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Zes knoopapparaten 
sinds 1921

250 –1250 kg 
pakken weegschaal

51 messen Maximaal comfort

Sinds 1921 gepatenteerd: 
het HD enkelvoudige 
knoopapparaat met 
excentrisch geregelde 
besturing van de naalden – 
betrouwbare knopen 
zonder touwrestanten.

Vier sensoren meten het 
gewicht met hoge 
nauwkeurigheid direct op 
de pakkenglijbaan.

Per minuut maakt FINE 
CUT (5300 / 5200) bij de 
voorbereiding van de 
pakken 36.000 sneden – 
dankzij 51 messen.

Beproefde automatische 
regeling van de persdruk – 
voor optimale persdruk, 
beste kwaliteit van de balen 
en maximaal comfort voor 
de bestuurder. 
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Snel, schoon, veilig:  
kwaliteit verstaat men in elke taal.

Met de QUADRANT door Europa.

Ons werk is onze trots. Vooral omdat ze vaak veel van ons 
verlangt en ons dag in dag uit voor nieuwe uitdagingen stelt. 
Daarom bouwen we vierkante balenpersen, die op het veld 
vooral een ding doen: betrouwbare topprestaties leveren 
dankzij betrouwbare kwaliteit.

Om u te laten zien, dat betrouwbaarheid en kwaliteit voor 
CLAAS geen holle frasen zijn, hebben we de QUADRANT 
5300 / 5200 daar naar toe gebracht, waar hij thuis hoort:  
in het dagelijkse gebruik. In Frankrijk, Nederland, Hongarije, 

in Spanje, Denemarken en in Zwitserland. Wij hebben naar 
degenen geluisterd, voor wie het van belang is: de landbouwers.  
Immers het is hun mening, die ons verder drijft.

Interessante en vaak verrassende indrukken van onze 
QUADRANT Europatour vindt u ook op internet onder  
www.europatour.claas.com

CLAAS Europatour

Heinz Tenger, Schleitheim, Zwitserland

„De QUADRANT is me goed bevallen. 
Vooral het knopen, want bij 
verschillend te persen materiaal 
hebben we nu geen problemen met  
de kwaliteit van het knopen meer.“ 

Quentin Royer, Marne, Frankrijk

„De terminal is betrekkelijk eenvoudig te 
bedienen. De menu's zijn overzichtelijk, 
net zo als het instellen van de 
werkgegevens.“

Hendrik Mennega, Eext, Nederland

„De pers functioneert probleemloos, 
snijdt netjes en de pakken zijn goed 
verdicht en hebben een hoog gewicht.“ 

Attila Balász, Oszkó, Hongarije

„De turbofan reinigt de knoopapparaten 
van verschillende kanten en houdt ze 
compleet schoon.“

Nicolas Hergott, Biding, Frankrijk

„Door de hydraulisch te reviseren 
pick-up is het werken een stuk 
comfortabeler geworden.“

„De QUADRANT met haar hydraulische 
voorkamer is nog veelzijdiger te 
gebruiken. Daarmee maakt ze ook 
onder de zwaarste omstandigheden 
goed gevormde balen.“

OostenrijkHongarije Frankrijk België Denemarken

ZwitserlandSpanje BelgiëFrankrijk Nederland

Daniel Cosson, loonwerker, Bezange-la-Petite, 
Frankrijk

QUADRANT 5300

QUADRANT 5200
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QUADRANT 5200. 
De dienstverlener.

Capaciteit / doorvoer

Dichtheid

Comfort

Het modellenoverzichtQUADRANT 4200. 
De basismachine.

Capaciteit / doorvoer

Dichtheid

Comfort

QUADRANT 5300. 
Het perswerk.

Bijzondere eigenschappen:
 − Goede doorvoer en voortreffelijke dichtheid van de pakken 
door 46 persslagen/min

 − Optimaal gewicht van de pakken afhankelijk van de 
hoeveelheid voer dankzij de hydraulische gestuurde voorkamer

 − Voortreffelijke snijkwaliteit door FINE CUT met 51 messen
 − Excentrische besturing van de naalden

Bijzondere eigenschappen:
 − Goede doorvoer en voortreffelijke dichtheid van de pakken 
door 56 persslagen/min

 − Optimaal gewicht van de pakken afhankelijk van de 
hoeveelheid voer dankzij de hydraulische gestuurde voorkamer

 − Voortreffelijke snijkwaliteit door FINE CUT met 51 messen

Bijzondere eigenschappen:
 − Goede doorvoer en voortreffelijke dichtheid van de balen door 
51 persslagen/min

 − Optimaal gewicht van de pakken dankzij de automatische 
3-fasen-voorkamer

 − NIEUW: schuifladesysteem voor ROTO CUT met 25 messen 
en nieuwe groepenschakeling van de messen

Voor een pakkenmaat van 1,20 × 0,90 m. Voor een pakkenmaat van 1,20 × 0,70 m. Voor een pakkenmaat van 1,20 × 0,70 m.

Capaciteit / doorvoer

Dichtheid

Comfort

Drie stoere werkers. 
Met een voorliefde voor hoeken en kanten.

NIEUW: geïntegreerd pakkenweegsysteem.

Het exacte gewicht van een pak wordt bij de QUADRANT modellen tijdens het werk op de terminal aangegeven en in  
de klantenopdracht opgeslagen. Dankzij het nieuwe pakkenweegsysteem kunnen de gewichten van de pakken met 
TELEMATICS op elke plaats worden opgevraagd en verder worden verwerkt.

Voor alle QUADRANT modellen gelden vele andere voordelen:

 − Hoge doorvoercapaciteit
 − Automatische regeling van de persdruk voor buitengewoon hoge persdichtheid
 − Uitstekende doorstroming van het gewas door hoog toerental van de rotor
 − Hoge knoopzekerheid dankzij zes HD-knoopapparaten zonder touwrestanten
 − Messenschuiflade voor alle QUADRANT modellen leverbaar – nu ook voor de QUADRANT 4200
 − Geschikte aanvoersystemen naar wens: ROTO FEED, ROTO CUT, SPECIAL CUT
 − Innovatief weegsysteem van de pakken voor alle QUADRANT modellen

QUADRANT 5300 5200 4200

1 Pakkenmaat 1,20 x 0,90 m ● – –
2 Pakkenmaat 1,20 x 0,70 m – ● ●
3 Pick-up, opnamebreedte 2,35 m ● ● ●
4 2 tastwielen pendelend ● ● ●
5 POWER FEEDING SYSTEM (PFS) ○ ○ ○
6 Hydraulisch aangedreven PFS ○ ○ ○
7 ROTO FEED □ □ □
8 ROTO CUT (25 messen) □ □ □
9 FINE CUT (51 messen) □ □ –

10 Messenschuiflade ● ● □
11 Instelbare hydraulische voorkamer ● ● –
12 Automatische voorkamer – – ●
13 46 persslagen ● – –
14 51 persslagen – – ●
15 56 persslagen – ● –
16 Automatische regeling persdruk ● ● ○
17 ISOBUS-compatibel ● ● ●
18 Automatische elektrische centrale smering ● ● ○
19 6 CLAAS enkelvoudig knoopapparaten ● ● ●
20 Knoperbewaking ○ ○ ○
21 TURBO FAN-knoperreiniging met luchtverdeling ● ● ●
22 Excentrische besturing van de naalden ● – –
23 LED-pakket □ □ –
24 NIEUW: pakkenweegsysteem ● ● ●

●  Standaard      ○  Optioneel      □  Leverbaar      –  Niet leverbaar
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De techniekHet meest effectieve krachtenspel?  
Nog steeds het samenspel.

De techniek.

Onze ingenieurs weten, hoe belangrijk het perfecte samenspel 
van alle factoren in uw oogstketen is. Daarom combineren  
wij onze technische expertise in een van werelds grootste  
en modernste product development centrum voor pers 
technologie – en natuurlijk bundelen wij het ook in al onze 
machines. Wat u eraan heeft? Hoogste kwaliteit en voor elke 
toepassing de meest geschikte grootpakpers. 
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Pick-upElke halm verdient het om in de stal te komen, 
ook al is hij nog zo klein.

