobles altid elektronisk. Funktionen fås som
ekstraudstyr til PTO-akslen bag.

Tids- og mængdestyringen på de fire elektroniske olieudtag kan til
enhver tid reguleres med drejeknapperne. CLAAS frontlæsserens
sænke- og vippehastighed indstilles også med dem.
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Udstyrsvariant med
mekanisk betjening.

Højre betjeningskonsol

Enkelt for enhver.
5

Hvis man ikke har brug for den højeste udstyrsvariant, er

6

ELIOS med mekanisk betjening et godt alternativ. De enkelte
4

elementer er ergonomisk placeret, og betjeningen er logisk.
Også i denne udstyrsvariant er den elektroniske regulering af
motoromdrejningstallet med memory og tilkoblingen af 4WD
og differentialespærren standardudstyr. PTO-akslen tilkobles
hydraulisk understøttet uden stort kraftforbrug.
3

Ergonomisk sidekonsol.
Betjeningselementerne er placeret stort set ens i den
elektroniske og den mekaniske betjening. De hyppigt

7

2

benyttede funktioner er placeret forrest, mens funktioner, der

10

ikke anvendes så tit, er placeret bagest i den højre sidekonsol:
1

Betjening af baglift

2

Betjening af mekaniske olieudtag

3

Indstilling og aktivering af op til to memoryer for
motoromdrejningstal

4

Elektronisk håndgas

5

Elektronisk til- og frakobling af 4WD og differentialespærre

6

Indstilling af elektronisk baglift

7

25 A stikdåse

8

Forvalg af PTO-omdrejningstal og kørselsafhængig PTO

9

Hydraulisk understøttet aktivering af PTO-akslen

1

10 Aktivering af elektronisk front-PTO (ekstraudstyr)

8
9

De mekaniske olieudtag kan vælges med mekanisk
eller elektronisk regulering af liften.
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Elektronisk til- og frakobling af 4WD og
differentialespærre: Den hastighedsafhængige
sikkerhedsafbrydelse betyder, at fejlbetjening undgås.

PTO-arbejde klares nemt med ELIOS – takket være
memory for motoromdrejningstal som standard.

PTO-akslen tilkobles som standard hydraulisk
understøttet. Elektronisk PTO-tilkobling fås som
ekstraudstyr til maskiner med REVERSHIFT udstyr.
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Enkel. Sikker. Pålidelig.
CLAAS service og vedligeholdelse.

Service

ELIOS 200 er altid driftsklar.
Vedligeholdelse, reservedele, service. CLAAS teamet
gør alt for at reducere stilstandstider i ELIOS til et
absolut minimum. Vi har udviklet kloge løsninger for at
gøre vedligeholdelsen effektiv – og en godt forberedt
maskine giver optimal driftssikkerhed. Hos os er
det vigtigt, at maskinen fungerer og bevarer sin værdi,
for vi ved: En traktor er af afgørende betydning for
landmandens succes.
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Vedligeholdelse skal være enkelt.

Hurtig og effektiv.

Vedligeholdelse

De lange olieskiftintervaller (motor 500 timer, transmission og

Den udelte motorhjelm giver adgang til hele motorrummet

Kabineluftfilteret er let tilgængeligt udefra til rengøring og

hydraulik 1.000 timer) sparer både tid og penge. Mindre af

med blot én bevægelse. Luftfilteret er direkte tilgængeligt.

sørger for, at der hele tiden er frisk luft i kabinen. I stedet for

Det daglige servicearbejde skal være så enkelt som muligt,

den kostbare arbejdstid går tabt, for maskinen er, hvor den

Køleren kan trækkes ud og køleanlægget tages ud i en

det traditionelle kabinefilter kan traktoren udstyres med et

for erfaringen viser, at man ikke rigtig får gjort det, der er

skal være: I arbejde.

håndevending. Dermed er det hurtigt at kontrollere og om

aktivt kulfilter, så føreren beskyttes ved arbejde med

nødvendigt rengøre kølerarealerne.

plantebeskyttelsesmidler.

kompliceret og ubekvemt.
−− Den udelte motorhjelm giver adgang til alle servicesteder på
motoren med et tryk på en knap
−− Oliestandskontrol og påfyldning i højre side af ELIOS med
motorhjelmen lukket
−− Al daglig vedligeholdelse kan gennemføres uden brug af
værktøj

Batteriafbryderen er integreret i motorhjelmen og let
at komme til.
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Værktøjskassen sikrer, at tilbehøret er inden for
rækkevidde, selv når frontlæsseren er monteret.

