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Ułatwia wykonywanie trudnych zadań.

Wypróbuj nowy XERION.

Istnieją ciągniki, które stają się sobą dopiero docierając do granicy wydajności. 
Właśnie w tym celu je zbudowano. Przykładem może być XERION, którego uni-
kalna koncepcja zapewnia maksymalną trakcję, siłę uciągu i dynamikę.

Kto słucha klientów ten wie, że nawet najlepsza maszyna może stać się jeszcze 
lepsza: podwozie może jeszcze lepiej chronić glebę, moc silnika może być jesz-
cze bardziej imponująca, a obsługa bardziej komfortowa. Zachęcamy do wypró-
bowania nowego XERION: aby ciężka praca stała się łatwiejsza.

Odkryj nowy XERION i jego wszech-
stronne zastosowania.
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XERION 5000–4200
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Koncepcja TRACSiła zamienia się w efektywność.

Sześć zalet. Nieskończone możliwości zastosowania.
 − Cztery równe koła, ogumienie bliźniacze lub gąsienice 
zamieniają siłę uciągu w moc pociągową.

 − Dwie osie kierowane umożliwiają pięć rodzajów kiero-
wania na potrzeby różnych zastosowań

 − Balastowanie do 6,8 t z przodu i z tyłu  
 − Pełna rama nośna umożliwia udźwig nawet 15 t na oś
 − Bezstopniowy napęd jezdny do 530 KM ułatwia 
oszczędność paliwa

 − Intuicyjna obsługa XERION za pośrednictwem ekranu 
dotykowego CEBIS

Cztery warianty. Unikalna konstrukcja. 

XERION jest wyjątkowy. Wystarczy rzucić okiem: cztery równe 
koła lub gąsienice na dwóch osiach kierowanych, konstrukcja 
z pełną ramą o dużym udźwigu, bezstopniowy napęd jezdny 
do 530 KM oraz komfortowa obsługa – dostępne tylko 
w CLAAS.

 − TRAC z kabiną stałą (strona 8)
 − TRAC TS z podwoziem gąsienicowym (strona 10)
 − TRAC VC z kabiną obracaną (strona 12)
 − SADDLE TRAC z miejscem na nadbudowany zbiornik 
(strona 14)
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TRACXERION TRAC. 
W polu nie do pobicia.

TRAC z kabiną na środku.

XERION TRAC to właściwy wariant do prac uprawowych. 
Jego amortyzowana, komfortowa kabina znajduje się w środ-
kowej części pojazdu. Wyposażono go w duże szyby zapew-
niające wyjątkowo dobrą widoczność. 

Zalety.
 − Wysoka trakcja i duża moc pociągowa zapewniają korzyści 
na polu

 − Balastowanie i kulowy zaczep siodłowy rozdzielają równo-
miernie wszystkie obciążenia na obie osie napędzane

 − Duża powierzchnia przylegania opon chroni glebę

Obszary zastosowań.

Uprawa gleby. 
Cztery równe koła zapewniają wysoką siłę trakcyjną. Ciężar 
jest idealnie rozłożony, a maszynę można łatwo balastować.

Siew. 
Uzyskuje się wysoką wydajność powierzchniową. Dostoso-
wane zarządzanie silnikiem daje oszczędność paliwa. 

Transport na polu. 
Szybkie przejazdy z dużą siłą uciągu. Przekładnia CMATIC 
zapewnia wysoki komfort jazdy. 

Rozlewanie gnojownicy. 
Hydraulika pracuje z wydatkiem 250 l/min. Okrąg zawracania 
wynosi zaledwie 15,7 m. Psi chód chroni glebę. 
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TRAC TSXERION TRAC TS.  
Chroni glebę jak żaden inny.

TRAC TS z podwoziem gąsienicowym. 

Potrzebę XERION z podwoziem gąsienicowym zgłaszali rol-
nicy z całego świata, którzy pracują na glebach wrażliwych 
na nacisk lub w warunkach wymagających większej 
powierzchni przylegania. 

Podwozie nowego XERION TRAC TS jest wyposażone 
w cztery gąsienice trójkątne. Dzięki temu zapewnia powierzch-
nię przylegania nawet o 25% większą w porównaniu z wer-
sjami kołowymi. Mimo tego TRAC TS podczas jazdy po dro-
dze nie przekracza dopuszczalnej szerokości 3 m. Podwozia 
gąsienicowe są dostępne dla modeli XERION 5000 i 4500. 

Zalety.
 − Korzyści z dużej trakcji w każdych warunkach pracy
 − Przejazdy chroniące glebę są możliwe również w trudnych 
warunkach

 − Dopuszczalna masa całkowita 30 t oraz powierzchnia przy-
legania wynosząca 4,72 m2 niezależnie zamieniają siłę sil-
nika w siłę pociągową

 − Amortyzowana kabina jest umieszczona w środkowej czę-
ści, co zapewnia doskonałą widoczność.

 − Bezpieczna i wygodna jazda z prędkością 30 km/h
 − Szerokość pojazdu wynosząca 3 m umożliwia bezproble-
mową jazdę po drodze 

Obszary zastosowań.

Intensywna uprawa gleby. 
Mimo wysokiej siły pociągowej maszyna wywiera mniejszy 
nacisk na podłoże. 

Siew.
Możliwe są wysokie wydajności powierzchniowe. Gleba jest 
chroniona, a inteligentne zarządzanie silnikiem oszczędza 
paliwo. 
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TRAC VCXERION TRAC VC.  
Jazda do tyłu nigdy nie była tak wygodna.

TRAC VC z obracaną kabiną.

Niektóre zastosowania wymagają wyjątkowo dobrego widoku 
na tył ciągnika. Obracana kabina (VC oznacza Variable Cab) to 
najbardziej komfortowe rozwiązanie do jazdy tyłem, jakie 
można sobie wyobrazić. Naciśnięciem przycisku można 
w ciągu kilku sekund obrócić całą kabinę w środkowej części 
i umieścić ją nad osią tylną. 

Zalety.
 − Doskonały widok na tył maszyny
 − Elementy sterowania obracają się automatycznie razem 
z kabiną

 − Wszystkie funkcje można stosować logicznie podczas jazdy 
w nowym kierunku

 − Nowy podłokietnik z wbudowanym ekranem dotykowym 
CEBIS sprawia, że obsługa jest odczuwalnie wygodniejsza

 − Kabina umieszczona pośrodku zapewnia wysoki komfort 
jazdy po drodze

Obszary zastosowań.

Produkcja kiszonki. 
Przy psim chodzie udaje się uzyskać optymalne zagęszczenie. 
Operator maszyny ma do dyspozycji ogromną siłę przesuwu. 

Rozdrabnianie drewna. 
XERION jest szybko gotowy do pracy. WOM jest wydajny, 
a operator ma zapewnioną dobry widok na wszystkie strony. 

Mulczowanie. 
Moc WOM jest wysoka również w obniżonym zakresie liczby 
obrotów. Maszyna zużywa mniej paliwa na godzinę. 

Odgarnianie śniegu. 
CMATIC umożliwia precyzyjną jazdę od 0,05 km/h. Prześwit 
jest wysoki. Operator ma nieograniczoną widoczność. 
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SADDLE TRACXERION SADDLE TRAC.
Na nim można polegać.

Dużo miejsca dla maszyn nabudowanych.

Kabina w SADDLE TRAC jest na stałe zamocowana nad osią 
przednią, co zapewnia dużo miejsca z tyłu na różne maszyny 
nadbudowane. Dzięki temu XERION z nabudowaną beczką 
staje się samobieżną maszyną do rozlewania gnojowicy, która 
dodatkowo dysponuje jeszcze wystarczającą mocą na roz-
dzielanie i wprowadzanie gnojowicy do gleby.

Wraz z XERION SADDLE TRAC gospodarstwo zyskuje do 
dyspozycji nośnik ładunku, który niezawodnie wykonuje 
wszystkie inne zadania dużego ciągnika.

Zalety.
 − Różne maszyny nabudowane czynią z SADDLE TRAC peł-
nowartościową maszynę samobieżną.

 − Równomierny rozdział ciężaru umożliwia wyraźnie wcze-
śniejszy wyjazd w pole

 − Cztery duże opony oraz kierowanie psim chodem chronią 
glebę również podczas intensywnych prac

 − Dzięki 462 KM i momentowi obrotowemu 2200 Nm 
XERION 4200 ma do dyspozycji wystarczające rezerwy

Obszary zastosowań.

Aplikacja gnojowicy i substratów.
Hydraulika mocy działa z wydatkiem 250 l/min. Okrąg zawra-
cania wynosi zaledwie 15,7 m. 

Siew i nawożenie. 
Wcześniej na polu, wystarczające moce przerobowe do 
dużych wydajności powierzchniowych. 

