LB
PRASA DO BELOWANIA – 324 / 334 / 424 / 434

SERIA LB
– NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W KAŻDEJ BELI
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WPROWADZENIE
PRASOWANIE: O DUŻEJ ZDOLNOŚCI PRZEROBOWEJ I ZWARTOŚCI
Wygląd odzwierciedla całkowicie nowe wzornictwo serii LB. Wszystkie istotne elementy konstrukcyjne, jak stabilna rama centralna,
systemy zbierania i wirowania do efektywnego zbierania i przeprowadzania prasowanego materiału do kanału prasowania, zostały
na nowo opracowane lub zaprojektowane. Inżynierowie CASE IH przejęli jednak niektóre szczególnie sprawdzone elementy konstrukcyjne dotychczasowej serii LB łącznie z systemem podwójnego wiązacza: dla zapewnienia produktywnego i niezawodnego
zbioru ziemiopłodów, od pokosów luzem do ciasno sprasowanych bel.

LB 324 I LB 334 – IDEALNE DLA ZAKŁADÓW HODOWLI ZWIERZĄT
Perfekcyjne do prasowania siana i kiszonki z traw, dostarczają bele wysokiej jakości o stosunku
szerokości do wysokości wynoszącym 80 x 70 cm lub 80 x 90 cm, które mogą być łatwo transportowane i długo składowane. Dostępna jest opcja cięcia na drobne kawałki.
LB 424 – DLA ZAKŁADÓW ŚREDNIEJ WIELKOŚCI I USŁUGODAWCÓW
Prasuje słomę, siano i kiszonkę w silnie sprasowane bele o stosunku szerokości do wysokości
wynoszącym 120 x 70 cm. Prasa dostępna jest opcjonalnie z wirnikiem do precyzyjnego cięcia.
LB 434 – PRASA DLA MAKSYMALNYCH WIELKOŚCI BELI
Przystosowana do maksymalnej wydajności w przypadku wszystkich plonów: prasuje kiszonkę,
siano i słomę w bele o stosunku szerokości do wysokości wynoszącym 120 x 90 cm i o długości
do 2,6 m – to wielkość optymalna dla ekonomicznego transportu.

MODEL

LB 324

LB 334

LB 424

LB 434

80 x 70 x 260

80 x 90 x 260

120 x 70 x 260

120 x 90 x 260

Prasa standardowa (bez narzędzi tnących)

•

•

•

•

Prasujące narzędzie tnące

•

•

Wirnikowe narzędzie tnące

•

•

•

•

Wymiary kanału prasowania
szerokość x wysokość x długość (cm)

