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ROLLANT.

CLAAS pasaule.

Ievākt bagātīgu ražu. No plaša lauka. Dienu pēc die-
nas. Braucot taisnās slejās. Pa līkumotiem nogabaliem. 
Un arī uz nogāzēm. Viens jūs to neizdarīsit – ir vaja-
dzīgs partneris, kuram jūs uzticaties.

Darīt to neatlaidīgi un līdz uzvarai: tāda ir jūsu pieeja un 
tas, kas mūs dzen uz priekšu. Jo izcilā rituļu prese 
CLAAS ROLLANT ir ļoti uzticams komandas spēlētājs. 
Ar savu vienkāršo vadāmību, lielo produktivitāti un pats 
galvenais – milzīgo uzticamību. Tātad labs partneris, lai 
panāktu lielisku rezultātu.
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ROLLANT fiksētas kameras prese tika izstrā-
dāta 1976. gadā.

1976. gadā CLAAS ieviesa pirmo rituļu presi ROLLANT, un 
kopš tā brīža mūsu rūpnīcā Mecā, Francijā ir saražots 
100 000 ROLLANT prešu. 

ROLLANT ir slavena, izmēģināta un pārbaudīta visā pasaulē. 
Salmi, siens, skābbarība, kukurūza vai kokvilna: ROLLANT 
sagatavo visu, kas vajadzīgs mūsu klientiem.

 Attīstība un uzlabošana nekad neapstāja, pat pēc 44 gadu 
pieredzes. Izlasiet, kā mūsu inženieri ir vēl vairāk uzlabojuši 
ROLLANT kvalitāti.

Trīsdesmit ROTO CUT gadi.

Pirmais ROTO CUT smalcinātājrotors tika integrēts 1991. 
gadā. To piedāvā vienīgi CLAAS: 4 staru rotors nodrošina vai-
rāk griezumu minūtē un līdz ar to palielina smalcināšanas kvali-
tāti. ROTO CUT smalcinātājrotors bija pieejams jau pirmajā 
ROLLANT 255 UNIWRAP.

Līdz 25 nažiem ...
... vislabākai kvalitātei. Tas, cik ātri ROLLANT smalcināšanas 
mehānismā notiek griešana, ir atkarīgs no modeļa.

ROLLANT veiksmes stāsts.

 − 1976: Tirgū tiek piedāvāta pirmā prese ar tērauda veltņiem 
presēšanas kamerā

 − 1983: Tiek ieviesta ROLLATEX sistēma apsiešana ar tīklu 
 − 1991: ROTO CUT smalcināšanas sistēma 
 − 1998: MAXIMUM PRESSURE SYSTEMA ar pagriežamu 
trīsveltņu segmentu

 − 2001: Presēšana un apsiešana vienā piegājienā – 
UNIWRAP koncepcija

 − 2010: ROLLANT 400 sērija veiktspējai līdz 51 t
 − 2020: No konveijera līnijas noripo 100 000. ROLLANT

20 gadu pieredze klientu apkalpošanā.

 − Lielas riepas un viena ass, lai optimāli kopētu reljefu
 − Nažu skaits ir palielināts no 14 līdz 25
 − No 7056 līdz 13 800: vairāk griezienu minūtē, lai sagatavotu 
augstvērtīgu lopbarību

 − Nažus un smalcināšanas pamatni ir vienmēr iespējams 
vadīt no kabīnes

 − Divreiz biezāki veltņi nekā pirmajos ROLLANT UNIWRAP 
modeļos

 − Rituļa padošanas un apsiešanas cikls samazināts no 50 līdz 
35 sekundēm

 − Laiks, lai ap rituli aptītu 6 kārtas, ir paātrināts no 35 līdz 
23 sekundēm

 − Tagad ar apsiešanu ar tīklu un plēvi

Visaptveroši sasniegumi:  
100 000 ROLLANT.

Efektīva kombinācija:  
divdesmit UNIWRAP gadi.

Vēsture
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ApskatsPlašs produktu klāsts,  
lai apmierinātu visas prasības.

Solo preses.

ROLLANT 620.
 − ROTO FEED vai ROTO CUT
 − Septiņi naži
 − Piespiedu padeve, pateicoties rotoram
 − Apsiešana ar tīklu vai ar auklu
 − Presēšanas spiediens līdz 150 bar
 − Pacēlājs ar masas aizsargu

ROLLANT 520.
 − Rotors, ROTO FEED vai ROTO CUT
 − 14 naži
 − Hidrauliska ROTO REVERSE
 − Apsiešana ar tīklu vai ar auklu
 − Presēšanas spiediens līdz 150 bar
 − Pacēlājs ar masas aizsargu
 − Izvēles opcija: MPS II

UNIWRAP ROLLANT 455.
 − ROTO CUT Heavy Duty
 − 25 naži
 − Automātiski nolaižama smalcināšanas pamatne PRO
 − Apsiešana ar tīklu vai ar plēvi
 − Presēšanas spiediens līdz 180 bar
 − Automātiska presēšanas kameras atvēršana un aizvēršana 
(COMFORT)

 − Pacēlājs ar masas piespiedēju
 − MPS PLUS 
 − Ražīgs ietinējs

ROLLANT 540.
 − ROTO CUT Heavy Duty
 − 15 naži
 − Automātiski nolaižama smalcināšanas pamatne PRO
 − Apsiešana ar tīklu vai ar auklu
 − Presēšanas spiediens līdz 180 bar
 − Automātiska presēšanas kameras atvēršana un aizvēršana 
(COMFORT)

 − Pacēlājs ar masas piespiedēju
 − Izvēles opcija: MPS II

ROLLANT 454 / 455.
 − ROTO CUT Heavy Duty
 − 25 naži
 − Automātiski nolaižama smalcināšanas pamatne PRO
 − Apsiešana ar tīklu
 − Presēšanas spiediens līdz 180 bar
 − Ērti lietojama hidrauliskā sistēma
 − Pacēlājs ar masas piespiedēju
 − MPS PLUS ir standarts modelī ROLLANT 455

Presēšanas-apsiešanas kombinācija.