Påfyldningsstudsen ved venstre trin gør det nemt at
tanke diesel.

Kølevandstanden kan kontrolleres på kølerens væskebeholder.

Gear- og hydraulikoliestanden kontrolleres bagest
med en målepind.

Motorens oliefilter er let at komme til selv med
frontlæsserkonsoller.
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Så det hele fungerer.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Kundernes behov er vigtige.

Til bedriften: CLAAS FARM PARTS.

Sikkerhed kan planlægges.

Fra Hamm til hele verden.

Vores kunder kan stole på os: Når der er brug for os, så

CLAAS FARM PARTS tilbyder landmænd og maskinstationer

Vores serviceprodukter øger maskinernes driftssikkerhed,

Vores centrale reservedelslager i Tyskland leverer hurtigt og

kommer vi. Overalt. Hurtigt. Pålideligt. 24 timer i døgnet når

et omfattende reservedelsprogram med produkter til alle land-

minimerer risikoen for driftsstop og gør det muligt at kalkulere

pålideligt alle ORIGINALE reservedele til hele verden. Den

det er nødvendigt. Vi tilbyder præcis den løsning, som passer

brugsfunktioner på en bedrift på tværs af mærker og områder.

med faste omkostninger. CLAAS MAXI CARE giver sikkerhed,

lokale CLAAS partner har lynhurtigt løsningen til høsten og til

til den enkeltes maskine og bedrift. Så det hele fungerer.

Så det hele fungerer.

der kan planlægges. Så det hele fungerer.

bedriften. Så det hele fungerer.

ORIGINALE dele og tilbehør.

Altid højeste standard.

Passer præcist til hver enkelt maskine: skræddersyede

CLAAS forhandlerne er blandt de mest effektive virksomheder

reservedele, førsteklasses driftsmidler og nyttigt tilbehør.

i verden inden for landbrugsteknikken. Teknikerne er topkvali-

Udnyt vores omfattende produkttilbud, så vi kan tilbyde

ficerede og udstyret med korrekt special- og diagnoseværktøj.

præcis den løsning, der gør din maskine 100 % driftssikker.

CLAAS service betyder førsteklasses arbejde, som lever op til

Så det hele fungerer.

kundernes krav til kompetencer og pålidelighed. Så det hele
fungerer.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm,
Tyskland, har mere end 155.000 forskellige
reservedele på over 100.000 m2.
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Overbevisende argumenter. ELIOS 200.

CPS.

Komfort.

−− Kraftfulde og økonomiske 4-cyl. common-rail-motorer

−− Komfortabel kabine med klimaanlæg eller naturlig

fra FPT med op til 103 hk med CPM

udluftning via for- og bagruden, der kan åbnes

−− Meget gunstigt vægt-/effektforhold fra 33,8 kg/hk

−− To kabinevarianter, med og uden glastag

−− Minimal samlet højde på 1,92 m uden kabine (med

−− FOPS-glastag (Falling Object Protective Structure),

styrtbøjlen slået ned) og fra 2,43 m med kabine
−− Minimal samlet bredde på 1,65 m
−− Lille venderadius på 3,47 m
−− Lavt tyngdepunkt til fremragende stabilitet
−− Fire transmissionsvarianter, nogle med elektronisk
REVERSHIFT vendegear og to-trins TWINSHIFT powershift
−− ELECTROPILOT joystick til betjening af to
olieudtag og frontlæsser
−− Op til 85 l hydraulisk effekt til bagliften og de fire
elektroniske eller tre mekaniske olieudtag
−− Frontlift med integreret front-PTO
−− CLAAS frontlæsser med stabile konsoller af
støbegods fra fabrikken
−− Fabriksmonterede græsdæk som ekstraudstyr
−− Brændstoftank med en volumen på op til 90 l og

ideelt til arbejde med frontlæsseren
−− Perfekt udsyn hele vejen rundt i begge kabiner på
grund af store ruder
−− Aktivt kulfilter til optimal beskyttelse af føreren ved
vedligeholdelsesarbejde
−− Luftaffjedret komfortsæde som ekstraudstyr
−− Mulighed for omfattende elektronisk betjening,
så styringen bliver enkel og komfortabel
−− Betjening af liften med eksterne elementer til

