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Prese pentru baloți cilindrici
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Funcționare uniformă –

presa ROLLANT de la CLAAS.

Cu role noi și ranforsate

MAXIMUM PRESSURE 

SYSTEM II

Noul profil al rolelor de compresie HD 

asigură un flux continuu de material 

recoltat și baloți de furaje perfect 

formați.

Disponibil acum pentru ROLLANT 

520: MPS II pentru baloți cu densitate 

ridicată.

Rotor cu cuțite

Echipat cu 7 sau 14 cuțite, ROTO 

CUT face din ROLLANT presa ideală 

cu unitate de tăiere pentru materiale 

recoltate uscate. Pentru o putere mai 

mare și calitate optimă a fânului.

540 rpm

Turația prizei de putere asigură un 

randament mai mare decât al 

modelelor precedente.
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ROLLANT –  

pregătit pentru orice.

Tehnologie unică pentru baloți compacți – 
presele CLAAS.

O presă de balotat trebuie să facă mai mult decât să transforme 

paiele și fânul în baloți. Fermele actuale se confruntă cu o 

gamă largă de cerințe referitoare la dimensiunea și forma 

baloților, precum și la modul de utilizare a acestora. CLAAS 

îndeplinește aceste cerințe cu gamele QUADRANT, ROLLANT 

și VARIANT. Rezultatul final: baloți compacți și o formă 

impecabilă a acestora.

Cu mecanisme de antrenare robuste și role ranforsate, presele 

de balotat cu cameră fixă ale modelelor ROLLANT 620 și 520 

sunt ideale pentru activitățile zilnice. De asemenea, acestea 

sunt echipate cu o gamă largă de soluții inteligente pentru a 

facilita utilizarea și întreținerea. Diferența dintre cele două 

modele o reprezintă dimensiunile balotului: ROLLANT 620 

produce baloți cu dimensiuni de 1,22 x 1,50 m, iar ROLLANT 

520 cu dimensiuni de 1,20 x 1,25 m.

Universul CLAAS
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Prezentare generală a modelului ROLLANT 520

ROLLANT 620 RC 620 RF

1 Dimensiuni balot: 1,22 x 1,50 m □ □

2 Pick-up de 2,10 m □ □

3 Roți de ghidare pick-up □ □

4 ROTO FEED – □

5 ROTO CUT (7 cuțite) □ –

6 17 tamburi întăriţi pentru presare □ □

7 Setarea presiunii la nivelul utilajului □ □

8 Terminalul OPERATOR □ □

9 Gresare automată a lanţurilor □ □

10 Vedere nerestricționată către pick-up și procesul de legare/înfășurare □ □

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

ROLLANT 520 RF.  

Soluția versatilă.

Pentru o dimensiune a balotului de 1,20 x 1,25 m 

Puncte forte:

 − Sistem de alimentare cu rotor de alimentare ROTO FEED

 − Lubrifiere centrală inteligentă a lanțului 

 − Fiabilitate de excepție

 − Terminalul OPERATOR

 − Cameră de balotare cu 16 role ranforsate

ROLLANT 520 R.  

Soluția simplă.

Pentru o dimensiune a balotului de 1,20 x 1,25 m

Puncte forte:

 − Sistem cu furcă

 − Lubrifiere centrală inteligentă a lanțului 

 − Fiabilitate de excepție

 − Terminalul OPERATOR

 − Cameră de balotare cu 16 role ranforsate

ROLLANT 520 RC.

Soluția revoluționară.

Pentru o dimensiune a balotului de 1,20 x 1,25 m 

Puncte forte:

 − Sistem de alimentare cu rotor ROTO CUT 

 − 14 cuțite

 − Lubrifiere centrală inteligentă a lanțului 

 − Fiabilitate de excepție

 − Terminalul OPERATOR

 − Cameră de balotare cu 16 role ranforsate

Dacă ceva este bun,  

întotdeauna poate fi și mai bun.