• dostępne
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PRASA W SKRÓCIE
KONCEPCJA
Maszyny marki CASE IH jako duże, wysokowydajne prasy serii LB ze swoim postępowym wzornictwem
pasują do zakładów naszych klientów nie tylko optycznie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym bezproblemowo poradzą sobie również z wyzwaniami podczas żniw i przez długi okres użytkowania.
PRODUKTYWNOŚĆ ROLOWANIA OD PIERWSZEGO DNIA
Za pomocą monitora AFS® CASE IH kontroluje się wszystkie
kluczowe funkcje prasy łącznie z wiązaczem. Modele LB4 wyposażone są w nowy wizualny pomocniczy przyrząd sterowniczy do
podejmowania małych lub nieregularnych pokosów. Dzięki temu
nawet w takich warunkach bele są równomiernie zwarte. Na
monitorze AFS Pro 700 można równolegle nadzorować obrazy
rejestrowane przez kilka kamer wideo. Bezproblemowo możliwe
jest sterowanie prasą do belowania za pomocą terminali ciągników kompatybilnych z magistralą Isobus.
ZBIERACZ MOŻE WIĘCEJ
Nowy szybki zbieracz o szerokości roboczej do 2,40 m, z mocnymi
zębami i dodatkową rolką doprowadzającą, umożliwia utrzymanie
wysokiej prędkości przy wszystkich uprawach i we wszystkich
warunkach. Regulowany dociskacz pokosu w postaci grabi lub
rolek wraz z dodatkowym przenośnikiem ślimakowym i centralną
rolką wciągającą zapewnia szybkie i bezstratne doprowadzanie
również w przypadku materiału prasowanego o dużej objętości.
BEZPIECZNY TRANSPORT I OCHRONA GLEBY
Prasy do belowania CASE IH są amortyzowane – dla zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa i najlepszego prowadzenia na
drodze. Do wszystkich warunków zastosowań dostępny jest
duży wybór opon oraz oś pojedyncza lub tandemowa, opcjonalnie
z kierowaną tylną osią. Opony o dużych rozmiarach i kierowana
tylna oś zapewniają zmniejszenie nacisku na glebę i oszczędzają
roślinność. Mimo doskonałej mocy i wydajności nowe formujące
prostopadłościenne bele prasy serii LB charakteryzują się bardzo
kompaktową konstrukcją i nawet z ogumieniem 600 mm ich szerokość nie przekracza 3 m. W zależności od lokalnego porządku
prawnego możliwa jest jazda drogowa z prędkością do 60 km/h.
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NIEZAWODNOŚĆ ZINTEGROWANA
Sprawdzony, nadzwyczaj niezawodny system podwójnego
wiązacza w nowych prasach może być wyposażony w układ
czyszczenia sprężonym powietrzem. Chroni go to przed pyłem
i kurzem oraz gwarantuje bezzakłóceniową pracę. Opcja ta
zaprojektowana została wraz z poprawionym aktualnym
systemem czyszczenia do zastosowań w warunkach ekstremalnego zapylenia, na przykład na terenach suchych.
PERFEKCYJNE BELE W MNIEJ NIŻ 60 SEKUND
Czy to siano, słoma, czy pierwsze cięcie do silosu ciężkiego,
bogatego w cukier materiału – prasy do belowania LB
zapewniają optymalne bele i najwyższą jakość w przypadku
pasz i ściółki. Spośród czterech modeli w tej serii oraz
opcji wyposażenia w noże i wirniki tnące można wybrać
rozwiązanie optymalne dla wymagań danego zakładu lub
przedsiębiorstwa świadczącego usługi. Zwartość bel można
łatwo nastawić z siedzenia ciągnika za pomocą monitora
AFS® – niezależnie od tego, jak szybko prasa pracuje.
WIĘKSZA LICZBA RÓWNOMIERNYCH BEL NA GODZINĘ
Dzięki wysokiej prędkości zbieracza i o 14% szybszej procedurze prasowania można prasować więcej bel na godzinę i szybciej zwieźć plony – przy zachowaniu stałej zwartości, kształtu
i jakości bel, do łatwego manipulowania nimi i składowania.

ŁATWE, WYGODNE I NIEMAL NIEWYMAGAJĄCE
KONSERWACJI
Prasy do belowania CASE IH zostały zaprojektowane do wieloletniej bezproblemowej eksploatacji przy minimalnych
wymaganiach w zakresie konserwacji. Duże, odchylające się
daleko do góry klapy serwisowe z amortyzatorami gazowymi
zapewniają łatwy dostęp do wszystkich ważnych elementów
konstrukcyjnych. Schowek na 32 rolki sznurka wystarcza na
więcej niż jeden długi dzień z najwyższą wydajnością roboczą.
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MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
BEZ KOMPROMISÓW
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OBSŁUGA
Niezależnie od tego, czy korzysta się z terminalu ISOBUS ciągnika, czy z monitora wydajności CASE IH, za pomocą znormalizowanego
oprogramowania prasy i jego intuicyjnego interfejsu operatora od początku zachowuje się suwerenną kontrolę. Precyzyjne nastawy
możliwe są w czasie pracy, bez opuszczania fotela operatora, a system autodiagnostyki ostrzega w przypadku ewentualnego wystąpienia problemu.

