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Techniniai duomenys

●  Standartinė įranga      ○  Pasirenkama įranga      □  Galima      –  Negalima

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

Prikabinimas
GTV greitis aps./ min 540/1000 540/1000 540/1000
Plataus kampo kardaninis velenas su kumšteline mova ● ● ●

Rinktuvas
Plotis m 2,10 2,10 2,10
DIN užgriebio plotis m 1,90 1,90 1,90
Hidraulinis rinktuvo pakėlimas ● ● ●
Du reguliuojamo aukščio pasisukantys kopijavimo ratai ● ● ●
Fiksuoti kopijavimo ratai ● ● ●
Pasisukantys kopijavimo ratai ○ ○ ○
Užlenkiami pasisukantys kopijavimo ratai ○ ○ ○

Tiekimo sistema
Rotorius ROTO CUT ROTO CUT ROTO FEED
Keičiamos peilių grupės 0, 7, 8, 15 0, 15 –

Hidraulinė jungtis
Vienpusio veikimo hidraulinė jungtis rinktuvo pakėlimui ● ● ●
Dvipusio veikimo hidraulinė jungtis galiniam gaubtui – ● ●
Vienpusio veikimo hidraulinė jungtis su beslėgio grąžinimo linija + LS ● – –

Presavimo kamera
Presavimo volų skaičius 15 15 15
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II) ○ ○ ○
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX – ● ●
Aprišimas špagatu / apvyniojimas tinklu ROLLATEX – ○ ○
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX COMFORT ● – –
Apvyniojimas plėvele / apvyniojimas tinklu ROLLATEX COMFORT ○ – –
Presavimo kameros matmenys m 1,22 × 1,25 1,22 × 1,25 1,22 × 1,25

Valdymo pultai
ISOBUS kabelis ● ● ●
OPERATOR □ □ □
COMMUNICATOR □ □ □

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų klientų poreikius, dėl to gaminiai gali būti keičiami, be išankstinio įspėjimo. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir techniniai duomenys turi būti 
vertinami kaip apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečius techninius duomenis 
ir kainas, kreipkitės į artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių 
skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet kokio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.

ROLLANT.

15 naujųjų sustiprintų volų

pastovios presavimo kameros ROLLANT 
konstrukcijoje garantuoja idealius siloso 
ritinius ir optimalų augalų masės srautą.

Apvyniojimas plėvele

suteikia daugiau galimybių paslaugų tei-
kėjams ir garantuoja lengvesnį ritinių 
išardymą.

50 mm skersmens

sustiprintos ašys ir guoliai presuojamą 
ritinį priverčia suktis nuo pat pradžių.

540 arba 1 000 aps./min

galios tiekimo veleno sūkiai garantuoja 
dar didesnį našumą, nei jo pirmtakų.
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Koks yra geriausias derliaus dorojimo būdas? 
Dirbant vienoje komandoje.

Patikimumas pagal CLAAS.

Jums reikia atlygio už visą šitą sunkų darbą. Diena iš dienos 
dirbant laukuose, važiuojant tiesiai, apsisukant galulaukėse ar 
darbą atliekant ant stačių šlaitų – jums taip pat reikalinga tam 
tikra pagalba. Pageidautina iš partnerio, kuriuo galite pasi-
kliauti.

Sudėtingų užduočių sprendimas, atsparumas spaudimui ir 
ištvermingumas – tai yra ir mūsų stipriosios savybės. CLAAS 
ROLLANT yra daugiau nei ritininis presas. Jis taip pat yra pati-
kimas komandos narys. Paprasta eksploatacija, didelis našu-
mas ir, svarbiausia, didelis patikimumas. Idealus partneris pui-
kiems rezultatams.

CLAAS pasaulis
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ROLLANT 540 RC COMFORT
Komfortiškas modelis

Geras visada gali būti dar geresnis

 − Didelis patikimumas
 − Tvirta pavaros konstrukcija
 − Iš 15 sustiprintų volų sudaryta presavimo kamera
 − 50 mm skersmens profiliuotų volų ašys
 − Ašies guoliai iš plieno lydinio 
 − Nuleidžiamas smulkintuvo dugnas PRO
 − 15 peilių smulkinimo rotorius
 − 7, 8, 15 peilių grupių perjungimas
 − Automatinis galinio gaubto atidarymas ir uždarymas

Pirmiausia kilo klausimas: ar ROLLANT modeliai gali būti dar geresni? Gali. Patiki-
mumas – mūsų klientams svarbiausias žodis. Būtent todėl mes sukūrėme ir patobu-
linome visame pasaulyje išbandytą ir patikimą pastovios presavimo kameros ROL-
LANT konstrukciją. Tai pasaulyje perkamiausias pastovios presavimo kameros 
presas. Pavaros konstrukciją patobulinome, o ašis, volus ir guolius sustiprinome, 
kad savo klientams garantuotume nepertraukiamą darbą. Tai yra pagrindinė mūsų 
produktų pelningumo sąlyga.

ROLLANT 540 RC
Galingas.

ROLLANT 540 RF
Nesudėtingas.