 − Gestuurde brede pick-up zorgt voor opname van het gewas zonder verlies
 − Opklapbare tastwielen voor probleemloos transport op de openbare weg
 − Met ROTO FEED of POWER FEEDING SYSTEM (PFS) bijzonder stevige pakken voor transport en opslag
 − Pick-up varianten voor hooi, silage of stro

De gestuurde pick-up.

Snel en gelijkmatig met de pers over het veld rijden – dankzij 
goed zicht vanuit de tractorcabine op de pick-up. Dit maakt 
snelle aanpassing van de rijsnelheid en de perssnelheid aan 
de oogstomstandigheden mogelijk. Voor maximale doorvoer 
en efficiëntie.

Met de brede pick-up nemen de QUADRANT 5300, 5200 en 
4200 ook onregelmatige zwaden zonder verlies op:

 − Snelle en schone opname van het gewas door de 
gestuurde pick-up

 − Ontlasting door vering met accumulatoren
 − Draaibare tastwielen voor optimale bodemaanpassing  
en ontzien van de graszode ook bij hoge rijsnelheden en  
in bochten

 − Gepatenteerde rollenneerhouder voor versnelling van de 
gewasstroom bij alle QUADRANT modellen

 − Kleine afstand tussen pick-up, rotor of raffer voor snelle 
overname van het voer en hoge doorvoercapaciteit

Opklapbare tastwielen.

Wilt u de QUADRANT met de 2,35 m brede pick-up over 
openbare wegen vervoeren? Dat gaat en wel zeer eenvoudig. 
Gecompliceerd demonteren is niet nodig – eenvoudig 
inklappen en wegrijden

QUADRANT 5300 5200 4200

Hydraulisch aangedreven pick-up □ □ □
Pick-up, opnamebreedte m 2,35 2,35 2,35
DIN-opraapbreedte m 2,15 2,15 2,15
Opklapbare tastwielen □ □ □

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

ROTO FEED en POWER FEEDING SYSTEM 
(PFS).

De vier rijen tanden met optimale tandafstand harken 
bijzonder grondig. Voor deze veeleisende permanente 
belasting zijn de dubbele veertanden onderhoudsvriendelijk 
vastgeschroefd op vier stevige tandarmen met U-profiel. 
Ofwel brengen achter de brede pick-up twee zijdelingse vijzels 
het oogstmateriaal op breedte van het perskanaal (ROTO 
FEED), of deze taak wordt overgenomen door de doorgaande  
POWER FEEDING SYSTEM PFS) wals. Dat zorgt aan de 
randen voor bijzonder sterk verdichte pakken, die zeer goed 
kunnen worden vervoerd en opgestapeld.

Op alles ingesteld.

Verschillende pick-up varianten nemen het oogstgoed zuiver 
op, of het nu kort hooi, natte silage of stro is:

 − Pick-up met dubbele zwadrollen
 − Pick-up met dubbele rollenneerhouder en  
POWER FEEDING SYSTEM (PFS)

 − Hydraulische pick-up met vanuit de cabine, instelbare 
snelheden en achteruitdraaien functie

Optimaal uitgevoerd.
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POWER FEEDING SYSTEM (PFS)Bij dit thema worden we overstelpt door 
onbedwingbare trek.

 − Homogeniseerde en versnelde gewasstroom door de dwarstransportvijzel met schokbrekers
 − Sneller, gelijkmatiger en beter werken: het POWER FEEDING SYSTEM (PFS)
 − Enorme opnamecapaciteit, zelfs in grote, onregelmatige zwaden

Met schokdempers geveerde dwarse 
transportvijzel.

De met schokdempers geveerde dwarse transportvijzel uit een 
stuk met grote windingen en agressieve schoepen brengt het 
oogstmateriaal diep in de rotor. De gewasstroom wordt daardoor 
effectief gehomogeniseerd en versneld naar de rotor gevoerd.

POWER FEEDING SYSTEM (PFS).

De brede sterren verkleinen de afstand tot de messen, verhogen 
nogmaals de snijkwaliteit en zorgen voor maximale stabiliteit 
en levensduur. De unieke combinatie van rollenneerhouder en 
actief aangedreven invoervijzel uit een stuk maakt voor u het 
werk een stuk lichter.

De QUADRANT neemt zelfs grote, ongelijke 
zwaden op.

 − Hogere doorvoercapaciteit per uur
 − Hoge rijsnelheden mogelijk
 − Homogenisering en versnelling van het oogstgoed
 − Geschikt voor alle zwaden
 − Meer doorvoer door 20% verhoogde beveiliging van de 
PFS-slipkoppeling

 − Variabele instelling van de snelheid door hydraulisch 
aangedreven pick-up, PFS en aangedreven achterste 
rollenneerhouder

QUADRANT 5300 5200 4200

PFS □ □ □

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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Hydraulische invoerOnze invoermogelijkheden zijn wederom  
groter geworden.

 − Comfortabel, het voer ontzien en flexibel: de hydraulisch gestuurde invoer
 − Variabele snelheidsinstelling
 − Hoogste comfort: eenvoudige reviseermogelijkheid met de bedieningsterminal

De hydraulische invoer.

Voor de QUADRANT 5300, 5200 en 4200 levert CLAAS een 
hydraulisch aangedreven invoer. Hierbij worden de achterste 
rollenneerhouder, het  POWER FEEDING SYSTEM (PFS) en 
de pick-up hydraulisch aangedreven en kunnen in snelheid 
worden geregeld en teruggedraaid.

De voordelen van de hydraulische invoer liggen voor de hand:
 − Door individuele aanpassing aan het oogstmateriaal wordt 
het voer ontzien.

 − Beter aanpassing aan de werkomstandigheden
 − Optimaliseren van de gewasstroom
 − Optimaal comfort voor de bestuurder door de reviseer 
mogelijkheid vanuit de cabine

De hydraulische aandrijving biedt de bestuurder de mogelijkheid 
de gewasstroom aan de omstandigheden aan te passen c.q. 
te optimaliseren.

Bij de meeste oogstgewassen moet zo snel mogelijk en met 
een optimale gewasstroom worden ingevoerd. Maar luzerne 
moet echter behoedzaam worden behandeld. Met de 
hydraulische invoer kan de bestuurder hiermee rekening 
houden en direct de kwaliteit van het voer verbeteren.

Variabele snelheidsinstelling.

Met de variabele aanpassing van de snelheid kan de toevoer 
naar de rotor met het POWER FEEDING SYSTEM (PFS) 
worden geoptimaliseerd. De hydraulische PFS heeft meer 
mogelijkheden dan de mechanische variant en kan daardoor 
beter omgaan met de verschillende gewassen.

Eenvoudige reviseermogelijkheid vanuit de 
bestuurdersstoel.

Ook eventuele verstoppingen kunnen altijd vanuit de 
bestuurdersstoel met de bedieningsterminal worden opgeheven. 
Dit verhoogt het werkcomfort en ontlast de bestuurder.

Pick-up, PFS en rollenneerhouder zorgen voor een 
optimale gewasstroom

De hydraulische invoer kan gemakkelijk vanuit de 
tractorstoel worden ingesteld.

Pick-up, PFS en achterste rollenneerhouder kunnen 
comfortabel vanuit de cabine achteruit draaien.

QUADRANT 5300 5200 4200

Hydraulische invoer □ □ □

NIEUW

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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ROTO FEEDSoms is het zinvol, om op een dieet  
over te schakelen.

 − Enorme doorvoer en hoge capaciteit: ROTO FEED met transportmotor
 − Zeer rustige loop door hoog gewicht van de rotor
 − Ontzien kwetsbaar oogstmateriaal zoals luzerne door bijzondere vorm van de rotor

ROTO FEED – Rotortechnologie zonder te 
snijden.

ROTO FEED – dat betekent roterende, permanente invoer  
ook zonder snij-inrichting. Het hoge toerental zorgt voor de 
enorme doorvoer en hoge capaciteit. Door de gelijkmatige 
invoer en de actieve stuwing naar de voorkamer produceert 
de QUADRANT rechthoekige gelijkmatig gevormde en dicht 
geperste grote pakken.