Tryb transportowy: Na monitorze wyświetlane mogą być prędkość obrotowa WOM, godziny pracy, liczba sprasowanych bel
oraz parametry smarowania i inne parametry eksploatacyjne. Przy tej nastawie automatycznie aktywowana jest dookólna lampa
sygnalizacyjna.
Tryb roboczy: Przy prędkości obrotowej WOM powyżej 600 obr./min wyświetlacz zmienia się automatycznie, dookólna lampa sygnalizacyjna jest wyłączana, aktywowana jest dmuchawa wiązacza i układ smarowania.
Wszystko pod kontrolą: Rzut oka na wyświetlacz wystarcza dla zachowania pełnej orientacji. Nawet operatorzy, którzy nie są
jeszcze zaznajomieni z prasami CASE IH, osiągają maksymalną wydajność dzięki jasnej strukturze intuicyjnego interfejsu operatora.
A ponadto: po dokonaniu pierwszej nastawy prasy nawet w przypadku zmiany ciągnika nie jest konieczne przeprowadzenie dopasowania – system kontrolny działa tak samo z monitorami CASE IH i terminalami ISOBUS.
Przegląd funkcji kontrolnych: W trybie roboczym automatycznie nadzorowane są stan sznurka i pozycja noży. Sygnalizowane
są również deformacje lub pęknięcie sworzni ścinających. Dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa czujnik na zsuwni bel
sygnalizuje zakończenie procesu rozładunku.
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PODBIERANIE
POKOSÓW
BEZ STRAT
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PODBIERANIE I WSTĘPNE ZAGĘSZCZANIE
Prasy LB marki CASE IH likwidują presję spiętrzenia prac. Zbieracz jest dostatecznie szeroki, aby zebrać również największe pokosy
kombajnów zbożowych, zespołów żniwnych lub zgrabiarek pokosowych. Zacząć można natychmiast – ze świadomością, że formująca prostopadłościenne bele prasa LB gładko i efektywnie spełni związane z nią oczekiwania.

AMORTYZOWANY ZBIERACZ
Zbieracz LB pracuje na wysokości optymalnej do zebrania materiału żniwnego bez utrudnień. Duże koła kopiujące oszczędzają
grunt podczas obrotów na uwrocie, a dla różnych warunków glebowych przestawiany hydraulicznie w pionie zbieracz dysponuje
regulowanym resorowaniem zapewniającym optymalne prowadzenie po ziemi. W przypadku nierównomiernych pokosów istnieje
możliwość ręcznej regulacji dociskacza pokosu.
NIC NIE POZOSTAJE NA POLU
Za pomocą solidnego zbieracza o szerokości od 1,98 do 2,4 m ze stabilnymi zębami stalowymi prasy do belowania LB całkowicie
zbierają materiał żniwny z pokosu. Za pomocą dwóch centralnie zwężających się przenośników ślimakowych materiał transportowany jest efektywnie i bez zakłóceń do kanału wstępnego prasowania, który jest w ten sposób równomiernie napełniany. Dzięki temu
bele kiszonki zachowują swoją wysoką wartość odżywczą i wstępnie nastawione wymiary, dla zapewnienia efektywnego transportu
i ułatwienia układania w stosy. Czujniki prowadzą operatora również po cienkich i nierównomiernych pokosach tak, że powstają
równomiernie zwarte bele.

ŁATWO DOSTĘPNE NARZĘDZIA TNĄCE
Dzięki wyciąganej podłodze zespołu nożowego można łatwo
naostrzyć lub wymienić noże.

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI BEZ NARZĘDZI
Koła kopiujące zbieracza można nastawić bez użycia narzędzi
dla optymalnej wydajności w polu.
9

BELE PIERWSZEJ JAKOŚCI W KILKA MINUT
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PROCES PRASOWANIA
Niezależnie od tego, czy zbierana jest słoma na ściółkę, lekkie siano, czy sianokiszonka o długich, krótkich lub delikatnych
źdźbłach, formujące prostopadłościenne bele prasy LB dostarczają perfekcyjnych bel niezawodnie i w kilka minut. Z pomocą
czterech modeli tej serii i dostępnych wariantów noży można we wszystkich okolicznościach uzyskać optymalne żniwa i perfekcyjnie sprasowane bele.

SKUTECZNY WIRNIK TNĄCY
Wysokowydajny wirnik dostępny w dwóch szerokościach
wyposażony jest na zmianę w długie i krótkie zęby, które
zapobiegają zatkaniu. W zależności od modelu do 29 noży
zapewnia teoretyczną długość cięcia wynoszącą 40 mm.
Kompaktowo sprasowany materiał żniwny można później
łatwo rozdzielić w budynku inwentarskim na stole paszowym.
RÓWNOMIERNIE ZWARTE BELE
Kiedy kanał wstępnego prasowania zostanie napełniony do
optymalnej gęstości, materiał żniwny przesuwany jest przez
grabie podające do góry, do kanału prasowania. Powtarzane
jest to kilkakrotnie, aż do osiągnięcia żądanej długości beli.
Podczas procesu prasowania trójwymiarowy system zagęszczania kanału prasowania zapewnia stabilny kształt bel.
Z pomocą systemu podwójnego wiązacza co 45–60 sekund
powstaje kompaktowa bela. Obciążenie i zużycie sznurka do
wiązania są przy tym minimalne.

