
520 RC RF R
620 RC RF

ROLLANT

Ritininiai presai
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Idealus presavimas –  
ROLLANT iš CLAAS.

Su naujaisiais sustiprintais 
volais

MAXIMUM PRESSURE 
SYSTEM II

Naujo profilio HD presavimo volai 
užtikrina tolygų augalų masės srautą  
ir puikius siloso ritinius.

Dabar galima pasirinkti ir  
ROLLANT 520: MPS II –  
stipriai suspausti ritiniai.

Smulkinimo rotorius

Dėl 7 arba 14 peilių turinčio  
ROTO CUT, ROLLANT idealiai tinka 
presuoti sausą augalų masę. Didesnis 
našumas ir aukščiausia šieno kokybė.

540 aps./min

Lyginant su ankstesniais modeliais, 
GTV užtikrina dar didesnį našumą 
esant bet kokiam greičiui.

3

ROLLANT iš CLAAS

ROLLANT iš CLAAS 2
CLAAS pasaulis 4
ROLLANT 520 modelio apžvalga 6
ROLLANT 620 modelio apžvalga 10

Technologija 12
Rinktuvas 14
ROLLANT 520 tiekimo sistemos 16
ROLLANT 620 tiekimo sistemos 18
Presavimo kamera |  
„Maximum Pressure system II“ 20
Apvyniojimas 22

Valdymas 24
OPERATOR 26

„CLAAS Service & Parts“ 28

Techniniai duomenys 30



54

ROLLANT pasiruošęs viskam.

Išskirtinė technika kompaktiškiems ritiniams – 
CLAAS presai.

Presas turi presuoti ne tik šieną ir šiaudus. Dabartinių ūkių 
poreikiai dėl ritinių ir ryšulių dydžio, jų formos ir naudojimo 
būdo labai skiriasi. Šiuos poreikius patenkina CLAAS 
stačiakampių ryšulių presai QUADRANT, ritinių presai ROLLANT 
ir VARIANT. Rezultatas – kompaktiški, nepriekaištingos formos 
ryšuliai ir ritiniai.
Tvirtas pavaras ir sustiprintus volus turintys ROLLANT 620 ir 
520 fiksuotos presavimo kameros presai idealiai tinka 
kasdieniams darbams. Presuose taip pat naudojama daug 
sumanių sprendimų, kad jų valdymas ir priežiūra būtų labai 
lengvai atliekami. Šios dvi serijos skiriasi ritinių dydžiu: 
ROLLANT 620 presuoja į 1,22 x 1,50 m ritinius, o ROLLANT 
520 presuoja į 1,20 x 1,25 m ritinius.

CLAAS pasaulis
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ROLLANT 520 modelio apžvalga

ROLLANT 620 RC 620 RF

1 Ritinio dydis 1,22 x 1,50 m □ □
2 2,10 m rinktuvas □ □
3 Rinktuvo kopijavimo ratai □ □
4 ROTO FEED – □
5 ROTO CUT (7 peiliai) □ –
6 17 sustiprintų volų □ □
7 Mašinos presavimo slėgio reguliavimas □ □
8 OPERATOR terminalas □ □
9 Automatinis grandinės tepimas □ □

10 Aiškiai matomi rinkimo ir aprišimo / apvyniojimo procesai □ □

□  Galima      –  Negalima

ROLLANT 520 RF.  
Universalus sprendimas.

1,20 x 1,25 m dydžio ritiniams 

Stipriosios savybės:
 − Tiekimo sistema su ROTO FEED tiekimo rotoriumi
 − Sumani centrinė grandinių tepimo sistema 
 − Didelis patikimumas
 − OPERATOR terminalas
 − Presavimo kamera su 16 sustiprintų volų

ROLLANT 520 R.  
Paprastas sprendimas.

1,20 x 1,25 m dydžio ritiniams 

Stipriosios savybės:
 − Tiekimo rotoriaus sistema
 − Sumani centrinė grandinių tepimo sistema 
 − Didelis patikimumas
 − OPERATOR terminalas
 − Presavimo kamera su 16 sustiprintų volų

ROLLANT 520 RC.
Pažangiausias sprendimas

1,20 x 1,25 m dydžio ritiniams 

Stipriosios savybės:
 − Tiekimo sistema su ROTO CUT smulkinimo sistema 
 − 14 peilių
 − Sumani centrinė grandinių tepimo sistema 
 − Didelis patikimumas
 − OPERATOR terminalas
 − Presavimo kamera su 16 sustiprintų volų

Geras visada gali būti dar geresnis.