Produkcja kiszonki. 
Przedni podnośnik przekonuje pełną wydajnością spychania 
do silosu. W efekcie osiąga się optymalne zagęszczenie.
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Napęd będący wynikiem współpracy naj-
lepszych komponentów. 

Maszyna CLAAS to coś więcej niż tylko suma jej elemen-
tów. Wysoka moc pojawia się tylko wtedy, gdy części są 
wzajemnie dopasowane i odpowiednio współdziałają. 

Pod nazwą CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) łączymy naj-
lepsze komponenty w inteligentny system napędowy. 
Pełna moc silnika tylko wtedy, gdy jest potrzebna. 
Napędy, które pasują do zastosowań maszyn. Oszczędza-
jąca paliwo technologia, która szybko się zwraca dla 
przedsiębiorstwa. 
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Zintegrowana wtórna obróbka spalin. 
 − Stage V dzięki technologii SCR, filtrowi cząstek stałych 
(DPF) oraz katalizatorowi utleniania (DOC) 

 − Układ zamontowany pod kabiną

SilnikMoc zawsze wtedy, gdy jest potrzebna.
NOWOŚĆ

Powstały z myślą o oszczędności paliwa. 
 − Zwiększenie mocy o 27 KM do 462 KM 
w XERION 4200

 − Bardzo duża moc silników nawet w niskim zakresie 
liczby obrotów 

 − Stały przebieg momentu obrotowego 
 − Pełna integracja wtórnej obróbki spalin bez wpływu 
na widoczność 

 − Inteligentne chłodzenie dzięki oszczędzającej paliwo 
regulacji liczby obrotów wentylatora

 − Czyszczenie chłodnicy podczas jazdy możliwe dzięki 
rewersji wentylatora poprzez naciśnięcie przycisku.

XERION 5000 4500 4200
Liczba cylindrów 6 6 6
Pojemność cm3 12800 12800 10700
Moc nom. (ECE R 120)1 kW/KM 374/509 353/480 337/458
Moc maks. (ECE R 120)1 kW/KM 390/530 360/490 340/462
Maks. moment obr. (ECE R 120)1 Nm 2600 2400 2200

1 Odpowiada ISO TR 14396

Imponująca wydajność.

CLAAS POWER SYSTEMS łączy wydajne silniki 6-cylindrowe 
marki Mercedes-Benz z prostym układem napędowym. Już 
w niskim zakresie obrotów silnika wszystkie trzy maszyny 
mają do dyspozycji ogromny moment obrotowy. XERION 
5000 zapewnia maksymalny moment obrotowy rzędu  
2600 Nm przy wyłączonym WOM. Koncepcja niskiej liczby 
obrotów zmniejsza prędkość jałową silnika z 800 obr./min na 
730 obr./min. 

462 KM już w XERION 4200.
W XERION 4200 moc została zwiększona o 27 KM. Operato-
rów ucieszy większy moment obrotowy przy niższej liczbie 
obrotów silnika – a tym samym większa dynamika jazdy, więk-
sze rezerwy mocy i mniejsze zużycie paliwa.

 − Maksymalny moment obrotowy 2200 Nm
 − Płynna praca
 − Większa siła i zwinność

Najnowsza generacja silników. 
 − 6-cylindrowe, rzędowe silniki Mercedes-Benz 
 − Moc maksymalna od 462 do 530 KM
 − Wtrysk paliwa Common Rail oraz rozrusznik 24 V
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Unikalna w tej klasie mocy.

Bezstopniowa przekładnia CMATIC marki ZF to klasa sama 
w sobie. W zakresie od 0,05 do 50 km/h operator widzi korzy-
ści nie tylko z doskonałego komfortu jazdy, lecz również 
z efektywnego przeniesienia mocy z wysokim udziałem 
mechanicznym.

Dzięki prostoliniowemu przeniesieniu napędu moc silnika 
dociera bezpośrednio na osie i WOM. Załączane dyferencjały 
wzdłużne i poprzeczne zapewniają optymalny przepływ mocy, 
gdy jest to konieczne.

PrzekładniaBezstopniowa jazda jest bardziej komfortowa.

Moc równa się wydajność.
 − Technologia przekładni CMATIC umożliwia komfor-
tową, bezstopniową jazdę od 0,05 do 50 km/h

 − Prostoliniowa konstrukcja przeniesienia napędu 
umożliwia bezpośrednie przenoszenie mocy silnika. 

 − Stały napęd wszystkich kół
 − Wysoka skuteczność w czterech automatycznie 
załączanych zakresach jazdy

 − Ogromna siła uciągu dzięki dużym powierzchniom 
przylegania

 − Łatwa obsługa pedałem jazdy lub uchwytem 
wielofunkcyjnym

XERION TRAC TS z prędkością do 30 km/h.
Podwozie gąsienicowe umożliwia jazdę po drodze z prędko-
ścią nawet 30 km/h, a jednocześnie zapewnia doskonały 
komfort.

Obsługa odbywa się łatwo i wygodnie pedałem jezdnym lub 
uchwytem wielofunkcyjnym. Podczas pracy na polu lub przy 
stałej liczbie obrotów WOM dopasowanie prędkości jazdy 
odbywa się automatycznie. Dzięki łatwo sterowanemu obniża-
niu obrotów silnika można wyraźnie zmniejszyć zużycie paliwa 
podczas pracy.

Krótkie czasy przejazdów z prędkością 40 lub 50 km/h. 
W wersjach kołowych XERION zależnie od wariantu przekładni 
możliwe jest osiągnięcie prędkości do 50 km/h. W przypadku 
kabiny obrotowej można jechać z prędkością do 50 km/h 
również do tyłu.
 

Bezpieczne zatrzymywanie. 
XERION zatrzyma się, gdy tylko operator zdejmie nogę z gazu. 
Ciągnik utrzymuje położenie bez aktywacji pedału hamulca.
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BudowaNiezwykła zwinność  
dzięki pięciu programom kierowania.

Kierowanie dopasowane do każdych warunków.
Dwie osie kierowane umożliwiają sterowanie XERION na pięć 
różnych sposobów. Pozostają aktywne także na nawrotach. 

1 Standardowy program kierowania.
 − Połączenie kierowania wszystkimi kołami i osią przednią
 − Powyżej 5° skrętu przedniej osi, oś tylna jest prowadzona 
nadążnie, elektrohydraulicznie

 − Stała redukcja kąta skrętu powyżej 12  km/h 
 − Pełne zaryglowanie przy 40 km/h 

Opcja DYNAMIC STEERING.
 − Maksymalny skręt kół osiągany z wyraźnie mniejszą 
liczbą obrotów kierownicy 

 − Zwiększa to komfort i dynamikę zawracania maszyny na 
nawrotach

2 Kierowanie wszystkimi kołami.
 − Tylna oś jest sterowana jednocześnie z osią przednią, ale 
w przeciwnym kierunku

 − Skręt kół osi następuje równocześnie 

3 Jednostronny psi chód.
 − Sterowanie osią tylną odbywa się oddzielnie za pośrednic-
twem uchwytu wielofunkcyjnego CMOTION

4 Tryb chroniący glebę (mały psi chód).
 − Oś tylna porusza się w równoległym śladzie do osi przedniej 
 − 75% blokady układu kierowniczego może być 
wykorzystane

 − Korekty kierowania do 4° odbywają się kierownicą przez 
oś przednią 

5 Duży psi chód.
 − Oś tylna porusza się w równoległym śladzie do osi przedniej
 − Oś tylna zostaje wysterowana jednorazowo poprzez uchwyt 
wielofunkcyjny CMOTION

 − Możliwość dokonywania drobnych korekt kierowania

Zaleta:
Maksymalne wykorzystanie 
powierzchni przylegania

Główne zastosowania: 
Praca w silosie

Stworzony z myślą o wysokich obciążeniach.

Dzięki unikalnej konstrukcji ramowej XERION nadaje się 
do dużych obciążeń. Łączone śrubowo, a nie spawane rury 
poprzeczne ramy są przykładem większej wytrzymałości 
i odporności. Osie Heavy Duty opracowano z myślą o obcią-
żeniu do 15 t na oś z prędkością do 50 km/h. Dzięki dwóm 
osiom kierowanym XERION pozostaje zwrotny i szybki mimo 
swoich rozmiarów i masy. 

Kula pociągowa o wymiarze 110 mm do dołączania dużych 
beczek z gnojowicą znajduje się tuż za kabiną. Rozdziela 
obciążenie dołączonej beczki na obie osie. Rozstaw kół wyno-
szący 3,6 m zapewnia przy tym wysoki komfort jazdy.

