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DUŻA PRASA DO BELOWANIA - 324/334/424/434
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SERIA LB -

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

W KAŻDEJ BELI
SZYBKIE PRASOWANIE Z WYSOKĄ GĘSTOŚCIĄ

Wygląd zewnętrzny nowej serii LB dokładnie odzwierciedla zastosowane w niej nowe rozwiązania konstrukcyjne. Wszystkie obszary mieszczące w sobie
kluczowe podzespoły zostały zoptymalizowane lub zaprojektowane od nowa. Obejmują one wyjątkowo wytrzymałą ramę centralną, jak również nowy system
podbieracza i wirnik, co przekłada się na efektywne zbieranie i przenoszenie plonu do komory prasowania. Inżynierowie Case IH zachowali niektóre
podzespoły, które sprawdziły się już w poprzednich seriach maszyn LB, takie jak wyjątkowo niezawodny system podwójnej wiązarki. Wydajne i niezawodne
zbiory - od luźnego pokosu po zbite bele.

LB 324 ORAZ LB 334 — IDEALNE DLA GOSPODARKI HODOWLANEJ
Znakomite do prasowania w bele kiszonki z siana i trawy, zapewniająca wysoką jakość formowania łatwych w transporcie bel o wymiarach 80x70 cm
lub 80x90 cm do długoterminowego przechowywania. Dostępna z opcją drobnego cięcia.

LB 424 — DO PRAC ROLNICZYCH ŚREDNIEJ WIELKOŚCI ORAZ DLA PODWYKONAWCÓW
Produkująca bele wysokiej gęstości o wymiarach 120 x 70 cm ze słomy, kiszonki i siana, dostępne z opcjonalnym rotorem do drobnego cięcia do kiszonki
z trawy. Dostępna z opcją drobnego cięcia.

LB 434 — PRASA BELUJĄCA WIELKOGABARYTOWA
Przeznaczona do zbioru dużych plonów różnego rodzaju i umożliwiająca formowanie bel o wymiarach 120 x 90 cm z kiszonki, siana oraz słomy o długości
maks. 2,6 m — najbardziej stabilny rozmiar umożliwiający ekonomiczny transport.

MODEL
LB
LB
LB
LB

324
334
424
434

Wymiary komory belowania
szerokość x wysokość x długość
(cm)

Standardowa prasa belująca
(bez wyposażenia tnącego)

Rozdrabniacz z ugniataczem

Rozdrabniacz wirnikowy

80 x 70 x 260
80 x 90 x 260
120 x 70 x 260
120 x 90 x 260

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
• Dostępny
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OBEJRZYJ

MASZYNĘ
KONCEPCJA
Wysokowydajne duże prasy belujące Case IH — zaawansowane, nowocześnie wyglądające
prasy belujące serii LB nie tylko są dostosowane do potrzeb klientów, ale również posiadają
nowoczesne funkcje umożliwiające stawianie czoła wyzwaniom przed jakimi stają klienci
dziś oraz w przyszłości.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ JUŻ OD PIERWSZEGO DNIA
Opracowany przez Case IH system AFS nieustannie monitoruje,
nadzoruje i wyświetla dane dotyczące wszystkich kluczowych funkcji
prasy do formowania bel, włącznie z wiązarkami. Nowością
w modelach LB jest wspomaganie wizualne kierowania, ułatwiające
operatorom zbiory na bardzo małych i/lub nieregularnych pokosach
oraz zapewniające formowanie jednorodnych, zbitych bel nawet
w trudnych warunkach. Na monitorze AFS Pro 700 istnieje możliwość
równoczesnego wyświetlania obrazu z kilku kamer. Istnieje również
możliwość obsługi pras do formowania bel za pośrednictwem terminali ciągników kompatybilnych z systemem ISOBUS.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ PODBIERACZA
Nowa funkcja szybkiego zbierania z silniejszymi zębami wideł
zapewnia lepsze podawanie oraz dodatkowy wałek podający, dzięki
którym praca jest wykonywana z dużą prędkością w przypadku
wszystkich plonów i warunków. Podbieracz ma szerokość roboczą
2,40 m. Osłona pokosu, dostępna w wersji z grabiami lub rolkami,
regulowana ręcznie stosownie do warunków zbiorów plonu,
współpracuje z dodatkowym przenośnikiem śrubowym podawania
oraz z centralną rolką podającą, by zapewnić szybkie przenoszenie
nawet dużych ilości materiału bez jego strat.

