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TECHNIEK-UPDATES BIJ CLAAS LEXION,
TORION, QUADRANT EN SCORPION

Zoals we van Claas gewend zijn, presenteerde het merk de noviteiten voor modeljaar 2023
in de praktijk, dit keer in het Noord-Duitse graan in de buurt van Hamburg. De focus lag
met name op de laatste ontwikkelingen op het gebied van maaidorsers, persen, (wiel)laders
en verreikers. Daarbij geen nieuwe series, maar wel nieuwe modellen binnen de series en
belangrijke updates van bestaande series. De nieuwe Claas-cabine op de maaidorsers was
daarbij een belangrijke eyecatcher. We vatten de belangrijkste vernieuwingen hier samen.

NIEUWE CABINE OP DE LEXIONS

‘DE NIEUWE CABINES HEBBEN
SMALLERE STIJLEN, ZODAT HET
ZICHT EN HET RUIMTELIJK GEVOEL
BETER ZIJN GEWORDEN’

34

GRONDIG 7 2022

Claas heeft de Lexion-combines een update gegeven. Alle modellen kregen de nieuwe cabine
zoals die vorig jaar voor het eerst werd getoond op de Trion-combines. De cabines hebben
smallere stijlen, zodat het zicht en het ruimtelijk gevoel beter zijn geworden. Bovendien zijn
zowel hoofd- als voetenruimte vergroot en zijn er voetsteunen voor een ontspannen zitpositie.
De klimaatregeling is geoptimaliseerd en kreeg een gescheiden flow tussen hoofd en voeten.
De cabines kregen bovendien meer bergruimte en een nieuw geluidssysteem.
De meeste veranderingen kwamen er in de 8000-serie. Die kreeg er een model bij, de 8600.
Deze bestond al in Noord-Amerika en komt nu ook in Europa beschikbaar. Hij heeft een
MAN-motor met 404 kW (549 pk) en een graantank van 12.500 liter. Bij de TerraTrac-uitvoering
is dit zelfs 13.500 liter. De machine heeft hetzelfde hybride dorssysteem als de 8700, met een
dorstrommel en een afscheidingsrotor. De 8700 gaat naar 460 kW (625 pk). Ook bij dit model
is de graantank dankzij een andere opbouw vergroot. De inhoud is 15.000 liter bij de wielversie
en 18.000 liter bij de rupsuitvoering. Dezelfde inhoud heeft ook de 8800. Die kreeg bovendien
een motorwissel. Hij gaat van een Mercedes-Benz naar een MAN, dezelfde D42 die ook in het
topmodel 8900 ligt. Bij de 8800 is deze goed voor 515 kW (700 pk). Het topmodel 8900 hield
zijn vermogen van 581 kW (790 pk).
Bij de Lexion 7000, 6000 en 5000 zijn er minder wijzigingen. Naast de nieuwe cabines kregen hier
enkele modellen ook een grotere graantank. De software heeft een nieuw verliesmanagementprogramma in Cemos. Dit maakt het mogelijk nog beter op de limiet te kunnen rijden. Met Cemos
Connect kunnen combines met elkaar als master-slave hun instellingen aan elkaar doorgeven.
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‘BIJ DE QUADRANT-PERSEN WORDT
DE PICK-UP NU HYDRAULISCH
AANGEDREVEN, NET ALS HET
POWER FEEDING SYSTEM’

QUADRANT FLINK AANGEPAKT
Vorig jaar kregen de Quadrant-grootpakpersen de toevoeging Evolution. De persen kregen een
nieuwe invoer met een hogere capaciteit van de pick-up. Deze kreeg onder meer een extra tandenrij. Verder is het perskanaal opnieuw vormgegeven, waardoor de balen compacter worden.
Met nieuwe software reageert het persdruksysteem sneller op veranderingen in belasting.
Dit jaar krijgen de 5200 en 5300 nog een paar verbeteringen mee. Zo wordt de pick-up nu hydraulisch aangedreven, net als het Power Feeding System (PFS). Bij een constant toerental van
de pick-up kan het toerental van het PFS worden aangepast tussen 200 en 250 toeren, afhankelijk van de omstandigheden. Het maximale koppel van 1000 Nm staat ook bij het omkeren van
de invoer ter beschikking. De persen krijgen ook een nieuw vliegwiel, waardoor schommelingen
in de aanvoer beter worden opgevangen en er minder pieken in de belasting komen. Er is een
nieuwe beveiliging tegen overbelasting. De persen kunnen af fabriek worden voorzien van een
Mühting-voorbouwhakselaar. Deze heeft 88 pendelende messen en met tegenmessen kan de
haksellengte worden ingesteld.

TORIONS VERSTERKT
In 2020 kreeg de Torion 1511, het topmodel in het middensegment van de wielladers, meer
vermogen. Claas vervangt dit model nu door de 1611 en 1611P, met nog meer vermogen en een
versterkte voortrein. De kleinere modellen in de middenserie, de 1177 met 101 kW(137 pk) en
1410 met 121 kW (165 pk), worden vervangen door de 1285 met 116 kW (158 pk). De 1611
heeft een bedrijfsgewicht van 15,8 ton, de 1611 P van 15,2 ton en de 1285 van 13,6 ton. De 1611
haalt 152 kW (207 pk) uit de 6,8-liter DPS-motor en dat is 17 kW (23 pk) meer dan zijn voorganger. De 1611 P doet er met 185 kW (252 pk) nog een stapje bovenop. Dat maakt deze machine
zeer geschikt voor het werk op de kuil. Het extra motorvermogen leidt namelijk ook tot een
zwaardere rijpomp en hydrostaat voor de Varipower-aandrijving. Dit levert 22 procent meer
aandrijfkracht op. De assen zijn versterkt en dat geldt ook voor de hele voortrein, die sterkere
hefcilinders en langere hefarmen kreeg. De Z-kinematiek heeft een elektrische parallelgeleiding, die vanuit de cabine is in te schakelen. De machinist heeft met Smart Loading een handige
laadassistent tot zijn beschikking. Met Smart Roading wordt bij het wegtransport het motortoerental verlaagd tot 1600 toeren, voor minder geluid en een lager brandstofverbruik.

SCORPION MET
TERUGWINENERGIE
Voor het modeljaar 2023 hebben Claas en
Liebherr de 3,6-liter-Deutz-viercilindermotoren gefinetuned. Dat levert 4,4 kW (6 pk)
en 50 Nm meer op. Zo komt de 946 nu tot
104 kW (142 pk). Daarnaast krijgt dit model de mogelijkheid de mast automatisch
in te laten schuiven bij het gelijktijdig laten zakken van de mast. Daarbij wordt een
deel van de energie die daarbij vrijkomt
teruggewonnen en wordt het motortoerental teruggebracht, afhankelijk van de
uitslag van de joystick. Dit scheelt in geluid
en brandstof. Het zorgt bovendien voor
snellere cyclustijden en meer gemak voor
de chauffeur. Die profiteert bovendien van
nieuw klimaatsysteem in de cabine en een
nieuw vormgegeven stuurkolom.

‘CLAAS VERVANGT DE TORION
1511-WIELLADER DOOR DE 1611 EN
1611P, MET NOG MEER VERMOGEN
EN EEN VERSTERKTE VOORTREIN’
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