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Hvis man dagligt arbejder med landbrug, har man brug 
for mere end et robust arbejdsredskab. Man har brug 
for teknik, der fungerer, og som man gerne vil arbejde 
med. Teknik, som man kan stole på, selv under 
langvarigt og vanskeligt arbejde. Og man har brug for 
høstsystemer, som uden videre supplerer hinanden. 
CLAAS har som en af de førende producenter af 
maskiner til foderhøst det perfekte udstyr til 
høstarbejde til alle størrelser bedrifter.

cargos9000.claas.com
cargos8000.claas.com
cargos700.claas.com
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Kombivogne Transportvogne

Mange modeller.

CARGOS 9600.

 − Maksimal læssevolumen1: 50 m³
 − Akselvarianter:

 -  Tridem: maks. 31/34 t tilladt totalvægt2

 − Dækmuligheder: 26,5" / 30,5"

CARGOS 8500.

 − Maksimal læssevolumen: 41,5 m³
 − Akselvarianter:

 -  Tandem: maks. 24 t tilladt totalvægt2

 -  Tridem: maks. 31 t tilladt totalvægt2

 − Dækmuligheder: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 760.

 − Maksimal læssevolumen1: 51 m³
 − Akselvarianter:

 -  Tridem: maks. 31/34 t tilladt totalvægt2

 − Dækmuligheder: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 750.

 − Maksimal læssevolumen1: 44,5 m³
 − Akselvarianter:

 -  Tandem: maks. 24 t tilladt totalvægt2

 -  Tridem: maks. 31/34 t tilladt totalvægt2

 − Dækmuligheder: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 740.

 − Maksimal læssevolumen1: 38,5 m³
 − Akselvarianter:

 -  Tandem: maks. 22/24 t tilladt totalvægt2

 − Dækmuligheder: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8400.

 − Maksimal læssevolumen1: 38 m³
 − Akselvarianter:

 -  Tandem: maks. 22/24 t tilladt totalvægt2

 − Dækmuligheder: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 8300.

 − Maksimal læssevolumen: 30 m³
 − Akselvarianter:

 -  Tandem: maks. 22 t tilladt totalvægt2

 − Dækmuligheder: 22,5" / 26,5" / 30,5"

CARGOS 9500.

 − Maksimal læssevolumen1: 44 m³
 - Akselvarianter:
 -  Tandem: maks. 24 t tilladt totalvægt2

 -  Tridem: maks. 31/34 t tilladt totalvægt2

 − Dækmuligheder: 26,5" / 30,5"

Programkompetence

CARGOS 9000. 
Det store multitalent.

CARGOS 8000.
Kompakt og alsidig.

CARGOS 700.
God til transport.

1 Med overbygninger i siderne
2 zGG = tilladt totalvægt
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Den rigtige vogn til enhver anvendelse: 
læsning, transport, fordeling.

Ydelse og slagkraft er efterspurgt ved høsten. Der er store 
krav til teknikken, og ofte kan betingelserne ikke være mere 
forskellige. Men der er én, der mestrer enhver udfordring: 
Med kombivognene CARGOS 9000 og 8000 samt 
transportvognen CARGOS 700 tilbyder CLAAS mange 
forskellige udstyrsvarianter.

Uovertruffen teknik.

Udstyret med de nyeste innovationer har 
kombivognene CARGOS 9000 og 8000 mere 
slagkraft end nogensinde. Ved at afmontere 
læsseaggregatet og doseringsvalserne kan man 
lynhurtigt ombygge CARGOS fra at være en 
selvlæssende vogn til at være en stabil transportvogn 
til det snittede materiale, det være sig majsensilage, 
træflis eller biomasse. Til begge serier fås et utal af 
udstyrsvarianter, så alle behov kan opfyldes.

KombivogneKombivognen, der kan bruges året rundt.

Vores kombi- og transportvogne er meget alsidige. Foruden 
opbygningen og betjeningen er især undervognen og 
dækkene afgørende for maksimal skånsom behandling af 
jordbunden og arbejdsydelse. Tridem- eller 
tandemundervogne, mekanisk eller hydraulisk affjedring, 
efterløbsstyring eller elektronisk-hydraulisk styring og mange 
dækmuligheder fra forskellige producenter fra 22,5" til 30,5" 
giver kunden mulighed for at tilpasse vognen individuelt til 
behovet.

Programkompetence
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Kort om teknikkenOverbevisende argumenter med CARGOS 8000 
som eksempel.

1 Stabilt rammekoncept og konisk opbygning

2 Læsseaggregat, der kan afmonteres

3 Doseringsvalsemodul, der kan afmonteres 
(ekstraudstyr)

4 Materialestrøm med 500 mm sænket bundkæde; 
den kan svinges hydraulisk til komfortabel 
udskiftning af knivene og hurtig tømning

5 Snitterbunden er koblet fra knivholderen og kan 
sænkes hydraulisk til optimal vedligeholdelse

6 Enkeltknivssikring med indstillelig forspænding på 
knivene

7 CLAAS dobbeltknive

8 Rotor med påskruede segmenter

9 Pickup med styring i begge sider og hydraulisk 
træk til præcis opsamling

10 Hydraulisk pickupaflastning og tastehjul i midten 
(ekstraudstyr)

11 Fyldningsautomatik med hydraulisk styret 
påfyldningslem og registrering af transmissionens 
drejningsmoment (ekstraudstyr)

12 Vådslibning af knive med AQUA NON STOP 
COMFORT

13 LED arbejdslygter (ekstraudstyr)

14 22,5"-, 26,5"- eller 30,5"-dæk efter eget valg

15 Slank trækstang med bredt ophæng til maksimal 
smidighed og stabilitet

16 Modulopbygget CLAAS undervogn

17 Mekanisk eller hydraulisk affjedret tandem- eller 
tridemakselaggregat med efterløbsstyring, 
mekanisk- eller elektronisk-hydraulisk tvangsstyring

18 Komfortabel betjening, fx CEMIS

19 Vægtindikator

20 TELEMATICS
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MaterialestrømIdeel materialestrøm for maksimal effektivitet.

Det foderskånende EFS.

Med materialestrømssystemet EFFICIENT FEEDING SYSTEM 
(EFS) er CARGOS den ideelle partner i grovfoderhøsten. I EFS 
arbejder pickuppen, rotoren og den stigende bundkæde op 
mod læsserummet, hånd i hånd.

På grund af bundkædens stigning på 500 mm kommer 
materialet direkte ind i læsserummet efter snitningen. Den 
stejle og snævre læssekanal over rotoren kan udelades. Dette 
reducerer kraftbehovet til læsningen. Samtidig opnås let og 
hurtig kørsel og et lavt brændstofforbrug.

Mere udnyttelse ved samme effektforbrug.

Bundkædens stigning til læsserummet bevirker, at materialet 
komprimeres, så mængden af materiale pr. kubikmeter øges. 
Foderet bevarer den næsten lodrette placering i læsserummet 
og skubbes bagud som en enhed. Det giver en op til 15 % 
større udnyttelse af læsserummet

Førsteklasses foderkvalitet.

De 22 mm brede transportstabilisatorer på rotoren bevirker, at 
materialet transporteres meget skånsomt ind i læsserummet. I 
forbindelse med den indstillelige læsseautomatik sikrer det 
også optimal udnyttelse af læsserummet og høj foderkvalitet i 
fugtigt materiale.

Vandret læssestilling.

Materialestrømssystemet EFS giver en yderligere fordel: 
Kombivognen kan køres i vandret læssestilling selv ved stor 
dækmontering op til 30,5". Det giver en højere kapacitet ved 
reduceret kraftforbrug, sikrer en ensartet belastning af 
akslerne og bremserne og øger dermed deres levetid.1 Fyldningsautomatik med hydraulisk styret påfyldningslem 

og registrering af transmissionens drejningsmoment 
(ekstraudstyr)

2 EFS med 500 mm sænket bundkæde; den kan svinges 
hydraulisk til komfortabel udskiftning af knivene og hurtig 
tømning

3 Snitterbunden er koblet fra knivholderen og kan sænkes 
hydraulisk for optimal vedligeholdelse og rensning af 

Skånsomt mod foderet, kraftbesparende og effektivt: 
EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) til førsteklasses 
materialestrøm.