 − Didelis patikimumas
 − Tvirta pavaros konstrukcija
 − Iš 15 sustiprintų volų sudaryta presavimo kamera
 − 50 mm skersmens profiliuotų volų ašys
 − Ašies guoliai iš plieno lydinio 
 − Nuleidžiamas smulkintuvo dugnas PRO
 − Tiekimo sistema su tiekimo rotoriumi

 − Galingumas
 − Didelis patikimumas
 − Tvirta pavaros konstrukcija
 − Iš 15 sustiprintų volų sudaryta presavimo kamera
 − 50 mm skersmens profiliuotų volų ašys
 − Ašies guoliai iš plieno lydinio 
 − Nuleidžiamas smulkintuvo dugnas PRO
 − 15 peilių smulkinimo rotorius

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

1 1,22 x 1,25 m dydžio ritiniai □ □ □
2 2,10 m pločio valdomas rinktuvas □ □ □
3 15 peilių smulkinimo rotorius ROTO CUT □ □ –
4 7 / 8 / 15 peilių grupių hidraulinis keitimas □ – –
5 Užsikimšimų pašalinimui skirtas nuleidžiamas smulkintuvo dugnas PRO □ □ □
6 Iš 15 sustiprintų volų sudaryta presavimo kamera □ □ □
7 Pasirenkama MAXIMUM PRESSURE SYSTEM □ □ □
8 50 mm skersmens profiliuotų volų ašys □ □ □
9 Dviejų eilių guoliai 2, 3, 10, 15 volams □ □ □

10 1 ¼ rotoriaus pavara / 1 ¼ pagrindinė pavara □ □ □
11 Aprišimas dvigubu špagatu □ □ □
12 Aprišimas špagatu / apvyniojimas tinklu □ □ □
13 Patogus apvyniojimas tinklu □ – –
14 Patogus apvyniojimas tinklu / plėvele □ – –
15 COMMUNICATOR II su spalvotu ekranu ir ISOBUS technologija □ □ □
16 OPERATOR su ISOBUS technologija □ □ □

□  Galima      –  Negalima

1,22 x 1,25 m dydžio ritinys

„Heavy Duty“

Našumo lygis

Patogumas

1,22 x 1,25 m dydžio ritinys

„Heavy Duty“

Našumo lygis

Patogumas

1,22 x 1,25 m dydžio ritinys

„Heavy Duty“

Našumo lygis

Patogumas

Modelio apžvalga
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Dar viena svarbi veiklos sritis – technologija. Technologija

Technologija.

Mūsų naujausių technologijų koncepcija, tikriausiai, labai 
panaši į jūsų: dinamiška ir įkvepianti. Technologijos paskirtis 
šiandien yra palengvinti darbo dieną. Mes tikimės, kad ji bus 
patikima, reikalaujanti mažai priežiūros ir intuityvi. Būtent todėl, 
mes nuolat dirbame prie naujų ir pažangių sprendimų – tik taip 
mes atveriame naujas sritis sau, o taip pat ir jums.
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Augalų masės srautasGeras puolėjas išnaudoja kiekvieną galimybę.

 − 2,10 m darbinis plotis
 − Optimaliam augalų masės srautui skirtas valdomas rinktuvas
 − Didesniam našumui skirtas vienas prispaudimo volas arba du prispaudimo volai 
(pasirenkama)

 − Geresnei ritinio formai skirtos didelės masės tiekimo sraigės

2,10 m darbinis plotis – bendram darbo 
našumui.

Geriausią augalų masės srautą garantuoja 2,10 m darbinio 
pločio ir 140 aps./min greičiu veikiantis ROLLANT 540 rinktu-
vas. Rinktuvas surenka net ir didžiausias sangrėbas, be jokio 
pašaro užteršimo. Net ir surenkant mažas bei nelygias sangrė-
bas, trumpa kreipiančioji augalų masę saugiai nukreipia link 
rotoriaus. Iš spyruoklinio plieno pagaminti pirštai yra lankstūs, 
todėl gali būti naudojami net ir sudėtingiausiomis sąlygomis. 
Arti vienas kito sumontuoti rinktuvo pirštai iš spyruoklinio 
plieno palieka švarų lauką. 

Dar viena savybė – rinktuvo sumontavimas pačiame preso 
priekyje. Tai užtikrina didžiausią matomumą ant traktoriaus 
sėdynės sėdinčiam operatoriui ir palengvina važiavimo greičio 
pritaikymą prie sangrėbos dydžio, todėl galima stebėti augalų 
masės srautą ir išvengti jos užsikimšimo.

Geriausias augalų masės srautas su valdomu 
rinktuvu. 

Net ir važiuojant dideliu greičiu ar darant posūkį, valdomas 
rinktuvas prisitaiko prie bet kokių lauko paviršiaus nelygumų. 
Dideli, pasisukantys, nenaudojant įrankių reguliuojami ratai 
išlaiko jo saugią padėtį.

Vienas arba du prispaudimo volai – didesniam 
našumui.

