
Stworzony dla Ciebie.
Nowy TRION 700–500.
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Każde pole jest inne.
Kto uprawia pola ten wie, że każde z nich ma swoje specyficzne cechy. 
Pagórkowate czy równe, duże czy małe, na wybrzeżu czy w suchym 
terenie. 

Każde pole oznacza wymagania, którym należy sprostać. I na każdym 
z nich trzeba dać z siebie wszystko, aby wydobyć to, co najlepsze. 

Niezależnie od lokalizacji każde pole jest inne i na swój sposób 
wyjątkowe. Każde stanowi świat sam w sobie.

Pola świata.
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Teren jest tutaj pagórkowaty i 
dlatego potrzebujemy maszyn, 
które zapewniają wyrównanie 
pochylenia na poziomie co  
najmniej 20%.

Przy niezwykle krótkich oknach czasowych 
zbioru kombajn musi gwarantować absolutną 
niezawodność.

Nie ma dwóch identycznych gospodarstw.

Irina Kupreytchik, prezes
Horyaistivka w obwodzie sumskim 

(Ukraina)
Ermanno Peppucci, przedsiębiorca
Massa Martana w Umbrii (Włochy)

TRION robi 
wszystko, czego 
potrzebuje 
użytkownik.
Projektowanie nowego kombajnu nie zaczyna się przy desce kreślar-
skiej, lecz na zewnątrz, na polach i w gospodarstwach. Jeździmy  
do rolników, którzy zbierają plony, korzystając z naszych maszyn i 
dokładnie słuchamy tego, co mają do powiedzenia. Ich impulsy, 
słowa zachęty oraz krytyki wpływają na proces projektowy tak samo 
jak koncepcje naszego zespołu. 

Tym ciekawiej się robi, gdy „nowość” wjeżdża w końcu na pole.  
Czy rzeczywiście zapewni wszystko to, czego życzył sobie klient,  
a co zostało przez nas obiecane? Na kolejnych stronach prezentu-
jemy sześć szczerych odpowiedzi.
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Precyzja.

„Z mapowaniem plonów i całą gamą 
systemów wspomagania TRION idealnie 
pasuje do mojego gospodarstwa”.
Więcej na ten temat od strony 12

Niezawodność.

„W regionie staliśmy się przykładem 
tego, jak należy organizować pracę”.
Więcej na ten temat od strony 18

Nowy CLAAS TRION trafił już do ponad 100 
gospodarstw. Od wielu miesięcy pracuje na 
bardzo różnych polach, gdzie dowodzi swoich 
możliwości. Poprosiliśmy sześciu rolników i 
przedsiębiorców o zaprezentowanie nam  
swoich doświadczeń i szczere podsumowanie, 
czy nowy kombajn zapewnia to, co obiecuje. 

Do wszystkich pól.

Poznaj najbardziej elastyczny 
kombajn, jaki kiedykolwiek 
powstał w CLAAS.
Z nowym CLAAS TRION możesz szybko i łatwo reagować na różne warunki zbioru. Jednak co tak 
naprawdę zachwyca klientów TRION z całego świata? Na to pytanie można odpowiedzieć tylko wtedy, 
gdy damy rolnikom i przedsiębiorcom okazję do przetestowania naszego najnowszego produktu na 
swoich polach, zebrania doświadczeń, na koniec – wystawienia oceny. W tym miejscu można zapoznać  
się z ich sprawozdaniami z pierwszej ręki.

Za nowym TRION przemawiają cztery argumenty.
 − Wydajność: Młocarnia opracowana z myślą o wysokiej przepustowości.
 − Precyzja: Samoczynnie uczące się systemy wspomagania ułatwiają efektywny zbiór.
 − Zdolność adaptacji: Szybka i łatwa zmiana z jednego rodzaju roślin na inny.
 − Niezawodność: Użytkownik korzysta z mocnych i trwałych rozwiązań technicznych.

Wydajność.

„Silniejsze wciąganie, większy bęben, 
łatwa wymiana klepiska i większy 
przenośnik ułatwiają nam pracę”.
Więcej na ten temat od strony 8

Zdolność adaptacji.

„Siła uciągu, trakcja oraz funkcja  
MULTICROP maszyny TRION były  
dla nas decydujące”.
Więcej na ten temat od strony 14
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Żadnych 
kompromisów.

Zbieraj plony z pełną wydajnością i zużywaj mniej 
paliwa. Przekonaj się, że wysoka przepustowość i 
niskie straty ziarna nie muszą się wykluczać. Zadba 
o to system omłotu APS i czyszczenie JET STREAM.