Totul a pornit de la întrebarea: este posibil să fie produse modele ROLLANT și  

mai bune? Da, este posibil. Știm că fiabilitatea este un element cheie pentru  

clienții noștri. De aceea am dezvoltat și îmbunătățit modelul cu cameră fixă, care 

înregistrează cel mai mare număr de vânzări la nivel mondial. Am reproiectat 

sistemul de antrenare și am ranforsat axele și rolele pentru a ne asigura că modelul 

ROLLANT oferă în mod constant putere fiabilă, aceasta fiind cerința esențială care 

face produsele noastre profitabile pentru utilizator.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R

1 Dimensiuni baloți 1,20 × 1,25 m □ □ □

2 Pick-up controlat, cu lățimea de 2,10 m □ □ –

3 Pick-up controlat, cu lățimea de 1,85 m – – □

4 ROTO CUT: rotor cu 14 cuțite □ – –

5 ROTO REVERSE pentru eliminarea blocajelor □ □ –

6 Cameră de balotare cu 16 role ranforsate □ □ □

7 MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) disponibil opțional □ □ –

8 Lubrifiere centrală automată a lanțurilor □ □ □

9 Legare cu 2 rânduri de sfoară □ □ □

10 Legare cu sfoară / înfășurare cu plasă □ □ □

11 Înfășurarea cu plasă □ □ □

12 Terminalul OPERATOR □ □ □

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

NOU

Heavy Duty

Nivel de productivitate

Confort

Heavy Duty

Nivel de productivitate

Confort

Heavy Duty

Nivel de productivitate

Confort
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Prezentare generală ROLLANT 620ROLLANT 620 RF –

maestrul în linie dreaptă.

ROLLANT 620 RC –

expertul călit în operațiunile zilnice.

Pentru baloți cu dimensiunile de 1,22 × 1,50 m Pentru baloți cu dimensiunile de 1,22 × 1,50 m 

Paie Paie

FânFân

Puncte forte:

 − Lățime pick-up: 2,10 m

 − Versatilitate sporită

 − Rotor ROTO CUT cu șapte cuțite

 − Eficiență sporită cu noul rotor

Puncte forte:

 − Lățime pick-up: 2,10 m

 − Eficiență sporită cu noul rotor

 − Performanță ridicată datorită ROTO FEED

Furaje Furaje
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Pentru a vă păstra competitivitatea trebuie  

să vă îmbunătățiți permanent.

Tehnologie

Tehnologie.

Pentru un câmp de dimensiuni mari, timpul reprezintă un 

element esențial: sunt norocoși cei care se pot baza pe un 

utilaj ce oferă mai mult. Deoarece tehnologia acestuia este 

proiectată inteligent și îmbunătățită în mod constant.

Este exact obiectivul pe care dorim să îl atingem prin furcile de 

alimentare, precum ROTO FEED și ROTO CUT, cu mecanisme 

de antrenare robuste, tamburi ranforsați și o mulțime de noi 

posibilități, precum și cu un concept avansat, care permite 

efectuarea unui număr mai mare de baloți în fiecare zi. Dacă și 

raportul preț/performanță este excelent, totul este perfect.
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Soluții impresionante pentru  

un flux de material optim.

Lăţime de lucru de 2,10 m pentru  
performanță maximă.

Pick-up-ul presei ROLLANT 520 are o lățime de lucru de  

2,10 și poate face față și celor mai late brazde. Are o turație 

de 140 rpm ce asigură un flux optim de material recoltat fără 

a-l murdări. Protecția pentru material recoltat scurt asigură un 

flux fiabil de material la nivelul rotorului, chiar și în cazul 

brazdelor mici și neregulate. Pick-up-ul este echipat cu gheare 

cu arc din oțel flexibile care pot face față și celor mai dificile 

condiții de funcționare. Ghearele sunt amplasate apropiat 

pentru a lăsa în urmă un câmp perfect greblat. 