ROLLANT ø 1,50 m – pieredzējis darbinieks. ROLLANT ø 1,25 - 1,35 m –  
mašīna, kas var izdarīt visu.

UNIWRAP ø 1,25 - 1,35 m –  
viss, lai ietītu plēvē.

UNIWRAP ROLLANT 454.
 − ROTO CUT Heavy Duty
 − 25 naži
 − Automātiski nolaižama smalcināšanas pamatne PRO
 − Apsiešana ar tīklu vai ar plēvi
 − Presēšanas spiediens līdz 180 bar
 − Automātiska presēšanas kameras atvēršana un aizvēršana 
(COMFORT)

 − Pacēlājs ar masas piespiedēju
 − Ražīgs ietinējs
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PacēlājsNodrošina labu startu: pacēlājs

Īsumā par priekšrocībām.

 − Darba platums 2,10 m ļauj viegli satvert par ļoti platus vālus
 − Augu plūsma paliek nemainīga pat līkumos un pie lieliem ātrumiem
 − Unikālā pacēlāja konstrukcija un izvietojums samazina lopbarības zudumus un piesārņojumu
 − Piespiešana ar veltņiem un plūsmas deflektors vēl vairāk palielina veiktspēju

Masas piespiešana ar dubultveltņiem – 
augstākam produktivitātes līmenim.

Kādas ir priekšā uzstādīta masas piespiedēja priekšrocības? 
Tas ir pavisam vienkārši: piepiedējveltnis spiež masu uz leju, 
paātrina augu materiāla plūsmu un aktīvi to padod rotoram. 
Tas nodrošina, ka presēšanas kamera piepildās vienmērīgi un 
veidojas perfekti rituļi. Tā kā pacēlājs atrodas tuvu rotoram, 
augu masa tiek padota optimāli. Šī padeves šneka kombinā-
cija atvieglo uzdevumu, it īpaši ja vāli ir neregulāri.

2,10 m darba platums –  
kopējai produktivitātei.

ROLLANT 520 pacēlāja darba platums ir 2,10 m, un tas savāc 
pat ļoti platus vālus. Ātrums 140 apgr./min nodrošina vienmē-
rīgu masas plūsmu, nepiesārņojot lopbarību. Īsā deflektorplāk-
sne droši virza masas plūsmu uz rotoru pat tad, ja jānovāc 
mazi vai neregulāri vāli. Pacēlājs ir aprīkots ar elastīgiem 
atsperu tērauda zariem, un tie savu vērtību ir pierādījuši, strā-
dājot arī pašos smagākajos apstākļos. Zari ir tuvu viens pie 
otra, lai tie aiz sevis atstātu tīri nogrābtu lauku. 

Vēl viens pluss ir tas, ka operators var novērot materiāla 
plūsmu no kabīnes, jo pacēlājs atrodas viņam tieši priekšā. 
Tas ļauj operatoram vieglāk regulēt ātrumus atbilstoši vāla 
izmēriem un optimāli vadīt masas plūsmu, lai presē neveidotos 
aizsprostojumi.

Optimāla masas plūsma, pateicoties kontrolēti 
kopējošam pacēlājam.

Kontrolēti kopējošais pacēlājs pielāgojas visām virsmas kontū-
rām pat pie lieliem darba ātrumiem un pat pie pagriešanās. 
Pārbaudīta, citos CLAAS produktos jau praksē pielietota teh-
noloģija (JAGUAR, CARGOS, QUADRANT)

Liela izmēra sānu padeves šneki nodrošina blī-
vus rituļa sānus.

Rituļa gatavošanas laikā lielie sānu šneki padod materiālu visā 
presēšanas kameras platumā. Tas nodrošina, ka rituļa sāni ir 
ļoti stingri un paši rituļi stabili. Priekšrocība: rituļus var labāk 
sakraut un transportēšanas vai gara uzglabāšanas perioda 
laikā tie nezaudēs savu formu.
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Padeves sistēmaPadeves sistēmas:  
pareizā sistēma katram pielietojumam.

Ļoti jaudīga masas plūsma: ROTO FEED.

Padeves rotora lāpstiņas ir izkārtotas kā dinamiskas spirāles, 
lai nodrošinātu vienmērīgu padevi un efektīvu caurlaidspēju. 
Sistēma ir īpaši labi piemērota kaprīzai lopbarības kultūrai pie-
mēram, lucernai. Spirālveida izkārtojums aizsargā augus un 
sagatavo augstākās kvalitātes lopbarību.

Augsta lopbarības kvalitāte bez smalcināša-
nas: Padeves rampa.

ROLLANT 520 ir ideāli piemērota prese tiem lauksaimniekiem, 
kuri noteikti zina, ka masu nevajadzēs sasmalcināt un kuriem 
galvenais ir saudzīga apiešanās ar lopbarību. Padeves rampa 
visu laiku velk masu no pacēlāja un aktīvi nogādā to presēša-
nas kamerā, nodrošinot augstu caurlaidspēju.

Augstas kvalitātes pienam: ROTO CUT.

Enerģētiski bagāta un garšīga skābbarība ar optimālu pienskā-
bes fermentāciju ir pamatprasība, lai nodrošinātu augstu 
izslaukumu kūtī. Tāpēc ir vajadzīgas trīs lietas: īsi smalcināta 
lopbarība, augsta blīvuma rituļi un skābekļa izslēgšana. 

Lai smalcinātu: ROLLANT presei ir labi izstrādāts, smagai 
noslodzei paredzēts jaudīgs smalcinātjrotors, kas izgatavots 
no divkārši rūdīta bora tērauda ar spirālveidā izkārtotiem 
dubultiem zariem. Individuālais naža aizsargs nodrošina efek-
tīvu aizsardzību, garantējot pastāvīgu smalcināšanas kvalitāti 
un ilgāku naža kalpošanas laiku. Pieejami ir arī naži ar volframa 
karbīda pārklājumu.
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ROTO CUT Heavy-Duty

Izrāda savu izturību: ROTO CUT Heavy Duty.

