
485     480     470     465     460     450
VARIANT

Rundbalspressar
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6 sekunder

är allt som VARIANT behöver 
för att öppna bakluckan, 
lägga av balen på fältet 
och stänga luckan.

360° rotor

säkerställer optimal balform 
och bästa balstart i alla grödor.

14 knivar

gör VARIANT med ROTO CUT till 
bästa kortsnitt-balpressen och 
säkerställer högsta foderkvalitet.

3 m/s

perfekt hastighet på balrotation, 
säkerställer exakt lindning
och formfasta balar.

Jobbar bäst under press: 
VARIANT från CLAAS.
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VARIANT imponerar. 

Unik teknik för kompakta balar – 
CLAAS pressar.

En press ska kunna mer än bara pressa hö och halm. 
Lantbruket idag har specialkrav, t ex balmått och -format 
samt att balarna ska passa in i gårdens hanteringskedja. 
CLAAS uppfyller dessa krav med ett brett utbud av pressar: 
QUADRANT serien storbalspressar samt ROLLANT och 
VARIANT rundbalspressar. 
Avancerad teknik för kompakta balar och perfekt balform. 

VARIANT är en rundbalspress som imponerar med hög 
kapacitet, enkel manövrering och lång livslängd – och 
smarta idéer som gör hårt arbete mycket enklare.

CLAAS värld
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ModellöversiktVARIANT 485 / 465 
Råstyrka.

VARIANT 480 / 460 
Mångsidig.

VARIANT 470 / 450 
Välrustad.

I en stor familj kan alla visa sin styrka.

VARIANT COMFORT 

För VARIANT 485, 465, 480 och 460 finns tillvalet COMFORT som betydligt underlättar förarens arbete. 
Flera funktioner på pressen övervakas automatiskt från traktorhytten. 

 − Automatiskt öppning/stängning av bakluckan
 − Automatisk rengöring av knivarna
 − Automatisk deaktivering av knivarna före yttersta lagret på balen, för bättre balform och reducerad bränsleförbrukning.
 − Automatisk övervakning och åtgärd vid igensättning 

I en perfekt kombination med en CLAAS traktor kommer den unika effektiviteten hos VARIANT COMFORT till nytta.*

Förutom individuella fördelar har VARIANT modellerna i 400 serien gemensamma egenskaper:

 − Maximalt sammanpressad balkärna och hög balvikt tack vare att rotorn på ett unikt sätt forcerar balstarten
 − Variabelt inställbar baldiameter
 − Individuell inställning för mjuk balkärna med innovativt reglersystem för presstryck
 − Ny införingsplåt och ny patenterad lindning med CLAAS Covered eller CLAAS Covered XW lindning
 − Balavläggning inom 6 sekunder

HD

Halm

HD

Halm

HD

Halm

VARIANT 485/465 480/460 470/450

1 2,10 m pickup □ □ □
2 2,35 m pickup □ □ –
3 Nedhållarrulle □ □ □
4 Dubbla nedhållarrullar □ □ □
5 Pendlande stödhjul eller infällbara pendlande stödhjul □ □ □
6 Endast hos CLAAS: aktiv högeffektrotor med tvångsstart av balrotation □ □ □
7 ROTO CUT: ny 360° snittrotor med 14 knivar □ □ –
8 ROTO FEED: spiralformig rotor för jämnt materialflöde □ □ □
9 Heavy Duty koncept: förstärkta kedjor och rotor □ – –

10 Nedsänkbar PRO knivbrygga □ □ –
11 Högt vridmoment med remhastighet på ca 3 m/s □ □ □
12 Fyra ändlösa pressremmar med hög hållfasthet □ □ □
13 Snabb komfortlindning □ □ –
14 Covered Edge nätlindningssystem □ □ □
15 Ny införingsplåt för garn- och nätlindning □ □ □
16 Press- och reglersystem med aktiv hydraulik och dubbel spännarm □ □ □
17 Diameter för balen och diameter för mjuk balkärna ställbart från hytten □ □ □
18 Presstryck för balen och presstryck för mjuk balkärna ställbart från hytten □ □ □
19 Snabb baklucka: balavläggning inom 6 sekunder □ □ –
20 COMMUNICATOR II / OPERATOR / EASY on board ISOBUS-teknologi / S10 terminal □ □ □
21 Stora däck 500/50 17 □ □ –
22 6,3 l behållare för smörjolja □ □ □
23 Automatisk centralsmörjning □ □ –
24 COMFORT □ □ –

□  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt * i kombination med vissa CLAAS traktorer.

