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Погодні умови останніх років, 
значною мірою пов’язані з 
кліматичними змінами на 

всій планеті, стають дедалі більш не-
передбачуваними – один рік маємо 
справу із посухою, інший – з доща-
ми, що не припиняються тижнями, 
різкими коливаннями температури, 
затяжною зимою, яка, здається, від-
разу переходить у літо. Все це ро-
бить ведення аграрного бізнесу з 
кожним роком більш ризикованим, 
змушуючи переглядати технологіч-
ні карти, комплекси машин з метою 

суміщення чи мінімізації техноло-
гічних операцій і пришвидшення їх-
нього виконання. Одні аграрії за 
прикладом своїх американських ко-
лег схиляються до роботи на землі з 
мінімальною кількістю технологіч-
них операцій, інші, переймаючи єв-
ропейський досвід, впроваджують 
машинні комплекси, що дають змо-
гу за один прохід поєднувати кілька 
операцій: висів, внесення мінераль-
них добрив, передпосівний та після-
посівний обробітки ґрунту тощо. 
Всі вони намагаються скоротити 

терміни виконання польових робіт у 
межах встановлених агротехнічних 
строків, зменшити втрати вологи 
шляхом скорочення міжоперацій-
них проміжків часу, заощадивши 
при цьому пально-мастильні матері-
али. Проте обидва шляхи оптиміза-
ції потребують відповідних енерго-
засобів: перший – потужного трак-
тора із продуктивною гідравлічною 
системою, низьким тиском на ґрунт 
і системою навігації для роботи із 
широкозахватним обладнанням; 
другий – трактора з можливістю, 
доповнюючи  вже названі вимоги, 
одночасного агрегатування із кіль-
кома сільськогосподарськими зна-
ряддями, які можуть мати активні 
робочі органи, та ще й зі швидким і 
безпечним пересуванням дорогами 
загального користування й чудовою 
маневреністю.

Усім добре відомі приказки «Посієш в грязь – будеш князь», «Весняний день 
рік годує», які полюбляють наші агрономи і які, як ніщо інше, характеризують 
важливість проведення весняно-польових робіт у встановлені агростроки 
для отримання пристойного врожаю.

Модель 4000 TRAC 4500 TRAC 5000 TRAC

Потужність двигуна за ECE R 120, кВт/к.с. 295/401 330/449 358/487
Максимальний  крутний момент за ECE R 120, Нм 1932 2203 2353
Продуктивність LS гідросистеми, л/хв 205 (+2241) 205 (+2241) 205 (+2241)
Об'єм паливного баку, л 1000 1000 1000
Розподілення ваги (передня/задня вісь), % 56/44 56/44 56/44
Пропонований типорозмір коліс 710/75 R422 900/60 R422 900/60 R422

1 – додаткова опція; 2 – типорозмір можна змінити

CLAAS XERION – CLAAS XERION – 
ПОСІЄШ КОЛИ ТРЕБА, ВРОДИТЬ АЖ ДО НЕБА
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Такі тенденції змін у сільському гос-
подарстві підтверджує і відомий ні-
мецький виробник CLAAS, адже з по-
чатку масового виробництва систем-
них тракторів XERION, які якнайкраще 
відповідають наведеним вище вимо-
гам, більш ніж 40% від загальної їх кіль-
кості було випущено саме впродовж 
трьох останніх років, і тенденція до 
зростання випуску триває.

Концепція TRAC

трактори XERION заслужено нази-
вають енергозасобами, адже унікаль-
не технологічне та конструкційне рі-
шення їхньої будови дає змогу засто-
совувати їх у комбінації із 
найрізноманітнішим передньо- та за-
дньонавісним чи причіпним облад-
нанням. Варіанти жорстко закріпле-
ної кабіни у центрі, поворотної кабі-
ни та із розміщенням над двигуном 
збільшують таку гнучкість. Машина 
побудована довкола однієї суцільної 
жорсткої рами, й це робить її надій-
ною у важких умовах роботи, здат-
ною витримувати надзвичайно висо-
кі навантаження, що є важливим у 
роботі потужного енергозасобу. 
Можливість управління обома осями 
забезпечує високу маневреність і 
простоту управління, навіть попри 
широкі шини. До того ж, до стандарт-
ної дорожної стратегії управління 
(поворот лише передніх коліс), опе-
ратор має у своєму розпорядженні 
додаткові шість функцій: одночасний 
поворот коліс обох осей, односторон-
ній крабовий хід, діагональний хід 
(для зменшення ущільнення ґрунту), 
великий діагональний хід, комплек-