Zaleta:
Korekta znoszenia utrzymuje ciągnik 
na właściwym torze 

Główne zastosowania: 
Uprawa gleby i siew na zboczu

Zaleta:
Wysoka zwrotność

Główne zastosowania: 
Uprawa gleby 
Siew

Zaleta:
Wysoka stabilność jazdy

Główne zastosowania: 
Jazda po drogach
Transport polowy  
(przyczepa przeładowcza)

Zaleta:
Ochrona gleby (eliminacja podwój-
nego ugniatania)

Główne zastosowania: 
Rozlewanie gnojownicy

Stabilność, na którą można liczyć każdego dnia. 
 − Wytrzymała, niezwykle solidna pełna rama 
 − Osie Heavy Duty o obciążeniu 15 t do 50 km/h
 − W pełni zintegrowany podnośnik o udźwigu maks. 
8,4 t z przodu i 13,6 t z tyłu
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PodwozieMoc przeniesiona na glebę. 

Trzy warianty przeniesienia mocy.

XERION ma trzy możliwości przeniesienia napędu na cztery 
koła na podłoże: łagodny dla gleby system gąsienicowy, 
cztery koła o równej wielkości lub podwójne ogumienie, które 
podwaja powierzchnię styku z podłożem.

1 Cztery kierowane gąsienice trójkątne. 
 − Maksymalna trakcja i niewielki poślizg dzięki powierzchni 
przylegania wynoszącej łącznie ok. 4,7 m2 (nawet o 25% 
więcej w porównaniu z wariantem kołowym o czterech 
oponach)

 − Duża moc uciągu na glebach wrażliwych na nacisk
 − Wysoka ochrona gleby oraz dobre dopasowanie do 
podłoża

 − Na drodze z prędkością maks. 30 km/h i szerokością poni-
żej 3 m

2 Cztery równe koła.
 − Średnica 2,16 m 
 − Komfortowa jazda po drodze z prędkością do 40 lub 
50 km/h

 − Powierzchnia przylegania ok. 3,7 m2 z ogumieniem 
900/60 R 42 i ciśnieniem w oponach wynoszącym 1 bar 

 − Opcjonalny układ regulacji ciśnienia w oponach za pośred-
nictwem systemu informacji pokładowej CEBIS

 − Nie więcej niż 3,0 m szerokości z oponami 710/70 R 42

3 Podwójne ogumienie.
 − Wysoki stopień ochrony gleby dzięki podwójnemu 
ogumieniu

 − Dostępne są opony o wymiarach 650/85 R 38,  
710/70 R 42 i 710/75 R 42

 − Felgi kół zewnętrznych są na stałe ześrubowane z felgami 
wewnętrznymi za pomocą pierścieni dystansowych

 − Dzielone pierścienie dystansowe umożliwiają szybki demon-
taż kół zewnętrznych oraz jazdę po drodze (< 3 m) 
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BalastowaniePrawidłowe balastowanie zwiększa efektywność. 

Balastowanie oszczędza paliwo. 

Zbyt często praca odbywa się ze zbyt dużym ciężarem. Nad-
mierny balast nie dodaje jednak mocy pociągowej, lecz zwięk-
sza zużycie paliwa. XERION można precyzyjnie i łatwo bala-
stować do każdego zastosowania. Płyty o masie 400 kg 
można szybko przekładać i mocować szybkozłączem.

Balastowanie przodu.
Masę XERION można zwiększyć z przodu o 3400 kg. Obciąż-
nik bazowy waży 1800 kg i może pomieścić nawet cztery 
płyty o masie po 400 kg. Jest on dostępny dla podnośnika 
przedniego lub w wersji ze wspornikiem obciążników.

Balastowanie tyłu. 
Tył XERION można również balastować obciążeniem 3400 kg. 
Montowana na stałe płyta podstawowa ważąca 200 kg 
zapewnia miejsce dla ośmiu płyt po 400 kg. Można je szybko 
dołączać i odłączać, korzystając z ładowarki teleskopowej, 
kołowej lub przedniego ładowacza.

Wskazówki dotyczące balastowania. 
1 Najmniej jak to możliwe – ale tyle, ile potrzeba. 
2 Na polu potrzeba balastowania zmniejsza się wraz ze 

wzrostem prędkości jazdy. 
3 Praca na polu powinna odbywać się z poślizgiem kół 

wynoszącym średnio ponad 6% – w przeciwnym razie 
balastowanie ciągnika będzie zbyt duże

1 Obciążnik bazowy do podnośnika przedniego 
2 Obciążnik bazowy montowany na stałe
3 Płyta modułowa o masie 400 kg
4 Płyta podstawowa z tyłu za kabiną

Właściwy obciążnik do każdej pracy. 
 − Możliwość balastowania przodu i tyłu obciążeniem 
wynoszącym nawet 3400 kg 

 − Szybkie dołączanie i odłączanie obciążników
 − Wszystkie płyty są bezpiecznie zablokowane 
szybkozłączem

 − Dostosowane balastowanie umożliwia oszczędność 
paliwa

Zmienne balastowanie montowane z przodu Możliwość balastowania z tyłu do 3400 kg.

Maks. prędkość jazdy 
z pełnym obciążeniem

Maks. dopuszczalna masa pojazdu 
(włącznie z pionowym obciążeniem 

dołączanego narzędzia w t)

8 km/h 24 t
10 km/h 22,5 t
12 km/h 18,5 t

Przed rozpoczęciem pracy należy oszacować prędkość jazdy z narzędziem 
roboczym. Jeżeli np. zwiększy się masę do jazdy z prędkością 8 km/h, a potem 
pracuje z prędkością 12 km/h, nadmierne obciążenie maszyny wynosi niemal 
6 t. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zauważalny wzrost zużycia paliwa.
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Zaczepy i WOMTworzenie silnych mocowań.

Punkty dołączania i WOM do dużych 
obciążeń. 

XERION oferuje do wyboru szereg zaczepów. Niezależnie od 
tego, czy chodzi o gęsią szyję, zaczep wahadłowy czy zaczep 
przyczepy: wszystkie systemy opracowano z myślą o przej-
mowaniu dużych obciążeń.

XERION rozwija moc przy napędzie WOM z 1000 obr./min 
przy obrotach silnika zredukowanych do 1730 obr./min. Dzięki 
prostej budowie przeniesienia napędu pełna moc znamionowa 
jest dostarczana do czopu WOM. Dzięki temu można praco-
wać z mniejszym zużyciem paliwa, nawet wtedy, gdy XERION 
udostępnia pełną moc WOM.

Różne warianty zaczepu wahadłowego. 
Wśród zaczepów wahadłowych do wyboru są kule pociągowe 
80 mm lub sworznie o grubości 38 i 50 mm. Trzy otwory 
umożliwiają uzyskanie różnych odległości punktu mocowania: 
zapewnia to zawsze idealny odstęp od osi tylnej, zależnie 
od zastosowania.

Wysokie obciążenia pionowe. 
XERION podejmuje nadchodzące wyzwania. Dołączanie 
dużych ciężarów kategorii V umożliwia obciążenia pionowe 
do 5 t. 

 − Sworzeń D50 (Ø 50 mm)
 − Sworzeń D70 (Ø 70 mm)

Gęsia szyja.
Gęsia szyja z kulą pociągową 110 mm przyjmuje obciążenie 
pionowe do 15 t i rozkłada je na obie osie. Ten rodzaj dołącze-
nia umożliwia osiągnięcie małego promienia zawracania 
i powoduje, że całkowita długość pojazdu jest wyraźnie mniej-
sza niż np. z beczką do gnojowicy zaczepianą z tyłu. 

Czopy WOM z możliwością szybkiej wymiany. 
Czopy WOM można wymieniać w szybki i bezpieczny sposób. 
Do wyboru są następujące rozmiary:

 − 1 ¾", 6-wpustowy
 − 1 ¾", 20-wpustowy
 − 2 ¼", 22-wpustowy (Ø 57,7 mm)

Można na nas polegać.
 − Wszystkie zaczepy opracowano z myślą o przejmo-
waniu dużych obciążeń. 

 − Gęsia szyja przyjmuje obciążenie pionowe do 15 t
 − WOM zapewnia pełną moc już przy obniżonej liczbie 
obrotów silnika

 − Wymiana czopu WOM odbywa się łatwo i szybko.
 − Do wyboru są różne zaczepy wahadłowe:

 − ze sworzniem o grubości 40 lub 50 mm
 − z kulą pociągową 80 mm 
 − z zaczepem Piton Fix
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HydraulikaUzyskaj pełną siłę uderzenia.

Wysoka moc przy niskiej liczbie obrotów 
silnika.