Hoog eigen gewicht.

Door zijn hoge gewicht loopt de rotor extreem rustig. De grote 
massa houdt hem ook in onregelmatige zwaden op toeren en 
vermindert de belasting op de aandrijving van de tractor.

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

QUADRANT 5300 5200 4200

ROTO FEED □ □ □
Doorsnede m 0,5 0,5 0,5
Breedte m 1,2 1,2 1,2

Optimaal uitgevoerd.

Bijzondere vorm van de rotor ontztiet het 
oogstmateriaal.

Door de grote diameter van de rotor met 500 mm en 
de  spiraalvormige opstelling van de rotorsterren met vier 
armen wordt het oogstgoed zeer behoedzaam behandeld:

 − Gelijkmatige invoer
 − Hoge doorvoercapaciteit
 − Minder benodigd vermogen en geringe stofontwikkeling
 − Geschikt voor gevoelige gewassen zoals luzerne
 − Zeer goede kwaliteit van het ruwvoer door vernieuwde 
opstelling van de rotorsterren

 − POWER FEEDING SYSTEM (PFS) voor alle modellen 
leverbaar
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ROTO CUTWat u van smakelijke kuilvoer krijgt?  
Hoge melkproductie, bijvoorbeeld.

 − Topkwaliteit silage met optimale melkzuurfermentatie dankzij ROTO CUT
 − Hogere verdichting en gemakkelijker uiteenvallen van het kuilvoer
 − Regelbare groepenschakeling van de messen heeft voor elke toepassing het juiste aantal messen
 − Minder verstoppingen door hydraulische snijbodem

Hoogste kwaliteit van het kuilvoer met  
ROTO CUT.

Energierijk, smakelijk kuilvoer met een optimale melkzuurgisting 
is een basisvereiste om de melkopbrengsten te verhogen. 
Hiervoor zijn drie dingen nodig: kortvoer, hoge persdruk en 
verdringen van zuurstof. CLAAS ROTO CUT is met 18.000 
sneden per minuut het systeem met de hoogste snijfrequentie 
dat thans op de markt verkrijgbaar is – voor snijlengtes van  
45 mm met uitstekende snijkwaliteit.

Voordelen van ROTO CUT: meer sneden per minuut.
 − Minder tijd nodig bij het mengen in de mengvoerwagen
 − Betere kwaliteit van het voer
 − Minder voerresten

Met 25 messen topkwaliteit van het voer.

De snijrotor met 25 messen werkt met de dubbele tanden 
opmerkelijk nauwkeurig, snel en effectief. De beste 
voorwaarde voor topkwaliteit voer. Omdat het voer kort en 
precies in kleine stukjes is gesneden, laat het zich veel hoger 
verdichten en valt aanmerkelijk makkelijker uit elkaar.

Met de messengroepenschakeling kunt u flexibel op de eisen 
voor het specieke gebruik reageren. De groepering van de 
messen wordt op de machine eenvoudig van tevoren 
geselecteerd en met het bedieningspaneel in- of uitgezwenkt.

Het complete snijsysteem in een oogopslag:
 − Massieve snijrotor met 25 messen van dubbel gehard 
boriumstaal

 − Vier rijen tanden voor optimale voeropname
 − Agressieve messen met een lang snijvlak voor een goede 
snijkwaliteit

 − Exacte geleiding van de messen door spiraalvormige 
opstelling van de dubbel tanden

 − Individuele beveiliging van de messen
 − Vlakke, krachtbesparende snijhoek

Twee hydraulische mesbeveiligingen met overdrukventiel 
zorgen ervoor, dat u de QUADRANT in geval van verstopping 
niet overbelast. Loopt de druk extreem op, dan gaan de messen 
automatisch naar beneden en keren zelfstandig weer terug.

Veilig: de hydraulische snijbodem.

Dankzij de automatisch neerlaatbare bodem kunnen 
verstoppingen gemakkelijk vanuit de cabine worden 
opgeheven. Dat hebben alleen de grootpakpersen van 
CLAAS. Bij overbelasting gaat de snijbodem hydraulisch naar 
beneden en zorgt ervoor, dat de rotor zichzelf kan vrij draaien. 
Bovendien biedt de neerlaatbare snijbodem gemakkelijk 
toegang tot de messen.

QUADRANT 5300 5200 4200

Aantal rijen tanden 4 4 4
Groepenschakeling van de messen 25, 13, 12, 6, 0 25, 13, 12, 6, 0 25, 13, 12, 6, 0
Neerlaatbare bodem automatisch automatisch automatisch

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

NIEUW

Optimaal uitgevoerd.
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FINE CUTHet programma voor nu:  
Optimaal kort stro.

 − Hoge kwaliteit van het voer met FINE CUT
 − Voor het dierenwelzijn: fijn gesneden materiaal heeft ideale strooiselkwaliteit
 − Nieuwe groepenschakeling van de messen zorgt voor minder onderhoud en bespaart tijd

FINE CUT – nauwelijks een halm langer  
dan 22 mm.

Dieren die zich goed voelen, presteren meer. Zo verhoogt zich 
bijvoorbeeld e penswerking merkbaar, zodra kortstro met 
silage vermengd wordt gevoerd. Daarom heeft het kort stro 
als ideaal strooisel doorgezet. Het is nagenoeg stofvrij, omdat 
door het snijden het aandeel fijnstof niet wordt verhoogd. 
Bovendien wordt het steeds vaker in de voermengwagen 
toegevoegd. FINE CUT stro is gemakkelijk oplosbaar, vereist 
geen extra mengtijd en mengt zich direct met het toegevoegde 
kuilvoer. Door de nieuwe groepenschakeling van de messen 
met 51, 26, 25, 13, 12 of 0 messen worden de flexibiliteit en 
snijkwaliteit verhoogd.

De voordelen:
 − Duidelijk betere voeropname
 − Vermindert restanten
 − Stimuleert de penswerking
 − Verhoging van de totale voeropname
 − Vermindert de tijd voor opvegen van voerresten en 
schoonmaken van de voergoot

Zeer fijn gesneden – ideale kwaliteit van het 
strooisel.

Schone verwerking voor het welzijn van de dieren:
 − Valt makkelijk uit elkaar, minder vermogen nodig bij het 
verdelen, niet opengespleten.

 − In de pluimveehouderij duidelijk minder verlies van dieren, 
omdat de haantjes het stro niet opeten

 − Ideale structuurvorming in veevoerporties
 − Minder tijd nodig bij het mengen in de mengvoerwagen

Noviteit – de nieuwe messengroepenschakeling.

Het bij de QUADRANT 3200 bewezen FINE CUT snijsysteem 
is nu ook leverbaar voor de QUADRANT 5200. De tweede 
generatie FINE CUT met de 51-messen-snijgoot biedt u nieuwe 
dimensies voor stro- en snijkwaliteit. Goede argumenten voor 
de nieuwe groepenschakeling van de messen: effectiever 
snijden, maximale tijdsbesparing, minder onderhoud en minder 
slijtage. Voorbeeld: u kunt met 26 messen snijden, terwijl de 
groep met 25 messen in de snijgoot wordt ontzien. Wanneer 
de groep met 26 messen hun scherpte verliezen, verwijdert u 
de messen en zet daarvoor de groep met 25 messen in. De 
uitgenomen messen kunnen ondertussen opnieuw worden 
geslepen – het werk gaat zonder tijdsverlies verder.

QUADRANT 5300 5200 4200

FINE CUT □ □ –
Groepenschakeling van de messen 1 51, 26, 13, 12, 0 51, 26, 13, 12, 0 –
Groepenschakeling van de messen 2 51, 26, 25, 13, 0 51, 26, 25, 13, 0 –

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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MessenschuifladeWat men vaak nodig heeft, moet altijd bij de  
hand zijn: de CLAAS messenschuiflade.

 − Goed toegankelijke messenschuiflade nu ook in de QUADRANT 4200
 − Maximale betrouwbaarheid en levensduur dankzij goed beschermd ingebouwde messen

Comfortabel: de messenschuiflade.

