Łagodnie po śladach do celu.
JAGUAR TERRA TRAC.
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Doskonałe dla JAGUAR.
Podłoże stanowi najważniejszą podstawę produkcji
w rolnictwie. Nie da się go pomnożyć. Z dostępnych
powierzchni trzeba uzyskiwać coraz wyższe plony. Jest
to możliwe tylko z pomocą większych, wydajniejszych,
a przez to cięższych maszyn. Następstwem są zagęszczenia gleby. Aby je znacznie zminimalizować, opracowaliśmy
TERRA TRAC – koncepcję napędu z opatentowaną kinematyką, która wyjątkowo dobrze chroni podłoże.

Dla modelu JAGUAR konsekwentnie dopracowywaliśmy
TERRA TRAC. W efekcie JAGUAR TERRA TRAC jest
pierwszą sieczkarnią polową z seryjnym rozwiązaniem
umożliwiającym przejazdy chroniące podłoże i darń.
Ochrona na uwrociach zmniejsza o jedną trzecią
powierzchnię przylegania i chroni darń. W ten sposób
po raz pierwszy możliwe jest wykorzystanie zalet systemu
gąsienicowego przez cały rok, na każdej powierzchni.

TERRA TRAC z opatentowaną kinematyką i niezawodnymi komponentami o długiej żywotności
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Cały rok w pracy.
W wyniku zagęszczania przez maszyny żniwne zmniejsza
się przestrzeń porów w glebie, co prowadzi do niedoboru
tlenu, ryzyka blokowania wody i zmniejszenia ilości mikroorganizmów w glebie. Kolejne uprawy cierpią z powodu
zaburzonego wzrostu korzeni, opóźnionego rozwoju
i zmniejszonych plonów. JAGUAR TERRA TRAC jest idealnie wyposażony, aby przeciwdziałać tym skutkom, a zintegrowany system ochrony na uwrociach zapewnia najwyższy możliwy stopień ochrony gleby podczas pracy na
trawie i gruntach ornych.

Miesiąc

Okres zbiorów

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień

Bez przeróbek.
Dzięki nowym gąsienicom JAGUAR TERRA TRAC może
być używany na wszystkich nawierzchniach przez cały rok
– bez uciążliwej, czasochłonnej przebudowy między gąsienicami i kołami. Doskonałe właściwości jezdne to kolejna
zaleta połączenia systemu gąsienicowego z napędzaną
osią kierowaną.
−− Szybkość na drogach
−− Redukcja ugniatania gleby na polu.
−− Stabilnie na zboczu
−− Wysoka trakcja w ciężkich warunkach
−− Komfort podczas jazdy

wrzesień
październik
listopad
grudzień

Trawa
Lucerna
Kiszonka z całych roślin
Kukurydza
Kiszonka z kolb kukurydzy

Ochrona na uwrociach

Ochrona na uwrociach.
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Gąsienica w trzech rozmiarach
Układ zawieszenia i napinania gąsienicy
Koło napędowe
Rolki podporowe
Koło jezdne
Układ regulacji ciśnienia w oponach
osi kierującej

Podwozie gąsienicowe unoszone na nawrotach
Zależnie od kąta skrętu, rolki podporowe systemu gąsienicowego są automatycznie dociskane w dół. Tylko koło
napędowe i rolki utrzymują kontakt z podłożem. Znacznie
zmniejsza to powierzchnię przylegania.

JAGUAR TERRA TRAC przy nawrotach na końcu pola lub
przy ciasnych zakrętach na użytkach zielonych automatycznie zmniejsza powierzchnię styku gąsienic o jedną trzecią. Udowodniono, że zapobiega to przyłożeniu siły ścinającej do płaszczyzny darni. Nawet w przypadku wąskich
gąsienic (635 mm) nacisk powierzchni styku na polach
i łąkach jest zawsze mniejszy niż 1,0 bar.

Pełna powierzchnia przylegania 100%

Badania dotyczące ugniatania gleby i niszczenia darni
wykazały, że JAGUAR TERRA TRAC z ochroną podłoża
na nawrotach dzięki zmniejszonej powierzchni przylegania
i węższemu ogumieniu na osi tylnej osiąga prawie identyczne wartości, co maszyna kołowa.

Ograniczona powierzchnia przylegania 66%
LINER 4000 | 15 m między pokosami
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Mocna trakcja | Pewny w pracy

Mocna trakcja.

Pewny w pracy.

800/70 R 38
100%

635 mm / 25"
+120%

635 mm / 25"
+ 53%

1,2 bara

0,6 bara

0,9 bara

600/65 R 28

500/85 R 30

500/85 R 30

1,0 bar

0,9 bara

0,9 bara

3,30 m
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3,00 m

3,00 m

Wyniki pomiarów nacisku na glebę: maszyna kołowa w porównaniu z TERRA TRAC
(źródło: Wyższa Szkoła Zawodowa w Kilonii, prof. Reckleben (2017))

Solidny ogranicznik wychyłu
1 Oscylacja do góry 10 stopni
2 Oscylacja w dół 13 stopni

Badania przeprowadzone przez Wyższą Szkołę Zawodową
w Kilonii udowodniły pozytywne efekty ochrony gleby.
JAGUAR wyposażony w podwozie gąsienicowe
TERRA TRAC wywiera podczas jazdy na wprost znacznie
mniejszy nacisk na podłoże niż maszyna kołowa z ogumieniem 800/70 R 38 z przodu lub 620/70 R 30 z tyłu.