XERION jest wyposażony w dwa układy hydrauliczne 
Load Sensing, które niezawodnie i wydajnie zasilają również 
duże odbiorniki. Obsługa odbywa się za pośrednictwem 
oddzielnych elektrohydraulicznych zaworów bądź wygodnie 
przez uchwyt wielofunkcyjny CMOTION. Dla wszystkich dzie-
sięciu przycisków funkcyjnych można zaprogramować indywi-
dualnie funkcje hydrauliki.

1 Obieg główny. 
Główny obwód hydrauliki dla zaworów hydraulicznych i pod-
nośników wyróżniają następujące cechy: 

 − Ciśnienie robocze 200 bar
 − Maks. wydatek 195 l/min
 − Maks. przepływ 105 l/min na zawór hydr. 
 − 58 kW maks. mocy hydrauliki
 − Zbiornik o pojemności 120 l 

2 Drugi obwód hydrauliczny. 
Do chłodzenia oleju, kierowania i hamowania 

3 Trzeci obwód hydrauliczny (opcjonalnie). 
Opcjonalna hydraulika mocy stanowi oddzielny obieg przy 
dodatkowych, wysokich wymaganiach hydrauliki np. w przy-
padku zastosowania beczki do gnojowicy. Niezbędną do tego 
celu pompę hydrauliczną zamontowano w przypadku SAD-
DLE TRAC bezpośrednio na silniku, a w maszynach TRAC / 
TRAC TS oraz TRAC VC – oddzielnie na przekładni.

 − Ciśnienie robocze 260 barów
 − Maks. wydatek 250 l/min
 − 90 kW maks. wydatku hydrauliki
 − Łatwa obsługa przełącznikiem kołyskowym lub bezpośred-
nio w terminalu CEBIS

Wystarczające ciśnienie.
 − Trzy obwody hydrauliki wydajnie i niezawodnie zasi-
lają zaczepiane lub dołączane urządzenia 

Power-Beyond z przodu i z tyłu.
Przyłącza Power-Beyond z przewodami o dużej średnicy, 
hydraulicznymi złączami uszczelnionymi powierzchniowo oraz 
powrotem hydraulicznym umożliwiają wysoki przepływ oleju 
do dołączonych maszyn przy zachowaniu niskiego poziomu 
strat. 

Z przodu XERION jest wyposażony w trzy zawory hydrau-
liczne podwójnego działania (z podnośnikiem przednim maks. 
dwa zawory). Z tyłu można używać siedmiu zaworów podwój-
nego działania. Szybkozłącza umożliwiają szybkie dołączanie 
i odłączanie węży bez wycieku oleju.

 − Z przodu i z tyłu można korzystać nawet z dziesięciu 
zaworów hydraulicznych podwójnego działania

 − Wydajna hydraulika mocy przekonuje również przy 
niskiej liczbie obrotów

 − Przyłącza Power Beyond z przewodami o dużej 
średnicy umożliwiają wysokie natężenie przepływu

 − Uchwyt wielofunkcyjny zapewnia komfortową usługę
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Tylny i przedni podnośnikSiła daje wszechstronność.

Wystarczająca moc do każdego 
zastosowania. 

Ogromny, stały udźwig 8,1 t z przodu i 10 t z tyłu sprawia, że 
XERION bez trudu radzi sobie nawet z bardzo ciężkimi narzę-
dziami. 

Sterowanie przednim i tylnym podnośnikiem odbywa się 
wygodnie kciukiem za pomocą uchwytu wielofunkcyjnego 
CMOTION – bez konieczności poruszania dłonią. Wysoki 
komfort obsługi umożliwia szybką, precyzyjną i niemęczącą 
pracę – nawet przez wiele godzin.

Udźwig 8,1 t z przodu. 
Mocny podnośnik przedni (1) jest całkowicie zintegrowany 
w ramie. Aby zredukować długość pojazdu, cięgła dolne 
można po prostu złożyć. 

 − Siłownik o działaniu dwustronnym ze stałym udźwigiem 
8,1 t

 − Komfortowe i szybkie do zamocowania obciążniki przednie

Stosując SADDLE TRAC w silosie można wyposażyć go we 
wzmocniony podnośnik przedni (2). Umożliwia to przemiesz-
czanie kiszonki na szerokości wynoszącej maks. 4 m. Śruby 
ścinające chronią podnośnik przed przeciążeniami.

Udźwig 10 t z tyłu. 
Podnośnik tylny (3) jest wyposażony w amortyzację wstrzą-
sów i hak zaczepowy kategorii 4N. Jako górny punkt dołącza-
nia 3-punktowego zawieszenia do wyboru jest cięgło górne 
lub hydrauliczne. 

 − Siłownik o działaniu dwustronnym ze stałym udźwigiem 10 t 
 − Hydrauliczne stabilizatory boczne umożliwiające komfor-
tową obsługę

 − Mechaniczne stabilizatory boczne lub wzmocnienie 
wewnętrzne

 − Mocne kule do długiej pracy z tym samym dołączanym 
narzędziem (opcjonalnie)

Dla SADDLE TRAC jest dostępny skrętny podnośnik tylny (4). 
Umożliwia on łagodną dla gleby jazdę z przesunięciem śladów 
także wtedy, gdy operator chce np. rozlewać gnojowicę na 
wrażliwych użytkach zielonych.

Wyposażenie, które poradzi sobie z każdym 
wyzwaniem. 

 − Stały udźwig 8,1 t z przodu i 10 t z tyłu
 − Amortyzacja wstrząsów zapewnia bezpieczną 
i komfortową pracę

 − Wzmocniony przedni podnośnik do silosu
 − Skrętny podnośnik tylny do SADDLE TRAC 
(opcjonalnie)

 − Wygodne sterowanie uchwytem wielofunkcyjnym 
CMOTION
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Tyle do zrobienia.

Wygoda w pracy.

Im lepsze samopoczucie za kierownicą, tym większa 
wydajność pracy w ciągu dnia – wszyscy operatorzy 
są co do tego zgodni. W nowym XERION uwzględnili-
śmy szereg sugestii profesjonalistów: komfortowe, 
obrotowe siedziska, pełne ogrzewanie szyb, inteli-
gentne systemy wspomagania oraz nowy podłokietnik 
ze zintegrowanym ekranem dotykowym CEBIS i ergo-
nomicznym uchwytem wielofunkcyjnym CMOTION.

Kabina i komfort
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KomfortKomfort i koncentracja idą w parze.

Trzy nowości, które ułatwiają pracę. 
 − Komfortowe, obrotowe siedziska – opcjonalnie 
w wersji skórzanej

 − Ogrzewane szyby zapewniają dobrą widoczność 
w każdych warunkach pogodowych 

 − Podłokietnik z wbudowanym ekranem dotykowym 
CEBIS umożliwia efektywną obsługę

Wygoda, przejrzystość i cicha praca.

Kabina XERION została opracowana tak, aby nic nie odwra-
cało uwagi. Wstrząsy są silnie tłumione, operator ma zapew-
nioną doskonałą widoczność na wszystkie strony, a poziom 
hałasu jest przyjemnie niski. Sterowanie ciągnikiem odbywa 
się intuicyjnie – trzema palcami za pomocą uchwytu wie-
lofunkcyjnego CMOTION oraz nowego podłokietnika z wbu-
dowanym ekranem dotykowym CEBIS.

Nowa komfortowa kabina XERION.

 − Kabina o dużych wymiarach
 − Duże, ogrzewane szyby zapewniające doskonałą 
widoczność 

 − Doskonałe wyciszenie kabiny (zaledwie 69 dB maks.)
 − Inteligentna, półaktywna amortyzacja kabiny
 − Najbardziej komfortowy na rynku system jazdy do tyłu 
dzięki obrotowej kabinie (TRAC VC)   

 − Uchwyt wielofunkcyjny CMOTION umożliwia intuicyjną 
obsługę 

 − 12-calowy terminal CEBIS z ekranem dotykowym 
 − Kolumna kierownicy z potrójną regulacją 
 − Klimatyzacja automatyczna i ogrzewanie postojowe
 − Wycieraczka szyby z zakresem ruchu 360 stopni na szybie 
przedniej

 − Rolety przeciwsłoneczne z czterech stron (opcjonalnie)
 − Aktywacja oświetlenia na wejściu

Dzięki nawet 22 reflektorom roboczym XERION zamienia noc w dzień. 
Na życzenie z pakietem oświetlenia LED High-End.

TRAC VC ma najbardziej komfortowy układ jazdy tyłem na rynku. Kabinę można 
obracać o 180° w czasie krótszym niż 30 sekund. 
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Koncepcja obsługiXERION – niesamowita ergonomia.

Opracowana przez operatorów – dla operatorów.
 − Koncepcja obsługi opracowana z myślą o wydajnej, 
niemęczącej pracy.

