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2 ●  Série      ○  Opcional      □  Disponível      –  Indisponível ●  Série      ○  Opcional      □  Disponível      –  Indisponível

A CLAAS empenha-se continuamente em adaptar seus produtos para atender às necessidades da prática. Estes estão, portanto, sujeitos a mudanças. As informações e ilustrações devem ser 
consideradas como sendo aproximativas e não apresentam os equipamentos opcionais que fazem parte do escopo de fornecimento de série. Esta brochura foi impressa para uso mundial. Por favor, 
consulte a lista de preços de equipamentos técnicos de seu representante de vendas CLAAS. Nas fotos, alguns dispositivos de segurança foram removidos. Isso foi feito apenas para ilustrar a função, e 
jamais deve ser feito sem autorização, a fim de evitar acidentes. A este respeito, é feita referência às instruções relevantes no Manual do Operador.
Todas as informações técnicas sobre motores em geral referem-se basicamente à Diretiva Europeia para a Regulação dos Gases de Escape: Stage. A inclusão da Norma Tier serve neste documento 
apenas para fins de informação e melhor compreensão. Portanto, não pode ser assumida por via desta a autorização para regiões em que a regulação dos gases de escape é controlada pela norma de 
emissões Tier.

Única alternativa. A JAGUAR.

Existe uma alternativa para obter o melhor resultado? Para 
melhor eficiência com consumo mínimo?

Os seus desafios crescem. As suas expectativas são o que 
importa. A sua satisfação é nossa força impulsora para 
buscar sempre novas soluções.

Mais produtividade, variedade, conforto e resultados: estes 
são os objetivos da nova série JAGUAR 800, uma classe sem 
comparação.

Absolutamente sem alternativas. 
Os modelos JAGUAR.

jaguar800.claas.com

JAGUAR 870 860 850 840 830

Motor
Fabricante Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Tipo OM 502 LA OM 502 LA OM 460 LA OM 460 LA OM 460 LA
Cilindros V8 V8 R6 R6 R6
Cilindrada l 15,93 15,93 12,81 12,81 12,81
Norma de emissões estágio IIIA (Tier 3)

Potência do motor na velocidade de trabalho
1800 rpm (ECE R 120)

kW (PS) 390 (530) 350 (476) 315 (428) 260 (354) 220 (299)

Tanque de combustível + tanque adicional l 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300
Medição do consumo de combustível ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – – –

Trem de rodagem
Mecanismo de propulsão com caixa de câmbio de 2 velocidades 
OVERDRIVE, 
automático (hidrostático)

● ● ● ● ●

Eixo de direção, padrão ● ● ● ● ●
Eixo de direção, 3 x ajustável, medida do flange, posicionamento 
da roda

mm 2470/2930/3090 2470/2930/3090 2470/2930/3090 2470/2930/3090 2470/2930/3090

Eixo de transmissão, POWER TRAC, mecânico ○ ○ ○ ○ ○
Tanque de água/aditivos l 375 375 375 375 375
ACTISILER 20, altamente concentrado l 20 20 20 20 20
Sistema de abaixamento automático + pressão sobre o solo 
CONTOUR

● ● ● ● ●

Equipamentos auxiliares
Espigas de milho, fileiras independentes, ORBIS/RU (fileiras/
largura)

R/m 10/7,5, 8/6, 
6/4,5

10/7,5, 8/6, 
6/4,5

8/6, 6/4,5 8/6, 6/4,5 6/4,5

PICK UP 300/380 mm 2623/3599 2623/3599 2623/3599 2623/3599 2623/3599
Dispositivo de corte direto DIRECT DISC 520 mm 5125 5125 5125 5125 5125
Dispositivo de corte direto DIRECT DISC 500 mm 5130 5130 5130 5130 5130

Fluxo da colheita
Largura de alimentação mm 730 730 730 730 730
Rolos de alimentação e compressão 4 4 4 4 4
Tambor de lâminas, largura mm 750 750 750 750 750
Tambor de lâminas, diâmetro mm 630 630 630 630 630
Tambor de lâminas, número de rotações à velocidade nominal RPM 1200 1200 1200 1200 1200
Tambor V-CLASSIC (20 lâminas) V20 V20 V20 V20 V20
Comprimentos de corte, 6 marchas, mecânico mm 5/6,5/8,5/11/

17/21
5/6,5/8,5/11/
17/21

5/6,5/8,5/11/
17/21

5/6,5/8,5/11/
17/21

5/6,5/8,5/11/
17/21

Tambor V-CLASSIC (24 lâminas) V24 V24 V24 V24 V24
Comprimentos de corte, 6 marchas, mecânico mm 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17
Tambor V-CLASSIC (28 lâminas) V28 V28 V28 V28 V28
Comprimentos de corte, 6 marchas, mecânico mm 3,5/4,5/6/8/

12/15
3,5/4,5/6/8/
12/15

3,5/4,5/6/8/
12/15

3,5/4,5/6/8/
12/15

3,5/4,5/6/8/
12/15

Afiar lâminas automaticamente a partir do assento do motorista ● ● ● ● ●
Ajuste automático das lâminas opostas a partir do assento do 
motorista

○ ○ ○ ○ ○

INTENSIV CRACKER M (D = 196 mm) ○ ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC M (D = 196 mm) ○ ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (D = 250 mm) ○ – – – –
MULTI CROP CRACKER MAX (D = 265 mm) ○ – – – –
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE (D = 250 mm) ○ – – – –
Acelerador de saída, largura mm 680 680 680 680 680
Acelerador de saída, diâmetro mm 540 540 540 540 540
Acelerador de saída, ajuste da folga, mecânico ○ ○ ○ ○ ○
Duto de saída, dispositivo de proteção de arranque ● ● ● ● ●
Duto de saída, ângulo de abertura, série Graus 210 210 210 210 210
Duto de saída, ângulo de abertura com OPTI FILL / AUTO FILL Graus 225 225 225 225 225

JAGUAR 870 860 850 840 830

Duto de saída S (até DD 520) ● ● ● ● ●
Duto de saída, prolongação, M (ORBIS 600) mm 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750
Duto de saída, prolongação, L (ORBIS 750) mm 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500

Oferta EASY
OPTI FILL, manuseio otimizado do duto de saída ○ ○ ○ ○ ○
AUTO FILL, enchimento automático do carro ○ ○ ○ ○ ○
STOP ROCK, detector de pedras ○ ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER, medição da vazão ○ ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER + medição contínua da umidade ○ ○ ○ ○ ○
Gestão de tarefas ○ ○ ○ ○ ○
Cartografia da colheita ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT, sensor central (milho) ○ ○ ○ ○ ○
CAM PILOT, Detecção de fileiras (grama) ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ – – – –

Manutenção
Lubrificação central, volume do recipiente de graxa 8 l ○ ○ ○ ○ ○
Iluminação de manutenção ○ ○ ○ ○ ○

Cabine VISTA CAB
Ar condicionado A/C-MATIC ○ ○ ○ ○ ○
Monitor a cores CEBIS ● ● ● ● ●
Impressora ○ ○ ○ ○ ○
Assento padrão ○ ○ ○ ○ ○
Assento confortável ○ ○ ○ ○ ○
Assento giratório ○ ○ ○ ○ ○
Assento premium, com ventilação e aquecimento ○ ○ ○ ○ ○
Banco auxiliar ● ● ● ● ●

Máquina básica sem equipamento auxiliar
Comprimento útil mm 6495 6495 6495 6495 6495
Altura útil com duto prolongado L mm 5450 5450 5450 5450 5450
Altura de transporte mm 3897 3897 3897 3897 3897
Comprimento de transporte com duto prolongado L mm 8015 8015 8015 8015 8015
Peso sem equipamento auxiliar, com pneus padrão kg 11550 11150 11150 11050 11050

Pneus
Eixo de transmissão, largura de transporte conforme os pneus
650/75 R 32 mm 2990 2990 2990 2990 2990
710/70 R 32 mm 3180 3180 3180 3180 3180
800/65 R 32 mm 3299 3299 3299 3299 3299
Eixo de direção, largura de transporte conforme os pneus
16,5/85-24 14PR mm 2845 2845 2845 2845 2845
540/65 R 24 mm 2960 2960 2960 2960 2960
600/55-26,5 mm 3120 3120 3120 3120 3120
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Cabine JAGUAR. Conforto de ponta.

 − Cabine Comfort ampla com baixo nível de ruído
 − Excelente visibilidade e luminosidade
 − Sistema de informação e de operação CEBIS
 − Cinco opções de assento
 − Alavanca de condução CMOTION para maior 
conforto
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Cabine Comfort
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Operação ergonômica e personalizada.

A Cabine Comfort CLAAS.

Na JAGUAR, não há simplesmente nada que possa distraí-lo. 
A coluna da direção e o assento do motorista oferecem 
múltiplas opções de ajuste e adaptação. Com os indicadores 
e os comandos posicionados de forma acessível e intuitiva, é 
possível operar a JAGUAR rapidamente e de forma intuitiva 
após pouco tempo de operação. 

Com para-sóis, sistema de ar condicionado, rádio e 
compartimento de bebidas refrigerado, você sempre se 
sentirá confortável, não importando a duração da sua jornada.

 − Espaçosa cabine VISTA CAB com dois assentos
 − Cabine panorâmica em vidro para perfeita visibilidade
 − Para-brisa dianteiro com limpador amplo e sistema de 
lavagem

 − Limpadores laterais e traseiro para a melhor visibilidade
 − Porta-objetos espaçoso
 − Refrigerador para armazenar pequenas refeições
 − Conceito de operação CEBIS
 − Sistema de fechamento individual
 − Alavanca de condução CMOTION
 − Iluminação de trabalho de LED
 − Cinco variantes de banco, incluindo o banco de couro de 
luxo

1 Banco padrão

2 Banco Comfort

3 Banco giratório

4 Banco de couro

5 Banco premium
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Cabine Comfort

Equipamento de conforto opcional.