Vai grūti? Nebūt nē! Heavy Duty piedziņas koncepcija ROL-
LANT modeļos nodrošina, ka šīs mašīnas ir ideāli piemērotas 
smagam darbam ar skābbarību. Un tas ir, pateicoties 8 mm 
biezajiem četru staru dubultajiem zariem, ļoti izturīgajam indivi-
duālajam nažu aizsargam un ļoti stabilajam nažu turētājam. 
Tāpēc smalcināšanas kvalitāte paliek izcila arī skābbarībā.

Kas ROTO CUT HD padara tik efektīvu:
 − ROTO CUT 8 mm zaru zvaigznes
 − Pastiprināta individuāla naža aizsardzība
 − Pastiprinātas "Tsubaki" ķēdes (galvenā piedziņa un rotora 
piedziņa)

 − Standarta vai HD naži
 − 44 mm vai 70 mm smalcināšanas garums

Unikāli: praksē pārbaudīta ROTOCUT koncepcija.

ROTO CUT – īsi sagriezts.

ROTO CUT padeves sistēma darbojas ar ātrumu 13 800 grie-
zieni minūtē. Tai pašā laikā četras tapu rindas vienmērīgi velk 
augu materiālu pāri nažiem. Materiāls tiek precīzi vadīts tieši 
pa nažu centriem un precīzi sagriezts. Speciāla skrāpju sis-
tēma visu laiku uztur rotorus tīrus. Precīzo padeves tapu leņķis 
efektīvi aizsargā materiālu no saspiešanas, kad tā iet cauri sis-
tēmai. Sagriešana vienādā garumā uzlabo skābbarības kvali-
tāti un to ir iespējams vieglāk izkliedēt – gan gatavojot skābba-
rību, gan pēc tam vēlāk lopbarības maisītājā.

Ekspluatācijas uzticamība

14, 15 vai 25 naži ir piestiprināti uz nažu pamatnes katrs atse-
višķi. Tie, pateicoties sākotnējai atsperu nospriegošanai, spēj 
izvairīties no svešķermeņiem. Pārējie naži tai pašā laikā turpina 
tīri un uzticami smalcināt materiālu, nodrošinot optimālu lop-
barības kvalitāti.

Nažu noņemšana zibens ātrumā.

Kad presēšanas kamera ir atvērta, nažus var ērti uzstādīt un 
izņemt no augšas.

ROLLANT PRO.

Presēšana ir smags darbs, bet svarīgs ir arī ātrums. Tātad, lai 
operators paveiktu šo uzdevumu, ir vajadzīga augsta veikt-
spēja un intelektiskas sistēmas. Vajadzīga ir arī pamatnes 
nolaišanas funkcija, lai aktīvi pielāgotos masas plūsmai. Auto-
mātiska nolaišana līdz pat 30 mm ļauj padot pat neregulārus 
vālus, neatstājot ietekmi uz smalcināšanas kvalitāti.

Savlaicīga brīdināšanas sistēma, lai novērstu 
augu masas aizsprostojumus.

Smalcināšanas pamatnes kustības, izmantojot sensoru, tiek 
vizuāli un akustiski atspoguļotas vadības terminālī. Tas ļauj 
jums reaģēt uzreiz, neizkāpjot no kabīnes, redzot, ka gaidāma 
aizsprostošanās. Tādējādi jūs varat likt presei darboties līdz tās 
veiktspējas robežai un izvairīties no nevajadzīgām dīkstāvēm.
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Presēšanas kameraAugsts spiediens,  
pateicoties īpaši izturīgiem tērauda veltņiem.

Augsts spiediens, pateicoties īpaši izturīgiem 
tērauda veltņiem.

Lai iegūtu kvalitatīvu lopbarību, kultūraugi ir īsā laikā jāsapresē 
augsta blīvuma rituļos. ROLLANT presē to nodrošina ļoti izturī-
gie tērauda veltņi, kas aprīkoti ar profila ielocēm, lai augi tiktu 
aktīvi padoti. Rezultātā kultūra tiek saspiesta stingros, ļoti 
labas formas rituļos, kas ir noturīgi pat mitros apstākļos. Visi 
gultņi un piedziņas vārpstas ir konstruētas tā, lai šie elementi 
atbilstu preses lielajai jaudai un ražīgumam.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS).

Ja jāsagatavo akmenscieti rituļi ar ļoti labi sapresētu serdi, 
izvēlieties presēšanas kameru ar tērauda veltņiem ar MPS. Jo, 
griežoties trīsveltņu segmentam, kas ir ROLLANT kameras 
izkraušanas lūkā, MPS nodrošina papildu spiedienu. Rituļa 
veidošanas procesa sākumā šie trīs MPS veltņi iespiežas 
kameras centrā. Ritulim pakāpeniski palielinoties, tie tiek 
spiesti atpakaļ uz gala pozīciju. Tas nozīmē, ka ritulis griežas 
jau no paša sākuma, un presēšana sākas, ritulim sasniedzot 
90 cm diametru. Rezultātā tiek sagatavoti perfekti sapresēti, 
augsta blīvuma rituļi – pat braucot ar lieliem ātrumiem.

Hidrauliskā spiediena vadība.

Bloķēšanas mehānisms ar hidrauliskā cilindra palīdzību ļauj 
izkraušanas lūkai piemēroties un nedaudz rezonēt ar pieau-
gošo spiedienu, kas rodas, palielinoties rituļa izmēram. Ritulis 
spēj griezties visu laiku, un presēšanas procedūra netiek 
nekādā veidā palēnināta vai kavēta. 

Atvēršana un aizvēršana rekordīsā laikā.

Divkāršās darbības hidrocilindriem ir ļoti īss reaģēšanas laiks, 
tāpēc kameru var atvērt un aizvērt ļoti ātri, un to izdara, atro-
doties traktora sēdeklī.
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Tīkls, aukla vai plēve – jūs varat izvēlēties.

Apsiešana ar plēvi.