Koks yra prispaudimo volo privalumas? Labai paprastas: jis 
prispaudžia augalų masę, padidina augalų masės srauto greitį 
ir ją aktyviai nukreipia link rotoriaus. Taip pat, jis užtikrina tolygų 
presavimo kameros užpildymą, o tai reiškia – tobulai apvalius 
ritinius. Idealų augalų masės perdavimą garantuoja mažas ats-
tumas tarp rinktuvo ir rotoriaus. Toks sraigių ir prispaudimo 
volo derinys palengvina jūsų darbą, ypatingai tada, kai sangrė-
bos yra nelygios.

Didelių matmenų šoninės sraigės,  
skirtos stipriai suspaustiems ritinio kraštams.

Ruošiantis presavimo operacijai, didelės šoninės sraigės sufor-
muoja masę iki presavimo kameros pločio. Rezultatas: ypatin-
gai stabilūs ritiniai tvirtais kraštais. Privalumas: kėlimui ir trans-
portavimui atsparūs, saugojimo metu formos neprarandantys 
ritiniai.

Trumpa apžvalga.
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ROTO FEED | Tiekimo sistemaDarbas be sustojimų reiškia greitesnį jo atlikimą.

 − Geriausias augalų masės srautas ir vienodas užpildymas su ROTO FEED
 − Ideali ritinio forma ir didelis ritinio svoris su spiralės formos rotoriumi
 − Galingas ir nesudėtingas su tiekimo rotoriumi

Naujas rotoriaus pirštų išdėstymas.

Jei Jums nereikia smulkinti augalų masės, bet norite didelio 
ritinio svorio ir didelio našumo, ROTO FEED užtikrina tolygų 
augalų masės tiekimą iš rinktuvo į presavimo kamerą.

Didžiausias našumas ir tolygus augalų masės 
tiekimas su ROTO FEED.

Standartinė įranga su ROTO FEED sistema. Spirale išdėstyti 
tiekimo rotoriaus pirštai garantuoja tolygų, greitą tiekimą ir 
didelį našumą. Ši sistema ypatingai tinka gležniems augalams, 
tokiems kaip liucerna. Spirale išdėstyti pirštai apsaugo auga-
lus. Gaunamas aukščiausios kokybės pašaras ir, žinoma, ide-
ali ritinio forma.

Trumpa apžvalga.
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ROTO CUT „Heavy Duty“Viską lemia smulkinimo galia ir našumas.

 − Didelio našumo „Heavy Duty“ rotorius silosui 
 − Ideali smulkinimo kokybė („Heavy Duty“ dvigubų peilių tvirtinimas ir aštrūs peiliai)
 − 15 peilių smulkinimo rotorius

Kokybė ir patikimumas kartu.

Patikimai dirbantis 15 peilių smulkinimo rotorius skirtas 
didžiausiam našumui. COMFORT variantas pageidaujamą pei-
lių skaičių (0, 7, 8, 15) leidžia pasirinkti patogiai, iš vairuotojo 
darbo vietos. Dvigubo grūdinimo plieniniai peiliai dirba efekty-
viai ir ilgai tarnauja. Keturkampės žvaigždės formos dvigubi 
pirštai pašarą stumia pro šukas sudarančius peilius. Daugiau 
kaip 8400 pjūvių per minutę garantuoja aukštą smulkinimo 
kokybę. 400 serijoje sumontuota CLAAS grandiklių sistema 
išvalo tarpus tarp dvigubų peilių ir peilių vidų. Taip užtikrinamas 
didžiausias darbo saugumas esant bet kokioms derliaus nuė-
mimo sąlygoms.

Peiliai išimami akimirksniu.

Visą smulkinimo bloką galima pasukti hidrauliniu būdu, neišli-
pus iš traktoriaus kabinos. Taip pat, atidarius presavimo 
kamerą, peiliai gali būti lengvai sumontuoti ir išimti į viršų.

Kokybiškam pienui reikia kokybiško pašaro.

Maistingas, skanus silosas su idealia pieno rūgšties fermenta-
cija yra bandos didelio primilžio pagrindas. Tam būtini trys 
dalykai: smulkiai susmulkintas pašaras, didelis ritinio suspaudi-
mas ir deguonies nebuvimas. Gerą susmulkinimą garantuoja 
didelių matmenų, „Heavy Duty“, didelio našumo, iš dvigubo 
grūdinimo boro plieno pagamintas ir spirale išdėstytus dvigu-
bus pirštus turintis ROLLANT smulkinimo rotorius. Individuali 
peilių apsaugos įranga garantuoja efektyvią apsaugą ir užti-
krina vienodą smulkinimo kokybę, o taip pat padidina peilių 
tarnavimo laiką. Taip pat galima pasirinkti volframo karbidu 
dengtus peilius.

ROLLANT 540: skustuvo aštrumas.

Greitai, tiksliai, efektyviai. Taip dirba 15 peilių smulkinimo roto-
rius su keturkampės žvaigždės, 8 mm storio, dvigubais pirš-
tais. Puikios kokybės pašaras, kadangi pašaras susmulkina-
mas į smulkius ir tikslius pjausnius, kurie gali būti stipriau 
suspausti ir lengviau išardyti. ROTO CUT garantuoja 70 mm 
ilgio ir puikios kokybės pjausnius. Didelis greitis leidžia pasiekti 
daugiau kaip 8400 pjūvių per minutę. 