CLAAS dobbeltknive og innovativ sikring af knivene med 
indstillelig forspænding

4 Tastehjul i midten til optimal marktilpasning som 
ekstraudstyr

5 Styret pickup i begge sider til præcis opsamling af 
materiale; hydraulisk træk og som ekstraudstyr hydraulisk 
aflastning
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Materialestrøm

Ideelt til intensivt arbejde.

Den solide opbygning giver den nødvendige stabilitet i 
arbejdet. Rammen har en 300 mm høj C-profil og massive 
stivere samt sidevægge af stærkt plademateriale. Panelerne i 
siderne er forsynet med ekstra huller foroven, så man har 
perfekt overblik over materialet i vognen ved transportarbejde.

Bundkæden.

Bundkæden kan drejes hydraulisk op til vandret, så der opnås 
optimal tømning, og drejes 90° ned, så der opnås optimal 
adgang til læsseaggregatet til for eksempel rengørings- og 
vedligeholdelsesarbejde.

Til fyldningen sænkes bundkæden 500 mm, hvilket sikrer en 
ideel materialestrøm i EFS. Materialet føres direkte fra rotoren 
ind i læsserummet. Det sparer brændstof og skåner foderet.

Funktionel opbygning.

Stabilitet er særlig vigtig ved snitning eller arbejde med træflis. 
Bundkæden er meget stabil på grund af en 3 mm tyk 
varmgalvaniseret plade. Styrelister af metal og robuste, 
korrosionsbestandige bundkæder transporterer materialet 
bagud.

Den mekaniske kædespænding sørger til enhver tid for den 
nødvendige spændkraft. De boltede bundkædeskinner er lette 
at udskifte, hvis det skulle blive nødvendigt. Frontgitrene 
hælder 5° bagud, hvilket giver en endnu bedre 
materialestrøm. De er forsynet med store spalter – hvorved 
føreren har optimalt udsyn.

Stor bevægelsesfrihed.
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MaterialestrømTeamydelse mellem EFS komponenterne.

Pickup.

Pickuppen, der styres i begge sider, opsamler med sin 
arbejdsbredde på 2 m og sine fem rækker indføringstænder 
store materialemængder præcist ved minimalt kraftforbrug og 
sikrer en ideel materialestrøm. På grund af den lille diameter 
afleverer den også kort og vådt materiale til rotoren via  
13 små overgangsplader. Omdrejningstallet er lavere end på 
en ustyret pickup og sørger for rent foder. Transmissionen, 
der aktiveres med Load Sensing-hydraulikken, er 
vedligeholdelsesfri. Den beskytter yderligere pickuppens 
komponenter, fordi den starter blødt. Som ekstraudstyr kan 
pickuppen udstyres med en hydraulisk aflastning og en 
højdeindstillelig tasterulle i midten. Dermed opnås en optimal 
tilpasning til markens ujævnheder, særligt under fugtige 
forhold. Dette skåner pickuppen og græstørven.

Rotor med enkelte segmenter med 
indføringstænder.

Den lavt liggende rotor med ni rækker indføringstænder 
placeret i spiralform og 22 mm brede transportstabilisatorer 
garanterer førsteklasses snittekvalitet. Den transporterer 
foderet skånsomt opad ind i læsserummet. Diameteren på 
860 mm sikrer en rolig gang og beskytter 
transmissionsstrengen mod belastningsspidser. Rotoren 
sættes i gang med en sammenskruet akseltap med et stort 
dimensioneret cylindrisk drev. Indføringstænderne er sat på 
rotorkappen i tre segmenter, der skrues sammen. Om 
nødvendigt kan enkelte segmenter udskiftes enkelt og billigt.

Snitterbund, der kan sænkes.

Snitterbunden på CARGOS, der kan sænkes hydraulisk, og 
som er koblet fra knivholderen, er som standard forbundet 
med rammen med fikseringslasker og bolte. Tre forskellige 
positioner muliggør separat, fælles eller begrænset sænkning 
af knivholderen og snitterbunden. Til udskiftning af knivene 
kan knivholderen svinges ud af snitterbunden.

Fyldning, der er skånsom mod jordbunden og 
foderet.

Med den hydrauliske pickupaflastning, der fås som 
ekstraudstyr, glider pickuppen blødt hen over jorden og 
sørger for rent foder – også i ujævnt terræn.

Enkelte knive sikret.

Alle knive er sikret enkeltvis og reagerer ved et 
fremmedlegeme under opsamlingen. Kniven svinges derefter 
igen automatisk ind i den korrekte arbejdsposition på grund af 
den forindstillede fjederkraft.

Indstillelig forspænding på knivene.

Forspændingen på knivene kan indstilles komfortabelt med en 
spindel. Dermed kan udløsningskraften tilpasses fleksibelt til 
forskellige arbejdsbetingelser.

Førsteklasses foderkvalitet.

De brede transportstabilisatorer sikrer rent snit og skånsom 
behandling af foderet.
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CLAAS dobbeltknive

CLAAS dobbeltknivene er slebet på begge sider og ekstremt 
stabile. Den innovative form med en bred basis på 
knivspidsen sikrer maksimal stabilitet og holder knivspalten 
konstant lukket. 40 knive sikrer maksimal snittekvalitet og 
minimalt servicebehov, da de blot kan vendes på lange 
arbejdsdage. 

Stabil dobbeltkniv med knivsikring.

Alle knive er sikret enkeltvis mod fremmedlegemer og er 
udstyret med en automatisk tilbagestilling. Knivsikringernes 
følsomhed kan tilpasses til forskellige arbejdsbetingelser, 
hvilket skåner knivene. Ved behov kan knivene klappes 
hydraulisk til side.

Holder til et ekstra sæt knive.

Med de ekstra holdere kan man have et ekstra sæt 
dobbeltknive med. Således sikrer fire sæt optimalt slebne 
skær førsteklasses snittekvalitet i lang tid ad gangen.

Knivholder, der kan svinges ud til enkel 
udskiftning af knivene.

Der er optimal adgang til CARGOS kombivognen, fordi 
knivholderen kan svinges hydraulisk ud og bundkæden 
klappes 90° ned. Den centrale låsning og oplåsning af knivene 
letter udskiftningen af dem. Et knivstyr sikrer placeringen af 
knivene, når de svinges på plads.

Kniven til det perfekte snit. 

CARGOS dobbeltknive består af specielt legeret og hærdet 
stål. Den perfekte balance mellem hærdning og sejhed sørger 
for maksimal levetid for knivene og dermed
for en maksimering af snittekvaliteten.

Dobbelt skærer bedre.

„Vognens koncept har absolut overbevist mig. Jeg kan især 
godt lide dobbeltkniven og den førsteklasses snittekvalitet .“

Günter Eisele, 
landmand,
Baden Württemberg, 
Tyskland
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AQUA NON STOP COMFORT.

Det kompromisløse alternativ til tørslibning: I et hæsblæsende 
tempo slibes alle gængse buede knive enkelt og meget skarpt 
med den enestående vådslibning. Knivene afkøles hele tiden 
tilstrækkeligt, så de ikke gløder, og hærdningen bevares. Det 
sundhedsskadelige støv, der opstår ved slibningen, 
absorberes i vandet og forurener ikke indåndingsluften. 
Dermed beskyttes sundheden.

AQUA NON STOP COMFORT er den første fuldautomatiske 
vådsliber til snitterne på selvlæssende vogne og pressere. 
Ligegyldigt hvor slidte knivene er, slibes de ikke længere efter 
faste radiusser, men præcis langs deres individuelle kontur. 
Apparatet sliber op til 52 knive pr. omgang. Det har 
skabeloner, der kan udskiftes, så de mest forskelligartede 
knivtyper kan slibes præcist.

Fordi slibevinklen altid er korrekt, bibeholdes knivens oprindelige radius og 
kontur

Enkelt betjeningskoncept: Ikke nødvendigt med manuel indgriben, korte 
ombygningstider.

Enkel fyldning, da huset kan åbnes på vid gab.

AQUA NON STOP COMFORT blev hædret med en DLG-sølvmedalje

KnivsliberautomatAutomatisk knivskarp. Altid.