Alt avantaj este amplasarea pick-up-ului în extremitatea 

frontală a presei de balotat, maximizând vizibilitatea din cabină 

a operatorului. Acest lucru vă ajută să reglați viteza în funcție 

de dimensiunea brazdei și, astfel, vă permite să monitorizați 

fluxul de material și să preveniți blocajele.

Avantaje:

 − Lățime de lucru de 2,10 m sau 1,85 m

 − Pick-up controlat pentru un flux uniform de material recoltat

 − Melci laterali de dimensiuni mari pentru ambalarea strânsă a marginilor baloților.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Lățime m 2,10 2,10 1,85 2,10 2,10

Lățime DN m 1,90 1,90 1,65 1,90 1,90

Roți de ghidare ce nu pot fi rabatate □ □ □ □ □

Roți de ghidare □ □ □ □ □

Protecție material recoltat □ □ □ □ □

Pick-up controlat pentru flux optim de  
material recoltat.

Pick-up-ul controlat se adaptează la orice contur al solului, 

chiar și la viteze mari de lucru și în viraje. Roțile ajutătoare 

oscilante de dimensiuni mari, reglabile fără unelte, vă mențin 

întotdeauna în siguranță pe traiectorie.

ROLLANT 520 R cu lățime de lucru a  
pick-up-ului de 1,85 m.

Cu un pick-up cu lățime de 1,85 m, presa ROLLANT 520 R 

cu furcă de alimentare este îngustă și suficient de flexibilă 

pentru a produce baloți cu densitate deosebit de ridicată, 

chiar și pe pantele munților sau în spatele tractoarelor mici.

Melci laterali de dimensiuni generoase pentru 
ambalarea strânsă a marginilor baloților.

Pentru a pregăti calea, melcii laterali de dimensiuni mari 

adaptează materialul recoltat la lățimea camerei de compactare. 

Astfel este menținută fermitatea baloților la nivelul marginilor, 

făcându-i mai robuști. Avantajul este rezistența sporită la 

manipulare și păstrarea formei în timpul transportului sau a 

stocării îndelungate.

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

Pick-up

NOU
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Sisteme de alimentare ROLLANT 520ROLLANT 520:  

ROTO CUT, ROTO FEED sau furcă de alimentare.

ROTO CUT – o tăiere fină de 70 mm.

Sistemul de alimentare ROTO CUT asigură peste 7.000 de 

tăieri pe minut. Patru rânduri de gheare adună în mod uniform 

materialul recoltat prin intermediul cuțitelor. Materialul recoltat 

este ghidat prin partea centrală a cuțitelor și tăiat cu precizie. 

Un sistem special de răzuitori menține rotorul curat de-a lungul 

întregului proces. Unghiul precis al ghearelor de alimentare 

previne strivirea materialului recoltat. Bucățile tăiate uniform 

îmbunătățesc calitatea furajelor și asigură distribuirea simplă 

atât la prepararea, cât și ulterior, la amestecarea furajelor în 

hrana animalelor.

ROTO REVERSE –  
unitatea de inversare integrată.

Inversarea hidraulică a sensului de rotaţie a rotorului permite 

funcționarea neîntreruptă la limita sa de putere. Utilizând 

unitatea de inversare CLAAS ROTO REVERSE, puteți elimina 

blocajele la alimentare în doar câteva secunde, direct din cabină.

ROTO FEED – performanță de top fără tăiere.

Dacă nu doriți să tocați materialul recoltat și vreți să obțineți 

baloți cu o greutate mare și performanțe ridicate, ROTO FEED 

asigură un flux uniform de material recoltat între pick-up și 

camera de compactare.

Siguranță în funcționare.

Cele 14 cuțite ale barei de tăiere au o protecție individuală. 

