
240     160
AVERO

Maaidorsers



2

AVERO 240 / 160.

De compacte klasse van CLAAS.

Het tijdstip is gunstig. Alles duidt op een perfecte 
oogstkwaliteit. De AVERO van CLAAS is de ideale machine 
voor kleinere en middelgrote bedrijven, die eigen 
mechanisering nastreven.

Compact, veel capaciteit, betrouwbaar en uitgerust met 
alle voordelen, die men van CLAAS machines gewend is: 
comfortabel te bedienen, rendabel in gebruik en 
probleemloos te onderhouden.

Deze is er alleen voor u.
Aan het werk in plaats van duimen draaien. De investering 
in eigen techniek is een investering in uw eigen onafhankelijkheid.

De eerste in zijn klasse met APS. AVERO 240.
Het APS dors- en afscheidingssysteem heeft zich reeds in 
de LEXION en TUCANO uitstekend bewezen. Nu is deze 
beproefde dorstechnologie voor de eerste keer ook voor 
de compacte klasse beschikbaar.

APS betekent voor uw oogst:
 − Aanmerkelijk snellere doorstroming van het gewas.
 − Aanmerkelijk hogere korrelafscheiding.
 − MULTICROP korf voor alle oogstgewassen.
 − Tot 20% hogere doorvoercapaciteit met hetzelfde 
brandstofverbruik.

Bewezen dorstechnologie. AVERO 160.
De AVERO 160 is uitgerust met de conventionele CLAAS 
dorstrommel, die zich de praktijk al talloze malen heeft 
bewezen. 
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Comfortcabine

Een comfortabele werkplek, waar het  
u aan niets ontbreekt.

 − Royale cabine
 − Doordacht verlichtingsconcept
 − Eenvoudig te bedienen multifunctionele 
bedieningshendel

 − CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

Compact maakt tevreden.
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Comfortcabine | Verlichting

De stuurkolom is drievoudig 
verstelbaar.

Elektrisch verstelbare 
buitenspiegels en 
rolgordijnen voor en opzij 
voor optimaal zicht.

Krachtige verlichting.

Het verlichtingssysteem van de AVERO garandeert u in het 
donker optimaal zicht rondom. Acht werklampen garanderen 
optimale verlichting van uw directe werkomgeving. Naast  
de voorgeschreven wegverlichting kan de AVERO worden 
uitgerust met extra verlichting voor opklapbare voorzetstukken.

Bovendien zijn volgende werkgebieden met schijnwerpers 
uitgerust, die u bij dag en nacht optimaal zicht garanderen:

 − Controle van de terugvoer
 − Graantank
 − Lospijp
 − Zevenkast

Ruime cabine met optimale geluidsisolatie:

 − Overzichtelijk bedieningspaneel met optimale opstelling  
van alle bedieningselementen

 − Drievoudig verstelbare stuurkolom
 − Gemakkelijke bijrijdersstoel
 − Automatische klimaatregeling A/C MATIC
 − Centrale elektrische verdeelkast in de cabine
 − Kijkvenster op de terugvoerelevator met verlichting
 − Verstelling van de dorskorf vanuit de cabine

Daarbij komt het bedieningscomfort, zoals u dat kent van de 
LEXION en de TUCANO. Zo worden bijvoorbeeld maaibord, 
dorsorganen en het leegdraaien van de graantank met 
elektrohydraulische schakelingen geactiveerd.

Alles, wat goede chauffeurs nog beter maakt.

Ruime cabine.

Het was een lange werkdag, maar dat voelde niet zo. 
Wanneer u met deze gedachte in het hoofd met de AVERO de 
schuur binnen rijdt, hebben onze ingenieurs hun doel bereikt.

Zij hebben de cabine zo comfortabel en ergonomisch 
ontworpen, dat de bestuurder zich volledig op zijn werk kan 
concentreren. Vriendelijk design, veel ruimte, optimaal uitzicht 
rondom en eenvoudig te bedienen instrumenten maken  
dat een dag dorsen in de AVERO zonder stress verloopt.
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Veelzijdige multifunctionele hendel.

Hoe goed een bestuurder zijn machine onder controle heeft,  
is bepalend voor de productiviteit tijdens de oogst. De AVERO 
biedt met zijn ergonomisch gevormde multifunctionele hendel 
optimaal rij- en bedieningscomfort.

Met deze multifunctionele hendel regelt u de rijsnelheid en 
bedient u gemakkelijk nog vele andere functies:

 − Rijrichting
 − Instellingen van maaibord en haspel
 − Noodstop van het maaibord
 − Graantank leegmaken AAN / UIT
 − Zwenken van de lospijp

Overzichtelijke informatieterminal.

De compacte CIS-terminal is ergonomisch in de 
bedieningsconsole geïntegreerd en geeft de bestuurder in één 
oogopslag informatie over belangrijke machinefuncties. Zo 
wordt het samenspel tussen bestuurder en machine tijdens  
de oogst voortdurend geoptimaliseerd.

1 Toerental windmolen en dorstrommel
2 Brandstofvoorraad
3 Temperatuur van de motor
4 Informatie over het voorzetstuk
5 Controle van de gewasstroom
6 Waarschuwingsvensters
7 Informatiedisplay

Multifunctionele hendel | CISIntelligente hulp bij de oogst.
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VoorzetstukkenCompact maakt veelzijdig.

Hij neemt alle gewassen op, zo ze 
binnen komen.

Graan, koolzaad, rijst, maïs, soja, klaver, erwten, 
zonnebloemen ...
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Aankoppeling voorzetstuk.

Uniforme voorzetstukken.

De compacte AVERO werd ontwikkeld om aan de eisen op 
het hoogste niveau te kunnen voldoen. Enerzijds maximale 
doorvoercapaciteit en duurzame betrouwbaarheid, anderzijds 
grote variatie in de toepassingen met minimale ombouwtijd.

De AVERO beschikt over dezelfde aankoppeling als de 
LEXION en de TUCANO. Het topsegment was medebepalend 
bij de ontwikkeling van zeer hoogwaardige eigenschappen 
zoals het capaciteits- en uitrustingsniveau.

Praktische centrale vergrendeling.

Met slechts één hendel aan de linkerzijde van het voorzetstuk 
worden alle aankoppelpunten gelijktijdig vergrendeld.

 − Veilige en snelle vergrendeling
 − Eenvoudig aan- en afkoppelen van het voorzetstuk

Centrale multikoppeling.

Voor alle hydraulische en elektrische functies van het 
voorzetstuk is er bij de AVERO slechts een koppeling nodig.

 − U spaart kostbare tijd door minder handelingen bij het aan- 
en afbouwen

 − Geen gevaar voor verwisseling door geïntegreerde opbouw
 − Ook onder druk moeiteloos aan te koppelen
 − Milieuvriendelijk omdat er geen olielekkages optreden

Reserve messenbalk en arenheffers.

Alle CLAAS maaiborden zijn af fabriek uitgerust met een 
reserve messenbalk. De maaimesjes uit gehard staal zijn zeer 
slijtvast. Met de arenheffers kan vooral gelegerd graan zonder 
verlies worden opgenomen en voorkomen tevens dat er 
stenen in de machine komen. Reserve arenheffers kunnen  
aan de achterzijde van het maaibord comfortabel worden 
meegenomen.

Hydrostatische aandrijving van de haspel.

Een verstelbare plunjerpomp op de basismachine levert een 
maximaal draaimoment van 1.000 Nm aan de haspel.

 − Hoge doorvoercapaciteit door hoog koppel
 − Beter rendement ten opzichte van tandwielpompen
 − Door gesloten hydraulisch circuit draait de haspel constant
 − Snelle aanpassing van de draaisnelheid van de haspel

Hydraulisch terugdraaien.

