
Uw VOORDELEN.

Topklasse ergonomie
op ARION 400: hef, 
transmissie en frontlader 
via joystick-bediening.

Totaalzicht
De PANORAMIC-cabine op 
ARION400: exclusief bij 
CLAAS.

Nieuwe voorasvering
De PROACTIV op ARION 
500-600 corrigeert bij het 
optrekken, afremmen en in 
bochten.

Nieuwe CEBIS 
aanraakscherm
Alle bedieningen binnen 
handbereik. ISOBUS-
compatibel.

Topservice van een 
topteam
1+2 jaar MAXI CARE 
garantie: aanpasbaar 
volgens uw behoeften.

CLAAS Financial 
Services
Financieringen vanaf 0% 
intrest op 36 maanden.

6 ACTIE-modellen.
van 100 tot 205 pk

De unieke CLAAS-troeven.

Rue Grand Champ 12
5380 FERNELMONT
081 / 250 909
info@ag-tec.be
www.ag-tec.be

CONCEPT-ACTIE       
AGRIBEX 2022

www.ag-tec.be

Uitstekend uitgeruste tractoren aan scherpe 
voorwaarden.

Kiezen voor een CONCEPT-model betekent: een uitstekend 
uitgeruste trekker aan een zeer aantrekkelijke prijs.  Door 
vroeg te beslissen bent u verzekerd van een tijdige levering.                   
Bovendien zijn alle tractoren gedekt door de MAXICARE-
PROTECT garantie 1+2 jaar, aanpasbaar volgens uw 
behoeften.                                                                        
Interessante financierings- en leasingsvoorwaarden met 
CLAAS Financial Services.                                             
Informeer zeker bij uw CLAAS-dealer. 



ARION 420 
CONCEPT

100 pk Stage V. Quadrishift, 
electr. hef. Vaste uitrusting: 
CIS zwart/wit scherm, 
joystick, pitonfix en 
hoogteverstelbare trekhaak, 
pneumatische én 
hydraulische wagenrem, 60 
ltr 3 DW verdelers, 
PROACTIV geveerde 
vooras, 540/540eco & 
1000, luchtgeveerde stoel, 
airco, spatborden voor- en 
achteraan, 440/65R24 - 
540/65R34.

Actie geldig tot 31.12.2021 en voor tractoren met een vaste uitrusting. Contacteer uw 
claas-agent voor alle details. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief en niet bindend. MAXI 
CARE garantie 1+2 jaar incluis en aanpasbaar.

Actie geldig tot 31.12.2021 en voor tractoren met een vaste uitrusting. Contacteer uw 
claas-agent voor alle details. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief en niet bindend. MAXI 
CARE garantie 1+2 jaar incluis en aanpasbaar..

ARION 660 
CONCEPT

205 pk Stage V. Traploze 
CMATIC. CIS+ 
kleurenscherm, pneumat. 
en hydr. wagenrem, 
LoadSensing 150 ltr/min, 4 
EH-DW verdelers, geremde 
PROACTIV vooras, Power 
Beyond, 540/540eco & 
1000/1000eco, luchtgev. 
stoel, airco, ISOBUS 
voorbereiding, extra electr. 
aansluitingen, spatborden,          
540/65R30 - 650/65R42 
Michelin.

Tractoren voor het 
zwaardere werk.

Aan U de keuze in de 205 
pk-klasse.

ARION 530 
CONCEPT

145 pk Stage V. 24+24 
Hexactiv, Revershift, 
SmartStop. CIS 
kleurenscherm, 
hoogteverstel-trekhaak, 
pneumat. én hydr. 
wagenrem, LS 110ltr/min, 3 
DW, PROACTIV vooras, 
540/540eco & 1000/
1000eco, luchtgeveerde 
stoel, airco, ISOBUS 
voorbereiding, extra electr. 
aansluitingen in cabine, 
spatborden, 540/65R28 - 
650/65R38 Vredestein.

4-cilinder tractoren voor 
veld en boerderij.

Actie geldig tot 31.12.2021 en voor  tractoren met een vaste uitrusting. Contacteer uw 
claas-agent voor alle details. Alle afbeeldingen zijn louter illustratief en niet bindend. 
MAXI CARE garantie 1+2 jaar incluis en aanpasbaar. 

67.000,00             
excl btw

84.000,00              
excl btw

114.500,00                      
excl btw

ARION 440 
CONCEPT

125 pk Stage V. Quadrishift, 
electr. hef. CIS zwart/wit 
scherm, joystick, pitonfix en 
hoogteverstelbare trekhaak, 
pneumat. én hydr. 
wagenrem, 100 ltr/min, 3 
DW, PROACTIV vooras, 
geveerde Panoramic cab, 
540/540eco & 1000, 
aftakas-automaat, luchtgev. 
stoel, airco, spatb. voor- en 
achteraan, 480/65R28 - 
600/65R38 Michelin.

75.000,00           
excl btw

ARION 630 
CONCEPT

165 pk Stage V. 24+24 
Hexactiv, Revershift, 
SmartStop. CIS 
kleurenscherm, 
hoogteverstelbare trekhaak, 
pneumat. én hydr. 
wagenrem, LS 110ltr/min, 4 
DW, geveerde vooras, 540/
540eco & 1000/1000eco, 
luchtgev. stoel, airco, 
voorbereiding ISOBUS,  
extra electr. aansluitingen in 
cabine, spatborden, wielen 
540/65R30 - 650/65R42 
Michelin.

AXION 800 
CONCEPT

205 pk Stage V. 24+24 
Hexactiv, CIS 
kleurenscherm, SmartStop, 
CLAAS fronthef 4,6t met 3 
hydr. koppelingen, 
pneumat. en hydr. 
wagenrem, LS 150 ltr/min, 
4 DW verdelers, Pwr 
Beyond, PROACTIV 
geveerde vooras, 540/
540eco & 1000, luchtgev. 
stoel,  airco, spatb. voor- 
en achter, 1jaar Telematics 
Basic. 600/65R28 - 650/
65R42 Michelin.

96.000,00 (40km)   
98.000,00 (50km)              

113.000,00             
excl btw


