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CASE IH WPROWADZA DO SPRZEDAŻY ZMIENNOKOMOROWE PRASY 

ROLUJĄCE PRZEZNACZONE DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH 

UŻYTKOWNIKÓW 

 

Niezwykle solidne komponenty i mniejsza liczba ruchomych części zapewniają wyjątkową 

wytrzymałość nowych pras RB 456 i 466HD Pro. Przystosowane do zbioru wielu upraw 

roślinnych w różnych warunkach pogodowych. Szybkie i łatwe formowanie bel o regularnym 

kształcie i wysokim stopniu zgniotu. Zdały egzamin u klientów w obszernych testach polowych 

przeprowadzonych na całym świecie. 

 

St. Valentin, 9 czerwca 2022 

 

Case IH wprowadziła do swej rodziny pras zmiennokomorowych nowy model RB HD Pro. Nowe 

maszyny zostały stworzone z myślą o większych gospodarstwach hodowlanych i firmach usługowych. 

Zapewniają formowanie bel o wysokim stopniu zgniotu przy zbiorze wielu upraw roślinnych - od roślin 

przeznaczonych na paszę aż po suchą słomę. Niezawodność i wydajność zapewniają zastosowane 

komponenty o zwiększonej wytrzymałości i mniejsza liczba ruchomych części. 

 

- Dobrze wiemy, że rolnicy i firmy usługowe często używający pras i produkujący zazwyczaj 

przynajmniej 10 000 bel rocznie dużą wagę przywiązują do wytrzymałości i niezawodności. Mając 

na uwadze ich potrzeby, wzięliśmy pod lupę każdy aspekt belowania - nie tylko szybkie formowanie 

optymalnych bel z każdej uprawy roślinnej, lecz również utrzymanie jakości przy każdej beli - mówi 

Michał Jankowski, menadżer ds. marketingu produktu marki Case IH. 

 

- W tym celu wzmocniliśmy i zwiększyliśmy rolki, wały i tylną klapę oraz zastosowaliśmy przekładnię 

główną i układ przeniesienia napędu o większej mocy, co również pozwoliło zwiększyć liczbę bel 

formowanych w ciągu godziny. Wprowadziliśmy pewne ułatwienia mające na celu zwiększyć 

niezawodność i usprawnić konserwację, jak np. poprzez zmniejszenie liczby łańcuchów napędowych 

i rolek zgniatających. 

 

Prasa RB HD Pro jest w stanie osiągnąć przepustowość nawet do 30 t materiału w czasie godziny 

i została stworzona pod kątem zbioru każdej uprawy roślinnej - od słomy i siana poprzez sianokiszonkę 

aż po uprawy przeznaczone na paszę o różnej długości cięcia, dzięki nowemu podwójnemu napędowi 

pasów i bogatemu wyborowi wybieranych z kabiny zestawów noży. Rotor o zwiększonej średnicy 

pomaga unikać zatorów, a nowa aktywna płyta podłogowa zapewnia ich szybkie usuwanie.  

 



 

 

 

 

 

- Całkowicie zmodyfikowaliśmy komorę prasy i bieg pasów - dodaje Michał Jankowski - aby osiągnąć 

bele o regularnym kształcie i wysokim stopniu zgniotu, które można efektywnie i bez strat 

przechowywać. Rozmiar beli, liczbę owinięć i stopień zgniotu można ustawić na tej samej stronie 

wyświetlacza z poziomu kabinyl 

 

Procesowi opracowania i obszernego testowania nowej prasy towarzyszyło praktyczne wykorzystanie 

pras u rolników na całym świecie, mające na celu poznanie ich potrzeb i priorytetów. W ramach 

programu testowania wykonano z wielu różnych upraw roślinnych i różnorodnych warunkach 

pogodowych 150 000 bel.  

Nowe prasy są dostępne w dwóch wersjach formujących bele o różnych wymiarach: RB456 HD Pro 

pozwala tworzyć bele o szerokości 120 cm i średnicy od 90 cm do 165 cm, natomiast model RB466 

HD Pro formuje bele o szerokości wynoszącej również 120 cm, lecz średnicy od 90 cm do 190 cm. 

Każdy model można wyposażyć w trzy wersje rotora: rotor podający bez noży, rotor z 13 lub 25 nożami, 

co w sumie daje do wyboru sześć modeli. 

 

Zamówienia na nowe prasy RB HD Pro można składać od lipca 2022 r. z terminem dostawy na wiosnę 

2023 r. 

 

*** 

 

Informacje prasowe i zdjęcia: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Marka Case IH cieszy się zaufaniem profesjonalistów dzięki ponad 180 latom doświadczenia i praktyki w branży rolniczej. 

Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną sieć profesjonalnych dealerów 

dokładających wszelkich starań, aby dostarczyć naszym klientom najwyższej klasy pomoc i rozwiązania, zapewniające 

im uzyskanie wydajności niezbędnej w gospodarstwach XXI wieku. Dodatkowe informacje na temat produktów marki 

Case IH można znaleźć w Internecie pod adresem www.caseih.com.  

 

Case IH to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych, notowanego na giełdzie 

w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico 

Azionario (MI: CNHI). Więcej informacji na temat marki CNH Industrial można znaleźć w internecie pod adresem 

www.cnhindustrial.com. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z: 

Cornelia Krischak 

Menadżer ds. PR Case IH w Europie  

Telefon komórkowy:   +43 676 88 0 86 634 

E-mail: cornelia.krischak@caseih.com 
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