Trumpa apžvalga.

Paul Millmann, paslaugų teikėjas, Anglija

„Peiliai dirba patikimai ir labai našiai.“
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Nuleidžiamas dugnas | Tiekimo sistemaNe vien tik sportiniai automobiliai gali būti nuleisti 
žemiau.

 − Dugno nuleidimo hidrauliniu būdu funkcija, skirta prisitaikyti prie augalų masės srauto
 − Išankstinio perspėjimo sistema praneša apie dugno judesius
 − Užsikimšimas gali būti pašalintas patogiai, neišlipant iš kabinos 

Hidrauliniu būdu nuleidžiamas dugnas:  
ROLLANT PRO.

Presavimas yra sunkus darbas, o greitis – svarbiausias daly-
kas. Tai reiškia didelį dienos našumą ir sumanias sistemas, 
padedančias vairuotojui atlikti šį darbą. Tai apima ir dugno 
nuleidimo funkciją, skirtą aktyviam pritaikymui prie augalų 
masės srauto. Automatinis nuleidimas iki 30 mm užtikrina nuo-
latinį tiekimą, net ir renkant nevienodas sangrėbas, be jokio 
neigiamo poveikio smulkinimo kokybei.

Išankstinio perspėjimo sistema padeda 
išvengti užsikimšimų.

Apie dugno judesius valdymo terminalas perspėja vaizdiniu ir 
garsiniu signalu. Tai reiškia, kad jūs galite laiku užfiksuoti užsi-
kimšimo pavojų ir atitinkamai veikti. Ir tai galite atlikti patogiai, 
neišlipdami iš kabinos. Jūs galite išnaudoti visus preso pajėgu-
mus ir tuo pačiu išvengti prastovų dėl užsikimšimo.

Visi atsiradę užsikimšimai gali būti lengvai ir greitai pašalinti 
naudojant valdymo terminalą, neišlipant iš kabinos. Nuleidžia-
mas dugnas atsidaro, o rotorius užsikimšusią masę nustumia 
tiesiai į presavimo kamerą. Mašinose, kuriose sumontuotas 
smulkinimo rotorius, dar prieš atidarant dugną, nuspaudus 
mygtuką sumažinamas peilių slėgis. Dugną vėl uždarius, peiliai 
automatiškai pasisuka atgal.

Klausimas: kokio ilgio būtų visų ritinių, supresuotų ROLLANT ir 
VARIANT mašinomis, eilės ilgis, jei šiuos ritinius sudėtumėte 
vieną šalia kito? Atsakymas: apie 6.780.000 km arba 169 kar-
tai aplink žemę.

Kaip ir 
visada, 
išskirtinė 
CLAAS 
kokybė.

Trumpa apžvalga.



2120

Presavimo kameraLyderis paaiškėja tada, kai darbas yra įtemptas.

 − 15 ypatingai stiprių, laisvai besisukančių plieninių volų
 − 1,22 x 1,25 m dydžio ritinys
 − CLAAS ROLLANT yra pasaulyje geriausiai parduodamas pastovios presavimo kame-
ros presas

Silosui svarbiausia yra slėgis.

Kad būtų gautas maistingas silosas, pašaras turi būti greitai 
supresuotas į stipriai suspaustus ritinius. Tai užtikrina labai 
tvirti, laisvai sukami ROLLANT plieniniai volai, turintys aktyviam 
tiekimui skirtą profilį. Todėl, net ir esant drėgnoms sąlygoms, 
jie augalų masę supresuoja į tvirtus, vienodų matmenų ir apva-
lius ritinius. Naujųjų ROLLANT 540 „Heavy Duty“ volų sienelės 
dabar yra žymiai storesnės ir siekia 4 mm. Taip užtikrinamas 
dar didesnis ilgaamžiškumas. Prisukamos ašys gali būti 
pakeistos, kai to reikia. Didelei galiai ir dideliam našumui pritai-
kyti visi guoliai ir pavaros velenai skirti dirbti sudėtingomis sąly-
gomis.

Nauja konstrukcija: mažiau volų didesniam 
svoriui.

Naujos kartos ROLLANT turi naujos konstrukcijos pastovią 
presavimo kamerą su 15 volų. Didelės galios hidraulinė sis-
tema ir sustiprinti volai užtikrina idealią ritinio formą ir aukščiau-
sios kokybės pašarui būtiną didelį ritinio tankį.

NAUJIENA

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

MPS □ □ □

Pasirenkama:  
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM – MPS.

Iš plieninių volų sudaryta presavimo kamera su MPS garan-
tuoja tvirtus ritinius ir didelį ritinių vidurinės dalies suspaudimą. 
Papildomą slėgį sukuria MPS – ROLLANT galiniame gaubte 
sumontuotas pasisukantis segmentas iš trijų volų. Pradedant 
presuoti ritinį, trys MPS volai yra išsikišę į presavimo kamerą. 
Didėjantis ritinys šiuos volus stumia aukštyn, į kraštinę padėtį. 
Privalumai: ritinys pradeda suktis iš karto ir pradedamas 
spausti nuo 90 cm skersmens. Gaunami idealiai supresuoti ir 
stipriai suspausti ritiniai. Net ir važiuojant dideliu greičiu.