LEPSZE MANIPULOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Płody rolne zebrane czysto z pól oraz bezpieczne stosy na
przyczepach i w stodołach – dzięki zwartym, stabilnym i łatwym w manipulowaniu belom.

PIĘĆ OPCJI MECHANIZMU TNĄCEGO:
Bela 0,80 m

Cięcie zgniatające – 6 noży

Bela 0,80 m

Wirnik, średnio drobne cięcie – 9 noży

Bela 0,80 m

Wirnik, krótkie cięcie – 19 noży

Bela 1,20 m

Wirnik, średnio drobne cięcie – 15 noży

Bela 1,20 m

Wirnik, krótkie cięcie – 29 noży

Trójwymiarowy system zagęszczania zapewnia równomierny
nacisk ze wszystkich stron i gwarantuje nieprzerwanie zwarte
bele.
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PODWÓJNY WIĄZACZ:
NIEDOŚCIGNIONA NIEZAWODNOŚĆ
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NIEZAWODNE WIĄZACZE
W zależności od modelu formujące prostopadłościenne bele prasy LB marki CASE IH wyposażone są w cztery lub sześć wysokowydajnych wiązaczy, które zapewniają perfekcyjną wydajność wiązania każdej beli.
Mocne dmuchawy oczyszczają wiązacze z pyłu i słomy i w ten sposób zapewniają niezmiennie wysoką wydajność. Przestronne i pyłoszczelne schowki z boku prasy oferują miejsce na 32 rolki sznurka.

BEZPIECZNIE I NIEZAWODNIE
Kiedy materiał żniwny trafia do kanału prasowania, dwie rolki
doprowadzają sznurek nad i pod belą. W ten sposób automatycznie
zapobiega się naprężeniu sznurka, zwłaszcza w przypadku ciężkiego
materiału żniwnego. Na każdej beli wiązane są dwa węzły na każdym
sznurku. Pierwszy przed prasowaniem bel łączy obie rolki sznurka,
a drugi kończy proces prasowania po osiągnięciu prawidłowej długości beli. Czujniki na wiązaczach wykrywają zerwanie sznurka lub
brak wiązania.

DUŻE SCHOWKI ZABEZPIECZONE PRZED PYŁEM
Miejsce na 32 rolki sznurka

ZACHOWAĆ FORMĘ
Prasy LB wyposażone są w zsuwnię bel, którą można złożyć
hydraulicznie do łatwego i bezpiecznego transportu. Na zsuwni,
w uszczelnionych łożyskach zamontowane są rolki zapewniające
bezzakłóceniową pracę i długi okres użytkowania.
DO DWÓCH WYPYCHACZY NA KAŻDĄ PRASĘ
Standardowy wypychacz bel opróżnia kanał prasowania. Dodatkowy
wypychacz częściowy wyrzuca tylko ostatnią gotową belę, aby
możliwe było złożenie zsuwni bel do transportu drogowego. Skonstruowane na nowo boczne ściany kanału prasowania otwierają
się w tym celu na tyle, że podczas wypychania nie może dojść do
zablokowania. Następna, niegotowa jeszcze bela pozostaje w kanale
prasowania; przy rozpoczęciu pracy na nowym polu natychmiast
możliwe jest ponowne prasowanie perfekcyjnie uformowanych bel.

WBUDOWANY WYPYCHACZ STANDARDOWY
I CZĘŚCIOWY
Preselekcja nie jest konieczna – należy po prostu
aktywować żądany system, aby całkowicie opróżnić kanał prasowania lub wypchnąć tylko ostatnią
gotową belę.
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ZWINNY W POLU, SZYBKI NA DRODZE
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TRANSPORT I KONSERWACJA
Dzięki resorowaniu osi prasy do belowania CASE IH zapewniają doskonałe możliwości manipulacji, a dla dopasowania do konkretnych warunków pracy dostępne są różne wielkości opon. Można wybrać oś pojedynczą lub tandemową, tę ostatnią z kierowaną osią
tylną lub bez. Układ zapewnia kąt wychylenia wynoszący 17 stopni, aktywowany jest automatycznie podczas prasowania i chroni
w ten sposób grunt i darń. Podczas jazd transportowych i cofania oś kierowana jest zablokowana.