 − Podłokietnik o regulowanej wysokości ze zintegro-
wanym terminalem CEBIS wyposażonym 
w 12-calowy ekran dotykowy

 − Uchwyt wielofunkcyjny CMOTION zapewnia intu-
icyjne sterowanie maszyną

 − Przejrzyście ułożone elementy obsługowe z jedno-
znacznymi symbolami

CMOTION ułatwia wykonywanie złożonych czynności. 
A Ruszanie z miejsca / zmiana kierunku
B Tylny podnośnik
C Aktywacja GPS PILOT
D CSM do zarządzania na nawrotach
E Przyciski funkcyjne F7 / F8 / F9 / F10
F Aktywacja tempomatu
G Przyciski funkcyjne F1 / F2
H Przyciski funkcyjne F5 / F6

Konsola obsługowa ma jasną strukturę.
1 Terminal CEBIS z wyświetlaczem dotykowym 12"
2 Pozycja robocza przedniego podnośnika
3 Pozycja robocza tylnego podnośnika
4 Hamulec postojowy
5 Wentylator rewersyjny > 1300 obrotów silnika
6 Blokada mechanizmu różnicowego
7 Pozycja środkowa
8 Sterowanie hydraulicznymi stabilizatorami cięgieł dolnych 

(opcjonalnie)
9 Włączanie / wyłączanie tylnego WOM
10 Włącznik główny hydrauliki mocy 

11 Włączanie / wyłączanie hydrauliki mocy
12 Elektroniczne sterowanie hydrauliką
13 Ręczna dźwignia gazu
14 Elektropilot z dwoma zaworami o działaniu dwustronnym 

i dwoma programowalnymi przyciskami funkcyjnym
15 Odblokowanie ELECTROPILOT
16 Pamięci prędkości obrotowych silnika
17 Ustawianie pamięci liczby obrotów silnika
18 Wybór zakresu jazdy
19 Tryb jazdy

Wsłuchaliśmy się w potrzeby operatorów. 

Koncepcja obsługi powstała we współpracy z naszymi klien-
tami i operatorami, specjalnie z myślą o dużych ciągnikach 
CLAAS. W nowym podłokietniku z regulacją wysokości zinte-
growany jest 12-calowy ekran dotykowy CEBIS, który umożli-
wia szybką i niezawodną nawigację w menu głównym i pod-
menu. Ramię i dłoń spoczywają w wygodnej i niemęczącej 
pozycji. Przejrzyście ułożone elementy obsługowe oraz włącz-
niki funkcji są oznakowane jednoznacznymi symbolami.

Sterowanie maszyną odbywa się trzema palcami.
Obsługa maszyny odbywa się w intuicyjny sposób za pomocą 
uchwytu wielofunkcyjnego CMOTION. Nawet do zarządzania 
złożonymi procesami z maks. czterema funkcjami potrzeba 
tylko kciuka, palca wskazującego i środkowego. Dłoń przez 
cały czas spoczywa na ergonomicznym uchwycie.
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Wyposażenie CEBISWszystko pod kontrolą dzięki CEBIS.

Wszystkie maszyny pod kontrolą.
 − Szybka i intuicyjna nawigacja dzięki wyświetlaczowi 
dotykowemu CEBIS 

 − Bezpośredni dostęp do podmenu przyciskiem 
DIRECT ACCESS w CEBIS lub przyciskiem 
na podłokietniku 

 − Niezawodna nawigacja w nierównym terenie dzięki 
obrotowemu włącznikowi i przyciskowi ESC 
w podłokietniku 

 − Do wyboru dwa różne obrazy ekranu (droga i pole) 
 − Funkcja ISOBUS
 − Określenie typu użytkownika poszerza zakres usta-
wień CEBIS dla mniej doświadczonego operatora

 − Poziom oleju silnikowego wyświetla się w CEBIS

Dodatkowe pole przycisków w podłokietniku. 
Wielu operatorów preferuje przyciski, np. w sytuacji, gdy 
w nierównym terenie obsługa ekranu dotykowego staje się 
niedokładna. Z myślą o takich sytuacjach w podłokietniku zin-
tegrowano obszar dla przycisków. Obrotowy włącznik i przy-
cisk ESC umożliwiają nawigację po całym menu CEBIS. Dzięki 
przyciskowi DIRECT ACCESS użytkownik ma bezpośredni 
dostęp do ustawień ostatnio uruchomionej funkcji ciągnika.

1 Nawigacja w menu
2 Wybór
3 Przycisk ESC
4 Przycisk DIRECT ACCESS Obraz z kamery w wysokiej rozdzielczości.

Gdy operator musi pracować lub manewrować z dokładno-
ścią co do centymetra, pomocne jest spojrzenie w kamerę. 
W głównej strefie CEBIS można przełączać dotknięciem palca 
pomiędzy symbolem maszyny, kamerą nr 1 i kamerą nr 2. 
W strefie bocznej wyświetlają się wtedy maks. dwa obrazy 
z kamery.

Szybka obsługa z funkcją dostępu bezpośredniego.

Dzięki zrozumiałym symbolom i kodowaniu kolorami CEBIS 
zapewnia przegląd wszystkich ustawień i stanów pracy. Nawi-
gacja w menu i ekran dotykowy umożliwiają dokonywanie 
ustawień w kilku krokach. Szczególnie atrakcyjna jest funkcja 
DIRECT ACCESS oznaczona symbolem maszyny. 

Ekran o przekątnej 12". 
1 Ikona ciągnika umożliwiająca szybki dostęp DIRECT 

ACCESS oraz wyświetlanie statusu
2 Status zaworów hydraulicznych
3 Informacje o pojeździe
4 Górna strefa boczna: pole informacji o przekładni
5 Środkowa strefa boczna: monitorowanie wydajności
6 Dolna strefa boczna: przypisanie przycisków funkcyjnych
7 Menu
8 Szybki dostęp DIRECT ACCESS za pośrednictwem CEBIS 

lub przycisku w podłokietniku
9 System dialogowy umożliwiający optymalne ustawienia

NOWOŚĆ

Obraz ekranu CEBIS na drodze

Szybki dostęp DIRECT 
ACCESS za pośrednic-
twem symbolu 
maszyny



42 43

Systemy wspomagania operatora i zarządzanie danymiXERION zawsze współpracuje.

Systemy wspomagania operatora.

Doświadczenie jest nie do zastąpienia. Tylko dzięki niemu 
można reagować podczas pracy szybko i przede wszyst-
kim stosownie do sytuacji. Nieważne, czy chodzi o trudny 
teren, czy o zmienne warunki glebowe – w krótkim czasie 
trzeba podejmować wiele decyzji, tak aby zapewnić odpo-
wiednią jakość pracy. Dobrze, że w takich chwilach ciągnik 
zapewnia inteligentne wsparcie.

Zarządzanie danymi. 

Dane już dawno stały się istotnym i nieodzownym środ-
kiem pracy. Aby móc w pełni i z zyskiem wykorzystać cały 
tkwiący w nich potencjał, należy stale precyzyjnie kontrolo-
wać wyniki oraz wiedzieć, jak zrobić z nich użytek. W tym 
celu wszystkie systemy, maszyny i procesy robocze 
muszą być połączone w logiczną sieć.
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Zarządzanie na nawrotach CSMPrecyzyjne manewry nawrotów w mgnieniu oka.

CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT (CSM). 

Zarządzanie nawrotami CSM wyraźnie odciąża operatora, 
przejmując w trakcie jego zadania. Wystarczy jeden przycisk, 
a wykonane zostaną wszystkie wcześniej zaprogramowane 
czynności. 

Następujące funkcje można łączyć w dowolnej kolejności:

 − Hydraulika z regulacją czasu oraz wydatku 
 − Napęd wszystkich kół, blokada mechanizmu różnicowego 
i zawieszenie przedniej osi 

 − Przedni i tylny podnośnik
 − Tempomat 
 − Przedni i tylny WOM 
 − Pamięci prędkości obrotowych silnika 

Prosty zapis i wykonanie. 
Sekwencje czynności można zapisywać zależnie od drogi lub 
czasu. Podczas zapisu czytelne symbole pozwalają operato-
rowi w prosty sposób śledzić powstawanie sekwencji na ekra-
nie CEBIS lub na kolorowym wyświetlaczu CIS. Odtwarzaną 
sekwencję można zatrzymać, a następnie kontynuować jed-
nym naciśnięciem przycisku.

Optymalizacja bez zatrzymywania z CEBIS. 
Utworzone sekwencje można później zmieniać i optymalizo-
wać w CEBIS. Można dodawać i usuwać czynności robocze, 
a także dopasowywać je pod każdym względem. Czasy, 
odcinki i ilości przepływu można w ten sposób dopasowywać 
do aktualnych warunków. Po pierwszym utworzeniu sekwencji 
można ją doskonalić w kilku krokach aż do ostatniego szcze-
gółu.