Verstoppingen zonder problemen oplossen: het hydraulische 
systeem maakt voorzichtig terugdraaien met een hoog 
aanloopmoment mogelijk. De hydraulische terugdraai-inrichting 
wordt eenvoudig met een tuimelschakelaar vanuit de cabine 
bediend. Automatisch verandert ook de draairichting van de 
hydraulische haspelaandrijving waardoor het leegdraaien 
sneller verloopt.

Instelbare afstrijkers.

De afstand tussen de afstrijkers en invoervijzel kan bij de 
maaiborden C 490, C 430 en C 370 makkelijk van buitenaf 
worden ingesteld.

Stabiele transportwagen.

Alles om tijd te besparen: de transportwagen biedt een 
ruimtebesparende, gemakkelijke en veilige aflegmogelijkheid 
van het maaibord, dat met twee pennen binnen enkele 
seconden wordt vergrendeld. Speciaal voor het koolzaad 
voorzetstuk zorgen nauwkeurig passende afsluitbare 
opbergruimten voor de koolzaad toebehoren met rubber 
beklede bodem voor anti-slip en beveiliging tegen diefstal.

Aangepast op de voorzetstukken van de  
grotere machines.
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MaaibordautomaatAutomatisch de beste maaikwaliteit.

CLAAS CONTOUR.

Het maaibord met CLAAS CONTOUR past zich automatisch 
aan de contouren in het veld aan. U stelt de bodemdruk in  
en CONTOUR zorgt ervoor, dat deze altijd gelijkmatig wordt 
aangehouden. Met de voorkeuze maaihoogte-instelling keert 
het maaibord iedere keer als u het laat zakken automatisch  
op de ingestelde maaihoogte terug.

CLAAS AUTO CONTOUR

AUTO CONTOUR gaat nog een stap verder en compenseert 
ook de oneffenheden in dwarsrichting. Tastbeugels onder het 
maaibord herkennen in een vroeg stadium de golven in de 
grond en activeren de betreffende cilinder op het invoerkanaal.

 − Elektronische sensoren berekenen de druk in het 
hydraulisch systeem en reageren snel

 − Gestuurde stikstofbuffers zorgen voor optimale demping 
van de verschillend zware voorzetstukken

Optimale bodemaanpassing.

Om het maaibord altijd optimaal over de grond te geleiden, 
beschikken de CLAAS maaiborden over de maaibordautomaten 
CLAAS CONTOUR en AUTO CONTOUR – en zorgen altijd 
voor de beste resultaten

Rendabel werken.

Door de volledig automatische vergelijking van de gewenste 
en de werkelijke toestand past AUTO CONTOUR de positie 
van het maaibord optimaal aan de vorm van het terrein aan - 
een aanzienlijke verlichting van het werk, vooral bij brede 
maaiborden, s'nachts, in liggend gewas, op zijdelingse 
hellingen en op steenachtige ondergrond. Met AUTO CONTOUR 
neemt de capaciteit toe en de maaidorser werkt nog 
rendabeler.

Automatische regeling van de haspel.

Het toerental van de haspel - en daarmee ook de 
omtreksnelheid van de haspel - past zich automatisch  
en proportioneel aan de rijsnelheid aan. De bestuurder  
kan verschillende verhoudingen tussen rijsnelheid en 
haspeltoerental kiezen en opslaan. 

Traploze draaisnelheid van de haspel.

De draaisnelheid van de haspel kan traploos worden ingesteld 
op voorloop, neutraal en naloop. Voor absoluut exacte 
verstelling van het toerental zorgt een digitale toerentalsensor. 
Een verstelbare pomp op de AVERO levert een maximaal 
koppel van 1.000 Nm aan de haspel. Het resultaat: hoge 
doorvoerkracht door hoog koppel. Een hydraulische 
overbelastingsbeveiliging voorkomt schade.

Met de toets voor de hoogte-
instelling op de multifunctionele 

hendel activeert u eenvoudig AUTO 
CONTOUR.

Tastbeugels registreren direct achter de maaibalk de positie van het maaibord. 
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VARIOVARIO maaiborden.

VARIO maaiborden.

VARIO maaiborden van CLAAS, een synoniem voor de  
meest optimale instelling van de maaibordtafel op de markt. 
Met de modellen VARIO 560 en VARIO 500 heeft CLAAS de 
duizenden keren bewezen maaiborden consequent verder 
ontwikkeld.

De highlights in een oogopslag:

 − Geïntegreerde koolzaadplaten voor een traploze 
verschuifmogelijkheid van totaal 700 mm voor graan  
en koolzaad

 − Grote doorsnede van de invoervijzel van 660 mm voor  
een optimale gewasstroom

 − Geoptimaliseerde haspel die minder halmen meeneemt
 − MULTIFINGER invoervijzel
 − Halmverdelers en koolzaad snijmessen met snelsluitingen, 
zonder gereedschap te monteren

 − Automatische parkeer- en transportstand
 − Automatische werkpositie
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VARIOVARIO maaiborden.

Gebruik.

De nieuwe generatie van de VARIO maaiborden is het ideale 
maaibord voor de oogst van graan- en koolzaadgewassen. 
Het is perfect voor een hoge slagvaardigheid en capaciteit, 
zowel geschikt voor gebieden met lagere en zeer hoge 
opbrengsten. De specifieke instelmogelijkheden van de VARIO 
maaibordtafel voor graan (kort of lang stro) en koolzaad zorgt 
voor een constant optimale gewasstroom, waardoor de 
capaciteit van de machine met 10% wordt verhoogd. 

Techniek.

 − Maaibordtafel met geïntegreerde koolzaadplaten
 − Variabele positie van de tafel van -100 mm tot + 600 mm 
instelbaar met de multifunctionele hendel

 − Unieke traploze totale verschuifmogelijkheid van 700 mm 
van de maaibordtafel

 − Automatische telescopische koppelingsas voor de 
mesaandrijving

 − Messenbalk en haspel uit één stuk 
 − Eenzijdige mechanische aandrijving van het voorzetstuk
 − Mechanische aandrijving van de invoervijzel en de 
messenbalk met aandrijfkast en koppelingsas

 − Haspel met geoptimaliseerde dragers van de haspeltanden, 
slijtvaste lagers van de tandenbuizen en nieuw design voor 
minder wikkelneigingen en meenemen van halmen

 − Afgeschuinde dwarsverbindingspijp voor een beter zicht  
op de maaitafel vanuit de cabine

 − Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel
 − Terugdraaien van invoerkanaal en invoervijzel mogelijk
 − Afstrijkplaten van buitenaf in te stellen
 − LASER PILOT voor automatisch stuursysteem zonder 
gereedschap op te klappen en in te stellen

Plug & Play voor koolzaad. 

In de maaibordtafel geïntegreerde koolzaadplaten en montage 
van de koolzaadmessen zonder gereedschap zorgen binnen 
enkele minuten voor de ombouw op koolzaad. Door het 
aansluiten van de koolzaadmessen wordt de hydrauliekpomp 
automatisch ingeschakeld voor de aandrijving van de 
zijdelingse messen. Deze worden met twee vlakke 
koppelingen aangesloten.

 − Automatisch in- en uitschakelen van de hydrauliekpomp
 − Zelfs met gemonteerde koolzaadmessen kan de tafel nog 
150 mm worden in- en uitgeschoven

 − Een afsluitbare transportkist op de transportwagen zorgt 
voor veilig opbergen van de koolzaadmessen en bespaart 
extra gewicht op het maaibord

Rijst dorsen.

De VARIO maaiborden zijn af fabriek of door eenvoudige 
montage van een met hardmetaal gecoate invoerwals en een 
rijst maaisysteem optimaal geschikt voor het dorsen van rijst.

Solide aandrijflijn. 

