Fendt Rotana V / V Combi / Rollector

Presskammardiameter
Presskammarbredd
Presskammarvolym

2

m
m
m³

Rotana
160 V

Rotana
160 V Xtra

Rotana
180 V

Rotana
180 V Xtra

0,70 - 1,60
1,23
2,50

0,70 - 1,60
1,23
2,50

0,70 - 1,80
1,23
3,10

0,70 - 1,80
1,23
3,10

Uppenbart i varje bal:
erfarenhet, innovation och pålitlighet.
Varje uppdrag innebär nya utmaningar för såväl människa som maskin. Det är därför som våra fyra variabla
rundbalspressar, Fendt Rotana 160 V, 160 V Xtra, 180 V och 180 V Xtra, erbjuder dig omfattande utrustningsalternativ
och intuitiv styrning. På så vis kan du vara säker på att foderskörden får din fullständiga och odelade uppmärksamhet.
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Vår produkt till dina krav
Ingen arbetsdag är den andra lik. Därför erbjuder Fendt
rundbalpressar med flexkammare i modellerna 160 V, 160 V
Xtra, 180 V och 180 V Xtra. Från den robusta och enkelt
utrustade knivlösa instegsmaskinen med låga effektkrav till
180 V Xtra-maskinen för proffs.
Det är de tekniska innovationerna som gör skillnad:
- Pickup utan kamspår
- HydroFlexControl-knivgolv
- Upp till 25 knivar i olika grupper
- ISOBUS
- Speciell presskammargeometri med minimal startkammare
- Mekaniskt bakluckelås
- Pålitligt moment tack vare Additional Drive System
- Konstant baldensitet tack vare Constant Pressure System
- Anpassningbar luckstyrning
- Variabel baldiameter från 0,70 till 1,60 m eller 1,80 m
- Enkel nätbindning eller kombinerad snör- och nätbindning
- Balformsindikator
- Helt ny Rotana-konstruktion

Ett oslagbart team
Pressa halm, hö eller ensilage snabbt och enkelt,
utan komplikationer. Nå optimal prestanda med
en Fendt-rundbalpress tillsammans med en Fendt
Vario. Det kan handla om smidig inställning och
styrning av rundbalpressen via ISOBUS,
Varioterminal med bara några knapptryck, eller
den steglösa arbetskomforten som Varioväxellådan ger: Fendt-traktorer och Fendtbalpressar är oslagbara tillsammans.

Foderskörd sker alltid med tidspress:
Men du kan också alltid lita på Fendt.
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PICKUP

Serien omfattar också matningsskruvar på båda

Strängtillhållarrulle hör också till

sidorna som standard. Tack vare skruvarnas stora

standardutrustningen på balpressar

Tack vare det begränsade mellanrummet mellan pickupen och rotorn

axeldiameter vrider de aldrig grödan utan matar

med flexkammare och säkerställer

transporteras fodret både varsamt och pålitligt. Med V-formen fylls

den jämnt till rotorn.

ett optimerat flöde.

presskammaren jämnt vilket i sin tur leder till förstklassiga balar.

En pickup som inte
missar något.
Pinnarna är avgörande
Pinnarna är pickupens viktigaste komponenter. Den
speciella arbetsvinkeln gör att fodret kan samlas in på
ett sätt som samtidigt skyddar grässvålen. Diametern
på 5,6 mm är en garant för en extremt lång livslängd.
Tack vare den stora spolen är pinnarna mycket flexibla.
Pinnarna är tillräckligt säkra för att kunna garantera att
de inte går av, eftersom spänningen fördelas jämnt.

Nära rotorn
Tack vare den kompakta konstruktionen är pickupen
De 5,6 mm tjocka och mycket

Pickup för maximal produktion

placerad nära rotorn. Detta förenklar processen som

långa matningspinnarna ger

Högsta möjliga produktion kan bara uppnås om du

flyttar fodret från pickupen till rotorn och ger ett bättre

pålitlig uppsamling utan spill.

börjar med ett perfekt pickupsystem. När det kommer

flöde av gröda. Denna fördel blir extra tydlig när kort

till Fendt rundbalspressar garanteras detta av en

och spröd gröda hanteras: materialet matas in i

avancerad kamspårsfri pickup med en bredd på upp till

presskammaren på ett mer effektivt sätt samtidigt som

2,4 m. Den speciella geometrin hos segmentdelarna

grödan skyddas. Detta optimerade flöde av gröda ger

och den perfekta vinkeln på de extralånga pinnarna

dig möjlighet att alltid pressa perfekta balar med hög

har eliminerat svårigheterna vid kontroll av kamspår.

kapacitet.