Voor ROTO CUT en FINE CUT levert CLAAS een 
messenschuiflade, die het onderhoud vereenvoudigd.

Comfortabel, veilig en snel:
 − Bediening met de COMMUNICATOR II of direct met 
drukknoppen aan zijkant van de pers

 − Automatische functies: in- en uitzwenken van de messen 
voor verwijderen van vuil uit de messleuven van de snijgoot

 − Automatische en daardoor altijd juiste positionering van de 
schuiflade voor gemakkelijk naar buiten trekken naar elke zijde

Goed afgeschermde messen snijden beter.

In de messenlade zijn de messen perfect beschermd tegen 
vervuiling. De lade kan door totaal twaalf glijlagers eenvoudig 
en gemakkelijk worden in- en uitgeschoven. Om vervorming 
bij het uittrekken te voorkomen, kan de lade naar beide zijden 
slechts voor twee derde worden uitgetrokken. Nadat de 
messen aan de ene kant zijn vervangen, schuift men lade 
eenvoudig naar de andere zijde om de rest te verwisselen.

Uniek: ook deze messenlade is zoals altijd gecombineerd met de 
automatisch neerklapbare snijgoot bij vastlopen van de rotor.

Loonwerker Albert Steyns, Lontzen, België

„In plaats van een uur voor het verwisselen van de messen, 
heeft men u nog maar 15 minuten nodig. Bovendien is is de 
tijd voor onderhoud aanmerkelijk minder.“

10 voordelen van het CLAAS schuifladesysteem:

 1 In totaal 12 goed beschermde, altijd schone en daardoor 
gemakkelijk glijdende lagers voor uittrekken van de 
messenschuiflade

 2 Groepenschakeling van de messen voor RC | FC 
eenvoudig met een hendel te bedienen voor een 
theoretische snijlengte van 90, 45 of 22 mm

 3 Optimale vorm van de messen voor de beste snijkwaliteit
 4 Exclusief: automatisch reinigen van de messen
 5 Voor RC en FC set blinde messen leverbaar
 6 Automatische functie voor comfortabel zakken en sluiten 

van messenschuiflade
 7 Comfortabele bediening van het CLAAS 

schuifladesysteem direct op de pers
 8 Door naar beide zijden uitschuifbaar 100 % toegankelijk
 9 Exclusief: bij verstoppingen automatisch hydraulisch 

zakken van de snijbodem
10 Individuele mesbeveiliging met twee veren per mes

QUADRANT 5300 5200 4200

Messenschuiflade □ (RC/FC) □ (RC/FC) □ RC

□  Leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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SPECIAL CUTVoor het welzijn van de dieren maken we alles 
kort en klein.

 − SPECIAL CUT: perfect kort stro als ideaal strooisel voor het stalvee
 − Doorvoer hoeveelheid verhoogd, betrouwbaarheid verbeterd: de hakselaar
 − Ook zonder hakselaar persen – dankzij meer dan 500 mm bodemvrijheid
 − Hoge persdichtheid en exact gevormde pakken zorgen voor stabiele goed te transporteren rechthoekige pakken

Fijnste kwaliteit van het voer met  
SPECIAL CUT.

Gehakseld kort stro is enorm absorberend en daarom 
optimaal geschikt als strooisel in de ligboxen voor melkvee, in 
de zeugen- en paardenhouderij. Het grote absorptievermogen 
houdt de dieren schoon en vermindert het verbruik aan stro. 
Bovendien zijn bij de hygiëne in de stal schone uiers een 
belangrijk item – en het melken gaat sneller. In rantsoenen  
met veel maïs kan het gehakselde stro optimaal worden 
bijgemengd. De dieren selecteren niet en de voederporties 
worden volledig opgegeten.

De SPECIAL CUT hakselaar.

De SPECIAL CUT hakselaar blaast het stro rechtstreeks  
onder de vijzel van het POWER FEEDING SYSTEMS (PFS) 
door in de rotor, waardoor er geen materiaal opdwarrelt  
of blijft hangen. Stofontwikkeling wordt voorkomen en de 
doorstroomhoeveelheid verhoogd. Voor maximale 
bedrijfszekerheid.

Stabiele pakken met hoge persdichtheid.

Gehakseld stro kan ook in grote vierkant pakken perfect 
worden verwerkt. Door de hoge persdichtheid en exacte vorm 
van de pakken laten zij zich goed transporteren, ook wanneer 
ze meermaals worden overgeladen. Door het aanmerkelijk 
hogere gewicht van de pakken worden er minder pakken per 
hectare geproduceerd, wat voor minder verplaatsing zorgt.

Optimaal uitgevoerd.
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De innerlijke waarden zijn onzichtbaar?  
Vanwege.

Voorkamer, raffer, perskanaal

Voorkamer, raffer, perskanaal.

Zoals zo vaak in het leven, maken juist de dingen die men niet 
ziet het verschil. Op de volgende bladzijden maken wij ze 
zichtbaar. Namelijk innovatieve en technisch geavanceerde 
oplossingen , die er voor zorgen, dat uw werk doorgaat –  
en niet hapert.
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Instelbare voorkamer en rafferDe druk neemt weer toe.  
Dat kunnen we allemaal regelen.

 − Exclusief bij CLAAS: de voorkamer kan gemakkelijk vanaf de bestuurdersstoel worden ingesteld
 − Homogene vulling van het kanaal voor elk gewas: het gewasdoorvoerconcept van CLAAS
 − Perfect gevormde pakken met gelijkmatige dichtheid: de hydraulische rafferbesturing overtuigt onder alle omstandigheden
 − Veilig en betrouwbaar: raffer en rotor worden door de koppeling beschermd.

Alleen bij CLAAS: de hydraulisch instelbare 
voorkamer.

De druk van de voorkamer kan met de ISOBUS 
bedieningsterminal op drie verschillende mogelijkheden 
worden ingesteld, afhankelijk van de toestand van het 
oogstmateriaal en de grootte van het zwad. Daardoor kan  
de machine altijd met optimale capaciteit worden gereden. 
Ongeacht in welke conditie de oogst en het zwad zich 
bevindt, met de verstelbare en hydraulisch inschakelbare 
voorkamer kan alles worden geregeld.

Uniek doorvoerconcept.

Gelijkmatig transport van het materiaal van de rotor naar de 
raffer en de instelbare voorkamer zorgen voor homogeen 
vullen van het kanaal voor elk soort gewas, zowel voor stro, 
hooi als kuilgras. Met als resultaat vaste, goed gevormde en 
daardoor goed stapelbare pakken bij maximale doorvoer en 
een snijcapaciteit, die mag worden gezien.

Automatische voorkamer.

De typische CLAAS raffer verzet bij de QUADRANT 4200 al 
het werk. Met hoge doorvoercapaciteit wordt het voer in de  
3 : 1 modus uiterst behoedzaam getransporteerd en verwerkt.

Instelbare voorkamersturing.

Afhankelijk van de hoeveelheid en soort voer stelt de voorkamer 
comfortabel vanuit de cabine in, om het beste resultaat voor 
het betreffende oogstmateriaal te hebben.

QUADRANT 5300 5200 4200

Instelbare hydraulische voorkamer □ □ –
Automatische voorkamer – – □

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.

De hydraulische besturing van de raffer.

Bij grote zwaden perst de QUADRANT zonder voorkamer. In 
alle andere gevallen schakelt u eenvoudig de hydraulische en 
slijtagevrije rafferbesturing in – gemakkelijk vanuit de cabine.

Drie verschillende instellingen zorgen voor de beste 
verdichting onder alle omstandigheden. Ongeacht bij 
gemiddelde of kleine zwaden, de perspakketten worden altijd 
zo goed mogelijk gevuld en het oogstmateriaal wordt met een 
slag in het kanaal gedrukt. Het resultaat: een perfect 
gevormde baal met gelijkmatige dichtheid, vooral ook bij 
onregelmatige en kleine zwaden.