O estofamento especial do para-brisa traseiro minimiza 
ativamente ruídos diretamente no ouvido do motorista, sem 
prejudicar a visibilidade do entorno. Um para-brisa dianteiro 
exclusivo fornece uma menor reflexão da luz na cabine, 
especialmente à noite e com chuva. O tapete do assoalho 
fornece ainda mais conforto.

NOVO: Iluminação de trabalho de LED.

Faróis de trabalho de LED como iluminação da área frontal no 
teto da cabine, na traseira e no duto de saída, onde oscilam 
juntamente com o fluxo de material colhido, garantem uma 
visão geral especialmente boa ao colher à noite.

 − Iluminação muito uniforme
 − A cor da luz branca assemelha-se à luz do dia
 − O consumo de energia é reduzido em um terço em relação 
à iluminação de halogênio

 − Temperatura muito baixa nos vidros do farol
 − Os faróis de trabalho são 100% herméticos a água e poeira

6575_Brochure_..._Inside_pt-BR_Export 2.indd   9 21.12.2016   10:36:36



10

Atinja o limite da capacidade do veículo, com as 
pontas dos dedos.

A central de comando e controle compacta 
CEBIS.

A operação da JAGUAR é feita de forma tão segura e 
confortável principalmente devido à sua estrutura operacional 
extremamente clara. O comando e o controle completos de 
todas as funções essenciais são feitos através de poucos 
elementos centrais. No centro do design sofisticado até nos 
detalhes, além de lógico e ergonômico, encontra-se o sistema 
eletrônico de informação de bordo CEBIS.

1 Alimentação ligada
2 Parar alimentação e inverter
3 Comando do duto de saída
4 Manejo da altura de trabalho
5 Sistema automático de giro do duto
6 AUTO FILL/Posição de repouso do duto
7 AUTO PILOT
8 Tecla de informação
9 Botão giratório HOTKEY
10 Interruptor giratório do menu direto HOTKEY
11 Tecla Escape
12 Interruptor giratório do menu direto CEBIS
13 Botão giratório para selecionar o menu CEBIS
14 Tecla DIRECT ACCESS
15 Sistema de corte ligado / desligado
16 Levantar / Abaixar o duto de saída
17 Cambio de marchas
18 Freio de estacionamento
19 Chave geral do sistema de dosagem de aditivos
20 Tração 4x4
21 Rotações do motor a diesel (três etapas)
22 Dobrar os equipamentos auxiliares

O joystick multifuncional CMOTION é oferecido como item opcional. 
Apresentado pela primeira vez em 2009 no XERION, agora ele também cumpre 
com sua função nas colheitadeiras e tratores CLAAS e na JAGUAR. A CLAAS 
oferece assim uma filosofia operacional unificada com um design ergonômico. 

A + B = Joystick multifuncional CMOTION (opcional)
C + D = Joystick multifuncional (de série)
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Sistema eletrônico de informação de bordo CEBIS

O modo de pré-picagem.

Neste modo, o motorista pode ligar ou desligar funções 
automáticas rapidamente, para comandar a JAGUAR 
manualmente, por exemplo, durante a pré-picagem.

Rápido, prático, organizado e confiável

 − Os ajustes das funções mais importantes são feitos com 
um botão giratório de acesso rápido no menu CEBIS

 − A chave giratória HOTKEY adicional permite comandar uma 
função importante adicional na visualização direta

 − Todas as funções estão sinalizadas com símbolos lógicos e 
autoexplicativos

 − Um cartão de memória Compact Flash faz com que a troca 
de dados seja especialmente simples

 − Com o manete multifuncional você controla com grande 
exatidão e segurança não só a velocidade de 
deslocamento, mas também diversas outras funções.

Velocidade de trabalho

Função

2000 min-1 1850 min-1

Pré-picagem Picagem

DESLIGADO LIGADO
DESLIGADO LIGADO
DESLIGADO LIGADO

2.0 6.5
DESLIGADO LIGADO

Interruptor principal DIRECT STOP

Interruptor central DYNAMIC POWER

Acelerador de saída

Interruptor central CRUISE PILOT

Interruptor central do duto de saída

Carregando configuração. Cancele com 'ESC'

Configurações da máquina:
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CPS – CLAAS POWER SYSTEMS

Maior desempenho e rentabilidade. 
Tecnologia JAGUAR.

 − Potente com motores econômicos
 − Sistema de tração simples com o maior coeficiente 
de rendimento

 − Tambor de facas V-CLASSIC para uma alta 
qualidade do picado

 − Cabine espaçosa

6575_Brochure_..._Inside_pt-BR_Export 2.indd   12 21.12.2016   10:36:50



13

CLAAS POWER SYSTEMS
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Excelente e exclusivo.

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS

Ótima transmissão para os melhores resultados.

O desenvolvimento de máquinas na CLAAS é 
sinônimo da constante busca por uma maior 
eficiência, confiabilidade e ótima rentabilidade.

Isto vale para todas as partes de uma forrageira 
autopropelida CLAAS. Mas neste caso, o sistema de 
transmissão possui um papel fundamental e, para 
isso, não basta apenas um motor potente.

Sob o nome CLAAS POWER SYSTEMS (CPS), a 
CLAAS combina todos os melhores componentes de 
um sistema de transmissão, sem equivalentes, com a 
máxima potência sempre que necessário. Adaptado 
de forma ideal aos sistemas de trabalho, com 
tecnologias que economizam combustível e se 
amortizam rapidamente.

Com o controle inteligente do motor DYNAMIC 
POWER, a CLAAS atende de forma perfeita os 
requisitos do CPS: disponibilidade de potência ideal, 
automática e voltada às necessidades da JAGUAR. 
Assim, demonstramos mais uma vez, o que a 
economia real de combustível significa para nós. O 
motor não é o único fator decisivo, o controle 
inteligente dos rendimentos existentes também é 
muito importante. Com isso, pensamos sempre no 
futuro.
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CLAAS POWER SYSTEMS
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Potente e eficiente. A tecnologia de motores.

Potentes motores Mercedes-Benz.

CLAAS POWER SYSTEMS abrange a tecnologia de 
propulsão completa e oferece o respectivo motor ideal para 
um sistema completamente harmônico. Com ela, você se 
beneficia da mais alta eficiência do mercado. 

Os motores Mercedes-Benz OM 502 e OM 460 oferecem a 
melhor potência do segmento. Eles destacam-se pela alta 
confiabilidade, baixo consumo de diesel e alto poder de 
torque.

A união elástica do motor com o chassi minimiza os ruídos e 
as vibrações. Com isso, a força extraordinária ainda resulta no 
conforto máximo de condução.

 − Econômico e silencioso
 − Cumprem com os valores de emissão exigidos por lei
 − Aumento significativo do rendimento do motor até o regime 
ideal de rotações de 1.800 rpm
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Motores

Tanque de combustível de grande volume.

JAGUAR 
Tanque de 
diesel

Tanque de die-
sel adicional 
(opcional)

Diesel, volume 
total

870-830 1150 l 300 l 1450 l

Conduzir muito tempo graças a um grande 
tanque.

Com o sofisticado conceito de tanque, utilizações longas 
podem ser planejadas de forma ideal.

Potência do motor.

kW PS Litro
JAGUAR
Motores Tipo Estágio IIIA (Tier 3) Cilindrada
870 OM 502 LA 390 530 15,93
860 OM 502 LA 350 476 15,93
850 OM 460 LA 315 428 12,81
840 OM 460 LA 260 354 12,81
830 OM 460 LA 220 299 12,81

Mercedes-Benz OM 502 LA Mercedes-Benz OM 460 LA

1200

Torque

RPM

Potência

500

1000

1500

2000

2500

3000 650

600

550

500

450

400

350

300

530

2400

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

JAGUAR 870
Estágio IIIA / Tier 3
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Sistema de refrigeração eficaz e seguro.

Desempenho de refrigeração confiável.

Quem trabalha tão duro, não deve passar calor. Na JAGUAR, 
os radiadores sobrepostos se encarregam de um 
rendimento refrigerador eficaz, sob todas as condições de 
colheita. O filtro grande do radiador garante baixar 
velocidades do ar e diminui com isso as impurezas, a limpeza 
do filtro é feita por um braço aspirador rotativo.

O ar proveniente do radiador é enviado por cima do motor, 
podendo sair quase sem obstáculos pelas amplas aberturas 
de ar na parte traseira da JAGUAR. Assim, os trabalhos são 
realizados de modo confiável mesmo com temperaturas 
externas muito altas.
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Refrigeração

Aspirar e liberar o ar.

Filtros de ar grandes garantem um longo e seguro período de 
utilização. O ar do motor já é sugado pré-filtrado das caixas 
térmicas. Se necessário, os filtros podem ser instalados sem 
ferramentas e os trabalhos de limpeza podem ser feitos de 
imediato em campo. O compressor integrado fornece 600 l/
min a 9,5 bar.

Para isso, é utilizado o sistema de freios do reboque e podem 
ser utilizadas ferramentas pneumáticas, como uma pistola de 
ar para soprar a sujeira da JAGUAR depois do trabalho..
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Automático e adaptável.
CRUISE PILOT para a JAGUAR 870.

Utilizando o motor de forma ideal.

A regulagem automática da velocidade de condução pelo 
CRUISE PILOT garante o aproveitamento máximo do motor 
da JAGUAR. No CEBIS, o motorista determina a carga 
desejada do motor ajustando a velocidade de rotação do 
motor de forma correspondente. O CRUISE PILOT pode ser 
ativado de forma simples através da alavanca de condução.

Assim a JAGUAR consegue ser operada de forma 
permanente com a carga de motor especificada. Se o 
estoque aumentar de forma repentina, a velocidade de 
condução é reduzida automaticamente. Se o estoque é 
novamente reduzido, a JAGUAR aumenta a velocidade de 
condução novamente até que a carga especificada do motor 
seja alcançada. A regulagem baseia-se no reconhecimento 
dos volumes de processamento e da carga do motor.
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CRUISE PILOT

O CRUISE PILOT é um modo de condução. Você escolhe a 
respectiva estratégia:

 − Tempomat (temporizador)
 − Rendimento constante
 − Carga do motor

Através do interruptor giratório HOTKEY, você pode adaptar o 
modo selecionado às conduções de uso durante a condução.