04 SERIA LB

BEZPIECZNY TRANSPORT I OCHRONA GLEBY
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na drodze, prasy belujące Case IH są wyposażone w układy
zawieszenia umożliwiające bardzo sprawny transport urządzenia. Zarówno na drodze jak i w terenie oferują
szeroki wybór opon dostosowanych do warunków roboczych. Dostępne są wersje z osią pojedynczą
lub podwójną, ze sterowaną osią tylną. Duże opony w połączeniu ze sterowaną osią podwójną zmniejszają nacisk
na podłoże i zabezpieczają wzrost następnego plonu. Pomimo wyższych osiągów i wydajności, prasy belujące
nowej serii LB mają bardzo zwartą konstrukcję, a pomimo opon o szerokości 600 mm mają mniej niż 3 m
szerokości. W zależności od lokalnych przepisów na drodze można rozwijać prędkość transportową do 60 km/h.

CAŁKOWICIE ZINTEGROWANA NIEZAWODNOŚĆ
Sprawdzony i niezwykle niezawodny system podwójnego węzła zastosowany w nowych maszynach
umożliwia zamontowanie opcjonalnego nowego systemu czyszczenia sprężonym powietrzem,
zapewniającego niezawodność poprzez usuwanie z supłacza pyłu i zanieczyszczeń. Jest to uzupełnienie
udoskonalonego obecnego systemu oczyszczania supłacza i przeznaczony jest do warunków skrajnego zapylenia, często występujących w krajach o suchszym klimacie.

IDEALNA BELA W CZASIE PONIŻEJ 60 SEKUND
Niezależnie od plonu — lekkie siano, sucha słoma, czy świeżo skoszona roślinność na kiszonkę,
ciężka, bogata w sacharozę, wielkogabarytowe prasy belujące LB konsekwentnie formują odpowiednie
bele, w stanie idealnym do ściółkowania lub podawania. W asortymencie dostępne są cztery modele
oraz szereg różnych opcji noży tnących zbiory, dzięki czemu można dobrać system siekania
dostosowany do własnych potrzeb oraz wymiar bel odpowiedni dla potrzeb gospodarstwa lub realizacji
zlecenia. Gęstość beli, z której znane są nasze prasy, można łatwo dostosować nie wstając z siedzenia
ciągnika za pomocą monitora AFS, niezależnie od prędkości z jaką pracuje prasa.

BARDZIEJ RÓWNOMIERNA PRACA
Szybki podbieracz umożliwia większą wydajność prasowania w celu zakończenia zbioru na czas —
zawsze z wymaganą gęstością i o regularnym kształcie beli, dostosowanym do wszystkich wymogów
dalszego transportu. Nowa opcja Prędkości podawania zapewnia optymalne osiągi prasy belujące
poprzez dostosowanie prędkości ciągnika do objętości pokosu.

PROSTE, ŁATWE I PRAKTYCZNIE BEZOBSŁUGOWE
Prasy belujące Case IH LB zostały skonstruowane z myślą o bezproblemowej obsłudze na wiele
sezonów oraz o minimalnych wymogach serwisowych i konserwacyjnych. Bezpośredni dostęp
do wszystkich głównych podzespołów zapewniany jest przez wysokie, otwierane panele, które podnosi
się w górę i podpiera siłownikami gazowymi. Schowki mieszczące do 32 szpul supłacza wystarczają
na całe dni intensywnej pracy prasy.
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MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

OD PIERWSZEGO DNIA
Niezależnie od tego, czy w ciągniku jest wykorzystywany terminal ISOBUS, czy monitor osiągów Case IH, ustandaryzowane oprogramowanie prasy belującej oraz
intuicyjny interfejs operatora zapewnia całkowitą kontrolę nad maszyną od chwili rozpoczęcia prasowania. Dostrajania można dokonywać podczas pracy, bez konieczności
wstawania z fotela ciągnika, a w przypadku wystąpienia problemu autodiagnostyczny system alarmowy przekazuje wszelkie informacje.