PROSTA EKSPLOATACJA, NIEMAL NIEWYMAGAJĄCA KONSERWACJI
Prasy LB marki CASE IH opracowane zostały do bezzakłóceniowej eksploatacji i – pomijając rutynowe smarowanie i pielęgnację
– nie wymagają konserwacji. Podnoszone daleko do góry ściany boczne wspomagane przez amortyzatory gazowe umożliwiają
bezpośredni dostęp do wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych.
Ogólnie prasy zaprojektowane zostały z myślą o zapewnieniu optymalnego dostępu, aby skrócić czas potrzebny na wykonanie
czynności konserwacyjnych i umożliwić wydłużenie czasu produkcyjnego w polu.

CENTRALNE SMAROWANIE
Na życzenie dostępny jest układ automatycznego smarowania łożysk, automatyczne smarowanie łańcuchów jest
wyposażeniem standardowym.

ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI
Wyposażenie standardowe pras do belowania LB obejmuje
silne reflektory robocze po obu stronach – do wczesnego
rozpoczęcia prac przed wschodem słońca.
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ADvANCED fARMING SYSTEMS
ABY WYPRZEDZIĆ INNYCH – ADVANCED FARMING SYSTEMS DLA PRAS
Znane narzędzie zarządzające AFS® dostępne jest teraz opcjonalnie również dla pras do belowania.
■ Profesjonalne zarządzanie operacyjne to różnica między zarabianiem pieniędzy a wydawaniem pieniędzy
– decydująca w dzisiejszym świecie zdeterminowanym przez ekonomię.
■ Aby udostępnić aktualne i dokładne dane zapewniające efektywną pracę, prasy do belowania CASE IH
wyposażone w systemy rejestracji danych rejestrują dane dotyczące poszczególnych bel (wilgotność,
masa, pozycja na polu) oraz dane zbiorcze.
■ Dane te zawierają precyzyjną informację dotyczącą liczby bel na danym polu oraz plonu ogólnego i dzięki
temu pozwalają na dokładną analizę i planowanie.
■ Oprogramowanie umożliwia wczytanie danych do wykresów z możliwością indywidualizacji, które odzwierciedlają istotne parametry bel według wymagań użytkownika lub klientów aż do najdrobniejszych
szczegółów („poziom zmiany roboczej“) lub w formie zbiorczej.
■ Jeżeli ciągnik rolniczy i prasa wyposażone są w antenę AFS 162, odpowiednie oprogramowanie CASE IH
umożliwia rejestrację pozycji bel i zbiorów na kartach i zbiór bel posortowanych według zawartości
wilgoci, masy lub innych parametrów.

Pozostań na prowadzeniu – Zarządzanie operacyjne
za pomocą Advanced Farming Systems
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ZOPTYMALIZUJ PRASĘ DO SWOICH WYMAGAŃ
STWÓRZ „WŁASNY STANDARD”
■ Pakiet komfortowy: Udostępnij swoim operatorom coś dobrego, a oni zatroszczą się o maszyny: wyposażenie to obejmuje dużą, zabezpieczoną przed pyłem skrzynkę narzędziową do prac w warunkach polowych, poręcz dla platformy
roboczej i stanowisko do mycia rąk w dni o dużym zapyleniu.
■ Luksusowy pakiet oświetleniowy: Lampy dla zbieracza i wiązacza ułatwiają prasowanie i konserwację w nocy.
■ Waga do ważenia bel: Rejestruje dokładny ciężar bel. Ciężar jest rejestrowany i odzwierciedla wydajność prasy i plon
z powierzchni zbioru płodów rolnych.
■ Czujnik wilgotności: Czujnik mierzy wilgotność beli za pomocą specjalnych kół pomiarowych do rejestracji długości beli.

Bale weighting system
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PRZYJAZNA KONSERWACJA
Dość nerwów związanych ze żmudną konserwacją! Ułatwią ją prasy do belowania LB marki CASE IH: dzięki bardzo małym
wymaganiom dotyczącym codziennej konserwacji, którą wykonuje się w okamgnieniu, można szybko przejść do ważniejszych spraw – zwiezienia plonów swoich lub klientów.

