
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

RB 455  -  465

RONDEBALEN-
PERSEN
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PERFECT GEVORMDE BALEN
Steeds weer
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Behoud de graskwaliteit en verwijder stro snel van het veld met balen met een 
consistente hoge dichtheid van betrouwbare, robuuste, productieve Case IH-
balenpersen met variabele kamer.

HOGE CAPACITEIT VOOR ALLE GEWASSEN - VAN STRO TOT KUILVOEDER
Nieuwe oprapers met 4/5 balk van 2,05/2,35 m in combinatie met een rotor met 
W-configuratie op zowel de modellen met aanvoersysteem als met rotorsnijder voor 
een consistente toevoer zonder verliezen, die 25% meer capaciteit bieden. De 
aanvoer met bovenvijzels voltooit de serie met variabele kamer.

HOGE DICHTHEID, HOGE KWALITEIT
Duurzame eindeloze riemen en het unieke Edge Wrap-netwikkelsysteem met 
eendensnavel van 1,3 m breed, voor perfect gevormde balen met een uniforme 
dichtheid en nette randen.

EENVOUD BETEKENT MEER TIJD OP HET LAND
De punten voor dagelijks onderhoud zijn eenvoudig vanaf de grond te bereiken via 
eendelige panelen met gasveren, waardoor u meer tijd op het land kunt doorbrengen.
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MODELLEN
Baalafmetingen breedte 

x max. diameter
(cm)

Min. aftakasvermogen 
(kW/pk)

Opraperbreedte 
(m)

Aant. 
rotormessen

Neerklapbare 
bodem

RB 455 Bovenvijzel 120x150 45 / 60 2,05 – –

RB 455 Invoersysteem 120x150 63 / 85 2,05 of 2,35 –

RB 455 Rotor / Snijder 120x150 75 / 100 2,05 of 2,35 15

RB 465 Bovenvijzel 120x180 52 / 70 2,05 – –

RB 465 Invoersysteem 120x180 67 / 90 2,05 of 2,35 –

RB 465 Rotor / Snijder 120x180 78 / 105 2,05 of 2,35 15

RB RONDEBALENPERSEN MET VARIABELE KAMER - 
TECHNOLOGIE VOOR MEERDERE GEWASSEN
We hebben vele verschillende functies in het ontwerp van de nieuwe RB opgenomen, zodat 
ieder model uitzonderlijk snel en efficiënt de grootste maaidorser bij kan houden of balen van 
de zwaarste gewassen kan persen. De baalgrootte kan worden gewijzigd en gecontroleerd vanuit 
het comfort van de tractorstoel en het wikkelsysteem is bijzonder betrouwbaar, zodat u zich 
geen zorgen hoeft te maken over het gewastype of de omstandigheden, maar alleen het zwad 
hoeft te volgen.

MONITOR
Prestaties onder uw 
vingertoppen: intuïtieve bediening 
van de balenpers met een zwart/
wit bedieningspaneel of met 
geavanceerde kleurenmonitoren 
compatibel met ISOBUS III die 
geschikt zijn voor alle soorten 
tractoren en klantvereisten.

NIEUWE RIEMEN
Minimale gewasverliezen: de 
eindeloze riemen houden de balen 
stevig in hun grip en met vier riemen 
worden waardevolle gewasverliezen 
tot een minimum beperkt.

CAPACITEIT EN DICHTHEID
Maken deel uit van hetzelfde pakket
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OPTIONELE DUBBELE DICHTHEID
Hoge efficiëntie, hoge kwaliteit: met de optie 
van de dubbele dichtheid kunt u extra gewicht 
aan de baal toevoegen, waardoor dit een 
toonaangevende balenpers met hoge dichtheid 
is. Minder, zwaardere balen behoeven minder 
transport en opslag en beloven een hogere 
kuilvoederkwaliteit.