Fordele i forhold til traditionelle slibemetoder:
 − Mindre brændstofforbrug på grund af konstant skarpe 
knive

 − Mindre slid på knivene på grund af længere holdbarhed
 − Længere levetid på knivene
 − Aflastning af hele transmissionsstrengen på grund af 
optimalt slebne knive

 − Højere kapacitet og større arealydelse 
 − Ingen ulemper fra tørslibning i vognen 

„Til slibningen af knivene har vi en AQUA NON STOP 
COMFORT. Med den går slibningen næsten af sig selv. Ved 
at vende knivene kan vi køre dobbelt så længe, før vi skal 
slibe knivene.

Menno Poppink, 
ansvarlig for 
maskinparken i Gebr. 
Poppink B.V., 
Holland

Det ekstra knivsæt fra holderen monteres.

Start på arbejdet med slebne knive.

Fire sæt optimalt slebne skær med AQUA 
NON STOP COMFORT og CARGOS 
slibestyring.

Derefter slibes begge knivsæt med AQUA 
NON STOP COMFORT ved den unikke 
vådslibning.

Knivene vendes, og man kan køre videre med 
slebne knive.

Knivene vendes, og man kan køre videre med 
slebne knive.
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Drejelig påfyldningslem og optimal udnyttelse.

Med en ekstrakam på frontpladen undgås foderspild, når 
CARGOS arbejder som selvlæssende vogn. Den kan svinges 
90° fremad på CARGOS 9000 (ekstraudstyr på CARGOS 
8000). Det gør starten på snitningen lettere ved snitning, da 
der bliver et tilstrækkeligt frirum. 

Desuden kan fyldningslemmen udstyres med en integreret, 
indstillelig fyldningsautomatik: En vinkelsensor registrerer 
drejningen af fyldningslemmen, og bundkæden aktiveres. 
Som ekstraudstyr fås desuden en kraftmålingsbolt på 
rotortrækket til registrering af drejningsmomentet. 
Kombinationen af de to sensorer garanterer optimal fyldning 
af vognen og fuld udnyttelse af dens læssevolumen.

Enkel fjernelse af tilstopninger.

Som standard kan snitterbunden sænkes på CARGOS 
kombivognene. Ved en tilstopning kan knivholderen samt 
snitterbunden let sænkes via betjeningsskærmen – eller som 
ekstraudstyr også automatisk. Med den større afstand mellem 
snitterbunden og rotoren kan kraftoverføringsakslen lettere 
starte og tilstopningen fjernes.

Automatisk regulering af knæktrækstang og 
optimal aflastning af føreren.

Alle CARGOS kombivognene har som standard mulighed for 
at fastlægge tre separate positioner på knæktrækstangen til 
læsse-, forager- og transportmode. 

Til alle CARGOS 9000 og 8000 fås den enestående 
automatiske regulering af knæktrækstangen som 
ekstraudstyr:

Den hydrauliske knæktrækstang tilpasser sig så i fyldemode 
aktivt skiftende terræn- og arbejdsforhold. Derved sikres en 
optimal marktilpasning af pickuppen samt en permanent, jævn 
materialestrøm. Føreren aflastes, kapaciteten øges og 
pickuppen skånes.

Intelligent fyldning. Belastning

Udnyttelse af volumen.

På vogne med doseringsvalser sker meddelelsen om fuld 
vogn og frakoblingen af bundkæden med en sensor på den 
nederste doseringsvalse, og på vogne uden doseringsvalser 
med en sensor på låsen for bagklappen. Som ekstraudstyr fås 
en niveausensor, der måler afstanden mellem materialet og 
bagklappen med ultralyd. Ved meddelelsen om fuld vogn, der 
vises på betjeningsterminalen, kobles bundkæden automatisk 
fra.

Endnu mere volumen?

Med sideforhøjelsen (ekstraudstyr) kan man, alt efter model, 
øge læssevolumen med yderligere op til 2,5 m³.

Niveausensor. Drejningsmomentsensor. Vinkelsensor på påfyldningslemmen.Den automatiske fjernelse af 
tilstopninger fik en DLG-sølvmedalje.

Med den automatiske regulering af 
knæktrækstangen kan man fylde 
vognen rent i bakket terræn.

Påfyldningslem, der kan svinges 
hydraulisk frem.
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Opbygningen i moduler betyder, at doseringsvalserne kan 
monteres uden problemer. Doseringsvalsemodulet, der fås 
som ekstraudstyr, består på kombivognene CARGOS 9000 
og 8000 af to eller tre doseringsvalser, på transportvognen 
CARGOS 700 af to doseringsvalser, samt hele 
transmissionsstrengen fra hovedgearet. Doseringsvalserne 
med meget stabile indføringstænder, der er monteret i 
spiralform, har en diameter på 460 mm og sikrer optimal 
tømning og perfekt fordeling af foderet. 

Med doseringsvalsemodulet kan vognen tømmes 
drejningsmomentstyret. Bundkædehastigheden reduceres 
trinvis, når doseringsvalserne overskrider en tærskelværdi på 
transmissionsstrengen. Derved accelereres tømningen, og 
føreren aflastes. Hvis man ikke har brug for doseringsvalserne, 
kan modulet afmonteres på kun 15 minutter. Dette øger også 
tømmehastigheden, og desuden stiger nyttelasten med  
0,5 tons. Hullerne lukkes med indlægsplader.

Pålidelig bundkæde.

Det hydrauliske bundkædetræk, der er integreret i C-profilen, 
fås i et og to trin til modellerne 8000 und 700, og som 
standard i to trin på CARGOS 9000. På CARGOS 9000 og 
700 trækkes det i begge sider. Den gennemgående drivaksel 
er understøttet i midten, så der sikres pålidelig tømning ved 
store belastninger. I tømmemode svinger bundkæden op til 
vandret, så der opnås hurtig og fuldstændig tømning.

Hurtig tømning.

Alle CARGOS kombivogne er udstyret med en bagklap, der 
kan åbnes helt, og hvis åbningsvinkel kan indstilles. Til optimal 
kapacitet på doseringsvalserne kan tømmehastigheden øges 
individuelt i første hastighedstrin på bundkæden. Den koniske 
overbygning, der åbner sig 5 cm bagud, understøtter 
tømningen yderligere.

TømningGodt arbejde i siloen.

To-valsemodul til transportvognenTo-valsemodul til kombivognen.Tre-valsemodul til kombivognen

Effektive doseringsvalser.
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Den kan være fleksibel.

Kun hos CLAAS: Læsseaggregatet, der kan 
afmonteres.

Hele læsse- og snitteaggregatet kan nemt og problemfrit af- 
og påmonteres på ca. 20 minutter. Det skåner 
komponenterne under snitningen og øger nyttelasten med  
2,5 tons. Yderligere giver det mulighed for enkel rengøring  
og vedligeholdelse af læsseaggregatet.

To boltforbindelser i venstre og højre side forbinder 
læsseaggregatet med hovedrammen. Til af-/påmonteringen 
skal man derudover blot til- eller frakoble hydraulikolierørene, 
den buede tandkobling for transmissionen og den elektroniske 
forbindelse. Alle aggregatets indstillinger bevares.

Som ekstraudstyr fås et transportstel til afmonteringen af 
aggregatet. I afmonteret stand er det let at udføre rengørings- 
og vedligeholdelsesarbejde.

Ombygning til transportvogn

Løsning af boltene. Aftagning af drivakslen. Montering af kanalafdækningen.Løsning af hydraulikkoblingen.Hele styringen sker direkte på vognen
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BetjeningAlt inden for synsvidde og alt inden for 
rækkevidde.

NYHED: CEMIS 700.

Med CEMIS 700 terminalen tilbyder CLAAS mulighed for en 
redskabsstyring uafhængigt af traktoren med Load-Sensing-
-komforthydraulik og ISOBUS. CEMIS 700 kombinerer 
forskellige betjeningselementer til en logisk betjening af 
maskinen. Betjeningen foregår enten med touch, hardkey eller 
drejetrykknap. Det giver i kombination med den ergonomiske 
form basis for en komfortabel betjening og en logisk 
navigation gennem menustrukturen. Der er også mulighed for 
at vise to kamerabilleder foruden farvedisplayet.

Betjeningsfleksibel.