Do kombajnu TRION 720 MONTANA Andreas jest 
przekonany już po pierwszych żniwach. Silniejsze 
wciąganie, większy bęben, łatwa wymiana klepiska 
z boku, silniejszy przenośnik – wszystko to są roz-
wiązania, które ułatwiają jego codzienną pracę. 

Dla Josefa, jego ojca, liczy się przede wszystkim 
jakość ziarna: „Dostarczamy kukurydzę dla prze-
mysłu żywnościowego. Udział połamanego ziarna 
musi wynosić mniej niż 1%”. Obydwu w kombajnie 
TRION podoba się wąskie ogumienie 800, którego 
szerokość wynosi zaledwie 3,49 m: „Jest to 
olbrzymie ułatwienie, gdyż na naszym terenie są 
liczne wąskie wjazdy i mosty”.

Wydajność.

Dzięki wydajności i kompaktowym 
wymiarom kombajnu TRION 
doskonale pasuje do naszego 
gospodarstwa.

Pola:
Duże rozdrobnienie pól, najróżniejsze 
rodzaje roślin, średnio ciężkie gleby  
gliniaste, pofałdowany teren

Wymagania wobec maszyny:
Duża moc,  

wysoka jakość omłotu,  
szybka zmiana rodzaju roślin

Kombajn:
TRION 720 MONTANA

Andreas Spatt, rolnik i przedsiębiorca

Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej na temat Spattów i ich  

nowego TRION 720 MONTANA  
można znaleźć tutaj.

Andreas Spatt Spatt Josef KG,  
Steinhaus, Austria

Tryb pracy:

Uprawa roli,  
handel zbożem,  
świadczenie usług,  
hodowla świń

Powierzchnia 
gospodarstwa: 150 ha

Rodzaje roślin:
Kukurydza, jęczmień, pszenica, 
żyto ozime, rzepak na ziarno, 
owies, soja
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Nawet przy naprawdę 
wysokiej wydajności  
nie mamy praktycznie  
żadnych strat.

Dużym wyzwaniem dla Wihelma Paschertza jest 
od zawsze pogoda. W swoich gospodarstwach w 
Nadrenii-Westfalii i Brandenburgii musi jak naj-
szybciej zebrać rośliny, które dojrzały do zbiorów. 

„TRION działa absolutnie bez zakłóceń”, zachwyca 
się Wilhelm. „Przy naprawdę wysokiej wydajności  
i prędkości jazdy nie mamy praktycznie żadnych 
strat”. TRION potwierdził swą wysoką przepustowość 
nawet latem w wyległym zbożu, gdy Wilhelm jeździł 
nocą przy dużej rosie. Także wysoka wydajność 
kampanii rzędu ok. 900 ha mówi sama za siebie.

Wilhelm Paschertz, rolnik

Wydajność.

Pola:
Szerokie spektrum upraw roślinnych: 

od klasycznych zbóż do motylkowych.

Wilhelm Paschertz Meerbusch  
(NRW, Niemcy) 

Tryb pracy: Uprawa roli

Pow. omłotu: 900 ha

Rodzaje roślin:
Jęczmień, pszenżyto,  
pszenica, rzepak, owies,  
groch, soja

Wymagania wobec maszyny:
Wysoka przepustowość, minimalne 
straty ziarna, funkcja MULTICROP o 
krótkich czasach przezbrajania

Kombajn:
TRION 730

Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej na temat pól Wilhelma  
i jego nowego TRION 730 można  
znaleźć tutaj. 
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Postaw na to,  
co najlepiej pasuje  
do Twojego 
gospodarstwa. 

Z bogatej palety systemów wspomagania operatora 
wybierz te, które w komfortowy sposób doprowa-
dzą Cię do sukcesu. Od CEMOS AUTOMATIC po 
TELEMATICS – wiele inteligentnych rozwiązań, dzięki 
którym praca staje się łatwiejsza. 

David Lalonnier wybrał model TRION 650 głównie 
ze względu na sprawdzony układ omłotu i systemy 
wspomagania operatora. Od początku był pod 
wrażeniem prędkości pracy i precyzji nowego 
kombajnu. „Precyzja podczas żniw oznacza dla 
mnie czyste ziarno, jego nienaganną jakość i 
doskonałą jakość słomy”.

Zachwycił go przede wszystkim CEMOS. „Wczoraj 
przechodziłem z pszenicy twardej na zwyczajną i 
chciałem dostosować podstawowe ustawienia”, 
śmieje się. „Maszyna powiedziała mi wtedy, że nie 
jest to konieczne, ponieważ CEMOS sam dostosuje 
się do nowej sytuacji”.

