
Spokojení zákazníci traktoru NEXOS. 

Milé překvapení a opravdu ideální traktor 

do našich sadů. Jeho kompaktní rozměry, 

vybavení, nosnost a výkon splňují všechna 

očekávání, která od našich traktorů v 

sadech máme. NEXOS je výkonný 

kompaktní traktor, který prostě chce 

pracovat. 

Guillaume  

Hors 

NEXOS 260 240 230 220 

Motor FPT FPT FPT FPT 

Počet válců 4 4 4 4 

Zdvihový objem cm³ 3600 3600 3600 3600 

Jmenovité otáčky ot/min 2300 2300 2300 2300 

Max. výkon (ECE R 120)1 kW/k 88/120 76/103 68/92 62/85 

Homologační hodnota2 kW 85 72 67 61 

Max. kroutící moment (ECE R 120)1 Nm 466 406 366 334 

Typ převodovky TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT TWINSHIFT 

Počet stupňů varianty COMFORT (vpřed/vzad) 30/30 30/30 30/30 30/30 

Počet stupňů varianty TREND (vpřed/vzad) – 24/24 24/24 24/24 

Převodové stupně řazené pod zatížením 2 2 2 2 

Max. rychlost km/h 40 40 40 40 

 

 

NEXOS 

260 XL 

240 XL 

230 XL 

220 XL 

260 L 

240 L 

230 L 

220 L 

 
240 LD 

230 LD 

220 LD 

260 M 

240 M 

230 M 

220 M 

 
240 MD 

230 MD 

220 MD 

260 S 

240 S 

230 S 

220 S 

Otáčky vývodového hřídele ot/min 540/540E/ 

1000 

540/540E/ 

1000 

540/540E/ 

1000 

540/540E/ 

1000 

540/540E/ 

1000 

540/540E/ 

1000 

Závislý vývodový hřídel ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Max. průtok oleje při jmen. otáčkách l/min 87 87 87 87 87 87 

Počet hydraulických rozvaděčů 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 

Max. nosnost  zadního TBZ kg 3100 3100 2590 3100 2590 3100 

Varianta kabiny COMFORT □ □ – □ – □ 

Varianta kabiny TREND □ □ □ – □ – 

Celková délka mm 4058 4058 4018 4058 4018 4058 

Celková výška s kabinou mm 2485 2460 – 2460 – 2460 

Celková výška bez kabiny mm 1528.5 1528.5 1428.5 – 1428.5 - 

Rozvor náprav mm 2154 2154 2105 2178 2115 2178 

Poloměr otáčení m 3.41 3.48 3.45 3.72 3.4 3.65 

Min. vnější šířka (kabina / kabrio) mm 1490/ 1490 1324/ 1227  -  / 1354 1257/ -  -  / 1215 1000/ - Poradí si s jakoukoliv výzvou. 
Nový NEXOS. 

nexos.claas.com 

Firma CLAAS vyvíjí neustálou snahu vyhovět všemi svými produkty požadavkům praxe, a proto si vyhrazuje právo provádět na 

výrobcích změny. Údaje a zobrazení jsou pouze přibližné a mohou obsahovat také díly, které nejsou součástí sériového vybavení. 

Tento prospekt byl vytištěn pro uživatele strojů CLAAS na celém světě. Ohledně technického vybavení se řiďte ceníkem svého 

obchodního partnera CLAAS. Na fotografiích jsou některá ochranná zařízení demontována z důvodu, aby byla funkce těchto 

zařízení zobrazena co nejnázorněji. V žádném případě to však nesmí být prováděno svévolně, aby bylo zamezeno nebezpečí. 

Dodržujte proto příslušná ustanovení v návodu k použití. 

Všechny technické údaje k motorům se vztahují zásadně na evropské předpisy regulace výfukových plynů: Stage. Pojmenování 

normy Tier slouží v tomto dokumentu výhradně pro informační účely a lepší srozumitelnost. Povolení se netýká oblastí, v nichž jsou 

výfukové plyny regulovány. 

○ volitelně □ k dispozici  – není k dispozici 



 
Traktor pro jakoukoliv práci. 
Úspěšná sklizeň a vysoce kvalitní produkt: 

To je to, na čem v konečném důsledku záleží. 

Abychom Vás při v této práci podpořili, vyvinuli 

jsme pro Vás nový NEXOS. A je jedno, jaké výzvy 

na Vás ve Vašem podniku čekají, přesvědčí Vás v 

jakémkoliv provozu svojí všestranností, výkonem, 

komfortem a spolehlivostí. Vybavte ho tak, aby 

přesně vyhovoval Vašim požadavkům a dejte mu 

spoustu práce. Bude Vám to stát za to.  

