
Három új fixkamrás körbálázó 
 
ROLLANT PRO – Nagyobb átereszt ı képesség 
a leereszthet ı aprítódob fenéklemeznek köszönhet ıen 
 
A ROLLANT bálázó széria, az 1.25 m x 1.2 m bálaméretével, kimagaslik a nagy 
teljesítményével és rendkívüli bálatömörségével, mialatt még mindig kiváló a 
megbízhatósága – akár nehéz körülmények között és nedves termény esetén is. 
Most hat új modell jelent meg ebben a sikeres szériában, melyek közül a PRO 
kiviteleket hidraulikusan lenyitható aprítódob fenéklemezzel szereltek fel. 
 
ROLLANT 374 RF PRO, 374 RC és 374 RC PRO 
ROLLANT 375 RC, 375 RC PRO és 375 RC Comfort PRO 
ROLLANT 375 Uniwrap PRO 
 
 

 
 
 
Egyszer ő kezelhet ıség  
A PRO utótag az új ROLLANT sorozat megnevezésében azt jelenti, hogy a dobfenék 
lemez automatikusan, hidraulikusan lenyílik, amikor a rotor eltömıdést érzékel. Ezzel 
egy idıben a gépkezelı egy figyelmeztetı hangjelzést kap a fülkében. Az eltömıdés 
gyorsan és egyszerően megszüntethetı a fülkébıl. A gépkezelınek semmilyen 
rizikót nem kell vállalnia, amikor maximális teljesítménnyel dolgozik, ellenkezıleg 
több bálát készíthet naponta. 

Az eltömıdések egy gombnyomásra megszüntethetık, amikor bekapcsoljuk az 
automata üzemmódot a COMMUNICATOR kezelıegységen: a kések lesüllyednek és 
a fenéklemez lenyílik, ennélfogva továbbengedve a terményt. Ezután bekapcsolva a 
TLT hajtást, és az amint eléri a percenkénti 300 fordulatot, a fenéklemez felcsukódik 
és dolgozhatunk tovább. Így még ritkábban kell kiszállni a traktor fülkébıl. 
 
Használjon CMT-t vagy COMMUNICATOR-t. 
CMT ( CLAAS MEDIUM TERMINAL ) és COMMUNICATOR kezelıegységek 
egyaránt alkalmazhatók a ROLLANT bálázókon. Az összes CLAAS bálázó – köztük 
a ROLLANT is – ISOBUS rendszerrel felszerelt. A CMT informálja a vezetıt, például, 
az összes bálaszámról, a napi vagy óránkénti teljesítményrıl és a készülı bála 
állapotáról vagy a dobfenék lemezrıl. A COMMUNICATOR egyéb kiegészítı 
információkkal is szolgál, így pl. 20 különbözı munkamegbízás mentése a 
memóriába, nyomon követést a zsineg vagy háló kötözésrıl, kezelési- és beállítási 
lehetıségét a csomagoló egységnek. 
 
Aktív, nagy teljesítmény ő rotor 
Bizonyos ROLLANT bálázó típusok ROTO CUT (RC) aprító egységgel vannak 
felszerelve. A 16 aprítókés 7 cm elméleti vágáshosszt biztosít és egyenkénti rugós 
biztosítással ellátottak túlterhelés ellen. A robusztus vágóegység biztosítja a 
tökéletes vágást minden betakarítási körülmény esetén. A fogazott kések duplán 
edzett acélból készültek így extrém keménységőek és hosszú élettartamúak. 
 
A ROLLANT bálázók felszereltségtıl függıen kézi vagy automatikus zsírozású 
csapágyakkal szereltek –így akár folyamatos, igen nehéz körülmények közötti 
munkavégzésre is alkalmasak. A ROLLANT 374 és 375 között a különbség az MPS 
II ( Maximum Pressure System ) rendszer. Az íves elrendezéső, három hengerbıl 
álló egység gond nélkül engedi a bálát forogni a kamrában. Ezzel a rendszerrel nagy 
tömörségő, kerek, jól tömörített bálák készülnek, amelyek ideálisak tárolás 
szempontjából. 
 
ROLLANT 375 RC UNIWRAP 
A ROLLANT sorozat szintén tartalmaz csomagolóval egybeépített bálázót. A bála 
elıször, néhány másodperc alatt átkerül a bálázóról a csomagolóra egy a nyitással 
összehangolt billenı padozaton keresztül. A billenı padozat bal- és jobb oldalán lévı 
vezetıgörgık biztosítják a gépkapcsolat tartósságát. A csomagolás nagyon rövid 
ideig tart, a 6 réteg fólia mindössze 35 másodperc alatt kerül a bálára. A gépen 10 
tekercs pótfóliát lehet tárolni. 
 
A csomagolóegységre egy CMT (CLAAS MEDIUM TERMINAL) kezelıegység van 
felszerelve, amennyiben a gépkezelı mauálisan szeretné kezelni/beállítani a gépet. 
Ez még kényelmesebbé teszi a gép kezelését. A ROLLANT 375 UNIWRAP gépnek 
560/45-22.5-es kerekei vannak. Ez szélesebb felfekvı felületet eredményez, és 
javítja a súlyelosztást így csökkentve a talajnyomást. 