Przegląd CSM umożliwia ustawianie parametrów. Przyciski funk-
cyjne na drążku jezdnym można odpowiednio zaprogramować.

Potrzebną sekwencję można zaprogramować szybko i wygodnie.

Użytkownik może wprowadzić maks. cztery sekwencje dla czte-
rech różnych urządzeń lub zastosowań.

Wystarczy jedno dotknięcie palca, aby zapisać sekwencję.

Bez stresu na uwrociach. 
 − CSM przejmuje manewry nawrotów.
 − Operator może zapisywać, zmieniać, optymalizować 
i zlecać automatyczny przebieg dla maks. czterech 
sekwencji

Aktywacja sekwencji odbywa się przyciskami funkcyjnymi na drążku jezdnym 
CMOTION.
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ISOBUSKontrola zwiększa jakość pracy.

Terminale optymalizują ekonomiczność.

Terminale S10 i S7 to elastyczne rozwiązania umożliwiające 
korzystanie z ISOBUS oraz systemów prowadzenia. Są one 
intuicyjne w obsłudze i przekonują prostą i logiczną prezenta-
cją danych. Zależnie od sezonu lub zastosowania można 
przenieść je z XERION na inny ciągnik bądź na samojezdną 
maszynę żniwną.

S10 do ISOBUS i systemów prowadzenia (1).
 − Kolorowy ekran dotykowy 10,4" o wysokiej rozdzielczości
 − System prowadzenia GPS oraz terminal ISOBUS z ISO-UT, 
TC-GEO / TC-BAS

 − Zarządzanie liniami referencyjnymi
 − Wyświetlanie szerokości sekcji SECTION VIEW
 − Automatyczne nawroty na końcu pola dzięki AUTO TURN
 − Asystent wjazdu w ślady TURN IN

Terminal S10 (1) charakteryzuje się dużą 
wszechstronnością. Poza obsługą systemu 
prowadzenia użytkownik może za jego 
pomocą sterować również dołączanymi 
urządzeniami ISOBUS i podłączyć do czte-
rech kamer. 

S7 do systemów prowadzenia (2). 
 − Kolorowy ekran dotykowy 7" o wysokiej rozdzielczości 
 − Terminal GPS z funkcjami prowadzenia
 − Zarządzanie liniami referencyjnymi
 − Automatyczne zawracanie na końcach pola dzięki  
AUTO TURN

 − Asystent wjazdu w ślady TURN IN
 − Wyświetlanie sekcji szerokości SECTION VIEW (opcjonalnie)

Jeśli terminal ma wyłącznie wspomagać prowadze-
nie równoległe lub automatyczne sterowanie, S7 (2) 

stanowi w tym względzie najnowsze rozwiązanie 
techniczne.

Inteligentne maszyny odciążają operatora. 
 − Wysokiej rozdzielczości terminale S10 i S7 dla 
ISOBUS i systemów prowadzenia

 − Precyzyjna i ekonomiczna praca w każdych 
warunkach
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Zawsze we właściwym śladzie.  
Systemy prowadzenia CLAAS.

Lepsza jakość pracy.

Systemy prowadzenia CLAAS odciążają operatora. Pracują 
jako urządzenie naprowadzające bądź jako system w pełni 
kierujący ciągnikiem, automatycznie prowadzący po optymal-
nym torze. Eliminują błędy i pokrycia przejazdów. Badania 
pokazują, że nowoczesne systemy prowadzenia oszczędzają 
aż do 7% kosztów paliwa, amortyzacji maszyn, nawozów oraz 
środków ochrony roślin.

System automatycznego prowadzenia GPS PILOT jest stero-
wany przez dotykowy ekran terminali S10 i S7 (patrz strona 46 
/ 47). Wyróżnia je niezwykle prosta obsługa i przyjazny interfejs 
użytkownika. 

Automatyczne prowadzenie także na nawrotach.
Funkcja AUTO TURN przejmuje manewry zawracania na koń-
cach przejazdów. W terminalu operator wybiera kierunek 
nawrotu i kolejny ślad przejazdu, a resztą zajmuje się system 
prowadzenia.

Dzięki AUTO TURN 
ciągnik automatycznie 
wykonuje nawroty.

Systemy prowadzenia

Sygnał korekcyjny według potrzeb.
Elastyczna rozbudowa systemu jest możliwa w dowolnym 
momencie. Dotyczy to zarówno technologii terminalowej, jak 
i wykorzystania dzisiejszych cennych sygnałów korekcyjnych. 

Dla większej elastyczności i możliwości roboczych systemy 
prowadzenia CLAAS mogą współpracować z systemami sate-
litarnymi GPS i GLONASS.

RTK NET (dokładność ± 2–3 cm)
 − Sygnał korekcyjny przez GSM
 − Nieograniczony zasięg sygnału

RTK FARM BASE LINK (dokładność ± 2–3 cm)
 − Stacja stała
 − Przesyłanie danych stacji przez sieć komórkową (NTRIP)
 − Promień zasięgu 30 km

RTK FARM BASE (dokładność ± 2–3 cm)
 − Dostępna stacja bazowa z łącznością radiową cyfrową 
i analogową

 − Zasięg do 15 km

RTK FIELD BASE (dokładność ± 2–3 cm)
 − Ruchoma stacja referencyjna
 − Zasięg 3–5 km

SATCOR
 − Sygnał korekcyjny CLAAS wspomagany satelitarnie
 − Zasięg obejmujący prawie cały świat
SATCOR 15 (dokładność ± 15 cm)

 − Zwiększona dokładność podstawowa
 − Szybka dostępność sygnału
 − Niski koszt sygnału i dobra przydatność do wielu zasto-
sowań, od uprawy roli po zbiory

SATCOR 5 (dokładność ± 5 cm)
 − Idealny w przypadku utrudnionego dostępu do sieci RTK 
lub sieci komórkowych

 − Dłuższy czas inicjalizacji w porównaniu z SATCOR 15, 
jednakże większa precyzja

EGNOS / E-DIF (dokładność ± 30 cm)
 − Bez wykupu licencji
 − Dokładność bazowa

Obniżenie kosztów na hektar  
dzięki precyzji.
steeringsystems.claas.com
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Zarządzanie danymiDobre decyzje bazują na liczbach.

Użyj dostępnej inteligencji. 
 − TELEMATICS i TONI umożliwiają dostęp do wszyst-
kich danych maszyny z każdej lokalizacji

 − Wykonane prace można łatwo dokumentować 
w CEBIS 

 − W CEBIS można zapisać ustawienia 20 dołącza-
nych urządzeń

 − DataConnect umożliwia zapis, przetwarzanie i doku-
mentację informacji o maszynie – niezależnie od 
producenta.

Zarządzanie gospodarstwem  
z CLAAS TELEMATICS.

TELEMATICS umożliwia sprawdzenie wszystkich informacji 
o XERION zawsze i z każdego miejsca. Zgromadzone dane 
są regularnie wysyłane do serwera TELEMATICS przez sieć 
telefonii komórkowej. 

Korzyści są widoczne pod każdym względem. Zdalna kontrola 
ułatwia optymizację ustawień maszyny. Diagnostyka zdalna 
oznacza oszczędność czasu poświęcanego na serwis. Analiza 
czasu pracy poprawia czas roboczy, a rejestracja danych uła-
twia dokumentację.

Dzięki lokalizacji GPS możliwe jest zlokalizowanie XERION 
na drodze i w polu. Nawet podczas jazdy użytkownik – a na 
życzenie także uprawniony partner serwisowy – korzystając 
z połączenia mobilnego, może uzyskać dostęp do wszystkich 
informacji i przeanalizować je, stosując zdalną diagnozę. 

Zarządzanie danymi z TONI.
TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT) umożliwia wykorzysta-
nie – poza danymi ciągnika – również danych dołączanych 
maszyn sterowanych przez ISOBUS.

Zarządzanie polami z CEBIS.
CEBIS umożliwia zapis i dokumentację nawet 20 zleceń. Po 
podaniu szerokości roboczej uruchamia się liczenie 
powierzchni oraz zużycia paliwa na hektar. 

Zarządzanie maszynami z CEBIS.
W CEBIS można utworzyć 20 urządzeń dołączanych oraz 
przyporządkować im stałe ustawienia. Przesyłanie wartości 
do innych ciągników jest możliwe za pośrednictwem pamięci 
USB. 

