Täydellinen sadonkorjuu
ja paalien käärintä
Paalin halkaisija

m

Rollector
130

Rollector
160

0,90 - 1,30

1,25-1,50

Teet kovaa työtä vuoden ympäri valmistaaksesi parasta rehua eläimillesi. Jotta rehu pysyy käyttökelpoisena
pitkän aikaa säilyttäen arvokkaat ravintoaineensa, olemme kehittäneet Fendt Rollector -paalinkäärijän.
Pyöröpaalien käärijämme on sovitettu täydellisesti sinun tarpeisiisi ja korkeaan vaatimustasoon. Valittavana
on eri kokoja ja vaihtoehtoja. Yhteistä kaikille Rollectoreille on kuitenkin niiden erittäin varovainen paalien
käsittely ja paras rehun laatu.
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FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130:
Pieni ja toimiva
Pieni ja ketterä

Kaikki alkaa paalista

Fendt Rollector 130 on täydellinen käärijä paaleille,

Tehokas paalin käärintä alkaa paalin poiminnasta.

joiden halkaisija on 0,90–1,30 metriä. Hyvä uutinen

Rollector 130 -käärijän yksinkertainen toiminta

pienille maatiloille on, että se asettaa hyvin pienet

perustuu paalin poimintaan vakaalla hydraulisella

vaatimukset traktorille. Vakaa ja kestävä runko tekee

kuormitusvarrella. Käärinnän muovikalvokerrosten

pyöröpaalien käärijästä erittäin kestävän.

määrä on valittavissa ja kalvoleveyksiä on kaksi.

Suoraviivainen rakenne antaa koko ajan hyvän

Käärintäpöytä asettaa automaattisesti kierrosten

näkyvyyden käärintäprosessiin. Rollectoria on

määrän varmistaen, että muovikerrokset ovat kunnolla

uskomattoman helppo ohjata kapean vetoaisan

päällekkäin. Paalin käärintäpöydän kiinteillä

ansiosta. Korkeussäädettävän vetolaitteen avulla

hammaspyörillä varustettu käyttö on erittäin vankka.

Rollector 130 sopii täydellisesti traktoriisi. Kaiken

Innovatiivinen esikiristysjärjestelmä säästää kalvoa.

kukkuraksi se sisältää käytännöllisiä ominaisuuksia,

Korkeussäädettävä ja pikalukituksella varustettu

esimerkiksi jopa kolmen kalvorullan telineen.

kalvorullateline helpottaa kalvon vaihtoa. Paalin
pudotus tapahtuu varovasti käärintäpöydän matalan
pudotuskorkeuden ansiosta. Rollector 130 -käärijään

Tasainen siirto

voi asentaa myös paalihaarukan, joka pudottaa paalin

Ei ajan hukkaa – Rollector 130 on nopea ja helppo

etupuolelta.

vaihtaa kuljetusasennosta työasentoon. Turvallisessa
kuljetusasennossa Fendt Rollector 130 -käärijän leveys
on vain 2,50 metriä. Käärintälaitteen leveämpi raideväli,

Helppo ohjaus

2,85 metriä, huolehtii vakaudesta paalin saapuessa,

Fendt Rollector 130 -käärijän helppokäyttöinen

jolloin koko oikea akselitanko pyörii renkaineen

ohjausyksikkö perustuu loogiseen E-Link Basic

kaikkineen. Yksikköä voi pyörittää manuaalisesti.

-järjestelmään. Kun paali on käärintäpöydällä, käärintä

Kone nousee ulos toiselta puolelta kuormitusvarren

käynnistetään painikkeen painalluksella. E-Link Basic

kaksitoimisella toiminnolla. Kuljetuksen aikana

ilmoittaa äänimerkillä, kun homma on hoidettu.

kuormitusvarsi on tiukasti lukittu.

Ohjausyksikössä on lisäksi paalilaskuri kahdeksalle
erilaiselle pellolle sekä mahdollisuus näyttää paalien
päivittäinen määrä sekä kokonaismäärä.

Fendt Rollector käärii paalit, joiden halkaisija on 0,90–1,30 metriä.

Käytännöllistä: Rollector 130 -käärijän telineeseen mahtuu jopa kolme
kalvorullaa.
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FENDT ROLLECTOR 160

Täydellinen käärijä.

Valmistettu sinulle

Poiminnasta aktiiviseen pudotukseen

Erittäin korkeisiin vaatimuksiin suunniteltu,

Rollector 160 poimii paalit tehokkaasti vakaalla

supervarovainen ja huipputehokas Fendt Rollector 160

hydraulisella kuormitusvarrellaan. Sekä kuormitusvarsi

on yksittäisen pyöröpaalin käärijä parhaalla

että käärintäpöytä voidaan sovittaa erilaisille paaleille.

syöttölaadulla. Rollector 160 käärii helposti pyöröpaalit,

Käärittävien paalien halkaisija voi olla 1,25–1,60 metriä.

joiden halkaisija on 1,25–1,60 metriä. Vakaa runko

Myös muovikalvokerrosten määrä ja kalvoleveydet ovat

huolehtii aina niin tärkeästä kestävyydestä. Kapea

valittavissa. Käärintäpöytä asettaa automaattisesti

vetoaisa varmistaa erittäin hyvän hallittavuuden.
Suoraviivainen rakenne antaa koko ajan hyvän

kierrosten määrän varmistaen, että muovikerrokset ovat
kunnolla päällekkäin. Innovatiivinen esikiristysjärjestelmä

näkyvyyden käärintäprosessiin. Rollectorilla voi

säästää kalvoa. Korkeussäädettävä ja pikalukituksella

halutessaan kuljettaa kahtakin paalia: toinen

varustettu kalvorullateline helpottaa rullan vaihtoa.

käärintäpöydällä ja toinen noukinvarressa.

Rollector 160 -käärijän paalin pudotuspöytä estää
kalvon vahingoittumisen. Lisävarusteluun kuuluva
paalihaarukka pudottaa paalin etupuolelta.

Valmis kuljetukseen
Tiesitkö tämän? Rollector 160 -käärijää ei tarvitse siirtää
työasennosta kuljetusasentoon, koska koneen rungon

Erittäin helppo ohjata

vasemmalla puolella on tasapainotuspaino. Koneen

Fendt Rollectorissa on erittäin helppokäyttöinen E-Link

leveys on silti vain 2,30 metriä.

Plus -ohjaus. Kaikki toimii automaattisesti painikkeen
painalluksella paalien kuormauksesta pehmeään
pudotukseen. Paalilaskuriin voi tallentaa jopa 10 eri
työtä. Lisäksi E-Link Plus -järjestelmässä on erittäin
selkeä päivälaskuri.
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Sekä kuormitusvarsi että käärintäpöytä voidaan sovittaa erikokoisille paaleille. Se poimii ja käärii tiiviisti

Rollector 160 -käärijän paalinpudotuspöydän aktiivinen pudotus estää

muovikalvoon paalit, joiden halkaisija on 1,25–1,6 metriä.

tehokkaasti muovikalvon vaurioitumisen.
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