Ensilage

Komfort

Ensilage

Komfort

Ensilage

Komfort

Starka fördelar: 
 − ROTO CUT: ny 360° 8 mm snittrotor med 14 knivar
 − Heavy Duty koncept: förstärkta kedjor, speciell knivsäkring 
och extremt kraftig rotor

 − Perfekt för skörd av ensilage
 − Ny införingsplåt och ny patenterad lindning med 
CLAAS Covered eller CLAAS Covered XW lindning

Starka fördelar: 
 − ROTO CUT: ny 360° 6 mm snittrotor med 14 knivar
 − ROTO FEED: spiralformig rotor för jämnt materialflöde
 − Enkel manövrering
 − Mångsidig: passar för ensilage, hö eller halm

Starka fördelar: 
 − ROTO FEED: spiralformig rotor för jämnt materialflöde
 − Enkel manövrering via OPERATOR
 − VARIANT 470 med endast 4 pressremmar för mindre spill
 − Passar för torrt material, som halm, hö och hösilage 
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Högsta kapacitet. Teknik

Tekniken.

Vår målsättning är samma som er – högsta produktivitet, 
varje dag. Vår drivkraft är att hela tiden förbättra. 
Innovativ teknik, nya idéer och nya lösningar 
som både fungerar och imponerar – dag efter dag.
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Pickup och materialflödeDen som har bra aptit lämnar inga rester.

 − Högsta upptagningskapacitet: 
styrd pickup med arbetsbredd 2,10 m eller 2,35 m

 − Pickup med infällbara pendlande stödhjul
 − Dubbla nedhållarrullar för perfekt materialflöde
 − Perfekt översikt från förarplats

Styrd pickup.

VARIANT var den första rundbalspressen med 2,10 m bred 
pickup. Enorm upptagningskapacitet och avverkning som 
även idag är imponerande. Inställning av arbetshöjd enkelt 
utan verktyg. Stabil och säker styrning för bästa flöde speciellt 
vid kort material samt driftsäkerhet under lång tid. 
VARIANT 485 / 465 och 480 / 460 kan även utrustas med 
2,35 m bred pickup.

Pendlande stödhjul.

Jämn avlastning oavsett arbetsbredd och perfekt styrning 
med pendlande stödhjul. Optimal markföljning och skon-
samhet mot gräsvallen, även vid tvära svängar. 
Höjdjustering av stödhjulen utan verktyg på alla modeller. 
NYHET: infällbara stödhjul (tillval) gör det mycket enklare 
att ställa om till vägtransport.

Dubbla nedhållarrullar.

Dubbla nedhållarrullar (tillval), väl beprövade och optimerade. 
Perfekt kompression och ökad hastighet på flödet säkerställer 
optimal matning till rotorn.

NYHET: Koppling.

Brytbult på pickupen ersätts med en koppling som standard 
på pickuper med enkel eller dubbla nedhållarrullar. 
Pressens fulla kapacitet utnyttjas och tiden för att byta brytbult 
sparas in. Beprövad teknik från QUADRANT.

Mycket god översikt från förarplats.

Föraren har under arbetet perfekt sikt över grödans matning 
och kan anpassa körningen utifrån gröda och materialflöde 
för högsta kapacitet.