Hver CARGOS kombivogn, og også CARGOS 750 og 760 
BUSINESS er som standard udstyret med en Load-Sensing-
-komforthydraulik. 
Betjeningen foregår dermed centralt med CEMIS 700 eller en 
traktor med ISOBUS-kompatibel terminal, som fx CEBIS med 
ISO UT i de aktuelle AXION og ARION serier. Desuden kan 
maskinstyringen foregå med de gængse ISOBUS terminaler, 
der er tilgængelige på markedet, som fx med S10.

Maskinstyring med én hånd.

Med AUX-betjeningen er der mulighed for at lægge alle vigtige 
maskinfunktioner individuelt på traktorens joystick og dermed 
bogstavelig talt have styringen af maskinen i hånden.

UT står for Universal Terminal og dermed 
muligheden for at kunne betjene en maskine 
med en vilkårlig terminal og forskelligt udstyr 
med én terminal – hvis begge dele er 
UT-kompatible.

Afvigelse:

AUX er forkortelsen for Auxiliary Control. Det 
betyder konkret at lægge maskinfunktioner 
direkte på funktionstaster eller et 
traktorjoystick og dermed aktivere dem 
direkte. Her skal der skelnes mellem de to 
standarder AUX-O og AUX-N.

NYHED

CEMIS 700 CEBIS med ISO UT

Skærmstørrelse 7 tommer 12 tommer
ISOBUS-betjening (ISO UT) UT 1 / UT 2 UT 1 / UT 2
Betjening Taster / drejetrykknap/ AUX-O / AUX-N Drejetrykknap / AUX-O / AUX-N
Touch Standard Standard
Kamerainterfaces Standard (2) Standard (2)
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FørerassistancesystemerForbundet intelligent.

TIM SPEED CONTROL.

TIM SPEED CONTROL regulerer automatisk traktorens 
hastighed afhængigt af udnyttelsen af CARGOS. Dette sørger 
for en ensartet og konstant materialestrøm og en optimal 
snittekvalitet. Samtidig udnyttes kapaciteten på CARGOS fuldt 
ud, da stilstandstider som følge af overbelastning af 
læsseaggregatet undgås. TIM SPEED CONTROL øger 
betjeningskomforten betydeligt for føreren. Indstillingerne kan 
tilpasses individuelt til forskellige materialebetingelser. CLAAS 
har siden 2015 haft regulering af kørehastigheden i 
programmet til snittevogne. Fra sæson 2020 er styring af AEF 
TM-kompatible traktorer blevet standard i CARGOS.

Mere effektiv høst end nogensinde.

Med TELEMATICS til CARGOS kombivognene tilbyder CLAAS 
nu også intelligente systemer til optimering af høstprocesserne 
og bedre udnyttelse af maskinerne til grovfoderhøsterne. Med 
innovative software- og elektronikløsninger får man det 
maksimale ud af de store komplekse maskiner, og deres 
ydeevne udnyttes effektivt. En vigtig forudsætning for dette er 
en aktiv kommunikation mellem redskabet og traktoren.

Intet undgår TELEMATICS' opmærksomhed.

Med TELEMATICS behandles, gemmes og evalueres alle 
registrerede arbejdsdata som fx arbejdstid, vægt eller antal 
vognlæs direkte på pc'en. Dermed optimeres 
høstprocesserne også, og det sikres, at maskinerne udnyttes 
maksimalt.



32 33

Lygter

Læsserumsafdækning til alle (ekstraudstyr).

På alle CARGOS modeller kan der som ekstraudstyr monteres 
en læsserumsafdækning i begge sider, så materialet er sikret 
omhyggeligt ved landevejstransport. Den betjenes 
komfortabelt fra traktorsædet.

Fuldt overblik.

Med bakkameraet PROFI CAM 3 har man altid fuldt overblik 
over, hvad der foregår bagved vognen. På 7"-skærmen vises 
op til fire kameraperspektiver samtidig.

Sikkert arbejde – både nat og dag.

Lygtepakke til natholdet.

Til arbejde i mørke fås der som ekstraudstyr en lygtepakke til 
CARGOS modellerne med 11 HELLA LED-arbejdslygter. Det 
hvide lys sørger for maksimal kontrast og 60 % bedre lys ved 
20 % mindre strømforbrug.

LED-lygterne gør nat til dag og sørger for optimalt lys i 
følgende områder:
2x pickup og materialestrøm
1x snitterbund til udskiftning af knive
2x læsserum
2x skærme
4x ydersider
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Trækstang | Tilkobling | Transmission

Rotortræk.

Trækket af CARGOS sker som standard via en dobbelt 
vidvinkelkraftoverføringsaksel. Sikringen på maskinen med  
en stjernekobling med 1.800 Nm på CARGOS 8000 og  
2.000 Nm på CARGOS 9000 beskytter 
transmissionskomponenterne selv ved den højeste kapacitet. 
Kraftoverføringsakslen overfører kraften til et stort 
dimensioneret hovedgear. Hovedgearet er forbundet med 
rotorens cylindriske drev i oliebad via en buet tandkobling. 
Denne konstruktion giver mulighed for enkel fra- og tilkobling 
ved af- og påmontering af læsseaggregatet.

Doseringsvalsetræk.

Trækket af doseringsvalserne sker med et vinkelgear med 
integreret udrykkerkobling. En stjernekobling beskytter 
doseringsvalserne mod overbelastning.

Forskellige trækstangsmuligheder.

Til maksimal stabilitet og smidighed er CARGOS modellerne 
udstyret med en robust, slank trækstang med et bredt 
ophæng på tværrøret. Kombivognene er som standard 
udstyret med en tilkobling forneden med en tilladt belastning 
på 3 tons. Har man brug for en højere tilladt totalvægt, kan 
tandemmodellerne som ekstraudstyr udstyres med en 
trækstang med en belastning på 4 tons. Den højdeindstillelige 
støttefod er overskuelig og integreret i midten i trækstangen.

Fast forbundet.

Afhængigt af land udleveres vognene med ringtrækøje eller 
den slidstærke Scharmüller-kugle 80. 

Affjedret trækstang. 

Til størst mulig komfort ved vejkørsel og markarbejde fås 
CARGOS 700 som ekstraudstyr med affjedring af 
trækstangen med to trykakkumulatorer. På CARGOS 9000 og 
8000 hører den til standardudstyret. For at der også kan 
sikres pålidelig hævning med fyldt vogn, når der køres over 
siloer eller ved ind- og udkørsel på stejle marker, er der 
monteret store løftecylindre til trækstangen på alle CARGOS 
modeller.

Trækstærk.

Doseringsvalsetræk.Cylindrisk drev for rotoren.Rotortræk.Affjedret trækstang
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UndervognOpbygning i moduler til alle behov.

Undervogn.

Som den eneste producent har CLAAS et undervognskoncept 
med et boltet chassis i moduler. Det giver mulighed for 
markant lavere vægt i forhold til traditionelle akselaggregater. 
Man kan vælge mellem montering af en mekanisk affjedring 
med parabelfjedre eller en hydraulisk undervogn. Med den 
modulopbyggede konstruktion kan der afhængigt af model 
opnås akseltryk på 18 eller 20 tons ved vogne udstyret med 
tandemaksler og hele 27 eller 30 tons ved tridemaksler. De to 
store modeller CARGOS 9600 og 760 fås udelukkende med 
tridemundervogn. Med den robuste mekaniske undervogn 
tilbyder CLAAS et gunstigt alternativ, især inden for 
tridemundervogne.

Bremserne.

CARGOS er udstyret med store bremser. Det giver optimal 
driftssikkerhed på marken og på vejen.
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Dækmontering

Alliance I 380 750/45 R 26.5

Alt efter landespecifikation kan en CARGOS udstyres med en 
EU-typegodkendelse enten med eller uden skærme.

BKT 710/50 R 30.5

Alliance 128 HS 800/35-22.5Vredestein 710/40 R 22.5

ALLIANCE 885 800/45 R 30.5 

Det bedste kompromis: 26,5".

Det store dæk på 26,5" garanterer optimale 
efterløbsegenskaber i fugtig jordbund. Med fokus på en ikke 
alt for stor vognhøjde er løsningen det store dæk med stor 
kontaktflade og enkelt greb i underlaget.

Individuelt dækvalg.

Der hører et bredt dækudvalg til CARGOS, så den kan være 
udstyret til alle arbejdsforhold. Afhængigt af variant og ønske 
udstyres CARGOS med 22,5"-, 26,5"- eller 30,5"-dæk. 