De messenbalk wordt aangedreven door een planetair 
tandwielstelsel en loopt daardoor zeer rustig. Bij het 
verschuiven van de maaitafel schuift de koppelingsas mee  
in en uit. Zo kunt u zonder meer in elke positie werken.

De invoerwals en de mesaandrijving zijn individueel beveiligd 
met overbelastingskoppelingen. Daarmee trotseert het VARIO 
maaibord de meest ongunstige omstandigheden en zorgt 
voor een veilige werking. 

Maaibordtafel ingeschoven – graan 
(-100 mm)

Maaibordtafel uitgeschoven – graan 
(+600 mm)

Maaibordtafel ingeschoven – met 
koolzaadmessen (+450 mm)

Maaibordtafel uitgeschoven – met 
koolzaadmessen (+600 mm)

Zonder gereedschap de 
halmverdelers en koolzaadmessen 
vastzetten met een snelsluiting

Eenvoudig vasthaken van de 
hydrauliekslangen voor de aandrijving 
van de koolzaadmessen

Bevestiging van de koolzaadmessen met snelsluiting

– 10 cm

Standaard

+ 60 cm
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CERIOCERIO maaiborden.

CERIO maaiborden.

Met de modellen CERIO 930 tot 560 presenteert CLAAS een 
nieuwe serie maaiborden. Ze zijn gebaseerd op de VARIO 
maaiborden 930 tot 500 en bieden een optimaal alternatief 
voor de oogst van graangewassen.

De highlights in een oogopslag:

 − 200 mm handmatig verstelbare verschuifmogelijkheid van 
de maaibordtafel

 − Grote doorsnede van de invoervijzel van 660 mm voor een 
optimale gewasstroom

 − Geoptimaliseerde haspel die minder halmen meeneemt
 − MULTIFINGER invoervijzel
 − Halmverdelers zonder gereedschap in hoogte verstelbaar
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CERIOCERIO maaiborden.

Gebruik.

De CERIO serie is gebaseerd op de VARIO maaiborden  
930 tot 560 en is een alternatief voor het oogsten van graan. 
Zij zijn perfect voor een hoge slagvaardigheid en hoge 
capaciteit, zowel in gebieden met lage en hoge opbrengsten. 
De maaibordtafel kan handmatig van -100 mm tot +100 mm 
worden versteld. Daarmee biedt dit maaibord de mogelijkheid 
op verschillende omstandigheden van het bestand of  
gewas te reageren.

Techniek. 

 − Handmatige verstelbare positie van de maaitafel van  
-100 mm tot +100 mm

 − In totaal 200 mm handmatig verstelbare 
verschuifmogelijkheid

 − Automatische telescopische koppelingsas voor de 
mesaandrijving

 − Messenbalk en haspel uit één stuk
 − Eenzijdige aandrijving van het voorzetstuk
 − Mechanische aandrijving van de invoervijzel en de 
messenbalk met aandrijfkast en koppelingsas

 − Haspel met geoptimaliseerde dragers van de haspeltanden, 
slijtvaste lagers van de tandenbuizen en nieuw design voor 
minder wikkelneigingen en meenemen van halmen

 − Afgeschuinde dwarsverbindingspijp voor een beter zicht  
op de maaitafel vanuit de cabine

 − Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel
 − Terugdraaien van invoerkanaal en invoervijzel mogelijk
 − Afstrijkplaten van buitenaf in te stellen
 − LASER PILOT voor automatisch stuursysteem zonder 
gereedschap op te klappen en in te stellen

 − Automatische parkeer- en transportstand 
 − Automatische werkpositie

Verschuiven van de maaibordtafel.

 − Handmatig te verstellen via onderzijde maaibordtafel
 − Tien bouten voor het verstellen van de maaibordtafel
 − Op vijf posities in te stellen: +100 mm, +50 mm, 0 mm,  
-50 mm, -100 mm

Rijst dorsen. 

De CERIO maaiborden zijn af fabriek optimaal geschikt om 
rijst te dorsen door montage van een met hardmetaal gecoate 
invoerwals en een rijst maaisysteem.

Vergrendeling van de halmverdelers 
zonder gereedschap

Snel en eenvoudig demonteren van 
de halmverdelers

Maaibordtafel ingeschoven – graan 
(-100 mm)

Eenvoudig instellen van de hoogte 
met de inbussleutel

Maaibordtafel uitgeschoven – graan 
(+100 mm)

– 10 cm
Standaard
+ 10 cm

Dragers van de haspeltanden en 
lagers uit kunststof met 
geoptimaliseerde vorm voor minder 
meenemen van halmen

Reserve messenbalk onder in het 
maaibord geïntegreerd

Reserve arenheffers direct achter aan 
het maaibord
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Standaard maaiborden

Standaard maaiborden.

De standaard maaiborden C 490 tot C 370 zijn standaard 
uitgerust met de vaste maaitafel. Zij blinken uit door het goede 
overzicht en opmerkelijke kwaliteiten.

De highlights in een oogopslag:

 − Doorsnede van de invoervijzel 480 mm voor zeer goede 
gewasstroom

 − Robuuste mesaandrijving
 − Beproefde starre maaitafel
 − MULTIFINGER invoervijzel
 − C 490, C 430 en C 370 zijn geschikt voor koolzaad
 − Hydraulische haspelaandrijving
 − Gecoate invoervijzel, dubbele messen of maaisysteem met 
speciale dubbele vingers voor de rijstoogst leverbaar

Standaard maaiborden.
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Standaard maaibordenStandaard maaiborden.

Gebruik.

De standaard maaiborden van CLAAS zorgen voor zeer 
goede resultaten in de graanoogst. De compacte standaard 
maaiborden bieden de AVERO een betrouwbaar maaibord. 
Ideaal voor kleine kavels en kleinschalige gebieden.

Techniek.

 − Beproefde starre maaitafel
 − Robuuste mesaandrijving via oliebad aandrijfkast
 − 1.120 slagen/min
 − Automatisch spannen van de aandrijfriem
 − MULTIFINGER invoervijzel
 − Invoervijzel met 480 mm doorsnede
 − Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel

Gelijkmatige aandrijvingAfstrijkers vanaf de buitenzijde in te stellen (C 490, C 430, C 370)

Reserve messenbalk
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CORIOCORIO.

CORIO.

De nieuwe CORIO maïsplukkers  zijn eveneens uitgerust met 
de beproefde technieken, maar ook met unieke noviteiten.

De highlights in een oogopslag:

 − 17 graden werkhoek om verlies van kolven te voorkomen
 − Rechte plukrollen
 − Nieuwe, robuuste aandrijflijn
 − Nieuw vorm van de afdekkap voor behoedzame geleiding 
van de planten

 − Uniek opklapsysteem, om de kappen in transportstand te 
brengen 

 − Eenvoudig verwisselen en opspannen van de invoerketting 
 − In de kappen geïntegreerde slijtdelen, die kunnen worden 
vervangen

 − CORIO maïsplukkers als 5- en 4-rijer
 − Rijenafstanden van 75 en 70 cm

NIEUW
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Gebruik.

De CORIO serie maïsplukkers zijn geschikt voor de oogst van 
korrelmaïs of Com-Cob-Mix. Zowel in percelen met grote 
opbrengst of met zeer droge maïsstengels zorgen de CORIO 
maisplukkers voor een schoon plukproces.

Werkingsprincipe.

De kappen zorgen voor een gelijkmatige en tevens rustige 
aanvoer van de maïsstengels naar de plukrollen. De stengels 
worden door de plukrollen vast gegrepen en naar beneden 
getrokken. De plukplaten zorgen er gelijktijdig voor, dat de 
maïskolven schoon van de stengels worden afgetrokken.