Iš pradžių kilo klausimas: ar ROLLANT modeliai gali būti dar geresni? Iš tikrųjų – 
gali. Mes žinome, kad mūsų klientams patikimumas yra svarbiausias. Būtent  
todėl mes sukūrėme ir dar kartą patobulinome pasaulyje geriausiai parduodamą 
fiksuotos presavimo kameros presą. Mes pakeitėme pavaros sistemos 
konstrukciją, sustiprinome ašis ir volus, kad būtų užtikrintas patikimas ir nekintantis 
ROLLANT našumas, kuris yra būtina visų mūsų produktų pelningo darbo sąlygą.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R

1 Ritinio dydis 1,20 × 1,25 m □ □ □
2 2,10 m pločio valdomas rinktuvas □ □ –
3 1,85 m pločio valdomas rinktuvas – – □
4 ROTO CUT: 14 peilių smulkinimo rotorius □ – –
5 ROTO REVERSE kamščių pašalinimui □ □ –
6 Presavimo kamera su 16 sustiprintų volų □ □ □
7 MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) – pasirenkama įranga □ □ –
8 Automatinė centrinė grandinių tepimo sistema □ □ □
9 Aprišimas dviem špagatais □ □ □

10 Aprišimas špagatu / apvyniojimas tinklu □ □ □
11 Apvyniojimas tinklu □ □ □
12 OPERATOR terminalas □ □ □

□  Galima      –  Negalima

NAUJIENA

„Heavy Duty“

Našumo lygis

Patogumas

„Heavy Duty“

Našumo lygis

Patogumas

„Heavy Duty“

Našumo lygis

Patogumas
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ROLLANT 620 modelio apžvalgaROLLANT 620 RF.
Paprastas.

ROLLANT 620 RC.
Patyręs.

1,22 x 1,50 m dydžio ritiniams 1,22 x 1,50 m dydžio ritiniams 

Šiaudai Šiaudai

ŠienainisŠienainis

Stipriosios savybės:
 − Rinktuvo plotis 2,10 m
 − Didelis universalumas
 − ROTO CUT smulkinimo rotorius su septyniais peiliais
 − Didesnis efektyvumas su naujuoju rotoriumi

Stipriosios savybės:
 − Rinktuvo plotis 2,10 m
 − Didesnis efektyvumas su naujuoju rotoriumi
 − Didelis našumas dėl ROTO FEED

Silosas Silosas
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Kad išliktumėte geriausi,  
jūs turite nuolat tobulėti.

Technologija

Technologija.

Laukai dideli, o laiko turite mažai? Laimingi turintys mašiną, 
kuria galima pasitikėti ir kuri gali atlikti daugiau, kadangi jos 
technologija gerai apgalvota ir nuolat tobulinama.

Būtent tai mes darome su tokiomis technologijomis, kaip 
tiekimo rotorius, ROTO FEED ir ROTO CUT. Tvirtos pavaros, 
sustiprinti volai ir begalė naujų galimybių, o taip pat pažangi 
konstrukcija, kuri leidžia per dieną supresuoti daugiau ritinių. 
Jei ir kainos-našumo santykis yra geras, tada yra geriau  
nei gerai.
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Įspūdingi sprendimai tolygiam  
augalų masės srautui.

2,10 m darbinis plotis –  
bendram darbo našumui.

ROLLANT 520 rinktuvo darbinis plotis yra 2,10 m, todėl jis 
surenka net labai plačias sangrėbas. 140 aps./min greitis 
užtikrina tolygų augalų masės srautą ir apsaugo pašarus nuo 
užteršimo žemėmis. Trumpa kreipiančioji plokštė augalų 
masės srautą patikimai nukreipia link rotoriaus net ir tada, kai 
sangrėbos yra mažos arba nevienodos. Rinktuvas turi lanksčius, 
iš spyruoklinio plieno pagamintus pirštus, kurie savo vertę įrodė 
net pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Pirštai pritvirtinti 
arti vienas kito, kad augalų masė būtų surinkta švariai. 