Bedste skånsomme behandling af jordbunden: 
30,5".

Med en maksimal kontaktflade skånes ikke alene jordbunden, 
men også pengepungen: Et bedre greb i underlaget giver 
med 30,5"-dækmonteringen en mere brændstofbesparende 
kørsel ved fyldning og tømning og på landevej.

Lavt tyngdepunkt, bredt forsålet: 22,5".

Det meget lave tyngdepunkt, der fås ved små dæk, sikrer 
optimal stabilitet på hældninger – især i bakket terræn.

Velegnede dæk.



40 41

StyringPå stor fod. Med op til 60 km/t.

Efterløbsstyreaksel.

Alt efter model kan tandem- og tridemakselmodeller udstyres 
med en efterløbsstyreaksel, der kan låses på 
betjeningsterminalen. Hvis man har ISOBUS, kan 
kørekomforten på denne basismodel øges endnu mere, idet 
efterløbsakslerne så kan låses automatisk afhængigt af 
hastighed eller ved bakning.

Tridem i krabbestyring.

Med den elektronisk-hydrauliske tvangsstyring kan CARGOS 
køre med krabbestyring. Styringen af den første og tredje 
aksel i samme retning giver mulighed for særlige manøvrer i 
specielle situationer. For eksempel kan føreren køre væk fra 
væggen i siloen og modvirke afdrift i bakket terræn. I fugtige 
områder kan jordgrebet kortvarigt øges.

Maksimal drejning af hjulene.

Man kan foretage snævre vendemanøvrer både med den 
drejebare tridemaksel og med den elektronisk-hydrauliske 
tvangsstyring. Dermed har man maksimal fleksibilitet med alle 
CARGOS modeller, selv på snævre områder.

Hurtig kørsel.

Valg mellem 40 og 60 km/t til alle CARGOS 9000 og 8000 
(kun 40 km/t tilladt i DK).

Liftaksel.

På tridemakselaggregater med hydraulisk udligning fås den 
forreste aksel som ekstraudstyr som liftaksel. Dette reducerer 
dæksliddet og brændstofforbruget. Desuden kan trækkraften 
om nødvendigt øges, idet den bageste aksel på traktoren 
belastes med større vægt.

Optimeringen af en elektronisk-
-hydraulisk tvangsstyring til 
anhængeraksler blev hædret med en 
DLG-sølvmedalje.

Elektronisk-hydraulisk tvangsstyring.

CLAAS har som den eneste producent den elektronisk-
-hydrauliske tvangsstyring med adaptiv knækvinkelalarm og 
hastighedsafhængig forskydning af styrelinjen på sine 
modeller med komforthydraulik. Dermed tilpasses 
styreegenskaberne helt automatisk optimalt til den aktuelle 
køresituation. Systemet vælger til stadighed det bedste 
kompromis mellem smidighed og kørestabilitet. I hældninger 
forhindrer det, at vognen glider. Det blev hædret med en 
DLG-sølvmedalje. 

Yderligere advarer knækvinkelassistenten føreren ved kørsel i 
snævre kurver med et akustisk signal ved risiko for kollision 
mellem traktoren og anhængertrækstangen. Dermed kan hele 
maskinkombinationens smidighed udnyttes, ligesom 
CARGOS er perfekt egnet til regioner med mindre marker og 
snævre indkørsler.
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CARGOS 9000.

Udstyret med de nyeste innovationer er den perfekt 
egnet til maskinstationer og store bedrifter.

CARGOS Læssevolumen (DIN)
Ved middelstærk 
presning

9600 m3 501 1001

9500 m3 441 881

1 Med overbygninger i siderne

CARGOS 9000Maksimal slagkraft.
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CARGOS 9000Uden sammenligning større transportkapacitet.

Stærkt sortiment.

CARGOS 9000 modellerne er med en tilladt totalvægt på op 
til 34 tons mere slagkraftige end de fleste andre kombivogne. 

På grund af det øgede antal stivere og den deraf følgende 
mindre afstand mellem stiverne er de fuldstændig stabile selv 
med fuldt læs. Et yderligere argument med hensyn til 
stabiliteten på CARGOS er, at den er godkendt til transport af 
træflis.

Maksimal kapacitet.

CARGOS 9000 har endnu større effekt på rotoren, da 
hovedtrækket er sikret med en integreret stjernekobling op til 
2.000 Nm og dermed er dimensioneret til maksimal kapacitet. 
Ved tømningen sikrer den stærke transmission maksimal 
tømmekapacitet.

„Udnyttelsen af ladrummet og dermed komprimeringen er 
super, og det er snittekvaliteten også – selv i vanskelige 
afgrøder som agergræs.“

„Min CARGOS er meget slagkraftig og alligevel meget smidig 
på vores små arealer. Dens stabilitet i bakket terræn har 
overbevist mig.“

„Maskinerne arbejder virkelig godt, og vi får en fantastisk 
hjælp af vores CLAAS forhandler.“

Maskinstationsejer 
Jens Breuer, 
Nordrhein-Westfalen,
Tyskland
CARGOS 9600 og 
9500

Christian Popp, 
Goldkronach Bayern, 
Tyskland
CARGOS 9500 
tridem

Dimitar Machuganov,
AZD AGRO, 
Bulgarien
4 x CARGOS 9600

Drejningsmomentstyret tømning.

Bundkædehastigheden reduceres automatisk, hvis et bestemt 
drejningsmoment på transmissionen for doseringsvalserne 
overskrides.

Ekstra volumen.

CARGOS 9000 kan yderligere udstyres med overbygninger i 
siderne. Overbygningerne er lette at montere og kan til enhver 
tid eftermonteres. Med overbygningerne i siderne øges 
læssevoluminen med 2,5 m3.
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CARGOS 8000.

Den selvlæssende vogn CARGOS 8000 viser sin 
styrke hele året rundt – både på maskinstationer og på 
familiebedrifter med egen maskinpark.

CARGOS Læssevolumen (DIN)
Ved middelstærk 
presning

8500 m3 41,5 82
8400 m3 381 71
8300 m3 30 60

1 Med overbygninger i siderne

CARGOS 8000På farten året rundt.
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CARGOS 8000Professionel teknik til den egen bedrift.

Modellerne i serien CARGOS 8000.

Din partner, hvis du har dine egne maskiner, og for 
maskinstationer. Meget velegnet til også i dette segment at 
hjælpe dig med absolut professionel teknik.

Udstyret med teknikken fra storebroren opnås et 
læssevolumen på op til 41,5 m³. Med masser af det kendte 
ekstraudstyr fra den store serie kan vognene tilpasses helt 
individuelt til dine ønsker. For at opnå maksimal skånsom 
behandling af jordbunden fås fx CARGOS 8500 som tridem 
med 30,5" dæk – hvilket er absolut enestående i denne 
klasse. Med CARGOS 8400 udstyret med overbygninger i 
siderne tilbyder CLAAS med 38 m³ læssevolumen en meget 
interessant model i dette segment.

Landmand Harmen Bouma benytter sin CARGOS 8500 ved 
fodring med frisk græs:

„Vognen skal have meget slagkraft, men må ikke mose det 
skrøbelige, friske græs. Det fungerer bare bedst med 
CARGOS.“

„Automatikfunktionerne gør betjeningen meget lettere og 
betyder, at jeg kan sætte enhver fører på maskinen.“

Dobbeltknivene, der er slebet på begge sider, sparer tid og 
gør håndteringen enkel. „Med dobbeltknivene kan jeg som 
landmand køre et helt år uden at skulle slibe. Det letter 
arbejdet enormt under høsten.“

Landmand
Heiko Gronewold,
Niedersachsen
CARGOS 8400

Hermut Hubert købte i 2015 sin første CARGOS 8500 
tridem, i 2016 købte han den anden og i 2019 den tredje. 
Maskinstationsejeren, som især kører på fugtig mosebund, 
er meget begejstret for sin vogn:

„CARGOS er bare bygget bundsolidt, og der er ingen 
problemer med den i den stressende høst.“

Maskinstationsejer 
Hermut Hubert, 
Niedersachsen, 
Tyskland
3x CARGOS 8500

Landmand Harmen 
Bouma, Holland, 
CARGOS 8500

Maskinstationsejer 
Mike Kettle, 
Kettle Contracting 
Ltd., New Zealand 
CARGOS 8300
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En perfekt kædereaktion.

