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Stærkere, smidigere og mere effektiv. Fra frugt- og vinavls - 
bedrifter til kommunalt arbejde: Den nye NEXOS kan tilpasses 
til alle ønsker og alle arbejdsopgaver.

NEXOS fås i et bredt udvalg af modeller og et stort udvalg af 
udstyrsvarianter, så den kan tilpasses til de forskellige krav og 
redskaber. Den tager alle opgaver i stiv arm. 

Gå på opdagelse i den nye NEXOS serie fra CLAAS: 
 − Tre varianter, F, VL og VE, med en min. samlet bredde helt 
ned til 1 m 

 − Fem modeller med en effekt på op til 112 hk 
 − Et kraftigt hydraulikkredsløb med en hydraulisk effekt på op 
til 87 l/min.

Lille, men alsidig. 
Den nye NEXOS.

nexos.claas.com
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NEXOS
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IndholdUd af en stor familie.

CLAAS har ikke alene en mangeårig erfaring inden for 
produktion og salg af høstmaskiner i over 140 lande, 
men også et omfattende traktorprogram med 50 for - 
skellige modeller fra 75 til 530 hk, så NEXOS har helt 
fra begyndelsen kunnet nyde godt af den store CLAAS 
know-how. Både produktudviklingen, langtidstestene 
og produktionsprocesserne er omfattet af de høje krav 
til kvalitet og pålidelighed.

Få flere informationer om udviklingen og 
produktionen af CLAAS traktorer på:

tractors-making-of.claas.com

http://tractors-making-of.claas.com
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InnovationerGode grunde.

Alsidig brug.

Hvad enten man har en frugtplantage, dyrker vin eller har brug 
for en traktor til kommunalt arbejde, er den nye NEXOS et 
godt valg. NEXOS fås i et bredt udvalg af modeller og et stort 
udvalg af udstyrsvarianter, så den kan tilpasses til de forskel - 
lige krav og redskaber.

NYHED: PROACTIV forakselaffjedring. 

CLAAS affjedringskinematikken i NEXOS F, VL og VE 
traktorerne giver fremragende køreegenskaber. Bredt 
skrånende affjedringscylindre giver stabil og sikker kørsel i 
sving. Den dobbeltvirkende affjedring med lastudligning og  
80 mm fjedervandring garanterer førsteklasses kørekomfort. 

NYHED: Kabinefiltersystem i kategori 4. 

Kategori 4-filtersystemet, der er integreret på kabinetaget, giver 
føreren maksimal sikkerhed ved brug af plantebeskyttelsesmidler. 
Tre stort dimensionerede filtre forlænger vedligeholdelsesintervallet 
og forsyner førerhuset med ren luft. Der op -bygges et let 
overtryk i ventilatoren, hvilket forhindrer, at der trænger 
kemikalier ind i kabinen.

Udstyrsvariant med komfortelektronik.

De elektroniske betjeninger i NEXOS fås ikke kun til kabine - 
versionen, men også til platformsversionen og kan vælges 
uafhængigt af hinanden. Dermed tilpasser traktoren sig til  
brugerens krav – ikke omvendt.

Et olieudtag til op til tre forbrugere.

Ekstraudstyr til mekaniske og elektroniske olieudtag: Et af  
olieudtagene kan udstyres med op til to elektrisk tilsluttede 
hydrauliske splitgear. Ved et tryk på en knap kan føreren helt 
enkelt lede olien til de fire tilslutninger foran kabinen. 

NYHED
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Vores mål er at skabe det perfekte 
samspil mellem de bedste komponenter.

En CLAAS maskine er meget mere end summen af de 
enkelte dele. Topkapacitet opstår først, når alle dele er 
afstemt efter hinanden og arbejder godt sammen.

Under navnet CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) 
kombinerer vi de bedste komponenter til et intelligent 
transmissionssystem. Kun fuld motoreffekt, når der er 
brug for den. Transmissioner, der passer til maskinernes 
funktioner. Brændstofbesparende teknologi der hurtigt 
er betalt ind.

CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.
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NEXOS F

Serie og størrelserAlsidighed i alle bredder.  
Mere NEXOS.

Produktivitet efter mål.

De tre NEXOS varianter, F, VL og VE, kan udstyres med et 
bredt udvalg af dæk og platforms- eller kabineudstyr, så 
NEXOS kan anvendes i alle vinmarker og alle plantager. 
NEXOS serien består af i alt 14 modelvarianter med en effekt 
fra 75 til 112 hk. 
Skræddersyet efter behov:

 − Basisudstyr med fuldt mekanisk transmission og mekanisk 
regulering af lift 

 − Elektronisk REVERSHIFT vendegear
 − TWINSHIFT powershift
 − Mekanisk eller elektronisk betjening af liften
 − Hydraulisk effekt på op til 87 l/min. 
 − Op til fire elektroniske olieudtag 
 − Kabine med aircondition og nyt aktivt kulfilter 
 − Frontlift og front-PTO

NEXOS VE
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Motor

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

Konstant effekt.