Acestea sunt acționate prin arcuri, evitându-se contactul cu 

corpurile străine. Astfel, cuțitele neafectate continuă să realizeze 

o tăiere curată și fiabilă, asigurând o calitate optimă a furajelor.

Cuțite îndepărtate într-o fracțiune de secundă.

Atunci când camera de compactare este deschisă, cuțitele 

pot fi montate și demontate pe deasupra acesteia.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R

ROTO CUT □ – –

ROTO Feed – □ –

Furcă de alimentare – – □

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

Furci de alimentare –  
varianta alternativă pentru rotoare.

ROLLANT 520 R este ideală pentru fermierii care nu doresc să 

toace materialul recoltat și pun mare accent pe manipularea 

delicată a furajelor. Furca de alimentare trage în mod continuu 

materialul recoltat din pick-up și îl direcționează în mod activ în 

camera de balotare, asigurând o productivitate ridicată.

NOU



18 19

Sisteme de alimentare ROLLANT 620ROLLANT 620:  

ROTO CUT sau ROTO FEED.

Prezentare pe scurt.

 − ROTO CUT: rotor cu 7 cuțite și 3.050 de tăieri pe minut

 − Siguranță ridicată în funcționare datorită cuțitelor cu protecție individuală

 − Umplere uniformă datorită rotorului de tocare elicoidal

 − Tăiere de calitate a paielor sau fânului

 − Flux maxim de material recoltat: ROTO FEED

Șapte cuțite pentru performanțe îmbunătățite: 
ROTO CUT.

ROTO CUT face din ROLLANT 620 RC presa de balotat 

perfectă de utilizat în spatele unei combine de recoltat – 

fiabilă, rapidă și precisă. Furca de alimentare utilizată pentru 

ROLLANT 260 a fost înlocuită la ROLLANT 620 RC cu un 

rotor de tocare elicoidal. Rezultatul? Mai multă putere. 

Prezentarea avantajelor rotorului de tocare:

 − Amplasarea ghearelor în spirală

 − Rotor elicoidal pentru tocare scurtă

 − Sistem combinat de raclete între și în ghearele duble

 − Protecție individuală a cuțitelor

 − Cuplare hidraulică a cuțitelor

Tocare de înaltă calitate.

Rotorul de tocare cu 7 cuțite din dotarea presei de balotat 

ROLLANT 620 RC utilizează 4 gheare duble elicoidale. Fiecare 

cuțit dispune de o protecție individuală, iar oțelul este dublu 

ranforsat. Furajele sunt tăiate scurt și precis la lungimi mici, 

putând fi compactate mai dens și desfăcute mai ușor – cea 

mai bună premiză pentru obținerea unor furaje de înaltă 

calitate în cazul fânului și al paielor.

Flux optim de material recoltat: ROTO FEED.

ROLLANT 620 RF este echipată standard cu sistemul ROTO 

FEED. Palele rotorului de alimentare sunt dispuse în spirale 

dinamice, asigurând alimentarea uniformă și o eficiență sporită 

cu performanțe maxime. Sistemul este adecvat în special 

pentru tipurile delicate de furaje, precum lucerna. Dispunerea 

în spirală protejează materialul recoltat și produce furaje de 

calitate superioară.

ROLLANT 620 RC 620 RF

ROTO CUT □ –

ROTO Feed – □

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile
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Aplicați presiune:  

role ranforsate și MPS.

Cameră de balotare | MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II

Ușa din spate este blocată hidraulic și monitorizată 
constant prin intermediul manometrului (acum în 
terminal) – un principiu fiabil urmat de CLAAS de 
mai multe decenii.

Siguranță în utilizare. Lanțurile de antrenare sunt 
lubrifiate automat la fiecare închidere a rampei și 
sunt extrem de rezistente în cadrul tuturor preselor 
ROLLANT.

ROLLANT 520 este echipată cu presiune de 
compactare variabilă. Presiunea de compactare 
hidraulică este reglată în funcție de materialul 
recoltat prin intermediul unui buton rotativ.