Ar ROLLANT 455 UNIWRAP un ROLLANT 454 UNIWRAP 
rituļus ir iespējams ietīt nevis ar tīklu, bet ar plēvi. Tā kā plēve 
tiek sākotnēji nostiepta, tā ļoti cieši piegulst ritulim. Tas 
nozīmē, ka ir jāizmanto mazāka daudzuma materiāls, rituļi ir 
hermētiskāk noslēgti un tiek optimāli saglabāta lopbarība. 
Rezultāts ir: labas kvalitātes lopbarība.

Alternatīva: apsiešana ar 
auklu.

Jūs varat izvēlēties manuālu vai automā-
tisku apsiešanas uzsākšanu. Automā-
tiskā sistēma apsiešanas procesu sāk, 
kad ir sasniegts beigu spiediens, un 
operators par to tiek informēts ar brīdi-
nošu skaņas un gaismas signālu.

Lieliskas formas rituļi, pateicoties jauna veida 
apsiešanai ar tīklu.

Neatkarīgi no tā, vai tā ir aukla vai tīkls, ar ROLLANT 620 jūs 
visu izdarīsiet pareizi. Jaunā tīkla apsiešanas sistēma darbojas 
uzticamāk nekā jebkad agrāk un ietaupa daudz laika: apsie-
šana ir pilnībā automātiska un aizņem tikai dažas sekundes. 
Labi pārdomātā tīkla vadotne ļauj tīklu cieši apsiet visā rituļa 
platumā un stingri tiek apsieti arī sāni. Rezultāts ir stingri, labas 
formas rituļi.

Ātra ruļļu maiņa.

Ietinot ar tīklu vai ar plēvi, ir jāizmanto 
smagi tīkla vai plēves ruļļi. Ērtā krauša-
nas rampa ROLLANT modeļos atvieglo 
ruļļu maiņu. 

Apsiešana vienmēr notiek jūsu redzes lokā.

Apsiešana vienmēr ir labi pārredzama. Modelī ROLLANT 620 
apsiešana ar tīklu ir tieši redzama pat braukšanas laikā, un jūs 
tiekat visu laiku informēts par šo darba procesu.

Izdara vēl vairāk: COMFORT 
versija.

Ar ROLLANT COMFORT operators var 
regulēt aptīšanas skaitu no kabīnes, 
izmantojot ISOBUS vadības ierīci. Tāpēc 
jūs varat elastīgi reaģēt uz klientu vēl-
mēm. Šai mašīnai ir unikāla automātiskā 
izkraušanas lūkas atvēršanas un aizvēr-
šanas funkcija.

Apsiešana
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Heavy Duty piedziņas sistēmaGalvenā prasība novācot ražu ir –  
precīza resursu koordinēšana.

 − Heavy Duty smalcināšanas sistēma (naži un nažu aizsargs)
 − Heavy Duty galvenā transmisija ar 1000 apgr./min.
 − Heavy Duty rotors
 − Tsubaki Heavy Duty piedziņas ķēdes

Gunnars un Makss Kortumi, pakalpojumu snie-
dzēji, par Heavy Duty piedziņas koncepciju

„Viena no izturīgākajām rituļu presēm! 
Visa šasija, ieskaitot ietinēju, kā arī 
visas ķēdes un veltņi ir izstrādāti tā, 
lai tie būtu ļoti izturīgi, bet smalcinā-
šana ir vienkārši lieliska!“

To, cik daudz Heavy Duty jums nepieciešams, 
ir jāizlemj jums pašiem.

Noteicošie veiksmes faktori skābbarības rituļiem ir: teicama 
presēšana, uzticama ekspluatācija, izcila smalcināšanas kvali-
tāte un ērta preses vadība. Plašajā CLAAS prešu klāstā katrs 
lauksaimnieks vai pakalpojumu sniedzējs var izvēlēties piemē-
rotāko presi – sākot no iesācēja līmeņa ROLLANT 520 līdz 
profesionāļu 455 UNIWRAP un, protams, piedāvājumu papil-
dina vēl daudz kas cits.

CLAAS Heavy Duty: smagiem darbiem.

ROLLANT preses ir aprīkotas ar smagiem darba apstākļiem 
paredzēto Heavy Duty jaudas piedziņas sistēmu: piedziņas 
ķēdes un smalcināšanas mehānisms, ieskaitot nažus un to 
aizsargi, ir konstruēti tā, lai tie būtu piemēroti pašiem smagā-
kajiem apstākļiem un pašām smagākajām slodzēm.

400. sērijas modeļiem ir ļoti liels pārvades griezes moments. 
Tātad – vairāk jaudas, kas ir izšķirīgs faktors grūti apstrādāja-
miem materiāliem, piemēram, mitrai vai slapjai skābbarībai. 
Heavy Duty nozīmē, ka tas ir paredzēts smagam darbam: 
rotors ir izgatavots no cieta, 8 mm, divkārši rūdīta bora 
tērauda. Rotoram ir četras zaru rindas, kas optimāli paceļ lop-
barību. Tai pašā laikā nepieciešamā jauda ir relatīvi zema, jo 
dubultie zari ir izkārtoti spirāles veidā. Izturīgais rāmis nodro-
šina aizsardzību no visām pusēm. Veltņi tagad ir vēl izturīgāki 
nekā iepriekš – tiem ir liels pusass šarnīrs. Astoņi metināti 
savienojuma elementi nodrošina maksimālu izturību.

Visi Heavy Duty komponenti nodrošinās augstu ekspluatācijas 
uzticamību un ilgu kalpošanas laiku, neatkarīgi no tā, cik inten-
sīvi jūs izmantosit savu jauno ROLLANT. Par to liecina arī lielās 
ķēdes:

 − Heavy Duty rotora ķēdes
 − Heavy Duty galvenās piedziņas ķēde
 − Heavy Duty aizmugures kameras ķēde

Īsumā par priekšrocībām.
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Tehnoloģija tuvplānāMūsu līdere: ROLLANT 455 UNIWRAP.