Tryb transportowy: Na ekranie można wyświetlać prędkość WOM, liczba godzin, liczba bel oraz smarowanie i dodatkowe informacje robocze. Po wybraniu tego trybu
automatycznie uruchamia się migające światło ostrzegawcze.
Tryb roboczy: Przy prędkości WOM powyżej 600 obr./min ekran automatycznie się przełącza; światło ostrzegawcze zostaje wyłączone, a wentylatory supłacza oraz układ
smarowania włączone.
Całkowita kontrola: Wyświetlacz monitora zapewnia czytelny przegląd stanu roboczego maszyny. Maksymalną wydajność uzyskują nawet operatorzy niezaznajomieni
z prasami belującymi Case IH LB, ponieważ interfejs operatora ma tak przejrzysty układ, że praktycznie nie wymaga objaśnień. Ponadto, po skonfigurowaniu prasy
belujące nie ma konieczności zmieniania ustawień w przypadku korzystania z innego ciągnika - układ sterowania pozostaje taki sam, niezależnie od tego, czy stosowany
jest monitor Case IH, czy terminal ISOBUS ciągnika.
Jedno spojrzenie na sygnały ostrzegawcze. W trybie roboczym szereg automatycznych alarmów monitoruje stan
supłacza oraz położenie noża. Alarmy ostrzegają również o wszelkich nieprawidłowych wiązaniach lub awariach
śruby bezpiecznikowej ścinanej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa czujnik zamocowany na wałkach zsuwni
beli końcowej sygnalizuje zrzucenie ostatniej beli.
Sterowanie prędkością podawania: Dzięki reagowaniu na rozmiar pokosu, mierzone jest obciążenie prasy
belującej oraz kontrolowana jest prędkość ciągnika. Prasa belująca cały czas pracuje z maksymalną wydajnością,
aby zapewnić najwyższą wydajność i oszczędność paliwa w ciągniku. Jest to ogromna zaleta dla kierowców
pracujących przez wiele godzin dziennie. Aby zachować wysoką wydajność, można ustawić dwa kryteria: kontrola
załadowania jest oparta na wydajności prasy belującej i mierzy czas potrzebny do napełnienia komory wstępnej.
Sterowanie warstwami ma na celu uzyskanie stałej liczby warstw w belach o określonej długości.
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PŁYNNY PRZEBIEG ZBIORU —

BEZ STRAT

Prasy belujące Case IH LB przynoszą ulgę w pracy według napiętych harmonogramów. Podbieracz
jest dostatecznie szeroki, aby obsłużyć największe pokosy pozostawione przez kombajn, kosiarkę
lub zgrabiarkę. Do pracy można przystąpić od razu, z przekonaniem, że prasa LB płynnością
i wydajnością spełni oczekiwania.

SZYBKA I ŁATWA REGULACJA
Uchwyt z nożami wysuwa się, zapewniając natychmiastowy
dostęp w celu wymiany i ostrzenia.

PODBIERACZ Z RUCHAMI SWOBODNYMI
Podbieracz LB pracuje na optymalnej wysokości dla zbioru plonu, z minimalnym ryzykiem uszkodzenia
plonu. Podczas zawracania na uwrociu, duży rozstaw kół podbieracza ogranicza ugniatanie gleby.
Aby uwzględnić zmieniające się warunki na polu, hydrauliczny podnośnik podbieracza posiada
regulowaną sprężynę ruchów swobodnych, której zadaniem jest zapobieganie podskakiwaniu kół.
Osłona przeciwwiatrowa wałka może być w razie potrzeby wyregulowana ręcznie, aby wyrównać
nierówny pokos.