Dar vienas privalumas: augalų masės srautą operatorius gali 
stebėti tiesiai iš kabinos, kadangi priekyje sumontuotas 
rinktuvas yra gerai matomas. Važiavimo greitį galima lengviau 
reguliuoti atsižvelgiant į sangrėbos dydį, kad būtų galima 
optimaliai reguliuoti augalų masės srautą ir išvengti preso 
užsikimšimų.

Privalumai:

 − 2,10 m arba 1,85 m darbinis plotis
 − Valdomas rinktuvas – optimalus augalų masės srautas
 − Didelės šoninės sraigės – stipriai suspausti ritinio kraštai.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Plotis m 2,10 2,10 1,85 2,10 2,10
DIN plotis m 1,90 1,90 1,65 1,90 1,90
Neužlenkiami kopijavimo ratai □ □ □ □ □
Kopijavimo ratai □ □ □ □ □
Augalų masės apsauga □ □ □ □ □

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, nenaudojant įrankių reguliuojami kopijavimo ratai visada 
išlaiko saugią jo padėtį.

ROLLANT 520 R su 1,85 m darbinio  
pločio rinktuvu.

1,85 m pločio rinktuvą ir tiekimo rotorių turintis ROLLANT 520 R 
yra pakankamai siauras ir manevringas, kad su juo būtų 
galima presuoti į stipriai suspaustus ritinius net ant šlaitų ar 
velkant mažesniais traktoriais.

Didelės šoninės sraigės – stipriai suspausti 
ritinio kraštai.

Presavimo procesas prasideda nuo didelių matmenų šoninių 
sraigių, kurios augalų masės srautą pritaiko prie presavimo 
kameros pločio. Gaunami ypatingai tvirti ritinių kraštai, todėl 
ritiniai yra labai patvarūs. Privalumai: ritiniai nepraranda savo 
formos juos neatsargiai keliant transportavimo metu ir ilgai 
saugant.

□  Galima      –  Negalima

Rinktuvas

NAUJIENA
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ROLLANT 520 tiekimo sistemosROLLANT 520:  
ROTO CUT, ROTO FEED arba tiekimo rotorius.

ROTO CUT – trumpi, 70 mm pjausniai.

ROTO CUT tiekimo sistema atlieka iki 7 000 pjovimų per 
minutę. Keturios eilės pirštų tolygiai stumia augalų masę link 
atskirus tvirtinimus turinčių peilių. Augalų masė nukreipiama 
ties peilių viduriu ir atliekamas tikslus pjovimas. Speciali 
grandiklių sistema užtikrina, kad rotorius visą laiką būtų švarus. 
Dėl tinkamai parinkto tiekimo pirštų kampo išvengiama augalų 
masės traiškymo tiekimo metu. Vienodo ilgio pjausniai 
pagerina siloso kokybę ir leidžia lengvai jį išdalyti naudojant 
pašarų dalytuvą.

ROTO REVERSER – įmontuotas reverso blokas.

Hidraulinę pavarą turintis reversas yra nepamainomas, kai 
presas veikia visu pajėgumu. Su CLAAS ROTO REVERSE 
reverso įrenginiu kamščiai tiekimo įrenginyje gali būti pašalinti 
per kelias sekundes, patogiai, neišlipus iš traktoriaus kabinos.

ROTO FEED – didžiausias našumas 
nesmulkinant.

Jei augalų masės smulkinti nereikia, tačiau vis tiek reikalingas 
didelis ritinio svoris ir didelis našumas, ROTO FEED užtikrina 
tolygų augalų masės tiekimą iš rinktuvo į presavimo kamerą.

Darbo patikimumas.

14 peilių ant peilių sijos turi individualią apsaugą. Peilius 
spaudžia spyruoklės, todėl jie gali išvengti pašalinių objektų. 
Pašalinių objektų nepažeisti peiliai ir toliau pašarus smulkina 
tiksliai ir patikimai, kad būtų gauta optimali pašarų kokybė.

Peiliai išimami akimirksniu.

Atidarius presavimo kamerą, peiliai gali būti lengvai įdėti arba 
išimti iš viršaus.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R

ROTO CUT □ – –
ROTO FEED – □ –
Tiekimo rotorius – – □

□  Galima      –  Negalima

Tiekimo rotorius – alternatyva rotoriui.