MPS II – pentru o compactare perfectă.

Datorită dispunerii în formă de arc a celor 16 role profilate, 

baloții se rotesc în camera de compactare cu un necesar 

minim de putere. Cu o presiune de compactare a miezului 

balotului de până la 1,3 tone asigurată de MPS II și o presiune 

de închidere de 4,8 tone pentru compactarea balotului, sunt 

produși baloți cu o formă perfectă. Sistemul MPS II sporește 

densitatea baloților cu o putere mai mică a tractorului. 

Rezultatul: baloți rotunzi cu o formă perfectă, bine compactați 

și ușor de depozitat.

Control hidraulic al presiunii.

Mecanismul de blocare a cilindrului hidraulic permite reglarea 

rampei în funcție de presiunea din ce în ce mai mare exercitată 

de balot pe măsură ce își mărește dimensiunea. Balotul se află 

constant într-o mișcare de basculare și procesul în sine nu 

este încetinit sau sistat în niciun fel.

Deschidere și închidere în timp record.

Ușa din spate poate fi deschisă și închisă deosebit de rapid de 

pe scaunul operatorului tractorului datorită cilindrilor hidraulici 

cu acțiune dublă.

Presiune ridicată datorită rolelor din oțel 
deosebit de rezistente.

Pentru furaje de calitate, recoltele trebuie procesate rapid 

sub formă de baloți cu grad înalt de compactare. Modelul 

ROLLANT este echipat cu role din oțel extrem de rezistente, 

cu rotație liberă, cu profiluri de transportor activ, astfel încât 

poate compacta chiar și material recoltat umed, formând 

baloți cilindrici fermi, cu păstrare excelentă a formei. La noua 

gamă de modele ROLLANT 520 cu role heavy duty, cămașa 

rolei are o grosime semnificativ mai mare, de 4 mm, pentru o 

durată de viață și mai mare. Axul este fixat cu bolțuri și,  

prin urmare, poate fi înlocuit dacă este necesar. Pentru o 

funcționare eficientă în condiții de recoltare dificile, toți 

rulmenții și arborii cardanici au fost proiectați pentru puterea 

mare și randamentul ridicat ale acestor utilaje.

Opțional:  
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II).

Camera de compactare din oțel, cu sistem MPS vă 

garantează baloți tari ca piatra, cu grad înalt de compactare a 

miezului datorită presiunii suplimentare create de sistemul 

MPS, segmentul basculant cu trei role de la nivelul rampei 

ROLLANT. La începutul procesului de formare a baloților,  

cele trei role ale sistemului MPS sunt proiectate în camera de 

compactare și apoi sunt împinse înapoi în poziția finală de 

baloții din ce în ce mai mari. Avantaje pentru dumneavoastră: 

baloții au o mișcare de rotație din primele momente, fiind deja 

compactați de la un diametru de 90 cm. Rezultă baloți de 

înaltă densitate, perfect compactați, chiar și la viteze mari  

de deplasare.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

MPS II □ □ – – –

Presiune de compactare hidraulică 
cu reglare manuală

□ □ □ □ □

16 tamburi întăriţi pentru presare □ □ □ – –

17 tamburi întăriţi pentru presare – – – □ □

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile
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Decizia vă aparține:  

legare cu plasă sau cu sfoară.

Formă optimă cu noul sistem de legare  
cu plasă.

Sfoară sau plasă – cu ROLLANT 620, alegerea vă aparține. 

Noul sistem de legare cu plasă funcționează mai fiabil ca 

niciodată și economisește timp prețios, procesul fiind complet 

automat, cu o durată de câteva secunde. Am reproiectat 

sistemul de ghidare a plasei și am optimizat legarea cu plasă, 

ceea ce asigură legarea fermă și o formă mai bună a baloților. 

Funcția sofisticată de ghidare permite aplicarea strânsă a 

plasei pe întreaga lățime a balotului, legând ferm și marginile.