Med den særlige CLAAS motorkarakteristik har man adgang 
til det fulde drejningsmoment i et bredt omdrejningsområde. 
Det giver en konstant høj effekt, når der er brug for det. 
Brændstofbesparende arbejde med lavt motoromdrejningstal 
og maksimalt drejningsmoment med ECO-PTO eller arbejde 
med nominelt omdrejningstal og fuld reserve er derfor ikke 
noget problem. Den høje effekt betyder, at det ikke er 
nødvendigt at skifte gear så ofte.

NEXOS 250. Få mere fra hånden.

CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT) giver den nye NEXOS 
250 et effektboost på op til 9 hk i forbindelse med PTO- og 
transportarbejde fra 13 km/t. Dermed er den perfekt til 
transportarbejde med store anhængere og PTO-arbejde, der 
kræver stor kraft. Med en maks. effekt på 112 hk og et maks. 
drejningsmoment på 440 Nm er NEXOS 250 meget alsidig i 
brug trods sit meget kompakte format. 

Effektiv reduktion af skadelige stoffer.

Indførelsen af udstødningsstandarden Stage IIIB (Tier 4i) udgør 
det hidtil vigtigste skridt inden for reguleringen af skadelige 
stoffer i smalsporstraktorklassen. Ifølge bestemmelserne skal 
partikler (PM) reduceres med 90 % og andelen af kvælstof - 
oxider (NOx) med 50 %.

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 
temperaturen bliver ikke så høj. Således forhindres det i stor 
udstrækning, at der dannes kvælstofoxider. Grænseværdierne 
for sod kan dog kun overholdes med et partikelfilter (DPF). 
EGR-teknologien kræver ikke en ekstra tank eller yderligere 
driftsstoffer.

Ved udviklingen af NEXOS traktorerne har man haft fokus på 
alle de komponenter, der er nødvendige for at overholde 
udstødningsstandarden Stage IIIB (Tier 4i). Samtidig er 
adgangen til traktoren og udsynet fra kabinen ikke forringet. 
Den kombinerede DPF-/DOC-katalysator er placeret godt 
beskyt -tet under motorhjelmen.

En lille traktor med stor kraft.

Stærk kerne.

Alle modeller er udstyret med motorer fra FPT med 3,4 l  
slagvolumen og topmoderne brændstofbesparende  
teknologi:

 − Viscostyret ventilator
 − 1.600 bar højtryks-common-rail-indsprøjtning
 − Turbolader
 − Ladeluftkøler
 − Opfylder udstødningsstandarden Stage IIIB (Tier 4i) ved 
hjælp af dieselpartikelfilter, DOC-katalysator og ekstern 
recirkulation af udstødningen (EGR).

Den tilpassede slagvolumen på 3,4 l sikrer et lavt forbrug. 
Kombineret med en afbalanceret 4-cyl. motor opnås der en 
meget rolig gang. Desuden giver det et lavt støjniveau og en 
lang levetid. Med viscostyret ventilator og moderne 
indsprøjtnings- og udstødningsteknik skaber NEXOS trods sit 
kompakte format et fremragende udgangspunkt for en effektiv 
bedrift. NEXOS er som standard udstyret med en motorluft - 
forvarmer. 

Maks. effekt 
i hk

Maks. drejnings - 
moment i Nm

NEXOS ECE R 120 ECE R 120
250 F, VL 1121 4401

240 F, VL, VE 103 406
230 F, VL, VE 92 366
220 F, VL, VE 85 334
210 F, VL, VE 75 309

1 Maksimumsværdier med CPM (9 hk boost-effekt)

NEXOS 250 F / VL NEXOS udstødningsefterbehandlingssystem

Ladeluftkøler Luftfilter

EGR-køler

Motor

DOC / DPF

Turbolader

Nm hk

Effekt og drejningsmoment med CPM

Effekt og drejningsmoment uden CPM

Værdier ifølge ECE R 120

o./min.

112 hk maks.
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Fem transmissionsvarianter.

Med sine fem transmissionsvarianter har NEXOS altid en 
løsning, der passer: 

 − 24 F / 12 B med REVERSHIFT vendegear og TWINSHIFT 
(totrins powershift) 

 − 24 F / 24 B med REVERSHIFT vendegear og mekanisk 
reduktion (kun NEXOS F og VL)

 − 24 F / 24 B med REVERSHIFT vendegear og TWINSHIFT 
(totrins powershift)

 − 24 F / 24 B med mekanisk vendegear og mekanisk 
reduktion 

 − 12 F / 12 B med mekanisk vendegear og en maks.  
hastighed på 30 km/t til modeller med 4WD eller  
baghjulstræk (fire gear, tre grupper) 

De 24 gear betyder, at der er en hastighed, der passer til alle 
arbejdsopgaver. Med en minimumshastighed på 500 m/t ved 
nominelt omdrejningstal klarer den også specialopgaver perfekt. 

REVERSHIFT vendegearet på rattet giver mulighed for hurtige 
og komfortable vendemanøvrer, så man kan vende helt uden 
pause – både i forageren, og når man stabler kasser. 
TWINSHIFT powershift aktiveres helt enkelt med et tryk på en 
knap på gearstangen.

Med varianten 24 F / 12 B er koblingspedalen næsten blevet 
overflødig. Et tryk på koblingsknappen på gearstangen, 
særligt ved transportarbejde, er nok til at koble transmissionen 
ud og skifte til det nærmeste mekaniske gear.