Fördelar i sammanfattning:
VARIANT 485 465 480 460 470 450

2,10 m pickup □ □ □ □ □ □
2,35 m pickup □ □ □ □ – –
Enkel nedhållarrulle med koppling □ □ □ □ – –
Dubbla nedhållarrullar med koppling □ □ □ □ – –
Pendlande stödhjul □ □ □ □ □ □
Infällbara stödhjul □ □ □ □ – –
Styrd pickup □ □ □ □ □ □

All info om pickup.

variant-pickup.claas.com

□  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt
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Rotor och ROTO FEED.

Rotorn matar grödan direkt in i presskammaren 
och balen börjar omedelbart rotera.

Kompakt balkärna för extremt hög balvikt 
samt enhetlig och lagringsstabil balform.

Remhastighet 2,9–3 m/s gör att VARIANT 
har högre kapacitet och snabbare lindning 
än många andra rundbalspressar.

 − Rotorn får balen att snurra
 − Balkärnans fasthet kan ställas in från förarplats
 − Rotorn fyller balkammaren jämnt och likformigt

Kärnkompetens: rotorn får balen att snurra.

Endast hos CLAAS: remmar och snittrotor rör sig i motsatt 
riktning vilket gör att balen börjar snurra genast och balkärnan 
blir kompakt. Det ger också mindre risk att remmarna slirar.

Föraren har mycket god översikt över inmatningen och kan 
anpassa körningen med målsättning mot högsta kapacitet.

Kompakt eller mjuk balkärna, 
helt efter önskemål.

Beroende på grödans egenskaper kan balkärnans fasthet 
anpassas från förarens plats i hytten, enkelt och bekvämt. 
Fast balkärna för halm och mjukare för hö. 
Man kan också välja tre olika förinställningar.

Jämn fyllning av balkammaren.

Inmatningsrotorn säkerställer jämn påfyllning av balkammaren. 
Det innebär att betydligt mer pressmaterial kan bearbetas på 
samma tid och att VARIANT kan arbeta i hög körhastighet.

variant-activrotor.claas.com

Fördelar i sammanfattning:

Rotor och ROTO FEED

Mera om rotorn.

1

2

3
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ROTO CUT och ROTO CUT Heavy Duty

NYHET: 360° medbringarmontage.

ROTO CUT och ROTO CUT HD har medbringarna monterade 
i 360° spiralform, för optimalt jämn fyllning och fördelning samt 
bättre balform, speciellt vid skörd av kort material.

Perfekt snitt med ROTO CUT.

14 knivar för högsta foderkvalitet. VARIANT ROTO CUT 
arbetar mera exakt, mera effektivt och snabbare än andra 
pressar.

 − ROTO CUT 360°, 6 mm inmatningsfingrar 
 − 14 aggressiva DEGUY knivar
 − Exakt, kort snitt för bästa kompression ger balar med hög 
densitet och som är lätta att lösa upp 

 − Spar tid vid blandning av foder och ger bästa foderkvalitet 
för högsta mjölkproduktion

 − Spiralformat montage (360°)
 − Fyrstjärnig rotor för små snittpaket
 − Kombinerat avstrykarsystem mellan och inuti stjärnklingorna
 − Individuellt säkrade och dubbelhärdade stålknivar
 − Hydraulisk aktivering av snittverket

Driftsäkerhet: ROTO CUT Heavy Duty.

Heavy Duty drivningskoncept gör att VARIANT 485 och 465 
är speciellt lämpade för krävande skörd av ensilage. 
Dubbla fyrstjärniga inmatningsfingrar med 8 mm godstjocklek, 
individuell robust knivsäkring och kraftig knivhållare 
säkerställer exceptionellt hög snittkvalitet även i ensilage – 
precis som man kan förvänta sig hos CLAAS.