Alternativ: legarea cu sfoară.

Puteți alege între pornirea manuală sau automată a legării cu 

sfoară. Sistemul automat inițiază procesul la atingerea presiunii 

finale, operatorul fiind informat printr-un semnal sonor și o 

avertizare vizuală.

Monitorizare permanentă a procesului de 
legare a baloților.

Indiferent de tipul de legare ales, veți putea monitoriza 

procesul în permanență. În cazul presei ROLLANT 620, 

sistemul de legare este vizibil direct din cabină în timpul 

deplasării, operatorul fiind informat permanent cu privire la 

stadiul operațiunii.

Legare

Prezentare pe scurt.

 − Baloți cu formă optimă: cu noul sistem de legare cu plasă

 − Alegerea vă aparține: legare cu plasă sau sfoară

 − Vedere directă către sistemul de legare
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Operare.

Chiar și cei care iubesc munca doresc să o termine la un 

moment dat. De aceea, depunem permanent eforturi pentru a 

vă sprijini în activitatea dumneavoastră zilnică, cu idei bune, 

echipamente robuste și tehnologie inovatoare. Operarea simplă 

și confortabilă constituie întotdeauna prioritatea noastră.

OperareLucrările pot fi efectuate și mai bine.  

Și mai confortabil.
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OPERATOR:  

funcționare prin simpla apăsare a unui buton.

Reacții flexibile, control intuitiv.

În perioada aglomerată de recoltare a furajelor, fiecare minut 

contează. Prin urmare, este bine să dispuneți de tehnologie 

fiabilă care să vă sprijine în orice moment. Utilizând tastele de 

selectare rapidă ale noului OPERATOR, puteți controla funcțiile 

principale direct din cabină. 

Selectați legarea cu plasă sau cu sfoară și setați individual 

funcția de pornire automată. De asemenea, dispuneți de 

opțiunea de a întrerupe sau a activa manual ciclul de legare,  

o opțiune extrem de utilă la capăt de rând, de exemplu.

Un contor de baloți de pe terminal vă informează în mod 

continuu cu privire la randamentul utilajului. Patru LED-uri vă 

avertizează referitor la defecte ale mecanismului de legare, 

pentru a putea avea în orice moment un control complet 

asupra presei ROLLANT.

OPERATOR vă oferă o imagine de ansamblu.

 − Pornire automată a procesului de legare

 − Puteți selecta în prealabil legarea cu plasă sau cu sfoară

 − Afișarea presiunii de legare

 − Contor de baloți: numărul de baloți pe zi și numărul total  

de baloți

 − Activarea cuțitelor

OPERATOR

Prezentare pe scurt.

 − OPERATOR cu un concept de operare intuitiv

 − Toate funcțiile dintr-o privire

 − Aveți la dispoziție toate datele, în orice moment.

Toate datele la îndemână cu OPERATOR.

În anotimpul de recoltare, schimbările operatorilor și a 

condițiilor de recoltare sunt foarte frecvente. Cu OPERATOR, 

puteți programa presa de balotat în funcție de condițiile de 

recoltare, înainte de a o utiliza. Puteți controla cu mare precizie 

toate operațiunile care au loc în spatele tractorului în timpul 

formării și legării baloților. În plus, terminalul vă oferă informații 

precise cu privire la numărul de baloți realizați într-o zi, 

numărul total de baloți și durata totală.

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Terminalul OPERATOR □ □ □ □ □

□  Disponibil      –  Nu sunt disponibile

NOU
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CLAAS Service & PartsOrice și oricând aveți nevoie.

CLAAS Service & Parts.

Cerințele dumneavoastră contează.

Vă puteți baza întotdeauna pe noi. Vom fi acolo oricând veți 

avea nevoie - oriunde, operativi și eficienți, la orice oră dacă va 

fi necesar, pentru a vă furniza soluția de care utilajul sau 

afacerea dumneavoastră are nevoie.