сне управління (джойстиком), синх-
ронне управління (колесами тільки 
задньої чи передньої осі).

Передача потужності двигуна на 
ґрунт відбувається чотирма ведучи-
ми поворотними колесами однаково-
го діаметра (концепція TRAC). Шири-
на коліс від 710 до 900 мм і висота до 
2,17 м забезпечують надзвичайно ве-
лику площу зчеплення із поверхнею 
поля й тому дають змогу виходити на-
весні раніше в поле, незважаючи на 
підвищену вологість. Загальна шири-
на енергозасобу із шинами 900/60R42 
не перевищує 3,3 м. Тому аграріям 
більше не потрібно витрачати час на 
отримання спеціального дозволу для 
руху дорогами загального призна-
чення.

Правильне баластування – 

важливий фактор ефективності 

роботи трактора

вдалий рівномірний розподіл ваги 
між осями зменшує необхідність у 
додатковому баластуванні, а отже, і 
тиск на ґрунт. За потреби ж баласту-
вання його можна швидко виконати 
за допомогою телескопічного наван-
тажувача. Потребу в баластуванні 
трактора визначає оператор за дани-
ми пробуксовування коліс, що ми ви-
значаємо за допомогою радара. Та-
кий датчик обов’язковий навіть у ба-
зовій комплектації машини. За 
даними журналу PROFI, практичний 
досвід експлуатації свідчить, що для 
формування ґрунтозачепа колісного 
або гусеничного рушія потрібно мати 
значення пробуксовки в межах 
8–10%, адже при цьому шини і ґрунт 

Володимир Авраменко, 

агроном ПСП «Яна Плюс», 

Чернігівська обл.:  

Враження від трактора CLAAS XERION 
5000 викарбувана у нього на капоті 
великими червоними літерами – 
КЛААС! Придбали його торік у жовтні, 
проте за такий короткий проміжок 
осені в агрегатуванні із диско-лаповою 
бороною HORSCH Tiger 6 MT він встиг 
обробити 2000 гектарів! Обробіток 
проводили на глибину 30 см, середня 
швидкість обробітку була в межах 12 
км/год. Продуктивністю і паливною 
економічністю задоволені. Особливо 
хочеться відмітити позитивний 
комплексний підхід сервісної служби 
дилера у навчанні наших операторів, 
роз’ясненні раціональних регулювань 
трактора та причіпного знаряддя, 
подальшій технічній підтримці.

Юрій Пономаренко, 

провідний інженер науково-

дослідного центру 

ГК «КЕРНЕЛ» кластеру 

«Дружба-Нова»  

дивізіону Агробізнес, Сумська обл.:  

Трактор CLAAS XERION 5000 показав 
досить ефективну роботу із диско-
лаповою важкою бороною CASE 
Ecolo Tiger 870. Обробіток проводили 
на глибину 27 см. Продуктивна 
швидкість обробітку сягала 8–9 км/
год. Потужності двигуна і тягового 
зусилля трактора було цілком 
достатньо для виконання робіт із 
агрегатом глибокого розпушування 
на глибину 30 см. Варто відмітити 
особливість системи трактора, яка 
дає змогу максимально раціонально 
використовувати потужність 
двигуна шляхом встановлення його 
завантаження. Системи трактора 
забезпечують максимально точне 
дотримання заданого діапазону 
встановленого навантаження двигуна 
без додаткового втручання оператора.