Stærkt træk. PTO-akslerne.

NEXOS kan udstyres med forskellige PTO-varianter, blandt 
andet en kørselsafhængig PTO eller en 540 ECO-PTO-aksel 
med 1.650 omdr./min. (motoromdrejningstal), der giver et lavt 
dieselforbrug og et lavt lydniveau ved lettere PTO-arbejde.

 − 540 omdr./min.
 − 540 ECO og 540 omdr./min.
 − 540 og 1.000 omdr./min.

Tilkoblingen af PTO-akslen er som standard hydraulisk 
understøttet. I forbindelse med 24 F / 12 B transmissionen 
kan PTO-akslen som ekstraudstyr tilkobles elektronisk.

Transmission og PTO-akselGearskifte efter behov.

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

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.

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

40 km/t transmission ved  
1.400 o./min. til 2.300 o./min.
Dækmontering: 14.9 R 28

Hovedanvendelsesområde
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CLAAS traktorkoncept.

NEXOS er designet i den typiske CLAAS stil og er en meget 
smidig traktor. Kombinationen af en lang akselafstand og en 
optimal vægtfordeling med 50 % foran og 50 % bagpå 
samtidig med en kort totallængde betyder, at NEXOS både 
kan løfte og trække tunge redskaber – og gør sig godt i alle 
situa -tioner. Størrelse har mange facetter. 

Kompakt design.

Den nye, markante motorhjelm sikrer optimalt udsyn i NEXOS. 
Samtidig er der tilstrækkelig plads til alle komponenter i 
udstødningsefterbehandlingen og til det kraftigere kølesystem.

Design og konstruktionStørre trækkraft. 
Mindre vendediameter.

4WD-automatik.

4WD aktiveres blot ved et tryk på en knap. For at undgå 
unødigt dækslid kobler 4WD-automatikken den automatisk til 
og fra ved 14 km/t. For at opnå større sikkerhed ved landevejs -
kørsel kobles 4WD automatisk til, når der bremses. Dermed 
kan NEXOS til enhver tid standse helt sikkert.

Lang akselafstand og optimal vægtfordeling: 
 − Høj kørekomfort 
 − Et godt og sikkert vejgreb 
 − Større trækkraft og ydeevne pga. bedre vægtfordeling 
 − Større løftekraft pga. større stabilitet 
 − Optimeret brændstofforbrug 
 − Skånsom behandling af jordbunden og dynamik ved 
vejtransport pga. bedre vægtfordeling 

Kort totallængde: 
 − Stor smidighed 
 − Kort længde ved transportkørsel 
 − Godt udsyn 
 − Enkel styring af frontmonterede redskaber

Skabt til selv den snævreste plads.

Det specielt formede frontchassis er bredt over forakslen, så 
der er god plads til køleren. Foran og bagved er det meget 
smalt – som en hvepsetalje. Yderligere kobler den styre - 
vinkelafhængige 4WD-automatik 4WD fra ved en styrevinkel 
over 14°. Det giver en bedre smidighed bl.a. i forageren. Alt 
dette sammen med den kompakte konstruktion sikrer en stor 
drejevinkel og en meget lille vendediameter. 
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Front- og bagliftFærre arbejdsgange, større effektivitet.

Flere monteringsmuligheder.

I stedet for en frontlift kan NEXOS udstyres med en front - 
monteringsplade. Det kan især anbefales, hvis frontredskab - 
et kun skal monteres og afmonteres sjældent. Ved meget 
tunge redskaber rager redskabet mindre ud i forhold til 
frontliften.

Dermed sparer man ikke alene tid, men kan også sænke 
brændstofforbruget ved lette arbejdsopgaver. 

Der kan tilsluttes et olieudtag og et trykløst returløb direkte på 
frontliften. Et elektrisk stik giver mulighed for at tilslutte for - 
skellige forbrugere foran.

En tilpasset stiver langs motoren beskytter alle redskaber 
pålideligt. Desuden er der integreret yderligere gevindboringer 
i denne stiver mellem forakslen og kabinen, så der kan skabes 
ekstra plads til montering af redskaber på siden af traktoren.
Lille, men alsidig.

Stor løftekraft.

Med en maks. løftekraft på 3,1 tons (VE maks. 2,5 tons) på 
liftens koblingspunkter kan NEXOS klare alle redskaber. Til 
præcis styring af redskaberne, særligt i bakket terræn, fås en 
hy draulisk løftestiver og hydrauliske sidestabilisatorer til VL og 
F modellerne. Liften kan leveres med den mekaniske eller 
elektroniske betjening TCE 6. De eksterne betjeningselementer 
på skærmene gør tilkoblingen af redskaberne enkel og sikker. 

Flere kombinationsmuligheder.

Med en løftekraft på 2,8 tons kan frontliften bære alle red - 
skaber. Ud over den klassiske 1.000 omdr./min. front-PTO fås 
540 ECO front-PTO-versionen, der stiller det fulde PTO- 
omdrejningstal til rådighed allerede ved 1.650 motoromdrejninger. 

