РУЛОННИЙ
ПРЕС-ПІДБИРАЧ
RB 455 - 465

БЕЗДОГАННЕ ФОРМУВАННЯ РУЛОНІВ
Раз за разом
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Отримайте змогу завжди зберігати якість трави та швидко збирати солому з поля у
незмінно щільні рулони завдяки надійним, довговічним та продуктивним прес-підбирачам
Case IH з пресувальною камерою змінного об’єму.
ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ РОБОТІ З БУДЬ-ЯКИМИ КУЛЬТУРАМИ –
ВІД СОЛОМИ ДО СИЛОСУ
Нові 4/5-брусові підбиральні барабани шириною 2,05/2,35 м в поєднанні з ротором
W-подібної конфігурації у версіях з подавальним ротором та роторним подрібнювачем
забезпечують безперебійну подачу та уникнення втрат матеріалу, що дозволяє збільшити
продуктивність до 25%. Перекидний подавальний шнек доповнює асортимент
пресувальних камер змінного об’єму.

ВИСОКА ЩІЛЬНІСТЬ, ВИСОКА ЯКІСТЬ
Надійні безшовні паси та оснащена хитною головкою унікальна система обв’язування
сіткою Edge Wrap шириною 1,3 м забезпечують формування ідеальних за формою та
рівномірних за щільністю акуратних рулонів.
ПРОСТОТА КОНСТРУКЦІЇ ОЗНАЧАЄ БІЛЬШЕ ЧАСУ В ПОЛІ
Доступ до точок щоденного обслуговування здійснюється без зусиль з рівня землі через
цільні панелі, котрі підтримуються у відкритому положенні за допомогою газових стійок,
що дозволить вам проводити в полі ще більше часу.
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МОНІТОР
Продуктивність під кінчиками ваших пальців:
інтуїтивно зрозуміле керування прес-підбирачем
за допомогою чорно-білого терміналу управління
або передових кольорових моніторів, сумісних
з ISOBUS III, що підійдуть для роботи з усіма
моделями тракторів та здатні задовольнити
будь-які вимоги клієнтів.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЩІЛЬНІСТЬ
Частина єдиного цілого

НОВІ РЕМЕНІ
Мінімальні втрати культури:
безшовні ремені надійно
утримують рулони та запобігають
втратам цінних культур.

РУЛОННІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ З ПРЕСУВАЛЬНОЮ КАМЕРОЮ ЗМІННОГО ОБ’ЄМУ СЕРІЇ RB
– УНІВЕРСАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ БАГАТЬОХ КУЛЬТУР.
Ми включили велику кількість функцій в конструкцію нових прес-підбирачів серії RB, тож кожна
з моделей здатна працювати з найбільшим комбайном або пресувати в рулони найважчі
культури з вражаючою швидкістю та ефективністю. Розмір рулонів можна відслідковувати та
змінювати, не покидаючи комфортного сидіння в кабіні оператора, а надійність системи
обв’язування є неперевершеною – тож немає потреби хвилюватися через тип культури або
умови збирання – просто йдіть по валку.

МОДЕЛІ
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Розміри рулону
ширина х макс.
діаметр
(см)

Мінімальна
потужність ВВП
(кВт/к.с.)

Ширина
підбирача
(м)

Кількість
ножів
ротора

Відкидне
дно
—

RB 455 перекидний шнек

120x150

45/60

2,05

—

RB 455 подавальний ротор

120x150

63/85

2,05 або 2,35

—

RB 455 ротор / подрібнювач

120x150

75/100

2,05 або 2,35

15

RB 465 перекидний шнек

120x180

52/70

2,05

—

RB 465 подавальний ротор

120x180

67/90

2,05 або 2,35

—

RB 465 ротор / подрібнювач

120x180

78/105

2,05 або 2,35

15

—

ОПЦІЯ РОТОРНОГО ПОДРІБНЮВАЧА ТА
ВІДКИДНОГО ДНА
Працюйте з комфортом: обирайте з-поміж доступних
варіантів моделей з роторним подавальним механізмом
та роторним подрібнювачем. Останній включає в себе 15
ножів, захищених від каміння, які можна просто замінити
без використання інструментів. Відкидне дно з функцією
опускання дозволяє оператору швидко очистити будь-яке
забивання, не залишаючи при цьому водійського сидіння.