OPTIONELE ROTORSNIJDER EN NEERKLAPBARE BODEM
Comfortabel werken: kies uit uitvoeringen met 
rotorinvoerder of rotorsnijder. In het laatste geval 
kunnen de 15 messen, met bescherming tegen 
stenen, eenvoudig worden vervangen zonder dat daar 
gereedschap voor nodig is. Met de neerklapbare bodem 
kunnen verstoppingen eenvoudig worden verwijderd 
zonder dat de tractorstoel hoeft te worden verlaten.

OPRAPER MET HOGE SNELHEID
Alle gewassen schoon oprapen: kies uit de 
standaard opraper met 4 balken of de heavy-
duty opraper met 5 balken en heavy-duty 
tanden. Met de optie van de nieuwe dubbele 
vijzel met geïntegreerde invoerrol kunnen 
balen met een hoge capaciteit op grote zwaden 
worden geperst.
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U kunt erop rekenen dat de RB-balenpersen met variabele 
kamer met hoge snelheid en enorme precisie werken, zodat 
geen gewasresten op het veld achterblijven en onder alle 
omstandigheden en met alle gewassen een hoge productiviteit 
wordt geleverd.

PRESTATIES VAN HOOG NIVEAU
De standaard opraper met 4 balken is voorzien van versterkte 
spiraaltanden die met gemak de zwaarste zwaden aankunnen. 
De opraper voedt de rotorinvoerder of -snijder via een vergrote 
opening, zodat hij eenvoudig zware gewassen aankan. 

HOOGWAARDIGE OPRAPER
Zoekt u meer capaciteit? Dan kunt u kiezen voor de opraper 
met 5 balken en hoge snelheid, voorzien van een nieuwe 
heavy-duty, op rubber gemonteerde stalen tand, speciaal 
ontworpen voor een invoer bij hoge snelheden. De dubbele 
vijzels aan de zijkant met hoge capaciteit voeren het gewas 

naar de rotor of het snijdersamenstel en wordt daarbij 
bijgestaan door een bovenste invoerrol voor een nog grotere 
capaciteit.

NEERKLAPBARE BODEM WAARDOOR NIET HOEFT TE 
WORDEN GESTOPT
Op alle modellen is een hydraulisch geregelde neerklapbare 
bodem leverbaar, standaard op de uitvoeringen met 
rotorsnijder. De neerklapbare bodem wordt via de 
bedieningsmonitor bediend vanuit de bestuurdersstoel.

ROTORSNIJDER 
De rotorsnijder maakt integraal deel uit van het baalsysteem 
en produceert balen van voedingsrijk kuilvoeder met een 
hoge dichtheid. Maar liefst 15 messen worden hydraulisch 
geregeld vanuit de tractor en zijn individueel veerbelast om 
te voorkomen dat ongewenst materiaal de messen 
beschadigt.

OPLOSSING MET DRIE OPRAPERS
geschikt voor iedere situatie

VOORDELEN

n Stuursysteem met dubbele nokken
n Zwenkwielen leverbaar
n Op alle modellen is een windscherm voor de 

rollen beschikbaar
n Standaard opraper met 4 balken of optionele 

heavy-duty opraper met 5 balken, ideaal voor 
kuilvoeder

1  Standaard opraperbreedte bovenvijzel 2,05 m 

2  Aanvoersysteem beschikbaar met opraper  
van 2,05 m of 2,35 m breed

3  Rotorsnijder beschikbaar met opraper  
van 2,05 m of 2,35 m breed

7
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ROBUUST, BETROUWBAAR
Duurzaam

1  Stalen rollen met putjes zodat de baal beter draait.

2  Vier eindeloze riemen voor een betere grip.

3  De gecombineerde werking van de riemen en de  
rollen produceert een baal met een optimale vorm  
en dichtheid.

Balenpersen met variabele kamer zijn perfect voor klanten 
die balen met flexibele groottes nodig hebben in aansluiting 
op de vereisten van gewas, opslag en vee.