En dat is er alleen bij CLAAS: dankzij twee compartimenten 
assen en sensoren verzamelt de QUADRANT het oogstmateriaal, 
tot de voorkamer optimaal is gevuld.

Betrouwbare beveiliging van rotor en raffer.

U kunt uw QUADRANT tot de limiet rijden. Raffer en rotor zijn 
met een koppeling beschermd. Wanneer de raffer blokkeert, 
stopt de rotor automatisch.  Bovendien wordt u op de 
ISOBUS bedieningsterminal over de belasting van de raffer 
geïnformeerd en kunt u daarmee de mogelijke overbelasting al 
van tevoren voorkomen. Daardoor zult u uw QUADRANT nooit 
vastrijden. Nieuw bij de QUADRANT 5300 en 5200: de koppeling 
van de raffer is voor piekbelastingen 30 % hoger beveiligd.
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Aandrijvingen en interactieve beveiligingWanneer de veiligheid klopt,  
verloopt de rest vanzelf.

 − Extreme betrouwbaarheid door verder ontwikkeld aandrijfconcept
 − Storingsvrij werken: intelligente beveiligingstechniek maakt topcapaciteit zonder onderbreking mogelijk
 − Machine kan niet meer worden vast gereden dankzij de speciale beveiliging

Een betrouwbaar aandrijfconcept.

Reeds vele jaren overtuigen de QUADRANT persen in het 
dagelijks gebruik hun absoluut betrouwbaar aandrijfconcept. 
Overzichtelijk aangebrachte en goed bereikbare componenten 
zorgen voor een hoog rendement en lange levensduur. Korte 
wegen, rechtlijnig verloop van alle aandrijflijnen en een groot 
vliegwiel zorgen voor een uitstekende efficiëntie. Per ton 
oogstmateriaal is slechts weinig energie nodig. U bespaart 
duidelijk op brandstof.

Intelligente veiligheidstechniek.

Uitgekiende technische beveiliging zorgt voor een probleemloze 
werking. De intelligente aandrijving van de raffer, de naalden 
en knopers aangedreven met assen en tandwielkasten, zorgt 
voor veilige topcapaciteit. De pers wordt door een overbelasting 
koppeling op de hoofdaandrijving beschermt tegen schade, 
die het oprapen van vreemde voorwerpen kan ontstaan.

Overbelastingskoppeling voorkomt vastlopen 
van de machine.

Raffer en rotor zijn uitgerust met gescheiden, automatische 
overbelasting beveiligingen. Wanneer de rafferkoppeling 
activeert, wordt ook de rotorkoppeling automatisch uitgeschakeld. 
Alle overbelasting koppelingen schakelen weer automatisch 
in, na verlaging van het aftakastoerental. In geval van een 
storing hoeft u de tractorstoel niet te verlaten. Indien nodig  

kan de snijgoot met de hydrauliek van de tractor worden 
neergelaten. Resultaat: u zult de QUADRANT nooit vastrijden. 
Verstoppingen kunt u vanuit de tractorstoel snel oplossen.

De raffer wordt bovendien efficiënt beveiligd met de extra 
speciaal afgestelde uitschakelkoppeling en voorkomt 
betrouwbaar dat de machine zal „vollopen“. Bij de nieuwe 
QUADRANT 5200 beveiligt de 30% sterkere koppeling de 
hoge doorvoercapaciteit van de pers. De koppelstijging van 
26% zorgt voor een hoog prestatieniveau.

Overtuigende kenmerken, die al jaren maatgevend zijn.
 − Hoge toerentallen en geringe draaimomenten
 − Onderhoudsvrije aandrijvingen in oliebad en koppelingen
 − Onderhoudsvrije aandrijving van de raffer met hydraulisch 
instelbare voorkamer

 − Gedeelde krachtlijnen: perswagen, raffer, pick-up en rotor 
worden afzonderlijk aangedreven

 − Minimum aantal bewegende delen

De plunjerbelasting wordt elektronisch bewaakt. Treedt er  
een overbelasting op, dan wordt deze door de hydraulische 
drukregeling opgevangen. Op deze manier wordt het 
persaggregaat beschermd. De bestuurder wordt via het 
display geïnformeerd en de persdruk wordt automatisch  
weer opgebouwd.

Twee oliepompen leveren de hydrauliekolie voor de ingaande aandrijfkast en het 
knoperreinigingssysteem TURBO FAN.

Onderhoudsvrije veiligheid: hoogwaardige, in oliebad lopende, koppelingen 
beschermen de QUADRANT betrouwbaar tegen overbelasting.

Optimaal uitgevoerd.



34 35

1 2 3

Automatische regeling persdrukAltijd een goede strategie op het veld: 
consequente drukopbouw.

 − Is er alleen bij CLAAS: automatische regeling van de persdruk voor altijd dezelfde persdichtheid en hoog comfort
 − Eenvoudige bediening: zelfs onervaren chauffeurs behalen maximale capaciteit door vooraf ingestelde controle variabelen 
voor het automatisch persen

 − Meer mogelijkheden bij het persen: optionele bewaking van de knoopapparaten

Nieuw en alleen bij CLAAS: de automatische 
regeling van de persdruk.

Er zijn op de markt vele manieren om de persdruk te regelen. 
De automatische regeling van de persdruk vindt u alleen bij 
CLAAS. Het bijzondere hieraan is, dat de druk niet alleen door 
de belasting op het hoofdframe wordt geregeld, maar ook 
door de touwspanning.

De bestuurder heeft altijd de comfortabel zicht op de 
belastinggrenzen, zonder actief te moeten ingrijpen. De 
instelling van de optimale persdruk neemt de machine 
compleet over, afhankelijk van het oogstmateriaal en de 
kwaliteit van het touw.

De voordelen liggen voor de hand:
 − Permanente hoge persdichtheid, bij rijden tot de 
capaciteitsgrens van de machine en touw

 − Gedurende de dag geproduceerde pakken zijn zeer 
regelmatig en met dezelfde dichtheid geperst

 − Maximaal rijcomfort: door eenvoudige bediening en 
gebruiksgemak, vooral voor onervaren chauffeurs  
van de pers

 − Betrouwbaar knopen door afstemming op de specifieke 
kwaliteit van het bindtouw

De automatische regeling van de persdruk 
registreert en visualiseert de belasting op het 
persframe en de knopers.

De sensor op het persframe levert een van de 
beide controlewaarden. De belasting wordt 
voor de bestuurder op de bedieningsterminal 
getoond.

Voor de automatische regeling van de 
persdruk zijn drie sensoren op de 
knoopapparaten geïnstalleerd. Zij leveren de 
tweede controlewaarde.

Eenvoudige bediening, maximale resultaten.

Regeleenheden voor automatisch persen zijn de belasting  
op het frame van de pers en de touwspanning. Zelfs een 
onervaren chauffeur kan met de automatische regeling van  
de persdruk tot aan de capaciteitsgrens rijden. Vooraf wordt  
in het menu de maximale persdichtheid opgeslagen afhankelijk 
van het gewas en de kwaliteit van het touw. Afhankelijk van 
deze waarden regelt het systeem de belastinggrens.

Meer mogelijkheden met de knoperbewaking.

De automatische regeling van de persdruk kan worden 
uitgebreid met drie extra sensoren op de knoopapparaten 
voor bewaking van de knopen. De bestuurder ontvangt  
een melding, wanneer bij een van de knoopapparaten de 
touwspanning weg valt. Daartoe behoort ook een links-rechts 
weergave, zodat de bestuurder onder alle omstandigheden 
optimaal gevormde pakken kan persen.

NIEUW

Optimaal uitgevoerd.



36 37

PerskanaalHoe wij op druk reageren?  
Met keiharde feiten.

 − Beter gevormde pakken en hoge capaciteit per ton per uur door gemodificeerd perskanaal
 − Nieuw concept van het perskanaal voor maximale dichtheid van de pakken en betrouwbaar knopen

Beter gevormde pakken: keihard over de 
gehele lengte.