NIC NIE POZOSTAJE
Wielkogabarytowe prasy belujące LB są wyposażone w solidne podbieracze o szerokości od 1,98
do 2,4 m z bardzo wytrzymałymi stalowymi zębami zbierającymi. Cały plon zostaje zebrany z pokosu
i płynnym i nieprzerwanym strumieniem jest dostarczany przez dwa centrujące przenośniki śrubowe
do komory wstępnego ugniatania. Komora belowania jest równomiernie wypełniana, aby bele kiszonki
zachowały wszystkie właściwości odżywcze a wszystkie bele zaprogramowane wymiary umożliwiające
wydajny transport i przechowywanie w wielu warstwach. Czujniki naprowadzają operatora nad pokos,
aby uzyskiwać równomierną i stałą gęstość bel na polach z małym pokosem.

ŁATWY DOSTĘP DO ZESPOŁU NOŻY
W pełni regulowany system ruchów swobodnych podbieracza można
regulować bez narzędzi, uzyskując dzięki temu znakomite osiągi
na polu.
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IDEALNA BELA

W MNIEJ NIŻ

60 SEKUND
Niezależnie od rodzaju zbioru — czy lekkie siano, sucha słoma,
czy zwiędnięta pasza z długimi, krótkimi lub kruchymi źdźbłami,
prasy wielkogabarytowe LB niezmiennie formują odpowiednie bele
w idealnym stanie do ściółkowania lub żywienia. Spośród czterech
modeli serii oraz różnych opcji noży tnących można wybrać
odpowiedni system cięcia oraz wymiary bel dla potrzeb danego
gospodarstwa lub realizacji zlecenia. Gęstość beli można łatwo
dostosować z fotela ciągnika za pomocą monitora.

ŁATWIEJSZE MANIPULOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Porządne i schludne pola i dobrze załadowane przyczepy oraz stodoły
to efekt najwyższej jakości bel wysokiej gęstości, którymi bardzo łatwo
manipulować.

PŁYNNA PRACA WIRNIKA/ROZDRABNIACZA
Masywny wirnik dostępny w dwóch szerokościach wykorzystuje
szereg ułożonych na przemian długich i krótkich zębów,
które zapobiegają zapychaniu się wirnika. W zależności od modelu
zamontować można do 29 noży zapewniających krótką teoretyczną
długość cięcia, wynoszącą zaledwie 40 mm. Ma to na celu
zapewnienie ciasnych i zwartych segmentów łatwych do rozprowadzenia w korytach paszowych.

System trójwymiarowego prasowania zapewnia równomierny nacisk
ze wszystkich stron, gwarantując równomierną gęstość bel.

BELE O JEDNAKOWEJ GĘSTOŚCI
Gdy tylko komora wstępnego zgniatania zostanie napełniona
do wymaganej gęstości, widły dopychacza popychają materiał
w górę do komory belowania — cykl ten jest powtarzany
do momentu uzyskania beli o prawidłowej długości. W trakcie
procesu formowania beli, system trójwymiarowej gęstości beli
zapewnia prawidłowy kształt beli. Wykonanie jednej beli zajmuje
od 45 do 60 sekund; bele są wiązane za pomocą systemu
podwójnego wiązania, dzięki czemu zmniejsza się zużycie sznurka
do wiązania bel.

PIĘĆ OPCJI ROZDRABNIACZA SŁOMY:
bela 0,80 m

Rozdrabniacz z podawaczem —
6 noży

bela 0,80 m

Wirnik do średniego cięcia —
9 noży

bela 0,80 m

Wirnik do krótkiego cięcia —
19 noży

bela 1,20 m

Wirnik do średniego cięcia —
15 noży

bela 1,20 m

Wirnik do krótkiego cięcia —
29 noży
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PODWÓJNE WĘZŁY:

NIEZRÓWNANA

NIEZAWODNOŚĆ
Prasy belujące Case IH LB są wyposażone w cztery do sześciu wysokowydajnych podwójnych supłacz
(w zależności od modelu), którego konstrukcja umożliwia idealne i powtarzalne wiązanie bel. Potężne wentylatory
oczyszczające supłacze usuwają pył oraz słomę, zapewniając nieprzerwane, wysokowydajne prasowanie
bel. Pyłoszczelne szafki boczne są wystarczająco duże, aby pomieścić 32 szpule sznurka.