 

Díky vyššímu komfortu jste produktivnější. 
Kdo chce pracovat efektivně a dlouhou dobu, potřebuje 

pracoviště, kde se bude cítit pohodlně. Prostorná kabina s 

rovnou podlahou a konzolou na pravé straně Vám nabízí 

veškerý provozní a jízdní komfort. Četné automatické 

funkce Vám pomohou při rutinních úkolech a usnadňují 

Vám každodenní práci. Díky dobrému výhledu do všech 

stran pracujete vždy bezpečně. 

Jeho spolehlivost je uklidňující. 
Na kvalitu traktoru NEXOS se můžete spolehnout. Už déle 

než 35 let vyvíjíme speciální traktory. Koncepce traktoru 

vznikla díky stálé spolupráci s našimi zákazníky. Jejich 

praktické zkušenosti se promítají do veškerého dalšího 

vývoje a dělají NEXOS stále lepším a lepším. K tomu se 

přidávají vysoce kvalitní komponenty, pečlivá výroba a 

servis, který je tu vždy pro Vás.  

Perfektně se k Vám hodí. 
Je jedno, zda použijete nový NEXOS v sadech, vinicích 

nebo místní samosprávě, traktor je možné přizpůsobit 

Vašim přáním a potřebám. Pro různé požadavky a pracovní 

nářadí si můžete vybrat ze široké palety produktů a různých 

možností vybavení. 

Větší výkon Vás posune dál. 
Nový NEXOS je ideálním spoluhráčem pro každého, kdo 

toho chce stihnout hodně v krátkém čase. Výkonné motory 

v kombinaci s novou převodovkou Vám poskytují výhodu, 

kterou potřebujete. Varianta s výkonem 120 koní z něj dělá 

nejvýkonnější traktor s úzkým rozchodem na trhu. 

Je tak mnohostranný, jako Váš podnik. 



Žádné přání nezůstane nesplněno. Vaše produktivita stoupá. 

Vysoká nosnost. 

Při zpracování půdy, ochraně rostlin a 

také při sklizni a přepravě Vašich plodin 

vždy přesouváte enormní množství 

materiálu. Se zvedací silou 3,1 t vzadu a 

2,8 t vpředu dokáže NEXOS pojmout 

jakékoliv nářadí. Pro precizní vedení 

pracovního nářadí ve svahu jsou u 

modelů M a L k dispozici hydraulické 

vzpěry a boční stabilizátory pro tříbodový 

závěs . 

Enormní flexibilita. 

Kombinujte až tři pracovní kroky v jedné pracovní operaci. 

Kromě předního a zadního zvedacího závěsu je mezi 

přední nápravou a kabinou k dispozici další montážní 

prostor pro umístění nářadí, například pro mechanické 

odstranění plevele. Boční montážní desky jsou kompatibilní 

s uchycením středového nářadí všech hlavních výrobců.  

Místo předního zvedacího závěsu můžete NEXOS vybavit 

také přední montážní deskou. To zmenšuje přední přesah a 

zvyšuje stabilitu u velmi těžkého předního zařízení. Jste 

výkonní, chráníte půdu a zefektivňujete jeho použití. 

Osvědčená koncepce traktoru. 

Se svou kompaktní celkovou délkou zaujme NEXOS svým 

agilním charakterem. Díky dlouhému rozvoru a ideálnímu 

rozložení hmotnosti bez námahy zvedne i to nejtěžší 

nářadí a při jakémkoliv nasazení podává skvělé výkony. 

Spousta variant. 

Ať už jde o přepravu, ochranu rostlin nebo sklizeň, NEXOS 

je k dispozici v mnoha variantách. Úzký nebo extra široký, 

vysoký nebo nízký, kabina nebo kabrio, základní model 

nebo nejvyšší výbava – máte na výběr. Vyberete si traktor 

přesně na míru Vašemu podniku. 

Kompaktní konstrukce. 

NEXOS je navržen pro úzké prostory. Při jakémkoliv 

manévru profitujete z jeho kompaktní konstrukce a malého 

poloměru otáčení. 

Velká nádrž. 

Když jsou okna pro práci krátká,  pracovní den je dlouhý. 

S maximálním objemem palivové nádrže 75 l (NEXOS S) 

nebo 100 l (NEXOS M, MD, L, LD a XL) zvládnete velkou 

pracovní zátěž bez tankování. 

Výkonné motory. 

4-válcové motory o výkonu od 85 až 120 koní Vám 

poskytují konstantní výkon a mají dostatek síly, když na tom 

nejvíc záleží. Splňují emisní normu Stage V. Můžete 

pracovat s úsporou paliva při nízkých otáčkách motoru a 

maximálním točivém momentu. Profitujete tak z většího 

plošného výkonu a vyšší produktivity. 

Účinná převodovka. 

