
PASTOVIOS KAMEROS PRESAI



SUVYNIOTA IR SURIŠTA
VIENA MAŠINA - DVI UŽDUOTYS

Rišimas ir vyniojimas plėvele

Rulono pastatymas

Dabar su pastovios kameros presu RB545 SILAGE PACK galima surišti ruloną plėvele 
presavimo kameroje. Taip išvengiame rulono rišimo tinklu. Rišant ruloną tik plėvele 
taupomi pinigai, greičiau suvyniojamas rulonas, užtikrinamas geresnis barieras, 
apsaugantis nuo deguonies patekimo, užtikrinama pašaro kokybė ilgesnį laiką. Plėvelės ar 
tinklo ritiniai pakeičiami per kelias minutes.

Papildomai galima užsisakyti mechanizmą, kuris suvyniotą ruloną pastato. Tai leidžia 
paprasčiau surinkti rulonus laukuose naudojant rulonų griebtuvus, šlaituose rulonai 
niekada neriedės. Mechanizme esantis ratukas paverčia ir pastato ruloną lauke.



SUVYNIOTA SANDARIAI
Geriausia pašarų kokybė

Rišimas tinklu arba plėvele

Sklandus darbas laukuose

Naudojant plėvelę vietoj tinklo taupomi 
pinigai, lieka mažiau pakavimo atliekų. 
Esant žemoms temperatūroms plėvelė 
presavimo kameroje niekada neužšąla. 
Naudojant plėvelę vietoj tinklo geriau 

Tandeminė važiuoklė ir specialios 560/45 R22.5 padangos užtikrina tolygų preso darbą 
laukuose. Tolygus svorio pasiskirstymas, nesvarbu ar ritnys kameroje, ar vyniojamas išorėje. 
Visos šios savybės leidžia su presu lengvai manevruoti laukuose, minimaliai suspaudžiamas 
dirvos paviršius. Papildomai galima pasirinkti hidraulinius arba orinius stabdžius.



SURINKTA KOKYBIŠKAI 
Jokių pašarų likučių laukuose

Šiame prese naudojamas 2,2 m pločio rinktuvas, su 5,5 mm skersmens plieniniais pirštais 
Šis mechanizmas montuojamas ir didžiuosiuose kvadratinių ryšulių presuose. Rinktuvo 
pirštai išdėstyti penkiomis eilėmis. Tokia konstrukcija užtikrina kad visa presuojama masė 
bus surinkta laukuose.

Dviguba pakaba apsaugo rinktuvą, sumažina 
tikimybę rinktuvo pirštams susidurti su žeme.

Nauja pakaba



Smulkintuvo sankaba 

Smulkintuvo peiliai

Prie smulkintuve sumontuoto nuleidžiamo 
t i ek imo  kana l o  dugno  pap i l doma i 
sumontuota rotoriaus atjungimo sankaba. Ši 
hidrauliškai valdoma sankaba leidžia atjungti 
tiekimo mechanizmą ir pabaigti surišti 
kameroje esantį ruloną. 

Galima rinktis tris smulkinimo peilių nustatymus: smulkinama su 10 peilių, pirmiems 10  
atšipus, smulkinimą atlieka antras komplektas peilių arba smulkinama su visais 20 peilių. 
Užsikišus presui tiekimo kanalo dugnas nuleidžiamas, peiliai automatiškai įtraukiami. Išvalius 
presą ir pakėlus tiekimo kanalo dugną peiliai automatiškai grįžta į darbinę padėtį.

TOBULAI SUVYNIOTI RITINIAI



IŠMANUS VALDYMAS

AFS 700 valdymo monitorius ir ISOBUS 2 jungtis 

Visos pagrindinės Case IH presų funkcijos gali būti 
nustatomos naudojant ISOBUS jungtį su terminalu 
palaikančiu ISOBUS. Geriausias pasirinkimas -  
išmanusis AFS 700 valdymo terminalas, idealiai 
tinkantis valdyti Case IH RB545 and RB545 Silage Pack 
presus.



MAŽIAUSIOS PRASTOVOS

Paprastas aptarnavimas

Centrinė tepimo sistema Paprasta pakeisti tinklą ar plėvelę

"Case IH" inžinieriai naujuosiuose RB545 ir RB545 Silage Pack presuose, iš naujo kūrė 
kiekvieną mechanizmą, kad mašinomis būtų paprasčiau naudotis ir atlikti kasdienius 
serviso aptarnavimus. Naujo dizaino šoniniai skydai lengvai pakeliami, naudojant dujinius 
cilindrus.
Kairėje mašinos pusėje rasite visas hidraulines sistemas. Kasdieninius patikrinimus ir visus 
reikalingus pakeitimus atliksite greičiau ir lengviau. Hidraulinė ir centrinio tepimo sistemos 



PRESAI
Tel:. 8 698 75 379

Su mumis 
susisieksite:

 
Vilniaus filialas: tel. 8 611 15269

Dotnuvos filialas: tel. 8 615 26880, 8 687 79855, 8 687 86466

Plungės filialas: tel. 8 665 22089, 8 626 85870, 8 688 40019

Vilkaviškio filialas: tel. 8 611 51953, 8 665 17933

Pasvalio filialas: tel. 8 618 23081, 8 687 27579, 8 616 38081, 8 620 66893

Joniškio filialas: tel. 8 686 57692, 8 626 96087

UAB „Dotnuva Baltic“

Parko g. 6, Akademija, 58350 Kėdainių r.
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