Kupując maszynę marki CASE IH, można być pewnym, że zyskuje się nie tylko najlepszy możliwy produkt, ale także najlepsze możliwe wsparcie ze strony sprzedawcy.
Sprzedawca CASE IH chętnie doradzi w zakresie zakupu i finansowania odpowiedniej maszyny i dostarczy potrzebne produkty, aby wspomóc Państwa i Państwa maszyny za pomocą serwisu i części zamiennych,
tak jak oczekują Państwo od takiej silnej marki, jak CASE IH.

WSZYSTKIE CZĘŚCI I SERWIS, ABY MASZYNY
POZOSTAŁY W EKSPLOATACJI
U swojego lokalnego sprzedawcy znajdą Państwo kompletny
asortyment części zamiennych i elementów konstrukcyjnych
CASE IH oraz kompletne programy serwisowe, a także świadczenia gwarancyjne, które wyznaczają standard w branży. Znajdą
tam Państwo również ekspertyzy doświadczonych serwisantów
przeszkolonych przez producenta, którzy angażują się w to, aby
rok w rok mogli Państwo maksymalnie wykorzystywać godziny
pracy.

ODWIEDŹ NASZ fANSHOP
WWW.CASEIHSHOP.COM
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PRZEZ CAŁĄ DOBĘ – WSZĘDZIE
Obsługa klienta CASE IH Max Service oferuje Państwu całodobowy
serwis, przez siedem dni w tygodniu. Z pomocą serwisu, produktów
i części zamiennych dbamy o to, aby Państwa zakład pracował bez
zakłóceń, zwłaszcza w okresach, które są decydujące dla wyniku
działalności operacyjnej. Max Service wspiera również Państwa
sprzedawcę pod każdym względem. Ważne jest dla nas, aby mogli
Państwo zmaksymalizować okres eksploatacji maszyn CASE IH,
a tym samym również zysk z kapitału. W tym celu nasi technicy
serwisowi są zawsze do dyspozycji.

OD PONAD 50 LAT OFERUJEMY MOŻLIWOŚCI
FINANSOWANIA
Dzięki rozległemu doświadczeniu w rolnictwie CNH Capital
dokładnie wie, czego Państwo potrzebują: konkurencyjnego
finansowania maszyn z elastycznymi płatnościami, które
umożliwia zmniejszenie płatności jednorazowych w przypadku leasingu operacyjnego lub finansowego. Dla innych potrzeb
finansowych dostępny jest wybór kart kredytowych dla
rolnictwa. Możemy pomóc nawet w finansowaniu materiałów
eksploatacyjnych lub dzierżawy. Z nami znajdą Państwo opcje
finansowania odpowiednie dla Państwa zakładu.

MODELE
WYMIARY BELI
Szerokość x wysokość (cm)
Maksymalna długość (cm)
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CIĄGNIKA
Minimalna moc WOM (kW/KM)
Przyłącza hydrauliczne (pojedyncze)
(podwójne)
ZBIERACZ
Szerokość robocza (DIN 11220) (m)
Koła kopiujące
WIRNIK / MECHANIZM TNĄCY
Maksymalna liczba noży
Demontaż noży
Wsuwanie / wysuwanie noży
Zabezpieczenie przeciążeniowe noży
UKŁAD DOPROWADZANIA
Podajnik
Grabie podające
TŁOK PRASY
Prędkość (skoki/min)
Długość skoku tłoka (mm)
WIĄZACZ
Liczba wiązaczy
Typ
Typ sznurka
Liczba dmuchaw do czyszczenia wiązacza
Kontrola wiązacza
Zapas sznurka
KONTROLA ZBICIA BEL
Kanał prasowania sterowany 3-stopniowo
Możliwość ręcznego sterowania
OGUMIENIE
Z pojedynczą osią

LB 324
STANDARD

LB 324
UGNIATACZ
SIECZKARNIA

LB 324
WBUDOWANY
WIRNIK TNĄCY

80 x 70
260
75/102
1
1

80/110
1
2

75/102
1
1

1.98
6
bez narzędzi

2 chwytaki z 6 pojedynczymi zębami
4 zęby

3 chwytaki z 6 pojedynczymi zębami
6 zębów

–
–
–
–

6
bez narzędzi

9 lub 19
bez narzędzi
hydraulicznie
pojedynczo amortyzowane

Zęby wirnika w układzie „W”, 2 chwytaki z 6 pojeszerokość wirnika 800 mm dynczymi zębami
4 zęby
4 zęby