Rychlé a snadné manévrování při otáčení na souvrati nebo 

při manipulaci s bednami na ovoce. Převodovka 

REVERSHIFT v kombinaci s funkcí SMART STOP* 

automaticky aktivuje spojku, když zastavíte. Rychlost         

40 km/h dosáhnete už při otáčkách motoru 1700 ot/min. To 

šetří pohonné hmoty a snižuje hladinu hluku. 

*brzy k dispozici 

UNIVERZÁLNOST VÝKON 

Šířka  

Nexos S  

Nexos M  

Nexos MD  

Nexos L  

Nexos LD  

Nexos XL 

1 m 

1.25 m 

1.25 m 

1.45 m 

1.45 m 

1.55 m 

Motor 

75 - 120 k 

75 - 120 k 

75 - 103 k 

75 - 120 k 

75 - 103 k 

85 - 120 k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silná hydraulika. 

Vysoký hydraulický průtok 87 l/min Vám usnadňuje práci. 

Precizně tak nastavíte Vaše nářadí. Až pro 4 zadní 

elektronické rozvaděče je k dispozici průtok čerpadla          

60 l/min. Druhý, samostatný hydraulický okruh dodává 

dalších 27 l/min pro zadní zvedací závěs. 

Kabina 

Kabina 

Kabrio 

Kabina/kabrio 

Kabrio 

Kabina/kabrio 

Místo řidiče  



 
Prostorná kabina. 

6-sloupková kabina s rovnou 

podlahou nabízí u těchto traktorů s 

úzkým rozchodem úžasný prostor pro 

hlavu i nohy a vynikající výhled do 

všech stran. Zlepšená ergonomie s 

integrovanou řadicí pákou Vám nabízí 

práci bez únavy v komfortním 

prostředí.  

Čistý vzduch. 

Při použití přípravků na ochranu 

rostlin Vás kabinový filtrační systém 

kategorie 4 (podle EN 15695), plně 

integrovaný do střechy, chrání před 

prachem, aerosoly a výpary. Pečlivě 

utěsněná kabina minimalizuje jak 

vstup škodlivých látek, tak hladinu 

hluku.  

Pracujete efektivněji. Provozní spolehlivost se počítá. 

*brzy k dispozici 

Vysoká flexibilita. 

Zásuvky ISOBUS* jsou umístěny v oblasti zadního závěsu 

a střední montážní desky. Všechna Vaše nářadí s 

podporou ISOBUS můžete ovládat pomocí odpovídajícího 

ISOBUS terminálu, jako je například nový CEMIS 700. 

Osvětlení jako ve dne. 

Až osm pracovních světlometů je integrováno do nově 

navržené střechy a při soumraku osvětlí Váš pracovní 

prostor jako by byl den. Máte na výběr mezi halogenovým 

a LED osvětlením. 

Praktická podpora. 

Na úzkých souvratích Vám dynamické řízení* šetří časově 

náročné otáčení volantem. Také automatické zapínání 

vývodového hřídele Vás podporuje. Při zvedání se nářadí 

automaticky vypne, při spouštění se zapne. 

Vysoký komfort jízdy. 

S traktorem NEXOS zvládnete i dlouhé dny hravě a bez 

únavy. Kombinace výškově nastavitelné, odpružené 

přední nápravy, kabiny namontované na silentblocích a 

komfortního vzduchem odpruženého sedadla řidiče, 

poskytuje mimořádný jízdní komfort.  

Vysoká kvalita výroby. 

Při výrobě traktorů NEXOS nestojí v popředí pouze 

dlouhodobá kvalita, ale také především Vaše spokojenost. 

Od roku 2009 byly na trh uvedeny tři generace s více než 

10.000 kusy traktorů CLAAS s úzkým rozchodem. 

Vynikající servis. 

Váš úspěch vyžaduje nejen dobrý stroj, ale také silný 

servis. Naši obchodní partneři CLAAS jsou tu vždy pro 

Vás. Díky našim krátkým komunikačním linkám můžete 

obecně očekávat, že obdržíte náhradní díly do 24 hodin. 

Inteligentní výrobní procesy a kompletní kontroly kvality 

zajišťují vynikající výrobní kvalitu. Tak zajišťujeme, že se na 

svůj traktor můžete plně spolehnout v každé minutě 

nasazení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoholetý vývoj. 

Výrobní zařízení není jediným faktorem, který rozhoduje o 

úspěchu vynikajícího produktu – jde také o to, jak všechny 

pečlivě sladěné komponenty vzájemně spolupracují. 

Traktory pro vinohradnictví, ovocnářství a další speciální 

plodiny jsou vyvíjeny a vyráběny v závodě Rovigo již téměř 

35 let. 

KOMFORT SPOLEHLIVOST 



Poradí si s jakoukoliv výzvou 
Nový NEXOS. 