ROLLANT 455 UNIWRAP

1 2,10 m pacēlējs □
2 ROTO CUT: liela izmēra 25 nažu smalcinātājotors ar maināmu nažu grupu □
4 PRO: nolaižama pamatne, lai atbrīvotos no masas aizsprostojumiem □
5 Rotējoša kamera ar MPS PLUS □
7 16 pastiprināti profilētā tērauda presēšanas veltņi □
8 Jauni, izturīgāki veltņi □
9 1 ½˝ rotora piedziņa /  1 ¼˝ galvenā piedziņa □

11 Ērta apsiešana ar tīklu, izmantojot elektromagnētisku tīkla bremzi □
13 Apsiešana ar plēvi ○
14 12 sekunžu ilga rituļa pārvietošana □
16 Ietīšanas galds ir novietots pret presēšanas kameru, lai rituļus varētu droši pārvietot □
17 Ļoti ātras darbības apsiešanas mehānisms, līdz 36 apgr./min □
19 Kreisās un labās puses virzītāji, piemēroti lietošanai nogāzēs □
20 67% vai 82% plēves iepriekšēja nostiepšana hermētiskai rituļa ietīšanai un samazinātam plēves patēriņam □
21 Ietīšanas process paātrināts par vairāk nekā 30%; tikai 23 sekundes, lai aptītu sešas plēves kārtas □
22 Ietilpība ir 2 × 6 plēves ruļļi □
23 COMMUNICATOR II ar krāsu displeju un ISOBUS tehnoloģiju □

○  Izvēles opcija      □  Pieejams      –  Nav pieejams

Īsumā par priekšrocībām.

 − Ātrākā ietīšana, kāda tirgū pieejama
 − Augsta līmeņa uzticamība, pateicoties jauniem, pastiprinā-
tiem veltņiem

 − Jaudīgs rotors līdz 13 800 griezieniem minūtē
 − Vēl nebijis rituļu blīvums
 − Milzīgas lietotāja ērtības
 − Izcila skābbarības kvalitāte, pateicoties 25 nažiem

ROLLANT produktu ģimene ir spēcīga – katrai no šiem mode-
ļiem ir izsmalcinātas tehnoloģijas. Un katra no šīm presēm ir 
profesionāle savā jomā. Galu galā katrs lauks un katra raža ir 
unikāla. 

Siens, salmi, skābbarība vai kaņepes – visiem modeļiem ir 
izcila veiktspēja. ROLLANT 455 UNIWRAP ir mūsu labākais 
spēlētājs, un mēs vēlamies jūs sīkāk iepazīstināt ar šo presi.

 − 16 veltņu fiksētas kameras koncepcija, kas nodrošina per-
fektas formas skābbarības rituļus un optimālu augu masas 
plūsmu

 − Līdz 25 nažiem, lai smalcināšana būtu ļoti kvalitatīva
 − 23 sekunžu aptīšanas cikls ar sešām plēves kārtām 
 − 2,10 m pacēlājs ir ļoti ražīgs
 − Apsiešana ar tīklu vai ar plēvi
 − Hidrauliska MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS)
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UNIWRAP koncepcija

 − Dārgā laika ietaupīšana: tirgū ātrākā padeves platforma un ātrākais ietinējs
 − Vadāma ar termināli (ar COMMUNICATOR II no kabīnes vai vēl nebijušā veidā –  
ar CLAAS MEDIUM TERMINAL II tieši uz ietinēja)

Pareiza apsiešana.

Izmantojot divas 750 mm plēves nostiepējus, UNIWRAP ap 
rituli cieši aptin sešas plēves kārtas ar 52% pārklāšanu. Īsā 
laikā, precīzāk – 23 sekundēs. 

Ietinējs vienmēr pabeidz darbu ātrāk nekā to izdara prese, 
tāpēc ROLLANT ir iespējams darbināt ar pilnu jaudu, neatka-
rīgi no ietinēja darbības. Standarta konfigurācijā plēvi var 
sākotnēji nostiept līdz 67%, bet izvēles opcijā – līdz 82%, un, 
šādi nostiepjot, plēvi stigri aptin ap rituli. Izmantojot 82% 
sākotnējo nostiepšanu, ir iespējams samazināt plēves patē-
riņu, kā arī samazināt plēves ruļļu kraušanas un transportēša-
nas izmaksas.

Ja plēves rullis ir beidzies vēl pirms apsiešanas cikls ir 
pabeigts, nepabeigto rituli ar divreiz mazāku ātrumu rūpīgi ietin 
otrs plēves rullis. Abas apsiešanas sviras ir aprīkotas ar sen-
soru, kas kontrolē procesu. Vadītājs tiek brīdināts par situāciju, 
un tiek arī automātiski samazināts apsiešanas ātrums.

Visu apsiešanas procesu var vadīt no termināļa – vai nu ar 
ISOBUS termināli traktora kabīnē, vai ar CLAAS MEDIUM 
TERMINAL (CMT) tieši uz ietinēja.

Slodzes pārnešana.

UNIWRAP preses-ietinēja kombinācija ir kompakta iekārta, 
kas nodrošina ātru un drošu rituļu pārvietošanu. Rituļu pār-
kraušana aizņem 12 sekundes no brīža, kad aizmugures lūka 
atveras, līdz brīdim, kad tā atkal aizveras. Sānos uzstādītās 
plāksnes precīzi centrē rituli, pat strādājot nogāzēs. Pārcelša-
nas rampa pārceļ rituli uz ietīšanas galda, kas ir sasvērts pre-

sēšanas kameras virzienā, no kurienes rituli virza tālāk liela 
izmēra veltņi.

Kas apkopes laikā notiek, piemēram, ar plēvi? Tas ir pavisam 
vienkārši. 
Jūs varat vienkārši darbināt ietīšanas funkcijas ar CLAAS 
MEDIUM TERMINAL II, bet plēvi nogriež manuāli, tieši pie ieti-
nēja. Ietinēja vadības termināli var arī izmantot, lai iestatītu plē-
ves kārtu skaitu un iestatītu darbības režīmu – vai nu "presē-
šana un ietīšana" vai "presēšana bez ietīšanas".