En høstkæde arbejder kun effektivt, hvis kraften i alle 
led er afstemt optimalt efter hinanden. Med CARGOS 
700 tilbyder CLAAS en transportvogn til snittet 
materiale, der med op til 51 m3 læssevolumen lever op 
til den enorme kapacitet, der er indbygget i JAGUAR, 
en af verdens førende finsnittere. Dermed fungerer hele 
CLAAS snittekæden på højeste niveau.

CARGOS Læssevolumen (DIN)
760 m3 511

750 m3 44,51

740 m3 38,51

1 Med overbygninger i siderne

TransportvogneFavoritsport – transport af materiale.
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OpbygningPålidelig under alle forhold.

Opbygningen.

Den 300 mm høje C-profil og den stabile bund sørger også for 
maksimal stabilitet på CARGOS 700 modellerne. Dermed er 
alle modeller godkendt til transport af træflis, og CARGOS er 
ikke længere kun mere pålidelig end nogen andre ved 
langvarig landevejstransport, men også i uvejsomt terræn.

Kædespændingen.

Kun ideelt spændte bundkæder arbejder pålideligt og 
slidstærkt. Derfor kan bundkædespændingen, der er let 
tilgængelig udefra, til enhver tid strammes komfortabelt op.

Trækstangen.

Den slanke trækstang giver mulighed for stor drejning af 
hjulene. Den integrerede støttefod ligger beskyttet i 
trækstangen og slås blot ned, når vognen kobles fra.

Bundkæden.

Stålbunden er varmgalvaniseret og er derfor modstandsdygtig 
over for korrosion og har en meget lang levetid. De fire 
massive kæder med flade led har en høj brudstyrke. 
Tænderne, der griber ind i kæderne i omstyringsområdet, 
sikrer pålidelig føring. Samtidig rengøres kæderne for træflis 
eller andet materiale ved hver omstyring. Dermed sikrer man 
sig, at der ikke sætter sig høstmateriale fast i kæderne.

Individuelt udformet undervogn. 

CARGOS 700 kører også med den modulopbyggede CLAAS 
tandem- eller tridemundervogn. Den fås enten med en 
mekanisk affjedring eller en hydraulisk udligning og som 
ekstraudstyr en hydraulisk affjedring. Mange forskellige 
dækvarianter (22,5", 26,5" oder 30,5") gør CARGOS 700 til en 
transportvogn, der kan tilpasses individuelt til enhver bedrift.

Maksimal læssevolumen og meget stor 
smidighed.

Med frontpladen, der hælder 30°, og overbygningen, der 
åbner sig konisk bagud, har alle modeller en maksimal 
læssevolumen. Det gør vognene meget korte og giver dem 
maksimal smidighed.

Hvis der er brug for yderligere læssevolumen, fås ekstra 
overbygninger i siderne til alle tre modeller.
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KnæktrækstangDen særlige knæktrækstang.

Ren start på snitning.

Hvis den hydrauliske knæktrækstang sænkes, øges målfladen 
for snitterføreren ved snitning fremad. Han rammer vognen 
uden problemer, og materialet kommer derhen, hvor det skal 
– ikke kun, når der køres ligeud, men også ved kørsel i kurver. 
Desuden bliver det også lettere at til- og frakoble, da 
trækstangen let kan indstilles i den rigtige højde med et tryk 
på knappen.

Hurtigere tømning.

Hævningen af trækstangen giver en væsentligt hurtigere 
tømning. Materialet i vognen tipper direkte bagud, og 
restmængderne transporteres hurtigere ud af vognen. 
Yderligere garanteres hurtig tømning i siloen på grund af den 
koniske opbygning af bundkæden med træk i begge sider og 
to tømmehastigheder.

Trækkraften øges.

Om nødvendigt kan trækkraften øges og slippet dermed 
nedsættes, da vognhjulene rykkes nærmere til traktoren, når 
knæktrækstangen hæves. 

På grund af de stort dimensionerede løftecylindre for 
trækstangen hæver den hydrauliske knæktrækstang også 
vognen pålideligt i fyldt tilstand. Desuden sikrer affjedringen af 
trækstangen med to trykakkumulatorer, der fås som 
ekstraudstyr, maksimal kørekomfort ved kørsel på landevej.

Markeringspil til vandret placering af 
knæktrækstangen.

Den hydrauliske knæktrækstang giver 
mulighed for maksimal hævning og 
sænkning af hele vognen.

Trykakkumulatorer til affjedringen af 
trækstangen, der fås som 
ekstraudstyr.

To kraftige hydromotorer kombineret 
med totrinstrækket garanterer hurtig 
tømning

Knæktrækstangen aktiveres via to 
store dobbeltvirkende cylindre.
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TømningTømning for professionelle.

Doseringsvalsemodul med transmission.

De to åbne doseringsvalser er konstrueret til maksimal 
kapacitet. Med de stabile tænder, der er placeret i spiralform, 
opnås en ensartet fordeling på siloen. Trækket sker med en 
enkeltvidvinkel-kraftoverføringsaksel.

Hurtigt tom.

CARGOS modellerne er udstyret med store oliemotorer til høje 
tømmekapaciteter. Den delte bundkæde trækkes i begge 
sider på modellerne CARGOS 750 og 760. Totrins-
-bundkædetrækket maksimerer tømmehastigheden.

Sekvensstyring.

Vognene kan udstyres med enkel standardhydraulik med en 
sekvensstyring til bundkæden (ekstraudstyr). Bundkæden 
starter automatisk fra en indstillelig åbningsvinkel af 
bagklappen. Så øges betjeningskomforten, og der spares en 
dobbeltvirkende styreventil.

Hurtigere 
modulafmontering for 
mere læssevolumen og 
en vægtreduktion på 
ca. 500 kg.
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Udstyr | StyringCARGOS 700.  
En smidig vogn fuld af muligheder.

NYHED

Sikring af lasten til transportvognen.

Som ekstraudstyr fås en læsserumsafdækning i begge sider til 
alle CARGOS 700, hvad enten de er udstyret med BUSINESS 
eller TREND. Den betjenes bekvemt med betjeningsterminalen 
(eller i standardversionen med en dobbeltvirkende styreventil) 
fra traktorsædet. På den måde sikres lasten hurtigt og 
pålideligt.

Maksimal drejning af hjulene.

Op til 15° drejning af hjulene selv ved de største dæk. Sådan 
sikres optimal smidighed ved samtidig god skånsom 
behandling af jordbunden. Desuden sørger en patenteret 
knækvinkeladvarsel i forbindelse med den elektronisk-
-hydrauliske tvangsstyring for beskyttelsen af traktordækkene 
ved maksimal drejning af rattet.

Elektronisk-hydraulisk tvangsstyring.

Afhængigt af hastigheden tilpasses drejningen af hjulene på 
akslerne automatisk for at sikre maksimal stabil kørsel. Helt 
unik hos CLAAS er også den dynamiske forskydning af 
styrelinjen, hvor kunden individuelt efter behov kan vælge 
mellem maksimal skånsom behandling af dækkene og 
dermed jordbunden – eller maksimal smidighed for 
maskinkombinationen. Reguleringen sker så automatisk 
afhængigt af hastigheden. 

NYHED: Mekanisk-hydraulisk tvangsstyring.

Ved tvangsstyringen via et hydraulisk fortrængersystem 
foregår aktiveringen af styreakslerne alt efter udstyr med 
tandem eller tridem via en enkelt eller dobbelt forbindelse på 
traktoren med kugle 50. Et efterløb i bakket terræn, der følger 
sporet, og dækskånende bakning, er således sikret.

Efterløbsstyring.

Ved en efterløbsstyring er styreakslen ved TREND udstyr let at 
spærre med en enkeltvirkende styreventil.