Met de nieuwe generatie QUADRANT persen kunt meer 
massa persen. Het perskanaal van de QUADRANT 5300 en 
5200 werd veranderd betreffende vorm en lengte om een 
beter gevormde baal en meer dichtheid te bereiken. U perst 
meer kilogram per kubieke meter en behaalt een hogere 
capaciteit in tonnage per uur. De verlenging van perskanaal 
aan het einde geeft het pak ruimte om over zijn volledige 
lengte geleidelijk te expanderen en de spanning op het touw 
langzaam te verhogen. Het risico dat het touw breekt, wordt 
daardoor tot een minimum gereduceerd.

Als professional waardeert u de nieuwe geometrie van het 
perskanaal:

 − Beter gevormde baal door meerdere pakkenremmen in het 
perskanaal en de nieuwe vorm van de zijkant van het 
kanaal

 − Nieuwe zijdelingse pakkenremmen voor een hogere 
dichtheid

 − Langer kanaal bij de QUADRANT 5300 en 5200 met 3,85 m
 − Betrouwbaar geknoopt met minder expansie van het pak 
door de geopende zijkleppen van het perskanaal

Het vernieuwde concept van het perskanaal 
voor grotere dichtheid.

De nieuwe, versterkte vorm van de achthoekige persplunjer 
van de QUADRANT 5300, 5200 en 4200 zorgt voor nog 
hogere persdichtheid. Met de zijdelingse tegenhouders, de 
nieuwe bovenste persklep en de nieuwe zijkleppen bereiken 
alle balen dezelfde, hoogst mogelijke dichtheid over de gehele 
lengte met gelijkmatige expansie naar alle zijden en daardoor 
betrouwbare binding bij het uitstoten van het pak.

Alles met al: de QUADRANT 5300, 5200 en 4200 produceren 
uniforme zware pakken met optimale verdichting per kubieke 
meter.

QUADRANT 5300 5200 4200

Lengte perskanaal m 3,85 3,85 3,45
Breedte perskanaal m 1,2 1,2 1,2
Hoogte perskanaal m 0,9 0,7 0,7

NIEUW

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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Mogen wij u voorstellen:  
de perfecte knoop.

De binding

De knoperhaak.

Bijna lengendarisch: De knoperhaak was in 1921 het eerste 
CLAAS patent en werd intussen meer dan een miljoen keer 
geproduceerd. Sindsdien werd het knoopapparaat steeds 
verder ontwikkeld. Het resultaat voldoet aan de behoefte van 
de klant naar nog meer knoopzekerheid ook bij het toenemen 
van de persdruk. Daardoor is de bedrijfszekerheid bij elk touw 
en onder alle omstandigheden gegarandeerd.
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CLAAS knoperWij zijn zeer nauw met ons werk verbonden.  
En natuurlijk ook met u.

 − Snel, precies en betrouwbaar: de CLAAS knoper
 − Veilig en schoon: knopen zonder touwresten met de nieuwe knoperturbine
 − Grote looplengte, breukbestendig en slijtvast: het perstouw van CLAAS

CLAAS knoper.

CLAAS persen zouden ondenkbaar zijn zonder het 
legendarische CLAAS knoopapparaat. Reeds lang is CLAAS 
wereldwijd de enige fabrikant, die zijn knoopapparaten zelf 
ontwikkelt en produceert. Principe: directe aandrijving met een 
cardanas. Resultaat: zeer snel, zeer nauwkeurig en 
buitengewoon betrouwbaar.

De nieuwe knoperturbine.

Het knoperconcept met actieve touwdrukker, agressieve 
klemplaat en elektromagnetisch loslaten van de knopen 
verhoogt de knoopzekerheid onder alle omstandigheden. 
Door de directe aandrijving is de een permanente 
synchronisatie tussen persplunjer en naalden gewaarborgd. 
Door de synchrone loop kunnen de naalden niet met de 
plunjer in aanraking komen. Bij de QUADRANT 5300 met zijn 
baalhoogte van 90 cm worden de naalden excentrisch geleid. 
Op het belangrijkste punt – de instelling van de knoper –  
blijft er meer tijd voor de uitvoering

Bovendien laten de knopers geen gevaarlijke touwresten 
achter, die bij het voeren tot verlies van de dieren kunnen 

leiden of bij de energiewinning residuen veroorzaken. Het 
hydraulisch aangedreven TURBO FAN systeem met zijn 
actieve luchtstroom beschermt de knoopapparaten met een 
140 km/u sterke, permanente luchtstroom en luchtverdelers 
tegen vervuiling.

Rendabeler knopen: touw in de CLAAS kwaliteit.

CLAAS perstouw is afgestemd op de CLAAS knopers. Het is 
zeer breukvast en gelijktijdig zo soepel, dat slijtage aan de 
knoopapparaten tot een minimum wordt beperkt. Met elke 
nieuwe vulling kunnen vier rollen touw per knoper met elkaar 
worden verbonden, zonder tussendoor te moeten wisselen – 
dat bespaart tijd. Er is een evenwichtige verhouding tussen  
de hoge knoopvastheid en royale looplengte. In de grote 
touwkast is er plaats voor 24 rollen van elk 11,5 kg. Dat is 
voldoende voor een lange werkdag. En wanneer het eens laat 
wordt: aan de beide touwkasten, bij de touwgeleiding en aan 
de knopers zorgen heldere werklampen voor de juiste verlichting.

QUADRANT 5300 5200 4200

Aantal knoopapparaten 6 6 6
Knoperreiniging TURBO FAN met luchtverdeler met luchtverdeler met luchtverdeler
Inhoud touwkast 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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Een lang leven voor knopertechniek.

Knoperhaak, touwklemwiel en klemplaat krijgen tijdens de 
fabricage een warmtebehandeling, die zorgt voor maximale 
slijtvastheid en lange levensduur van de delen.

De nieuwe functies in een oogopslag.

 1 Grotere opening van de knoperhaak voor meer ruimte bij 
het invoeren en betrouwbaar vastgrijpen van het touw

 2 Conische en daardoor slijtvaste knopertong met nieuwe 
vorm voor eenvoudig uitwerpen van de knoop

 3 Nieuwe touwklemplaat en nieuw touwklemwiel voor 
betrouwbaar vastklemmen van het touw tijdens het 
knopen en daardoor meer persdichtheid

 4 Nieuw curvestuk voor betere geleiding van het touw
 5 Nieuwe touwklemplaat voor dikker touw
 6 Nieuwe touwgeleiding voor eenvoudig invoeren van  

het touw
 7 Gesloten draadinvoer voor betrouwbare geleiding van  

het touw
 8 Betrouwbaar invoeren van het touw in de knoperhaak 

door grotere hoek tussen knoperhaak en touwklemwiel 
van 7,6°. Daardoor ook langer touweinde voor beter 
knoopresultaat

 9 Zwenkbaar knoopapparaat met snelsluiting voor 
eenvoudig onderhoud

CLAAS knopertechniekWie vooraan mee speelt, weet hoe men  
succes aanknoopt.

 − Slijtvast: de de knopertechniek van CLAAS
 − Doorontwikkelde functies: bijv de excentrisch geregelde besturing van de naalden bij de  QUADRANT 5300
 − Onder alle omstandigheden inzetbaar: de geoptimaliseerde knoperhaak
 − NIEUW: absolute knoopvastheid in het dagelijkse gebruik dankzij de knoperbewaking

De verbeterde knoperhaak.

De knoperhaak werd voor de nieuwe QUADRANT 5300, 4200 
en 4200 consequent verder ontwikkeld. Het materiaal werd 
versterkt, de geometrie herzien. De functiezekerheid is voor 
elk touw onder alle omstandigheden gegeven.

NIEUWE: de knoperbewaking.

De automatische regeling van de persdruk zorgt absoluut 
betrouwbaar knopen. De sensoren op het knoopapparaat 
controleren de touwspanning, bovendien meten de sensoren 
de buigkrachten aan het voorste frame. Het systeem regelt 
automatisch de persdruk. U kunt de pers tot de limiet rijden, 
zonder dat het touw breekt. En zou dit toch eens het geval 
zijn, dan krijgt u een melding van de knoperbewaking. 
Wanneer nieuw touw nodig is, wordt dit door de sensoren  
bij de knopers geregistreerd en op de terminal weergegeven.