Rituļa pagriešana.

Ar rituļa pagriezēja palīdzību plēves ruļļus var izkraušanas laikā 
novietot uz kreisajiem sāniem. Tādējādi tos mazāk sabojās 
cietie rugāji, jo plēve virspusē un apakšā parasti ir visplānākā. 
Lai transportētu, rituļu pagriezēju vienkārši hidrauliski paceļ, 
tāpēc, pārvadājot pa ceļu, UNIWRAP kopgarums nemainās.

Īsumā par priekšrocībām.

Labi pārdomāta: UNIWRAP koncepcija
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Mašīnas vadība.Vadība nospiežot taustiņu.

 − Visām galvenām funkcijām var tieši piekļūt, sēžot kabīnē
 − JAUNUMS: CEMIS 700 modelim ROLLANT 540
 − Iespēja izvēlēties OPERATOR vai COMMUNICATOR vadības termināli. 
 − S10 terminālis ar plašu funkciju klāstu

3 / JAUNUMS: CEMIS 700.

Jaunajam CEMIS 700 vadības terminālim ir ne tikai ērts lieto-
tāja interfeiss un krāsu skārienekrāns, bet arī liels displeja lau-
kums un ļoti augsta izšķirtspēja. Terminālis ir savietojams ar 
dažādām kameru sistēmām.  
20 pasūtījumu reģistrā tiek uzskaitīti svarīgi dati – rituļu skaits 
un darbības stundas –, lai jūs varētu palielināt caurspīdīgumu, 
sniedzot atskaites klientiem. CEMIS 700, protams, ir saderīgs 
ar ISOBUS un atbilst AEF standartiem. Terminālis ir pieejams 
ROLLANT 540 un aizvieto COMMUNICATOR un OPERATOR.

4 / S10 terminālis.

S10 ir CLAAS terminālis profesionāļiem. Tam ir liels, augstas 
izšķirtspējas 10,4 collu skārienekrāns un daudz dažādu funk-
ciju. Ar termināļa S10 palīdzību jūs varat darbināt stūrēšanas 
sistēmu un vienlaikus vadīt ar ISOBUS saderīgus agregātus, 
kā arī pieslēgt līdz pat četrām analogām kamerām, piemēram, 
CLAAS PROFI CAM. Turklāt ir iespējams piešķirt funkcijas 
funkcionālajiem F taustiņiem (palīgtaustiņiem).

□  Pieejams      –  Nav pieejams

Īsumā par priekšrocībām.

Terminālis OPERATOR COMMUNICATOR II CEMIS 700 S10

CLAAS UT □ – – –
ISO UT – □ □ □
Y kabelis □ □ □ –
Saderīgs ar printeri □ □ □ □
Skārienekrāns – – – □
Krāsu ekrāns – □ □ □

Iestatījumi 
Spiediens presēšanas kamerā □ □ □ □
Nažu skaits □ □ □ □
Automātiska izkraušanas lūkas atvēršana – □ □ □
Apsiešana □ □ □ □

Ietinēja iestatījumi
Plēves kārtu skaits – □ □ □
Ietinēja ātrums – □ □ □
Nažu atvēršanas laiks – □ □ □
Automātiska rituļa izkraušana – □ □ □
Pārlaidums – □ □ □
Aprīkojums darbam nogāzēs – □ □ □
Darbības režīms: – □ □ □

Informācija darbu uzskaites izvēlnē
Diametrs □ □ □ □
Presēšanas spiediens □ □ □ □
Jūgvārpstas ātrums □ □ □ □
Nažu pozīcija □ □ □ □
Ķīpu skaits □ □ □ □

Darba uzdevumu izvēlne
20 darba uzdevumu uzskaite □ □ □ □

1 / COMMUNICATOR.

COMMUNICATOR terminālim ir 5,7 collu displejs. Tas atbilst 
ISO UT standartam, un tas ļauj ērti no COMMUNICATOR vadīt 
ar ISOBUS saderīgus agregātus. Protams, funkcijas var tikt 
piešķirtas arī F taustiņiem (palīgtaustiņiem).

2 / OPERATOR.

OPERATOR pārsteigs jūs ar savu intuitīvo lietotāja interfeisu un 
vienkāršo klientu pārvaldības sistēmu. Lai nodrošinātu darba 
elastīgumu, atmiņā ir iespējams saglabāt pavisam 28 darba 
uzdevumus. Funkciju taustiņi ir arī izgaismoti. Lai izmantotu 
OPERATOR, CLAAS agregātam jābūt saderīgam ar ISOBUS.
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ApkopeParedzēts strādāšanai pa dienu un naktī.

Unikāla tehnoloģija, kas nodrošina kom-
paktus rituļus. CLAAS ROLLANT.

Presei ir jādara kas vairāk nekā tikai jāpresē sienu un
salmus. Mūsdienu saimniecībām ir ļoti dažādas prasī-
bas attiecībā par rituļu izmēru un formu, un arī attiecībā 
par to, kā rituļus izmantot. CLAAS ROLLANT atbilst 
visām šīm prasībām. Šīs fiksētās kameras preses ar 
stabilām piedziņām un pastiprinātiem veltņiem ir lieliski 
piemērotas ikdienas darbam. Tām ir arī daudzi intelek-
tiski risinājumi, lai tās būtu ērti vadāmas un vienkārši 
apkopjamas.
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ApkopeApkope
JAUNUMS

Pastāvīga ķēdes eļļošana.

Jaunie sadales bloki 6,3 litru eļļotājos padod katrai ķēdei eļļu 
tieši tik daudz, cik tas nepieciešams, lai ķēdes strādātu ilgstoši 
un vienmērīgi. Jūs varat ietaupīt ne tikai naudu, bet arī ieeko-
nomēt vērtīgo apkopes laiku.

Izkraušanas lūkas gultņu centrāla eļļošana 
modelim ROLLANT 540. 

Dažādajiem izkraušanas lūkas un MPS eļļošanas nipeļiem var 
ērti piekļūt mašīnas labajā pusē, stāvot uz zemes.

