
LISY NA HRANOLOVITÉ BALÍKY
LB 324 / 334 / 424 / 434



MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST
Osvědčený a spolehlivý systém dvojitého vázání může být 
nově doplněn ofukovacím zařízením uzlovačů stlačeným 
vzduchem pro zajištění spolehlivosti. Tento systém čištění 
uzlovače se používá v extrémních podmínkách a v zemích se 
sušším podnebím.

PERFEKTNÍ BALÍK DO 60 SEKUND
Ať lisujete seno, slámu nebo pícniny, lisy LB tvoří konzistentní 
balíky pro podestýlání nebo krmení. Se čtyřmi modely máte 
možnost vybrat si ten správný lis, tak aby vyhovoval vašim 
požadavkům. Požadovanou hustotu balíku lze snadno na-
stavit z traktoru pomocí AFS monitoru bez ohledu na to, jak 
rychle lisujete.

VÍCE KONSTANTNÍCH BALÍKŮ ZA HODINU
Vysoká rychlost sběrače a o 14% vyšší rychlost beranu 
zajišťuje vyšší kapacitu lisování. Vždy požadovaná hustota       
a konzistentní tvar balíku pro požadavky přepravy.

JEDNODUCHÝ, PŘEHLEDNÝ A TÉMĚŘ BEZÚDRŽBOVÝ
Lisy Case IH jsou konstruovány tak, aby byly schopné fungovat 
bez problémů mnoho sezón s minimální údržbou a servisem.
Přístup ke všem hlavním komponentům získáte snadno od- 
klopením plastových panelů, vše je navíc usnadněno plyno-
vou vzpěrou. Postranní zásobníky umožňují uložit až 32 klubek 
vázacího motouzu, což zabezpečuje celodenní lisování bez 
nutnosti doplňování.

HRANOLOVITÉ LISY

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA A OCHRANA PŮDY
Pro zajištění maximální bezpečnosti silničního provozu jsou 
velké lisy Case IH vybaveny vlastním odpružením. Na výběr je              
z široké škály pneumatik, které vyhovují rozličným pracovním 
podmínkám. Volitelně lze lis objednat s jednoduchou, tande-                                
movou nebo tandemovou řiditelnou nápravou. Velké pneuma-
tiky v kombinaci s tandemovou nápravou snižují tlak na půdu 
a zmírňují její utužení. I přes jejich vyšší výkon, nabízí nové lisy            
řady LB velmi kompaktní konstrukci. Na pneumatikách o ší-                                                              
ři 600 mm jsou lisy méně než 3 m široké. V závislosti na 
legislativních podmínkách jednotlivých států je přepravní rych-
lost na pozemních komunikacích až 60 km/h.

VYSOKÝ VÝKON SBĚRAČE
Nový vysoce výkonný sběrač o šířce 2,4 m se zesílenými prsty 
pro kvalitní sběr materiálu z pole. Plechový deflektor nebo 
rotační přimačkávací válec je stavitelný pro přizpůsobení 
daným podmínkám. Ulehčuje tak sběr materiálu a jeho do- 
pravu do rotoru beze ztrát a to i v náročných podmínkách.

MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA OD PRVNÍHO DNE
Monitor Case IH AFS průběžně kontroluje a zobrazuje všechny 
důležité funkce včetně vázání. Novinka na lisech LB je vizuální 
indikace řízení pro sběr malých nebo nerovnoměrných 
řádků k zajištění jednotných a utužených balíků v obtížných 
podmínkách. Na monitoru AFS 700 můžete sledovat obraz 
z několika provozních kamer současně. Pro traktory vybavené 
ISOBUS konektivitou je možné lis připojit tímto způsobem.

RYCHLÉ LISOVÁNÍ S VYSOKÝM UTUŽENÍM
Vnější vzhled nové řady lisů LB reflektuje zcela nový design. Všechny klíčové komponenty byly 
přepracovány. Mezi ně patří nový robustní rám, nové sběrací ústrojí a rotor pro efektivní sběr              
a přenos materiálu do lisovací komory. Inženýři z CASE IH vycházejí z toho nejlepšího, co přinesla 
předchozí řada lisů LB, včetně extrémně spolehlivého dvojitého uzlovače. Výkonný a spolehlivý při 
sběru materiálu z řádků a následném lisování.