De horizontale hakselaars versnipperen de naar beneden 
getrokken stengels. Met de invoervijzel worden de maïskolven 
naar het invoerkanaal getransporteerd.

De basiselementen van de CORIO zijn de rechte plukrollen. 

Techniek.

 − Efficiënte licht lopende aandrijving voor alle CORIO modellen
 − Eenvoudige en snelle aanpassing van het toerental door 
veranderen van de tandwielcombinatie

 − Spiraalvormige inloop aan het pluklichaam verbeteren de 
invoer van de stengels

 − Mechanisch of hydraulisch instelbare plukplaten zorgen 
ervoor dat de kolven schoon worden afgescheiden 

 − Elke plukrol is afzonderlijk beveiligd tegen overbelasting 
 − Aandrijvingen van de plukrollen en messen zijn geïntegreerd 
in de robuuste tandwielkast

 − AUTO PILOT en AUTO CONTOUR optioneel voor alle 
modellen leverbaar

CORIOCORIO.

17° werkhoek.

Met 17° hebben de CORIO  modellen de meest vlakke 
werkhoek op de markt.

 − De werkhoek werd met ca 10% verlaagd
 − Vermindering van de kolvenverliezen, speciaal verlies 
vanwege „wegspringende kolven“

 − Vooral in liggende maïs is een constante capaciteit 
gewaarborgd

Horizontale hakselaar.

Elke plukunit is uitgerust met een horizontale hakselaar, die in 
de aandrijfunit is geïntegreerd. Deze onderscheiden zich door 
een verbeterde hakselkwaliteit onder droge omstandigheden.

Exact hakselbeeld.

De exacte versnippering van de planten bevordert het 
verrotten van de restanten van de planten en zorgt voor een 
homogeen zaadbed van de opvolgende gewassen.

Topvorm.

Het voorste gedeelte van de kappen heeft een nieuwe unieke 
vorm gekregen. Bovendien werd de structuur van het 
oppervlak verbeterd.

 − Nog behoedzamere geleiding van de planten door de 
geoptimaliseerde vorm van de kappen

 − De zijwanden van de kappen werden zo ontwikkeld, dat de 
maïsstengel pas later en op een buigzamere plaats wordt 
ingevoerd, om verlies van kolven te voorkomen.

 − Verbeterde capaciteit in liggende maïs

NIEUW



32 33

CORIOCORIO.

Service positie.

Het nieuwe concept voor het openen van de kappen maakt 
een eenvoudige en snelle toegang mogelijk voor onderhoud  
of reiniging. Met een paar eenvoudige handelingen kunnen  
de kappen zonder gereedschap in de servicepositie worden 
gebracht.

Geïntegreerde slijtdelen.

Aan de linker en rechterzijde van de kappen zijn vervangbare 
slijtdelen geïntegreerd. Bij slijtage aan de betreffende plek kan 
in plaats van de complete kap alleen het versleten deel 
worden vervangen.

Zonnebloemen set. 

Door eenvoudig verwisselen van de invoerketingen kan  
de machine snel voor de oogst van zonnebloemen worden 
omgebouwd. Bovendien worden speciale messen aan de 
plukrollen, zijdelings verhogingen aan de kappen en een 
verhoging van de achterwand gemonteerd. 

Nieuw klapmechanisme. 

De kappen kunnen door een nieuw ontworpen concept 
eenvoudig in een compacte transportstand worden ingeklapt.

Kolven opvangrubbers.

Standaard zijn alle modellen voorzien van kleine 
opvangrubbers, om het naar beneden vallen van de kolven  
te voorkomen. Optioneel is een grotere kolvenopvangrubber 
leverbaar. Het monteren en demonteren gaat met een 
snelsluiting aan de kap. 

Verstellen van de plukplaten.

Afhankelijk van het model is standaard een mechanische  
of hydraulische verstelling van de plukplaten gemonteerd.  
De hydraulische variant, waarmee het verstellen gemakkelijk 
vanaf de bestuurdersstoel mogelijk is, kan ook optioneel 
worden besteld. 

Wegtransport. 

Naast het gemakkelijk inklappen, zorgt het nieuwe concept 
ook voor beter overzicht tijdens het wegvervoer, omdat het 
voorzetstuk zo 80 cm korter wordt.

NIEUW

Eenvoudige handhaving.

Het spannen en vervangen van de transportkettingen kan 
eenvoudig, comfortabel en snel worden uitgevoerd. Nadat de 
kappen in de servicestand zijn gezet, volstaat een eenvoudig 
montage bandijzer, om de kettingen te ontspannen, op te 
spannen of te vervangen. 
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Inklapbaar maaibordInklapbaar maaibord.

Gebruik.

De klapbare maaiborden hoeven niet te worden aan- en 
afgebouwd, zorgen voor een optimaal rijgedrag met 
voortreffelijk zicht en maken verplaatsing van het ene naar  
het andere perceel zonder onderbreking mogelijk. Ook bij 
transport, zowel op krappe veldwegen, smalle straten of  
in druk verkeer bieden de inklapbare maaiborden een 
voortreffelijk zicht en transporteigenschappen.

Techniek.

 − Gedeelde messenbalk en haspel
 − Eenzijdige aandrijving van het voorzetstuk
 − Mechanische aandrijving van de invoervijzel en de 
messenbalk met aandrijfkast en koppelingsas

 − Traploos in hoogte verstelbare invoervijzel

Transport.
De compacte constructie zorgt, rekening houdend met de 
toegestane transportbreedte, voor optimaal zicht en optimale 
manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes.

Zwenken.
Het volledig hydraulisch samenvouwen wordt met een druk op 
de knop geactiveerd. De stevige geprofileerde constructie van 
het frame zorgt voor nauwkeurig inklappen en garandeert een 
permanente bedrijfszekerheid.

Oogsten.
Binnen enkele seconden kan met het uitgeklapte maaibord 
worden gewerkt. Halmverdelers in de werkstand zetten, 
koppelingsas aansluiten en weg rijden.
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SUNSPEEDSUNSPEED.

SUNSPEED.

De SUNSPEED zonnebloemen maaiborden maken indruk 
door hun uniek plukconcept, zeer hoge capaciteit met 
minimale verliezen en eenvoudig bedieningscomfort.

De highlights in een oogopslag:

 − SUNSPEED zonnebloemen voorzetstuk als 8-rijer
 − Oogst uitsluitend de koppen van de zonnebloemen zonder 
stengels – plukconcept zonder stengels

 − Hoogte en toerental van de haspel kunnen eenvoudig 
vanuit de cabine synchroon worden ingesteld op de 
rijsnelheid

 − Door de verstelbare invoerplaten worden de stengels in een 
veilige positie gehouden

 − De opening tussen de schuitjes kan worden aangepast aan 
de dikte van de stengels

 − De hoek van de schuitjes is instelbaar
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SUNSPEED.

Werkingsprincipe.

Eerst worden de zonnebloemen door de schuitjes vastgepakt. 
De verstelbare invoerplaat zorgt ervoor, dat de korven van  
de zonnebloemen naar voren worden gedrukt. Tegelijkertijd 
drukt de trekwals onder de messenbalk de stengels naar 
beneden.  De invoerplaat en de trekwals voorkomen, dat  
de stengels vroegtijdig worden afgesneden. Pas wanneer  
de zonnebloemkoppen door de haspel worden gegrepen, 
worden deze afgesneden. Daardoor komen alleen de korven 
van de zonnebloemen in de invoervijzel, die hen naar het 
invoerkanaal transporteert.

Dit unieke verwerkingsprincipe zorgt voor: 
 − Laag brandstofverbruik
 − Verhoogde dors- en reinigingscapaciteit
 − Minimale slijtage van alle componenten

Gebruik. 