 − Ustawienia przekładni oraz zespołów sterowania
 − Aktywacja liczenia powierzchni 
 − Szerokość robocza dołączonej maszyny
 − Cztery sekwencje CSM

Połącz maszyny w sieć. Optymalizuj 
swoje zastosowania.
connected-machines.claas.com

DataConnect: Pierwsze bezpośrednie rozwiązanie typu 
Cloud-to-Cloud dla rolnictwa.
Do tej pory rolnicy z mieszanymi flotami maszyn mogli zapisy-
wać, przetwarzać i dokumentować dane wyłącznie 
na poszczególnych maszynach lub portalach producentów. 
Dzięki DataConnect marki CLAAS, 365FarmNet, John Deere, 
Case, Steyr oraz New Holland po raz pierwszy stworzyły bez-
pośrednie, niezależne od producenta i otwarte dla branży roz-
wiązanie typu Cloud-to-Cloud. Maszyny przesyłają dane przez 
interfejs, dzięki czemu można monitorować cały park maszy-
nowy i zarządzać nim w portalu CLAAS TELEMATICS.
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PrzeglądyObniżenie kosztów konserwacji nawet o 38%.

Serwisowanie silnika co 1000 godzin.

Opracowując nową maszynę rozmawiamy nie tylko 
z operatorami. Uwzględniamy również producentów fil-
trów i olejów. Z ich pomocą udało się nam wydłużyć 
częstotliwość serwisowania silnika do 1000 godzin. 
Korzyść dla użytkownika: czas spędzany w warsztacie 
krótszy o 50%, a koszty niższe o nawet 38%1.

1 Przez 5 lat przy czasie eksploatacji wynoszącym 1000 godzin pracy 
rocznie
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PrzeglądySzybka konserwacja oznacza  
dłuższy czas eksploatacji.

XERION jest mało wymagający. 

Maszyna robi wszystko, aby ograniczyć czas przestojów 
do minimum. Serwisowanie silnika odbywa się tylko 
co 1000 godzin. CEBIS pokazuje użytkownikowi przypadające 
przeglądy

Łatwe czyszczenie chłodnicy.
Gdy przyjdzie czas i trzeba wykonać konserwację, odbywa się 
to w szybki i prosty sposób. Filtr oleju silnikowego i filtr powie-
trza w kabinie są bardzo łatwo dostępne. Zespół chłodnicy 
może być łatwo otwierany i czyszczony przez operatora 
w razie potrzeby.

Również podczas jazdy operator może aktywować wentylator 
rewersyjny z poziomu kabiny. W ciągu zaledwie kilku sekund 
wentylator zaczyna pracować w przeciwnym kierunku 
i oczyszcza chłodnicę.

Zasysanie czystego powietrza do silnika.
W XERION powietrze zasysane do silnika jest poddawane 
skutecznemu oczyszczaniu wstępnemu. Cyklony oddzielają 
większe cząstki brudu, który jest potem usuwany przez układ 
wydechowy. Filtr zasysania powietrza do silnika Powre Core® 
jest niezwykle wytrzymały i przekonuje ogromną wydajnością 
filtracyjną.

Jednoczęściowa maska silnika. 
Dzięki jednoczęściowej masce silnika wszystkie punkty obsłu-
gowe są bardzo dobrze dostępne. Stosując cztery łatwo zdej-
mowane osłony boczne można zyskać dodatkowy dostęp.

Łatwy dostęp. 
Filtr oleju silnika jest łatwo dostępny w pełnej ramie. Do zbior-
nika cieczy chłodzącej można dostać się nawet przy zamknię-
tej masce silnika. Akumulatory są bezpiecznie zlokalizowane 
z przodu.

Wydłużony okres między przeglądami.
W tym zakresie wyznaczamy nowe standardy: serwisowanie 
silnika XERION odbywa się w serwisie co 1000 godzin. 
Wydłużenie okresu między tymi przeglądami oznacza 
oszczędność nawet 7850 euro.

Serwis
Okresy między 
przeglądami

Oszczędność kosztów 
w euro dla SADDLE TRAC

2 h 1000 1570
3 h 2000 3140
4 h 3000 4710
5 h 4000 6280
6 h 5000 7850

Konserwacja oznacza utrzymanie wartości.
 − Nowy okres między przeglądami silnika wynoszący 
1000 godzin 

 − Jednoczęściowa maska silnika zapewnia szybki 
dostęp do wszystkich punktów konserwacji

 − Zbiornik płynu chłodzącego dostępny także przy 
zamkniętej masce silnika

 − Filtr PowerCore® do czyszczenia zasysanego powie-
trza do silnika

 − Baterie bezpiecznie chronione 
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Dostosowane specjalnie do danej maszyny.
Idealnie pasujące części zamienne, wysokiej jakości materiały 
eksploatacyjne oraz pomocne akcesoria. Zachęcamy do sko-
rzystania z bogatej oferty naszych produktów z gotowymi roz-
wiązaniami, które są niezbędne dla maszyny w celu zapewnie-
nia 100% bezpieczeństwa pracy.

Cokolwiek się dzieje.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Dostępność na całym świecie.
CLAAS Parts Logistics Center w Hamm (Niemcy), mieszczący 
się na powierzchni ponad 140 000 m2, dysponuje ponad 
200 000 różnych części. Jako centralny magazyn części 
zamiennych zajmuje się szybką i niezawodną dystrybucją 
wszystkich części ORIGINAL na cały świat. Dzięki temu lokalni 
partnerzy CLAAS są w stanie zapewnić właściwe rozwiązanie 
w najkrótszym czasie: z korzyścią dla żniw i dla gospodar-
stwa.

Większe bezpieczeństwo maszyny.
Zwiększ bezpieczeństwo pracy, zminimalizuj ryzyko napraw 
i awarii. MAXI CARE oferuje możliwość planowania kosztów 
oraz konfiguracji indywidualnego pakietu serwisowego.

Lokalny partner handlowy CLAAS.
Nasze usługi i osoby do kontaktu są zawsze dostępne 
w pobliżu klienta, niezależnie od lokalizacji. Lokalni partnerzy 
CLAAS są stale do dyspozycji ze swoją wiedzą, doświadcze-
niem, zaangażowaniem i najlepszym wyposażeniem technicz-
nym. Cokolwiek się dzieje.

Dla gospodarstwa: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS oferuje jeden z najbardziej komplekso-
wych programów zaopatrzenia w markowe części zamienne 
do wszystkich maszyn w gospodarstwie rolnym. 

CLAAS Service & Parts jest do dyspozy-
cji 24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu.
service.claas.com
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Nowy XERION przekonuje.

Nowa generacja.

 − Większa moc: w modelu podstawowym XERION 4200 jest 
to teraz 462 KM, a w XERION 5000 – 530 KM

 − Lepsza ochrona gleby: w porównaniu do wersji kołowej 
TRAC TS z podwoziem gąsienicowym ma powierzchnię 
przylegania większą o 25%

 − Większy komfort: ekran dotykowy CEBIS zintegrowano 
w specjalnie opracowanym podłokietniku

 − Dłuższy czas pracy: nowy wydłużony czas między przeglą-
dami wynoszący 1000 godzin obniża koszt serwisowania 
nawet o 38% 

Sprawdzona koncepcja.

 − Cztery równe koła, ogumienie bliźniacze lub gąsienice 
zamieniają siłę uciągu w moc pociągową.

 − Pełna rama umożliwia ogromny udźwig wynoszący nawet 
15 t na oś przy prędkości 50 km/h

 − Dwie osie kierowane umożliwiają pięć rodzajów kierowania 
na potrzeby różnych zastosowań

 − Bezstopniowy napęd jezdny CMATIC ułatwia oszczędzanie 
paliwa

Potężny napęd.

 − Wydajne silniki 6-cylindrowe są połączone z przeniesieniem 
napędu o prostej budowie

 − Już w dolnym zakresie liczby obrotów silnika dostępny jest 
ogromny moment obrotowy

 − Koncepcja niskiej liczby obrotów umożliwia obniżenie liczby 
obrotów bez obciążenia z 800 na 730 obr./min, a w trud-
nych warunkach na maks. 1700 obr./min

 − Wszystkie ciągniki spełniają wymogi normy Stage V dzięki 
technologii SCR, filtrowi cząstek stałych oraz katalizatorowi 
utleniania

Niezrównany komfort.