BEZPIECZNY I PEWNY
Gdy plon dostaje się do komory belowania, sznurek jest podawany z dwóch osobnych szpul, od góry i od dołu
beli. Ten system automatycznie zmniejsza naprężenie sznurka przy pracy z ciężkim plonem, który stawia duży
opór. Każda bela ma dwa węzły na każdym sznurku, pierwszy, który związuje ze sobą dwie szpule sznurka,
przygotowując je do formowania beli oraz drugi, który wykańcza belę po uzyskaniu żądanej długości. Supłacze
są wyposażone w czujnik wykrywający wszelkie nieprawidłowe wiązania.

UTRZYMANIE W ZNAKOMITEJ FORMIE
Wszystkie prasy belujące serii LB są wyposażone w rolkowe zsuwnie bel, które dzięki układowi hydraulicznemu
można złożyć na czas transportu. Każda rolka na zsuwni jest zamontowana na szczelnych łożyskach, gwarantując
płynne przesuwanie bel oraz wydłużony czas eksploatacji.

NAWET DWA SYSTEMY WYPYCHACZY BEL WBUDOWANYCH W JEDNĄ PRASĘ BELUJĄCĄ
Standardowy system wypychania bel oczyszcza komorę belowania. Dodatkowy system częściowego wypychania
bel działa tylko z tyłu; otwierając ścianki boczne i umożliwiając wyrzucenie zakończonej beli, pozwala na złożenie
zsuwni bel podczas transportu po drodze. Zmieniona konstrukcja ścianek bocznych komory prasowania
otwierają się szeroko, umożliwiając wyrzucenie dowolnego materiału bez blokady. Umożliwia to prawidłowe
formowanie beli od samego początku po przystąpieniu do pracy na nowym polu. Jeżeli niedokończona bela
pozostaje w komorze prasującej, produkcja bel wysokiej jakości może być kontynuowana od początku pracy
na nowym polu.
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BARDZO POJEMNE PYŁOSZCZELNE SZAFKI BOCZNE
Pojemność 32 szpule sznurka

ZINTEGROWANE SYSTEMY PEŁNEGO SZNURKA
Brak konieczności wstępnego wyboru — istnieje możliwość
uruchomienia wybranego systemu w celu oczyszczenia komory
prasowania lub tylko zrzucenia ostatniej zakończonej beli.
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LEKKA NA POLU

I SZYBKA

NA DRODZE
SCENTRALIZOWANY UKŁAD SMAROWANIA
Dostępna jest również funkcja automatycznego smarowania łożysk
(automatyczne smarowanie łańcucha napędowego jest w standardzie).

Prasy wielkogabarytowe Case IH są wyposażone w systemy zawieszenia osi, dzięki
czemu znakomicie się je prowadzi. Ponadto dostępny jest szeroki wybór opon,
które można dostosować do danych warunków roboczych. Prasy belujące są
dostępne w wersji z osią pojedynczą lub podwójną oraz w opcji ze sterowaną osią
tylną. Kąt skrętu tego układu wynosi 17° i działa automatycznie podczas prasowania
w celu ograniczenia zatarć podczas skrętu oraz ochrony murawy. Układ kierowniczy
blokuje się podczas cofania oraz transportu.

PROSTE, ŁATWE I PRAKTYCZNIE BEZOBSŁUGOWE
Konstrukcja pras belujących Case IH LB ma za zadanie zapewniać bezproblemową
obsługę oraz bezobsługowość za wyjątkiem rutynowego smarowania i serwisowania.
Bezpośredni dostęp do wszystkich najważniejszych podzespołów jest możliwy
dzięki szeroko otwierającym się panelom, które można podnieść w górę i podeprzeć
siłownikiem gazowym.
Cała prasa belująca została przemyślana w taki sposób, aby zapewniać
natychmiastowy dostęp do podzespołów gdy zachodzi taka potrzeba,
aby zagwarantować więcej czasu na polu, a mniej w warsztacie.