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

Komfortabel ekstern betjening ved mekanisk eller elektronisk lift. Frontliften kan slås ind, så den rager 
mindre ud og dermed kan vende 
sikkert i forageren.
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Mekaniske eller elektroniske olieudtag.

NEXOS kan have op til fire mekaniske olieudtag. Udstyrsvari - 
anten med fire elektroniske olieudtag sikrer maksimal komfort. 
Betjeningen sker bekvemt med ELECTROPILOT joysticket og 
to vippekontakter. 

Et olieudtag til op til tre forbrugere. 

Som ekstraudstyr kan et af olieudtagene på begge varianter 
udstyres med op til to elektronisk tilsluttede hydrauliske 
splitgear. Ved et tryk på en knap kan føreren helt enkelt lede 
olien til de fire tilslutninger foran kabinen. Et olieudtag til op til 
tre forbrugere.

HydraulikStor hydraulikkraft på en lille plads.

Hydraulisk effekt efter behov.

Med sin enorme hydrauliske effekt er NEXOS som skabt til 
krævende redskaber eller redskabskombinationer. Som 
standard er den udstyret med to hydraulikpumper. Den ene 
pumpe med 60 l/min. er alene dedikeret til olieudtagene og 
liften. Den anden pumpe forsyner styretøjet. Til arbejds - 
opgaver, hvor der er behov for særlig høj hydraulisk effekt, kan 
NEXOS udstyres med et hydraulisk kredsløb med 3 pumper og 
en pumpekapacitet på 87 l/min. Den tredje pumpe med 27 l/min. 
forsyner udelukkende liften. Styretøjet, olieudtagene og liften 
forsynes uafhængigt af hinanden, så forskellige funktioner, der 
overlapper hinanden, kan udføres uden problemer.

Hydraulisk kredsløb med 3 pumper og en pumpekapacitet på i alt 114 l/min.:  
87 l/min. til olieudtagene og bagliften og 27 l/min. til styretøjet og 
transmissionen.

Pumpe 1: 60 l/min. Mængderegulering 

Nr. 4

Nr. 3
Nr. 2
Nr. 1Pumpe 2: 27 l/min.

Pumpe 3: 27 l/min.

Den hydrauliske anhængerbremse sikrer fleksibilitet 
selv ved transportarbejde.*

* Fås ikke i alle lande
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KomfortKompakt udvendig. 
Komfortabel indvendig.

Kabinen i NEXOS er på alle måder overraskende 
rummelig. Den har en maksimal volumen for smal - 
sporstraktorklassen. Mere plads til mere komfort:

 − Optimalt udsyn hele vejen rundt i kabinen med  
6 meget smalle stolper 

 − Optimale adgangsforhold til kabinen 
 − Støjsvag og komfortabel arbejdsplads
 − Mulighed for forskelligt elektronisk komfortudstyr
 − Til NEXOS F modellerne kan man vælge en 
platformsvariant
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Plads til mere komfort.

Ved udviklingen af NEXOS har CLAAS ingeniørerne bl.a. haft 
fokus på god plads til føreren. Det betyder, at kabinen har en 
maksimal størrelse for denne traktorklasse, så selv store førere 
har tilstrækkelig med benplads og kan føle sig godt tilpas.

De store ruder i NEXOS kabinen giver et fremragende udsyn 
hele vejen rundt. Især de hvælvede ruder bagest i kabinen 
sikrer, at der er frit udsyn over redskabet og omgivelserne.

På grund af den ergonomiske placering af alle betjenings - 
elementerne og den klare allokering af funktionerne til dem 
kan man arbejde komfortabelt og afslappende med NEXOS 
selv gennem lange arbejdsdage. Instrumentbordet giver klare 
informationer om driftstilstanden på NEXOS, som fx hastig - 
hed, motoromdrejningstal og omdrejninger på PTO-akslen, så 
føreren altid har fuldt overblik.

Storhed i detaljen.

Kvaliteten og alsidigheden findes i alle detaljer. Store døre og 
et skridsikkert trin sørger for sikker og bekvem indstigning. 
For- og bagruden kan åbnes, så der kan ske naturlig udluft - 
ning. Ved varme og støvede arbejdsbetingelser sørger en 
kraftig aircondition for en kølig arbejdsplads.  

NEXOS F med platform.

Som platformsvariant med en styrtbøjle, der kan slås ned, er 
NEXOS F den ideelle arbejdspartner på plantager og i driv - 
huse med en lav højde. Styrtbøjlen er forsynet med en 
gasstøddæmper og en boltlås, så den nemt og enkelt kan 
slås ned. Ligesom alle de andre modeller kan NEXOS F i 
platformsvarianten også udstyres med forskellige transmis - 
sioner, mekanisk betjening eller komfortelektronik, så den 
passer til de individuelle behov.

Til begge versioner, kabine eller platform, fås et luftaffjedret 
førersæde som ekstraudstyr. Yderligere kan ratstammen 
indstilles, så føreren kan sidde behageligt.

KabineUdtryk for ægte størrelse.

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

Man kan vælge en forrude, der kan 
åbnes, så kabinen kan tilføres frisk 
luft.

Begrænsningslygterne på NEXOS kan slås ind, så afgrøderne ikke beskadiges.En kabelføring fremad og bagud i kabinen og en monteringsskinne på den højre 
dør gør installationen af eksterne betjeningsenheder til redskaber lettere.
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NYHED: PROACTIV forakselaffjedring.