Elektriska centralizēta eļļošana.

Eļļošanas intervālus var tieši iestatīt uz termināļa, lai gultņi tiktu 
eļļoti automātiski.
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Piegāde visā pasaulē.
CLAAS rezerves daļu loģistikas centrā Hammā, Vācijā atrodas 
gandrīz 200 000 dažādu rezerves daļu, un tās noliktavas pla-
tība pārsniedz 140 000 m2. Šī centrālā rezerves daļu noliktava 
ātri un uzticami nogādā ORIGINAL rezerves daļas uz jebkuru 
vietu pasaulē. Tas nozīmē, ka vietējais CLAAS tirdzniecības 
partneris var ļoti īsā laikā piedāvāt risinājumu jūsu saimniecībai 
vai jūsu ražas novākšanas procesam.

Jūsu saimniecībai tiek piedāvātas: CLAAS FARM PARTS.
Visiem lauksaimniecības darbiem jūsu saimniecībā CLAAS 
FARM PARTS nodrošina vienu no visaptverošākajām dažādu 
zīmolu rezerves daļu programmām.

Jūsu vietējais CLAAS tirdzniecības partneris.
Lai kur jūs arī atrastos, jūs varat uz mums paļauties – mēs 
jums vienmēr sniegsim nepieciešamo servisu un kontaktper-
sonas. Jūsu CLAAS tirdzniecības partneri jūsu reģionā ir 
gatavi cauru diennakti atbalstīt jūs un jūsu mašīnu. Ar zināša-
nām, pieredzi, apņemšanos un vislabāko tehnisko aprīkojumu. 
Ar visu, kas jums nepieciešams.

Īpaši pielāgotas jūsu mašīnai.
Precīzi izgatavotas rezerves daļas, augstas kvalitātes palīgma-
teriāli un vajadzīgie piederumi. Mēs piegādāsim pareizo detaļu 
no mūsu visaptverošā produktu klāsta, lai jūsu mašīna būtu 
simtprocentīgi droši ekspluatējama.

CLAAS Service & Parts pieejams cauru 
diennakti.

service.claas.com

CLAAS Service & PartsLai jūs atbalstītu visu laiku.
CLAAS Service & Parts.
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Specifikācijas

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Pievienošana

Jūgvārpstas ātrums apgr./
min. 540 540 540 540 540

Viena platleņķa piedziņas vārpsta ar brīvgaitas sajūgu, izciļņveida drošī-
bas sajūgu ● ○ ○ ● ○

Vienkārša platleņķa universālā piedziņas vārpsta ar cērpes skrūves 
savienojumu ● ● ● ● ●

Pacēlājs
Platums m 2,10 2,10 1,85 2,10 2,10
DIN pacēlēja platums m 1,90 1,90 1,65 1,90 1,90
Vienpusējs hidroizvads pacēlāja un nažu vadībai ● – – ● –
Tapu skaits rindā 32 32 28 32 32
Attālums starp zariem mm 70 70 70 70 70

Pacēlēja kopētājriteņi Fiksēti (kustīgi 
○)

Fiksēti (kustīgi 
○)

Fiksēti (kustīgi 
○)

Fiksēti (kustīgi 
○)

Fiksēti (kustīgi 
○)

Masas padeve
Piespiedu masas padeve ar ROTO CUT ROTO FEED Padeves rampa ROTO CUT ROTO FEED
Nažu skaits 14 – – 7 –

Hidraulikas pieslēgums
Vienpusējs hidroizvads pacēlāja pacelšanai ● ● ● ● ●
Divpusējas darbības hidroizvads izkraušanas lūkas cilindriem ● ● ● ● ●

Presēšanas kamera
Presēšanas veltņu skaits 16 16 16 17 17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II ○ ○ – – –
Automātiska dubultā apsiešana ar auklu ○ ○ ○ ○ ○
Apsiešana ar ROLLATEX tīklu ● ● ● ● ●
Auklas spoļu skaits auklu novietnē 6 6 6 6 6
Tīkla ruļļu skaits 2 2 2 2 2
Regulējams presēšanas spiediens uz mašīnas ● ● ● ● ●
Rituļu rampa ● ● ● ● ●
Automātiska ķēžu eļļošana ● ● ● ● ●

Presēšanas kameras izmēri
Platums m 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22
Diametrs m 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50

Mašīnas vadība
OPERATOR ● ● ● ● ●

Riepas
11.5/80-15.3 8PR ○ ○ ○ ○ ○
15.0/55-17 10PR ● ● ● ● ●
19.0/45-17 10PR ○ ○ ○ ○ ○
Šasija ● ● ● ● ●
Pneimatiskās bremzes ○ ○ ○ ○ ○
Hidrauliskās bremzes ○ ○ ○ ○ ○
Aktīvā hidraulisko bremžu sistēma ○ ○ ○ ○ ○

Gabarīti un masas
Garums m 4,70 4,70 4,70 5,08 5,08
Platums m 2,50 2,50 2,50 2,47 2,47
Augstums m 2,30 2,30 2,30 2,97 2,97
Svars kg 2990 2685 2685 3470 3250

ROLLANT 540 RC COMFORT 540 RC 540 RF

Pievienošana

Jūgvārpstas ātrums apgr./
min 540/1000 540/1000 540/1000

Platleņķa kardānvārpsta ar aizsardzību ● ● ●

Pacēlājs
Platums m 2,10 2,10 2,10
DIN pacēlēja platums m 1,90 1,90 1,90
Hidrauliska pacēlēja pacelšana ● ● ●
Virsmas reljefa kopēšana ar diviem, augstumā regulējamiem grozāmiem kopētājriteņiem ● ● ●
Fiksēti kopētājriteņi ● ● ●
Kustīgi kopētājriteņi ○ ○ ○
Atlokāmi un grozāmi kopētājriteņi ○ ○ ○

Padeves sistēma
Rotors ROTO CUT ROTO CUT ROTO FEED
Nažu grupu mainīšana 0, 7, 8, 15 0, 15 –