Suas vantagens:
 − Grande conforto do condutor
 − Máxima eficiência da JAGUAR

Tempomat (velocidade constante)
Potência (rendimento constante)

Carga máxima do motor

Ajustar a velocidade de rotação do motorEstratégia CRUISE PILOT
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Inteligente e eficiente. 
DYNAMIC POWER.

Somente a potência necessária.

Os modelos JAGUAR 870 e JAGUAR 860 podem ser 
equipados com a regulagem automática da potência do 
motor DYNAMIC POWER.

Eficiência e rendimentos máximos são obtidos com a carga 
plena. A potência do motor é reduzida automaticamente na 
carga parcial. Com isso você pode economizar até 10,6% de 
combustível.

DYNAMIC POWER ajusta a potência do motor de forma ideal 
às condições de campo em dez níveis. Desta forma você 
opera sempre na faixa da rotação mais eficiente.

 − Economizar diesel com a carga parcial
 − Trabalho rentável e constante com Tempomat

Interruptor central
Estratégia

Desempenho máximo
Alto desempenho
Desempenho normal

DYNAMIC POWER

JAGUAR 870 Estágio IIIA (Tier 3)

Selecionável
JAGUAR 
Nível 870 860

Desempenho 
máximo

10 530 476
9 504 456
8 478 435

Alto desempenho 7 453 415
6 427 394
5 401 374
4 375 354

Alimentação  normal 3 349 333
2 324 312
1 298 292
min 272 272
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DYNAMIC POWER

DYNAMIC POWER – Expansão de função 
para a JAGUAR 870 e 860:

Desempenho máximo na alimentação no estoque.
Antes da alimentação no estoque, o DYNAMIC POWER muda 
para a curva característica máxima do motor. Isso é possível 
através da integração inteligente de rendimento do motor, 
velocidade de condução e posição de trabalho. Se, após a 
alimentação no estoque, a potência máxima não for 
requisitada, o DYNAMIC POWER muda para a linha 
característica correspondente.

Potência do motor selecionável.
 − Desempenho máximo
 − Alto desempenho
 − Desempenho normal

Deslocamento do ponto de mudança.
Através da redução da velocidade de serviço no CEBIS, os 
pontos de mudança dos níveis de potência são deslocados 
para uma faixa de rotação mais baixa.
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Trem de rodagem confiável e com grande força 
de tração.

Enormes reservas.

A unidade de propulsão tem uma força de tração 
impressionante. Na primeira marcha, são possíveis 
velocidades de colheita de até 16,8 km/h. O baixo peso, o 
pequeno raio de giro e a distância do solo fornecem uma 
manobrabilidade extraordinariamente boa.

Amortecimento ativo

O amortecimento ativo amortece de forma altamente eficaz as 
vibrações dos equipamentos auxiliares e permite uma 
condução segura e rápida na estrada. O amortecimento é 
ativado automaticamente, por exemplo, ao virar em pontos 
extremos no campo (altura de trabalho abandonada).

Econômica na estrada.

O mecanismo de propulsão controlado automaticamente 
controla automaticamente a velocidade de rotação do motor 
e a adapta exatamente à potência necessária. Isso contribui 
claramente para a economia de combustível e minimiza os 
ruídos de condução.

Tração 4x4 mecânica.

Em caso de condições de trabalho adversas, a propulsão 4x4 
acionável fornece uma maior tração. A transferência de força 
é feita mecanicamente de forma direta para o eixo traseiro 
através de um eixo cardan.
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Trem de rodagem

Câmera traseira: Maior visibilidade ao 
manobrar em marcha ré.

Se a JAGUAR estiver equipada com uma câmera traseira, ao 
engatar a marcha a ré, a imagem da câmera traseira aparece 
automaticamente no monitor CEBIS. Isso permite acoplar 
reboques com segurança e melhorar a visibilidade.

Suas vantagens:
 − Ótima força de tração
 − Excelente raio de giro para grande manobrabilidade
 − Antivibração na estrada
 − Câmera traseira

Os contrapesos 
flexíveis traseiros 
fornecem à JAGUAR 
uma proteção adicional 
contra contato com o 
solo.
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Sistema hidráulico e elétrico organizados e 
descomplicados.

O sistema hidráulico.

No lado esquerdo da máquina, são montadas as válvulas de 
controle. Válvulas proporcionais para o controle do duto de 
saída e dos equipamentos auxiliares permitem um controle 
mais suave para uma operação automatizada. A fim de 
permitir um padrão de restolho uniforme, mesmo em 
velocidades de avanço muito altas, a velocidade da operação 
de oscilação da compensação transversal do ORBIS deve ser 
ajustada de acordo no CEBIS.

Se a extremidade do terreno for alcançada e o equipamento 
auxiliar for elevado, o amortecimento de vibrações é ativado 
automaticamente após sair da altura de trabalho. Esta maior 
comodidade poupa a máquina, por exemplo, ao atravessar as 
faixas de pulverização. O equipamento auxiliar amortece 
suavemente.

 − Ordenado sistema hidráulico
 − Rápida execução de comandos funcionais
 − Controle eficaz por válvulas proporcionais
 − Baixa necessidade de manutenção e gastos reduzidos pela 
baixa quantidade de óleo
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Sistema hidráulico | Sistema elétrico

O sistema elétrico.

Um comando simples e confortável exige um sistema elétrico 
rápido e confiável. Na JAGUAR, todos os componentes estão 
embutidos de forma segura e central na cabine. Uma caixa 
adicional no espaço de manutenção da JAGUAR possibilita a 
adaptação descomplicada de variantes adicionais como a 
retrofitagem de:

 − PROFI CAM
 − AUTO FILL
 − ACTISILER 20
 − Sensor NIR
 − Tanque adicional de diesel de 300 l
 − Ajuste de vão do acelerador
 − Sistema de calibragem de pneus

Vantagens:
 − Sistema elétrico embutido de forma segura na cabine
 − Conexões de cabo seguras e de alta qualidade
 − Caixa adicional de alta qualidade para a adaptação de 
acessórios opcionais
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Imbatível e eficiente. A acionamento.

O acionamento principal JAGUAR.

Potente, robusta e com baixa manutenção. Com cinco 
argumentos para o maior grau de eficiência.

1 Motores com instalação transversal
2 Acionamento principal direto Powerband do motor para:

 − Unidade de corte
 − Acelerador

3 Acionamento do  Powerband Corncracker diretamente do 
acelerador

4 QUICK STOP – frenagem ativa do fluxo de material ao 
desconectar o acionamento principal

5 Acionamento mecânico auxiliar por acoplador rápido
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Acionamento

Vantagens que se tornam referência há duas 
décadas.

O revolucionário conceito de acionamento da JAGUAR foi 
desenvolvido por engenheiros da CLAAS em 1993 e define 
até hoje o padrão de excelência. A transmissão direta de força 
se mostrou confiável milhares de vezes na prática. Nesta 
geração da JAGUAR, também nos mantivemos fiéis ao nosso 
conceito de montar o motor transversalmente ao sentido de 
deslocamento.

 − O mecanismo de picagem é acionado diretamente 
pela polia principal via uma correia de potência pré-
tensionada - completamente isenta de manutenção.

 − O freio a disco conectado à embreagem principal, garante 
uma parada rápida dos elementos picadores em caso de 
desativação do acionamento principal, o que aumenta a 
segurança, QUICK STOP

 − O acionamento direto garante um alto grau de eficiência da 
transmissão de força, mantendo ao mesmo tempo baixa a 
necessidade específica da mesma - altamente eficiente.

 − O equipamento dianteiro é acionado mecanicamente e a 
conexão é feita por um engate rápido - muito confortável
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Previsível, preciso e prático. O sistema de 
picagem.
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 Sistema de corte

 − Qualidade constante de corte
 − Baixo consumo de combustível
 − Grande rendimento de fluxo
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Fluxo de colheita retilíneo e rápido.

1 Sistema de alimentação
 − Robusto com perfeita compactação prévia

2 Tambor de facas V-CLASSIC
 − Corte preciso para  excelente qualidade de picagem
 − Descarga centralizada de triturado para  um baixo 

desgaste
3 Corncracker

 − Dispersão ótima do material triturado
 − Ampla oferta MULTI CROP CRACKER

4 Acelerador
 − Depósito centralizado do triturado para transporte 

seguro do material de colheita 
 − Ajuste mecânico da abertura
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Fluxo da colheita

Fluxo máximo com baixo consumo de energia.

O fluxo ideal do material de colheita contribui de forma 
eficiente para o rendimento da produção de trabalho diária. 
Sem desvios, o material de colheita flui através de toda a 
máquina. Não importa se você trabalha na grama sem 
Corncracker ou em silagem de milho com Corncracker. De 
estação para estação, a colheita está ficando cada vez mais 
rápida, a disposição em forma de V das facas e facas de 
aceleração a centralizam cada vez mais. Isso resulta em 
desempenho máximo com consumo mínimo de energia e 
garante alta segurança operacional. A JAGUAR demonstra 
isso repetidamente: com resultados surpreendentes - 
medidos pelo consumo de combustível em l/t.
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Sistema de alimentação potente e confiável.

Rolos robustos.

O acionamento dos rolos de alimentação na JAGUAR é muito 
potente. Os comprimentos de corte podem ser ajustados em 
seis níveis, conforme a necessidade. Os rolos robustos de 
pré-compactação garantem um fluxo uniforme e as guias 
adicionais reduzem o desgaste.

Inversão hidráulica.

O processo hidráulico de inversão cria um movimento 
giratório lento, suave e controlado. O material triturado é 
retornado cuidadosamente. Ao trabalhar com PICK UP, os 
rolos principais (opcionalmente também rosca helicoidal) se 
levantam automaticamente. Graças ao controlado processo 
de inversão, os objetos estranhos se encontram bem 
próximos dos tambores de alimentação e podem ser 
removidos com rapidez e segurança.
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Sistema de alimentação

Detector de metal sensível.