 − Przestronna, komfortowa kabina zapewnia doskonałą 
widoczność oraz zmniejszenie hałasu

 − Obracana kabina TRAC VC to najbardziej komfortowy układ 
jazdy tyłem na rynku 

 − Uchwyt wielofunkcyjny CMOTION oraz 12-calowy ekran 
dotykowy CEBIS można obsługiwać intuicyjnie

 − Operatora odciążają systemy prowadzenia GPS oraz sateli-
tarny sygnał korekcyjny SATCOR od CLAAS

●  Seryjnie      ○  Opcja      □  Dostępne      –  Niedostępne●  Seryjnie      ○  Opcja      □  Dostępne      –  Niedostępne

CLAAS stale dąży do optymalizacji swoich produktów odpowiednio do wymagań praktyki, dlatego zastrzega sobie prawo do zmian. Dane techniczne i ilustracje mają charakter orientacyjny i mogą obej-
mować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia technicznego i cennika prosimy kontaktować się ze 
swoim partnerem handlowym CLAAS. Zdjęcia prezentują maszyny częściowo ze zdjętymi osłonami i elementami zabezpieczającymi. Ma to na celu lepsze przedstawienie działania i ze względu na zagro-
żenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.
Wszystkie dane techniczne silników są zgodne z europejską dyrektywą ws. emisji spalin: Stage. Odniesienia do normy Tier w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i orientacyjny. 
Nie stanowią homologacji dla regionów z regulacją Tier i nie może być ona używana zamiennie.1 Odpowiada ISO TR 14396

XERION
5000 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4500 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4200 TRAC / 
TRAC VC / SADDLE TRAC

Punkty dołączania
Automat. zaczep, sworzeń D38, baryłkowy maks. kg Obciążenie pionowe 2500 Obciążenie pionowe 2500 Obciążenie pionowe 2500 
Kulowy zaczep pociągowy, K 80 

do 40 km/h maks. kg Obciążenie pionowe 3000 Obciążenie pionowe 3000 Obciążenie pionowe 3000
do 50 km/h maks. kg Obciążenie pionowe 2000 Obciążenie pionowe 2000 Obciążenie pionowe 2000

Zaczep wahadłowy D40, D50 maks. kg Obciążenie pionowe 3000 Obciążenie pionowe 3000 Obciążenie pionowe 3000 
Zaczep pociąg. kulowy maks. kg Obciążenie pionowe 4000 Obciążenie pionowe 4000 Obciążenie pionowe 4000 
Kula pociągowa do zaczepu siodłowego maks. kg Obciążenie pionowe 15000 Obciążenie pionowe 15000 Obciążenie pionowe 15000
Piton Fix maks. kg Obciążenie pionowe 4000 Obciążenie pionowe 4000 Obciążenie pionowe 4000

Przedni podnośnik
Kategoria MPa (bar) III N, dwukierunkowy III N, dwukierunkowy III N, dwukierunkowy
Stały udźwig kg 8100 8100 8100
Udźwig maks. kg 8400 8400 8400
Wysokość maks. mm 905 905 905
Funkcja włączania Podnosz., opuszcz. (docisk) Podnosz., opuszcz. (docisk) Podnosz., opuszcz. (docisk)
Funkcja regulacji Pozycyjna, tłumienie wstrząsów Pozycyjna, tłumienie wstrząsów Pozycyjna, tłumienie wstrząsów

Tylny podnośnik
Kategoria IV N, dwukierunkowy IV N, dwukierunkowy IV N, dwukierunkowy
Udźwig stały / udźwig maks. / wysokość maks. kN / kN / 

mm
100 / 136 / 763 100 / 136 / 763 100 / 136 / 763

Funkcja włączania Podnosz., opuszcz. (docisk) Podnosz., opuszcz. (docisk) Podnosz., opuszcz. (docisk)
Funkcja regulacji Pozycja/siła uciągu, amort. 

wstrząsów
Pozycja/siła uciągu, amort. 
wstrząsów

Pozycja/siła uciągu, amort. 
wstrząsów

Wymiary i masy dla TRAC i TRAC VC
Długość z podnośnikami 
(z przodu złożone, z tyłu poziomo)

mm 7163 7163 7163

Wysokość zależnie od ogumienia mm 3791 do 3941 3791 do 3941 3791 do 3941
Rozstaw osi mm 3600 3600 3600
Prześwit zależnie od wyposażenia mm 375 do 525 375 do 525 375 do 525
Promień zawracania m 15 15 15
Masa własna (z oponami, pełny zbiornik paliwa, specyfi-
kacja standardowa)

kg 16300 16300 16000

Wymiary i masy dla SADDLE TRAC
Długość z podnośnikami 
(z przodu złożone, obrotowy podnośnik z tyłu poziomo)

mm 7884 7884 7884

Wysokość zależnie od ogumienia mm 3900 3900 3900
Rozstaw osi mm 3600 3600 3600
Prześwit zależnie od wyposażenia mm – – 375 do 525
Promień zawracania m – – 15
Masa własna SADDLE TRAC (z oponami, pełnym zbiorni-
kiem paliwa, przy specyfikacji standardowej)

kg – – 15600

XERION
5000 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4500 TRAC / 
TRAC TS / TRAC VC

4200 TRAC / 
TRAC VC / SADDLE TRAC

Silnik
Producent Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Liczba cylindrów 6 6 6
Pojemność cm3 12800 12800 10700
L. obr. znam. obr./min 1900 1900 1900
Dolne nieobciążone obroty (neutralna pozycja przekładni) obr./min 730 730 730
Maksymalna prędkość nominalna silnika obr./min 1920 1920 1920
Moc nom. (ECE R 120)1 kW/KM 374/509 353/480 337/458
Moc maks. (ECE R 120)1 kW/KM 390/530 360/490 340/462
Maks. moment obr. (ECE R 120)1 Nm 2600 2400 2200
Zbiornik paliwa l 740 740 740
Zbiornik dodatk. (190 l) ● ● ○
Zbiornik mocznika l 88 88 88

Instalacja elektryczna
Alternator A/V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V 100 A / 24 V + 240 A / 12 V
Akumulatory Ah/V 4x 75 Ah, 150/24, 150/12 4x 75 Ah, 150/24, 150/12 4x 75 Ah, 150/24, 150/12

Przekładnia CMATIC
Typ przekładni CMATIC CMATIC CMATIC
Rodzaj przekładni Bezstopniowa
Napęd Stały, wszystkie koła Stały, wszystkie koła Stały, wszystkie koła
Prędkość maks. km/h 50/40/30(TRAC TS)/25 50/40/30(TRAC TS)/25 50/40/25
Wzdłużny mech. różnicowy Eccom 4.5: 100% blokowany, płytkowy

Eccom 5.0: stały (bez wzdłużn. mech. różn.)
Prędkość WOM obr./min 1000 1000 1000
Automatyka WOM ● ● ●

Napędzana oś kierująca
Blokady mech. różnicowych 100% blokady, uruchamiany elektrohydr., płytkowe, z funkcją automatyki

Hamulce
Hamulec roboczy Uruchamiany hydraul., mokry, płytkowy, ze wzmocnieniem, na wszystkie koła
Hamulec postojowy Hamulec sprężynowy zwalniany elektrohydraulicznie

Hydraulika
Maks. poj. zbiorn. hydr. l 120 120 120
Maks. ilość poboru l 80 80 80

Obwód główny (podnośniki, dodatkowe zawory hydr.)
Maks. ciśnienie robocze MPa (bar) 20 (200) 20 (200) 20 (200)
Maks. przepływ l/min 195 195 195
Liczba zaworów hydraulicznych Maks. 7 tył, maks. 3 przód Maks. 7 tył, maks. 3 przód Maks. 7 tył, maks. 3 przód
Maks. przepływ przez zawór hydr. l/min 105 105 105
Maks. moc hydrauliki całk. kW 58 58 58

Hydraulika mocy (opcjonalna)
Ciśnienie robocze MPa (bar) 26 (260) 26 (260) 26 (260)
Maks. przepływ l/min 250 przy 1650 obr./min 250 przy 1650 obr./min 250 przy 1650 obr./min

SADDLE TRAC: 
250 przy 1480 obr./min

Maks. moc hydrauliki całk. kW 90 90 90

Hydr. dodatkowa (opcjonalnie)
Ciśnienie robocze MPa (bar) 20 (200) 20 (200) 20 (200)
Maks. przepływ l/min 80 80 80



Wymiary, które robią wrażenie.

TRAC / TRAC VC

7163 mm (z podnośnikami)

3600 mm
55%1 45%1
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SADDLE TRAC

1 Duży rozstaw osi i wyważony rozkład masy zapewniają większą siłę uciągu i udźwigu.

1 Idealny rozkład masy 63:37 do prac z dużymi obciążeniami.

7884 mm

63%1 37%1
3600 mm
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CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 Buk
Tel. 61 834 9800
claas.pl www.365farmnet.com

365FarmNet to nowoczesne narzędzie zarządcze dla 
całego gospodarstwa rolnego. Nowa, inteligentna sieć 
łącząca różne działy gospodarstwa na tylko jednej 
platformie niezwykle ułatwia precyzyjne kierowanie 
nim przez 365 dni w roku.
Firma CLAAS jest partnerem systemu 365FarmNet.