Piese și accesorii CLAAS ORIGINAL.

Mențineți valoarea mașinii dumneavoastră utilizând piese de 

schimb, consumabile de înaltă calitate și accesorii practice!  

Vă vom pune la dispoziție soluția cea mai potrivită din oferta 

noastră vastă de produse, pentru a garanta fiabilitatea totală  

a utilajului dumneavoastră.

Pentru afacerea dumneavoastră:  
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS vă propune una dintre cele mai variate 

game de piese de schimb disponibile pe piață, pentru toate 

mărcile și toate sectoarele, pentru toate aplicațiile agricole din 

ferma dumneavoastră, astfel încât să fiți în permanență operativi.

Întotdeauna la cel mai înalt nivel tehnologic.

Dealerii CLAAS sunt printre cei mai performanți de pe piața 

utilajelor agricole. Foarte bine instruiți, tehnicienii noștri sunt 

echipați cu cele mai bune instrumente și sisteme de diagnosticare 

pentru a putea veni în ajutorul dumneavoastră în mod profesionist. 

Calitatea lucrării este pentru CLAAS o prioritate absolută, 

pentru a satisface pe deplin așteptările dumneavoastră în 

ceea ce privește competența și fiabilitatea.

Fiabilitatea poate fi planificată.

Produsele noastre de service vă ajută să sporiți fiabilitatea 

echipamentelor dumneavoastră, să minimizaţi riscul de 

nefuncționare și să calculați exact bugetul de întreținere.  

Cu CLAAS MAXI CARE ați ales siguranța totală.

Acoperire mondială, din Hamm.

Depozitul nostru central de piese de schimb are misiunea de  

a livra rapid și cu eficiență maximă toate piesele de schimb 

ORIGINAL CLAAS, în orice zonă din lume. Acest lucru permite 

dealerului CLAAS să vă vină în ajutor și să repună echipamentul 

în funcțiune în cel mai scurt timp.

CLAAS TELEMATICS: gestionarea problemelor 
prin diagnosticarea de la distanţă.

CLAAS TELEMATICS instalat pe utilajul dumneavostră oferă 

două avantaje esențiale: permite tehnicienilor de service CLAAS 

să intervină rapid și vă ajută să realizați economii datorită 

interfeței wireless dintre utilaj și atelier. Rezultatul: vă putem 

rezolva problemele la fața locului, chiar dacă nu ne vedeți.

Centrul Logistic CLAAS Parts din Hamm, Germania, 
are peste 155.000 de repere pe o suprafață de 

peste 100.000 m2.
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Pe mâini bune.

Deplasare în siguranță, oprire în siguranță.

Un sistem de frânare oferă siguranță ori de câte ori trebuie să 

acoperiți distanțe mai lungi pe drum, în timp ce treceți de pe 

un câmp pe altul. Sau ori de câte ori doriți să lucrați cu un tractor 

mai mic pe suprafețe înclinate. În plus, un sistem de frânare vă 

permite să reglați viteza la sol permisă a presei ROLLANT la 

capacitatea tractorului. CLAAS oferă un sistem de frânare 

pneumatic și hidraulic, în funcție de cerințele din diferite țări. 

Ambele sisteme dispun de o frână de parcare ușor de operat.

Delicate cu solul: anvelopele de mari dimensiuni.

Trei dimensiuni diferite ale anvelopelor asigură o protecție 

optimă a solului și o rulare lină, chiar și în condiții de umiditate.