Sinds 1921 is het concept van het knoopapparaat hetzelfde gebleven. Daarbij 
werd het steeds verder ontwikkeld, om nog beter aan de wensen van de 
klanten te voldoen.

QUADRANT 5300 5200 4200

NIEUW: de nieuwe CLAAS knoper □ □ □
NIEUW: automatische persdrukregeling □ □ □
NIEUW: bewaking van de knopers □ □ □

NIEUW

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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Pakken weegsysteemWilt u het gewicht weten?  
Dat is zeer eenvoudig.

 − NIEUW: pakkenweegsysteem leverbaar voor alle QUADRANT modellen
 − Alle belangrijke gegevens zoals gewicht op afroep met TELEMATICS on IMPLEMENT (TONI) of met het opdrachtmanagement
 − Werktijden verbeteren, chauffeurs ondersteunen, kosten verlagen: alles door besturing op afstand

NIEUW

NIEUW: geïntegreerd pakkenweegsysteem.

Een langer perskanaal, een hogere plunjer frequentie, 
automatische regeling van de persdruk – alles eigenschappen, 
waarmee de QUADRANT serie onder alle omstandigheden 
een hogere verdichting garandeert. Ook wat uw geperst pak 
vervolgens weegt, kunt u nu meteen vaststellen: vier sensoren 
meten het gewicht met grote nauwkeurigheid direct op de 
pakkenglijbaan. Zo heeft u voor uw bedrijf of als loonwerker 
direct een overzicht over het totale tonnage wat u op het 
perceel heeft geperst. En u kunt – voor beide partijen duidelijk 
zichtbaar – naar keuze ook de capaciteit eerlijk per ton afrekenen.

De data transfer maakt het mogelijk.

Dankzij het nieuwe pakkenweegsysteem wordt het exacte 
gewicht van een pak tijdens het werk op de terminal 
weergegeven en meteen in de klantenopdracht opgeslagen. 
Zodra ze berekend zijn, kunnen de gewichten van de 
afzonderlijke balen met TELEMATICS op elke plaats worden 
opgevraagd en veder worden verwerkt. Als alternatief kunt u 
het taakbeheer gebruiken voor de facturering.

QUADRANT 5300 5200 4200

Pakken weegsysteem □ □ □

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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Hoe moet zwaar werk worden uitgevoerd?  
Zo gemakkelijk mogelijk.

De bediening

De bediening.

Zelfs iemand die van zijn werk houdt, wil uiteindelijk ermee 
klaar zijn. Daarom doen wijk elke dag ons best, om u bij uw 
dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen. Met goede 
ideeën. Met een robuuste machine. Met innovatieve techniek. 
Grote gebruiksvriendelijkheid en hoog bedieningscomfort 
staan daarbij altijd in het middelpunt.
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1 2 3 4

De bedieningIn nauw contact met de natuur.  
Vaak met een druk op de knop.

 − Direct vanuit de bestuurdersstoel toegang tot alle belangrijke functies
 − S10 terminal met uitgebreide functies
 − Me EASY on board de QUADRANT besturen met een tablet
 − COMMUNICATOR II, S 10 en EASY on board App

1 / COMMUNICATOR II.

De COMMUNICATOR II beschikt over een groot 5,7" 
kleurendisplay. Deze voldoet aan de ISO-UT-norm, zodat alle 
ISOBUS-compatibele werktuigen met de COMMUNICATOR II 
kunnen worden bediend. Vanzelfsprekend kunnen ook de 
F-toetsen (Auxiliaries) worden toegekend.

2 / OPERATOR.

De OPERATOR maakt indruk door zijn zelfverklarende 
gebruikersinterface en het comfortabele klantenmanagement. 
Voor flexibel gebruik zijn 28 geheugenplaatsen beschikbaar. 
Bovendien zijn de functietoetsen voorzien van 
achtergrondverlichting.

3 / S10 terminal.

De S10 is een CLAAS terminal voor de professionele gebruiker. 
Hij is uitgerust met een 10,4" -touchscreen met hoge resolutie 
en beschikt over uitgebreide functies. Zo kunt u met de S10 
naast de bediening van het stuursysteem ook ISOBUS functies 
aansturen en maximaal vier analoge camera's aansluiten, 
zoals CLAAS PROFI CAM. Vanzelfsprekend kunnen aande 
F-toetsen (Auxiliaries) functies worden toegekend.

4 / EASY on board.

Met de nieuwe app EASY on board kunnen alle ISOBUS-
conforme  werktuigen met een iPad® (vanaf iPad 3® / iPad 
Air® / iPad Air 2® met iOS 8®) worden aangestuurd. Voor nog 
meer comfort kunnen aan de F-toetsen (Auxiliaries) zoals bij 
elke andere ISOBUS-terminal functies worden toegekend. De 
bediening met een tablet is niet alleen comfortabel, maar ook 
betrouwbaar. De meegeleverde USB-aansluting maakt een 
snelle en veilige stroomvoorziening van de tablet mogelijk voor 
een lange werkdagen. Met de bediening door een tablet 
wordt het overzicht in de cabine verhoogd.

OPERATOR COMMUNICATOR II EASY on board S10

Terminal
CLAAS UT □ – – –

ISO UT – □ □ □
USB-Stick – □ – □
Geschikt voor TONI – □ □ □
Y-kabel □ □ – –
Geschikt voor printer □ □ □ □
Touchscreen – – □ □
Kleuren beeldscherm – □ □ □

Instellingen 
8 instellingen vooraf (stro, hooi....) □ □ □ □
Balenlengte □ □ □ □
Persdruk □ □ □ □
Smeerinterval □ □ □ □
Positie van de messen □ □ □ □
Automatische regeling persdruk □ □ □ □
Hydraulische voorkamer □ □ □ □
PFS snelheid □ □ □ □
Touwkwaliteit □ □ □ □
Cyclus messenreiniging □ □ □ □

Informatie in het werkmenu
Balenlengte □ □ □ □
Persdruk □ □ □ □
Groote van de pakketten □ □ □ □
Links-rechts weergave □ □ □ □
Positie van de messen □ □ □ □
Aantal balen □ □ □ □
Aantal perslagen per minuut □ □ □ □
Automatische regeling persdruk □ □ □ □
Hydraulische voorkamer □ □ □ □
Vochtigheidssensor □ □ □ □
Weeginformatie □ □ □ □
Sensor voor het afleggen van de pakken □ □ □ □
Pakken weegsysteem □ □ □ □

Klantenmenu
20 klantopdrachten □ □ □ □

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Optimaal uitgevoerd.
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CLAAS Service & Parts

Uw eisen worden serieus genomen.

U kunt er op vertrouwen: wanneer u ons nodig heeft, zijn we 
er. Overal. Snel. Betrouwbaar. Indien nodig 24 uur per dag. 
Met een nauwkeurige oplossing, die uw machine en uw bedrijf 
verlangt. Zodat alles perfect verloopt.

ORIGINAL onderdelen en toebehoren.

Speciaal op uw machine afgestemd: specifieke onderdelen, 
kwalitatief hoogwaardige hulpstoffen en nuttige accessoires. 
Maak gebruik van onze uitgebreid assortiment producten, 
waarmee wij u precies de oplossing aanbieden, die uw machine 
voor 100% bedrijfszekerheid nodig heeft. Zodat alles perfect 
verloopt.

Voor uw bedrijf: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS biedt u een van de meest uitgebreide 
onderdelen programma's van merken en allesomvattende 
agrarische toepassingen voor uw bedrijf. Zodat alles perfect 
verloopt.

Altijd up-to-date.

CLAAS dealers behoren wereldwijd tot de best presterende 
bedrijven in de landbouwmechanisatie. De technici zijn goed 
opgeleid en professioneel uitgerust met het juiste speciale 
gereedschap en diagnose-apparatuur. De CLAAS SERVICE 
staat voor een kwalitatief hoogwaardige werkwijze, die perfect 
voldoet aan uw verwachtingen ten aanzien van deskundigheid 
en betrouwbaarheid. Zodat alles perfect verloopt.