OŚWIETLENIE
Standardowy pakiet oświetlenia we wszystkich prasach belujących LB
obejmuje mocne światła robocze po obu stronach maszyny dla tych,
którzy wcześnie zaczynają pracę!
TRANSPORT I OBSŁUGA SERWISOWA 15

ZAAWANSOWANE SYSTEMY

ROLNICZE

UTRZYMANIE PROWADZENIA — ZAAWANSOWANE SYSTEMY ROLNICZE DLA PRAS BELUJĄCYCH
Dobrze znane narzędzie do zarządzania gospodarstwem AFS zostało rozbudowane o opcję
dla wielkogabarytowych pras belujących do bel kwadratowych
rofesjonalne zarządzanie gospodarstwem to różnica pomiędzy wypracowaniem zysku
P
a poniesieniem strat - istotna różnica w świecie, gdzie wszystko ma swoją cenę
Aby zapewniać aktualne i precyzyjne informacje niezbędne do wydajnego sterowania operacją
prasowania, prasy belujące Case IH wyposażone w systemy gromadzenia danych dostarczają
szczegółowe i podsumowane dane na temat parametrów poszczególnych bel (wilgotność, waga
i umiejscowienie na polu)*
Informacje te precyzyjnie określaną liczbę bel na pole oraz cały zbiór, umożliwiając dokładną

rachunkowość i planowanie
Za pomocą programu konwertującego dane można przekształcić w tabelę z możliwością

dostosowania, przedstawiającą parametry beli w najdrobniejszych szczegółach (poziom warstwy)
lub w zestawienie, w zależności od wymogów klienta lub własnych potrzeb
Jeżeli zespół ciągnika z prasą belującą jest wyposażony w antenę AFS 162, rozmieszczenie bel jest
zdefiniowane i może zostać naniesione na mapę za pomocą odpowiedniego oprogramowania
Case IH, przedstawiającego lokalizację bel oraz zbiory, umożliwiając zebranie bel według poziomu
ich wilgotności, wagi lub innych parametrów.

Utrzymanie prowadzenia —
Zarządzanie zaawansowanymi systemami rolniczymi
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DOSTOSUJ PRASĘ BELUJĄCĄ

DO SWOICH

POTRZEB
DOSTOSUJ PRASĘ BELUJĄCĄ DO SWOICH POTRZEB
 akiet komfortu: Traktuj operatorów dobrze, a oni będą dobrze traktować maszyny: Duża pyłoszczelna
P
skrzynka narzędziowa przeznaczona do użytku na zewnątrz, w trudnych warunkach polowych,
górna poręcz na podest oraz stanowisko mycia rąk, aby móc obmyć ręce z pyłu
Pakiet luksusowego oświetlenia zawiera oświetlenie podbieracza oraz supłacza, aby uprościć
prasowanie i obsługę serwisową w nocy
Zestaw ważenia bel precyzyjnie waży bele. Waga bel jest rejestrowana, a operator ma dostęp
do danych o wydajności prasy oraz zbiorach
Czujnik wilgotności mierzy wewnętrzną wilgotność beli, wykorzystując specjalny zestaw kół długości
beli.

KONSERWANT SIANA 30+
Maksymalnie zwiększ liczbę prasowanych bel na dzień dzięki zastosowaniu płynnego dodatku
zawierającego chemicznie separowany kwas propionowy, aby zapobiec zepsuciu się wartościowych
zbiorów siana. Każdy litr środka konserwującego do pasz Case IH 30+ TM chroni Twoje cenne zbiory
przed zepsuciem w przypadku prasowania bele w mokrych warunkach, a ze względu na neutralny
odczyn chroni prasę belującą przed korozją. Sprawdza się w przypadku wszystkich rodzajów siana,
w tym z lucerny, trawy oraz innych plonów narażonych na gnicie przy wyższej wilgotności — operator
ma dostęp do danych o wydajności prasy oraz o wielkości zbioru
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ROZWIĄZANIA

SYSTEMOWE
Kupując maszynę Case IH, masz pewność nie tylko zakupu najwyższej klasy produktu, ale także inwestycji w najlepsze wsparcie
sieci dealerskiej. Dealerzy Case IH służą pomocą w zakresie wyboru i finansowania odpowiedniej maszyny. Dostarczą wszelkie
potrzebne produkty w odpowiednim czasie, a następnie zapewnią wsparcie dla klientów i sprzętu w zakresie serwisowania
i dostarczania części zamiennych oraz obsługę na poziomie, którego możesz się spodziewać po marce tak zaufanej, jak Case IH.