Система GPS навігації, що входить до стандартної комплектації CLAAS XERION в Україні, дозволяє 
цілодобово виконувати агротехнічні заходи скорочуючи їх загальні терміни виконання.
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змінюють форму, поліпшуючи цим 
зчеплення. За таких умов рушій кон-
тактує із поверхнею поля максималь-
но можливою своєю площею. За пе-
ревищення цього значення, за умов 
відповідного тиску в шинах коліс, 
масу трактора потрібно збільшувати, 
за менших значень – зменшувати. І 
цими рекомендаціями не варто не-
хтувати, адже, за даними організації 
AGC CUMA OUEST, «зайвих» 100 кг 
маси трактора збільшують витрату 
палива на 0,5% за одну мотогодину 
роботи.

Безступінчасто та швидко 

від одного поля до другого

Слід зазначити, що XERION – це 
найпотужніші й єдині у своєму класі 
трактори, що мають безступінчасту 
енергоефективну трансмісію CMATIC, 
яка забезпечує виконання техноло-
гічних операцій зі швидкістю від 50 
метрів до 50 кілометрів за годину! 
Розподілення вказаного швидкісного 
діапазону на чотири потоки (трансмі-
сії інших виробників у робочому діа-
пазоні мають лише один) значно 
збільшує механічну складову в пере-
дачі потоку потужності, а отже, і за-
гальний ККД та надійність трактора. 
Це надає додаткові переваги порів-
няно з іншими тракторами в цьому 
класі потужності – економію часу та 
палива.

Додаткові можливості 

електропостачання: бортова 

мережа напругою 12v та 24v

Бортову електричну мережу з на-
пругою в 24V (40A – макс. 100A) 
можна використовувати для при-
воду елетромоторів причіпних 
агрегатів. Крім цього, в тракторі є 
стандартна електрична мережа з 
напругою 12V. Електричний струм 
виробляється двома незалежними 

генераторами (12V та 24V), при 
цьому роботу двох електромереж 
забезпечують три акумулятори. 
З’єднання з причіпним обладнан-
ням забезпечується через стан-
дартну розетку ISO або додаткове 
під’єднання. Бортову електричну 
мережу з напругою в 24V (40A – 
макс. 100A) можна використовува-
ти для приводу електромоторів 
причіпних агрегатів. повтор

24-вольтова мережа дає змогу ви-
робникам сільськогосподарських 
агрегатів використовувати замість 
складних гідравлічних приводів елек-
тромотори. Завдяки цьому агрегату-
ванню обладнання з тракторами ста-
ло ще простішим, а з’єднання агрега-
тів ще більш надійнішим.

На XERIONах обумовлюється уста-
новка GPS навігації задньої та пере-
дньої 3-точкової навісної системи, вала 
відбору потужності.

Робота з механізмом ввп

за більш економної 

витрати палива

У режимі ЕСО за понижених обертів 
колінчастого вала двигуна 1730 об./хв 
можлива робота з ВВП із частотою 
обертання 1000 обертів за хвилину. 
Оптимально підібране передаточне 
співвідношення дає змогу суттєво зни-
зити питому витрату палива в роботі з 
ВВП, наприклад, за мульчування та ро-
боти з фрезою.

Ефективність конструкції та екс-
плуатаційних характеристик енерго-
засобів XERION підтверджено бага-
торічним досвідом експлуатації бага-
тьох господарств по всій Україні. 
Детальнішу інформацію, рекоменда-
ції щодо підбору обладнання, про 
програми та фінансові умови при-
дбання тракторів, умови подовженої 
гарантії запитуйте у найближчого до 
Вас дилера CLAAS. 

XERION 4500 TRAC
оранка із Lemken Euro Titan 8+3 L100

Гідравлічний привід вентилятора 
із функцією реверса

Пневматична система в базовій 
комплектації машин

Чудова ергономічність 
та оглядовість робочого місця

XERION 4000 TRAC VC
заготівля щепи

XERION 5000 TRAC
ґрунтообробка із Amazone Centaur 6001

Тяговий брус, 3-х точкова навіска IV 
категорії, регульований по висоті фаркоп, 
механізм відбору потужності