Effektivitet: ROTO CUT HD.
 − ROTO CUT 360°, 8 mm inmatningsfingrar
 − Individuell förstärkt knivsäkring
 − Förstärkta Tsubaki kedjor (huvuddrivning och rotordrivning)
 − Ensilage kit

 − Bästa balform tack vare 360° snittrotor och medbringare monterade i spiralform
 − ROTO CUT med 6 mm kraftiga, stjärnformade dubbelfingrar
 − ROTO CUT Heavy Duty koncept för ensilage VARIANT 485 465 480 460 470 450

ROTO CUT (6 mm) – – □ □ – –
ROTO CUT HD (8 mm) □ □ – – – –

□  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt

Fördelar i sammanfattning:

360° innebär jämn rotation utan slirning.



18 19

Nedsänkbar knivbrygga PRO med varningssystemDet är inte bara sportbilar, 
som kan sänkas.

 − PRO hydrauliskt nedsänkbar knivbrygga för jämnt materialflöde och högsta snittkvalitet
 − Varningssystem aktiveras i god tid vid ev störning
 − Om igensättning skulle inträffa, åtgärdas det snabbt och bekvämt från förarplats

På rätt nivå: nedsänkbar knivbrygga PRO.

Pressning ställer stora krav på tekniken. Arbetet ska gå 
snabbt med hög kapacitet och maskinens funktioner ska 
underlätta förarens arbete. En sådan är knivbryggan som kan 
sänkas, så att den anpassas till materialflödet. Upp till 30 mm 
automatisk sänkning gör att ojämna strängar matas in med 
jämnt flöde och snittkvaliteten förblir hög. 
Nedsänkbar knivbrygga gör din VARIANT till VARIANT PRO, 
antingen med ROTO FEED eller ROTO CUT.

Kör med högsta kapacitet tack vare 
varningssystem som varnar i god tid.

Via en sensor visas knivbryggans rörelse med en optisk 
och akustisk signal på kontrollpanelen. Föraren blir tidigt 
uppmärksam på en eventuell igensättning. Pressen kan 
köras med full kapacitet och onödiga stillestånd undvikas.

Åtgärda stopp med ett knapptryck.

Om en överbelastning skulle inträffa, åtgärdas det snabbt från 
förarplatsen. På maskiner med knivrotor, lossas knivarnas 
tryck av föraren enkelt med en knapptryckning. Knivbryggan 
sänks och det stoppande materialet trycks av rotorn vidare 
in i balkammaren. Knivbryggan höjs automatiskt till driftläge.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Nedsänkbar PRO knivbrygga □ □ □ □ – –

□  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt

Fördelar i sammanfattning:



20 21

Drivning och presskammareStenhårda halmbalar – 
om det behövs.

 − Driftsäker drivning och hög remhastighet med välvda och gummerade valsar
 − Extremt driftsäkert: Heavy Duty drivningskoncept
 − Perfekt anpassad baldensitet tack vare balkammare med dubbla spännarmar
 − Reducerad tid för service med kontinuerlig kedjesmörjning
 − Exakt styrning av pressremmarna tvångsstartar balen

Hög baldensitet, hög remhastighet.

Fyra ändlösa pressremmar med hög hållfasthet och robusta 
Tsubaki kedjor på VARIANT säkerställer högsta baldensitet. 
Tack vare hög remhastighet roteras balen snabbare i 
VARIANT än i andra pressar.

Heavy Duty drivningskoncept.

Heavy Duty drivningskoncept ger maximal drivkraft, hög 
driftsäkerhet och lång livslängd för din VARIANT 485 eller 465. 
Stjärnformade inmatningskammar med 8 mm godstjocklek, 
1¼ tum HD kedjor, individuell robust knivsäkring och kraftig 
knivhållare gör din VARIANT perfekt för hårt arbete även i 
ensilage.

Presskammare och reglersystem för 
presstryck med dubbla spännarmar.

Systemet med hydraulisk reglering av presstryck utvecklades 
för att säkerställa högsta baldensitet under alla förhållanden. 
Aktiv hydraulik kombinerar tre hydraulkolvar med ett system 
av dubbla spännarmar för aktiv styrning och jämn gång.

Kontinuerlig kedjesmörjning.

