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Elektronisk ballestyringssystem
Giver total kontrol fra det 
øjeblik presningen startes, 
og har indbygget
fejlfindingsalarmsystem 
for mere effektiv funktion.

Ideel balleform 
Stærke medbringere giver
præcis rotation af afgrøden,
uanset forholdene.

Kvalitet til strøelse og foder
Processen med at danne ballen
i tre lag giver fremragende
ballekvalitet og udseende, 
og gør den modstandsdygtig
overfor vind og vejr.

Perfekt formet og pakket
Det fjederstrammede
kontrolsystem danner en
balle med en diameter på
1,25 m af høj kvalitet og
fremragende presningsgrad.

En sikker landing
En fjederbelastet ballerampe
skubber ballen ud af bagklappen
for at undgå udvendige skader 
på ballen.

Minimale skader 
Brede ballondæk kan leveres 
for bedre håndtering og færre
strukturskader på grund 
af jordpakning.

To funktioner i samme
arbejdsgang
RB 344 SILAGE-PACK sparer
føreren tid og anstrengelser
ved at kombinere presning 
og wrapping i en effektiv
arbejdsgang.
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EGENSKABER3

KOMPAKT, LET OG MANØVREVENLIG

Intet går til spilde
RB pressere har en 
2,0 meter bred pick-up, 
med tæt tandafstand og
fremragende højdekontrol.

Indføring med stor kapacitet 
Den 1,4 meter brede,
højkapacitets rotorindføring
eller snitter er 20 cm bredere
end ballekammeret, hvilket
giver presning med høj
kapacitet og kompakte baller
med faste hjørner.

Fuld omvikling fra ende til anden
Elektronisk styret net eller garn 
(hvis specificeret), giver solide, 
tætte baller af fremragende kvalitet.

Hos Case IH vil vi gerne holde landmændene produktive, især under

høsten. Derfor har vi introduceret en ny rundballepresser med fast ballekammer,

som er i stand til at presse med utrolig høj hastighed og effektivitet.

Enkelt design, pålidelig præstation. Princippet i det gennemprøvede

RB 344 design er enkelt og effektivt, og indeholder mange funktioner som giver

landmændene og maskinstationerne den hjælp der kræves til en succesfuld høst.

Der mangler intet. Den brede pick-up med tæt placerede tænder 

og lange skærme sikrer, at hele afgrøden samles op og føres til 

ballekammeret i et jævnt præcist flow.

Formet helt præcist efter dine specifikationer.
Balle presningsgraden kan justeres og overvåges fra førerkabinen og

omviklingssystemet er uovertruffet - der er ingen problemer i at rulle 

den perfekte balle, uanset afgrødens art eller forholdene.

Kvalitet i hver balle. Med et fremragende kontrolsystem for

presningsgraden, vil RB presserne fremstille en næringsfuld balle af perfekt 

form og udseende, med en kerne af lav presningsgrad, som vil give bedre

foderkvalitet og gøre det lettere at rulle den ud.

Stort udvalg af ekstraudstyr. RB 344 (1,25 meter ballediameter) 

elektronisk styret omvikling, med systemer der passer til en lang række

presseropgaver.

RB 344 rotor/snitter – 2,0 meter pick-up, perfekt til maskinstationer

eller større landbrug med behov for høj kapacitet til alle typer afgrøder.

RB 344 SILAGE-PACK – rotor-/snitterversion med wrapper og 

2,0 meter pick-up, til større landbrug og maskinstationer, der har behov 

for filmomvikling med minimal arbejdsindsats.

Mulighed for mange typer afgrøde. Uanset om det er foder-,

strøelse- eller kontraktballer, vil den nye RB 344 rundballepresser presse 

dem snittet, rullet, bundet, omviklet og klar til opbevaring hurtigere end 

de konkurrerende mærker.

Klart udsyn til skåret. Føreren har fremragende 
udsyn over pick-uppen hen over hele dens bredde. 
Dette er med til at sikre balleformen.

Bedre jordstruktur. Med store ballondæk mindskes
jordpakning, især ved foragervendinger under 
våde forhold.

RB 344 SILAGE-PACK designet til forbedret
foderkvalitet og til arbejde i marken under 
alle forhold.
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4Den 2,0 meter brede pick-up sikrer fuldstændig 
opsamling af afgrøden.

Fremragende udsyn fra traktorsædet.

En frontmonteret rullekit halmtilholder (ekstraudstyr)
giver øget præstation i store mængder ensilage og hø.
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HURTIG OG LET PRESNING

PICK-UP, INDFØRING OG SNITNING5

Intet går til spilde. RB rundballepressere med en 2,0 meter bred 

pick-up, som har tæt tandafstand for at sikre, at al afgrøde opsamles 

fra skåret. Tænderne er fjedermonteret for at kunne trække sig tilbage 

og derved undgå skader på drivlinien.

