
Széles termékkínálat TERRA TRAC járószerkezetekbıl 
 
Gyors, gazdaságos és rázkódásmentes haladás 
 
A CLAAS cég több éves tapasztalattal rendelkezik a gumihevederes járószerkezetekkel kapcsolatban. A 
TERRA TRAC rendszer gyakorlati alkalmazása során folyamatos kiértékelésen és fejlesztésen esett át. A 
tavalyi évben bemutatott új hidropneumatikus rugózású TERRA TRAC rendszer már a harmadik 
generációja a terméknek. Az új TERRA TRAC rendszer a 2012-es gazdasági évtıl áll az ügyfelek 
rendelkezésére. A kínálat négy különbözı mérető járószerkezetet tartalmaz: 635 mm-es, 735 mm-es, 890 
mm-es gumihevederes és egy 890 mm-es speciálisan rizsre kifejlesztett acéltalpas szerkezet formájában. 
 

 
 
A 40 km/h maximális sebességő LEXION 750 típusú kombájn 735 mm-es TERRA TRAC gumihevederes 
járószerkezettel 3,49 m szállítási szélességgel rendelkezik, a figyelemre méltó 2,68 m2 –es felfekvési felület 
mellett. A 890 mm szélességő TERRA TRAC járószerkezettel akár 3,25 m2 –es felfekvési felület is elérhetı. 
A LEXION 770, 760 és 670-es típusok is természetesen rendelhetıek TERRA TRAC rendszerrel és 
modelltıl függıen különbözı szélességő járószerkezettel.  
 
Az új TERRA TRAC segítségével a kombájn úgy közlekedik a földeken, mintha bársonytalpakon járna. A 
járószerkezet minden eleme - hajtókerék, futókerék, támasztógörgı - egyaránt külön rugózással 
rendelkezik. Ennek segítségével csökken a járószerkezetet és a kombájnt érı rázkódás, kényelmesebb a 
kezelı számára a munkavégzés és kanyarodáskor nagyobb a gép stabilitása. 
 
Ez a technika különösen a szélesebb vágóasztal méreteknél a vágóasztal optimális irányítását biztosítja, 
jobb a talajkövetés és egyenletesebb a tarlómagasság. A járószerkezet feszítése automatikusan történik, 
ezzel tovább nı a gép munkabiztonsága. 
 
Mindent összefoglalva, a rendszer használatával alacsonyabb lesz a talajnyomás (66%-kal jobb, mint egy 
kerekes gép esetén), nagyobb lesz a vonóerı a vizesebb és rézsősebb területeken történı 
munkavégzéskor, stabilabb lesz a gép lejtın történı munkavégzéskor, kisebb lesz az ellenállás, kevesebb 
lesz a csúszás – ebbıl adódóan csökken az üzemanyag fogyasztás, nı az idényteljesítmény és gyorsabbá 
válik a közúti közlekedés. 
 
A CLAAS cég az új járószerkezet kínálatával minden vásárlói igényt ki tud elégíteni, függetlenül attól, hogy 
az ügyfélnek kisebb szállítási méretekre, nagyobb felfekvési felületre vagy 40 km/h-ás haladási sebességre 
van szüksége.   