Centralsmörjning med 6,3 liter oljetank smörjer alla kedjor 
med exakt rätt mängd olja. 
Spar värdefull tid för service och reducerar kostnader.

Heavy Duty perfekt remstyrning.

Remstyrning och profilerade gummerade valsar håller 
remmarna i optimal position för att driva runt balen. 
Betydligt ökad livslängd för remmarna.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Heavy Duty koncept □ □ – – – –
4 Heavy Duty remmar □ □ □ □ □ □
Presstryckreglering med 
dubbla spännarmar

□ □ □ □ □ □

Skördar uppmärksamhet.

□  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt

Fördelar i sammanfattning:

Funktion manövrering, underhåll eller säkerhet – VARIANT 485 RC PRO tar höga poäng i DLG:s test för rundbalspressar. 
Reducerat PTO-varvtal ger betydligt lägre bränsleförbrukning. Mera info på variant485-460.claas.com
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Lindning

 − Hög remhastighet ger snabb lindning
 − Ny införingsplåt ger exakt garn- eller nätlindning
 − Automatisk start av lindning spar tid 
 − Garnlindning för formstabila balar

Pressning, lindning – och så vidare.

Rundbalspressar måste göra ett kort stopp när balen lindas. 
VARIANT har en avgörande fördel med snabbhet och 
effektivitet. När inställd baldiameter uppnåtts, startar 
lindningen automatiskt och omedelbart. Balrotation med 
3 m/s ger extremt snabbt lindningsförlopp och pressningen 
kan fortsätta. 

Patenterad införingsplåt. 

Utvecklad och patenterad av CLAAS. Ny införingsplåt med 
tvåstegs funktion garanterar tillförlitlig lindning. Plåten öppnar 
vid pressning och hindrar störning av materialflödet. Plåten 
stänger vid lindning och styr garnet eller nätet optimalt. 
Ett tillförlitligt lindningssystem – och nöjda användare.

Helautomatisk start av lindning.

Både nätlindning och lindning med garn startas helt 
automatiskt. VARIANT har gott om förvaringsplats för t ex 
två nätrullar eller upp till tio garnnystan.

Snabb och exakt: garnlindning.

Efter den helautomatiska starten binder VARIANT fasta och 
formstabila balar. Rekordsnabbt med balrotation på 3 m/s. 
Lindningsmekanismen är enkel att ställa in och arbetar exakt. 
VARIANT övertygar i praktisk användning även vid lindning 
med garn (ej tillgängligt för den svenska marknaden).

Säker och tillförlitlig lindning.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

Nätlindning □ □ □ □ □ □
Garnlindning □ □ □ □ □ □
Komfortlindning □ □ □ □ – –

□  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt

Fördelar i sammanfattning:
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Lindning

 − Perfekt formade balar med nya CLAAS Covered nätlindning 
 − Nya CLAAS Covered XW nätlindning för perfekta balar ända ut till kanten
 − Enkel och bekväm åtkomst för rengöring och service
 − Högsta kvalitet: ORIGINAL CLAAS BALETEX bindgarn och CLAAS ROLLATEX PRO nät

CLAAS Covered nätlindning.

Mekaniken för nätlindning och spiralformade valsar på sidorna 
anpassar bromsverkan efter hand som nätrullens diameter 
minskar. Konstant förspänning av nätet ger optimal täckning 
av balen, från kant till kant. Fördelar: kompakta och 
formstabila balar, perfekta för vidare hantering.

CLAAS Covered XW nätlindning (tillval).

Pressning av halm, hö eller ensilage med XW nätlindning till 
perfekt formstabila balar. Spiralvalsarna på VARIANT gör att 
balens kanter nätas och skyddas optimalt. ROLLATEX PRO 
XW extra breda nätrullar (1,3 m) är det perfekta valet.

Total överblick över lindningsförloppet.

Förvaringen av lindningsnät eller garn är väl genomtänkt  
på CLAAS pressar. Föraren kan enkelt följa hela 
lindningsförloppet. Stora sidoplåtar ger enkel och bekväm 
åtkomst för rengöring och service.