BALEN MET EEN PERFECT GEVORMD MIDDEN
Vier individuele rollen maken deel uit van het ontwerp van 
de balenkamer, waardoor een kleine kamer wordt gevormd 
voor een vroege draaiing.

BETER ONTWERP 
Vier gevlochten of eindeloze riemen produceren goed 
gevormde balen met een hoge dichtheid en uitstekende 
verweringseigenschappen. Dankzij een uitstekende grip 
van het oppervlak van de riem wordt de baal tijdens de 
vorming gedraaid, zonder dat deze slipt, voor een strak 
verpakte baal met een vochtbestendig oppervlak. Twee van 
de onderste rollen bij de achterklep zijn verstelbaar voor 
constante hoge prestaties van de riemen.

HYDRAULISCHE REGELING DICHTHEID 
De riemspanning en kerndichtheid worden geregeld met 
spiraalveren. Naarmate de kern wordt gevormd en de baal 
begint te groeien, nemen de riemspanning en de dichtheid 
aanmerkelijk toe. De positie van de arm voor de riemspanning 
wordt geregeld via een krachtige hydraulische cilinder. Als een 
uitzonderlijk hoge dichtheid vereist is, kan een tweede 
hydraulische cilinder worden toegevoegd. Met een eenvoudig 
te verstellen regelklep voor de dichtheid kunnen 
precisieafstellingen in aansluiting op de gewasomstandigheden 
en de vereisten voor de baaldichtheid worden gemaakt. 
Tijdens bedrijf is een drukmeter zichtbaar vanuit de cabine.

UITSTEKENDE DRAAIING VAN DE BAAL
Of u nu te maken hebt met lastig te verwerken droog 
materiaal of zwaar, nat gras, de nieuwontworpen kamer op 
de RB455- en RB465-balenpers met variabele kamer staat 
garant voor een goede draaiing van de baal voor een 
nauwkeurige en gelijkmatige vorming. Vier brede riemen 
bieden goed grip op de baal en minimale gewasverliezen.

VOORDELEN

n Dankzij het nieuwe ontwerp met rollen 
en riemen kan de draaiing beter geregeld 
worden en blijft de kamer schoon.

n Betere grip op de baal om al vroeg met de 
draaiing te beginnen.

n Steeds weer een consistente baalkwaliteit.
n Regeling van de baaldichtheid vanuit de 

cabine.

9
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1  Eenvoudig net- en touwrollen vervangen,  
vanaf de grond

2  Opslag van extra netten

3  Configuratie met dubbele touw-/netwikkeling

GEMAKKELIJK TE BEDIENEN
Het aanbrengen van het net of touw kan handmatig of automatisch vanaf de monitor 
worden gestart en kan eenvoudig worden bekeken vanuit de tractor.

MET HOGE SNELHEID TOUW AANBRENGEN
Twee telescopische armen voor de touwen worden gevoed door max. zes rollen touw 
en verdelen het touw gelijkmatig over de baalbreedte. Bovendien bestaat de 
mogelijkheid om extra touw aan de uiteinden van de baal te wikkelen, voor een 
grotere baalstabiliteit. Het aantal touwwikkelingen kan via de monitor van de 
balenpers worden geregeld.

PERFECTE WIKKELING OVER DE RANDEN
Een snel en efficiënt netwikkelsysteem plaatst het net goed om de baal en dekt de 
baal helemaal tot de randen af. Het aantal wikkelingen kan via de monitor geregeld 
worden. Afhankelijk van de specificatie kunnen max. twee reserve netrollen worden 
meegenomen. Of het gewas nu nat, dor of droog is, RB-balenpersen leveren iedere 
keer weer duurzame, weerbestendige balen.

TOTALE EFFICIËNTIE HELEMAAL TOT HET UITWERPEN 
Het balenuitwerpsysteem heeft genoeg ruimte om de baal uit te werpen zonder dat 
de achterklep de baal hindert tijdens het sluiten.