CLAAS affjedringskinematikken i NEXOS F, VL og VE traktorerne 
giver fremragende køreegenskaber. Bredt skrånende 
affjedringscylindre giver stabil og sikker kørsel i sving. Den 
dobbeltvirkende affjedring med lastudligning og 80 mm 
fjedervandring garanterer førsteklasses kørekomfort. 

Kabine med filtersystem i kategori 3. 

Traktoren kan udstyres med et aktivt kulfilter i stedet for  
et standardfilter, så føreren beskyttes ved arbejde med 
plantebeskyttelsesmidler. Sammen med den tætsluttende 
kabine og den kraftige ventilation beskytter det altid føreren 
optimalt, også ved intensivt arbejde med 
plantebeskyttelsessprøjte.

NYHED: Kabinefiltersystem i kategori 4.

Kategori 4-filtersystemet, der er integreret på kabinetaget, 
giver føreren maksimal sikkerhed ved brug af 
plantebeskyttelsesmidler. På grund af den høje placering 
suges der mest mulig ren luft ind. Tre stort dimensionerede 
filtre forlænger vedligeholdelsesintervallet og forsyner førerhuset 
med ren luft. Der opbygges et let overtryk i ventilatoren, hvilket 
forhindrer, at der trænger kemikalier ind i kabinen.

3-filtersystem:

 − Støvfilter forsyner de andre filtre med støvfri luft
 − Aerosolfilter mod faste og flydende gaspartikler
 − Aktivkulfilter mod gasformede dampe
 − Et overtryksmålesystem med statusvisning i kabinen 
garanterer ren luft

 − Enkel betjening og hurtig ombygning af filtersættet til andre 
maskiner

 − Højeste kabinebeskyttelsesklasse ifølge EN 15695

NYHED: Automatisk, manuel eller deaktiveret 
forakselaffjedring. 

Der kan skiftes mellem de tre funktioner i B-stolpen til fleksibel 
affjedring:
Automatisk: 
Ligegyldigt hvilken last, der er på forakslen, holdes fjedercylindrene 
i midterstilling, så der sikres optimal affjedring. Den automatiske 
funktion aktiveres automatisk over 25 km/t, hvilket øger 
sikkerheden.
Manuel: 
Føreren kan indstille affjedringshøjden på et potentiometer, når 
maskinen står stille, fx for at lette monteringen af et redskab 
på frontmonteringspladen.
Deaktiveret: 
Affjedringen kan blokeres til særlige arbejdsfunktioner, fx ved 
hyppigt skiftende laster.

Komfort og sikkerhedKomfortabel kørsel og ren luft.
NYHED

Enkel omstilling af funktionerne til 
forakselaffjedringen på B-stolpen.

Statusvisning af kabinefiltersystemet 
og aktivering og regulering af 
blæseren inden for bekvem 
rækkevidde på E-stolpen.
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Højre betjeningskonsolUdstyrsvariant med komfortelektronik.

Alt er på den rigtige plads.

Betjeningskonceptet i NEXOS er konstrueret således, at selv 
skiftende førere uden videre kan arbejde produktivt med ma - 
skinen. Placeringen af og teksten på betjeningselementerne 
bidrager væsentligt – uanset om man foretrækker en mekanisk 
eller en elektronisk betjening. De elektroniske betjeninger fås 
ikke kun til kabineversionen, men også til platformsversionen 
og kan vælges uafhængigt af hinanden. Dermed tilpasser 
traktoren sig til brugerens krav – ikke omvendt.

Ergonomisk sidekonsol. 

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

1 Betjeningsknapper til baglift
2 Aktivering af elektronisk PTO for og bag
3 Elektronisk håndgas
4 Betjeningsknapper til elektroniske olieudtag
5 Indstilling og aktivering af op til to memoryer for 

motoromdrejningstal
6 Tids- og mængdeindstilling af de elektroniske olieudtag 
7 Hovedkontakt olieudtag
8 Elektronisk til- og frakobling af 4WD og differentialespærre
9 Indstilling af elektronisk baglift
10 Betjening af de hydrauliske sidestabilisatorer
11 25 A stikdåse

Indstillinger for den elektroniske baglift:
A Positionskontrol og trækkraftregulering
B Sænkehastighed
C Begrænsning af løftehøjde

Meget overskueligt.

Betjeningsknapperne til den elektroniske liftregulering er 
placeret til højre for føreren, hvor de er nemt tilgængelige. 
Indstillingerne er placeret på højre B-stolpe. Det sikrer direkte 
adgang under arbejdet, og indstillingen af den elektroniske 
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 dreje - 
knapperne. 
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Højre betjeningskonsol

PTO-akslen tilkobles som standard hydraulisk understøttet. Elektronisk PTO- 
tilkobling fås som ekstraudstyr til maskiner med REVERSHIFT vendegear og 
TWINSHIFT udstyr.

Enkelt for enhver.

Hvis man ikke har brug for den højeste udstyrsvariant, er 
NEXOS med mekanisk betjening et godt alternativ. De enkelte 
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.

Ergonomisk sidekonsol. 