Het SUNSPEED zonnebloemen maaibord is de ideale 
oplossing voor het oogsten van zonnebloemen. Het unieke 
concept zorgt voor een aanmerkelijke ontlasting van het 
dorssysteem en bij de reiniging van de overige bestanddelen 
zonder korrels.

De hoge variatiemogelijkheden voor diverse rijenafstanden en 
dikte van de stengels maakt de SUNSPEED tot een universeel 
voorzetstuk voor zonnebloemen

Techniek. 

 − De messen worden met een onderhoudsvrije oliebad 
tandwielkast aangedreven

 − Hoge snijfrequentie tot 1.200 slagen/min
 − Trekwals en invoervijzel worden met kettingen en riemen 
aangedreven

 − De breedte tussen de schuitjes kan 20 mm worden versteld
 − 1.800 mm lange schuitjes voor gelijkmatige invoer van de 
stengels

 − Instelbare omtreksnelheid van de haspel
 − Instelbare snelheid van de invoervijzel
 − Automatische regeling van het haspeltoerental in relatie tot 
de rijsnelheid

Trekwals

Reserve messenbalk

Beproefde aandrijving

Verstelbare schuitjes. Verstelbare invoerplaten

1 Verstelbare invoerplaat
2 Haspel 
3 Messenbalk

4 Trekwals

SUNSPEED
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Compact maakt productief. Dorssysteem

Dorstechnologie van CLAAS.

 − Hoge doorvoercapaciteit met APS dorssysteem
 − Effectieve afscheiding van de restkorrels
 − Krachtige 3D-reiniging
 − Perfect stromanagement
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APS dorssysteem

MULTICROP korf / steenvanggoot

20% meer doorvoercapaciteit,  
0% meer diesel.

Uniek APS dorssysteem.

De AVERO 240 is de eerste in zijn klasse met APS. Dit 
revolutionaire dorssysteem verschaft al voor de dorstrommel 
de beslissende voorsprong, want het oogstmateriaal wordt 
enorm versneld van 3 m/s tot 20 m/s en zorgt voor een 
kettingreactie van extreem effectieve processen:

 − Door de versneltrommel wordt het oogstgoed beter uit 
elkaar getrokken

 − De gewasstroom is zeer gelijkmatig en tot 33% sneller
 − Door de hogere centrifugale krachten worden aanmerkelijk 
meer korrels afgescheiden

 − Tot 30% van de korrels wordt reeds in een voorkorf direct 
onder de versneltrommel afgescheiden, waardoor de 
hoofddorskorf aanmerkelijk wordt ontlast

Uiteindelijk levert het APS-systeem 20% meer 
doorvoercapaciteit bij hetzelfde brandstofverbruik. APS betaalt 
zich snel terug.

Flexibele voorkorf.

De voorkorf is uitgevoerd als MULTICROP dorskorf en 
daardoor geschikt voor alle oogstgewassen. Het 
snelwisselsysteem van twee korfsegmenten vermindert  
de ombouwtijd en verhoogt het rendement.

Langere dorsweg.

Bij het CLAAS APS dorssysteem is men erin geslaagd de 
hoofdkorf veel verder om de dorstrommel te trekken dan bij 
de standaard dorssystemen. Een hoekomtrek van 151° vindt 
u bij geen enkel ander dorssysteem. U profiteert van 
behoedzaam dorsen met ruime korf en laag trommeltoerental 
bij verlaagd brandstofverbruik.

Grote steenvanggoot.

De grote steenvanggoot biedt maximale zekerheid. Deze is 
vanaf de zijkant eenvoudig te openen en is zelfreinigend.

Betere kwaliteit van de korrels.

Voor optimale afscheiding van graankorrels en kaf biedt het 
APS dorssysteem meervoudige aanpassingsmogelijkheden en 
hulpinrichtingen zoals de beukerplaten en het intensiefdorselement. 
De beukerplaten worden binnen enkele seconden met een 
hendel naast het opvoerkanaal ingeschakeld.

De optelsom van alle APS voordelen leidt tot een verbluffend 
resultaat: de hoogste afscheidingscapaciteit met uitstekende 
kwaliteit van het oogstgoed.
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CLAAS dorssysteemEnorm veelzijdig en absoluut betrouwbaar.

In alle disciplines superieur.

De AVERO 160 werkt met het conventionele CLAAS 
dorssysteem, dat weer opnieuw bewijst hoe superieur het zijn 
beide taken vervult: dorsen en afscheiden en dat onder alle 
denkbare omstandigheden. In welke oogst of gewassen u ook 
werkt, zijn werking overtuigt over de volledige trommelbreedte 
van 1,06 m.

 − De dorsorganen zijn makkelijk bereikbaar; aan de voorkant 
via het opvoerkanaal en aan beide zijden via de grote 
inspectieopeningen

 − Gedurende de oogst is hoge betrouwbaarheid 
gegarandeerd door de uiterst robuuste constructie van alle 
aandrijvingen, met name de aandrijving van de dorstrommel

Voor alle gewaasen geschikt. De AVERO 160 
met MULTICROP korf.

De korf onder de dorstrommel is als MULTICROP korf 
geconstrueerd, waarbij de afzonderlijke korfsegmenten 
eenvoudig kunnen worden verwisseld. Daardoor kunt u de 
korf snel aan de meest verschillende gewassen aanpassen, 
zodat er altijd een goede combinatie van schoon dorsen, 
behoedzame behandeling van het oogstmateriaal en hoge 
afscheidingscapaciteit wordt bereikt.

De AVERO 160 is uitgerust met het klassieke CLAAS 
dorssytseem.

Grote steenvanggoot.

Ook de AVERO 160  biedt maximale zekerheid door de grote 
steenvanggoot. Deze is vanaf de zijkant eenvoudig te openen 
en is zelfreinigend.

MULTICROP korf. Zelflossende steenvanggoot.
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Restkorrelafscheiding | SchuddertechnologieAan de juiste kant bespaard.

Het compacte principe van CLAAS.

Het APS dorssysteem werkt zo efficiënt, dat voor de 
restkorrelafscheiding in de AVERO 240 minder schudders nodig 
zijn dan men vermoed. Dankzij APS wordt reeds 90% van de 
korrels van het stro gescheiden. Voor de overige 10% zijn 
slechts vier schudders met vier valtrappen nodig. 

De AVERO 240 presteert net zo veel als een vergelijkbare 
machine met 5 schudders zonder APS, maar behoudt de 
compacte afmetingen van een 4-schudder machine. Dit is 
economisch merkbaar. Maar ook de AVERO 160 biedt  
voor zijn afmetingen een bovengemiddelde capaciteit: het 
conventionele dorssysteem werkt perfect met de 
vier schudders samen. 

Volledig onder controle.

Om het geïnstalleerde vermogen van de machine maximaal te 
benutten en optimale dorskwaliteit te behalen, is de AVERO 
met vele controlemogelijkheden uitgerust:

 − Duidelijke weergave van de restkorrelafscheiding en 
reiniging in CIS.

 − Berekening van de oppervlakte en meting van het 
brandstofverbruik in de CIS.

 − Materiaal van de terugvoer naar de dorskorf.
 − Kijkvenster op de terugvoerelevator met verlichting.
 − Controle van het geoogste product in de graantank door 
kijkvenster.

Vier valtrappen.

De vier schudders van de AVERO werden volledig nieuw 
ontworpen en aan de hoge capaciteit van het APS 
dorssysteem aangepast. De korrels, die nog in het stro zitten, 
worden over een totale lengte van 3.900 mm over vier 
valtrappen afgescheiden. Extra strokammen zijn eveneens 
leverbaar. Zelfs grote stromassa's worden vlot en luchtig 
getransporteerd.

Actief schudden.