ОПЦІЯ ПОДВІЙНОЇ ЩІЛЬНОСТІ
Висока ефективність, висока якість: опція подвійної
щільності дозволить вам зробити рулон важчим, завдяки
чому дані прес-підбирачі є найкращими в галузі за щільністю
пресування. Завдяки меншій кількості більш важких рулонів
можна витрачати менше ресурсів на їх транспортування
та зберігання. Крім того, такі рулони забезпечують більш
високу якість силосу.

ВИСОКОШВИДКІСНИЙ ПІДБИРАЧ
Чисте підбирання всіх видів культур: оберіть стандартний
4-брусовий або посилений 5-брусовий підбирач зі
зміцненими зубцями. Варіант з новим подвійним шнеком
із вбудованим подавальним вальцем дозволяє підвищити
ефективність пакування культури у рулони при роботі на
великих валках.
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ТРИ КОНСТРУКЦІЇ ПІДБИРАЧА
кожна з яких підходить для певних умов

Ви можете бути впевненими у тому, що прес-підбирачі RB з
пресувальною камерою змінного об’єму забезпечать високу
швидкість та бездоганну точність пакування, залишаючи по
собі абсолютно чисте поле і гарантуючи високу продуктивність
при роботі в будь-яких умовах та з будь-якими культурами.
ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Стандартний 4-брусовий підбирач оснащений пружинними
зубцями, які значно прискорюють роботу з важкими валками.
Підбирач завантажує культуру в роторний подавальний
механізм або подрібнювач через збільшений отвір, тож він
здатен легко впоратися з важкими культурами.
ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ПІДБИРАЧ
Якщо вам потрібно ще більше продуктивності, ви можете
обрати високошвидкісний 5-брусовий підбирач, оснащений
новими посиленими сталевими зубцями на гумовій основі,
розробленими для подавання культури на високих
швидкостях. Високопродуктивні двосторонні шнеки подають

культуру до вузла ротора або подрібнювача за допомогою
верхнього подавального вальця, встановленого з метою
забезпечення ще більш високої продуктивності.
ВІДКИДНЕ ДНО, ЩО ДОЗВОЛЯЄ НЕ ЗУПИНЯТИ РОБОТУ
Відкидне дно з гідравлічним управлінням доступне на всіх
моделях, а на підбирачах з роторним подрібнювачем
встановлюється в стандартній комплектації. Керування
відкидним дном здійснюється з сидіння оператора за
допомогою монітора управління.
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1 Стандартний підбирач з перекидним шнеком

шириною 2,05 м

2 Подавальний ротор доступний на підбира-

чах шириною 2,05 м або 2,35 м

3 Роторний подрібнювач доступний на підби-

рачах шириною 2,05 м та 2,35 м

ПЕРЕВАГИ
n Система управління з подвійним розподільним
механізмом
n Доступні самовстановлювальні колеса
n На всіх моделях доступний притискний щит з
вальцями
n Стандартний 4-брусовий підбирач або
опціональний посилений 5-брусовий підбирач,
ідеальний для роботи з силосом

РОТОРНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ
Роторний подрібнювач, котрий є невід’ємною частиною
системи пакування, дозволяє формувати з кормового силосу
рулони високої щільності. На подрібнювачі встановлюються
до 15 ножів, які гідравлічно регулюються з трактора та мають
підпружинену конструкцію, котра запобігає пошкодженню
ножів через потрапляння сторонніх предметів.
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МІЦНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ
Довговічність

Прес-підбирачі з пресувальними камерами змінного об’єму
найкраще підходять для клієнтів, яким потрібна гнучкість у
виборі розміру рулонів, аби мати змогу підлаштуватись до
конкретних культур, умов зберігання та потреб тваринництва.
БЕЗДОГАННЕ ФОРМУВАННЯ ОСЕРЕДКІВ РУЛОНІВ
Чотири окремих вальця входять до складу пресувальної
камери і утворюють невелику камеру, в якій розпочинається
процес формування рулону.
ВДОСКОНАЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ
Чотири зміцнених зшитих або безшовних ремені мають
підвищену стійкість до зношення і забезпечують формування
щільних акуратних рулонів. Завдяки бездоганній фіксації
рулону поверхнею ременів він обертається без проковзування,
що гарантує утворення щільного рулону з поверхнею,
витривалою до дії вологи. Щоб забезпечити довготривалу
незмінно високу ефективність роботи ременів, задні нижні
вальці є регульованими.
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1 Рифлені сталеві вальці, призначені для

спрощення обертання рулону.