Nät och garn för proffs.

Högsta lindningssäkerhet och driftsäkerhet med  
ORIGINAL CLAAS BALETEX balgarn och med  
CLAAS ROLLATEX PRO nät för optimal täckning av balens 
kanter. I kombination med CLAAS Covered XW nätlindning, är 
ROLLATEX PRO XW 1,3 m perfekt anpassat för bästa skydd.

Bra saker kan ske snabbt.

VARIANT 485 465 480 460 470 450

CLAAS Covered nätlindning □ □ □ □ □ □
CLAAS Covered XW nätlindning □ □ □ □ □ □ 

□  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt

Fördelar i sammanfattning:
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Gör det enkelt. Manövrering

Manövrering.

Dina ambitioner att göra ett bra arbete stärker vår ambition 
att stödja dig i ditt dagliga arbete. Robust konstruktion, 
innovativ teknik och nya idéer om användarvänlig och enkel 
manövrering är alltid i fokus för vårt arbete.
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ManövreringEffektivitet med ett knapptryck.

 − För alla ISOBUS kompatibla maskiner: COMMUNICATOR och OPERATOR
 − Alla viktiga funktioner inom bekvämt räckhåll från förarplats
 − S10 terminal med brett användningsområde
 − Styrning av VARIANT med EASY on board via iPad

1 / COMMUNICATOR.

COMMUNICATOR terminal har 5,7" färgdisplay. 
Den uppfyller kraven enligt ISO-UT standarden och ISOBUS 
kompatibla redskap kan enkelt styras via COMMUNICATOR. 
Man kan också programmera F-knapparna (Auxiliaries).

3 / S10 Terminal.

S10 är en CLAAS terminal för proffsanvändare. Den har 
högupplöst 10,4" pekskärm med brett utbud av funktioner. 
Med S10 kan man parallellt med manövreringen av 
styrsystemet även styra ISOBUS funktioner och ansluta 
upp till fyra analoga kameror som t ex CLAAS PROFI CAM.

OPERATOR COMMUNICATOR II EASY on board S10

Terminal
CLAAS UT □ – – –
ISO UT – □ □ □
USB anslutning – □ – □
TONI kompatibel □ □ □ □
Y-kabel □ □ – –
Kan anslutas till printer □ □ □ □
Pekskärm – – □ □
Färgskärm – □ □ □

Inställningar 
Förenklad meny (470/450) □ – – –
5 förinställningar (halm, hö, etc.) □ □ □ □
Baldiameter □ □ □ □
Presstryck □ □ □ □
Diameter, mjuk kärna □ □ □ □
Presstryck, mjuk kärna □ □ □ □
Komfortlindning □ □ □ □

Info i arbetsmeny
Diameter □ □ □ □
Presstryck □ □ □ □
PTO-varvtal □ □ □ □
Vänster/höger indikator □ □ □ □
Inställning, knivar □ □ □ □
Balräknare □ □ □ □

Uppdragsmeny
20 uppdragsordrar □ □ □ □

□  Tillgängligt      –  Ej tillgängligt

Fördelar i sammanfattning:

2 / OPERATOR.

OPERATOR imponerar med logiskt användargränssnitt och 
smidig uppdragshantering. Det finns 28 uppdragsminnesplatser 
till förfogande. Funktionsknapparna är bakgrundsbelysta. 
En förutsättning för att kunna använda OPERATOR är ett 
ISOBUS kompatibelt redskap från CLAAS.

4 / EASY on board.

Med den nya appen EASY on board kan alla ISOBUS 
kompatibla redskap styras via en iPad. Att kunna använda en 
iPad är både tillförlitligt och smidigt, den tar liten plats och är 
enkelt överskådlig. Det inbyggda USB gränssnittet garanterar 
säker strömförsörjning.
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CLAAS Service & reservdelar

Dina krav räknas.