Bovendien wordt het stro door gestuurde raffertanden 
intensief opgeschud. Boven elke schudderhorde grijpt een 
tand krachtig van bovenaf in het stro. Door het opschudden 
wordt het stro in een dunne stromat vlot doorgevoerd en 
vallen de achtergebleven korrels ongehinderd uit het stro, 
waardoor de afscheidingscapaciteit effectief toeneemt.

Sensoren verliesindicator.
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Reiniging | GraantankEen schoon product verkoopt beter.

Krachtige ventilator.

In de AVERO zorgt een krachtige radiale windmolen voor 
optimale reiniging. De capaciteit van de windmolen kan vanuit 
de cabine traploos worden geregeld en garandeert ook bij 
ongelijkmatige belasting van de zevenkast voor constante en 
gelijkmatige verdeling van de winddruk. Geforceerde 
luchtstroom voorkomt ophopingen.

Hierbij komen de overtuigende voordelen van de door CLAAS 
ontwikkelde 3 D-reiniging:

 − Dynamische hellingcorrectie door actieve besturing van het 
bovenzeef

 − Verwerkingscapaciteit blijft stabiel tot 20% 
hellingspercentage

 − Absoluut onderhoudsvrij en zonder slijtage
 − Kan achteraf snel en eenvoudig worden ingebouwd

Grote graantank.

Als de dorstrommel, schudders en reiniging hun werk hebben 
verricht, wordt het schone graan in de graantank verzameld. 
Met een volume tot 5.600 liter laat de AVERO zijn grote 
capaciteit zien, maar heeft nog andere opmerkelijke 
eigenschappen:

 − Eenvoudige monsterneming
 − Grote overlaadhoogte
 − Ideale gewichtsverdeling
 − Goed zicht in de graantank
 − Bediening deksel van de graantank vanaf het 
bestuurdersplatform

 − Snel lossen in één rechte lijn
 − Gladde wanden voor snel en volledig lossen

Goed zicht.

Een snelle blik zegt vaak meer dan 1.000 sensoren. Visuele 
controle van het oogstgoed door het grote kijkvenster in de 
achterwand van de cabine van de AVERO. Bovendien kunt  
u vanuit de bestuurdersstoel de terugvoer eenvoudig 
controleren. Het kijkvenster is zelfs verlicht.

Uitneembare voorbereidingsbodem.

Op de voorbereidingsbodem worden de korrels (onder)  
reeds van het kaf en kortstro (boven) reeds voorgesorteerd. 
Daardoor wordt het bovenzeef ontlast en neemt de 
reinigingscapaciteit toe. Voor het reinigen kan de 
voorbereidingsbodem na de oogst eenvoudig worden 
uitgenomen.

zonder 3D
>20%

met 3D
>20%

Bijzonder grote inhoud van de graantank
AVERO 240: 5.600 l
AVERO 160: 4.200 l

3D-reiniging
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Stromanagement | PROFI CAMVan kort en klein tot lang en luchtig.

Kort gehakseld.

De AVERO verdeelt het gelijkmatig kort gehakselde stro over 
de volledige breedte van het maaibord en blaast het diep in de 
stoppels. De werpbreedte kan gemakkelijk worden ingesteld. 

De CLAAS hakselaars zijn bovendien uitgerust met een 
tegenmes. Beide componenten kunnen individueel worden 
ingesteld en aan de verschillende omstandigheden worden 
aangepast. Daardoor ontkomt er geen enkele strohalm. In 
principe wordt er gehakseld met ronddraaiende messen en 
een kam met tegenmessen. 

Met PROFI CAM alles in zicht.

Alle AVERO modellen kunnen op de strokap met een  
PROFI CAM worden uitgerust. Wanneer de camera precies  
op deze positie wordt geplaatst, kunnen gelijktijdig op de 
kleurenmonitor twee gebieden vanuit de cabine worden 
gecontroleerd:

 − Verdeling van het gehakselde materiaal/ strozwad
 − Achterkant van de machine bij achteruitrijden

In totaal kunnen er vier camera's op het systeem worden 
aangesloten en simultaan op de kleurenmonitor worden 
getoond in de cabine.

Prima stro.

De AVERO behandelt het lange stro heel voorzichtig. Dankzij 
het behoedzaam dorsen en afscheiden, blijft de structuur van 
het stro volledig intact, perfect strooisel van hoge kwaliteit. 
Wanneer de strohakselaar is uitgeschakeld, worden de 
zwaden in luchtige lagen afgelegd. Zo droogt het stro snel  
en kan makkelijker tot vaste balen worden geperst.

Eenvoudige omschakeling van hakselen naar afleggen op zwad
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RijstoogstAVERO 240.
Sterk in rijst.

Geschikt voor rijst: APS-dorssysteem. 

Rijstkorrels zijn zeer gevoelig. Om ze bij het oogsten niet te 
beschadigen, wordt in plaats van de gebruikelijke trommel 
met slaglijsten een hekeltrommel gebruikt. De pennen op de 
dorstrommel wrijven de rijstkorrels uit de pluimen van de 
rijstplant. Zij zijn versprongen op de lijsten van de dorstrommel 
geplaatst en gaan door de vaste pennen op de dorskorf. 

Bovendien worden op de afneemtrommel getande lijsten 
geschroefd, om het zware rijsstro betrouwbaar naar de 
schudders te leiden.

Het rijwerk voor de AVERO 240.

De moeilijke oogstomstandigheden in de rijstvelden 
veroorzaken een bijzonder hoge belasting van de machine. 
Voor het gebruik onder zeer vochtige omstandigheden zijn 
speciaal afgedichte assen beschikbaar. Deze garanderen  
ook onder de meest ongunstige omstandigheden 
betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Graantank HD.

Rijstkorrels zijn bijzonder agressief en veroorzaken bij de 
handling van het graan en lossen van de graantank extra 
slijtage. Daarom is er een bijzonder slijtvaste uitvoering van  
de graantank. Hierbij zijn de vijzels voor het vullen en lossen 
van de graantank en de vijzel in de lospijp voorzien van een 
speciale coating.

Standaard maaiborden C490 en C430 voor  
de rijstoogst.

In invoervijzel van deze maaiborden is eveneens leverbaar in 
een HD uitvoering. Daarbij zijn de windingen van de vijzel 
voorzien van een speciale coating om slijtage door de planten 
en het aanhechten van vuil te verminderen. Voor het zuiver 
afmaaien van de planten kunnen deze maaiborden worden 
uitgerust met twee verschillende maaisystemen:

 − Speciale dubbele vingers en drukkers voor de messenbalk 
(gebruik van arenheffers blijft mogelijk)

 − Dubbele messen (Gebruik van arenheffers niet mogelijk)

VARIO en CERIO maaiborden in de rijstoogst.

Voor de VARIO en CERIO maaiborden is eveneens een 
speciale uitvoering voor de rijstoogst leverbaar. Net als bij  
de standaard maaiborden C490 en C430 is de invoervijzel 
gecoat, om slijtage zoveel mogelijk te verminderen. Voor 
probleemloos maaien van de rijstplanten is ook hier een 
speciaal maaisysteem leverbaar. De korte dubbele vingers  
en de aangepaste drukplaten zorgen voor een exacte snede 
en werken zonder verstoppingen.
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CLAAS POWER SYSTEMSCompact maakt sterk.

Optimale aandrijving voor het beste 
resultaat.

Bij CLAAS wordt bij de ontwikkeling van machines 
permanent gestreefd naar nog hogere efficiëntie, 
grotere betrouwbaarheid en optimale rentabiliteit.

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de CLAAS 
maaidorsers. Van grote betekenis is het 
aandrijfsysteem en dit is meer dan alleen een 
sterke motor.