ROLLANT 520 idealiai pritaikytas ūkininkams, kuriems augalų 
masės smulkinimo nereikia, tačiau kurie didelį dėmesį skiria 
švelniam pašarų apdorojimui.Tiekimo rotorius nuolat ima 
augalų masę nuo rinktuvo ir ją aktyviai tiekia į presavimo 
kamerą, taip užtikrindamas didelį našumą.

NAUJIENA
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ROLLANT 620 tiekimo sistemosROLLANT 620:  
ROTO CUT arba ROTO FEED.

Trumpa apžvalga.

 − ROTO CUT: 7 peilius turintis smulkinimo rotorius, atliekantis 3 050 pjovimų per minutę
 − Labai patikimas darbas dėl peilių individualios apsaugos
 − Vienodas užpildymas dėl spiralės formos smulkinimo rotoriaus
 − Aukšta šiaudų arba šieno smulkinimo kokybė
 − Didžiausias augalų masės srautas: ROTO FEED

Didesniam našumui skirti septyni peiliai:  
ROTO CUT.

Su ROTO CUT, ROLLANT 620 RC yra puikus presas – 
patikimas, greitas ir tikslus. ROLLANT 260 naudotas tiekimo 
rotorius ROLLANT 620 RC buvo pakeistas spiralės formos 
smulkinimo rotoriumi. Rezultatas? Didesnis našumas. 

Apie smulkinimo rotoriaus privalumus trumpai:

 − Pirštų išdėstymas spirale
 − Keturkampės žvaigždės formos rotorius trumpiems 
pjausniams

 − Kombinuota grandiklių, išdėstytų tarp pirštų ir dvigubų 
pirštų viduje, sistema

 − Individuali peilių apsauga
 − Peiliai valdomi hidrauliniu būdu

Labai aukšta pjausnių kokybė.

7 peilius turintis ROLLANT 620 RC smulkinimo rotorius veikia 
kartu su keturkampės žvaigždės formos dvigubais pirštais. 
Kiekvienas peilis turi individualią apsaugą, o plienas yra 
užgrūdintas du kartus. Pašarai susmulkinami smulkiai ir tiksliai, 
mažo ilgio pjausniais, kurie gali būti stipriau suspaudžiami ir 
lengviau išvyniojami – būtina sąlyga aukščiausios kokybės 
pašarui iš šieno ir šiaudų.

Didžiausias augalų masės srautas:  
ROTO FEED.

ROTO FEED sistema yra standartinė ROLLANT 620 RF įranga. 
Tiekimo rotoriaus peiliai išdėstyti judančios spiralės forma, kad 
būtų užtikrintas tolygus tiekimas ir didelis našumas. Ši sistema 
idealiai tinka ruošti pašarus iš gležnų augalų, pvz., liucernos. 
Dėl išdėstymo spiralės forma, augalai apsaugomi ir pagaminami 
aukščiausios kokybės pašarai.

ROLLANT 620 RC 620 RF

ROTO CUT □ –
ROTO FEED – □

□  Galima      –  Negalima
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Didesnis suspaudimas:  
sustiprinti volai ir MPS.

Presavimo kamera | MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II

Galinis gaubtas užfiksuojamas hidrauliniu būdu, 
slėgis nuolat stebimas manometre (dabar terminale) – 
praktikoje išbandyta CLAAS konstrukcija, kuri 
naudojama dešimtmečius.

Patikimas darbas. Visų ROLLANT presų pavaros 
grandinės yra nepaprastai tvirtos ir yra automatiškai 
sutepamos kiekvieną kartą uždarant galinį gaubtą.

Keičiamas ROLLANT 520 presavimo slėgis. 
Hidraulinis presavimo slėgis keičiamas pasukama 
rankenėle, atsižvelgiant į konkrečią kultūrą.

MPS II – idealus suspaudimas.

Dėl puslankiu išdėstytų 16 profilinių volų, ritinį sukti presavimo 
kameroje reikia mažai galios. Idealią ritinio formą garantuoja 
MPS II, kuri 1,3 t jėga spaudžia vidurinę ritinio dalį, ir galinio 
gaubto sukuriamas 4,8 t slėgis. MPS II sumažina traktoriaus 
galios poreikį, o stipriau suspausti ir gražios apvalios formos 
ritiniai idealiai tinka saugoti.