Hidraulikas pieslēgums
Vienpusējas darbības hidroizvads pacēlāja vadībai ● ● ●
Divpusējas darbības hidroizvads izkraušanas lūkas cilindriem – ● ●
Vienpusējas darbības hidroizvads ar brīvas plūsmas atgriešanos + LV ● – –

Presēšanas kamera
Piespiedējveltņu skaits 15 15 15
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II) ○ ○ ○
ROLLATEX apsiešana ar tīklu – ● ●
Ietīšana ar auklu/ROLLATEX tīklu – ○ ○
ROLLATEX COMFORT apsiešana ar tīklu ● – –
Plēvē/ROLLATEX COMFORT tīklā apsiešana ○ – –
Presēšanas kameras izmēri m 1,22 × 1,25 1,22 × 1,25 1,22 × 1,25

Vadības konsole
ISOBUS kabelis ● ● ●
OPERATOR □ □ □
COMMUNICATOR □ □ □

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      □  Pieejams      –  Nav pieejams

CLAAS pastāvīgi cenšas pielāgot savus izstrādājumus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tādējādi CLAAS patur tiesības veikt atbilstošas izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikāci-
jām un ilustrācijām šajā materiālā ir orientējošs raksturs, un tajā var būt informācija par aprīkojumu, kurš netiek iekļauts standarta aprīkojumā. Šis materiāls ir sagatavots izmantošanai visos pasaules 
reģionos. Lai saņemtu precīzu informāciju par aprīkojumu un cenām jūsu reģionā, lūdzu, griezieties pie sava tuvākā CLAAS tirdzniecības partnera. Lai labāk attēlotu darbības principus, dažos attēlos 
iekārta redzama bez aizsargierīcēm. Nekad nenoņemiet šīs aizsargierīces, jo tas var apdraudēt jūsu drošību. Tāpēc, lūdzu, ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā dotos norādījumus.
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ROLLANT 455 RC UNIWRAP 455 RC 454 RC UNIWRAP 454 RC

Pievienošana

Jūgvārpstas ātrums apgr./
min. 1000 1000 1000 1000

Lodveida sakabe ○ ○ ○ ○
Piedziņas ķēdes Heavy duty Heavy duty Heavy duty Heavy duty

Hidraulikas pieslēgums
2 x vienpusējas darbības hidroizvads un atvērta atplūde ● ● ● ●

Pacēlājs
Platums m 2,10 2,10 2,10 2,10
DIN vāla savākšanas platums m 1,90 1,90 1,90 1,90
Masas piespiešana ar veltņiem ○ ○ ○ ○
Kustīgi pacēlāja kopētājriteņi ● ● ● ●

Masas padeve
ROTO CUT Heavy Duty smalcināšanas rotors ● ● ● ●
Nažu skaits 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25) 25 (0, 12, 13, 25)
HD naži ○ ○ ○ ○
Nažu ieliktņi ○ ○ ○ ○
Nolaižama smalcināšanas pamatne PRO ● ● ● ●

Presēšanas kamera
Piespiedējveltņu skaits 16 16 16 16
Automātiska ķēžu eļļošana ● ● ● ●
Automātiskā centrālā preses gultņu eļļošana ○ ○ ○ ○
Rituļa izgrūšana – ● – ●

Presēšanas kameras izmēri
Platums m 1,20 1,20 1,20 1,20
Diametrs m 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25–1,35 1,25–1,35

Mašīnas vadība
COMMUNICATOR II ● ● ● ●
CLAAS MEDIUM TERMINAL II (ietinējs) ● – ● –
OPERATOR – – – –
ISOBUS kabelis ● ● ● ●

Apsiešana
Apsiešana ar tīklu ● ● ● ●
Apsiešana ar auklu – – – –
Apsiešana ar plēvi ○ – ○ –

Ietinējs
Plēves nostiepējs mm 2 × 750 – 2 × 750 –
Plēves rezerve 14 ruļļi – 14 ruļļi –
Pārklāšanās, konfigurējama % 52 – 52 –
Plēves sākotnēja nostiepšana % 67 (82 ○) – 67 (82 ○) –
Aprīkojums darbam nogāzēs ○ – – –

Riepas
15.0/55-17 10PR – ● – ●
19.0/45-17 10PR – ○ – ○
550/60-22.5 ● – ● –
560/45-22.5 16PR – ○ – ○
620/55 R 26.5 ○ – ○ –
Pneimatiskās bremzes ● ○ ● ○

Gabarīti
Garums m 6990 4250 6990 4250
Platums m 2955 2955 2955 2955
Augstums m 3250 3250 3250 3250
Svars kg 5800 3150 5800 3150

Izvēles opcijas
Darba lukturi ○ ○ ○ ○
Rituļa pagriezējs ○ ○ ○ ○
Load-sensing ● ● ● ●
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Specifikācijas

●  Standarts      ○  Izvēles opcija      □  Pieejams      –  Nav pieejams

CLAAS pastāvīgi cenšas pielāgot savus izstrādājumus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tādējādi CLAAS patur tiesības veikt atbilstošas izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikāci-
jām un ilustrācijām šajā materiālā ir orientējošs raksturs, un tajā var būt informācija par aprīkojumu, kurš netiek iekļauts standarta aprīkojumā. Šis materiāls ir sagatavots izmantošanai visos pasaules 
reģionos. Lai saņemtu precīzu informāciju par aprīkojumu un cenām jūsu reģionā, lūdzu, griezieties pie sava tuvākā CLAAS tirdzniecības partnera. Lai labāk attēlotu darbības principus, dažos attēlos 
iekārta redzama bez aizsargierīcēm. Nekad nenoņemiet šīs aizsargierīces, jo tas var apdraudēt jūsu drošību. Tāpēc, lūdzu, ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā dotos norādījumus.



Nodrošināt labāku ražas novākšanu.

630019290720 PP ME 1020

Baltic Agro Machinery SIA
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C
Jelgava, LV-3002
Tālr. 63001725
info@kesko.lv
balticagromachinery.lv
claas.lv
24h  8558