Trumpa apžvalga.

□  Galima

Philippe Pelletier, galvijų augintojas, Prancūzija.

„Ritiniai yra gražūs ir apvalūs, todėl 
gali būti sukrauti idealiai.“
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Apvyniojimas

 − Aiškiai iš kabinos matomas apvyniojimo tinklu procesas
 − Automatinis apvyniojimas
 − Automatinis galinio gaubto atidarymas ir uždarymas (ROLLANT 540 COMFORT)

Jaučiatės glaudžiai susiję su žemės ūkiu?  
Mes taip pat.

Patikimas: COMFORT variantas.

Naujasis CLAAS ROLLANT COMFORT variantas gali būti val-
domas iš kabinos, su ISOBUS valdymo pultu. Apvyniojimas 
tinklu puikiai matomas iš kabinos, važiuojant. Apvyniojimas 
pradedamas automatiškai. Ant ritinio vyniojamas tinklas yra 
įtempiamas tam tikra jėga. Kad būtų išlaikomas idealus įtempi-
mas atsižvelgiant į oro sąlygas, tinklo kokybę ar tinklo ritinyje 
likusį tinklą, apvyniojimo procesas gali būti aktyviai reguliuoja-
mas su ISOBUS valdymo pultu. Rezultatas: idealus ritinio sta-
bilumas nuo vieno krašto iki kito. Išskirtinė funkcija yra auto-
matinis galinio gaubto atidarymas ir uždarymas. Baigus ritinio 
apvyniojimą, galinis gaubtas atidaromas automatiškai ir ritinys 
iš karto išrieda ant žemės. Jei pageidaujate, šią funkciją galima 
išjungti.

Jūs taip pat galite pritaikyti apvyniojimo sluoksnių skaičių bet 
kokiems augalams. Tai atliekama per valdymo pultą, tiesiai iš 
kabinos, patenkinant jūsų klientų poreikius.

Naudinga funkcija: tinklo stabdis.

ROLLANT 540 pirmojo guminio volo elektromagnetinis stabdis 
sumažina tinklo išvyniojimo greitį ir užtikrina idealų tinklo įtem-
pimą.

Neprarandama nei akimirka: ROLLATEX  
apvyniojimas tinklu.

Dėl visiškai automatinio apvyniojimo proceso, kuris trunka tik 
kelias sekundes, ši apvyniojimo sistema taupo jūsų brangų 
laiką. Moderni tinklo nukreipimo sistema leidžia tinklą tvirtai 
apvynioti per visą ritinio plotį, o taip pat sutvirtina jo kraštus.

Ekonomiškas pasirinkimas: aprišimas špagatu.

Daug ūkininkų taip pat naudoja ir aprišimą špagatu. Špagatas 
yra praktikoje išbandyta ir už tinklą pigesnė rišimo priemonė. 
ROLLANT špagato dėžėse galima saugoti iki šešių špagato 
ričių. Šio špagato kiekio pakanka sėkmingai darbo dienai.

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

Apvyniojimas tinklu □ □ □
Aprišimas špagatu □ □ □
Apvyniojimas plėvele ○ – –

Trumpa apžvalga.

○  Pasirenkama įranga      □  Galima      –  Negalima
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Apvyniojimas plėvele

 − Geresnė pašaro apsauga
 − Lengvas ritinių saugojimas dėl vienodos jų formos ir stačių kraštų
 − Paprasta eksploatacija (naudojama tik viena medžiaga, kurią reikia utilizuoti)
 − Didelės galimybės paslaugų teikėjams

Vidines vertybes slepiančios įspūdingos formos.

Apvyniojimas plėvele.

Vietoje ritinių apvyniojimo tinklu, ROLLANT 540 galima pasi-
rinkti apvyniojimą plėvele. Dėl pradinio plėvelės įtempimo, ji 
ypatingai gerai priglunda prie ritinio. Taip sunaudojama mažiau 
medžiagos, ritiniai yra sandaresni ir pašaras yra geriau apsau-
gotas. Rezultatas: puiki pašaro kokybė.

Jūsų ritiniai bus geriausios formos.

Su naujuoju apvyniojimu plėvele gaunama ne tik geresnė ritinio 
forma, bet ir statesni jo kraštai. Todėl ritiniai ilgą laiką išlieka 
stabilūs ir gali būti saugomi daug mėnesių. Dar vienas privalu-
mas: naudojama tik vienos rūšies pakavimo medžiaga ir 
sumažėja medžiagos sąnaudos apvyniojant su vyniotuvu. Taip 
ne tik sumažinamos išlaidos, bet ir palengvėja utilizavimas.

NAUJIENA

Trumpa apžvalga.

Universalumas taip pat yra svarbus.

Su apvyniojimu plėvele, jūs galite pasiūlyti daugiau ir patenkinti 
bet kokius poreikius. Pakrovimo rampa leidžia apvyniojimą tin-
klu pakeisti apvyniojimu plėvele ir atvirkščiai. Tai galite atlikti 
lengvai ir bet kada.