Hidraulinio slėgio kontrolė.

Hidrauliniu cilindru valdomas fiksavimo mechanizmas, didėjant 
ritinio dydžiui, o tuo pačiu ir slėgiui, leidžia galiniam gaubtui 
prisitaikyti ir šiek tiek judėti. Ritinys gali visą laiką suktis, o 
presavimo procesas nesulėtėja ir nesustoja.

Rekordinis atidarymo ir uždarymo laikas.

Greitai reaguojantys dvikrypčiai hidrauliniai cilindrai užtikrina 
labai greitą galinio gaubto atidarymą ir uždarymą neišlipant iš 
traktoriaus kabinos.

Didelis suspaudimas naudojant ypatingai 
tvirtus plieninius volus.

Siekiant užtikrinti aukštą pašarų kokybę, augalų masė turi būti 
greitai supresuota į stipriai suspaustus ritinius. ROLLANT 
presuose augalų masę presuoja labai tvirti, briaunotą paviršių 
turintys plieniniai volai, kurie užtikrina aktyvų augalų masės 
tiekimą, todėl, net ir esant drėgnoms sąlygoms, augalų masė 
supresuojama į tvirtus, apvalius, savo formą puikiai išlaikančius 
ritinius. Naujųjų ROLLANT 520 „Heavy Duty“ volų sienelės 
dabar yra žymiai storesnės ir siekia 4 mm. Jos užtikrina dar 
didesnį ilgaamžiškumą. Prisukamos ašys gali būti pakeistos, 
kai to reikia. Siekiant užtikrinti efektyvų darbą sudėtingomis 
derliaus nuėmimo sąlygomis, visi guoliai ir pavaros velenai yra 
pritaikyti dideliam našumui ir galiai.

Pasirenkama įranga:  
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II).

Iš plieninių volų sudaryta presavimo kamera su MPS garantuoja 
uolos kietumo 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.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

MPS II □ □ – – –
Rankiniu būdu reguliuojamas hidraulinis slėgis □ □ □ □ □
16 sustiprintų volų □ □ □ – –
17 sustiprintų volų – – – □ □

□  Galima      –  Negalima
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Jūsų pasirinkimas:  
apvyniojimas tinklu arba aprišimas špagatu.

Ideali forma naudojant naująjį apvyniojimo 
tinklu būdą.

Tiek naudodami špagatą, tiek tinklą, galite būti tikri, kad 
ROLLANT 620 viską atliks gerai. Naujoji apvyniojimo tinklu 
sistema veikia patikimiau nei bet kada anksčiau ir taupo laiką – 
apvyniojimas yra visiškai automatinis ir trunka tik kelias 
sekundes. Buvo pakeista tinklo nukreipimo mechanizmo 
konstrukcija ir patobulintas tinklo stabdys. Kartu tai užtikrina 
gerą rišimą ir geresnę ritinio formą. Modernus tinklo apvyniojimo 
mechanizmas leidžia ritinį standžiai apvynioti tinklu visame jo 
plotyje, o taip pat tvirtai apvynioti ir kraštus.

Kitas pasirinkimas: aprišimas špagatu.

Galite rinktis rankinę arba automatinę rišimo špagatu pradžią. 
Pasiekus galutinį slėgį, automatinė sistema pradeda rišimo 
procesą. Operatorius apie tai informuojamas garsiniu signalu ir 
perspėjimo lempute.

Apvyniojimo ir aprišimo procesas visada  
gerai matomas.

Tiek pasirinkę apvyniojimą tinklu, tiek aprišimą špagatu, visada 
gerai matote proceso eigą. ROLLANT 620 preso apvyniojimo / 
aprišimo sistema yra tiesiogiai matoma net važiuojant, todėl 
nuolat esate informuoti apie atliekamos operacijos eigą.

Apvyniojimas

Trumpa apžvalga.

 − Idealios formos ritiniai naudojant naująjį apvyniojimo tinklu būdą
 − Jūsų pasirinkimas: apvyniojimas tinklu arba aprišimas špagatu
 − Tiesioginis apvyniojimo sistemos stebėjimas



24 25

Mašinos valdymas.