CZĘŚCI I USŁUGI SERWISOWE
UTRZYMUJĄCE SPRWANOŚĆ SPRZĘTU.

DWADZIEŚCIA CZTERY GODZINY NA DOBĘ.
W CAŁYM KRAJU

U lokalnego dystrybutora dostępny jest pełny asortyment części
i podzespołów Case IH wraz z programami pełnej konserwacji
serwisowej oraz najlepszymi ofertami gwarancyjnymi w branży.
Wiedza i doświadczenie zastosowane przez wykwalifikowanych,
przeszkolonych wewnętrznie profesjonalnych serwisantów pozwalają
zapewnić Tobie maksymalny czas bezawaryjnej pracy maszyny,
sezon po sezonie.

Case IH Max Service to usługa obsługi klienta, która przez siedem dni
w tygodniu zapewnia całodobowy dostęp do ludzi, produktów oraz
części zamiennych niezbędnych dla zachowania Twojej operacyjności
w najbardziej krytycznym dla Twoich zysków okresie. Usługa Max
Service udostępnia dealerowi wszelkie zasoby Case IH w celu
zapewnienia minimum przestojów i maksimum produktywności
sprzętu Case IH oraz zwiększenia zwrotu z inwestycji poprzez dostęp
do ekspertów ds. produktów oraz całodobowej, całotygodniowej
pomocy w razie awarii.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN
W SKLEPIE DLA NASZYCH
FANÓW POD ADRESEM

WWW.CASEIH.COM
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OPTYMALNE FINANSOWANIE KAŻDEJ INWESTYCJI
CNH Industrial Capital to podmiot Case IH, zajmujący się sposobami
finansowania. Nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinie finansów
i dysponują wieloletnim doświadczeniem w branży rolnictwa. Nie
tylko znamy produkty Case IH i rynek — rozumiemy również
indywidualne potrzeby związane z działalnością naszych klientów.
Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie finansowe
dotyczące nowych inwestycji ściśle dopasowane do wymagań
operacyjnych i sposobu eksploatacji maszyny. Może ono mieć
postać kredytu, dzierżawy lub leasingu. Naszym najważniejszym
celem jest zwiększenie rentowności Twoich inwestycji! Łącząc usługi
finansowania CNH Industrial Capital z usługą ubezpieczenia w razie
wypadków i awarii, wyeliminujesz ryzyko związane z inwestycją oraz
zapewnisz sobie większą swobodę planowania.

MODELE
WYMIARY BEL
Szerokość i wysokość (cm)
Maksymalna długość (cm)
WYMOGI DOTYCZĄCE CIĄGNIKA
Minimalna moc WOM (kW/KM(CV))
Rozdzielacze hydrauliczne
(pojedyncze)
(podwójne)
PODBIERACZ
Szerokość, skuteczna (DIN 11220) (m)
Koła podporowe
WIRNIK/ROZDRABNIACZ
Maksymalna liczba noży
(w zależności od specyfikacji)
Demontaż noży
Uruchamianie noży, do środka —
na zewnątrz
Zabezpieczenie noży
SYSTEMY PODAJĄCE
Podajnik
Dopychacz widłowy z
TRZPIEŃ RUCHOMY
Prędkość (skok/min)
Długość skoku (mm)
SYSTEM WIĄZANIA
Typ
Rodzaj sznurka
Liczba wiązarek
Wentylatory supłacza oraz rodzaj
Alarm funkcji supłacza
Pojemność szpul sznurka
STEROWANIE GĘSTOŚCIĄ BEL
Proporcjonalne sterowanie
3-kierunkowe
Ręczne obejście
OPONY
Z osią pojedynczą