Du kan lita på oss – vi finns där när du behöver oss. Överallt. 
Snabbt. Pålitligt. Vid behov dygnet runt. Med exakt den 
lösning som din maskin och din verksamhet kräver. 
För din trygghet.

ORIGINAL reservdelar och tillbehör.

Särskilt avpassat till din maskin: passande reservdelar, 
högkvalitativa serviceprodukter och praktiska tillbehör. 
Använd vårt omfattande produktsortiment där vi samman-
ställer exakt den lösning som din maskin behöver för 
100 % tillförlitlighet. 
För din trygghet.

För din verksamhet: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS erbjuder dig ett av de mest omfattande 
märkes- och områdesövergripande reservdelssortimenten för 
alla tillämpningar inom din verksamhet. 
För din trygghet.

Alltid den senaste tekniken.

CLAAS partners tillhör de mest effektiva företagen inom 
lantbruksteknik i hela världen. Teknikerna är högkvalificerade 
och utrustade med special- och diagnosverktyg. CLAAS 
Service står för ett högkvalitativt arbetssätt som uppfyller dina 
förväntningar vad gäller kompetens och tillförlitlighet fullt ut. 
För din trygghet.

Säkerhet kan planeras.

Våra serviceprodukter hjälper dig att höja dina maskiners 
tillförlitlighet, att minimera risken för att maskinerna ska bli 
stående och att kunna göra beräkningar med fasta kostnader. 
CLAAS MAXI CARE erbjuder dig planeringsbar säkerhet för 
din maskin. 
För din trygghet.

Från Hamm till hela världen.

Vårt centrala reservdelslager levererar samtliga ORIGINAL 
reservdelar snabbt och tillförlitligt över hela världen. Din 
CLAAS partner på plats förser dig snabbt med lösningen: 
för din skörd och för din verksamhet. 
För din trygghet.

Problemlösning per fjärrdiagnos: 
CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS i din maskin fogar samman två viktiga 
aspekter för dig: snabb hjälp av CLAAS servicetekniker plus 
ekonomiska fördelar för ditt arbete tack vare trådlöst nätverk. 
Vi löser dina problem på plats – även när du inte ser oss. 
För din trygghet.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland, 
har ett reservdelslager med 200000 olika artiklar 

på mer än 140000 m2 yta.

För din trygghet.
CLAAS Service & reservdelar.
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Garanterat snabbare pressning.

Kör säkert, stanna säkert.

För den som vill köra mellan fälten på ett säkert sätt eller för 
den som arbetar med små traktorer i kuperade områden,  
så erbjuder CLAAS två bromssystem, allt efter nationella  
eller regionala regler: ett pneumatiskt eller ett hydrauliskt 
bromssystem, båda med enkelt manövrerbar parkerings-
broms.

Stora däck för skonsamhet mot marken.

För att skona marken även vid fuktiga förhållanden  
och för mjuk gång på alla underlag erbjuds tre olika  
och väl dimensionerade däckalternativ.

Mera säkerhet med axelbroms (tillval).

VARIANT är byggd för hastighet på upp till 50 km/h. 
Axelbromsen (tillval) sörjer för säker körning vid höga 
hastigheter eller på kuperade fält.

50

Säkerhet

 − Tryckluftsbromsar eller hydrauliska bromsar enligt nationella regler
 − Stora däck skonar marken
 − Däck- och bromsutrustning för säker körning

Fördelar i sammanfattning:
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VARIANT 485 RC PRO 465 RC PRO 480 RF/RC 460 RF/RC 470 RF 450 RF

Tillkoppling
PTO-varvtal rpm 1000/540 1000 (○) 

/540
540 eller 
1000

540 eller 
1000

540 540

Effektbehov kW/hk 75/102 75/102 75/102 75/102 68/92 68/92
Huvuddrivning och drivkedjor Heavy Duty,  

1 ¼˝
Heavy Duty,  
1 ¼˝

Standard, 1˝ Standard, 1˝ Standard, 1˝ Standard, 1˝

Central kedjesmörjning ● ● ● ● ● ●
Centralsmörjning ○ ○ ○ ○ – –
Kulkoppling ○ ○ ○ ○ – –