Præcisionsbetjening. Pick-uppen har hydraulisk lift, som sammen 

med det fjederbelastede flydesystem og støttehjul sikrer, at marken efterlades

ren og pæn. Den let justerbare fjeder forhindrer pick-uptænderne i at gå i

jorden. Som standard er RB rundballepressere udstyret med en halmtilholder 

af pladetypen, og kan, som ekstraudstyr, forsynes med en halmtilholder 

af rulletypen. Dette er især nyttigt i afgrøde med store stråmængder, 

hvor rullerne vil give et mere jævnt lag, og dermed øget kapacitet.

Jævn og konstant indføring. RB pressere er monteret med

rotorindføring, som modsvarer kapacitetsbehovene og sikrer, at alt materialet

føres til ballekammeret i et jævnt og konstant flow. Et manuelt reverseringssystem

for indføringen, på begge modeller, sikrer hurtig frigøring af eventuelle

blokeringer. Som ekstraudstyr kan leveres et hydraulisk reverseringskit, 

som giver mulighed for at fjerne tilstopninger uden at forlade førersædet. 

Klart udsyn til skåret. Føreren har frit udsyn til pick-uppen over hele

bredden. Dette giver maksimal opsamling af afgrøden og balleformning.

Mindre risiko for jordstrukturskader. RB pressere er monteret 

med store ballondæk, som sikrer minimal jordpakning, især under 

vendinger ved forager.

Stærk rotor/snitter. Designet som en fast del af presseren, har den 

1,4 meter brede rotor/snitter et hurtigt omskiftersystem, som giver lette skift

mellem 3, 7 og 15 knive. De el-styrede knive sikrer baller af høj presningsgrad,

højt næringsindhold og let fordeling. Der kan indsættes blændplader i stedet

for knive, hvis dette er nødvendigt. Med rotorsnitteren kan man opnå op til

20% forøgelse af presningsgraden.

Velformede, vejrbestandige. For bedre baller og stabilitet, 

kan føreren indstille knivene til at trække sig tilbage på præcist det 

rigtige tidspunkt, så der efterlades et usnittet yderste lag før omvikling.

Rotorsnitteren sikrer jævnt, præcist afgrødeflow 
hvilket giver maksimalt udnyttelse af maskinen.

Et fejlsikkert ukompliceret sikkerhedssystem 
beskytter alle knivene.

Der kan vælges enten 3, 7 eller 15 knive 
ved hjælp af et hurtigt skiftesystem.
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Ballemedbringere giver præcis fremføring 
af afgrøden under alle forhold.

Presningsgradkontrolsystemet er perfekt 
til at producere tætte baller i alle afgrøder.

Den meget stærke bundvalse giver nænsom, 
men stabil rotation, og understøtter ballens vægt.
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PERFEKT FORMET TIL OPBEVARING OG TRANSPORT

BALLEFORMNING7

Enkelt design for effektiv funktion. RB bruger et enkelt og effektivt

kæderulle træksystem til at forme den ideelle balle, uafhængig 

af afgrødens type eller forholdene.

Fast og nænsom rotation. En kraftig bundvalse er monteret direkte

bag pick-uppen og indføringsenheden. Denne valse understøtter ballens vægt,

mens den formes. Svejsede stålslagler monteret hen over hele valsens bredde

giver øget ballerotation, og er med til at producere en vejrbestandig balle 

af fremragende form.

Stærk og holdbar. Ballekammeret har et helt lukket kæde- og

elevatorsystem, som bruger 34 stærke halmtilholdere, som holder ballen 

fast, mens den formes. Mens ballens diameter øges i takt med størrelse og

presningsgrad, presser halmtilholderne sig ind i ballens yderside og holder

godt fast i ballen uden at glide af. Denne præcise rotation i den tidlige fase,

gør det lettere at rulle ballen ud, helt ind til kernen. 

Perfekt form og struktur. Ballen formes i tre lag, hvilket sikrer

fremragende ballekvalitet og udseende, og gør ballen meget modstandsdygtig

overfor vejr og vind. 

Altid rene og i god form. Afstrygerrullerne af stål er designet til at

hindre ophobning af afgrøde i kammeret og er især vigtige, når der presses

ensilage og fugtige eller klæbrige afgrøder.

Indstil rigtigt fra starten. For at give lettere vedligeholdelse, holder

fabriksindstillede kædestrammere presseren kørende med optimal præstation.

Elektronisk kontrol af presningsgrad. For at producere den ideelle

balle, styres presningsgraden med to stærke fjedre. Når kernen er dannet, 

og ballen begynder at vokse, overvåger to elektroniske kontrolanordninger,

monteret mellem bagklappen og presserrammen, trykket i ballekammeret. 

