
ÚJ QUADRANT 3300 / Új bálaméret 
 
Bálázás új dimenziókban 
 
A legújabb CLAAS szögletes nagybálázót QUADRANT 3300-nak hívják. A fı tulajdonsága ennek a nagybálázónak a 
kiemelkedıen magas tömörség, tökéletes bálaforma, maximális áteresztıképesség és a 90 x 120 cm bálaméret. 
Ezzel a modellel a CLAAS kielégíti a vevıktıl érkezett igényeket és kitölti a QUADRANT 3200 és 3400 közötti őrt. A 
QUADRANT 3300 bálamérete tökéletesen illeszkedik a professzionális szalmakezeléshez és ideális a szállítási 
méretek tekintetében is. A hektáronkénti bálaszáma nagyon alacsony, így a terület nagyon gyorsan felbálázásra kerül. 
 

 
 
Új felszed ı és továbbító rendszer 
A termény egy 2.35 m széles rendfelszedıvel kerül felszedésre, amely egy nyíró-csapszeges túlterhelésgátlóval 
védett. A duplafogas, vezérelt ujjas rendfelszedı sima és gyors anyagáramlást tesz lehetıvé. Az új rendfelszedı 
teljes biztonsággal továbbítja akár a törött szalmát is. A terménytovábbítás az új kialakítású, gyorsabban forgó 
rotornak köszönhetıen még megfelelıbb. Mindez nagyobb teljesítményt, jobb bálaminıséget és a kisebb 
bálaszennyezettséget eredményez. 
 
Felhasználóbarát el ıtömörít ı rendszer 
A QUADRANT 3300 egy új fejlesztéső elıtömörítı rendszerrel rendelkezik, amely vagy automatikusan vagy a kezelı 
által vezérelhetı. Ennek köszönhetıen különbözı rendszélesség esetén is optimális eredményeket érhetünk el. 
 
A tömörítı villák egy excenter pályával vezéreltek, így a villa egy optimalizált mozgással rendelkezik a rövid ciklusban 
és az elıtömörítı kamra is egyenletesen töltıdik. A feltöltési ciklust egy munkahenger és az elıtömörítı villák 
tengelye vezérli.  
 
A CLAAS COMMUNICATOR használatával három különbözı fokozatban, hidraulikusan vezérelhetı a vezetıfülkébıl 
az elıtömörítés. Ezzel a vezérléssel idıt takaríthatunk meg és növelhetjük a gép hatékonyságát. 
 
Nagyobb teljesítmény. 
A gyorsabb rotor sebességnek köszönhetıen a QUADRANT 3300 kimagasló teljesítmény elérésére képes. A 
robusztus fıváz, az erıs fıhajtómő és a továbbító rendszer interaktív hajtásvédelmének kombinációja biztosítja a 
kimagasló megbízhatóságot és gyorsaságot. A QUADRANT 3300 hatékony TURBO FAN tisztítórendszerrel 
rendelkezik, ez állandó, 140 km/h-s légárammal folyamatosan tisztán tartja a kötözıegységet a szennyezıdésektıl. 
Magas teljesítményt biztosít a szögletes nagykocka bálázónak a gyors, percenként 46 lökető présdugattyú és az akár 
200 bar elıtömörítı nyomás is. 
A hat, nagy teljesítményő billenı kötözıegység az excentrikus hajtásának köszönhetıen a zsineget nagy sebességgel 
a tőhöz vezeti, így elegendı idı áll rendelkezésre a biztos csomó megkötésére. 
 
A Franciaországban található Metz-i gyáregységében készülı, új QUADRANT 3300-assal, a CLAAS most már 6 
nagy-szögletes bálázót kínál az ügyfelek részére. Az új bálázók az alábbiak: 
QUADRANT 3300 Roto Feed, egytengelyő futómővel 
QUADRANT 3300 Roto Feed, tandem futómővel 
QUADRANT 3300 Roto Feed, kormányzott tandem futómővel 