IEDERE VERPAKKINGSOPTIE
Kies tussen wikkelen met touw of net, afhankelijk van de verpakking van de baal die 
het best aansluit op uw behoeften. Of kies een dubbele wikkeling met touw/net.

TOUW, NET OF BEIDE: AAN U DE KEUS

MODELLEN Alleen touw Alleen net Touw en net

RB 455 Bovenvijzel • • •

RB 455 Invoersysteem • • •

RB 455 Rotorsnijder - • •

RB 465 Bovenvijzel • • •

RB 465 Invoersysteem • • •

RB 465 Rotorsnijder - • •

STRAK GEWIKKELD
Klaar voor opslag
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MAXIMALE CONTROLE
Onder uw vingertoppen

1  Zwart/wit-monitor met achtergrondverlichting – 
 geschikt voor tractoren met en zonder cabine

2  Case IH AFS Pro 300 ISOBUS-terminal voor volledig 
interactieve bediening

Of u nu een standaard rendementsmonitor van een balenpers of het Case IH AFS Pro 
300-touchscreen gebruikt, met de gestandaardiseerde software en intuïtieve 
bedieningsinterface bent u in controle. Verander de instellingen onderweg, terwijl 
een zelfdiagnostiserend alarmsysteem u volledig op de hoogte houdt van eventuele 
problemen.

GOED GEÏNFORMEERD EN IN CONTROLE
Met het standaard bedieningspaneel is alles wat u nodig hebt om de prestaties van 
uw balenpers te begrijpen en nauwkeurig af te stellen, eenvoudig te vinden en te 
bedienen, dankzij een intuïtieve interface waarmee zelfs nieuwe bestuurders snel 
meesterlijke bestuurders worden. Het zwart/wit-scherm is onder alle 
lichtomstandigheden zichtbaar en het toetsenblok is logisch ingedeeld, waardoor de 
belangrijkste instellingen/bedieningsgegevens, zoals baalproductie per vastgestelde 
periode (dag/veld, enz.), het aantal al dan niet gehakselde balen, het aantal met net 
of touw gewikkelde balen, en informatie voor eventuele onderhoudsproblemen, goed 
toegankelijk zijn. Als de balenpers eenmaal is ingesteld, hoeven de instellingen zelfs 
niet veranderd te worden, als de machine en het paneel worden overgebracht naar 
een andere tractor.

AUTOMATISCHE REGELING TOUW-/NETWIKKELING
Het standaard paneel is voorgeprogrammeerd met vier instellingen die kunnen 
worden geselecteerd afhankelijk van gewastype en omstandigheden, met een vijfde 
programmeerbare instelling voor individuele voorkeuren. Door de "wikkelknop" te 
gebruiken kan een nauwkeurige hoeveelheid net worden aangebracht op individuele 
balen, naargelang de wensen van de bestuurder.

INTELLIGENTE OPLOSSING
Als alternatief op het standaard bedieningspaneel, kunnen de Rondebalenpersen 
RB455 en RB465 worden bediend via het Case IH AFS Pro 700-touchscreen, dat 
voor Case IH-tractoren met hoger vermogen bij de fabriek kan worden besteld, of op 
bestaande modellen achteraf kan worden aangebracht door uw dealer. Het AFS Pro 
300-scherm kan dusdanig worden ingesteld dat het de informatie weergeeft die voor 
u het belangrijkst is, en kan in zes schermdelen worden onderverdeeld om 
verschillende gegevens weer te geven. Lees verder en ontdek hoe de AFS Pro 300 
ook gebruikt kan worden om uw werktuig volledig met ISOBUS te bedienen; de 
balenpers werkt ook met AFS 700 als uw Maxxum of Puma is uitgerust met  
ISOBUS III.

13
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HET TOPPUNT VAN CONTROLE
Maximale efficiëntie

VOORDELEN

n Bediening onder de vingertoppen
n Meer precisie
n Minder vermoeidheid
n Alles op één plek
n Kan worden voorzien van camerabeeld
n Bediening van andere ISOBUS-machines

CONTROLE VIA ISOBUS 3 
Met een Case IH AFS Pro 300-bedieningspaneel en een tractor 
uitgerust met een ISOBUS 11783-contactdoos, hebt u een 
tractor en werktuig met de ultieme connectiviteit en 
productiviteit.