Följaktligen innehåller pickupen färre rörliga delar,
löper mjukare och är lättare att underhålla.

Fem pickuprader
Avsaknaden av kamaxlar och styrspakar gör att ett
extrautrymme uppstår. Därför har pickupen nu fem
pickuprader. För att bästa uppsamling ska
åstadkommas ligger mellanrummet mellan pinnarna
på extremt låga 64 mm. Därför blir inga stjälkar kvar
på fältet! Två sidomatningsskruvar är också standard.

Den ostyrda pickupen ger både enkelt underhåll och mjuk drift. Pickuphjulen är antingen fixerade eller
pivoterande beroende på konfiguration.
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ROTOR

Med en teoretisk skärlängd på 45 eller 90 mm möjliggör

Med en hastighet på 134 v/min erbjuder XtraCut17-rotorn

Matningsrotorn levereras med antingen ett fixerat knivgolv

XtraCut25-rotorn en enorm produktion med tunna lager.

en teoretisk snittlängd på 67,5 eller 135 mm.

eller det flexibla HydroFlex-knivgolvet.

Slå ditt foder på ett sätt
som uppfyller dina krav.
Perfekta rotorer för hög produktion

Snittkvalitet för kräsna användare: XtraCut25

Fendts fyra modeller av rundbalpressar är utrustade

När det gäller hög produktion och snitt med kvalitet är

med fyra olika rotorer som i sin tur säkerställer att

Fendt XtraCut25-rotorn oöverträffad i Fendts sortiment

respektive maskin alltid är kompatibel med aktuell

av rundbalpressar: Den v-formade fyrstjärniga rotorn är

tillämpning. Rotorhastigheten är 134 v/min.

tillverkad för stora skördevolymer. Vid arbete med tunna

Matningsfingrarnas V-formade inställning gör att

lager fyller den på presskammaren med en snittlängd

presskammaren alltid fylls upp jämnt. Beroende på

på 45 mm vilket ger balar med hög densitet. Hydroflex

prestandaklass är balpressarna antingen utrustade

är i detta fall också alltid installerat i fabrik. Den

med ett fastskruvat golv eller ett HydroFlex-golv.

hydrauliska knivgruppen innehåller 0, 12, 13 eller
25 knivar.

Full flexibilitet: XtraCut13 och XtraCut17
Fendt-rundbalpressarna använder antingen XtraCut 13-

Skär med den längsta kniven

eller XtraCut 17-knivrotorn. Dessa tvåfingerrotorer har

Fendts XtraCut-modeller har knivbord som är utrustade

konstruerats för största möjliga produktion och längsta

med marknadens längsta kniv vilket också ger bästa

möjliga tjänsteliv. Med XtraCut 13 väljer du själv om du

möjliga snittkvalitet. Det finns ett hydropneumatiskt

vill använda knivarna. Det flexibla HydroflexControl-

knivskydd med tryckackumulatorer på 40 bar vardera.

systemet är alltid inbyggt i dessa modeller. XtraCut

Med denna funktion får rundbalpressarna ett längre liv.

17-rotorn når en teoretisk snittlängd på 67,5 mm och

Om knivarna inte längre kan sättas i arbetsläge, till

aktiverar grupper om 0, 8, 9 eller 17 knivar. Med hjälp av

exempel på grund av igensättning, kan ett tryck på

blindknivar, som levereras med alla rundbalpressar med

180 bar tillfälligt appliceras. Det segdragna arbetet med

snittenhet, kan du arbeta utan knivar vilket gör att du

att skrapa rent knivspringorna ordnas istället med bara

slipper gröda som smulas och onödigt slitage på

ett knapptryck på kontrollenheten.

snittenheten.
Tack vare stora däck är Fendt-rundbalpressar med flexkammare pålitliga i olika slags terräng
och samtidigt skonsamma mot jorden de rör sig på.