Philippe Pelletier
Gyvulių augintojas iš Šarolė regiono.

„Kad tinklas nepatektų į pašarą, naudojame plėvelę,  
kuri sumažina atliekas ir nuostolius.“
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Presavimas nesustojant:  
ROLLANT iš CLAAS.

Konstrukcija ir pavara
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Konstrukcija ir pavaraKas yra svarbu derliaus nuėmimo metu?  
Idealiai suderintas darbas.

 − Nauja CLAAS pastovios presavimo kameros konstrukcija
 − Tvirta ir patikima pavara
 − Didelis patikimumas didžiausiam našumui

Naujoji pastovaus tūrio presavimo kamera.

Pastovios presavimo kameros presai kuria CLAAS istoriją. 
Naujus standartus nustatantis gaminys – nelengva užduotis 
naujajam ROLLANT 540. Iš didelių žvaigždučių ir sustiprintų 
grandinių sudaryta nauja konstrukcija garantuoja įvairių kom-
ponentų ilgaamžiškumą. Didelis žvaigždučių ir grandinių kon-
takto plotas sumažina dėvėjimąsi. Galią perduoda 1˝ ¼ „Tsu-
baki“ grandinės (pagrindinė pavara ir rotoriaus pavara).

CLAAS „Heavy Duty“: kai tampa sunku judėti.

Presuojant drėgną masę, reikalingi galingi ir tvirti komponentai. 
Todėl, 15 volų yra sustiprinti, o jų ašių varančiosios dalys yra 
50 mm skersmens. Labiausiai apkrauti volai taip pat sukasi 
dviejų eilių guoliuose, pagamintuose iš didelio stiprumo plieno 
lydinio.

Didelis patikimumas didžiausiam našumui. 

ROLLANT 540 pagrindinis reduktorius perduoda didesnį 
sukimo momentą. Rezultatas: dar didesnė galia, kuri yra 
būtina presuojant sunkiai presuojamas medžiagas, tokias kaip 
šlapias ar drėgnas silosas. „Heavy Duty“ komponentai: masy-
vus rotorius pagamintas iš dvigubo grūdinimo 8 mm storio 
boro plieno. Keturios pirštų eilės užtikrina optimalų pašaro tie-
kimą. Spirale išdėstyti dvigubi pirštai žymiai sumažino galios 
poreikį. Viską apsaugo tvirtas rėmas. Sustiprinti volai turi dide-
lio skersmens ašis. 

Visi „Heavy Duty“ komponentai suteiks didelį patikimumą ir 
ilgaamžiškumą, nepriklausomai nuo to, kokius darbo reikalavi-
mus jūs keliate savo naujajam ROLLANT. Tai aiškiai atspindi ir 
didelių matmenų grandinė.

 − „Tsubaki“ „Heavy Duty“ rotoriaus grandinės
 − „Tsubaki“ „Heavy Duty“ pagrindinės pavaros grandinė
 − „Heavy Duty“ galinio gaubto grandinė

Trumpa apžvalga.
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1 2 3 4

□  Galima      –  Negalima

Mašinos valdymasIš vairuotojo darbo vietos jūs turėtumėte galėti 
atlikti daugiau, nei vien tik vairuoti traktorių.

 − Visos svarbiausios funkcijos pasiekiamos patogiai, neišlipant iš kabinos.
 − S10 terminalas, turintis daug funkcijų
 − „EASY on board“, skirta ROLLANT valdymui su planšetiniu kompiuteriu
 − COMMUNICATOR II arba OPERATOR visų ROLLANT 540 modelių valdymui per ISOBUS

Terminalas OPERATOR COMMUNICATOR II EASY on board S10

540 RC COMFORT □ □ □ □
540 RC □ □ □ □
540 RF □ □ □ □

CLAAS UT □ – – –
ISO UT – □ □ □
Y kabeliai □ □ – –
Suderinamas su spausdintuvu □ □ □ □
Jutiklinis ekranas – – □ □
Spalvotas ekranas – □ □ □

Nustatymai 
Presavimo kameros slėgis □ □ □ □
Peilių skaičius □ □ □ □
Automatinis galinio gaubto atidarymas – □ □ □
Apvyniojimas □ □ □ □

Vyniotuvo nustatymai
Plėvelės sluoksnių skaičius – □ □ □
Vyniotuvo greitis – □ □ □
Peilių atidarymo laikas – □ □ □
Automatinis ritinio išmetimas – □ □ □
Persidengimas – □ □ □
Įranga šlaitams – □ □ □
Darbo režimas – □ □ □

Užduoties meniu informacija
Skersmuo □ □ □ □
Presavimo slėgis □ □ □ □
GTV greitis □ □ □ □
Peilių padėtis □ □ □ □
Ritinių skaičius □ □ □ □

Kliento meniu
20 klientų užsakymai □ □ □ □

1/ COMMUNICATOR II.

COMMUNICATOR II terminalas turi 5,7 colio spalvotą ekraną. 
Jis atitinka ISO UT standartą, todėl su COMMUNICATOR II 
galima lengvai valdyti visus su ISOBUS suderinamus padar-
gus. Žinoma, funkcijos taip pat gali būti priskirtos funkciniams 
mygtukams (pagalbiniai įrenginiai).