Hydraulanslutning
Enkelverkande hydrauluttag för pickup lyft ● ● ● ● ● ●
Dubbelverkande hydrauluttag för bakluckan ● ● ● ● ● ●
Extra dubbelverkande hydrauluttag för PRO knivbrygga ● ● ● ● – –

Pickup
Bredd m 2,10 (2,35○) 2,10 (2,35○) 2,10 (2,35○) 2,10 (2,35○) 2,10 2,10
DIN upptagningsbredd m 1,90 (2,15○) 1,90 (2,15○) 1,90 (2,15○) 1,90 (2,15○) 1,90 1,90
Markföljning med 2 pendlande stödhjul ● ● ● ● ○ ○
Nedhållarrulle ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dubbla nedhållarrullar ○ ○ ○ ○ – –

Inmatning
Tvångsinmatning med Heavy Duty 

ROTO CUT
Heavy Duty 
ROTO CUT

ROTO FEED/ 
ROTO CUT

ROTO FEED/ 
ROTO CUT

ROTO FEED ROTO FEED

Antal knivar (med ROTO CUT) 14 14 14 14 – –
Hydrauliskt nedsänkbar knivbrygga PRO ○ ○ ○ ○ – –

Variabel presskammare
Kraftiga ändlösa pressremmar Antal 4 4 4 4 4 4
Remhastighet m/s 3 3 2,9 2,9 2,9 2,9
Utrustning för mjuk kärna med inställning för tryck och diameter ● ● ● ● ● ●
Extra pressremsdrivning ● ● ● ● – –
Vattenhaltsmätare ○ ○ ○ ○ – –
Heavy Duty koncept ● ● – – – –

Presskammare, dimensioner
Bredd m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Diameter m 0,90 –1,80 0,90 –1,55 0,90 –1,80 0,90 –1,55 0,90 –1,80 0,90 –1,55

Manövrering
OPERATOR ● ● ● ● ● ●
COMMUNICATOR II ○ ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tekniska data

●  Standard      ○  Tillval      –  Ej tillgängligt

CLAAS strävar hela tiden efter att anpassa alla produkter för att bättre kunna möta de praktiska kraven. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och 
illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning 
hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS återförsäljare. På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på eget 
bevåg eftersom detta kan medföra risk för skador. I den mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i instruktionsboken.

VARIANT 485 RC PRO 465 RC PRO 480 RF/RC 460 RF/RC 470 RF 450 RF

Lindning
NY införingsplåt ● ● ● ● ● ●
Nätlindning med automatisk nätstart ● ● ● ● ● ●
Antal nätlindningar kan väljas 9 steg 9 steg 9 steg 9 steg 9 steg 9 steg

CLAAS Covered nätlindning ○ ○ ○ ○ ○ ○
CLAAS Covered XW nätlindning ○ ○ ○ ○ ○ ○

Däckutrustning
11.5/80 15.3 10PR – – – – ● ●
15.0/55 R 17 ● ● ● ● ○ ○
19.0/45 R 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○
500/50 17 F+ ○ ○ ○ ○ – –
Pendlande stödhjul på pickup 16/6.50-8 10PR ● ● ● ● ● ●
Tryckluftsbroms ○ ○ ○ ○ – –

Mått och vikter
Längd med balavlastningsramp m 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68
Bredd med däck av typen 15.0/55 R 17 m 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49
Bredd med däck av typen 19.0/45 R 17 m 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66
Bredd med däck av typen 500/50 17 F+ m 2,67 2,67 2,67 2,67 – –
Höjd m 2,99 –3,03 2,79 –2,83 2,99 –3,03 2,79 –2,83 2,99 –3,03 2,99 –3,03
Vikt kg 3730 3530 3650 3400 3310 3170

15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR 500/50-17 F+



Skörda säkrare och bättre.

claas.se
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