Betjeningselementerne er placeret stort set ens i den 
elektroniske og den mekaniske betjening. De hyppigt 
benyttede funktioner er placeret forrest, mens funktioner, der 
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 Aktivering af elektronisk front-PTO (ekstraudstyr)
6 Elektronisk til- og frakobling af 4WD og differentialespærre
7 25 A stikdåse
8 Betjening af de hydrauliske sidestabilisatorer
9 Hydraulisk understøttet aktivering af PTO-akslen 
10 Forvalg af PTO-omdrejningstal og kørselsafhængig PTO

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

Også ved mekanisk lift kan sænkehastigheden og følsomheden på reguleringen 
af trækkraften indstilles præcist under førersædet.

Udstyrsvariant med mekanisk betjening.
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ServiceEnkel. Sikker. Pålidelig.  
CLAAS service og vedligeholdelse.

Vedligeholdelse, reservedele, service. CLAAS teamet 
gør alt for at reducere stilstandstider i NEXOS til et 
absolut minimum. Vi har udviklet kloge løsninger for at 
gøre vedligeholdelsen effektiv, for en maskine, der 
passes godt, 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

Batteriafbryderen er monteret bagest i kabinen og 
er let at komme til.

Motorhjelmen har et praktisk dæksel, der kan 
åbnes. Derefter kan tanken, der ligger beskyttet 
under det, let åbnes og fyldes.

Trods det kompakte format er der plads til en 
værktøjskasse i alle NEXOS.

Vedligeholdelse skal være enkelt.

Hurtig og effektiv.

Det daglige servicearbejde skal være så enkelt som muligt,  
for erfaringen viser, at man ikke rigtig får gjort det, der er 
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 NEXOS med 
motorhjelmen lukket

 − Al daglig vedligeholdelse kan gennemføres uden brug af 
værktøj

De lange olieskiftintervaller (motor 600 timer, transmission og 
hydraulik 1.200 timer) sparer både tid og penge. Mindre af 
den kostbare arbejdstid går tabt, for maskinen er, hvor den 
skal være: I arbejde.

Den udelte motorhjelm giver adgang til hele motorrummet 
med blot én bevægelse. Luftfilteret er direkte tilgængeligt. 
Køleren kan trækkes ud og køleanlægget tages ud i en 
håndevending. Den medleverede støvsuger gør rengøringen 
af kølerne, der står tæt ved siden af hinanden, legende let. 
Dermed er det hurtigt at kontrollere og om nødvendigt rengøre 
kølerarealerne.

Kabineluftfilteret er let tilgængeligt udefra til rengøring og 
sørger for, at der hele tiden er frisk luft i kabinen. I stedet for 
det traditionelle kabinefilter kan traktoren udstyres med et 
aktivt kulfilter, så føreren beskyttes ved arbejde med 
plantebeskyttelsesmidler.
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CLAAS Service & PartsSå det hele fungerer.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm,  
Tyskland, har mere end 155.000 forskellige 

reservedele på over 100.000 m2.

Til bedriften: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS tilbyder landmænd og maskinstationer 
et omfattende reservedelsprogram med produkter til alle land - 
brugsfunktioner på en bedrift på tværs af mærker og områder. 
Så det hele fungerer.

Altid højeste standard.

CLAAS forhandlerne er blandt de mest effektive virksomheder 
i verden inden for landbrugsteknikken. Teknikerne er topkvali - 
ficerede og udstyret med korrekt special- og diagnoseværktøj. 
CLAAS service betyder førsteklasses arbejde, som lever op til 
kundernes krav til kompetencer og pålidelighed. Så det hele 
fungerer.

Kundernes behov er vigtige.

Vores kunder kan stole på os: Når der er brug for os, så 
kommer vi. Overalt. Hurtigt. Pålideligt. 24 timer i døgnet når 
det er nødvendigt. Vi tilbyder præcis den løsning, som passer 
til den enkeltes maskine og bedrift. Så det hele fungerer. 

ORIGINALE dele og tilbehør.

Passer præcist til hver enkelt maskine: skræddersyede 
reservedele, førsteklasses driftsmidler og nyttigt tilbehør. 
Udnyt vores omfattende produkttilbud, så vi kan tilbyde 
præcis den løsning, der gør din maskine 100 % driftssikker. 
Så det hele fungerer.

Sikkerhed kan planlægges.

Vores serviceprodukter øger maskinernes driftssikkerhed, 
minimerer risikoen for driftsstop og gør det muligt at kalkulere 
med faste omkostninger. CLAAS MAXI CARE giver sikkerhed, 
der kan planlægges. Så det hele fungerer.

Fra Hamm til hele verden.

Vores centrale reservedelslager i Tyskland leverer hurtigt og 
pålideligt alle ORIGINALE reservedele til hele verden. Den 
lokale CLAAS partner har lynhurtigt løsningen til høsten og til 
bedriften. Så det hele fungerer.
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Komfort.