MODEL LB 324 LB 334 LB 424 LB 434

Rozměry lisovací komory
(šířka x výška x délka) 80x70x260 80x90x260 120x70x260 120x90x260
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MODEL LB 324
STANDARD

LB 324
S ŘEZÁNÍM

LB 334
STANDARD

LB 334
S ŘEZÁNÍM

LB 424
STANDARD

LB 424
S ŘEZÁNÍM

LB 434
STANDARD

LB 434
S ŘEZÁNÍM

VELIKOST BALÍKU
Šířka x výška (cm) 80 x 70 80 x 90 120 x 70 120 x 90
Délka (cm) 260 260 260 260
POŽADAVKY NA TRAKTOR
Doporučený výkon na PTO [kW/k] 75/102 95/130 75/102 95/130 85/114 105/141 90/122 110/150
Hydraulické okruhy jednočinné 1 1 1 1 1 1 1 1
Hydraulické okruhy dvojčinné 1 2 1 2 1 2 1 2
SBĚRACÍ ÚSTROJÍ
Šířka (m)  1.98  1.98  2.23
Kopírovací kola 2, výškově nastavitelné bez nářadí
ŘEZACÍ ÚSTROJÍ
Maximální počet nožů  -  39  - 39  - 39  - 39
Jištění nožů  - individuálně pružinami  - individuálně pružinami  - individuálně pružinami  - individuálně pružinami
Aktivace nožů  - hydraulicky  - hydraulicky  - hydraulicky  - hydraulicky
Výměna nožů  - bez nářadí  - bez nářadí  - bez nářadí  - bez nářadí
VKLÁDACÍ SYSTÉM
Typ klikový vkládací mech. rotor „W“ šíře 800 mm klikový vkládací mech. rotor „W“ šíře 800 mm klikový vkládací mech. rotor „W“ šíře 1200 mm klikový vkládací mech. rotor „W“ šíře 1200 mm
Předlisovací komora vkládání, 4 hrabice vkládání, 4 hrabice vkládání, 4 hrabice vkládání, 4 hrabice vkládání, 6 hrabic vkládání, 6 hrabic vkládání, 6 hrabic vkládání, 6 hrabic
LISOVACÍ PÍST
Frekvence zdvihu (zdvih/min) 48
Délka zdvihu (mm) 710
VÁZACÍ SYSTÉM
Typ dvojitý uzel
Typ provázku 110 - 150 m/kg
Počet vazačů 4 4 4 4 6 6 6 6
Počet ventilátorů 2 2 2 2 3 3 3 3
Kontrola funkce vazačů provozním monitorem a vizuální na lisu
REGULACE HUSTOTY BALÍKU
Proporcionální třístranná regulace provozním monitorem AFS Pro 300 a AFS Pro700
Manuální nastavení standard
PNEUMATIKY
Jednoduchá náprava 600/55-22,5 or 710/40-22,5

Tandemová náprava řiditelná
500/50-17

560/45R-22,5 152D
- 620/50R-22,5 154D - 620/50R-22,5 154D - 620/50R-22,5 154D - 620/50R-22,5 154D

ROZMĚRY LISU
Délka - skluz balíku zvednutý (mm) 7570 7600 7570 7600 7570 7600 7570 7600
Výška - s jednoduchou nápravou (mm) 3140 3230 3140 3230 3140 3230 3140 3230
Celková šířka (620/50 R22,5) (mm) 2580 2580 2580 2580 2950 2950 2950 2950
Celková šířka (710/40 R22,5) (mm) 2610 2610 2610 2610 2990 2990 2990 2990
Šířka s tandemovou nápravou 2570 2570 2570 2570 2950 2950 2950 2950
Hmotnost s jednoduchou nápravou 7250 8400 7350 8600 8450 9700 8650 9900
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