Zekerheid is in te plannen.

Onze serviceproducten helpen u de bedrijfszekerheid van uw 
machine te verhogen, het risico van uitval te beperken en met 
vaste kosten te kunnen calculeren. CLAAS MAXI CARE biedt 
u voorspelbare zekerheid voor uw machine. Zodat alles 
perfect verloopt.

Vanuit Hamm over de gehele wereld.

Ons centraal onderdelenmagazijn levert alle ORIGINAL 
onderdelen snel en betrouwbaar over de gehele wereld. Uw 
lokale CLAAS dealer biedt u binnen de kortste tijd een oplossing: 
voor uw oogst, voor uw bedrijf. Zodat alles perfect verloopt.

Oplossing van het probleem door diagnose  
op afstand: CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS op uw machine koppelt voor u  
twee belangrijke aspecten: snelle service door de CLAAS 
servicemonteur plus economische voordelen bij uw 
werkzaamheden door het draadloze netwerk. Wij lossen uw 
problemen ter plaatse op – ook wanneer u ons niet kunt  
zien. Zodat alles perfect verloopt.

Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, 
Duitsland, beschikt over 155.000 verschillende 

onderdelen op een bedrijfsterrein  
van meer dan 100.000 m2

.

Zodat alles perfect verloopt.  
CLAAS Service & Parts.
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U wilt minder onder handen hebben.  
Vooral bij het onderhoud.

 − Grote brede banden voor geringe bodemdruk en rustige loop
 − Minimaal onderhoud door automatische smering – ook de gestuurde tandemas
 − LED-serviceverlichting met elf LEDs zorgt voor optimaal zicht

Assen en banden.

Voor minimale bodemdruk, optimaal ontzien van de graszode 
en rustige loop zijn voor uw QUADRANT verschillende typen 
assen met uiteenlopende brede banden leverbaar. Zij bieden 
maximaal contactvlak en verminderen op lichte of natte grond 
de schadelijke bodemdruk.

Minder onderhoud, centrale smering.

Eigenlijk kunnen we het thema onderhoud overslaan. Omdat 
het voor de eigenaars van een QUADRANT eenvoudig geen 
thema is. Bij de QUADRANT 5300, 5200 en 4200 is alles 
ontworpen voor onderhoudsvriendelijkheid of totaal een 
onderhoud.

 − Alle belangrijke smeerpunten zijn bij de QUADRANT 5300 
en 5200 standaard voorzien van een automatische continue 
centrale vetsmering; bij de QUADRANT 4200 beschikt u 
naar keuze over een automatische of een elektrische 
centrale smering

 − Aandrijvingen en veiligheidskoppelingen lopen in oliebad
 − De hydraulische raffer met stuurstangen vraagt absoluut 
geen onderhoud

 − De aandrijving bestaat slechts uit een minimum aantal 
bewegende delen

Exclusief bij CLAAS: de gestuurde tandemas wordt eveneens 
door het centrale smeersysteem gesmeerd. Omdat u door 
met minimale onderhoud meer tijd op het veld doorbrengt, 
maakt de QUADRANT 5300 en 5200 met haar comfortabele 
serviceverlichting van de nacht een dag. Tijdens het werken 
rijdt u normaal gesproken met vier LEDs en schakelt u voor 
servicewerkzaamheden de zeven andere LEDs er bij in.

QUADRANT 5300 5200 4200

Enkele as 600/50 R 22.5 – □ □
Enkele as 710/40 R 22.5 – □ □
Tandemas 520/ 50 R 17 – □ □
Tandemas 500/ 55 R 20 – □ □
Gestuurde tandemas 500/55 R 20 – □ □
Gestuurde tandemas 620/50 R 22,5 □ □ □

□  Leverbaar      –  Niet leverbaar

Banden en onderhoud

Optimaal uitgevoerd.
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CLAAS is voortdurend bezig zijn machines aan de eisen van de praktijk aan te passen. Daarom zijn wijzigingen voorbehouden. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en er kan sprake zijn van 
uitrustingen die niet tot de standaarduitvoering behoren. Deze folder werd opgesteld voor wereldwijd gebruik. Voor de leverbare technische uitrustingen dient u de prijslijst van uw CLAAS-dealer te 
raadplegen. Op de foto’s werden soms de beschermkappen van de machines verwijderd om de werking van de machine duidelijker te illustreren. Om ongelukken te voorkomen mogen deze onder 
geen beding eigenmachtig worden weggenomen. Hiervoor verwijzen wij u naar de aanwijzingen in de bedieningshandleiding.●  Standaard      ○  Optioneel      –  Niet leverbaar

QUADRANT 5300 RF 5300 RC 5300 FC 5300 SPECIAL CUT 5200 RF 5200 FC 5200 SPECIAL CUT 4200 RF 4200 RC 4200 SPECIAL CUT
Aankoppeling 
Aftakastoerental t/min 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hydraulische steunpoot ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kogelkoppeling ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydrauliekaansluitingen 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour 2 x ew en 1 vrije retour
Pick-up
Breedte m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
DIN-opraapbreedte m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Aantal tandendragers 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Twee draaibare tastwielen aan de pick-up ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
POWER FEEDING SYSTEM (PFS) ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
Hydraulisch aangedreven PFS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Invoer
Rotor ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT RF/RC/FC ROTO FEED FINE CUT RF/RC/FC ROTO FEED ROTO CUT RF/RC
Aantal messen – 25 51 180 – 51 180 – 25 180
Blinde messen – ● ● – – ● – – ○ –
Groepenschakeling van de messen – 25, 13, 12, 6, 0 51, 26, 13, 12, 0/ 51, 26, 25, 13, 0 51, 26, 13, 12, 0 – 51, 26, 13, 12, 0/ 51, 26, 25, 13, 0 51, 26, 25, 13, 0 – 25, 13, 12, 0 –
Messenschuiflade – ● ● ● – ● – – ● –
Gefaseerd ritme invoerhark 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 2 (●) 3 (●) 3 (●) 3 (●)
Hydraulisch instelbare voorkamer ● ● ● ● ● ● ● – – –
Automatische voorkamer – – – – – – – ● ● ●
Perskanaal
Persslagen t/min 46 46 46 46 56 56 56 51 51 51
Max. persdruk bar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Automatische regeling persdruk ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Balenuitwerper ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Sensor voor het afleggen van de pakken ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vochtigheidssensor ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
Afmetingen perskanaal
Lengte m 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,45 3,45 3,45
Breedte m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,2 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hoogte m 0,90 0,90 0,90 0,90 0,7 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Balenlengte m 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00 0,50 – 3,00
Bediening
CLAAS COMMUNICATOR II ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
OPERATOR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ISOBUS kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
EASY on board ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatische centrale smering ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○
Handmatige centrale smering – – – – – – – – – –
LED pakket ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ – – –
Pakken weegsysteem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Binding
Aantal knopers 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Knoperbewaking ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aantal rollen touw in de luchtverdeling 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg 24 à 11,5 kg
TURBO FAN-knoperreiniging met luchtverdeling ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
HIGH SPEED BINDING ● ● ● ● – – – – – –
Afmetingen perskanaal
Pakkenglijbaan mechanisch klapbaar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Pakkenglijbaan hydraulisch klapbaar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rollenglijbaan hydraulisch opklapbaar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Afmetingen en gewichten
Breedte 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,78 – 2,99 2,52 – 2,97 2,52 – 2,97 2,52 – 2,97 2,52 – 2,96 2,52 – 2,96 2,52 – 2,96
Hoogte 3,37 – 3,56 3,37 – 3,57 3,37 – 3,57 3,37 – 3,57 2,55 – 2,65 3,11 – 3,16 3,11 – 3,16 3,11 – 3,16 3,11 – 3,16 3,11 – 3,16
Lengte in transportstand 8,86 8,86 8,86 9,98 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
Lengte in werkstand 9,86 9,86 9,86 10,85 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32
Gewicht (met tandemas) 10510 12120 12240 13440 8120 9850 11050 7450 7800 9760 

Technische gegevens
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