
CORTO 3200 F PROFIL / 3200 FN PROFIL / 2800 F PROFIL 
 
 
A talaj vezeti a f őkaszát 
 
 
A CLAAS 30 éve gyárt főkaszákat Bad Saulgau-ban. 1981-ben került a piacra az elsı frontkasza, a WM 31 
F. Ez a dobos kasza jelentette a CLAAS számára a betörést a főkasza piacra. Azóta több mint 40000 
frontkasza készült el a CLAAS Bad Saulgau-i gyárában. Most három új CORTO dobos főkaszát kínál a 
CLAAS, 3,05 m illetve 2,65 m munkaszélességgel.  
 
 

 
 
 
Az új CORTO -ban továbbfejlesztették a már bevált F PROFIL kinematikát. Ennek elve: a talaj vezeti a 
főkaszát, nem a traktor. A dobok talajfelszínen való hossz- és keresztirányú vezetése, a talajhoz közeli 
csuklópontokon keresztül történik. Ezzel a CORTO főkasza képes a talajfelszín háromdimenziós 
lekövetésére a traktortól függetlenül. 
 
Az új CORTO frontkaszák ezen kívül a következı szezonra már a DISCO kaszáknál már néhány éve oly 
sikeresen alkalmazott ACTIVE FLOAT hidropneumatikus tehermentesítı rendszerrel készülnek. Az 
ACTIVE FLOAT elve szintén igen egyszerő: a tehermentesítés által a kasza súlyának egy része a traktorra 
kerül. A kaszálás során keletkezı súrlódási ellenállást gördülı ellenállássá alakítja át. Ezáltal óvja a tarlót, 
megakadályozza a termény szennyezıdését és jelentısen csökkenti az üzemanyag-felhasználást. 
 
Egy egyenletes rend képzéséhez – ami nagyon fontos egy rendfelszedı kocsi számára – két opcióként 
rendelhetı rendképzı tárcsa szolgál, melyek az egyenkénti felfüggesztésüknél fogva felülre vagy oldalra is 
ki tudnak térni. A vágásmagasság beállítása a géptípustól függıen fokozatmentesen, vagy távtartó győrők 
segítségével lehetséges. Ezen felül minden CORTO kasza rendelkezik alapfelszereltségként a gyors 
késcserével, valamint a pótkések számára egy beépített késtartó dobozzal. 
 
További praktikus alkotórész az új FLEXGUARD ráhajtás elleni védelem az oldalsó védıkeretek számára. 
Egy akadályra való ráhajtás esetén ezek a rugós felfüggesztésüknél fogva bármilyen irányban ki tudnak 
térni, így a védıkeretek és védıponyva egy akadályba való ütközéskor sértetlenek maradnak. A még 
nagyobb kényelem érdekében opcióként rendelhetı a hidraulikusan felhajtható védıponyva is, ami által a 
szállítási szélesség 3,00 méterre csökkenthetı anélkül, hogy ehhez a vezetıfülkét el kellene hagynia a 
kezelınek.  