Os detectors de metais instalados no rolo de alimentação 
dianteiros inferior, reconhece a tempo as peças de ferro 
imantadas. Um dispositivo de parada rápida se encarrega de 
interromper imediatamente a alimentação, sem causar quase 
nenhum desgaste. O condutor consegue encontrar 
rapidamente o lugar em que está a peça metálica graças à 
indicação do local no CEBIS.

Detector de pedras STOP ROCK

Quanto mais potente e robusta é a alimentação, mais sensível 
é a reação em relação a elementos estranhos. O detector de 
pedras STOP ROCK aumenta a confiabilidade da JAGUAR. A 
alimentação é interrompida imediatamente ao detectar uma 
pedra na fileira. Você pode definir o tamanho mínimo das 
pedras, regulando a sensibilidade de modo confortável pelo 
CEBIS na cabine.
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Preciso e testado. 
Tambor de facas V-CLASSIC.

Facas dispostas em forma de V.

A eficácia do tambor de facas de 750 mm de largura na 
JAGUAR é excepcional. A colocação em forma de V resulta 
em um corte preciso, guilhotinado, que economiza energia. 
Além disso, a forragem é centralizada, reduzindo o desgaste e 
perdas por fricção nas paredes da caixa do tambor.

 − Construção robusta
 − Consumo mínimo de força
 − Alto rendimento de fluxo
 − A melhor qualidade de picagem
 − Excelente descarga

O tambor de facas V-CLASSIC está disponível em três 
versões: 

1 V20 para trabalhar forragem de estrutura mais grossa ou 
predominantemente no pasto 

2 V24 para trabalhar pasto ou milho; adequado para 
comprimentos de corte mais longos do pasto

3 V28 para trabalhar pasto ou milho; adequado para 
comprimentos de corte mais curtos do milho
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Tambor de facas  V-CLASSIC

Afiamento totalmente automático.

Um corte exato e um fluxo homogêneo do material triturado 
somente é possível com facas bem afiadas. O afiamento é 
controlado da cabine.

O ajuste da contra faca  também pode ser realizado 
opcionalmente da cabine. Para fazer o ajuste, não é preciso 
soltar a contra faca, já que a bigorna se movimenta 
suavemente em direção do tambor de facas, com a contra 
faca  parafusada firmemente em cima. Sensores de ultrassom 
adaptam o ajuste em caso de contato.

O afiamento das facas, com a contra faca devem ser 
realizados dependendo da quantidade de material trabalhado 
e não da hora do dia. No CEBIS você pode definir ajustes 
correspondentes para lembrar-se do afiamento das facas.

Para duplicar o comprimento de corte, o tambor V-CLASSIC 
pode ser equipado com meia-faca. Com as meia-facas, é 
possível realizar uma descarga de material uniforme. Ideal em 
colheitas de pasto ou também para culturas de milho para 
corte longitudinal e SHREDLAGE.

Tambor Utilização
Conjunto de facas 
completo

Metade do conjunto de 
meia-facas Meia-facas

V-CLASSIC 28 Conjunto de facas 28 = 2 x 14 14 = 2 x 7 28 = 2 x 14
Comprimento do corte 3,5/4,5/ 6/8/12/15 7 / 9 / 12 / 16 / 24 / 30 7 / 9 / 12 / 16 / 24 / 30

V-CLASSIC 24 Conjunto de facas 24 = 2 x 12 12 = 2 x 6 24 = 2 x 12
Comprimento do corte 4/5,5/7/9/14/17 8 / 11 / 14 / 18 / 28 / 34 8 / 11 / 14 / 18 / 28 / 34

V-CLASSIC 20 Conjunto de facas 20 = 2 x 10 10 = 2 x 5 20 = 2 x 10
Comprimento do corte 5/6,5/8,5/ 11/17/21 10 / 13 / 17 / 22 / 34 / 42 10 / 13 / 17 / 22 / 34 / 42

Cumprimentos de corte possíveis
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Competência do Corncracker da CLAAS.

INTENSIV CRACKER M.

As exigências de flexibilidade são cada vez maiores. A CLAAS 
oferece, além do testado INTENSIV CRACKER M (M= 
diâmetro dos rolos de 196 mm), o flexível MULTI CROP 
CRACKER.

O MCC destaca-se através da sua construção robusta e seu 
design de carcaça excepcionalmente vedado. Sua maior 
vantagem consiste nas suas possibilidades flexíveis de 
substituição. Os rolos podem ser substituídos por outras 
rapidamente, graças à sua acessibilidade única. O conceito 
do MCC é oferecido em dois tamanhos: como MCC 
CLASSIC M (M = médio com um diâmetro de rolo de 196 
mm) até uma potência de motor de 585 PS. E como MCC 
CLASSIC L (L = grande com um diâmetro de rolo de 250 mm) 
opcional também para JAGUAR 870 com 585 PS.

MULTI CROP CRACKER CLASSIC.

O MCC CLASSIC convencional é equipado com o já 
conhecido perfil de dente de serra e trabalha, como padrão, 
com uma diferença de velocidade de 30%. Este sistema é 
apropriado para colheitas de milho curto, por exemplo para 
usinas de biogás, mas também para silagem para gado 
leiteiro e também engorda de touros. Outros rolos com outro 
número de dentes são usados em mercados onde há uma 
maior necessidade de silagem de milho de corte longitudinal. 
Com um aumento na velocidade de rotação diferencial, é 
alcançado o grau de processamento desejado da silagem.

1 MULTI CROP CRACKER CLASSIC M

2 MULTI CROP CRACKER CLASSIC L

NOVO
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Competência do Corncracker

NOVO: MULTI CROP CRACKER MAX.

Os rolos MCC MAX foram desenvolvidos para o 
processamento de silagem de milho com comprimentos de 
corte de 7 e 22 mm. 30 segmentos anulares são perfilados 
em forma de dente de serra. A disposição e a geometria 
especial dos segmentos anulares fazem com que o material 
triturado seja processado não só através das forças de 
esmagamento e atrito, mas também por corte e as forças de 
cisalhamento. Isso permite um tratamento mais intensivo dos 
grãos de milho e um desfibramento do material do caule. 

O espectro de aplicação do MCC MAX estende-se em 
comparação com os Corncrackers convencionais ao longo de 
um intervalo de triturado e de massa seca significativamente 
mais amplo, enquanto fornece um resultado de 
processamento de alta qualidade. Contratistas e empresas 
agrícolas beneficiam-se do MCC MAX com suas novas 
soluções técnicas, com as quais eles podem atender às mais 
diversas necessidades dos clientes para processamento de 
alimentos sem adaptação dos equipamentos da máquina.

NOVO: MULTI CROP CRACKER 
SHREDLAGE.

CLAAS adquiriu a licença do uso da  tecnologia original dos 
EUA. SHREDLAGE significa um tratamento intensivo da 
silagem de milho  em áreas de picagem extremas de 26 até 
30 mm. Os rolos SHREDLAGE tem um perfil de dente de 
serra com uma ranhura contraespiral adicional e apresenta 
uma diferença de velocidade de 50%. Isso permite que o 
MCC SHREDLAGE esmague totalmente os grãos de milho e 
triture completamente os pedaços do caule. 

Material de folha corretamente desfiado . Além disso, o 
material de caule é exposto pela ranhura em espiral a um 
efeito transversal, de modo que a casca do caule seja 
desgastada. Simultaneamente, a parte interna mole é dividida 
na direção longitudinal. O material fortemente "picado" pode 
ser compactado muito bem, uma vez que o enfardamento do 
material minimiza uma expansão posterior.

Agritechnica 2015: Medalha de 
prata DLG para o MULTI CROP 
CRACKER MAX
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A necessidade de flexibilidade crescem .

Silagem de milho SHREDLAGE.

A desintegração intensiva do material aumenta a área de 
superfície do material triturado de forma múltipla, resultando 
em uma fermentação bacteriana significativamente melhorada 
na silagem e especialmente na digestão no rúmen dos 
bovinos. Ensaios da Universidade de Wisconsin, EUA, 
mostram que o SHREDLAGE também melhora 
consideravelmente o efeito estrutural de silagem de milho no 
rúmen e a disponibilidade do amido presente em todas as 
partes da planta. Desse modo, a produção diária de leite 
aumentou nos rebanhos testados em até 2 litros por vaca. 
Além disso, a estrutura ideal para o rúmen de silagem 
melhorou a saúde do rebanho. 

Além de uma produção de leite maior e melhor, o 
SHREDLAGE oferece aos produtores de leite outras 
vantagens. Devido à desintegração excelente do amido, o uso 
de alimentação concentrada pode ser reduzido - com uma 
produção total maior de leite. A adição de componentes 
estruturalmente ricos, como a palha, pode ser limitado ou até 
mesmo eliminada, resultando em mais economia. 

Requisitos para o condicionamento do 
material de colheita.

Tão intensivo quanto necessário - esta premissa deve ser 
sempre mantida em vista. Isso também se aplica para a folga 
entre os rolos e a intensidade do processamento do material 
de colheita triturado. Um processamento mais intensivo do 
material de colheita aumenta a demanda de energia da 
JAGUAR. Os custos adicionais para a colheita devem ser 
calculados. 

Vantagens:
 − Extraordinária oferta de produtos
 − Fácil montagem e desmontagem devido  uma excelente 
acessibilidade

 − Construção muito robusta com rolamentos de grandes 
dimensões e carcaça blindada

 − Alto desempenho de transferência com o melhor 
processamento de material de colheita triturado

 − Acessibilidade excelente para a manutenção e troca dos 
rolos

 − Tensão hidráulica constante e livre de manutenção das 
correias para transferência máxima de força

1 MCC SHREDLAGE
2 MCC MAX
3 MCC-CLASSIC
4 MULTI CROP CRACKER
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Visão geral do Corncracker

Visão geral do Corncracker CLAAS.
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Acessível dinamicamente e de forma exclusiva. O 
acelerador de descarga.
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Acelerador de saída

Economizando força ao acelerar

Na JAGUAR, o acelerador está posicionado de modo ideal. 
Assim, ele pode executar sua tarefa de forma excelente, dar 
maior velocidade ao fluxo de material e transportar o produto 
de colheita de forma segura. As pás de arremesso dispostas 
em forma de V centralizam o fluxo, reduzindo o desgaste nas 
paredes laterais da torre de descarga. Uma vez que não se 
altera a direção de fluxo, a força necessária é 
correspondentemente baixa.