 − Komfortabel kabine med klimaanlæg eller naturlig udluftning 
via for- og bagruden, der kan åbnes

 − Perfekt udsyn hele vejen rundt på grund af store ruder 
 − Aktivt kulfilter i kategori 3 eller kabinefiltersystem i kategori 4 
til optimal beskyttelse af føreren ved vedligeholdelses - 
arbejde 

 − Luftaffjedret komfortsæde som ekstraudstyr
 − PROACTIV forakselaffjedring
 − Mulighed for omfattende elektronisk betjening, så styringen 
bliver enkel og komfortabel

 − Betjening af liften med eksterne elementer til sikker til- og 
frakobling 

 − Meget enkel vedligeholdelse med let tilgængelige 
vedligeholdelsespunkter 

 − Lange olieskiftintervaller på 600 timer (motor) og  
1.200 timer (transmission)

 − CLAAS Service 

CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Fem 4-cyl. modeller, maks. motoreffekt fra 75 til 112 hk
 − Min. samlet bredde på 1 m for NEXOS VE, 1,26 m for 
NEXOS VL og 1,45 m for NEXOS F

 − Fem transmissionsvarianter
 − REVERSHIFT vendegear giver større komfort
 − Maks. løftekraft på 3,1 tons (VE maks.  
2,5 tons) i koblingspunkterne på bagliften

 − PTO-hastigheder: 540, 540 / 540 ECO eller  
540 / 1.000 omdr./min.

 − Fire elektroniske olieudtag, der betjenes med  
ELECTROPILOT joysticket og to vippekontakter

 − 60 l eller 87 l hydraulikkredsløb til bagliften og  
olieudtagene

 − Frontlift med integreret front-PTO

Overbevisende argumenter.

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

NEXOS 250 F-VL 240 F-VL-VE 230 F-VL-VE 220 F-VL-VE 210 F-VL-VE

Motor
Producent FPT FPT FPT FPT FPT
Udstødningsstandard Stage III B med dieseloxidationskatalysator og dieselpartikelfilter
Antal cylindre 4 4 4 4 4
Slagvolumen cm3 3400 3400 3400 3400 3400
Turbolader ● ● ● ● ●
Ladeluftkøler ● ● ● ● ●
Nominelt omdrejningstal o./min. 2300 2300 2300 2300 2300
Indsprøjtningssystem Common-rail
Maks. effekt (ECE R 120)1 kW/hk 82/1122 76/103 68/92 62/85 55/75
Homologeret effekt (97/68 EF)2 kW 76 72 67 61 55
Omdrejningstal ved maks. drejningsmoment o./min. 1600 1600 1500 1500 1500
Maks. drejningsmoment Nm 440 406 366 334 309
Viscostyret ventilator ● ● ● ● ●
Brændstoftank (standard) l 75 75 75 75 75
Ekstra brændstoftank på NEXOS F og VL (ekstraudstyr)3 l 28 28 28 28 28
Interval for olieskift t 600 600 600 600 600
Udstødning lodret på motorhjelmen ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
Udstødning på A-stolpen ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○
Udstødning i siden, nederste til højre  
(NEXOS F platform fås kun med denne udstødning)

○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Transmission
12F/12B med mekanisk vendegear 30-km/t transmission □ □ □
24F/24B med mekanisk vendegear og mekanisk reduktion  
40-km/t transmission

□ □ □

24 F/24 B med mekanisk vendegear og totrins powershift TWINSHIFT 
40-km/t transmission

□ □ □

24F/24B med hydraulisk vendegear REVERSHIFT og mekanisk reduktion 
40-km/t transmission

□ □ –

24 F/24 B med mekanisk vendegear REVERSHIFT og totrins powershift 
TWINSHIFT 40-km/t transmission

□ □ □

Min. hastighed ved 12F/12B-transmission ved nom. omdrejningstal km/t 1,42 1,40 1,40
Min. hastighed ved alle transmissioner undtagen 12F/12B ved nom. 
omdrejningstal

km/t 0,5 0,5 0,5

PTO
Aktivering af koblingen afhængigt af udstyr mekanisk / hydraulisk understøttet
540 omdr./min. ● ● ●
540/1.000 omdr./min. ○ ○ ○
540/540 ECO omdr./min. ○ ○ ○
Kørselsafhængig PTO ○ ○ ○

4WD-foraksel
El-hydraulisk aktivering ○ ○ ○
Differentialespærrer for / bag  
(selvspærrende lamelkobling for / klokobling bag)

● ● ●

Maks. drejevinkel grader 55 55 55
Optimal venderadius m 3,6 3,6 3,7
PROACTIV forakselaffjedring ○ ○ ○

1 Svarer til ISO TR 14396.
2 Godkendelsen sker på grundlag af effektangivelserne. Effekten ifølge 97/68/EF er identisk med 2000/25/EF.
3 Fås ikke med affjedret foraksel og front-PTO

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

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

Hydraulikanlæg
Hydraulikpumpekapacitet til styretøj, bremse og eget forbrug l/min. 27 27 27
Maks. arbejdstryk bar 190 190 190
Hydraulisk kredsløb med 2 pumper ● ● ●

Hydraulikpumpekapacitet til lift og olieudtag l/min. 60 60 60
Maks. arbejdstryk bar 190 190 190

Hydraulisk kredsløb med 3 pumper ○ ○ ○
Hydraulikpumpekapacitet til olieudtag l/min. 60 60 60
Hydraulikpumpekapacitet til lift l/min. 27 27 27
Maks. arbejdstryk bar 190 190 190