2 Чотири безшовних ремені забезпечують

надійне захоплення матеріалу.

3 Поєднання дії ременів та формувальних

вальців дозволяє отримати рулони з
оптимальною формою та щільністю.

ГІДРАВЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЩІЛЬНІСТЮ
Натяг ременів та щільність серцевини регулюються за
допомогою спіральних пружин. По мірі формування серцевини
та росту рулону одночасно значно зростає натяг ременя та
щільність.
Положення
важеля
регулювання
натягу
управляється потужним гідравлічним циліндром. У випадках,
коли вимоги до щільності рулонів є винятково високими,
можна додати другий гідравлічний циліндр щільності. Клапан
управління щільністю з простим регулюванням дозволяє
здійснювати точні налаштування, аби відповідати умовам
роботи з конкретними культурами та вимогам до щільності
рулонів. Під час роботи індикатор тиску видно з кабіни.

ПЕРЕВАГИ
n Нова конструкція вальця та ременів дозволяє
покращити регулювання обертання та
зберегти пресувальну камеру чистою
n Покращена фіксація рулону дозволяє раніше
розпочати обертання
n Стабільна якість формування рулонів раз за
разом
n Управління щільністю рулонів з кабіни

БЕЗДОГАННЕ ОБЕРТАННЯ РУЛОНУ
Незалежно від того, чи працюєте ви із складним для обробки
сухим матеріалом або важкою і мокрою травою, пресувальна
камера нової конструкції на рулонних прес-підбирачах RB455
та RB465 зі змінною пресувальною камерою гарантує надійне
та безупинне обертання рулонів задля точного, рівномірного
формування. Чотири широких ремені забезпечують надійну
фіксацію рулону та мінімальні втрати культури.
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ЩІЛЬНЕ ОБВ’ЯЗУВАННЯ

1 Проста заміна рулонів сітки та бухт шпагату

з рівня землі

2 Зберігання додаткових рулонів сітки

Готовність до зберігання

3 Конфігурація з подвійним обв’язуванням

шпагатом/сіткою

ПРОСТОТА УПРАВЛІННЯ
Цикли обв’язування сіткою або шпагатом можна запускати вручну або автоматично за
допомогою монітора. За процесом можна без зусиль спостерігати з трактора.

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДО САМОГО ВИВАНТАЖЕННЯ
Система виштовхування рулонів вивільняє рулони з достатнім зазором, щоб забезпечити
закривання заднього борту без зупинки пакування.

ВИСОКОШВИДКІСНЕ ОБВ’ЯЗУВАННЯ ШПАГАТОМ
Шпагат подається на два телескопічних важелі від бухт шпагату, кількість яких може
сягати шести. Ці важелі розташовують шпагат рівномірно по всій ширині рулону; крім
того, існує можливість додатково обв’язати торці рулону шпагатом, щоб підвищити його
стабільність. Кількість обв’язувань шпагатом налаштовується на моніторі прес-підбирача.

ВСІ ВАРІАНТИ ПАКУВАННЯ
Оберіть між обв’язуванням шпагатом чи сіткою в залежності від того, який спосіб
пакування найкраще відповідає потребам вашого господарства. Або ж ви можете обрати
подвійне обв’язування шпагатом/сіткою.
ШПАГАТ, СІТКА ЧИ ОБИДВА: ВИРІШУВАТИ ВАМ

БЕЗДОГАННЕ ОБВ’ЯЗУВАННЯ З НАХЛЕСТОМ
Швидка і ефективна система обв’язування надійно покриває рулон сіткою, захоплюючи
його краї. Кількість обв’язувань можна налаштувати з монітора. В залежності від
технічних характеристик можна везти до двох запасних рулонів сітки. Незалежно від
того, з якими культурами доводиться працювати прес-підбирачам RB, - вологими,
зів’ялими чи сухими - вони раз за разом забезпечують формування міцних тюків,
витривалих до різноманітних погодних умов.
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МОДЕЛІ