Com culturas de materias pesados, a folga entre o acelerador 

e a parede traseira pode ser aumentada hidraulicamente em 
até 10 mm. Isso reduz o consumo de energia 
consideravelmente. Se, por exemplo, uma grama muito seca 
exigir alta força de arremesso, a diferença deve ser ajustada 
com muita atenção. Esse ajuste pode ser feito no CEBIS 
mesmo durante a condução e de forma automatizada no 
modo de pré-picagem.

Desmontagem com rapidez inigualável.

Para a limpeza após a colheita ou caso as peças de desgaste 
precisem ser substituídas, a CLAAS oferece uma solução 
simples para a desmontagem do acelerador. Duas pessoas 
podem realizar a desmontagem em uma hora.
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Medição de fluxo contínua e exata.

Medição da matéria seca com sensor de 
proximidade por infravermelho.

A medição contínua da matéria seca aumenta 
consideravelmente a exatidão da medição do rendimentol.

Com 20 medições por segundo, o sensor de proximidade por 
infravermelho alcança uma exatidão muito alta – ideal para a 
documentação de dados da colheita para uso posterior.

 − Área de medição de pasto: 24-65% de matéria seca
 − Área de medição de GPS: 24-60% de matéria seca
 − Área de medição de milho: 20-60% de matéria seca

Medição da matéria seca com a técnica de 
valores guia.

Como alternativa, a matéria seca pode ser determinada 
através da medição da condutividade e da temperatura do 
material triturado no duto de saída. Uma chapa de base 
altamente resistente ao desgaste feita de cerâmica e sensores 
com anéis metálicos garantem um longo período de 
utilização.

 − Área de medição de pasto: 28-55% de matéria seca
 − Área de medição de milho: 30-55% de matéria seca
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Sensor de massa seca QUANTIMETER

Medição de rendimento com o 
QUANTIMETER.

A inclinação do rolo de compressão superior traseiro é 
detectada. Juntamente com os parâmetros da largura de 
alimentação e a velocidade de alimentação, o fluxo é medido 
continuamente. Para maximizar a precisão (t/ha), é necessário 
um contrapeso em caso de nível de maturação diferente e 
mudança de tipo. Através da recalibração de um novo valor 
de calibração, é possível a aplicação alternada de contrapeso 
entre a partida e a parada.

Contrapesagem

Status

Medição do montante colhido
Peso do montante colhido
Fator de calibração

Ligado

12.14
12.42

1.77

t
t
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Sistemas direcionados e exatos de dosagem de 
aditivos inoculantes de silagem.

Ampla abertura de limpeza

6575_Brochure_..._Inside_pt-BR_Export 2.indd   46 21.12.2016   10:39:27



47

Sistema de aditivos de silagem

Aditivos para a mais alta qualidade de silagem.

O fornecimento de aditivos inoculantes de silagem faz 
atualmente parte dos serviços padrão de contratantes 
profissional. Nos tanques de aditivos de série e de fácil 
abastecimento, você carrega até 375 l de líquido. O aditivo já 
misturado é injetado diretamente no acelerador de descarga.

 − Volume do tanque de 375 litros
 − Opções flexíveis de abastecimento e limpeza
 − Dosagem de 30 l/h até 400 l/h
 − Dosagem conforme a caudal de 0,5 l/t até 2 l/t (até 200 t/h)
 − Dosagem possível segundo a matéria seca
 − Tubo ascendente para indicador externo

CEBIS controla a dosagem e informa o condutor sobre o nível 
dos tanques.

ACTISILER 20 para dosagens exatas.

A tendência é de um volume reduzido para maiores 
concentrações. O ACTISILER 20 pode ser obtido como item 
opcional e dosa precisamente as bactérias de ácido láctico na 
solução concentrada. O controle das dosagens, o 
determinação do volume aplicado e o monitoramento são 
feitos de confortavelmente através do CEBIS. 

 − Tanque adicional de 20 l para bactérias de ácido láctico em 
solução altamente concentrada.

 − Dosagem controlada por CEBIS: constante: 200 ml/h até 
7.500 ml/h; dependente do fluxo: 10 ml/t bis 30 ml/t; 

 − Possível dosificação segundo a matéria seca

Ambos os sistemas também podem ser utilizados 
simultaneamente.

Ajuste do sistema de dosagem 
central
Procedimento de dosagem
Interruptor principal

segundo o teor de umidade

constante
conforme fluxo de alimentação
segundo o teor de matéria seca

Ajuste dos parâmetros de dosagem
Parâmetros
Dosagem do tanque de água
Dosagem do concentrado
Umidade

Ref.
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Descarga unificada e precisa.

AUTO FILL. Enchimento automático dos 
veículos de transporte.

O AUTO FILL baseia-se no princípio da análise digital de 
imagens 3D. Ao avaliar as imagens da câmara do carro de 
descarga que transita ao lado, o sistema é capaz de 
determinar ambas as extremidades externas, bem como o 
nível de enchimento em qualquer ponto do carro. Além disso, 
o sistema pode determinar o ponto de impacto do material da 
colheita sobre o carro. Com isso, o duto de saída é 
controlado de forma automática longitudinalmente e 
transversalmente em relação ao eixo do veículo. O resultado é 
um enchimento excelente.
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Duto de saída

O duto de saída. Construção modular.

O duto de saída destaca-se pela grande firmeza com um 
baixo peso próprio. O fluxo altamente comprimido aumenta a 
segurança de alcance e minimiza as perdas. Uma construção 
modular permite uma rápida adaptação a diferentes larguras 
de trabalho. Duas extensões (M / L) permitem uma largura de 
trabalho de 7,5 m. A parte dorsal do duto de saída está 
completamente parafusada e as chapas dorsais também são 
chapas de desgaste.

OPTI FILL. Grande conforto de manejo.

Com o manejo otimizado do duto OPTI FILL pode-se manejar 
muito confortavelmente o procedimento de transferência de 
carga. O amplo ângulo de oscilação de até 225° permite uma 
ótima visibilidade do procedimento de transferência de carga. 
O direcionador final é comandado automaticamente ao girar o 
duto, de modo que o procedimento de transferência de carga 
ocorre paralelamente ao sentido de deslocamento. Duas 
posições fixas programadas para o duto facilitam o 
procedimento de giro nos finais das parcelas, quando, por 
exemplo, a picagem é feita subindo e descendo pela lateral 
do terreno. Além disso, o duto pode ser colocado 
automaticamente na posição de repouso, pressionando um 
botão.

Apoio através de luz LED. Com o pacote de 
equipamentos da iluminação de trabalho LED High 

End, a iluminação do duto de saída é equipada 
também com a tecnologia de iluminação LED. Isso 

proporciona uma excelente visibilidade, mesmo 
quando é feita a colheita durante a noite.

210° 225°
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Vigorosos e perseverantes. 
Equipamentos auxiliares JAGUAR.

 − Colher milho com ORBIS ou RU
 − Coletar leiras com PICK UP
 − Corte de plantas inteiras com DIRECT DISC
 − Colher milho com CONSPEED
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Equipamentos auxiliares

DIRECT DISC

CONSPEED

PICK UP

ORBIS

RU

6575_Brochure_..._Inside_pt-BR_Export 2.indd   51 21.12.2016   10:39:57



52

Recolhimento de pasto limpo e seguro.

Ótima performance. PICK UP 380 e 300.

Em busca de forrageiras autopropelidas cada vez mais 
potentes e mais rentáveis, as exigências como colheita limpa 
da forragem fazem com que seja cada vez mais importante 
uma tecnologia robusta e com fácil operação. PICK UP 300 e 
380 com uma largura de trabalho de 3,00 m e 3,80 m 
preenchem estes requisitos com um grande número de 
destaques:

 − Pequeno diâmetro do recolhedor com quatro ou cinco 
fileiras de barras para recolhimento limpo do material

 − Grande diâmetro da rosca helicoidal para melhor transporte 
da forragem, também com grandes fluxos de material

 − Acionamento robusto através de uma engrenagem de 2 
marchas de fácil operação

 − Peças de desgaste de fácil substituição após uso intenso
 − Adaptação ideal ao solo através de armação basculante 
(somente no PICK UP 380) e rodas reguladoras rebatíveis 
(ajustável sem ferramentas)

 − Cômodo engate e desengate da JAGUAR. Acionamento 
mediante acoplamento rápido e travamento central do lado 
esquerdo

Boa acessibilidade ao buscar 
elementos estranhos

Troca simples de peças de desgaste Rodas de apoio hidraulicamente 
dobráveis

PICK UP 380 com armação 
basculante e rolos de aço adicionais 
para uma adaptação ideal ao solo
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PICK UP

Proteção adicional: STOP ROCK.

O detector STOP ROCK interrompe imediatamente a 
alimentação da JAGUAR ao detectar um objeto estranho 

rígido, que ultrapassa um tamanho definido pelo condutor. Os 
respectivos ajustes são realizados no CEBIS.
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Cortar e picar 
Colheita direta. DIRECT DISC.

Corte de plantas inteiras com o DIRECT DISC.

Não importa se você quiser usar plantas que são cortadas 
em seu estado de madureza láctica como pasto de grande 
qualidade ou para obtenção eficaz de bioenergia: em apenas 
uma operação, você corta e tritura.

DIRECT DISC 520.
As plantas são cortadas em um cortador de disco, em 
seguida, transportadas usando uma roda de pás de forma 
segura para a rosca helicoidal de alimentação e 
encaminhadas através dela para a coleta do sitema de 
picagem. Esta estrutura garante uma excelente qualidade de 
trabalho, por exemplo, no caso da colheita de culturas muito 
curtas, como gramíneas, legumes e cereais curtos com até 
cerca de 1,50 m de altura.

