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Az új AVERO 160 kombájn kiegészíti a kis- és közepe s üzemek számára készült 
gépkínálatot 
 
Kicsi és kompakt 
 
Az AVERO család egy új taggal bıvült. Az új AVERO 160 modell a CLAAS a 
kínálatát olyan kis- és közepes vállalkozások számára készült géppel egészíti ki, 
mely vállalkozások önállóan, saját géppel szeretnének dolgozni. Ugyanúgy, ahogy az 
AVERO 240 (146 kW / 198 le, ECE R 120 szabvány szerint), ez a modell is 
Caterpillar C 6.6 motorral készült, 116 kW / 158 LE teljesítménnyel (ECE R 120 
szabványnak megfelelıen). Nagy testvéréhez hasonlóan, az AVERO 160 bár 
ugyanazzal tisztítórendszerrel és 4 szalmarázóládával készült, cséplırendszerét 
tekintve a hagyományos, cséplı- és utóverıdobos cséplırendszerrel rendelkezik. 
 

 
 
A magok kicséplésérıl, valamint az optimális terményáramról, egy 1.060 mm széles 
és 450 mm átmérıjő cséplıdob gondoskodik. A cséplıdob a búzától a repcéig 
számos növényfajtában alkalmazható. A kukorica- és napraforgó betakarításhoz a 
cséplıkosarak szegmensei kicserélhetık. 
 
Kényelmes munkahely 
A kényelmes és tágas vezetıfülke megkönnyít az AVERO 160 kombájnon töltött 
munkanapokat. A vágóasztal beállítástól kezdve a cséplıkosár állításig, a 
kalászvisszahordás ellenırzéséig, minden a vezetıfülkébıl irányítható és 
felügyelhetı. Mindez pedig kényelmes kezelıelemekkel, mint pl. multifunkcós karral, 
állítható kormányoszloppal. A CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS) rendszer 
fontos adatokat szolgáltat a vezetı számára, többek között az üzemanyag 
mennyiségérıl, áteresztı képességrıl, a ventilátor- és cséplıdob fordulatszámról.  
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CONTOUR és AUTO CONTOUR vágóasztal automatika 
Az elektronikus nyomásérzékelık segítségével mőködı CONTOUR automatikával a 
vágóasztal hosszirányban igazodik a talajegyenetlenségekhez. A kiválasztott 
felfekvési nyomás és  vágásmagasság a vágóasztal lesüllyesztésekor automatikusan 
beállítódik. 
 
Az AUTO CONTOUR vágóasztal automatika gondoskodik arról, hogy a vágóasztal 
megfelelıen kövesse a talaj felszínét keresztirányban is. Az érzékelık letapogatják 
talajfelszínt, felismerik az egyenetlenségeket majd a vágóasztal magassága ennek 
megfelelıen kerül beállításra. A nyomástárolókkal és -érzékelıkkel ellátott 
rendszernek köszönhetıen az éjszaka vagy nagyon egyeletlen talajviszonyok közt 
dolgozó gépkezelı lényegesen tehermentesül. 
 
Kukorica- és napraforgóadapter egyben 
A CONSPEED kukorica adapter család négy- és ötsoros gépekkel egészül ki. A 
CONSPEED LINEAR 5-75 C, 5-70 C, 4-75 C és 4-70 C adapterek négy méter alatti 
szállítási szélességgel rendelkeznek, 70 ill. 75 cm-es sortávolságú kivitelben 
készülnek. A gyorsabb szárrothadás érdekében a vízszintesen forgó szárzúzók 
gondoskodnak a szárak kisméretőre való darabolásáról. 
 
Az új napraforgó készlet segítségével a CONSPEED LINEAR könnyen átalakítható 
napraforgó betakarítására. A törılécek közé késeket kell felcsavarozni és a 
behordóláncot meg kell fordítani . Így, mindössze néhány lépésben elkészül egy 
„második” adapter. Az adapterek meghajtása lánc nélkül, homlokfogaskerekek 
segítségével történik. A hajtómőben lévı fogaskerekek kicserélésével a 
törıegységek fordulatszáma a mindenkori aratási körülményekhez megfelelıen lehet 
beállítani. A CLAAS kombájnhoz használatos adapterek egy, az összes elektromos 
és hidraulikus funkciót integráló gyorscsatlakozón keresztül csatlakoztathatók a 
betakarító géphez.  
 
Mőszaki adatok - AVERO 160  
 
Cséplırendszer: hagyományos Magtartály mérete: 4200 liter 
Cséplıdob 
szélesség: 

1060 mm Motor: CAT C 6.6 

Cséplıdob átmérı: 450 mm Teljesítmény (ECE 
R 120): 

116 kW/158 LE 

Magleválasztás: 4 ládás Üzemanyag tartály: 400 l vagy 320 l 
Rázóláda hossz: 3900 mm Alap vágóasztal C 600 – C 370 
Leválasztó felület: 4,8 m2 VARIO vágóasztal: V 540 
3-D tisztítás: ellenmozgó rosták FLEX szója 

vágóasztal: 
S 600 – S 510 

Lamellásrosta: 2 sávos RAKE UP: P 420 
 