Den ønskede presningsgrad er forindstillet på performance monitoren, 

og når dette niveau er nået, vil omviklingsprocessen automatisk starte, efter 

at have givet føreren et advarselssignal. Dette enkle og effektive kontrolsystem

giver føreren mulighed for præcise justeringer af presningsgraden afhængig 

af afgrødeforholdene.

De producerede baller består af tre lag 
af forskellig presningsgrad.
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8Fremragende adgangsforhold og isætning 
af bindegarn eller net.

RB 344 SILAGE-PACK. Sikrer at ballerne bliver
wrappet med det samme.

Op til seks garnnøgler kan medbringes for at sikre 
en fuld dags presning.
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RULLET OG OMVIKLET PÅ UNDER 
ET MINUT MED RB SILAGE-PACK

BINDING OG OMVIKLING9

Omviklet, så de bliver ved med at holde formen. RB presserne

sikrer, at ballerne formes og omvikles helt ud til kanterne, så de bevarer

foderværdien og holder faconen under opbevaring.

Omvikling fra kant til kant. Netomvikleren er bredere end

ballekammeret, hvilket gør det muligt at benytte ekstra brede net, og dermed 

få baller med perfekt udseende. Dette hurtige og enkle system sikrer ensartet

omvikling og balleform, uanset om afgrøden er våd, forvejret eller tør.

Automatisk afskæring og klar til udkast. Uanset om man bruger

net eller som ekstraudstyr bindegarn, sker afskæringen hurtig og automatisk. 

Effektiv balleudkast. Den fjederbelastede ballerampe skubber ballen

fri af bagklappen for at undgå skader, og giver ballen en let og sikker landing. 

SILAGE-PACK – To arbejdsgange i én. Ved at kombinere

ballepresning og omvikling, bruges der mindre tid på presningen og

ensilagekvaliteten forbedres. Der spildes ingen tid, fordi omvikling og udkast

finder sted, mens den næste balle dannes. Kvaliteten af wrapballerne er sikret

da de indpakkes straks efter presning. 

Elektro-hydraulisk kontrol. Det automatiske kontrolsystem flytter 

og omvikler ballen med overraskende hastighed og effektivitet. Det tager 

kun få sekunder længere tid at wrappe frem for en standard rundballepresser.

Designet til at kunne arbejde under alle forhold. Den

fremragende tandem-aksel giver et lavt tyngdepunkt med enestående stabilitet

under arbejdet. 

Tæt og økonomisk. De dobbelte satellitarme med justerbar hastighed 

og 60% forstrækning af film, giver hurtig og effektiv omvikling. For at undgå

skader på filmen, drejer armene ved halv hastighed i starten af omviklingen. 

En stål transportkæde drejer ballen på omviklingsbordet og fire velplacerede

centreringsruller beskytter filmen og holder ballen præcist på plads, selv når

der arbejdes på skråninger på op til 15°.

Ballesliske, der drejer ballen en kvart omgang, som
ekstraudstyr kan leveres til kunder, som ønsker at placere ballerne stående.

Nogle kunder foretrækker denne løsning, som også har den fordel, at hvis

ballerne placeres på denne måde, ruller de ikke så let ned ad skråninger. 

Hurtigt og sikkert. En indføringsgaffel med to stænger holder ballen 

på plads, mens den føres til omviklingsbordet, så den ikke ruller sidelæns. 

To ruller bagerst på bordet drejer rundt, så de danner en udkasterampe.
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AUTOMATISK BALLESTYRINGSKONTROL

Styring lige ved hånden. Den unikke ydelsesmonitor giver føreren

fuld kontrol fra det øjeblik presningen startes, med bindegarn eller net, blot ved

et tryk på en knap. Kontrolsystemet med kontakter for manuel eller automatisk

funktion gør det muligt at udføre alle de vigtigste funktioner fra førersædet.

Med alle de væsentlige indstillinger og arbejdsdata lige ved hånden kan

finjusteringer udføres under kørslen.

Kvalitetsballer fra første færd. Mens ballekammeret fyldes op,

registrerer følere deres størrelse og tilstand. Dette giver føreren mulighed for 

at arbejde i enhver størrelse eller type skår, og stadig bevare den optimale

balleform og presningsgrad.

Automatisk funktion. Så snart den ønskede ballestørrelse er nået,

omvikles ballen automatisk så den er klar til udkast. Det er enkelt, hurtigt og

meget effektivt.

Den ultimative fleksibilitet. Med RB elektroniske system kan føreren

vælge mellem garn og net, og skifte rullerne i løbet af få minutter.