Modellerna Rotana 160VXtra och 180VXtra kan aktivera knivgrupper
med 0, 12, 13 eller 25 knivar på hydraulisk väg.
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HYDROFLEXCONTROL

Alltid jämnt flöde med
HydroflexControl.
Balning nonstop

Fjäderbelastade, sänkbara

Även under svåra förhållanden gör matningsmekanismen

Den första komponenten är knivbordets permanenta

att blockeringar undviks nästan helt. När matningen

upphängning, känd som ”Flex”. En fjäder kan användas

ökar förhindrar Fendt-rundbalpressarnas smarta

för att smidigt svänga upp eller ner knivbordet. På

knivbord effektivt blockeringar genom inbyggd

så vis kan knivbordet kompensera när fluktuerande

rörelsefrihet. Detta effektiva antiblocksystem

mängder gröda matas in. ”Hydro” är systemets

möjliggör stressfri komprimering med ständigt hög

andra komponent. Denna komponent omfattar två

dagsproduktion.

hydraulcylindrar som gör det möjligt att hydrauliskt
öppna bordet från traktorhytten med ett knapptryck
för att antingen avlägsna stopp eller byta knivar.

Två delar, total komfort

Med HydroflexControl kan du köra maskinen under

För att balpressen ska kunna utnyttjas maximalt hela

lång tid med konstant hög produktion.

dagen måste blockeringar förhindras innan de uppstår.
Fendt-rundbalpressarnas HydroflexControl-system
är garanten för detta. Nästan alla blockeringar
kan avlägsnas pålitligt och effektivt genom två
komponenters interaktion, som i sin tur möjliggör
hög daglig produktion.

Avlastningssystemet FlexControl förhindrar på ett pålitligt

I händelse av en blockering sänks knivbordets bakre del med 500 mm.

sätt blockeringar.
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PRESSKAMMARE

Vi balpressningens början förs trycket över

Tack vare bakluckans smarta upphängning över svängarmen rör

till remmarna av de kraftfulla fjädrarna.

den sig nedåt efterhand som balen växer.

Jämn baldensitet tack
vare ökande tryck.
Fendt-rundbalpressar med flexkammare ger enkel
balkomprimering med diametrar från 0,70 meter
till 1,60 eller 1,80 meter.

Presskammaren och remmarna är nyckeln

CPS ger ett konstant tryck

För att garantera balrotationen i alla förhållanden är

För bästa resultat är det avgörande att baldensiteten

alla Fendt-rundbalpressar med flexkammare utrustade

kan styras på ett bra sätt. Alla Fendt-rundbalpressar

med Additional Drive System, ADS. De fyra ändlösa

med flexkammare är därför utrustade med Constant

remmarna och den övre drivvalsen drivs pålitligt av

Pressure System (CPS). När baldiametern ökar höjs

ytterligare en drivvals direkt under dem. Den stora

trycket i systemet för att säkerställa en konsekvent

lindningsvinkeln skapar kraftfull friktion mellan rem

baltäthet under balpressningen. En jämn baldensitet

och vals och förhindrar permanent glidningar.

uppnås när balans mellan mekanik och hydraulik
föreligger. Som ett första steg garanterar remspänningen
som åstadkoms av de stora fjädrarna en perfekt start

Extrastarka remmar

på balen med snabb starthastighet och starkt

Fyra ändlösa gummi- och syntetremmar säkerställer

komprimerade inre lager. Efterhand som balen växer

perfekt fäste runt grödan och lägger mycket kraft på

tar hydrauliken över remspänningen. Två cylindrar

balarna tack vare exceptionell dragkraft. Två speciella

kopplade till det slutna hydraulsystemet ökar

syntettyglager gör att remmarna klarar av höga

proportionerligt remspänningen efterhand som balen

dragkrafter. Dessa lager produceras separat med långa

växer så att angiven densitet uppnås. De yttre lagren

överskottslängder. På så vis undviks problematiska

blir därför perfekt komprimerade.

skarvar.

Fyra symmetriskt arrangerade ändlösa remmar formar balarna.

De två främre rembärande valsarna driver

Presskammarens lilla storlek vid starten säkerställer

Drevet får kraft från två drivvalsar som överför exakt rätt energi.

remmen. Denna dubbeldrivning av valsarna

en pålitlig och bra kärnrotation. Detta är grunden för

innebär att rotationen är totalt pålitlig för

perfekta balar.

alla slags balar.
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Snabb ballossning, mycket korta väntetider:

PRESSKAMMARE

OptiForm™-presskammare:
Perfekta balar, varje gång.

Den mekaniska bakluckeventilen ger det

Balrampen – som kan justeras utan

Nätbindningen, den enkla ballossninsstyrningen och

variabla balpressystemet det konstanta

verktyg – ger balen önskat momentum

den steglöst variabla Vario-växellådan på Fendt-

tryck som krävs för att producera balar

så att kollision mellan bakluckan och

traktorerna är alla exempel på utrustning som tar din

med hög diameterprecision.

balrampen kan undvikas.

verksamhet till nästa nivå.