ELIOS

240

230

220

210

Motor
Producent
Antal cylindre
Slagvolumen
Common-rail-indsprøjtning (1.600 bar)
Udstødningsrensning EGR, DOC + DPF
Maks. effekt (ECE R 120)1
Effekt ved nom. omdrejningstal (ECE R 120)1
Homologeringsværdi
Nominelt omdrejningstal
Omdrejningstal ved maks. drejningsmoment
Maks. drejningsmoment (ECE R 120)1
Viscostyret ventilator
Brændstoftank, maks.
Interval for olieskift

FPT
4
3400
●
●
76/103
72/98
72
2300
1600
406
●
90
500

FPT
4
3400
●
●
68/92
67/91
67
2300
1500
366
●
90
500

FPT
4
3400
●
●
62/85
61/83
61
2300
1500
334
●
90
500

FPT
4
3400
●
●
56/76
55/75
55
2300
1500
309
●
90
500

–
–
–
–
●
–
–
●
0,5
40
4
3
1000

□
●
1,4
30
□
○
○
○
0,5
40
4
3
1000

□
●
1,4
30
□
○
○
○
0,5
40
4
3
1000

□
●
1,4
30
□
○
○
○
0,5
40
4
3
1000

●
●
1542
540/65 R 30

●
●
1542
540/65 R 30

●
●
1542
540/65 R 30

●
●
1542
540/65 R 30

Køresikkerhed
Bremseanlæg (lameller i oliebad og automatisk tilkobling af 4WD)
Hydraulisk anhængerbremseanlæg

●
○

●
○

●
○

●
○

PTO
Aktivering af koblingen afhængigt af udstyr
540
540/540 ECO
540/1000
Kørselsafhængig PTO
PTO-aksel 1⅜", 6 splines

●
○
○
○
●

hydraulisk understøttet / el-hydraulisk
●
●
○
○
○
○
○
○
●
●

Transmission
30 km/t transmission
12 F/12 B med mekanisk vendegear
Min. hastighed ved 2.200 omdr./min.
Maks. hastighed
40 km/t transmission
24 F/24 B med mekanisk vendegear og reduktion
24 F/24 B med mekanisk vendegear og totrins powershift TWINSHIFT
24 F/24 B med mekanisk vendegear og totrins powershift TWINSHIFT
Min. hastighed ved 2.200 omdr./min.
Maks. hastighed
Gear
Grupper
Interval for olieskift
Bagaksel
El-hydraulisk differentialespærre bag
Differentialespærrer for / bag (selvspærrende lamelkobling for / klokobling bag)
Flangemål
Maks. baghjulsdækmontering

cm3
bar
kW/hk
kW/hk
kW
o./min.
o./min.
Nm
l
t

km/t
km/t

km/t
km/t

t

mm

●
○
○
○
●

sikker til- og frakobling
−− Meget enkel vedligeholdelse med let tilgængelige
vedligeholdelsespunkter

ELIOS
4WD foraksel
Elektronisk betjening
4WD-automatik
Optimal venderadius
Flangemål standardaksel
Flangemål smal aksel (ekstraudstyr)
Drejelige forskærme
Hydraulik
Hydraulikpumpe til styretøj og gear
Hydraulisk effekt
Hydraulisk kredsløb med 2 pumper
Hydraulisk effekt til baglift og olieudtag
Hydraulisk kredsløb med 3 pumper
Hydraulisk effekt til baglift
Hydraulisk effekt til olieudtag
Maks. arbejdstryk
Antal olieudtag, mekaniske (min.-maks.)
Fire elektroniske olieudtag, hvoraf to styres med ELECTROPILOT
(kun ved hydraulisk kredsløb med 3 pumper)
Mængdestyring på de elektroniske olieudtag
Mængdestyring på de mekaniske olieudtag
Frit returløb
Baglift
Maks. løftekraft ved 610 mm
Løftekraft 610 mm bag koblingspunkter
Mekanisk betjening
Elektronisk betjening
Ekstern betjening
Frontlift
Maks. løftekraft
Liftaffjedring
Quickkoblinger kat. II
Front-PTO 1000
Front-PTO 540 ECO
Kabine
Kabine med / uden glastag
Platform
Førersæde, mekanisk affjedret
Førersæde, luftaffjedret
Komfortsæde, luftaffjedret (kun til kabiner)
Ratstamme, der kan drejes og skubbes ind og ud
Varmeapparat
Aircondition
Forrude, der kan åbnes
Bagrude, der kan åbnes
Bagrudevisker
Maks. antal arbejdslygter for / bag
25 ampere stikdåse