Net ir tie, kuriems patinka jų darbas, tam tikru momentu nori 
viską mesti. Todėl, kasdien mes darome viską ką galime, kad 
galėtume jums padėti atliekant jūsų kasdienius darbus: su 
geromis idėjomis, tvirta technika ir pažangia technologija. 
Paprastas, patogus valdymas visada yra mūsų dėmesio centre.

ValdymasGeras darbas gali būti dar geresnis.  
Ir patogesnis.
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OPERATOR:  
valdymas mygtuko paspaudimu.

Greitas reagavimas, patogus valdymas.

Neramiu derliaus nuėmimo laikotarpiu, kiekviena minutė gali 
būti gyvybiškai svarbi. Puiku, jei turite jums padedančią, 
patikimą techniką. Su naujojo OPERATOR greitojo pasirinkimo 
mygtukais pagrindines funkcijas galite valdyti patogiai, iš 
vairuotojo darbo vietos. 

Pasirinkite apvyniojimą tinklu arba aprišimą špagatu, t. y. tinklą 
arba špagatą, ir nustatykite automatinio paleidimo funkciją. 
Taip pat turite galimybę procesą paleisti rankiniu būdu, pvz., 
baigiant rinkti sangrėbą.

Terminale esantis ritinių skaitiklis nuolat informuoja apie mašinos 
našumą. Keturi LED perspėja apie rišimo mechanizmo gedimus, 
todėl visada galite visiškai kontroliuoti savo ROLLANT darbą.

OPERATOR pateikia visą vaizdą.

 − Automatinio rišimo mechanizmas
 − Galima pasirinkti apvyniojimą tinklu arba aprišimą špagatu
 − Rišimo slėgio rodymas
 − Ritinių skaitiklis: ritinių skaičius per dieną ir bendras ritinių 
skaičius.

 − Peilių įjungimas

OPERATOR

Trumpa apžvalga.

 − OPERATOR su intuityvia valdymo koncepcija
 − Visos funkcijos, vos tik pažvelgus
 − Visi duomenys pasiekiami pirštų galiukais ir bet kuriuo metu.

Su OPERATOR visi duomenys greitai pasiekiami.

Besikeičiantys vairuotojai ir besikeičiančios derliaus dorojimo 
sąlygos derliaus nuėmimo laikotarpiais yra įprastas dalykas. 
Naudodami OPERATOR, prieš pradėdami darbą, jūs galite 
užprogramuoti presą atsižvelgdami į derliaus nuėmimo 
sąlygas. Jūs galite tiksliai kontroliuoti visus presavimo ir rišimo 
metu vykstančius procesus. Terminalas taip pat jums pateikia 
tikslią informaciją apie per dieną supresuotų ritinių skaičių, 
bendrą supresuotų ritinių skaičių ir bendrą darbo laiką.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

OPERATOR terminalas □ □ □ □ □

□  Galima      –  Negalima

NAUJIENA



28 29

„CLAAS Service & Parts“Darbas 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 
mechanizmams ir įmonei. 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 
sprendimą, kad jūsų mašina būtų 100 % patikima. Kad viskas 
tinkamai 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 prastovų.

Visada moderniai

CLAAS atstovavimo įmonės yra vienos efektyviausių žemės 
ūkio technologijų įmonių pasaulyje. Mūsų paslaugų komandos 
yra tinkamai kvalifikuotos ir aprūpintos visais svarbiausiais 
specialiais 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 
patikimumą, sumažinti gedimų riziką ir pagrįsti savo skaičiavimus 
numatomomis sąnaudomis. CLAAS MAXI CARE siūlo 
planuojamą 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 partneris gali pateikti tinkamą sprendimą per labai 
trumpą laiką, jums nuimant derlių ar užsiimant verslu. Darbas 
be jokių prastovų.

Problemų sprendimas nuotolinės diagnostikos 
būdu: CLAAS TELEMATICS

CLAAS TELEMATICS jūsų mašinai suteikia du svarbius 
privalumus: 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 Hame, Vokietija, yra daugiau nei  

155 000 skirtingų dalių atsargos, o sandėlių  
plotas yra daugiau kaip 100 000 m2.
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Užtikrintas greitis.