Automatisk garnbindekontrol. Ydelsesmonitoren er

forprogrammeret med tre indstillinger, som kan vælges afhængig af afgrødens

type og forholdene. En 4. programmerbar indstilling er tilgængelig til brugere

med specielle behov.

Præcis omviklingskontrol. Ved at trykke på ‘omvikling’ tasten, 

kan den ønskede mængde net blive viklet om ballen fra 1,5 til 6 omgange. 

Dette sikrer perfekt omvikling af hele ballen.

Automatisk fejlfindingssystem.
Udviklet til omgående at advare føreren i

tilfælde af fejl i systemet under arbejdet.

BETJENINGSFUNKTIONER 10

Fuldautomatisk balleformning og elektronisk ballekontrol med et tryk på en knap.
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SERVICE OG PRODUKTSUPPORT11

EN SIKKER INVESTERING

MAX - den nye førsteklasses service fra Case IH.
Vi står altid til rådighed, hele døgnet rundt, hele året 
rundt, Vi leverer ekspres, nårsomhelst og hvorsomhelst 
du har brug for det. Og i sæsonen har du topprioritet 
fordi din høst ikke kan vente.

Brug altid originale Case IH reservedele. Disse dele
overholder de samme strenge Case IH kvalitetskrav 
som alle nye komponenter.

Fleksible finansieringsmuligheder. Din lokale Case IH
forhandler kan i samarbejde med CNH Capital tilbyde de
løsninger, som passer bedst til dit budget og dine forhold.

Med beslutningen om at vælge Case IH har du valgt en sund investering 

i din virksomhed. 

Med kvalitetsfremstillede produkter, som altid lever op til kundernes

forventninger og med individuel rådgivning vedrørende valg af det optimale

udstyr og finansiering, giver Case IH et sikkert udbytte af din investering.

Bevar den høje produktivitet. Case IH og det engagerede

forhandlernet yder fremragende service, både ved levering af din nye 

maskine og i hele dens arbejdsliv. Der er altid veluddannede servicespecialister

til rådighed, så din maskine bevarer den høje produktivitet.

Bevar værdien af din investering. Bag ethvert Case IH produkt står

den omfattende europæiske reservedels- og logistikorganisation, som

lagerfører over 700.000 reservedelsnumre til både nye og gamle produkter.

Ved montering af originale Case IH dele vil din oprindelige investering bevare

både driftsikkerheden, værdien og ydeevnen.

100% support 
100% til rådighed

MAX
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CASE IH: FOR DEM, SOM FORLANGER MERE

MODEL RB 344 ROTOR/SNITTER RB 344 ROTOR/SNITTER SILAGE - PACK
BALLEDIMENSIONER
Bredde (cm) 120 120

Diameter (cm) 125 125

KRAV TIL TRAKTOR
Minimum PTO effekt (kW/hk) 40,4 / 55 51,4 / 70

Hydrauliske ventiler 1 / 1 1 / 1

PICK-UP
Bredde, effektiv (DIN 11220) (m) 2,0 2,0

Flydestilling Justerbar fjeder Justerbar fjeder

Støttehjul, 15 x 6.00-6 2 2

Rulletype halmtilholdere O O
ROTOR / SNITTER
Max. antal knive 15 15

Knivafstand 87,5 87,5

Knivaktivering Elektrisk Elektrisk

Knivbeskyttelse Fjeder Fjeder

INDFØRINGSSYSTEM
Indføring Rotor med dobbelte tænder - rotorbredde 1,4 m Rotor med dobbelte tænder - rotorbredde 1,4 m

BINDESYSTEM
Type Ydelsesmonitor styret net - standard Ydelsesmonitor styret net - standard

Omviklingstype Net eller plastik std.- garn ekstraudstyr Net eller plastik std.- garn ekstraudstyr

Filmomvikling – Dobbelt satellit 750 mm

KONTROL AF PRESNINGSGRAD
Type Strammefjeder kontrol Strammefjeder kontrol

DÆK
Standard 19,0/45x17 - 10ply 19,0/45x17 - 10ply

Ekstraudstyr 15,0/55x17 - 10ply 15,0/55x17 - 10ply

PRESSERDIMENSIONER
Total længde (mm) 4050 6200

Total højde (mm) 2350 2800

Bredde, uden pick-up hjul (mm) 2450 (med 15,0/55x17) 2850

Bredde, med pick-up hjul (mm) 2690 (med 15,0/55x17) 2850

Vægt (kg) 2775 4810

ANDET UDSTYR
Bindegarn O –

Ydelsesmonitor ● ●

Hydraulisk rotor reverseringskit O O
Ballevender, drejer ballen kvart omgang – O
● Standard       O Ekstraudstyr       – Ikke tilgængelig
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Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt.
Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden
forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det bestræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og
illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan 
være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.
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