Onder de naam CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) 
combineert CLAAS de beste componenten in een 
unieke aandrijfsysteem. Deze levert de maximale 
capaciteit, wanneer het nodig is en is perfect op het 
machineontwerp afgestemd waardoor brandstof wordt 
bespaard, die zich snel terugverdient.



56 57

Motor | AandrijvingMeer power voor de oogst.

Hoge capaciteit.

De robuuste Perkins motor heeft veel reserve. Hij levert  
in de AVERO zoveel kracht, dat zelfs onder zware 
oogstomstandigheden nog lang met veel capaciteit kan 
worden gewerkt. Moderne technologie zorgt ervoor, dat  
het verbruik van diesel verrassend laag uitvalt. 

De AVERO voldoet dankzij SCR (selectieve katalytische 
reductie) in combinatie met EGR (Exhaust Gas Recirculation) 
met dieselfijnstoffilter aan de uitlaatgasnorm Stage IV (Tier 4). 
De voor de SCR-reactie benodigde ureumoplossing wordt in 
een 30-l-tank meegenomen. Voor het bereiken van de 
uitlaatgasnorm Stage IIIA (Tier 3) zijn geen andere systemen 
voor het na behandelen van de uitlaatgassen nodig.

De nieuwe generatie van de Perkins motoren met 116 kW / 
158 pk bij de AVERO 160 en 151 kW / 205 pk bij de AVERO 
240 maken ook onder zware oogstomstandigheden lange en 
productieve inzet mogelijk.

 − Geoptimaliseerd verbrandingsproces
 − Verbeterd rendement
 − Lager brandstofverbruik
 − Optimale overbrenging van de aandrijfkracht
 − Inhoud brandstoftank 400 liter

Intelligente rijaandrijving.

U hoeft niet meer te koppelen of te schakelen, waardoor u 
zich volledig op het dorsen kunt concentreren. De innovatieve 
hydrostatische rijaandrijving van de AVERO bedient u heel 
comfortabel met de multifunctionele hendel.

Dit hoge bedieningscomfort zorgt voor meer capaciteit door 
sneller keren op de kopakker en optimale aanpassing van de 
rijsnelheid aan wisselende oogstomstandigheden. De grote 
pompopbrengst zorgt onder alle omstandigheden voor een 
soepel rijgedrag.

AVERO 240 / 160: 400 l brandstoftank.
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Koelsysteem | OnderhoudCompact maakt snel.

Goed bereikbaar.

De lange service-intervallen van de AVERO worden 
gekenmerkt door korte stilstand, wanneer een servicebeurt 
nodig is. Alle belangrijke onderhoudspunten zijn zeer goed 
bereikbaar. En het beste van alles: u kunt zeer veel zelf in  
de kortste tijd uitvoeren.

Eenvoudig onderhoud.

 − Opklapbaar rooster voor de koelelementen, die snel 
handmatig kunnen worden gereinigd

 − Grote zijpanelen uit één stuk bieden gemakkelijk toegang.
 − Met de opklapbare en verplaatsbare ladder zijn de 
motorruimte en andere onderhoudsplaatsen gemakkelijk 
bereikbaar

 − Indien nodig kan de strogeleideklep worden geopend
 − Lange service-intervallen
 − Centrale smeerblokken
 − Grote gereedschapskist

Intelligent koelsysteem met automatische 
stofafzuiging.

De AVERO werkt met een efficiënte gecombineerde koeling 
voor motor, hydrauliekolie en airconditioning. De automatische 
stofafzuiging zorgt voor continue reiniging van de hydraulisch 
roterende koelerkorf, zodat altijd de maximale koelcapaciteit 
beschikbaar is. De koellamellen blijven merkbaar schoner. 
Voor eenvoudige reiniging kan de koelerkorf worden 
opgeklapt.

Goede toegankelijkheid van de 
motorruimte

Grote zijpanelen voor goede 
bereikbaarheid
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CLAAS Service & PartsZodat alles perfect verloopt.
CLAAS Service & Parts.

Altijd snel ter plaatse.

Een dicht servicenetwerk en persoonlijke contactpersonen 
staan garant voor onze permanent goede bereikbaarheid – 
van verkoopmedewerkers tot technisch advies en 
servicedienst. Zodat alles perfect verloopt.

Altijd up-to-date.

CLAAS dealers behoren wereldwijd tot de best presterende 
mechanisatiebedrijven in de landbouw. De technici zijn hoog 
opgeleid en professioneel uitgerust met speciaal gereedschap 
en diagnoseapparatuur. De CLAAS Service kenmerkt zich 
door een kwalitatief hoogstaande werkmethode, die perfect 
voldoet aan uw verwachtingen ten aanzien van deskundigheid 
en betrouwbaarheid.

Uw eisen worden serieus genomen.

U kunt er op vertrouwen: wanneer u ons nodig heeft, zijn we 
er. Overal. Snel. Betrouwbaar. Indien nodig 24 uur per dag. 
Met een nauwkeurige oplossing, die uw machine en uw bedrijf 
verlangt. Zodat alles perfect verloopt. 

ORIGINAL onderdelen en toebehoren.

Speciaal op uw machine afgestemd: specifieke onderdelen, 
kwalitatief hoogwaardige hulpstoffen en nuttige accessoires. 
Maak gebruik van onze uitgebreid assortiment producten, 
waarmee wij u precies de oplossing aanbieden, die uw 
machine voor 100% bedrijfszekerheid nodig heeft. Zodat  
alles perfect verloopt.

Zekerheid is in te plannen.

Onze serviceproducten helpen u de bedrijfszekerheid van uw 
machine te verhogen, het risico van uitval te beperken en met 
vaste kosten te kunnen calculeren. CLAAS XtraCARE biedt u 
voorspelbare zekerheid voor uw machine. Zodat alles perfect 
verloopt.

Vanuit Hamm over de gehele wereld.

Ons centraal onderdelenmagazijn levert alle ORIGINAL 
onderdelen snel en betrouwbaar over de gehele wereld.  
Uw lokale CLAAS dealer biedt u binnen de kortste tijd een 
oplossing: voor uw oogst, voor uw bedrijf. Zodat alles  
perfect verloopt.

Oplossing van het probleem door diagnose op 
afstand: CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS op uw machine koppelt voor u  
twee belangrijke aspecten: snelle service door de CLAAS 
servicemonteur plus economische voordelen bij uw 
werkzaamheden door het draadloze netwerk. Wij lossen uw 
problemen ter plaatse op – ook wanneer u ons niet kunt zien. 
Zodat alles perfect verloopt.

Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, 
Duitsland, beschikt over 155.000 verschillende 
onderdelen op een bedrijfsterrein van meer dan 

100.000 m2.
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Uitrusting

1 Comfortcabine

2 Intensiefschudders

3 Perkins motor

4 PROFI CAM

5 Strohakselaar 

6 3D-reiniging

7 HP schudders

8 Windmolen

9 APS

10 Hydrostatische haspelaandrijving

11 Opklapbare halmverdeler

12 VARIO-maaibord

13 Multiconnector

14 CIS

Overtuigende techniek.

De AVERO 240.
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Uitrusting

1 Comfortcabine

2 Intensiefschudders

3 Perkins motor

4 Strohakselaar 

5 3D-reiniging

6 HP schudders

7 Windmolen

8 Hydrostatische haspelaandrijving

9 Opklapbare halmverdeler

10 VARIO-maaibord

11 Multiconnector

12 CIS

Overtuigende techniek.

De AVERO 160.
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Dorstechnologie.

 − Dankzij APS 20% meer doorvoercapaciteit bij hetzelfde 
brandstofverbruik

 − Snelle aanpassing aan verschillende gewassen door  
de MULTICROP dorskorf

 − 3D-reiniging voor hellingen tot 20%
 − CLAAS intensiefschudder met hoog rendement.

