
LISY NA KULATÉ BALÍKY
 RB 455/465

MODELS RB455 ROTOR cuTTER RB465 ROTOR cuTTER
veLIKoST BALÍKU
Šířka (cm) od 90 do 150 od 90 do 180
Průměr (cm) 120 120
Požadavky na traktor    
Doporučený výkon na PTO [kW/k] 75 / 100 
Otáčky PTO (ot/min) 540
Ochrana pohonu vačková spojka

Sběrací úStrojí
Šířka (m) 2,05 / 2,35
Počet sběracích prstů / lišt s prsty 128/4–160/5
Deflektor sběrače plech nebo přimačkávací válec 
Kopírovací kola 15 x 6 - 6 PLY 2
Ochrana proti přetížení střižný šroub  
vkládací úStrojí
Rotační vkládací ústrojí ano
Šířka (m) 1,2
Řezací úStrojí
Maximální počet nožů 15
Jištění nožů  individuálně pružinami 
Aktivace nožů  hydraulicky
liSovací komora  

 
Typ  Roll Belt
Počet řemenů 4
vázací SyStém
Vázání sítí/vázání provázkem ano / ano
Šířka vázací sítě (m) 1,3 
rozměry liSu
Celková délka (mm) 4,67 4,81 
Celková výška (mm) 2,79 3,05 
Celková šířka (mm) 2,76 2,98
Pneumatiky
Standardně 500 / 55 - 20
oStatní PŘíSlušenStví
Automatické mazání řetězu •
Balíková rampa •
Osvětlení •
Vzduchové brzdy
Hydraulická reverzace vkládacího ústrojí

* To comply with legislation and specification in your country  
• Standard   Volitelné 



  KAPACITA A UTUŽENÍ

JDOU RUKU  
 V RUCE
zákazníci PomoHli vyvinout novou Řadu liSŮ
Rychlé lisování s rovnoměrným utužením je důležitým požadavkem pro sběr materiálu 
během krátkého časového úseku stejně tak, jako zachování jeho kvality. To je to co dělají lisy 
Case IH.

rotor
Na výběr je mezi variantou s řezáním a bez řezání. V případě 
varianty s řezáním je lis vybaven 15 noži, snadno vyměnitelnými 
bez nutnosti nářadí. Nože jsou jištěny pružinou. Snadná a rychlá 
aktivace z kabiny traktoru.

NovÉ páSY
Pásy jsou navrhnuty tak aby přilnuly k lisovanému materiálu a za-
jistily tak jeho kvalitní slisování. Čtyři pásy minimalizují ztráty 
drahocenné plodiny.

dvojité utužení
Díky vyššímu utužení lze dosáhnout vyšší hmotnost balíku, což 
snižuje náklady na dopravu a uskladnění v neposlední řadě také 
zvyšuje kvalitu siláže.

údržba
Všechny servisní místa jsou snadno přístupná pod plastovými 
kryty. Lis je vybaven zesílenými řetězy, které jsou centrálně mazány. 
Role s balícím materiálem lze snadno zaměnit z úrovně terénu.

monitor
Ovládání na dosah ruky. Intuitivní ovládání lisu pomocí černobílého 
monitoru, nebo pomocí sběrnice ISOBUS. Kompatibilní s barev- 
nými monitory, vhodné pro všechny typy traktorů a požadavky 
zákazníků.

vySokorycHloStní Sběrací úStrojí
Sesbírejte materiál ze všech druhů plodin. Vyberte si mezi 4 příč-
kovým nebo 5 příčkovým sběracím ustrojím se zesílenými prsty. 
Nové šnekové dopravníky s integrovanými podávacími válci 
umožňují vysokou lisovací kapacitu ve vysokých řádcích. 
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ModEL RB 455 RB 455
S Řezáním

RB 465 RB 465
S Řezáním

Rozměr balíku:
Šířka x průměr (cm) 120x150 120x150 120x180 120x180