U EN UW MACHINE VERBINDEN
Als de ISO 11783-kabel eenmaal via de contactdoos aan de 
achterkant van de tractor is verbonden, identificeert de AFS Pro 
300 automatisch de machine waar de tractor mee is verbonden. 
Vervolgens kunt u alle belangrijke machinefuncties via het 
scherm bedienen. Raak het scherm aan en tik erop voor een 
eenvoudige bediening, configureer uw scherm exact zoals u het 
wilt, en houd alle belangrijke gegevens in de gaten, vanaf 
dezelfde plek.
En met de nieuwste generatie ISOBUS 3-technologie kan de 
tractor het werktuig niet alleen in de gaten houden en bedienen, 
maar kan het werktuig ook informatie aan de tractor overdragen, 
die zijn gedrag daar vervolgens op kan afstemmen en op die 
manier de efficiëntie verder kan opvoeren. Als de tractor 

bijvoorbeeld over een zwaar gedeelte van een zwad rijdt, verlaagt 
de balenpers de snelheid van de tractor om het aftakastoerental 
te behouden, terwijl de balenpers de snelheid op lichtere delen 
geleidelijk op kan voeren om de invoer te behouden. Niet alleen 
is uw machine efficiënter, maar u of uw bestuurder kan ook 
genieten van de voordelen van een eenvoudigere bediening 
waardoor u nauwelijks in uw stoel hoeft te bewegen. Bovendien 
kunt u natuurlijk iedere andere machine die compatibel is met 
ISOBUS via dezelfde monitor bedienen.

DOOR DE DEALER GEÏNSTALLEERDE ACCESSOIRES
Tot de accessoires die door de dealer op de Case IH-
rondebalenpersen RB455 en RB465 met variabele kamer 
kunnen worden geïnstalleerd, behoort ook een 
afstandscamerakit, voor een hoge mate van veiligheid voor de 
bestuurder, en om de toestand van de balen die nog in de 
kamer zitten visueel te kunnen controleren. In combinatie met 
de machinefuncties die zichtbaar zijn op het Case IH AFS Pro 
300-scherm, leidt dit tot een eenvoudigere, minder vermoeiende 
en productievere dag voor de bestuurder.

15



EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN
Meer tijd op het land

De Case IH-rondebalenpersen RB 455 en 465 met 
variabele kamer zijn standaard uitgerust met brede 
flotatiebanden, voor zo min mogelijk impact op het land, 
ongeacht de omstandigheden. Dankzij een compact en 
eenvoudig te manoeuvreren ontwerp blijven tijdens het 
keren op de kopakker nauwelijks sporen achter, terwijl 
eenvoudig tussen de doorgangen kan worden gereden. Voor 
maximale veiligheid op de weg behoren hydraulische en 
luchtsystemen tot de remopties.

UREN PROBLEEMLOOS WERKEN
Sterke betrouwbare as- en kettingaandijfsystemen 
verlengen de levensduur van de balenpers, en de 
hoofdaandrijving en de rollen worden beschermd door 
slipkoppelingen. Er is een automatisch smeersysteem 
aangebracht om ervoor te zorgen dat de kettingen van de 

hoofdaandrijving altijd gesmeerd zijn. De touwkast en 
netrol zijn uitstekend bereikbaar en alle belangrijke 
onderdelen kunnen eenvoudig worden bereikt via brede 
naar boven openslaande panelen.

Er is een aantal door de dealer geïnstalleerde accessoires 
leverbaar om ervoor te zorgen dat de specificatie van uw 
balenpers exact aansluit op uw vereisten. Hierbij valt te 
denken aan een kit met een rotorkoppeling en een kit met 
een uitschakelkoppeling voor de opraper.