3 chwytaki z 6 pojedynczymi zębami
6 zębów

–
–
–
–

Zęby wirnika w układzie „W”, 3 chwytaki z 9 pojeszerokość wirnika 800 mm dynczymi zębami
4 zęby
6 zębów

48
710

105/141
1
2

4

4

32

120 x 90
260
90/122
1
1

110/150
1
2

2.23
15 lub 29
bez narzędzi
hydraulicznie
pojedynczo amortyzowane

–
–
–
–

Zęby wirnika w układzie „W”, 3 chwytaki z 9 pojeszerokość wirnika 1200 mm dynczymi zębami
6 zębów
6 zębów
48
710

podwójny wiązacz
110-150 M/kg, tworzywo sztuczne
4
6
6
2 standardowo
za pośrednictwem monitora i mechanicznego sygnału z siedzenia ciągnika
32

6

15 lub 29
bez narzędzi
hydraulicznie
pojedynczo amortyzowane
Zęby wirnika w układzie „W”,
szerokość wirnika 1200 mm
6 zębów
48
710

6

32

6
32

kontrola za pomocą monitora AFS Pro 300 lub AFS Pro 700
standard

Z kierowaną osią tandemową
WYMIARY
Długość transportowa (mm)
Wysokość z osią pojedynczą (mm)
Szerokość (ogumienie 600/55-22.5PR) (mm)
Szerokość (ogumienie 710/40R22.5) (mm)
Maks. szerokość z osią tandemową (mm)
Masa (około) z osią tandemową (kg)
DALSZE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
I SPECJALNE
Automatyczne centralne smarowanie
Wypychacz bel
Reflektor roboczy
Błotniki
Hydraulicznie składana zsuwnia rolkowa
Drukarka

85/114
1
1

1.98
2, z możliwością przestawiania w pionie bez użycia narzędzi

9 lub 19
bez narzędzi
hydraulicznie
pojedynczo amortyzowane

4

95/130
1
2

LB 434
WBUDOWANY
WIRNIK TNĄCY

LB 434
STANDARD

120 x 70
260

80/110
1
2

48
710

4

LB 424
WBUDOWANY
WIRNIK TNĄCY

LB 424
STANDARD

80 x 90
260
95/130
1
2

–
–
–
–

LB 334
WBUDOWANY
WIRNIK TNĄCY

LB 334
UGNIATACZ
SIECZKARNIA

LB 334
STANDARD

–

–

620/50R22,5 154D

–

–

7570
3140
2580
2610
2570
7250

7570
3140
2580
2610
2570
7250

7600
3230
2580
2610
2570
8400

7570
3140
2580
2610
2570
7350

7570
3140
2580
2610
2570
7350

600/55-22.5 lub 710/40-22.5
500/50-17
560/45R22,5 152D
620/50R22,5 154D
7600
3230
2580
2610
2570
8600

–

620/50R22,5 154D

–

620/50R22,5 154D

7570
3140
2950
2990
2950
8450

7600
3230
2950
2990
2950
9700

7570
3140
2950
2990
2950
8650

7600
3230
2950
2990
2950
9900

standard
standard
standard
standard
standard
opcjonalnie

Bezpiecznie jedzie się lepiej. Przed pierwszym uruchomieniem należy przeczytać instrukcję eksploatacji. Upewnić się, że wszystkie elementy obsługi działają bez zarzutu. Przestrzegać również tabliczek informacyjnych umieszczonych na ciągniku i korzystać z urządzeń zabezpieczających dla własnej ochrony. Niniejszy druk przeznaczony jest do użytku międzynarodowego. Dostępność niektórych modeli oraz wyposażenia standardowego i specjalnego mogą różnić się w zależności od kraju. CASE IH zastrzega sobie prawo do dokonania w każdej chwili i bez
uprzedniej zapowiedzi zmian wzornictwa i wykonania technicznego, nie zobowiązując się w jakikolwiek sposób do zastosowania ich do już sprzedanych jednostek. Informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszej broszurze są dokładne na tyle, na ile było to możliwe w momencie jej złożenia
do druku, mogą jednak również ulec zmianie bez uprzedniej zapowiedzi. Ilustracje mogą przedstawiać wyposażenie specjalne oraz niekompletne wyposażenie standardowe. Środki smarowe
CNH Deutschland, Benzstr.1, D-74074 Heilbronn – CNH Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St. Valentin
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