NOVO: DIRECT DISC 500.
As plantas são cortadas usando a nova barra de corte MAX 
CUT, que através dos seus discos de corte montados bem à 
frente, gera um padrão de restolho muito limpo. O material de 
colheita é transportado diretamente para a forrageira 
autopropelida através de uma poderosa rosca helicoidal de 
alimentação com diâmetro muito maior. A nova série 
destaca-se especialmente na colheita de culturas muito altas, 

como o sorgo, de até 4 m de altura. Para cultivos que se 
entrelaçam fortemente, a CLAAS oferece facas de separação 
laterais.

Com segurança na estrada Facas de separação laterais para 
DIRECT DISC 500
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DIRECT DISC

Simples, cômodo, testado.

 − Basta engatar e travar e a transferência de força do sistema 
de acionamento ocorre através do acoplamento rápido

 − A ativação atrasada dos elementos de transporte e da 
unidade de corte permite o uso do DIRECT DISC também 
em caso de carga total

 − Três velocidades diferentes dos elementos de transporte 
para um fluxo de material uniforme e uma qualidade de 
picado ideal  

 − Barras de corte DISCO comprovadas (DD 520 com barras 
P-CUT, DD 500 com barras MAX CUT) para alto 
desempenho de corte e alta qualidade de trabalho

 − Tempos reduzidos de manutenção devido à troca rápida 
das facas

 − Perfeita adaptação às condições de colheita com um rolo 
de pás regulável hidraulicamente na altura

 − Fácil acesso aos elementos transportadores por uma 
ampla abertura de manutenção

 − Excelente adaptação ao solo através de compensação 
mecânica lateral e condução por patins para regulagem da 
pressão de contato

 − Facas de separação laterais opcionais

Troca rápida de facas Engate rápido
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Afiadas e flexíveis. 
ORBIS.

ORBIS. Colheita independente.

ORBIS a plataforma de milho de linhas independentes 
combina experiência prática global e ideias inovadoras no 
tocante à estrutura e a propulsão.

 − Transmissão de força via engate rápido com a JAGUAR
 − Largura de trabalho de 4,50 m, 6,00 m ou 7,50 m
 − Ótimo fluxo de colheita: Transporte longitudinal das plantas 
como pré-requisito para uma qualidade de picado 
constante

 − Acionamento suave: Baixíssima necessidade de força, 
alternável e reversível sob carga total
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ORBIS

 − Caixa de velocidades de 3 velocidades, para adaptação 
ideal a diferentes condições de colheita 

 − Melhor adaptação ao solo: Geometria de chassi oscilante 
para uma ótima compensação lateral

 − Opcional com comando AUTO CONTOUR
 − Baixa necessidade de manutenção

NOVO: A ORBIS 600 SD é oferecida paralelamente à ORBIS 
600. O SD é particularmente adequado para estoques 
normais e pequenos. As unidades externas com discos 
pequenos e os tambores de transporte verticais adicionais 
permitem um excelente fluxo de colheita. Além disso, é 
possível realizar um corte de restolho muito curto. 

A ORBIS 600 com discos grandes destaca-se para estoques 
normais e grandes de milho.

NOVO: Sistema de transporte integrado. No transporte em 
estrada, o trem de rodagem integrado na ORBIS é estendido. 
Os cilindros hidráulicos são controlados de forma ativa na 
condução em estrada. O amortecimento de vibrações permite 
uma condução confortável e segura na estrada a uma 
velocidade de até 40 km/h. 

No campo, o trem de rodagem fica desligado e é colocado na 
posição de estacionamento.

Transporte mais cuidadoso das plantas e efeito de 
autoafiação das facas

Sistema de transporte integrado

AUTO CONTOUR, regulagem da pressão de 
contato com compensação transversal
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Robusto e testado. 
RU 450 e CONSPEED.

RU 450: Até 4,50 m de largura de trabalho.

O conceito de fluxo baseia-se em três grandes discos de 
corte e de transporte, que trabalham de forma contraposta. 
As plantas cortadas ficam na superfície de corte das facas e 
produzem um efeito de auto afiação das facas durante o 
transporte.

Para um fluxo agressivo, existe uma rosca helicoidal de 
alimentação, cujo regime de revoluções pode ser adaptado 
de forma ideal ao comprimento de corte ajustado. A estrutura 
simples é sinônimo de robustez e confiabilidade, e se mostrou 
eficaz de forma excelente.

 − Baixa potência necessária
 − Transporte seguro das plantas sob todas as condições
 − Acionável e reversível sob plena carga
 − Facilmente adaptado com acoplamento rápido
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RU | CONSPEED

Silagem de espigas de milho (MKS): Colheita 
com o colhedor de milho acoplado à JAGUAR

MKS é uma silagem com uma grande concentração 
energética. MKS é utilizada principalmente para a produção 
de leite e de carne bovina.

Recomendação de equipamentos para silagem de grande 
qualidade na colheita de silagem de planta inteira (GPS) ou 
(MKS), é a montagem adicional de:

 − Cunha de fricção montada atrás da bigorna GPS / MKS
 − Base de fricção GPS / MKS
 − Corncracker com rolos finamente dentados e diferença do 
regime de rotações de 60%

Adaptador CLAAS.

O adaptador oferece a possibilidade de montar o colhedor de 
milho CONSPEED na JAGUAR.
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TELEMATICS. 
Torna bons operadores ainda melhores.

Tudo sob controle - com um clique do mouse.

Com TELEMATICS, a CLAAS oferece a possibilidade de 
acessar todos os dados importantes de sua máquina via 
internet a qualquer hora e de qualquer lugar do mundo. 
Aproveite as vantagens oferecidas por TELEMATICS.

Otimizar os ajustes.

Compare imediatamente, através do seu acesso pessoal ao 
servidor TELEMATICS, os dados de desempenho e 
campanhas das suas máquinas e certifique-se de que eles 
coincidem entre si de forma precisa. Para um resultado 
perfeito, em todas as condições. Todos os dias.

Otimizar os processos operacionais.

Um relatório detalhado com a análise das horas de operação 
e outras análises importantes da máquina são enviados para 
você diariamente por e-mail. Antes de iniciar a jornada, você 
pode analisar os dados exatos do dia anterior e determinar 
quando e com qual eficiência a sua máquina trabalhou. Além 
disso, é possível visualizar as marcas de rodagem da máquina 
com o relatório de ocorrências, o que permite uma otimização 
da logística de transporte. TELEMATICS permite uma gestão 
específica de frotas e evitar tempos improdutivos de espera.

Conforme a sua necessidade.

O TELEMATICS está disponível para escolha em três 
diferentes pacotes de equipamentos: básico, avançado e 
profissional.
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TELEMATICS

Documentação automática.

A função documenta e processa automaticamente os dados 
de processo. Como expansão de função do TELEMATICS, a 
documentação automática transmite - sem intervenção do 
condutor - os dados de trabalho individuais ao servidor no 
qual eles são interpretados e processados. Isso é feito com 
base nos limites previamente baixados a partir do seu 
sistema. Todos os dados relevantes da máquina podem ser 
exportados em formato ISO-XML, para que possam ser 
facilmente processados.

Simplificar a documentação.

Com TELEMATICS, você pode exportar os dados relevantes 
para o seu catálogo de campo, economizando tempo valioso. 
Você pode, por exemplo, importar os dados referentes às 
quantidades de colheita para partes específicas dos campos.

Economia de tempo de manutenção. 
Diagnóstico remoto CLAAS.

TELEMATICS pode enviar, com o seu consentimento, dados 
de serviço técnico à Concessionária CLAAS. Isso oferece à 
sua Concessionária CLAAS a opção de realizar, se 
necessário, uma primeira análise à distância via CDS Remote, 
podendo localizar mais rapidamente as falhas e preparar-se 
de forma ideal para ajudá-lo o mais rápido possível no local.
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Aproveite diretamente de dados atuais

No CEBIS, você pode preparar os dados dos clientes e 
depois iniciá-los e executá-los com o CEBIS.

 − Todos os dados são gravados ao finalizar um trabalho  ou 
uma jornada de trabalho.

 − Todos os dados podem ser impressos individualmente ou 
enviados via cartão de memória para o processamento 
posterior dos trabalhos

 − Com TELEMATICS, os dados podem ser acessados e 
utilizados no PC ou de modo on-line, por exemplo, para o 
faturamento dos clientes.

Gerenciamento de dados modular e de uso 
imediato.

iniciado

Schmidts Farm
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Gerenciamento de dados modular

Níveis de ampliação do gerenciamento de 
dados

1. Gestão de pedidos padrão
No CEBIS é possível criar uma compilação de 20 pedidos. 
Assim, você sempre terá à disposição todos os dados 
relevantes e também poderá imprimi-los, caso desejar.

2. Gestão de pedidos (primeiro nível de expansão)
Com o software AGROCOM MAP START você gerencia os 
dados específicos de clientes e de pedidos, podendo, em 
seguida, transmiti-los ao seu PC com um cartão Compact 
Flash Card. Além disso, o TELEMATICS permite o 
monitoramento on-line do respectivo pedido.

3. Gestão de pedidos (segundo nível de expansão): 
Mapeamento de rendimento
Com base no gerenciamento de pedidos, você pode fazer um 
mapeamento de rendimento com a sua JAGUAR. Você 
determina o rendimento com o QUANTIMETER e com a 
medição da umidade. Ao mesmo tempo, o CEBIS adiciona as 
coordenadas geográficas com ajuda de satélites de GPS. 
Todos os dados medidos são salvos em um cartão de 
memória e podem ser transferidos com este cartão. Com o 
software AGROCOM MAP START você pode criar mapas de 
rendimento significativos para servir de base para a sua futura 
estratégia de produção.

Dados para impressão 
selecionados 

individualmente.
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Sistemas de direção precisos que reduzem a 
carga de trabalho do operador.