Тільки шпагат

Тільки сітка

Шпагат та сітка

RB 455 перекидний шнек

•

•

•

RB 455 подавальний ротор

•

•

•

RB 455 роторний подрібнювач

-

•

•

RB 465 перекидний шнек

•

•

•

RB 465 подавальний ротор

•

•

•

RB 465 роторний подрібнювач

-

•

•
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МАКСИМАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
На кінчиках ваших пальців

1 Чорно-білий монітор з підсвіткою екрану –

зручний як для тракторів з кабіною, так і без
неї

2 Термінал ISOBUS з монітором AFS Pro 300

від Case IH забезпечує повний інтерактивний
контроль

Незалежно від того, чи ви користуєтесь стандартним монітором продуктивності преспідбирача або терміналом з сенсорним монітором AFS Pro 300 від Case IH,
стандартизоване програмне забезпечення та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс оператора
дозволять вам завжди зберігати повний контроль. Ви можете здійснювати регулювання
параметрів прямо на ходу, а система сповіщення з автодіагностикою повідомить вас про
виникнення будь-яких проблем.

АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОБВ’ЯЗУВАННЯМ ШПАГАТОМ/СІТКОЮ
На стандартному терміналі можна попередньо запрограмувати чотири параметри, які
обираються відповідно до типу та стану культури, а п’ятий програмований параметр
доступний для налаштування індивідуальних вподобань. За допомогою кнопки
«обгортання» окремі рулони можна обгорнути точно заданою кількістю сітки за бажанням
оператора.

ПОСТІЙНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ТА ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ
Стандартний термінал управління дозволяє завжди контролювати і без зусиль керувати
всіма параметрами прес-підбирача, які вам потрібно знати та точно налаштовувати, а
його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс означає, що навіть водії-початківці швидко зможуть
стати професійними операторами. Чорно-білий екран зберігає хорошу видимість за
будь-яких умов освітлення, а компонування клавіатури є логічним, завдяки чому оператор
може швидко дістатися до важливих даних щодо налаштувань/показників роботи,
включаючи статистику формування рулонів за визначений період часу (за день/поле і
т.д.), кількість подрібнених/неподрібнених рулонів, кількість обгорнутих сіткою або
шпагатом, а також будь-яку інформацію з технічного обслуговування. Після завершення
налаштування прес-підбирача немає потреби змінювати ці параметри навіть при
переносі обладнання та терміналу для роботи з іншим трактором.

РОЗУМНЕ РІШЕННЯ
В якості альтернативи до стандартного терміналу управління рулонні прес-підбирачі
RB455 та RB465 можуть управлятися за допомогою терміналу з сенсорним екраном AFS
Pro 700 від Case IH, який доступний на найбільш потужних тракторах Case IH в заводській
комплектації, а також може бути встановлений вашим дилером на вже існуючі моделі.
Монітор AFS Pro 300 можна налаштувати на відображення найбільш важливої для вас
інформації, а також створити до шести окремих зон на екрані задля відображення
декількох параметрів одночасно. Далі наведено інформацію з приводу того, яким чином
монітор AFS Pro 300 можна також використовувати задля повного управління роботою
навісного обладнання через ISOBUS; прес-підбирач може працювати з AFS 700, якщо
ваш Maxxum або Puma оснащені версією ISOBUS III.
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ВЕРШИНА КОНТРОЛЮ
Максимальна ефективність

УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ ISOBUS 3
Поєднавши термінал управління AFS Pro 300 від Case IH та
трактор, оснащений роз’ємом ISOBUS 11783, ви зможете
досягти неперевершеної ефективності зв’язку між трактором
та навісним обладнанням та максимально збільшити
продуктивність їх сумісної роботи.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ВАМИ ТА ВАШОЮ ТЕХНІКОЮ
Після того, як прес-підбирач під’єднується до задньої частини
трактора за допомогою кабелю ISO 11783, термінал AFS Pro
300 автоматично розпізнає обладнання, до якого підключено
трактор. Таким чином ви отримуєте можливість керувати
всіма основними функціями обладнання з екрану монітора.
Керуйте роботою без зайвих зусиль за допомогою дотиків та
натискань, повністю налаштовуйте екран відповідно до ваших
вподобань і відслідковуйте всі ключові показники, зосереджені
в одному місці. А завдяки технології ISOBUS 3 останнього
покоління не тільки монітор трактора може керувати навісним
обладнанням, але й саме навісне обладнання може надсилати
інформацію назад до трактора, таким чином відповідно
змінюючи його робочі параметри, що дозволяє ще більше
підвищити ефективність їх спільної роботи. Наприклад, якщо