2 / OPERATOR.

OPERATOR stebina savo savaime suprantama sąsaja su nau-
dotoju, taip pat patogiu klientų duomenų valdymu ir 28 darbų 
atmintimi, kurie leidžia lanksčiai planuoti darbus. Papildomai – 
funkciniai mygtukai turi apšvietimą. Naudojant OPERATOR, 
reikalinga su ISOBUS suderinama įranga iš CLAAS.

3 / S10 Terminalas.

S10 yra profesionaliems naudotojams skirtas CLAAS termina-
las. Jis turi didelį, didelės skiriamosios gebos, 10,4 colių, lie-
čiamą ekraną ir didelį funkcijų pasirinkimą. Su S10 jūs galite 
valdyti vairavimo sistemą, tuo pat metu valdyti su ISOBUS 
suderinamus padargus ir prijungti iki keturių analoginių vaizdo 
kamerų, tokių kaip CLAAS PROFI CAM. Žinoma, funkcijos taip 
pat gali būti priskirtos funkciniams mygtukams (pagalbinė 
įranga).

4 / „EASY on board“.

Su naująja „EASY on board“ programa, visi su ISOBUS suderi-
nami padargai gali būti valdomi su „iPad®“ („iPad 3®“ / „iPad 
Air®“ / „Air2®“ / „iOS 8®“ ar naujesnė). Kad būtų dar patogiau, 
kaip ir bet kuriame kitame ISOBUS terminale, įvairios funkcijos 
gali būti priskirtos „F“ mygtukams (pagalbiniai). Valdymo su 
planšetiniu kompiuteriu patogumas dera su jo patikimumu. 
Sumontuota USB jungtis naudojama kaip greitas ir saugus 
maitinimo tiekimas planšetiniam kompiuteriui, kai ilgai dirbate 
laukuose. Valdymui naudojant planšetinį kompiuterį, kabina 
tampa mažiau užgriozdinta.

Trumpa apžvalga.
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CLAAS Service & PartsDarbas be jokių prastovų.
CLAAS Service & Parts.

Į jūsų reikalavimus atsižvelgta.

Mumis galite nedvejodami pasikliauti – prireikus visada esame 
pasirengę jums padėti. Nepriklausomai nuo vietos. Greitai. 
Patikimai. Jei reikia – ištisą parą. Visapusis sprendimas jūsų 
mašinoms ar verslui. Darbas be jokių prastovų.

ORIGINAL atsarginės dalys ir priedai.

Specialiai pritaikytos jūsų mašinai: tiksliai pagamintos detalės, 
aukštos kokybės vartojimo reikmenys ir naudingi priedai. Iš 
didelio produktų pasirinkimo, mes pasiūlysime tinkamą spren-
dimą, kad jūsų mašina būtų 100% patikima. Kad viskas tinka-
mai veiktų.

Jūsų verslui:  
CLAAS FARM PARTS atsarginės dalys

CLAAS FARM PARTS siūlo vieną iš išsamiausių atsarginių dalių 
programų, nepriklausomai nuo markės ir sektoriaus, bet 
kokiam technikos taikymui jūsų ūkyje. Darbas be jokių pras-
tovų.

Visada moderniai

CLAAS atstovavimo įmonės yra vienos efektyviausių žemės 
ūkio technologijų įmonių pasaulyje. Mūsų paslaugų komandos 
yra tinkamai kvalifikuotos ir aprūpintos visais svarbiausiais spe-
cialiais įrankiais bei diagnostikos sistemomis. CLAAS servisas 
pasižymi aukštos kokybės darbu, kuris atitinka visus jūsų 
lūkesčius, susijusius su kompetencija ir patikimumu. Padedame 
jums dirbti efektyviau.

Suplanuotas patikimumas.

Mūsų paslaugų produktai padeda Jums padidinti mašinų pati-
kimumą, sumažinti gedimų riziką ir pagrįsti savo skaičiavimus 
numatomomis sąnaudomis. CLAAS MAXI CARE siūlo planuo-
jamą patikimumą jūsų mašinai. Darbas be jokių prastovų.

Iš Hamo pasiekiamas visas pasaulis.

Mūsų centrinis atsarginių dalių sandėlis pristato visas originalias 
dalis greitai ir patikimai visame pasaulyje. Vietinis CLAAS par-
tneris gali pateikti tinkamą sprendimą per labai trumpą laiką, 
jums nuimant derlių ar užsiimant verslu. Darbas be jokių pras-
tovų.

Problemų sprendimas nuotolinės diagnostikos 
būdu: CLAAS TELEMATICS

CLAAS TELEMATICS jūsų mašinai suteikia du svarbius priva-
lumus: greitą CLAAS serviso technikų pagalbą bei ekonominę 
naudą jūsų darbe, kurią užtikrina bevielis tinklas. Mes galime 
išspręsti jūsų problemas vietoje - net kai jūs negalite pamatyti 
mūsų. Darbas be jokių prastovų.