−− Lange olieskiftintervaller på 500 timer (motor)
og 1.000 timer (transmission)
−− CLAAS Service

undervognsbeskyttelse

1

Svarer ISO TR 14396

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

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

240
●
m
mm
mm

3,47
1640
1460
○

230

220

210

●
●
●
Automatisk frakobling af 4WD fra 14 km/t
3,47
3,47
3,47
1640
1640
1640
1460
1460
1460
○
○
○

●
26
●
59
○
26
59
190
2-3
○

●
26
●
59
○
26
59
190
2-3
○

●
26
●
59
○
26
59
190
2-3
○

●
26
●
59
○
26
59
190
2-3
○

●
○
●

●
○
●

●
○
●

●
○
●

kg
kg

3240
2330
●
○
○

3240
2330
●
○
○

3240
2330
●
○
○

3240
2330
●
○
○

t

2,8
●
●
○
○

2,8
●
●
○
○

2,8
●
●
○
○

2,8
●
●
○
○

□/□
□
●
○
○
○
●
○
●
●
○
2/2
●

□/□
□
●
○
○
○
●
○
●
●
○
2/2
●

□/□
□
●
○
○
○
●
○
●
●
○
2/2
●

□/□
□
●
○
○
○
●
○
●
●
○
2/2
●

l/min.
l/min.
l/min.
l/min.
bar

ELIOS
Mål og vægtangivelser
(standarddæk, 4WD-version, med olie og brændstof, uden fører)
Længde (uden frontballast,
uden frontlift) (d)
Min. udvendig bredde
Midt bagaksel til overkant kabine uden glastag (a)
Samlet højde (b): ved bagdæk 380/85 R 30
Kabine med glastag
Kabine uden glastag
Platform med styrtbøjle
Platform med styrtbøjlen slået ned
Akselafstand (c)
Frihøjde over jorden foraksel (e) ved fordæk 320/85 R 20
Frihøjde over jorden bagaksel (uden trækstang) (f) ved bagdæk 420/85 R 30
Vægt uden ballast (platform / kabine)
Maks. tilladt totalvægt
Maks. ekstra frontballast uden frontlift
Dækmontering
Dækkombinationerne er sorteret efter diameter og starter med den mindste.
Bagdæk
Fordæk
14.9 (380/85) R 30
9.5 (250/85) R 24
16.9 (420/85) R 28
12.4 (320/85) R 20
12.4 (320/85) R 36
11.2 (280/85) R 24
320/70 R 24
16.9 (420/85) R 30
14.9 (375/75) LR 20
11.2 (280/85) R 24
320/70 R 24
480/70 R 30
320/70 R 24
11.2 (280/85) R 24
540/65 R 30
320/70 R 24
420/65 R 20
550/45-22.51
23.1-261

240

230

220

210

mm

3815

3815

3815

3815

mm
mm

1644
1734

1644
1734

1644
1734

1644
1734

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg

2540
2434
2665
1915
2156
350
405
3010/3260
5100
545

2540
2434
2665
1915
2156
350
405
3010/3260
5100
545

2540
2434
2665
1915
2156
350
405
3010/3260
5100
545

2540
2434
2665
1915
2156
350
405
3010/3260
5100
545

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Se videoen om et godt stykke
arbejde.

tractor.claas.com

Et godt stykke arbejde. Traktorer fra CLAAS.
a
b

e

f

Vesterballevej 19
7000 Fredericia, Snoghøj

c
d

Danmark
www.claas.dk
+45 43 43 01 00

1

Dæk til græspleje

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

info@da-machinery.dk
HRC / 345018080518 KK ME 0119