11.5/80-15.3 8 PR 15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR
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Specificaţii tehnice

●  Standard      ○  Opţional       –  Nu sunt disponibile

ROLLANT 520 RC 520 RF 520 R 620 RC 620 RF

Prindere

Turaţie priză de putere rpm 540 540 540 540 540

Arbore cardanic simplu cu unghi larg, roată liberă și control al camelor ● ○ ○ ● ○

Arbore cardanic simplu cu unghi larg, cu cuplare a bolțului de forfecare ● ● ● ● ●

Necesar de putere CP 80 80 80 80 80

Pickup

Lățime m 2,10 2,10 1,85 2,10 2,10

Lăţime pickup DIN m 1,90 1,90 1,65 1,90 1,90

Supapă hidraulică simplă pentru ridicarea pickup-ului și a cuțitelor ● – – ● –

Număr de dinți pe un rând 32 32 28 32 32

Distanța între dinți mm 70 70 70 70 70

Roți de ghidare pick-up Fixe (pivotante ○) Fixe (pivotante ○) Fixe (pivotante ○) Fixe (pivotante ○) Fixe (pivotante ○)

Sistem de alimentare

Forțarea culturilor cu ROTO CUT ROTO FEED
Furcă de 
alimentare

ROTO CUT ROTO FEED

Număr de cuţite 14 – – 7 –

Conexiune hidraulică

Supapă hidraulică simplă pentru ridicarea pickup-ului ● ● ● ● ●

Supapă hidraulică cu acţiune dublă pentru cilindrii haionului ● ● ● ● ●

Cameră de balotare

Număr role de compresie 16 16 16 17 17

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II ○ ○ – – –

Legare dublă automată cu sfoară ● ● ● ● ●

Legare cu plasă ROLLATEX ● ● ● ● ●

Numărul rolelor de sfoară din cadrul cutiei pentru sfoară 6 6 6 6 6

Numărul de role de plasă 2 2 2 2 2

Presiune de balotat reglabilă la nivelul utilajului ● ● ● ● ●

Rampă de evacuare balot ○ ○ ○ ○ ○

Gresare automată a lanţurilor ● ● ● ● ●

Dimensiunile camerei de balotat

Lățime m 1,20 1,20 1,20 1,22 1,22

Diametru m 1,25 1,25 1,25 1,50 1,50

Operare

OPERATOR ● ● ● ● ●

Anvelope

11.5/80-15.3 8 PR ● ● ● ● ●

15.0/55-17 10PR ○ ○ ○ ○ ○

19.0/45-17 10PR ○ ○ ○ ○ ○

Axă portantă ● ● ● ● ●

Frâne pneumatice ○ ○ ○ ○ ○

Frâne hidraulice ○ ○ ○ ○ ○

Sistem hidraulic activ de frânare ○ ○ ○ ○ ○

Dimensiuni și greutăți

Lungime m 4,70 4,70 4,70 5,08 5,08

Lățime m 2,50 2,50 2,50 2,47 2,47

Înălțime m 2,30 2,30 2,30 2,97 2,97

Greutate kg 2990 2685 2685 3470 3250

CLAAS duce o politică de îmbunătăţire permanentă a produselor pentru a răspunde cerinţelor clienților. Prin urmare, pot fi efectuate modificări ale tuturor produselor fără o notificare prealabilă. Toate 
descrierile și datele tehnice din această broșură sunt aproximative și pot include dotări opţionale care nu fac parte din configurația standard. Această broșură este valabilă la nivel internațional. Pentru 
echiparea tehnică a utilajelor valabilă la nivel local, vă rugăm să consultați tarifele celui mai apropiat dealer CLAAS. În unele fotografii este posibil ca anumite panouri de protecţie să fi fost îndepărtate 
pentru a ilustra mai bine o anumită funcție a mașinii. Pentru a evita eventualele pericole, vă rugăm să nu îndepărtați personal aceste panouri de protecție. În acest sens, vă invităm să consultați 
instrucţiunile corespunzătoare din manualul de utilizare.



Pentru o recoltare mai sigură și eficientă.

CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L.

Șos. București – Urziceni, Nr. 68 C

077010 Afumați, Județ Ilfov, România

info-ro@claas.com

www.claas.ro

632019331019 PP LC 1219