Antal mekaniske olieudtag (min.-maks.) 2-6 2-6 2-6
Fire eller seks elektroniske olieudtag, heraf to styret med joystick ○ ○ ○
Mængdestyring på alle elektroniske olieudtag ● ● ●

Baglift 
Maks. løftekraft ved 610 mm kg 3110 3110 2490
Løftekraft 610 mm bag koblingspunkter kg 1940 1940 1565
Ekstern betjening af lift ○ ○ ○
Elektroniske lifte ○ ○ ○
Hydraulisk løftestiver ○ ○ ○
Mekaniske sidestabilisatorer ● ● ●
Hydrauliske sidestabilisatorer ○ ○ –

Frontlift
Frontlift ○ ○ ○
Maks. løftekraft ved 610 mm kg 2800 2800 2800
Front-PTO 1.000 omdr./min. ○ ○ ○
Front-PTO 540 ECO ○ ○ ○

Kabine
Kabine / platform □ / □ ● / – ● / –
Førersæde, mekanisk affjedret ● ● ●
Førersæde, luftaffjedret ○ ○ ○
Ratstamme, indstillelig i højde og hældning ○ ○ ○
Varmeapparat ● ● ●
Aircondition ○ ○ ○
Bagrude, der kan åbnes ● ● ●
Forrude, der kan åbnes ○ ○ ○
Bagrudevisker ○ ○ ○
Maks. antal arbejdslygter 2 foran / 2 bag 2 foran / 2 bag 2 foran / 2 bag
Ekstra forlygter ○ ○ ○

Vægt (4WD, standarddæk, med olie og brændstof, uden fører)
Baghjul 380/85 R 28 320/85 R 28 320/85 R 28
Forhjul 9.5 R 20 280/70 R 18 280/70 R 18
Vægt uden ballast kg 3110 3050 2990
Maks. frontballast uden frontlift kg 250 250 250
Tilladt totalvægt kg 4400 4400 4100

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.



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

1 Kørsel på græs
2 Industribrug

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Mål
Baghjul 380/70 R 28 380/85 R 28 320/85 R 28
Forhjul 280/70 R 20 7.50 R 16 7.5 R 16
Højde med kabine (a) mm 2455 2480 2430
Højde med platform (styrtbøjle slået op / slået ned) mm 2577/1952 – –
Min. udvendig bredde mm fra 1450 fra 1260 fra 1000

Længde
Akselafstand (4WD) (c) mm 2124 2148 2148
Samlet længde (uden ekstra frontvægte) (c) mm 3977 3977 3977

Dækmontering til 4WD-versionen

Bagdæk Fordæk F VL VE
12.4 (320/85) R 24 260/70 R 16 – – □
12.4 (320/85) R 24 260/70 R 16 – – □
13.6 (340/85) R 24 260/70 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 24 10.0/75 R 15.3 – – □
13.6 (340/85) R 24 260/70 R 16 – – □
360/70 R 24 240/70 R 16 – – □
360/70 R 24 280/70 R 16 □ – –
380/70 R 24 260/70 R 16 – □ □
380/70 R 24 280/70 R 18 □ – –
420/70 R 24 280/70 R 18 □ – –
420/70 R 24 280/70 R 20 □ – –
480/65 R 24 280/70 R 18 □ – –
9.5 (250/85) R 28 6.00-16 – – □
9.5 (250/85) R 28 260/70 R 16 – – □
11.2 (280/85) R 28 260/70 R 16 – □ □
11.2 (280/85) R 28 260/70 R 16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 7.50 R 16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 280/70 R 20 □ – –
13.6 (340/85) R 28 7.50 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 28 8.25 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 28 280/70 R 18 – □ –
14.9 (380/85) R 28 7.50 R 18 – □ –
14.9 (380/85) R 28 280/70 R 18 – □ □
14.9 (380/85) R 28 9.5 R 20 □ – –
360/70 R 28 280/70 R 16 – – □
380/70 R 28 280/70 R 20 □ – –
420/70 R 28 280/70 R 18 – □ □
420/70 R 28 300/70 R 20 □ – –
420/70 R 28 320/70 R 20 □ – –
480/65 R 28 280/70 R 18 – □ –
480/65 R 28 320/70 R 20 □ – –
420/70 R 241 280/70 R 181 □ – –
360/80 R 242 250/80 R 162 □ – –
400/80 R 282 340/80 R 182 □ – –

Dækmontering til baghjulsversionen

Bagdæk Fordæk F VL VE
13.6 (340/85) R 24 6.00-16 – □ □
360/70 R 24 6.00-16 – – □
9.5 (250/85) R 28 6.00-16 – – □
11.2 (280/85) R 28 6.00-16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 6.00-16 □ □ –

6.50-16 – – □
13.6 (340/85) R 28 6.50-16 □ □ –

7.50-16 □ □ –
380/70 R 28 7.50-16 □ – –

a

b

c
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Ensuring a better harvest.

Se videoen om et godt stykke 
arbejde.

tractor.claas.com

Vesterballevej 19
7000 Fredericia, Snoghøj
Danmark
www.claas.dk
+45 43 43 01 00
info@da-machinery.dk