Udstyrsvariant BUSINESS TREND
Model 760 750 760 750 740
Læssevolumen 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 48,5-51 m3 42,5-44,5 m3 36,5-38,5 m3

Undervogn Tridem Tridem
Tandem

Hydraulisk/mekanisk Hydraulisk/mekanisk
Styring Elektronisk-hydraulisk tvangsstyring

Mekanisk-hydraulisk tvangsstyring Mekanisk-hydraulisk tvangsstyring
Efterløbsstyring Efterløbsstyring

Dæk 22,5" / 26,5" / 30,5" 22,5" / 26,5" / 30,5"
Betjening ISOBUS

Styreventiler
Ekstraudstyr Affjedret trækstang

Doseringsvalser
Læsserumsafdækning
LED arbejdslygtepakke

Affjedret trækstang
Doseringsvalser

Læsserumsafdækning
LED arbejdslygtepakke

Vægtindikator (på hydraulisk undervogn) liftaksel (på 
tridem og hydraulisk undervogn)

Sekvensstyring bundkæde
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CARGOS 700 BUSINESSBUSINESS udstyr. Perfekt betjening.

Alt hvad en professionel har brug for.

CARGOS 700 BUSINESS modellerne har som standard en 
Load-Sensing-hydraulik med permanent oliecirkulation og en 
ISOBUS-kompatibel betjening. På den måde kan mange 
funktioner, ligesom på kombivognen, programmeres på 
traktorjoysticket eller funktionstasterne eller styres direkte via 
en ISOBUS-terminal (fx CEMIS 700). Talrige funktioner som fx 
programmerbare stillinger på knæktrækstangen automatiseres 
og øger således komfort og effektivitet. 

Velegnet.

Totrins-bundkædetrækket, der er monteret som standard, 
sørger ved BUSINESS modellerne for den bedste 
tømmekapacitet. De store dæk med 26,5" i standardvarianten 
(ekstraudstyr 30,5") sørger for optimal skånsom behandling af 
jordbunden og let gang.

Endnu mere komfort som ekstraudstyr.

Til CARGOS BUSINESS modellen fås yderligere features som 
ekstraudstyr:

 − en mekanisk-hydraulisk tvangsstyring 
 − en elektronisk-hydraulisk tvangsstyring med krabbestyring
 − en vægtindikator 
 − en læsserumsafdækning til spildfri transport
 − en automatiseret lygtestyring

Professionelt tildækket.

I forbindelse med BUSINESS udstyret kan der foruden den 
manuelle betjening med terminalen gemmes forskellige 
positioner for læsserumsafdækningen.
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CARGOS 700 TREND

Overskueligt placeret i parkeringsstilling.

Holdere til alle slanger og ledninger sørger for orden i 
maskinhallen. En enkel mærkat gør det lettere at hænge 
tingene på deres rette plads.

TREND udstyr. Ganske enkelt godt.

Let betjening.

CARGOS 700 TREND modellerne betjenes let med traktorens 
styreventiler. Bundkæden, knæktrækstangen, bagklappen og 
styreakslen aktiveres på den måde direkte. Til totrinstrækket 
for bundkæden (ekstraudstyr) og arbejdslygterne er der en lille 
betjeningsenhed. LED-lygterne, der fås som ekstraudstyr, 
tændes også med betjeningsenheden. Der fås desuden en 
sekvensstyring af bagklappen og bundkæden for komfortabel 
aktivering af bundkæden ved samtidig reduktion af de 
nødvendige traktorstyreventiler. 

Løber bare efter.

Uanset om det drejer sig om en tandem- eller tridemmodel, så 
er alle CARGOS 700 TREND udstyret med efterløbsaksler. 
Med den hydrauliske knæktrækstang kan selv vognens 
forreste aksel aflastes ved mekanisk affjedrede 
tridemundervogne. Så øges traktorens trækkraft, og maskinen 
kan køres tilbage ved samtidig skånsom behandling af 
jordbunden. CARGOS 700 TREND fås også med mekanisk-
-hydraulisk tvangsstyring (ekstraudstyr). Desuden kan man på 
TREND modellerne også få dækvarianter op til 30,5".

Alt i én hånd.

I forbindelse med CLAAS CMOTION joysticket er en meget 
komfortabel betjening også mulig i TREND varianten.
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BioenergiEnergitransporteren.

Rug/vikke med udlæg af græs.

Om foråret binder vikken kvælstof via sine knoldbakterier. Det 
får kornet og græsset hurtigt glæde af. Efter den første høst i 
forsommeren vokser græsset videre, og der kan høstes en 
gang til. 

På grund af det høje tørstofindhold på over 30 % har 
materialet meget fine ensilageegenskaber. Snitningen kan 
ideelt foregå med DIRECT DISC og JAGUAR, og materialet 
kan transporteres direkte ind i siloen med CARGOS 
transportvogn, hvorved man kan springe tørringen, der giver 
større risiko for spild, over.

Skålplanten.

Skålplanten er den nye shooting star blandt energiplanterne. 
Mens den var stort set ukendt for et par år siden, er den lige 
nu på alles læber på bioenergikonferencer.

Når bestanden først én gang er blevet etableret, kan den 
høstes i flere år. Med en væksthøjde på over 3 m har planten, 
der blomstrer i sommermånederne, i nogle forsøg endda 
overhalet majs med hensyn til metanudbytte. Derudover er 
den mindre modtagelig over for haglskader, og insekter 
udnytter de gule blomsters pollen og nektar. 

Træflis eller træspåner.

Med sine stabile sider og den robuste bundkæde er CARGOS 
godkendt til transport af træflis. Et yderligere argument for den 
ved uvejsomt terræn: Den hydraulisk affjedrede undervogn 
viser også sine enestående køreegenskaber på skovveje. 
Dermed kan den både transportere det høstede materiale fra 
plantager med poppel, pil eller eksotiske planter som 
elefantgræs (Miscanthus) og materialet fra skovudtynding. 
Desuden kan CARGOS benyttes til andre lignende landbrugs- 
og skovbrugsprodukter. Du kan få rådgivning om det hos din 
lokale CLAAS forhandler. 

Lucerne – dronningen blandt foderplanter.

Lucerne skal høstes så skånsomt som muligt, fordi de 
værdifulde bestanddele for en stor del sidder i bladene. Ved 
den yderligere bearbejdning tørres de proteinholdige planter 
ofte og presses til baller eller piller. Intet må gå til spilde på 
den lange vej til målet.

CARGOS kombivognen garanterer, at materialet transporteres 
skånsomt fra pickuppen over rotoren og ind i vognen. Men 
man er også godt kørende med snittetransportkæden 
JAGUAR + CARGOS 700.

Fremtiden er mangfoldig.

Ud over majs og græs findes der mange andre energirige 
planter i naturen. Vores landmænd og også operatører af 
biogasanlæg og andre energiproducenter søger i højere og 
højere grad efter alternativer. Efter planter, der ofte leverer et 
mindst lige så højt energiudbytte som majs og samtidig har 
imponerende sideeffekter:

 − Vikke, kløer, lucerne og andre bælgfrugter binder værdifuldt 
kvælstof

 − Aktivering af biotopen i jorden og forbedring af 
humusbalancen med alle positive konsekvenser, som 
højere evne til at optage vandet, mindre risiko for erosion 
(mindre mudderdannelse ved kraftig regn), øget CO2-
binding osv.

 − Mindre risiko for sygdomme, dermed reduceret brug af 
plantebeskyttelsesmidler

 − Blomsterplanter lokker bier og andre nyttedyr til
 − Diversitet kan minimere virksomhedens risiko 
 − Vedvarende afgrøder reducerer udgifterne til markarbejde 
væsentligt, så små og afsides liggende marker bliver 
interessante igen

 − Spidsbelastningsperioder kan spredes ud, og maskinerne 
kan dermed udnyttes over længere tid 

Godt, at høsten er så enkel!
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Så det hele fungerer.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

CLAAS Service & Parts  
er til rådighed 24/7.

service.claas.com

Forsyning over hele verden.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland, har op mod 
200.000 forskellige reservedele på over 140.000 m2. Som 
centralt reservedelslager leverer det hurtigt og pålideligt alle 
ORIGINAL reservedele til hele verden. Dermed kan den lokale 
CLAAS partner lynhurtigt skaffe delene til høsten og bedriften.

Den lokale CLAAS partner.
Uanset hvor i verden vores kunder er, leverer vi altid den 
service og de kontaktpersoner, der er brug for. Lige i 
nærheden. CLAAS partnerne står til rådighed døgnet rundt. 
Med viden, erfaring, entusiasme og førsteklasses teknisk 
udstyr. Så det fungerer.

