
DISCO 9100 C AUTOSWATHER 
 
18 méter egyetlen rendben 
 
A DISCO 9100 C AUTOSWATHER egy professzionális kaszakombináció rendösszerakó 
szállítószalaggal, melyet a CLAAS elsısorban a bérvállalkozók, biogáz üzemek és nagyobb cégek 
számára készített speciálisan főfélék, vagy biomassza, mint pl. zöldrozs vagy tritikálé 
betakarítására.  

 
 
A meggyızı 9,10 méteres munkaszélesség és tetszés szerint felhajtható szalag egységek 
felhajtásával ez a kasza új mérföldkövet jelent a szálastakarmány betakarításban. Egyetlen 
lekaszált rend összerakása mellett, a szalagok felváltva történı felhajtása által, egy oda- és 
visszaút során 18 m munkaszélességrıl 12 m széles rend készíthetı. A LINER 3500-al együtt, 
mely több mint 12,50 m munkaszélességgel bír, a 18 m munkaszélességet egyetlen rendre lehet 
fektetni. Az elsı gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a gépkapcsolat teljesítménye így akár 
40%-kal is emelkedhet. A kimagasló területteljesítmény mellett a DISCO 9100 C AUTOSWATHER 
rendelkezik minden DISCO CONTOUR kasza már jól ismert tulajdonságával is. Ezek között pl. az 
ACTIVE FLOAT hidropneumatikus tehermentesítéssel.  Ezzel a tehermentesítéssel a kasza súlya 
a traktorra helyezıdik át, így a kaszálás keletkezı súrlódási ellenállás gördülı ellenállássá 
változik. Ez óvja a tarlót, megelızi a termény szennyezıdését és csökkenti az üzemanyag 
felhasználást akár 20%-kal.  
 
A már bevált P-CUT kaszasín öntisztító mechanizmusával az áttétel arány alapján csökkentett, 
850 ford/perc fordulatszámon is üzemeltethetı. Ez további 16 %-kal csökkenti a gép üzemanyag 
fogyasztását. A P-CUT kaszasínt a SAFETYLINK biztonsági modul és egy hidraulikus ráhajtás 
elleni védelem összjátéka védi meg, ami a kaszát egy akadályra való ráhajtás esetén átemeli 
azon, megakadályozva a sérülését ezáltal. A kényelem dolgában is megállja a helyét az új DISCO 
főkasza. A Load Sensing hidraulikának köszönhetıen minden funkció kényelmesen, a CLAAS 
COMMUNICATOR vagy más ISOBUS kompatibilis egységen keresztül irányítható. Ezen kívül 
minden fontosabb feladat a traktor joystick karján keresztül is vezérelhetı. 
 
További praktikus részlet a széria felszerelésként beépített késtartó doboz, opcióként a 
hidraulikusan felhajtható védıponyvák, valamint a karbantartásmentes tengelyek. Ezen felül a 
DISCO 9100 C AUTOSWATHER helytakarékosság érdekében könnyen szállítási helyzetbe 
állítható. 