Okna czasowe zbioru 
stają się coraz krótsze.

David Lalonnier, rolnik

Precyzja.

Wyposażenie:
CEMOS AUTOMATIC i CEMIS 1200  
z prowadzeniem po śladach GPS i 
dokumentacją w sieci

David Lalonnier Société Agricole Lalonnier,  
Vendée, Francja

Tryb pracy: Uprawa roli

Powierzchnia 
gospodarstwa: 200 ha

Rodzaje roślin: Pszenica, kukurydza,  
słonecznik

Pola:
Teren suchego bagna Poitevin Marsh (bagno Poitou), 

tuż nad francuskim wybrzeżem Atlantyku

Wymagania wobec maszyny:
Inteligentne systemy wspomagania operatora, 

wysoka precyzja, prosta konserwacja

Kombajn:
TRION 650 z CEMOS AUTOMATIC  

i CEMIS 1200

Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej na temat gospodarstwa  

Davida i jego nowego TRION 650 
można znaleźć tutaj.



1514

TRION ma idealny  
rozmiar dla naszego 
podwórza.

Szerokie możliwości.

Korzystaj z funkcji MULTICROP dostępnej w  
kombajnie TRION. Poczuj nową niezależność.  
Błyskawicznie przechodź z jednego rodzaju 
rośliny na inny. Zmiana ustawień odbywa się 
szybko i wygodnie. 

W gospodarstwach Simena Settendala i Jarlego 
Hegny TRION 530 MONTANA pracuje na wyso-
kich obrotach przede wszystkim podczas zbioru 
traw i koniczyny. Ci dwaj norwescy gospodarze 
postanowili korzystać z maszyny wspólnie. 

„Nie możemy tutaj planować długofalowo”, stwierdza 
Jarle. Gdy przychodzi odpowiedni czas, wszystko 
musi odbywać się bardzo szybko – co nie jest pro-
blemem dla TRION. Z wyposażeniem MONTANA i 
napędem na wszystkie kola doskonale radzi sobie 
w tutejszym wymagającym terenie.

Zdolność adaptacji.

Pola:
Teren pagórkowaty,  

różne rośliny,  
długie podjazdy

Simen Settendal, rolnik

Simen Settendal, 
Jarle Hegna

Spółka maszynowa Lunde  
(Vestfold, Norwegia)

Tryb pracy: Uprawa roślin

Powierzchnia 
gospodarstwa:

100 ha (Simen Settendal) / 
65 ha (Jarle Hegna)

Rodzaje roślin: Trawy i koniczyna na nasiona, 
zboża jare i ozime

Wymagania wobec maszyny:
Wydajna funkcja MULTICROP,  

dobra przepustowość,  
kompaktowe wymiary

Kombajn:
TRION 530 MONTANA

Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej na temat żniw Simena i Jarlego  
z nowym TRION 530 MONTANA można 
znaleźć tutaj. 
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„Przez ok. 20 do 25 dni w roku młócimy  
soczewicę, bobik, jęczmień i pszenicę”,  
opowiada nam Ermanno, wsiadając do  
kabiny swojego TRION 750 MONTANA. 

Klienci Ermanno są zadowoleni. „Uzyskujemy 
doskonale oczyszczony jęczmień, a później pod-
czas przechowywania w silosie potrzebujemy mniej 
substancji konserwujących”, mówi Pompeo Farchioni, 
kierownik lokalnego browaru Mastri Birrai Umbri. 

„We wszystkim, co dotyczy zbioru jęczmienia, 
polegamy na firmie Peppuccich”. A Peppucci 
polegają na TRION. 

Ermanno Peppucci, przedsiębiorca

Zdolność adaptacji.

Pola:
Teren pagórkowaty,  
wąskie drogi dojazdowe

Wymagania wobec maszyny:
Duża zdolność adaptacji, niska szerokość 
transportowa, wysoka niezawodność

Kombajn:
TRION 750 MONTANA

Ta elastyczna maszyna doskonale 
nadaje się do naszych gruntów.

Ermanno Peppucci Agricola F.LLI Peppucci S.a.s., 
Umbria, Włochy

Tryb pracy: Uprawa roli,  
przedsiębiorstwo usługowe

Pow. omłotu: 1400 ha

Rodzaje roślin: Pszenica, jęczmień, słonecznik, 
soczewica, bobik

Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej na temat prac Ermanno  

z TRION 750 MONTANA  
można znaleźć tutaj.
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Uprawa naszych  
pól nie jest łatwa.