Att på ett smidigt sätt
komprimera perfekta balar
oavsett gröda – detta är vår
målsättning när vi utvecklar
Fendt-rundbalpressar.

Läget under kontroll

Det bästa låset för den bästa balen

Hemligheten bakom Fendt-rundbalpressarnas perfekt

Alla Fendt-rundbalpressar har en mekaniskt låst

komprimerade och jämna balar som är enhetligt

presskammare. Låsmekanismens säkra hake förhindrar

komprimerade finns i bakluckan. Den har konstruerats

att bakluckan svänger bak vilket gör att fasta och

för att vara exceptionellt robust eftersom den måste stå

perfekt formade balar kan skapas i löpande takt.

emot enorma påfrestningar. Den patenterade flexibla

Baldensiteten styrs av CPS-systemet. Detta system

upphängningen erbjuder utomordentliga fördelar.

bygger på hydraulsystemet som är kopplat till
fjädermatningen och de båda spännarfjädrarna.
I driftsterminalen kan önskad baldensitet enkelt

Baklucka i rörelse

ställas in från den bekväma traktorhytten.

Bakluckan på Fendt-rundbalpressen säkerställer perfekt
komprimering under hela balpressningsprocessen. Vid

14

balpressningens början är bakluckan i toppläge så att

Stabil styrning ger korta driftstopp

en bra kärna kan formas. Efterhand som diametern

Två stabila cylindrar används för att öppna och stänga

ökar rör sig bakluckan mekaniskt nedåt. Bakluckan

balpressens baklucka. Det enda som behövs är

glider så att balarna rör sig bakåt. Detta gör att trycket

en enkelverkande styrenhet. Allt detta ger korta

på matningen minskar. Detta bibehåller de högsta

lossningstider och med en Fendt Vario-traktor kan

utmatningshastigheterna med perfekt formade balar.

du smidigt och steglöst öka arbetshastigheten på

Den jämna tryckfördelningen minskar också slitaget

bara några sekunder. Traktorer och rundbalpressar

på komponenterna.

från Fendt är därför det perfekta teamet.
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BINDNING

Säker inplastning,
garanterat.
Valet är ditt

VarioNet och VarioTwin

Alla Fendt-rundbalpressar är kompatibla med både

Fendt-rundbalpressar erbjuder två olika bindningstyper.

nät- och garnbindning. Bindningen måste alltid fungera

VarioTwin är en enkel och billig kombination av

pålitligt så att du både kan nå upp till en hög

nät- och garnbindning med möjlighet till variabel

dagsproduktion och få en tillfredsställande balkvalitet.

hastighetsstyrning. VarioNet å sin sida är ett
nätbindningssystem som är perfekt kompatibelt med
alla standardnätbredder. Det är utrustat med en

Mycket enkel konfigurering

nätbroms som kan justeras med spänningsfjädrar. Tack

För att arbetet ska bli enklare för dig har vi fokuserat

vare nätguidesystemets smarta konstruktion breddas

starkt på användarvänlighet. Det märks också på de

nätet automatiskt. Därför blir balarna också perfekt

intuitiva funktionerna. Bland annat kan du med

formade på sidorna och får pålitligt skydd. Detta gör

terminalen ställa in tiden för aktiv nätmatning, vilket är

också förvaringen enklare.

särskilt praktiskt när du arbetar med torr halm. Antalet
varv och nätets retardation kan snabbt och enkelt
justeras med terminalen.

Enkla nätbyten
Det är otroligt enkelt att byta näten oavsett Fendt
rundbalspress tack vare EasyLoad-systemet. Allt du
behöver göra är att föra in nätrullen i EasyLoadsystemet och stänga. En centreringsvev gör sedan
att nätrullen automatiskt hamnar i perfekt position.

EasyLoad-systemet gör det möjligt att byt nätrulle på nolltid.

Oavsett om du använder nätbindning eller garnbindning:
Fendt-rundbalpressar binder alltid pålitligt.
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Tack vare ISOBUS kommunicerar balpressen

E-Link Control är ett användarvänligt

KÖRNING

system som kan installeras på alla

E-Link Pro är en ISOBUS-kontrollterminal som

direkt med ISOBUS-terminalerna som är integrerade

Välj den bästa styrningen
för din rundbalpress.

slags traktorer.

styr balpressens funktioner via en pekskärm.

i traktorn, till exempel Fendt Varioterminal.