Ver com CAM PILOT

O CAM PILOT assume a direção da JAGUAR em combinação 
com o PICK UP. A faixa é detectada em três dimensões por 
uma câmera com duas lentes. Sinais são transmitidos de 
forma correspondente em caso de variação da forma e da 

orientação da direção. O eixo da direção reage aos 
comandos de esterçamento. Isso gera um alívio para o 
motorista de 15 km/h, e uma colheita mais livre de perdas.

CEBIS: Seleção do sistema de direção

Selecionar sensor de guia

Nenhum sensor

Braços de detecção

Sensor de GPS

Leira do CAM Pilot
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Sistemas de direção

Guiar com GPS PILOT.

O GPS PILOT assume a JAGUAR via sinal de satélite em 
determinadas linhas de condução paralelas ou contornos 
curvos ao longo da borda das culturas. O sistema permite 
que a largura total de trabalho seja utilizada, e sobreposições 
sejam reduzidas. Isso permite uma maior qualidade de 
trabalho em um período menor de uso - independentemente 
da iluminação e das condições climáticas.

Teclas com AUTO PILOT.

Mesmo com plataformas de milho independentes, geralmente 
na colheita são seguidas as fileiras de milho. Duas faixas de 
sensor detectam uma fileira de milho por vez. Os sinais dos 
sensores são convertidos em comandos de direção de forma 
correspondente. A detecção de fila dupla permite a direção 
automática em larguras de fileira de 37,5 cm a 80 cm.
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Durabilidade e segurança.  Pacote PREMIUM 
LINE.

Agora também disponível de fábrica.

Para condições exigentes de colheita, PREMIUM LINE oferece peças com cobertura 
especial e altamente resistentes. A vida útil extremamente alta, aumenta claramente a 
quantidade de horas de trabalho. Isso economiza tempo e dinheiro.

6575_Brochure_..._Inside_pt-BR_Export 2.indd   66 21.12.2016   10:41:28



67

LINHA PREMIUM

1 Barras dentadas

2 Raspador do rolo liso

3 Contra faca PREMIUM LINE

4 Cunha atrás da contrafaca

5 Pedra afiadora

6 Base do tambor

7 Guia

8 Parede traseira do duto para pasto

9 Rolos Corncracker

10 Pás do acelerador

11 Carcaça do acelerador, duas peças

12 Carcaça do acelerador, lado direito / esquerdo

13 Acelerador, parede traseira

14 Chapa de coroa giratória

15 Todas as chapas de desgaste do duto
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Para ORBIS. 
PREMIUM LINE.
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PREMIUM LINE ORBIS

1 Rolos transportadores

2 Guias (aço)

3 Cobertura caixa de transmissão

4 Patins debaixo da engrenagem do motor

5 Anéis de desgaste abaixo dos grandes discos de 
corte

6 Raspador, dentado, para discos grandes

7 Raspador para todos os discos
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Conceito exclusivo de manutenção rápida e 
simples.

Alta confiabilidade.

Na curta campanha de colheita de forragem, o importante é 
aproveitar cada minuto. Complicados trabalhos de 
manutenção não são apenas incômodos, mas também 
reduzem o rendimento diário, comprometem a rentabilidade e 
reduzem o seu lucro. O sistema automático de lubrificação 
central e o dispositivo de afiação com o ajuste da 
contralâmina são apenas duas das múltiplas opções para 
reduzir os tempos de manutenção e aumentar os tempos 
operacionais. Além disso, com peças altamente resistentes ao 
desgaste no fluxo da JAGUAR, você pode aumentar 
adicionalmente a segurança operacional durante a temporada. 
Assim, a sua JAGUAR sempre está lá onde deve estar: no 
campo. Fazendo o que melhor sabe fazer: trabalhar duro.
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Manutenção

Baixa manutenção.

 − Após abrir a tampa de modo hidráulico, é possível ver bem 
as facas e as contrafacas

 − Em apenas dez minutos você separa o tambor de facas do 
sistema de alimentação da JAGUAR

 − Importantes serviços de manutenção no motor podem ser 
feitos rapidamente, sendo possível acessar todos os 
pontos pelos quatro lados.

 − O sistema automático de lubrificação central de 8 l de 
graxa é suficiente para aprox. 120 horas de trabalho.

 − Grandes tampas laterais permitem acesso irrestrito ao 
sistema de refrigeração, ao Corncracker e ao acelerador

 − O Corncracker pode ser desmontado de forma fácil e 
rápida 

 − Se for preciso fazer a manutenção do acelerador, este 
pode ser desmontado por duas pessoas em uma hora

 − O ar comprimido disponível a bordo pode ser utilizado de 
muitas maneiras para a limpeza

 − A iluminação de manutenção torna possíveis os trabalhos 
técnicos mesmo na escuridão.

Substituição do filtro de ar sem 
ferramentas

Acessibilidade do tambor de facas Abertura em forma de V Limpeza do ar comprimido
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Assim, tudo funciona.
CLAAS Service & Parts

Sempre rápido no local.

Uma extensa rede de serviços e contatos pessoais garantem 
a nossa boa acessibilidade - de vendedores a 
aconselhamento técnico e serviço ao cliente. Assim, tudo 
funciona.

Sempre de última geração.

Os parceiros comerciais da CLAAS incluem algumas das 
empresas mais poderosas do mundo em engenharia agrícola. 
Os técnicos são altamente qualificados e profissionalmente 
equipados com as ferramentas especiais e de diagnóstico 
necessárias. O CLAAS Service é um serviço de qualidade, 
que cumpre todas as suas expectativas quanto à 
competência e confiabilidade. Assim, tudo funciona.

Todas as suas exigências contam.

Você pode ter certeza: se você precisar, nós estaremos aí. 
Em qualquer lugar. Rápido. De forma confiável. Se 
necessário, 24 horas por dia. Com a solução certa para 
colocar a sua máquina em operação. Assim, tudo funciona. 

Peças e acessórios ORIGINAL.

Especialmente adaptadas para a sua máquina: peças feitas 
sob medida, recursos de qualidade e acessórios úteis. 
Aproveite a nossa vasta gama de produtos, a partir da qual 
nós fornecemos a solução que você precisa para a sua 
máquina ter 100% de confiabilidade operacional. Assim, tudo 
funciona.
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CLAAS Service & Parts

O centro da CLAAS Parts Logistics em Hamm, 
Alemanha, possui mais de 155.000 peças 
diferentes em mais de 100.000 m2 de área 

operacional.

A segurança pode ser planejada.

Os nossos produtos de serviços ajudam a aumentar a 
confiabilidade operacional do seu equipamento, para 
minimizar o risco de quebra e para que seja possível contar 
com custos fixos. CLAAS MAXI CARE oferece segurança 
previsível para a sua máquina. Assim, tudo funciona.

De Hamm para o mundo todo.

O nosso armazém central de peças de reposição oferece 
todas as peças originais forma rápida e confiável para o 
mundo todo. O seu parceiro local da CLAAS oferece a 
solução dentro de um curto período de tempo: para a sua 
colheita, para a sua propriedade. Assim, tudo funciona.

Solução de problemas com diagnóstico 
remoto: CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS combina dois aspectos importantes na 
sua máquina: assistência rápida pelos técnicos de serviço da 
CLAAS e de vantagens econômicas para o seu trabalho 
através das redes sem fio. Nós resolvemos os seus 
problemas no local - mesmo se você não nos vir. Assim, tudo 
funciona.
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Vantagens convincentes.
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Detalhes técnicos

1 Conceito operacional excepcional com recursos 
adicionais do CEBIS

2 Iluminação de trabalho de LED

3 Conceito de Corncracker

4 Motores com a norma de emissões Estágio IIIA 
(Tier 3)

5 Conceito de lastro modular

6 Dosagem de aditivos de silagem dependente da 
matéria seca e tanque central de silagem grande

7 Aumento da eficiência com o CRUISE PILOT

8 DYNAMIC POWER com novas funções

9 Reserva de diesel de até 1.450 l para longos 
trabalhos

10 Conceito de acessibilidade exclusivo para 
manutenção simples e rápida

11 Otimização do trem de rodagem com raio de 
viragem consideravelmente mais estreito

12 Sistema de afiação das facas dependente do 
volume de transferência

13 Propulsão mecânica eficiente para equipamentos 
auxiliares

14 Medição de rendimento QUANTIMETER (medição 
de volume de fluxo)

15 Sistema de sensores de proximidade infravermelho 
para determinação exata da matéria seca 

16 Joystick multifuncional CMOTION (estratégia 
operacional CLAAS)
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Mais economia através do pacote de 
equipamentos.

Para facilitar a sua decisão entre equipamentos especiais 
individuais, nós oferecemos a você, juntamente com os 
nossos modelos JAGUAR um pacote de equipamentos. Na 
composição do pacote, os nossos especialistas 
concentraram-se nas necessidades dos nossos clientes.

Beneficie-se do fato de que os componentes se 
complementam perfeitamente, e aproveite ainda um desconto 
especial. Para informações sobre a disponibilidade, entre em 
contato com o seu revendedor.

Pacote AUTO FILL.

AUTO FILL
 − Enchimento automático de veículos de transporte
 − Iluminação adicional

OPTI FILL
 − Guia paralela dos defletores no sentido de colheita
 − 70 cm de curso de giro para impulso único na alavanca de 
condução

 − Colocação automática do duto na posição de repouso
 − Duas posições graváveis de giro do duto, por exemplo, 
direita / esquerda

Iluminação do duto de saída
 − A iluminação LED gira conjuntamente no sentido de 
arremesso

Câmera traseira
 − Ativação automática do monitor para a visualização da 
câmera traseira durante a marcha à ré
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Pacote de equipamentos
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Cabine.

 − VISTA CAB amplo e confortável com vista panorâmica 
excelente

 − CEBIS para o comando confiável e controle rápido de 
todas as funções essenciais de máquinas, manutenção e 
consumo

 − TELEMATICS – Monitoramento de máquinas online
 − Joystick multifuncional para uma operação precisa e 
confortável

Fluxo de colheita.