En uiteraard kunt u er altijd op vertrouwen dat uw Case IH-
dealer 24 uur per dag beschikbaar is om uw balenpers te 
ondersteunen met onderdelen en service.

VOORDELEN

n Al het onderhoud kan vanaf de grond worden 
verricht

n Automatische smering
n Centraal smeersysteem
n Applicator van conserveermiddelen leverbaar

16
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WIJ HOUDEN UW UITRUSTING RIJDEND.
Uw plaatselijke Case IH-dealer en ons speciale, 24 uur per dag en 7 dagen per week opererende 
technici van het onderdelencentrum en hun collega's van de logistiek maken allemaal deel uit 
va het Case IH serviceteamnetwerk. Deze mensen zijn intensief opgeleid om u te voorzien van 
ervaren adviezen en uw problemen op te lossen, ervoor te zorgen dat de originele Case IH-
onderdelen worden gevonden en verstuurd, zodat u ze de volgende dag of nog eerder al ontvangt, 
om uw machine altijd in topconditie te houden. Dit betekent dat de uitvaltijd van uw machine 
tot een minimum wordt beperkt, zodat wij u aan het werk kunnen houden.

DE KLOK ROND. OVERAL IN HET LAND.
Wanneer u de klok rond werkt, zorgt MaxService ervoor dat u nooit alleen bent. Dit is een 
speciale hulplijn die u in contact brengt met het Case IH ServiceTeam 24/7. De technici van 
uw plaatselijke dealer staan klaar om u bij te staan met technische adviezen, software-
oplossingen en originele onderdelen. Met behulp van ons EST/DATAR hulpmiddel zijn ze zelfs 
in staat om op afstand problemen op te sporen, om u weer op gang te helpen. Het is ook 
mogelijk om een onderhoudstechnicus in te schakelen die het onderdeel naar u toe brengt op 
het land. In het piekseizoen houden wij u aan het werk met assistentie bij pech.

U KUNT DE GARANTIE UITBREIDEN MET EEN SAFEGUARD GOLD, 
SILVER OF BRONZE SERVICEPAKKET.
Deze pakketten zijn speciaal toegesneden op u en uw machines en kunnen onderhoudscontracten, 
service, telematica, verzekering en Case IH-financieringspakketten omvatten. Maar het 
allerbelangrijkste wat deze pakketten u geven zijn gemoedsrust, dekking bij mechanische 
problemen en duidelijke en gemakkelijk te beheren eigendomskosten. Alle back-up die u nodig 
hebt, zodat wij u aan het werk kunnen houden.

EEN OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING.
CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze werknemers zijn financiële 
experts met een jarenlange ervaring in de landbouwsector. Niet alleen weten we alles over de 
producten van Case IH en de markt, maar we begrijpen ook de individuele vereisten van uw 
onderneming. Daarom zijn we altijd in staat om een financiële oplossing voor uw nieuwe 
investeringen te bieden die op uw operationele vereisten en respectieve machinegebruik is 
afgestemd, in de vorm van leningen, huur of leasing. Onze belangrijkste doelstelling is het 
verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen! Daarom kunt u alle financieringsopties van 
CNH Industrial Capital combineren met de ongevallen- en pechverzekering van Capital voor 
machinedefecten of reparaties. Zo sluiten we niet alleen alle risico‘s met betrekking tot uw 
investering uit, maar garanderen we ook een beter betrouwbare planning.

18

SERVICETEAM
Wij houden u aan het werk.

Case IH , een sterk dealernetwerk dat wordt ondersteund door plaatselijke Case IH marketingteams, 
toonaangevende Case IH-ondersteuningshulpmiddelen, moderne trainingsmethodes, de beste onderdelenservice en 
logistiek van de sector verzekert de klanten van Case IH van een excellente en allesomvattende aftersalesservice, om ze aan 
het werk te houden!