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Perkins motoren met hoge aandrijfkracht en reserve 
capaciteit

 − Rijaandrijving volgens de modernste hydro-technologie
 − Sneller, makkelijker toegang tot onderhoudspunten
 − FIRST CLAAS SERVICE de klok rond

Cabine.

 − De grote cabine met optimale geluidsisolatie maakt uiterst 
rustig en geconcentreerd werken mogelijk

 − Visuele controle van de terugvoer vanuit de 
bestuurdersstoel door verlicht kijkvenster

 − Veelzijdige multifunctionele hendel en CLAAS Informations 
System (CIS) voor een optimaal samenspel tussen 
bestuurder en machine

Maaiborden.

 − VARIO-maaiborden leveren 10% meer capaciteit door 
geoptimaliseerde gewasstroom

 − Veelzijdige inzetmogelijkheden door CORIO, inklapbaar 
maaibord of MAXFLEX maaibord

Compact maakt flexibel.  
De argumenten.

CLAAS is voortdurend bezig zijn machines aan de eisen van de praktijk aan te passen. Daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en er kan sprake zijn  
van uitrustingen die niet tot de standaarduitvoering behoren. Deze folder werd opgesteld voor wereldwijd gebruik. Voor de leverbare technische uitrustingen dient u de prijslijst van uw CLAAS-dealer  
te raadplegen. Op de foto’s werden soms de beschermkappen van de machines verwijderd om de werking van de machine duidelijker te illustreren. Om ongelukken te voorkomen mogen deze onder  
geen beding eigenmachtig worden weggenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.
Alle technische gegevens over de motoren zijn gebaseerd op de Europese richtlijn voor uitlaatgas regelgeving: Stage. De aanduiding van de Tier-norm dient in deze brochure alleen ter informatie  
en betere leesbaarheid. Een toelating voor regio's, waar de emissienormen op basis van Tier geregeld zijn, komt hierdoor niet in aanmerking.

●  Standaard      ○  Optie      □  Leverbaar      –  Niet leverbaar●  Standaard      ○  Optie      □  Leverbaar      –  Niet leverbaar
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Dorssysteem
Dorssysteem met acceleratietrommel (APS) ● –
Toerental versneltrommel 80% van de dorstrommel –
MULTICROP ● ●
Trommelbreedte mm 1060 1060
Trommeldiameter mm 450 450
Trommeltoerental 650 - 1500 t/min ● ● 
Trommeltoerental 500 – 1400 t/min ● ●
Reductie toerental dorskorf t/min 300, 430, 550 300, 430, 550
Omtrekhoek van de voorafscheidingskorf graden 60 –
Omtrekhoek dorskorf graden 151 117
Beukerplaten van buitenaf inschakelen ● –
Korfverstelling proportioneel met 1 hendel voor beide korven vanuit de cabine ● –
Verstellen van de korf vanuit de cabine, 1 proportionele hendel – ●
Grote steenvanggoot ● ●

Restkorrelafscheiding
Schudders aantal 4 4
Schuddertrappen aantal 4 4
Schudderlengte mm 3900 3900
Schudderoppervlakte m2 4,13 4,13
Afscheidingsoppervlakte m2 4,8 4,8
1 intensiefschudder ● ●

Reiniging
Uitneembare voorbereidingsbodem ● ●
Ventilator Windmolen Windmolen
Ventilatorverstelling, elektrisch ● ●
Gedeelde, tegenlopende zeefkast ● ●
3D-reiniging ○ ○
Zeven 2-banen 2-banen
Totale zeefoppervlakte m2 3,00 3,00
Lamellenzeef ● ●
Terugvoer naar de dorskorf ● ●
Terugvoer tijdens het rijden zichtbaar vanuit de cabine ● ●

Graantank
Volume l 5600 4200
Zwenkhoek lospijp graden 101 101
Loscapaciteit l/s 51 51

Hakselaar
STANDARD CUT hakselaar met 40 messen ● ●

Motor
Fabrikant Perkins Perkins
Uitlaatgasnorm Stage IV (Tier 4)

Nabehandeling uitlaatgassen SCR en EGR met DPF ● ●
Type 1206 F-E70TA 1206 F-E70TA
Cilinders / inhoud aantal / l R 6/7,0 R 6/7,0
Maximaal vermogen (ECE R 120) kW/pk 151/205 116/158
Ureumtank 30 l ● ●
Inhoud brandstoftank l 400 400

Uitlaatgasnorm Stage IIIA (Tier 3)
Type 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Cilinders / inhoud aantal / l R6/7,0 R6/7,0
Maximaal vermogen (ECE R 120) kW/pk 151/205 116/158

Gewichten
zonder maaibord, hakselaar1 8700 8250

1 Kunnen van de uitrusting afwijken

5466 mm

4907 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

C 430 (4320 mm)

C 490 (4920 mm)

VARIO 500 (4950 mm)

VARIO 560 (5560 mm)
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Bandenmaten van de aangedreven as

Breedte dorssysteem mm 1060 1060

Bandenmaten Uitwendige breedte
23.1-26 12 PR R1 KB F20 m 3,03 3,03
23.1-26 12 PR R1 KB F16 m 2,82 2,82
620/75 R 26 m 3,03 3,03
620/75 R 30 m 2,96 2,96
650/75 R 32 m 2,98 2,98
24.5-32 R-2 (Rijst) m 3,18 –
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Bandenmaten van de stuuras

Breedte dorssysteem mm 1060 1060

Bandenmaten Uitwendige breedte
12.5/80-18 m 2,68 2,68
14.5/75-20 m 2,71 2,71
440/65 R 24 m 2,93 2,93
500/60-22.5 m 2,89 2,89
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Voorzetstukken
VARIO maaiborden VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 VARIO 560, VARIO 500
CERIO maaiborden CERIO 620, CERIO 560 CERIO 560
Standaard maaiborden C 490, C 430, C 370 C 490, C 430, C 370
Koolzaad voorzetstuk voor alle standaard- en VARIO maaiborden
Opklapbare maaiborden C 450 –
CORIO 575 C, 570 C, 475 C, 470 C 575 C, 570 C, 475 C, 470 C
SUNSPEED 8-70, 8-75 8-70, 8-75

Standaard maaiborden
Effectieve maaibreedten m C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 

C 370 (3,71 m)
C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 
C 370 (3,71 m)

Opklapbare halmverdeler ● ●
Afstand messen – invoervijzel (min./max.) mm 580 580
Snijfrequentie Slagen/min 1120 1120
Multipennen invoervijzel ● ●
Terugdraai-inrichting, hydraulisch ● ●
Toerentalverstelling van de haspel, elektrohydraulisch ● ●
Hoogteverstelling van de haspel, elektrohydraulisch ● ●
Horizontale verstelling van de haspel, elektrohydraulisch ● ●
Maaibordautomaat

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Automatische regeling haspeltoerental ○ ○

VARIO maaiborden
Effectieve maaibreedten m VARIO 620 (6,17 m), 

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

Opklapbare halmverdeler ● ●
Afstand messen-invoervijzel mm 493 / 1134 493 / 1134
Multipennen invoervijzel ● ●
Terugdraai-inrichting, hydraulisch ● ●
Haspelaandrijving, hydrostatisch t/min 8-60 8-60
Toerentalverstelling van de haspel, elektrohydraulisch ● ●
Hoogteverstelling van de haspel, elektrohydraulisch ● ●
Horizontale verstelling van de haspel, elektrohydraulisch ● ●
Maaibordautomaat

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○
Automatische regeling haspeltoerental ○ ○

●  Standaard      ○  Optie      □  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Zeker beter oogsten.

HRC / LRC / 121017280217 KK DC 0317

Kamps de Wild BV
Postbus 241
6900 AE ZEVENAAR
tel : 0316-36 91 11
www.kampsdewild.nl