CLAAS atsarginių dalių logistikos centre Hamo mieste,
Vokietijoje, saugoma daugiau kaip 155.000  

skirtingų pavadinimų dalių, o sandėlių plotas yra 
daugiau kaip 100.000 m2.
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Stabdžiai viskam, išskyrus jūsų entuziazmą.

Saugumas kelyje yra svarbiausia.

Tam, kad būtų saugu važiuoti iš vieno lauko į kitą, darbui kal-
votose vietovėse būtų galima naudoti mažesnius traktorius ar 
ROLLANT maksimalus važiavimo greitis būtų pritaikytas prie 
jūsų traktoriaus galimybių, mes galime pasiūlyti jums reikalingą 
stabdžių sistemą.

 − Pneumatiniai stabdžiai
 − Hidrauliniai stabdžiai
 − Hidroaktyvūs stabdžiai

Greitis važiuojant keliu, o taip pat ir lauku.

ROLLANT 540 su pneumatiniais stabdžiais leidžiamas važia-
vimo greitis yra 50 km/h. Su hidrauliniais stabdžiais, leidžia-
mas važiavimo greitis yra 40 km/h.

Kalbant apie padangas, siauras tarpuvėžis 
nėra svarbiausia.

Kiek įmanoma mažesnis dirvožemio suspaudimas. Didžiausia 
įmanoma velėnos apsauga. Sklandus važiavimas. Visa tai turi 
užtikrinti šiuolaikinės padangos. CLAAS siūlo trijų tipų didelio 
dydžio padangas. Jos užtikrina didžiausią kontakto plotą. Taip 
pat, jos nesminga į labai purų arba drėgną dirvožemį net tada, 
kai mašinos svoris yra didelis. Praktikoje išbandyta viena ašis 
apsaugo vertingą velėną darant staigius posūkius.

15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR 500/50 R17 F Pro 500/50-20 AS 500/45-22.5 12PR 560/45-22.5 16PR
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Techniniai duomenys

●  Standartinė įranga      ○  Pasirenkama įranga      □  Galima      –  Negalima

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

Prikabinimas
GTV greitis aps./ min 540/1000 540/1000 540/1000
Plataus kampo kardaninis velenas su kumšteline mova ● ● ●

Rinktuvas
Plotis m 2,10 2,10 2,10
DIN užgriebio plotis m 1,90 1,90 1,90
Hidraulinis rinktuvo pakėlimas ● ● ●
Du reguliuojamo aukščio pasisukantys kopijavimo ratai ● ● ●
Fiksuoti kopijavimo ratai ● ● ●
Pasisukantys kopijavimo ratai ○ ○ ○
Užlenkiami pasisukantys kopijavimo ratai ○ ○ ○

Tiekimo sistema
Rotorius ROTO CUT ROTO CUT ROTO FEED
Keičiamos peilių grupės 0, 7, 8, 15 0, 15 –

Hidraulinė jungtis
Vienpusio veikimo hidraulinė jungtis rinktuvo pakėlimui ● ● ●
Dvipusio veikimo hidraulinė jungtis galiniam gaubtui – ● ●
Vienpusio veikimo hidraulinė jungtis su beslėgio grąžinimo linija + LS ● – –

Presavimo kamera
Presavimo volų skaičius 15 15 15
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II) ○ ○ ○
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX – ● ●
Aprišimas špagatu / apvyniojimas tinklu ROLLATEX – ○ ○
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX COMFORT ● – –
Apvyniojimas plėvele / apvyniojimas tinklu ROLLATEX COMFORT ○ – –
Presavimo kameros matmenys m 1,22 × 1,25 1,22 × 1,25 1,22 × 1,25

Valdymo pultai
ISOBUS kabelis ● ● ●
OPERATOR □ □ □
COMMUNICATOR □ □ □

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų klientų poreikius, dėl to gaminiai gali būti keičiami, be išankstinio įspėjimo. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir techniniai duomenys turi būti 
vertinami kaip apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečius techninius duomenis 
ir kainas, kreipkitės į artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių 
skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet kokio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.

ROLLANT.

15 naujųjų sustiprintų volų

pastovios presavimo kameros ROLLANT 
konstrukcijoje garantuoja idealius siloso 
ritinius ir optimalų augalų masės srautą.

Apvyniojimas plėvele

suteikia daugiau galimybių paslaugų tei-
kėjams ir garantuoja lengvesnį ritinių 
išardymą.

50 mm skersmens

sustiprintos ašys ir guoliai presuojamą 
ritinį priverčia suktis nuo pat pradžių.

540 arba 1 000 aps./min

galios tiekimo veleno sūkiai garantuoja 
dar didesnį našumą, nei jo pirmtakų.



Užtikrinti efektyvesnį derliaus nuėmimą.

625019300718 KE ME 0419

ROLLANT

Ritininiai presai

540 RC COMFORT 540 RC
540 RF

UAB „Konekesko Lietuva“ 
Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r. 
Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r. 
Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys 
Šiauliai: Malavėnų g. 1, Ginkūnų k., LT-81494 Šiaulių r. 
Klaipėda: Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda 
El.paštas: info@kesko.lt 
E-Parduotuvė: http://webshop.konekesko.lt 
www.konekesko.lt