Važiuokite saugiai, stabdykite saugiai.

Stabdžių sistema užtikrina saugumą tiek ilgos kelionės metu, 
tiek pervažiuojant iš vieno lauko į kitą. Taip pat tada, kai darbui 
ant šlaitų norite naudoti mažesnį traktorių. Stabdžių sistema 
taip pat leidžia ROLLANT leistiną važiavimo greitį suderinti su 
jūsų traktoriaus charakteristikomis. Atsižvelgiant į reikalavimus 
skirtingose šalyse, CLAAS siūlo pneumatinę arba hidraulinę 
stabdžių sistemą. Abiejose sistemose sumontuotas lengvai 
valdomas stovėjimo stabdys.

Apsaugančios dirvožemį: didelės padangos.

Trijų skirtingų dydžių padangos užtikrina optimalų dirvožemio 
tausojimą ir sklandų važiavimą net ir drėgnomis sąlygomis.

11.5/80-15.3 8PR 15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR
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Techniniai duomenys

●  Standartinė įranga      ○  Pasirenkama įranga       –  Negalima

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Prikabinimo įrenginys
GTV greitis aps./min. 540 540 540 540 540
Vienos dalies didelio pasukimo kampo kardaninis velenas su laisvosios 
eigos ir apsaugine mova ● ○ ○ ● ○

Vienos dalies didelio pasukimo kampo universalus kardaninis velenas su 
nukerpamojo varžto apsauga ● ● ● ● ●

Galios poreikis AG 80 80 80 80 80

Rinktuvas
Plotis m 2,10 2,10 1,85 2,10 2,10
DIN užgriebio plotis m 1,90 1,90 1,65 1,90 1,90
Vienakryptė hidraulinė jungtis, skirta rinktuvo ir peilių pakėlimui ● – – ● –
Pirštų skaičius eilėje 32 32 28 32 32
Atstumas tarp pirštų mm 70 70 70 70 70

Rinktuvo kopijavimo ratai Nepasisukantys 
(pasisukantys ○)

Nepasisukantys 
(pasisukantys ○)

Nepasisukantys 
(pasisukantys ○)

Nepasisukantys 
(pasisukantys ○)

Nepasisukantys 
(pasisukantys ○)

Augalų masės tiekimas
Aktyvus augalų masės tiekimas naudojant ROTO CUT ROTO FEED Tiekimo rotorių ROTO CUT ROTO FEED
Peilių skaičius 14 – – 7 –

Hidraulinė jungtis
Vienakryptė hidraulinė jungtis rinktuvo pakėlimui ● ● ● ● ●
Dvikryptė hidraulinė jungtis galinio gaubto cilindrams ● ● ● ● ●

Presavimo kamera
Presavimo volų skaičius 16 16 16 17 17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II ○ ○ – – –
Automatinis rišimas dvigubu špagatu ● ● ● ● ●
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX ● ● ● ● ●
Špagato ričių skaičius špagato saugykloje 6 6 6 6 6
Tinklo rulonų skaičius 2 2 2 2 2
Reguliuojamas mašinos presavimo slėgis ● ● ● ● ●
Rampa ritiniui ○ ○ ○ ○ ○
Automatinis grandinės tepimas ● ● ● ● ●

Presavimo kameros matmenys
Plotis m 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22
Skersmuo m 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50

Valdymas
OPERATOR ● ● ● ● ●

Padangos
11.5/80-15.3 8PR ● ● ● ● ●
15.0/55-17 10PR ○ ○ ○ ○ ○
19.0/45-17 10PR ○ ○ ○ ○ ○
Važiuoklės ašis ● ● ● ● ●
Pneumatiniai stabdžiai ○ ○ ○ ○ ○
Hidrauliniai stabdžiai ○ ○ ○ ○ ○
Aktyvių hidraulinių stabdžių sistema ○ ○ ○ ○ ○

Matmenys ir svoris
Ilgis m 4,70 4,70 4,70 5,08 5,08
Plotis m 2,50 2,50 2,50 2,47 2,47
Aukštis m 2,30 2,30 2,30 2,97 2,97
Svoris kg 2990 2685 2685 3470 3250

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.



Užtikrinti efektyvesnį derliaus nuėmimą.
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
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