
Rollector  
130

Rollector  
160

Ballediameter m 0,90 - 1,30 1,25-1,50
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Perfekt fôr, ferdig pakket.
Du arbeider hardt hele året for å lage det beste fôret til dyrene dine. Og for å være sikker på at fôret  
kan lagres lenge uten at det taper verdifulle næringsstoffer, har vi utviklet Fendt Rollector ballepakkeren.  
Vår rundballepakker er perfekt tilpasset dine behov og oppfyller de strengete kravene. Du kan velge  
mellom forskjellige størrelser og tilleggsutstyr. Men alle Rollectorene har én ting til felles – de er  
superforsiktige med ballene, slik at du får best mulig fôrkvalitet.
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FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130:  
Liten og samtidig mektig.

Det hele starter med ballen.
Effektiv ballepakking starter med opplastingen. Det 
enkle funksjonsprinsippet til Rollector 130 plukker 
enkelt opp ballen med den stabile, hydrauliske 
lastearmen. Når du skal pakke kan du endre antall 
filmlag og arbeide med to forskjellige filmbredder. 
Pakkebordet stiller automatisk inn antall runder og 
sikrer at plasten overlapper skikkelig. Drivsystemet  
til pakkebordet er utstyrt med kraftige gir som gjør  
det spesielt robust. Vårt innovative forstrekkesystem 
for film reduserer forbruket av film kontinuerlig.  
Den høydejusterbare filmrullholderen med 
hurtigfestesystem gjør det lett å skifte film. 
Balleavleggingen er skånsom takket være den  
lave fallhøyden fra selve pakkebordet. Du kan også 
utstyre Rollector 130 med en ballevender slik at  
ballene blir satt på høykant.

Enkel betjening
Fendt Rollector 130 er utstyrt med en selvforklarende 
styreenhet med intuitiv E-Link Basic. Når ballen befinner 
seg på pakkebordet, starter man pakkeprosessen med 
å trykke på en knapp. E-Link Basic gir deg et lydsignal 
når pakkingen er ferdig. Styreenheten er i tillegg utstyrt 
med en balleteller med 8 forskjellig felter og som tillegg 
vise antall baller som er pakket per dag og totalt.

Liten og smidig
Fendt Rollector 130 er den perfekte ballepakkeren for 
baller med diameter 0,90 m - 1,30 m, noe som stiller 
små krav til traktoren – gode nyheter for mindre 
gårdsbruk. Den stabile og varige rammen gir 
rundballepakkeren svært lang levetid. Den enkle 
konstruksjonen gir deg kontinuerlig og god oversikt 
over pakkeprosessen. Rollectoren er utrolig 
manøvrerbar med sitt smale trekkdrag. Takket være  
det høydejusterbare draget kan du tilpasse  
Rollector 130 perfekt til traktoren din. På toppen av 
dette får du en rekke praktiske funksjoner, inklusive  
en holder med plass til tre ekstra filmruller.

Jevn overføring
Slutt på å kaste bort tiden – Det er enkelt og hurtig  
å koble om Rollector 130 fra transportstilling til 
arbeidsstilling. I transportstilling måler Fendt Rollector 
130 kun 2,50 m, det gir en sikker transport etter vei. I 
pakkeenheten øker sporvidden til 2,85 m for maksimal 
stabilitet når ballene lastes på. Dette skjer ved å dreie 
hele høyre akselbein med dekk og alt. Du kan rotere 
enheten manuelt. Maskinen er løftet opp på en side 
med den dobbeltvirkende funksjonen til lastearmen. 
Under transport er lastearmen sikkert låst.
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Fendt Rollector pakker baller med diameter fra 0,90 m opp til 1,30 m. Praktisk: Du kan lagre tre filmruller på Rollector 130.
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FENDT ROLLECTOR 160

Dette er den perfekte pakkingen.

Fra opptak til aktivt avlasting
Rollector 160 plukker effektivt opp baller med sin 
stabile hydrauliske lastearm. Både lastearmen og 
pakkebordet kan tilpasses forskjellige baller. Det kan 
pakke baller med diameter 1,25 m - 1,60 m. Du kan også 
variere antall filmlag og velge mellom to forskjellige 
filmbredder. Pakkebordet stiller automatisk inn antall 
runder og sikrer at plasten overlapper skikkelig. Vårt 
innovative forstrekkesystem for film reduserer  
forbruket av film kontinuerlig. Den høydejusterbare 
filmrullholderen med hurtigfestesystem gjør det  
enkelt å skifte film. Rollector 160 er utstyrt med 
balleavlastningsbord med aktiv avlasting, noe som 
hindrer at filmen skades. Som tilleggsutstyr kan  
man få en balltipper som setter ballen på høykant.

Maksimal kontroll
Fendt Rollector er utstyrt med E-Link Plus som er 
maksimalt enkelt å bruke. Fra lasting til skånsomt 
balleutkast - helautomatisk med et tastetrykk. 
Balletelleren lagrer opp til 10 forskjellige jobber.  
Og E-Link Plus er utstyrt med en ekstremt tydelige 
dagsteller.

Laget for deg
Konstruert for de tøffeste forhold, superskånsom og 
ekstra kraftig Fendt Rollector 160 er rundballepakkeren 
for best fôrkvalitet. Rollector 160 pakker rundballer  
fra 1,25 m til 1,60 m enkelt. Den stabile rammen gir 
overlegen holdbarhet og levetid. Det smale trekkdraget 
garanterer uovertruffen manøvrerbarhet. Den enkle 
konstruksjonen gir deg kontinuerlig og god oversikt 
over pakkeprosessen. Og du kan transportere opp til  
to baller på Rollectoren. En av ballene på pakkebordet 
og en på opplasterarmen.

Klar til å sette i gang
Visste du at? Det er ikke nødvendig å skifte fra 
arbeidsstilling til transportstilling på Rollector 160,  
da maskinen er utstyrt med avbalanseringsvekt på 
venstre side av rammen. Maskinen måler likevel  
ikke mer enn 2,30 m.
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Både lastearmen og pakkebordet kan tilpasses forskjellige ballestørrelser.  
Sikkert opptak av baller med diameter 1,25 m til 1,60 m.

Rollector 160 er utstyrt med balleavlastningsbord med aktiv avlasting, 
noe som hindrer at filmen skades.
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