TECHNISCHE ASSISTENTIE     I     SERVICE     I     ONDERDELEN     I     MAXSERVICE     I     SERVICEFINANCE

18
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MODELLEN RB455 BOVENVIJZEL RB455 INVOERSYSTEEM RB455 ROTORSNIJDER RB465 BOVENVIJZEL RB465 INVOERSYSTEEM RB465 ROTORSNIJDER
BAALAFMETINGEN
Baaldiameter (cm) 90 tot 150 90 tot 150
Breedte (cm) 120 120
TRACTORVEREISTEN
Min. aftakasvermogen (kW/pk) 45 / 60 63 / 85 75 / 100 52 / 70 67 / 90 70 / 105
Totaalbescherming Uitschakelkoppeling in aftakas
Aftakastoerental 540 / 1.000
OPRAPER
Breedte, effectief (DIN 11220) (m) 2,05 2,05 of 2,35 2,05 2,05 of 2,35
Aantal tandenbalken 4 4 / 5 4 / 5 4 4 / 5 4 / 5
Type windscherm Tanden of rol Plaat of rol Tanden of rol Plaat of rol

Opraperwielen Vast Vaste (verwijderbaar voor transport) of zwenkwielen  
(kunnen in transportstand worden gevouwen) Vast Vaste (verwijderbaar voor transport) of zwenkwielen  

(kunnen in transportstand worden gevouwen)
Overbelastingsbescherming schuifbout
AANVOERSYSTEEM
Opraper stuursysteem met dubbele nokken
Invoersysteem enkel enkele / dubbele vijzels enkele / dubbele vijzels enkel enkele / dubbele vijzels enkele / dubbele vijzels
GEWASSNIJDER
Type - - - -
Max. aantal messen - - 15 intrekbaar - - 15 intrekbaar
Mesbescherming - - herstel met veren - - herstel met veren

Overbelastingsbescherming, optie - - neerklapbare bodem, hydraulisch 
geregeld - - neerklapbare bodem, hydraulisch 

geregeld
Standaard handmatige omkering rotor
BAALVORMING
Type Eersteklas gevlochten / eindeloze riemen en rollen en 3 draaiende rollen
Aantal riemen 4 riemen
Dichtheidsregeling Verstelbaar vanuit de cabine
WIKKELSYSTEEM
Beschikbare combinaties net en touw
 alleen net, alleen touw alleen net, alleen touw alleen net alleen net, alleen touw alleen net, alleen touw alleen net
max. wikkelmateriaal Netrollen: 3 (zonder touwwikkeling) en 2 met touwwikkeling

Touwrollen: 6 actieve rollen met / zonder combinatie met netwikkeling
MONITOR
Regelsysteem balenpers Zwat/wit-monitor of ISOBUS 300-systeem met / zonder kleurenmonitor
BANDEN
Leverbare maten 380/55-17; 480/45-17; 500/55-20
PERSAFMETINGEN1)

A: Breedte (mm) 2,05 / 2,35 2520 / - 2520 / 2550 2520 / 2550 2520 / 2550 2520 / 2550 2520 / 2550
B: Totale lengte (mm) 4727 4727 4727 5067 5067 5067
C: Totale hoogte (mm) 2520 / 2550 2787 2787 3044 3044 3044
Gewicht (kg)2) 3080 3401 3561 3300 3615 3775
OVERIGE UITRUSTING
Bovenste / onderste trekhaak • • • • • •
Automatische kettingsmering • • • • • •
Baalplatform • • • • • •
Luchtremmen*
Hydraulische remmen*
Dubbele dichtheidssysteem - -

 Standaarduitrusting
 Optioneel tegen bijbetaling

- Niet beschikbaar
1 Met standaardbanden
2 Afhankelijk van configuratie
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CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria

Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00 

Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de apparatuur altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de 
apparatuur altijd voor gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik 
eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en 
optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het 
recht voor om op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan het ontwerp en de technische 
uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte 
modellen. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op 
het moment van drukken zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt 
gebruik van -smeermiddelen aan.
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