−− Plus 120% powierzchni styku (gąsienica 635 mm
w porównaniu do opon rozm. 800)
−− Mocny napęd na wszystkie koła POWER TRAC
−− Ogranicznik wychyłu daje wysoką pewność działania
−− Układ regulacji ciśnienia w oponach na osi skrętnej
−− Blokada mechanizmu różnicowego

Duża powierzchnia przylegania nie tylko chroni glebę, lecz
również zwiększa przyczepność. Właśnie w trudnych
warunkach podwozie wykazuje swoje zalety. Silna trakcja
na podjazdach w górę, przy poruszaniu się wzdłuż zbocza
i naturalnie ochrona gleby na słabych podłożach. Nawet
przy pracy w mokrych warunkach zostawiany jest bardzo
mały ślad, co zacznie ułatwia pracę pojazdów
transportowych.
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Wąski na drodze

Wąski na drodze.
Wysoka prędkość jazdy po drogach, ciche prowadzenie
przyrządu roboczego, stabilne kierowanie – komfort jazdy
TERRA TRAC przekonuje rolników i przedsiębiorców
na całym świecie od ponad 20 lat. Nowo opracowana
gąsienica ze zmienionym ułożeniem i większą liczbą prowadnic jeszcze lepiej wytrzymuje silne obciążenia podczas
jazdy po drogach.
−− Tylko 3 m szerokości (gąsienica 635 mm)
−− Prędkość do 40 km/h
−− Zawieszenie hydropneumatyczne
−− Prędkość silnika może zostać obniżona
−− Zintegrowane koła transportowe na ORBIS
−− Dopuszczenie zgodnie z prawem1

Wysoki komfort jazdy dzięki hydropneumatycznemu zawieszeniu

Dzięki TERRA TRAC czasy przejazdów są krótkie, komfortowe i wydajne. Jazda po drodze jest możliwa z prędkością
do 40 km/h, a dzięki zredukowanej prędkości obrotowej
również oszczędza paliwo. Dzięki dopuszczeniu do ruchu
jako pojazd gąsienicowy nic nie przeszkadza w przepisowej
jeździe z ciężkimi przyrządami roboczymi.

635 mm
25"

635 mm
2,99 m / 9,81 ft.

735 mm
29"

735 mm
3,35 m / 10,99 ft.

890 mm
35"

25"

29"
890 mm

3,49 m / 11,45 ft.

35"

Dla modelu JAGUAR dostępne są taśmy gąsienic TERRA TRAC
w trzech szerokościach.
1
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Należy przestrzegać krajowych dopuszczalnych szerokości transportowych na drogach.
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Dostępność na potrzeby serwisu

Dostępność na potrzeby serwisu.

Łatwo dostępne punkty konserwacji
Aby umożliwić optymalne balastowanie i idealnie umiejscowić wózki gąsienic, podwozie modelu JAGUAR
TERRA TRAC zostało przedłużone o 1,01 m. To, wraz
z małą wysokością gąsienic, stanowi decydującą zaletę
z punktu widzenia serwisowania, konserwacji i minimalizacji
czasów przezbrajania.
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Łatwiejszy demontaż Corncrackera przez podwozie
Przykładowo demontaż Corncrackera może się odbyć
łatwo z boku przez podwozie. Również po lewej stronie
maszyny wszystkie punkty konserwacji są łatwo i wygodnie
dostępne.
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Znakomita technologia

Znakomita technologia
JAGUAR

960

Masa
Z przodu przy szerokości gąsienic 635 mm
Z tyłu przy ogumieniu 500/85 R30
Razem bez przyrządu

kg
kg
kg

12400
5550
17950

Długość bez przyrządu
do tylnego zderzaka
przy przedłużeniu tunelu M
przy przedłużeniu tunelu L
przy przedłużeniu tunelu XL

mm
mm
mm
mm

7690
7410
8060
8810

Wysokość na normalnym poziomie
do kabiny
do czujnika NIR

mm
mm

3835
3990

Szerokość z przodu
przy szerokości gąsienic 635 mm
przy szerokości gąsienic 735 mm
przy szerokości gąsienic 890 mm

mm
mm
mm

2990
3350
3490

Szerokie ogumienie osi kierowanej
500/85 R30 IMP 176/164 A8
620/70 R30 178 A8
VF 620/70 R30 172 A8 MI

mm
mm
mm

3000
3080
3080

CLAAS stale stara się dostosowywać swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone
i mogące obejmować 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 przedstawiają maszyny z częściowo zdjętymi osłonami i elementami zabezpieczającymi. Dokonano tego w celu lepszego
przedstawienia działania; ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.
Wszystkie dane techniczne odnośnie silników są zgodnie z europejską dyrektywą z zakresu emisji spalin: Stage. Użyte w tym dokumencie normy Tier służą wyłącznie informacji i lepszemu zrozumieniu. Dla regionów z obowiązującą regulacją Tier nie można dorozumiewać homologacji.
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CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 Buk
Tel. 61 834 9800
claas.pl

191039320718 KK ME 0918

Gwarancja lepszych żniw.