 − Fluxo da colheita ótimo e retilíneo, desde os rolos 
alimentadores até o acelerador na torre de descarga

 − Alimentador potente e robusto, detector de metais e 
detector de pedras STOP ROCK

 − Tambor de facas V-CLASSIC testado
 − MULTI CROP CRACKER com oferta de produtos 
expandida para um melhor processamento do material de 
colheita

 − Opcional com sistema de aditivos ACTISILER 20 para a 
adição eficiente de aditivos de silagem

Transmissão

 − Motores Mercedes-Benz
 − CRUISE PILOT para JAGUAR 870, regulador de prioridade 
automático que considera a taxa de transferência e a 
velocidade do motor para capacidade máxima

 − DYNAMIC POWER - Economizar diesel com a carga parcial

Conceito de trem de rodagem.

 − Conceito de trem de rodagem balanceado com melhor 
manobrabilidade

 − Tração 4x4 mecânica

EASY.

 − QUANTIMETER com medição contínua da massa seca
 − OPTI FILL - Enchimento automático de veículos de 
transporte

 − Propulsão direta do agregado do picado  com alto grau de 
eficácia

 − AUTO FILL – Enchimento automático de veículos de 
transporte

 − Direção automática – visualmente, por satélite ou mecânica

Manutenção.

 − Conceito único de acessibilidade para realização rápida e 
simples de todos os serviços de manutenção

 − PREMIUM LINE – Peças altamente resistentes a desgaste 
no fluxo de transferência para a JAGUAR e equipamentos 
auxiliares

JAGUAR. Sem alternativa. Os argumentos.
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2 ●  Série      ○  Opcional      □  Disponível      –  Indisponível ●  Série      ○  Opcional      □  Disponível      –  Indisponível

A CLAAS empenha-se continuamente em adaptar seus produtos para atender às necessidades da prática. Estes estão, portanto, sujeitos a mudanças. As informações e ilustrações devem ser 
consideradas como sendo aproximativas e não apresentam os equipamentos opcionais que fazem parte do escopo de fornecimento de série. Esta brochura foi impressa para uso mundial. Por favor, 
consulte a lista de preços de equipamentos técnicos de seu representante de vendas CLAAS. Nas fotos, alguns dispositivos de segurança foram removidos. Isso foi feito apenas para ilustrar a função, e 
jamais deve ser feito sem autorização, a fim de evitar acidentes. A este respeito, é feita referência às instruções relevantes no Manual do Operador.
Todas as informações técnicas sobre motores em geral referem-se basicamente à Diretiva Europeia para a Regulação dos Gases de Escape: Stage. A inclusão da Norma Tier serve neste documento 
apenas para fins de informação e melhor compreensão. Portanto, não pode ser assumida por via desta a autorização para regiões em que a regulação dos gases de escape é controlada pela norma de 
emissões Tier.

Única alternativa. A JAGUAR.

Existe uma alternativa para obter o melhor resultado? Para 
melhor eficiência com consumo mínimo?

Os seus desafios crescem. As suas expectativas são o que 
importa. A sua satisfação é nossa força impulsora para 
buscar sempre novas soluções.

Mais produtividade, variedade, conforto e resultados: estes 
são os objetivos da nova série JAGUAR 800, uma classe sem 
comparação.

Absolutamente sem alternativas. 
Os modelos JAGUAR.

jaguar800.claas.com

JAGUAR 870 860 850 840 830

Motor
Fabricante Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Tipo OM 502 LA OM 502 LA OM 460 LA OM 460 LA OM 460 LA
Cilindros V8 V8 R6 R6 R6
Cilindrada l 15,93 15,93 12,81 12,81 12,81
Norma de emissões estágio IIIA (Tier 3)

Potência do motor na velocidade de trabalho
1800 rpm (ECE R 120)

kW (PS) 390 (530) 350 (476) 315 (428) 260 (354) 220 (299)

Tanque de combustível + tanque adicional l 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300
Medição do consumo de combustível ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – – –

Trem de rodagem
Mecanismo de propulsão com caixa de câmbio de 2 velocidades 
OVERDRIVE, 
automático (hidrostático)

● ● ● ● ●

Eixo de direção, padrão ● ● ● ● ●
Eixo de direção, 3 x ajustável, medida do flange, posicionamento 
da roda

mm 2470/2930/3090 2470/2930/3090 2470/2930/3090 2470/2930/3090 2470/2930/3090

Eixo de transmissão, POWER TRAC, mecânico ○ ○ ○ ○ ○
Tanque de água/aditivos l 375 375 375 375 375
ACTISILER 20, altamente concentrado l 20 20 20 20 20
Sistema de abaixamento automático + pressão sobre o solo 
CONTOUR

● ● ● ● ●

Equipamentos auxiliares
Espigas de milho, fileiras independentes, ORBIS/RU (fileiras/
largura)

R/m 10/7,5, 8/6, 
6/4,5

10/7,5, 8/6, 
6/4,5

8/6, 6/4,5 8/6, 6/4,5 6/4,5

PICK UP 300/380 mm 2623/3599 2623/3599 2623/3599 2623/3599 2623/3599
Dispositivo de corte direto DIRECT DISC 520 mm 5125 5125 5125 5125 5125
Dispositivo de corte direto DIRECT DISC 500 mm 5130 5130 5130 5130 5130

Fluxo da colheita
Largura de alimentação mm 730 730 730 730 730
Rolos de alimentação e compressão 4 4 4 4 4
Tambor de lâminas, largura mm 750 750 750 750 750
Tambor de lâminas, diâmetro mm 630 630 630 630 630
Tambor de lâminas, número de rotações à velocidade nominal RPM 1200 1200 1200 1200 1200
Tambor V-CLASSIC (20 lâminas) V20 V20 V20 V20 V20
Comprimentos de corte, 6 marchas, mecânico mm 5/6,5/8,5/11/

17/21
5/6,5/8,5/11/
17/21

5/6,5/8,5/11/
17/21

5/6,5/8,5/11/
17/21

5/6,5/8,5/11/
17/21

Tambor V-CLASSIC (24 lâminas) V24 V24 V24 V24 V24
Comprimentos de corte, 6 marchas, mecânico mm 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17 4/5,5/7/9/14/17
Tambor V-CLASSIC (28 lâminas) V28 V28 V28 V28 V28
Comprimentos de corte, 6 marchas, mecânico mm 3,5/4,5/6/8/

12/15
3,5/4,5/6/8/
12/15

3,5/4,5/6/8/
12/15

3,5/4,5/6/8/
12/15

3,5/4,5/6/8/
12/15

Afiar lâminas automaticamente a partir do assento do motorista ● ● ● ● ●
Ajuste automático das lâminas opostas a partir do assento do 
motorista

○ ○ ○ ○ ○

INTENSIV CRACKER M (D = 196 mm) ○ ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC M (D = 196 mm) ○ ○ ○ ○ ○
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (D = 250 mm) ○ – – – –
MULTI CROP CRACKER MAX (D = 265 mm) ○ – – – –
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE (D = 250 mm) ○ – – – –
Acelerador de saída, largura mm 680 680 680 680 680
Acelerador de saída, diâmetro mm 540 540 540 540 540
Acelerador de saída, ajuste da folga, mecânico ○ ○ ○ ○ ○
Duto de saída, dispositivo de proteção de arranque ● ● ● ● ●
Duto de saída, ângulo de abertura, série Graus 210 210 210 210 210
Duto de saída, ângulo de abertura com OPTI FILL / AUTO FILL Graus 225 225 225 225 225

JAGUAR 870 860 850 840 830

Duto de saída S (até DD 520) ● ● ● ● ●
Duto de saída, prolongação, M (ORBIS 600) mm 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750 1 x 750 = 750
Duto de saída, prolongação, L (ORBIS 750) mm 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500 2 x 750 = 1500

Oferta EASY
OPTI FILL, manuseio otimizado do duto de saída ○ ○ ○ ○ ○
AUTO FILL, enchimento automático do carro ○ ○ ○ ○ ○
STOP ROCK, detector de pedras ○ ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER, medição da vazão ○ ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER + medição contínua da umidade ○ ○ ○ ○ ○
Gestão de tarefas ○ ○ ○ ○ ○
Cartografia da colheita ○ ○ ○ ○ ○
TELEMATICS ○ ○ ○ ○ ○
AUTO PILOT, sensor central (milho) ○ ○ ○ ○ ○
CAM PILOT, Detecção de fileiras (grama) ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○
CRUISE PILOT ○ – – – –

Manutenção
Lubrificação central, volume do recipiente de graxa 8 l ○ ○ ○ ○ ○
Iluminação de manutenção ○ ○ ○ ○ ○

Cabine VISTA CAB
Ar condicionado A/C-MATIC ○ ○ ○ ○ ○
Monitor a cores CEBIS ● ● ● ● ●
Impressora ○ ○ ○ ○ ○
Assento padrão ○ ○ ○ ○ ○
Assento confortável ○ ○ ○ ○ ○
Assento giratório ○ ○ ○ ○ ○
Assento premium, com ventilação e aquecimento ○ ○ ○ ○ ○
Banco auxiliar ● ● ● ● ●

Máquina básica sem equipamento auxiliar
Comprimento útil mm 6495 6495 6495 6495 6495
Altura útil com duto prolongado L mm 5450 5450 5450 5450 5450
Altura de transporte mm 3897 3897 3897 3897 3897
Comprimento de transporte com duto prolongado L mm 8015 8015 8015 8015 8015
Peso sem equipamento auxiliar, com pneus padrão kg 11550 11150 11150 11050 11050

Pneus
Eixo de transmissão, largura de transporte conforme os pneus
650/75 R 32 mm 2990 2990 2990 2990 2990
710/70 R 32 mm 3180 3180 3180 3180 3180
800/65 R 32 mm 3299 3299 3299 3299 3299
Eixo de direção, largura de transporte conforme os pneus
16,5/85-24 14PR mm 2845 2845 2845 2845 2845
540/65 R 24 mm 2960 2960 2960 2960 2960
600/55-26,5 mm 3120 3120 3120 3120 3120
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Forrageiras autopropelidas
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