на шляху прес-підбирача трапляється щільна та важка
ділянка валка, він сповільнює рух трактора, аби зберегти
швидкість обертання ВВП без змін, або ж навпаки, при роботі
на менш щільних ділянках прес-підбирач може пропорційно
пришвидшити трактор, аби зберегти обсяги подачі матеріалу.
При роботі з такою машиною від її неперевершеної
ефективності виграєте не лише ви, але й ваш оператор,
оскільки простота управління дозволяє йому виконувати
практично всі операції безпосередньо зі свого сидіння. І,
звичайно, ви можете керувати будь-яким обладнанням,
сумісним з ISOBUS, за допомогою того ж самого монітора.

ПЕРЕВАГИ
n
n
n
n
n
n

Контроль на кінчиках пальців
Підвищена точність
Знижена втомлюваність
Компактне розташування
Можливість додавання екрану відеокамери
Робота з іншою технікою, сумісною з ISOBUS

ОБЛАДНАННЯ, ВСТАНОВЛЮВАНЕ ДИЛЕРОМ
Доступне встановлюване дилером обладнання для преспідбирачів з пресувальною камерою змінного об’єму серій
R455 та RB465 від Case IH включає комплект відеокамери,
що гарантує безпеку операторів та надає їм можливість
візуально відслідковувати стан рулонів, які виходять з
пресувальної камери. В поєднанні з відображенням всіх
функцій техніки на екрані AFS Pro 300 від Case IH це
обладнання дозволяє зробити кожен робочий день оператора
простішим, менш виснажливим та більш продуктивним.
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ПРОСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Більше часу в полі

Прес-підбирачі з пресувальною камерою змінного об’єму
серій RB 455 та 465 від Case IH в стандартній комплектації
оснащені широкими всепрохідними шинами, які забезпечують
мінімальний тиск на поверхню незалежно від стану поля.
Компактна та маневрена конструкція дозволяє не залишати
без обробки жодного клаптика землі при розворотах на кінцях
гону, а зміна напрямку руху є надзвичайно простою. З метою
гарантування максимальної безпеки на дорозі варіанти гальм
включають гідравлічну та пневматичну системи.
ГОДИНИ БЕЗПЕРЕБІЙНОЇ РОБОТИ.
Міцні та надійні системи приводних валів та ланцюгів
подовжують термін експлуатації прес-підбирача, а головний
привід та вальці захищені фрикційними муфтами. Конструкція
включає систему автоматичного змащення, яка гарантує
постійне нанесення мастила на ланцюги головного приводу.
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Доступ до відсіку з бухтами шпагату та рулонами сітки
організований дуже зручно, а до всіх основних компонентів
можна без зусиль дістатися через панелі, які широко
відкриваються догори.
Щоб забезпечити повну відповідність комплектації преспідбирача вашим потребам, пропонується широкий
асортимент додаткового обладнання, встановлюваного
дилером. До його складу входить комплект муфти ротора,
комплект фрикційної муфти підбирача та обладнання для
внесення інокулянту Thirty Plus.
І це не кажучи про те, що ви завжди можете повністю
покластися на свого дилера Case IH у питаннях забезпечення
вашого прес-підбирача запасними частинами та якісним
технічним обслуговуванням.

ПЕРЕВАГИ
n Всі операції з технічного обслуговування
можна проводити з рівня землі
n Автоматичне змащення
n Централізоване нанесення мастила
n Доступний пристрій для внесення інокулянту
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Case IH SERVICETEAM — це потужна дилерська мережа, котра підтримується місцевими підрозділами збуту компанії Case IH за
допомогою широкого набору інструментів, передових методів навчання, а також найкращої в галузі клієнтської підтримки та
системи постачання запасних частин, які забезпечують усіх клієнтів Case IH неперевершеним всеосяжним післяпродажним
обслуговуванням, що дозволяє клієнтам ніколи не зупиняти свою роботу!
ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

I

ОБСЛУГОВУВАННЯ

I

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

I

MAXSERVICE

I

SERVICEFINANCE

КОМАНДА З ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ми забезпечимо безперебійну роботу Вашого обладнання

GENUINEPARTS

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО БЕЗПЕРЕБІЙНУ РОБОТУ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ.