Til bedriften: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS tilbyder landmænd og maskinstationer 
et omfattende reservedels- og tilbehørsprogram med 
produkter af forskellige fabrikater til alle landbrugsfunktioner 
på en bedrift.

Passer præcist til hver enkelt maskine.
Skræddersyede reservedele, førsteklasses driftsmidler og 
nyttigt tilbehør. Udnyt vores omfattende produkttilbud, og få 
præcis den løsning, der gør din maskine 100 % driftssikker.
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CARGOS – hvad ellers?

Slagkraftig, effektiv og stærk.

 − Foderskånsomt og brændstofbesparende læssesystem 
med sænket bundkæde og perfekt EFS materialestrøm ind 
i siloen – hvert eneste skridt fungerer optimalt, fra 
opsamlingen med EFS over fremføringen af bundkæden, 
der styres med fyldeautomatikken, til tømmeteknikken

 − Dobbeltknive til intensivt arbejde, høj tømmehastighed, 
elektronisk-hydraulisk tvangsstyring; TONI sikrer permanent 
oversigt over arbejdsydelserne og maskinindstillingerne

Skånsom mod jordbunden.

 − Ideel dækmontering og individuelt undervognskoncept
 − Pickupaflastning og tastehjul
 − Gunstigt vægt-/effektforhold

Fleksibel.

 − Enkel ombygning mellem selvlæssende vogn og snittevogn 
ved af-/påmontering af læsse-/snitteaggregatet – derved 
øges nyttelasten, og læssekomponenterne skånes

 − Modulopbygget CLAAS undervogn, ideelt afstemt til 
forskellige arbejdsbetingelser

Vedligeholdelsesfri.

 − Snitterbund, der kan sænkes, hydraulisk svingbar 
bundkæde og knivholder, der er koblet fra snitterbunden,  
til bekvem udskiftning af knivene

 − Stabil CLAAS dobbeltkniv

Betjeningskomfort.

 − Lygtepakke til arbejde i mørke, niveausensor, 
selvforklarende betjening, vægtindikator



●  Standard      ○  Ekstraudstyr      □  Kan leveres      –  Kan ikke leveres

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740
Læssevolumen m3 iflg. DIN 47,5-501 41,5-441 41,5 35,5-381 30 48,5-511 42,5-44,51 36,5-38,51

Læssevolumen ved middelstærk presning m3 iflg. DIN 95-1001 83-881 82 71 60 – – –

Pickup
Pickupbredde mm 2000 2000 2000 2000 2000 – – –
Diameter mm 320 320 320 320 320 – – –
Dækmontering tastehjul 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 16×6.50-8 – – –
Afstand fjedertænder mm 61 61 61 61 61 – – –
Frihøjde over jorden med hævet knæktrækstang mm 790 790 790 790 790 – – –
Hydraulisk pickupaflastning, trinløst indstillelig ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Ekstra tastehjul midt (styrerulle) ○ ○ ○ ○ ○ – – –

Rotor
Rotoraksel mm 120 120 120 120 120 – – –
Bredde mm 1580 1580 1580 1580 1580 – – –
Diameter mm 860 860 860 860 860 – – –
Rækker indføringstænder antal 9 9 9 9 9 – – –

Snitter
Dobbeltknive (i ét niveau) antal 40 40 40 40 40 – – –
Korteste teoretiske snittelængde mm 38 38 38 38 38 – – –
Enkeltvis sikring mod fremmedlegemer ● ● ● ● ● – – –

Bundkæde
Kæder antal 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2 2×2
Totrins-bundkædetræk ●2 ●2 ○ ○ ○ ○2 ○2 ○2

Undervogn
Tandemaksel, 18 tons, akselafstand3 mm – – – 1525 1525 – – 1525
Tandemaksel, 20 tons, akselafstand3 mm – 1810 1810 1810 – – 1810 1810
Tridemaksel, 27 tons, akselafstand3 mm 1525 1525 1525 – – 1525 1525 –
Tridemaksel, 30 tons, akselafstand3 mm 1810 1810 181010 – – 1810 – –

Styring
Drejebar tandemaksel – ○ ○ ○ ○ – ○ ○
Drejebar tridemaksel ○ ○ ○ – – ○ ○ –
Mekan.-hydraul. tvangsstyring, tandem – – – – – ○ ○ ○
Mekan.-hydraul. tvangsstyring, tridem – – – – – ○ ○ ○
Elektron.-hydr. tvangsstyring tandem – ○ ○ ○ ○ – ○8 ○8

Elektron.-hydr. tvangsstyring tridem ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –

Tilladt totalvægt
Tandemaksel, 18 tons ton – – – 21/224 21/224 – – 21/224

Tandemaksel, 20 tons ton – 23/244 23/244 23/244 – – 23/244 23/244

Tridemaksel, 27 tons ton 314 314 314 – – 314 314 –
Tridemaksel, 30 tons ton 344 344 344 – – 344 – –

Mål
Samlet længde mm 11940 10800 10800 9720 8595 11230 10090 8950
Samlet højde5 mm 3870-

3990
3870-
3990

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3870

3650-
3990

3650-
3990

3650-
3990

Ladareal mm 9100× 
2360

7960× 
2360

7960× 
2360

6820× 
2360

4960× 
2360

8740× 
2360

7600× 
2360

6490× 
2360

Sporvidde mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

●  Standard      ○  Ekstraudstyr      □  Kan leveres      –  Kan ikke leveres

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.

1 Med overbygninger i siderne
2 Træk i begge sider
3 Mekanisk affjedret eller med hydr. udligning, som ekstraudstyr med hydr. affjedring
4 Tilladt belastning på trækstang 3 tons som standard, som ekstraudstyr 4 tons, på tridem altid 4 tons (bortset fra i Frankrig ved udstyr med ringtrækøje)
5 Afhængigt af dækmontering 30,5" / 26,5" / 22,5" og udstyr med / uden overbygning i siderne
6 Fælge med 10 huller som standard, dækmontering delvis afhængig af akslen
7 + 1 ev ved hydr. affjedret undervogn
8 BUSINESS modeller med Load Sensing-komforthydraulik og fuld ISOBUS-kompatibilitet
9 inklusive lygtestyring på BUSINESS modellerne
10 gælder kun i forbindelse med 30,5"-dæk
11 fås som standard til BUSINESS modeller

CARGOS 9600 9500 8500 8400 8300 760 750 740

Dækmontering6

Alliance 885 Flotation Radial 600/50-22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 710/40 R 22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance 128 HS Flotation 800/35-22.5 – – ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vredestein Flotation Pro 620/55 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-380 750/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Alliance I-381 Flotmaster 800/45 R 26.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
BKT Ridemax FL693M 710/50 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○
Alliance 885 Flotation Radial 800/45 R 30.5 ○ ○ ○ ○ – ○ ○ ○

Betjening
ISOBUS-kompatibel ● ● ● ● ● ○8 ○8 –
ISOBUS-forbindelseskabel ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
CEMIS 700 ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Hydraulik
Styreventiler LS (eller 1 ev + frit returløb)7 3 dv + 1 ev
Power Beyond-tilslutning ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Hydraulikudtag ISO 16028 til tilslutning til Flat Face ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –

Ekstraudstyr
Automatisk regulering af knæktrækstang ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Automatisk fjernelse af tilstopninger ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Sekvensstyring bundkæde ● ● ● ● ● ○11 ○11 ○
3 doseringsvalser (+ transmission) ○ ○ ○ ○ ○ – – –
2 doseringsvalser (+ transmission) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Plader til afmonterede doseringsvalser ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydr. svingbar påfyldningslem med fyldningsautomatik ● ● ○ ○ ○ – – –
Fyldningsautomatik vha. drejningsmoment på transmission ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Ultralydsniveausensor ○ ○ ○ ○ ○ – – –
LED arbejdslygtepakke ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○9 ○
LED sidemarkeringslygter ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Transportstel til afmonteret læsse-/snitteaggregat ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Kanalafdækning til transport af snittet materiale ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Vægtindikator (kun med hydr. undervogn) ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○8 –
Liftaksel til tridemaksel (kun med hydr. undervogn) ○ ○ ○ – – ○8 ○8 –
Sikkerhedsbremse til hydr. bremse ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydr. trækstangsaffjedring ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Underkørselsbeskyttelse bagpå – – – – – ○ ○ ○
Læsserumsafdækning ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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