LB 324
STANDARD

LB 324
ROZDRABNIACZ
Z PODAWACZEM

LB 324
ROZDRABNIACZ
WIRNIKOWY

LB 334
STANDARD

80 x 70
260

LB 334
ROZDRABNIACZ
WIRNIKOWY

LB 424
ROZDRABNIACZ
WIRNIKOWY

LB 424
STANDARD

80 x 90
260

LB 434
ROZDRABNIACZ
WIRNIKOWY

LB 434
STANDARD

120 x 70
260

120 x 90
260

75 / 102

80 / 110

95 / 130

75 / 102

80 / 110

95 / 130

85 / 114

105 / 141

90 / 122

110 / 150

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

2,23

2,35

2,23

2,35

1,98

1,98
2, wysokość regulowana bez narzędzi

-

6

9 lub 19

-

6

9 lub 19

-

15 lub 29

-

15 lub 29

-

bez narzędzi

bez narzędzi

-

bez narzędzi

bez narzędzi

-

bez narzędzi

-

bez narzędzi

-

Układ hydrauliczny

-

Układ hydrauliczny

-

Układ hydrauliczny

-

Układ hydrauliczny

-

Pojedyncze sprężyny

-

Pojedyncze sprężyny

-

Pojedyncze sprężyny

-

Pojedyncze sprężyny

Szerokość wirnika
Szerokość wirnika
Szerokość wirnika
ugniatających
ugniatających 3 wideł ugniatających Szerokość wirnika 800 3 wideł ugniatających
2 wideł ugniatających 3 wideł ugniatających 800
układ zębów
układ zębów 39 wideł
mm, układ zębów 26 wideł
pojedynczych zębów 1 200mm,„W”
pojedynczych zębów 6 pojedynczych zębów mm, układ zębów „W” 9 pojedynczych zębów 1 200mm,„W”
6 pojedynczych zębów 6 pojedynczych zębów
„W”
4 zębami
6 zębami
4 zęby
4 zęby
6 zębów
4 zęby
6 zębów
6 zębów
6 zębów
6 zębów
48
710

4

4

48
710

4

4

32

48
710

Typ z podwójnym węzłem
110-150 m/kg, tworzywo sztuczne
4
4
2 w standardzie
Monitor wydajności i wskaźniki graficzne
32

6

48
710

6

6

32

6
32

Sterowanie za pomocą monitora AFS Pro 300 lub AFS Pro 700
Standardowo

Ze sterowaną osią podwójną
WYMIARY PRASY BELUJĄCEJ
Długość z podniesioną zsuwnią (mm)
Wysokość, oś pojedyncza (mm)
Szerokość (opony 620/50 R22.5) (mm)
Szerokość (opony 710/40R22.5 R) (mm)
Szerokość z osią podwójną (mm)
Waga, oś pojedyncza (kg)
INNE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
I OPCJONALNE
System automatycznego smarowania
System zwalniania bel
Światła robocze
Błotnik
Rolkowa zsuwnia bel ze hydraulicznym układem składającym
Drukarka

LB 334
ROZDRABNIACZ
Z PODAWACZEM

-

-

620/50R22,5 154D

-

7 570
3 140
2 580
2 610
2 570
7 250

7 570
3 140
2 580
2 610
2 570
7 250

7 600
3 230
2 580
2 610
2 570
8 400

7 570
3 140
2 580
2 610
2 570
7 350

600/55-22.5 lub 710/40-22.5
500/50-17
560/45R22,5 152D
620/50R22,5 154D
7 570
3 140
2 580
2 610
2 570
7 350

7 600
3 230
2 580
2 610
2 570
8 600

-

620/50R22,5 154D

-

620/50R22,5 154D

7 570
3 140
2 950
2 990
2 950
8 450

7 600
3 230
2 950
2 990
2 950
9 700

7 570
3 140
2 950
2 990
2 950
8 650

7 600
3 230
2 950
2 990
2 950
9 900

Standardowo
Standardowo
Standardowo
Standardowo
Standardowo
Opcjonalnie

Dbałość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzeć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa
i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie
i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury
.
do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH
CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Straße 32, 4300 Sankt Valentin, Austria
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