Ваш місцевий дилер Case IH та наші віддані технічні спеціалісти з відділу запасних
частин, що працює у режимі 24/7, а також їх колеги з відділу логістики є невід’ємною
складовою частиною єдиної мережі Case IH ServiceTeam. Всі вони є вискокваліфікованими
фахівцями, які здатні надати вам експертну пораду та вирішити нагальні проблеми,
забезпечивши негайний пошук та відправлення потрібних оригінальних запасних частин
Case IH задля того, щоб вже наступного дня або навіть швидше ваша техніка знову була
в бездоганному стані. Це означає, що простої вашого обладнання будуть зведені до
мінімуму, тож ми допомагаємо вам ніколи не зупиняти свою роботу.
MAXSERVICE

24 ГОДИНИ НА ДОБУ. ПО ВСІЙ КРАЇНІ.

Коли ви безупинно працюєте в цілодобовому режимі, MaxService гарантує, що ви в
цьому не одні. Це спеціальна виділена лінія допомоги, за допомогою якої ви цілодобово
і сім днів на тиждень зможете зв’язатися з Case IH ServiceTeam. Технічні спеціалісти
центру обслуговування у вашому дилерському представництві завжди готові допомогти
вам у вирішенні технічних проблем, підборі рішень з програмного забезпечення та
замовленні оригінальних запасних частин. Вони можуть навіть дистанційно діагностувати
проблему, використовуючи EST/DATAR, щоб повернути вас в стрій, або сповістити
спеціаліста з технічного обслуговування про те, яку запасну частину необхідно взяти з
собою на польовий виїзд. В розпал сезону ми завжди допоможемо вам з усуненням
несправностей, щоб забезпечити безперервність вашої роботи.
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ОПТИМАЛЬНІ РІШЕННЯ З ФІНАНСУВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

CNH Industrial Capital є фінансуючою компанією Case IH. Наші працівники є фінансовими
експертами і мають багаторічний досвід в сфері сільського господарства. Ми не тільки знаємо
все про продукцію Case IH та ринок, але й розуміємо ваші індивідуальні потреби у веденні
сільськогосподарської діяльності. Тому для ваших нових інвестицій ми завжди можемо
запропонувати вам фінансове рішення, орієнтоване конкретно на ваші робочі потреби та
способи використання певної техніки, у формі відповідного кредиту, оренди або лізингу. Наша
найважливіша мета полягає в тому, щоб забезпечити прибутковість ваших інвестицій! Таким
чином, ви зможете поєднати будь-яку форму фінансування від CNH Industrial Capital Financing
з програмою відшкодування Capital на випадок аварій чи несправностей, що передбачає
страхове покриття при виході з ладу чи ремонті техніки, покликане виключити ризики для
ваших інвестицій та гарантувати надійність планування розвитку вашого бізнесу.

МОДЕЛІ
РОЗМІРИ РУЛОНУ
Діаметр рулону (см)
Ширина (см)
ВИМОГИ ДО ТРАКТОРА
Мінімальна потужність ВВП (кВт/к.с.)
Загальний захист
Швидкість ВВП
ПІДБИРАЧ
Ширина, ефективна (DIN 11220) (м)
Кількість брусів з пружинними зубцями
Тип притискної пластини

RB455 ПЕРЕКИДНИЙ
ШНЕК

RB455 ПОДАВАЛЬНИЙ
РОТОР

45/60

63/85

2,05
4
Зубці чи вальці

4/5

75/100
52/70
Фрикційна муфта у ВВП
540/1 000
2,05 або 2,35

4/5

Пластина чи вальці
Жорсткий (знімається при транспортуванні)
або самовстановлюваного типу (складається в
транспортне положення)
зрізний болт

Захист від перевантаження
ПОДАВАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ
Підбирач
Система подавання матеріалу
ПОДРІБНЮВАЧ ДЛЯ КУЛЬТУР
Тип
Максимальна кількість ножів