Irina Kupreytchik, prezes

Nie zatrzymuj się. 

Zaufaj wytrzymałej technologii kombajnu TRION. 
Zapomnij o długich przestojach. Elastyczne opcje 
MAXI CARE oraz niewielkie zapotrzebowanie na 
konserwację gwarantują bezpieczną pracę w każ-
dych warunkach. 

Gdy przyszło do wyboru nowego kombajnu, który 
poradziłby sobie z niezwykle krótkimi oknami cza-
sowymi zbioru na Ukrainie, po długim namyśle 
Irina i jej zespół zdecydowali się na TRION 750. 

Jego młocarnia APS HYBRID zapewnia optymalną 
jakość omłotu również w trudnych warunkach.  
Na żniwa nie ma w Sumach wiele czasu i dlatego 
kombajn musi zapewniać absolutną niezawod-
ność. Dla Iriny i jej zespołu jest to najważniejsze.

Niezawodność.

Chcesz wiedzieć więcej?
Więcej na temat należącego do Iriny 
kombajnu TRION 750 oraz jej upraw 

na Ukrainie można znaleźć tutaj.

Pola:
Zarówno płaskie, jak i pagórkowate, 
nieregularne formy, w tym wąskie 
pasy zalesionego terenu

Wymagania wobec maszyny:
Najwyższa niezawodność,  
minimalne straty, prosta obsługa

Kombajn:
TRION 750

Irina Kupreytchik Niva Agrotech,  
Sumy, Ukraina

Tryb pracy: Uprawa roli

Powierzchnia 
gospodarstwa: 1500 ha

Rodzaje roślin:
Kukurydza, pszenica,  
soja, jęczmień ozimy,  
groch, słonecznik
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TRION młóci wszystko,  
co uprawiamy.

Simen Settendal, Jarle Hegna,  
Lunde (Vestfold, Norwegia) 

Stosowany na całym świecie.

W każdej uprawie 
jest w swoim żywiole. 
Nowy CLAAS TRION pokazał już swoje mocne strony na całym 
świecie. Wszędzie dowiódł swoich zdolności adaptacji do różnych 
warunków żniw: na bezkresnych przestrzeniach Ameryki Północnej,  
w upale na ukraińskich polach czy w Ameryce Południowej na 
wyjątkowo ciężkich, wilgotnych glebach. 

TRION zawsze pokazywał, że jest w stanie sprostać wszelkim 
wymaganiom. Nieważne, w jakich warunkach odbywają się żniwa. 
Przekonaj się sam. 
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Każde pole jest inne,  
a TRION powstał z myślą o 

wszystkich.

Model Moc maks. ECE R 120 Norma emisji spalin System omłotu Oddzielanie finalne Szerokość bębna młócącego

750 TERRA TRAC
320 kW / 435 KM Stage V APS HYBRID ROTO PLUS 1420 mm750 MONTANA

750

730 TERRA TRAC
300 kW / 408 KM

Stage V APS HYBRID ROTO PLUS 1420 mm

730 MONTANA
730
720 TERRA TRAC

270 kW / 367 KM720 MONTANA
720

660 TERRA TRAC
300 kW / 408 KM

Stage V APS WALKER

6 wytrząsaczy 1700 mm

660 MONTANA
660
650 TERRA TRAC

260 kW / 354 KM650 MONTANA
650
640

225 kW / 306 KM
530 TERRA TRAC

5 wytrząsaczy 1420 mm
530 MONTANA
530
520 190 kW / 258 KM

Najbardziej wyróżnia  
go elastyczność.

Gotowy na Twoje żniwa.

Odkryj kombajn TRION, który pasuje do Ciebie.

Poznaj efektywność i wysoką przepustowość nowego TRION. Pracuj niezależnie i szybko zmieniaj rodzaj 
zbieranych roślin. Zalety jego systemów wspomagania są odczuwalne każdego dnia pracy, a niezawod-
ność – przez cały okres eksploatacji maszyny. Skonfiguruj teraz najbardziej elastyczny kombajn, jaki kie-
dykolwiek powstał w firmie CLAAS. Wszystko bez kompromisów i dokładnie tak, aby idealnie pasował 
do wyzwań, z jakimi mierzy się użytkownik. Od kanału wciągania przez system omłotu i oddzielanie finalne 
do zarządzania słomą – wszystko jest możliwe.

Nowe modele TRION.
Wybierz funkcje, które uczynią pracę 
bardziej produktywną i skuteczną.

Wilhelm Paschertz, rolnik
Meerbusch (Niemcy)
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