
52 Rolniczy Przegl¹d Techniczny grudzień 2014 nr 12 (190 )

PREZENTACJE

Taki kombajn miał okazję sprawdzić 
w omłocie kukurydzy Józef Chruściel. 
Gospodaruje on wraz z bratem na 500 ha 
w miejscowości Goszowice w województwie 
opolskim. W tym roku kukurydza zajmowa-
ła 180 ha. Obecny kombajn, czyli Claas Me-
ga 208, już powoli przestaje wystarczać, a i 
ma swoje lata. Dlatego szukając nowej ma-
szyny, z racji długiej współpracy z dilerem 
marki Claas, firmą Agro AS z Grodkowa, Jó-
zef Chruściel mógł sprawdzić najmocniejsze, 
hybrydowe Tucano na swoich polach. Tam 
też zastaliśmy kombajn w pracy.

Nawet do 12 rzędów
Można by rzec, że kombajn Tucano 

570 jest bliżej do Lexionów niż do mniej-
szych modeli Claasa. Wybór możliwych 
zespołów żniwnych dla zboża jest iden-
tyczny w całej serii. Jednak Tucano 570 
może współpracować nawet z 12-rzędo-
wą przystawką do kukurydzy, podczas 
gdy mniejsze Tucano kończą swoje moż-
liwości na ośmiu rzędach. My przyjrzeli-
śmy się pracy Tucano 570 z ośmiorzędo-
wą przystawką Conspeed 8-75FC. Dobrze 
rozdrabniała łodygi, zostawiając za kom-
bajnem równomiernie rozłożone reszt-
ki. W przystawce zabrakło nam jedynie 
opcjonalnego kierowania automatyczne-
go na podstawie pozycjonowania rzędu 
poprzez układ Auto Pilot.

Dla Tucano dostępna jest szero-
ka paleta zespołów żniwnych – nawet 
do ryżu. Dla zbóż gama hederów zaczy-
na się od standardowych C600 i C660 
o szerokości odpowiednio 6,0 i 6,6 m, 
a kończy się na Vario lub Cerio 930, czy-
li na stole tnącym z wysuwaną podło-
gą o szerokości 9,3 m. Cerio różni od Va-
rio przede wszystkim sposób i możli-
wości wysuwania podłogi stołu tnącego. 
W Cerio podłogę hedera możemy wysu-
nąć w zakresie -10 do +10 cm w pięciu 
stopniach mechanicznie, czyli zluzowu-
jąc kluczem odpowiednie śruby. W Vario 
możemy bezstopniowo zmieniać położe-
nie podłogi w zakresie od -10 do +60 cm.

Jeden, ale duży
Do omłotu w Tucano 570 służy po-

przeczna młocarnia z bębnem o szeroko-
ści 1,58 m i średnicy 0,45 m. Jej obroty mo-
żemy regulować bezstopniowo w zakresie 
od 650 do 1500 na minutę, a przy załączo-
nej przekładni redukcyjnej od 280 do 1500 
obr./min. Kombajn, który testował Józef 
Chruściel, był wyposażony w system APS, 
czyli z wstępnym bębnem przyspieszają-
cym. Jego działanie polega na zwiększeniu 
prędkości przepływu masy z 3 m/s do nawet 

20 m/s oraz wymłacaniu do 30% przepły-
wających przez niego roślin. Skoszona ma-
sa po przejściu przez zespół młócący trafia 
do pojedynczego rotora o długości 4,2 m 
i średnicy 0,57 m. Współpracy bębna po-

przecznego z rotorem nie można nic za-
rzucić. Za kombajnem na polu można by-
ło znaleźć tylko dość wyrównane kawałki 
osadek kolb praktycznie bez ziarniaków.

Efekt dobrego omłotu i doczyszczenia 
ziarna Tucano 570 uzyskuje dzięki nieza-
leżnej regulacji obrotów bębna młócącego 
i rotora. W Goszowicach Tucano 570 miał 

Claas Tucano 570

Hybryda z APS-em

Claas w serii Tucano oferuje jeden 

model z rotorowym systemem 

oddzielania. Jest to fl agowy 

Tucano 570. Jego system omłotu 

nie jest jednak rotorowy, ponieważ 

niemiecka fi rma w tym modelu 

oferuje hybrydowy, czyli połączenie 

poprzecznego układu omłotowego 

oraz pojedynczego rotora 

wzdłużnego.
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Największy w serii Claas Tucano 570 wygląda na pierwszy rzut oka na sześcioklawiszow-
ca. Jednak spojrzenie z bliska przekonuje, że mamy do czynienia z kombajnem z jednym 
rotorem do rozdzielania słomy i ziarna.

Tucano 570 ma szeroką paletę dostępnych 
zespołów żniwnych. Ośmiorzędowy Conspe-
ed dobrze radził sobie z twardymi łodygami 
kukurydzy i nie gubił kolb.