одинарні

одинарні / подвійні шнеки

-

-

Захист ножів

-

-

Захист від перевантаження, опція

-

-

МОНІТОР
Система управління прес-підбирача
ШИНИ
Доступні розміри
РОЗМІРИ ПРЕС-ПІДБИРАЧА1)
A: Ширина (мм) 2,05 / 2,35
B: Загальна довжина (мм)
C: Загальна висота (мм)
Вага (кг)2)
ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ
Верхня / нижня зчіпка
Автоматичне змащення ланцюга
Вивантажувальна платформа для
рулонів
Пневматичні гальма*
Гідравлічні гальма*
Система подвійної щільності

RB465 ПОДАВАЛЬНИЙ
РОТОР

RB465 РОТОРНИЙ
ПОДРІБНЮВАЧ

від 90 до 150
120

Жорсткий

макс. кількість матеріалів для
обв’язування

RB465 ПЕРЕКИДНИЙ
ШНЕК

від 90 до 150
120

Тип коліс підбирача

Стандарт
ФОРМУВАННЯ РУЛОНУ
Тип
Кількість ременів
Контроль щільності
СИСТЕМА ОБВ’ЯЗУВАННЯ
Доступні комбінації

RB455 РОТОРНИЙ
ПОДРІБНЮВАЧ

2,05
4
Зубці чи вальці
Жорсткий

67/90

4/5

70/105

2,05 або 2,35

4/5
Пластина чи вальці
Жорсткий (знімається при транспортуванні)
або самовстановлюваного типу (складається в
транспортне положення)

система подачі з подвійним розподільним механізмом
одинарні / подвійні шнеки
одинарні
одинарні / подвійні шнеки
15 висувних
пружинний механізм
повернення
відкидне дно,
гідравлічний привід
ручний реверс ротора

-

-

-

-

-

-

одинарні / подвійні шнеки
15 висувних
пружинний механізм
повернення
відкидне дно,
гідравлічний привід

Високоякісні зшиті / безшовні ремені та вальці, а також 3 шарнірних вальця
4 ремені
Регулюється з кабіни
тільки сітка, тільки шпагат тільки сітка, тільки шпагат

тільки сітка

сітка та шпагат
тільки сітка, тільки шпагат тільки сітка, тільки шпагат

тільки сітка

Рулони сітки: 3 (без обв’язування шпагатом) та 2 з обв’язуванням шпагатом
Бухти шпагату: 6 активних бухт з / без одночасного обв’язування сіткою
Чорно-білий монітор або система ISOBUS 300 з / без кольорового монітора
380/55-17; 480/45-17; 500/55-20
2520 / 4727
2520/2550
3080

2520/2550
4727
2787
3401

2520/2550
4727
2787
3561

-

2520/2550
5067
3044
3300

2520/2550
5067
3044
3615

2520/2550
5067
3044
3775

-

Стандартне обладнання
Додаткове за окрему плату
- Недоступно
1
Зі стандартними шинами
2
В залежності від конфігурації

C

A

B
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WWW.CASEIH.COM
CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria
Безкоштовна лінія: 00 800 22 73 44 00
Безпека ніколи не буває зайвою! Перед експлуатацією будь-якого обладнання прочитайте довідник
оператора. Перед використанням огляньте обладнання й переконайтеся в тому, що воно функціонує
належним чином. Дотримуйтеся позначок щодо безпечного використання виробу й використовуйте всі наявні
засоби безпеки. Це видання опубліковано для розповсюдження по всьому світу. Стандартне та додаткове
обладнання та наявність окремих моделей можуть відрізнятися для різних країн. Case IH залишає за собою
право без попереднього повідомлення вносити зміни до дизайну й технічного обладнання в будь-який час,
і це не призведе до виникнення будь-яких зобов’язань стосовно внесення змін в обладнання, що було
продано раніше. Хоча ми докладаємо максимальних зусиль для забезпечення правильності специфікацій,
описів та ілюстрацій у цій брошурі на момент її публікації, ці дані також може бути змінено без попереднього
повідомлення. На ілюстраціях може бути зображено додаткове обладнання, а також може бути зображено
не все стандартне обладнання. Case IH рекомендує мастила
.