ISOBUS för maximal bekvämlighet

E-Link Pro

För varje Fendt-rundbalpress med flexkammare finns

E-Link Pro är en extern pekskärm med som

tre tillgängliga driftsversioner. Din Fendt-rundbalpress

kommunicerar med balpressen via ISOBUS-standarden.

styrs bäst med ISOBUS-gränssnittet. Om både

Den erbjuder nästan samma utbud av funktioner som

rundbalpressen och traktorn är utrustade med ISOBUS

Fendt Varioterminal för att styra balpressen. E-Link Pro

är det bara att koppla in ISOBUS-kontakten i traktorn

installeras snabbt och enkelt i traktorn och är ett enkelt

och få total kontroll över balpressen via terminalerna

system att styra. Högkontrastdisplayen kan läsas av

som är integrerade i traktorn, såsom Fendt

också i starkt solljus.

Varioterminal. Den kan användas för att genomföra
standardinställningar för grödan, aktivera funktionen
”mjuk kärna”, välja bland 10 baldensiteter, övervaka

E-Link Control

kapaciteten och välja knivgrupper.

All nyckelinformation finns också vid dina fingtertoppar
via E-Link Control. Styrterminalen är användarvänlig
och erbjuder till och med en hjälpmeny som ger
förklaringar av individuella funktioner och inställningar
som kan läsas direkt från terminalen. Akustiska
signaler gör också arbetet lättare.

Fendt-rundbalpressarnas enkla drift hjälper dig att optimera din dagliga produktion. Istället för att lägga
massor av tid på rätt inställningar kan du komma igång med balproduktionen direkt.
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Frihjulets drivhjul säkerställer att drivlinan

DREV

är skyddad mot skador om rotorn skulle

Fendt-rundbalpressar använder bara

Power Split-växellådan drivs med en

blockeras.

kedjor av högsta kvalitet.

kraftöverföringshastighet på 540 v/min.

Kraftöverföringen –
platsen där allt börjar.
Tydlig konstruktion

Mer effekt med Power Split

Högersidan på Fendt-rundbalpressarna inhyser

Alla modeller är utrustade med en Power Split-

rotordrevet som är anslutet med en duplexkedja.

växellåda. Power Split-växellådan bygger på ett

Presskammardrevet är placerat på vänster sida. Spåren,

driftkoncept som distribuerar fordrad effekt jämnt till

tillverkade av Tsubaki, är av toppkvalitet och mycket

rotor och presskammardrev. Inmatningshastigheten

slitstarka. Frihjulets kedjehjul garanterar säkerheten:

är 540 v/min. På modeller utan knivbord garanterar en

Om transmissionsaxeln stannar eller rotorn stoppas

slirkoppling på 1650 Nm säkerheten. På modeller med

abrupt på grund av en blockering låter frihjulet

knivbord skyddar en frihjulskoppling också drivlinan

balrotationshastigheten minska gradvis. På så vis har

med 1950 Nm.

huvuddrevskomponenterna pålitligt skydd mot skador
som orsakats av det abrupta stoppet.

Mycket enkelt underhåll
Har du en Fendt-rundbalpress kan du vara säker
på att du inte behöver lägga mycket tid på underhåll.
Sidan svängs lätt upp vilket gör att underhållspunkterna
är smidigt åtkomliga. Det automatiska
smörjningssystemet – som drivs via balpressvalsarna –
applicerar alltid önskad oljemängd. På så vis förlängs
livstiden samtidigt som mjuka rörelser garanteras.
Lagren på drev och styrvalsar smörjs smidigt och enkelt
med hjälp av ett centralt smörjblock. Sluta ödsla tid på
att leta efter smörjpunkterna.
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Fendt Rotana 160 V Combi: Balpress-/
inplastarkombinationer för kvalitetsfoder.
160 V Combi
Presskammardiameter
Presskammarbredd
Presskammarvolym

22

m
m
m³

0,90 - 1,60
1,23
2,50

Höga komprimeringsdensiteter, exakta snitt och pålitlig inplastning ger tillsammans perfekt ensilage från
förstklassigt foder – en garant för friska djur. Fendt Rotana 160 V Combi har alla funktioner som krävs för
att uppnå detta, som till exempel snabb lossning och inplastning och enkel hantering.
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FENDT ROTANA 160 V COMBI

Den förstklassiga skärrotorn med fyra pinnar på

Blockeringar förhindras på ett pålitligt sätt med

varje ring och Xtracut 25-bordet gör processen kort

HydroflexControl. I händelse av en blockering

Balen styrs av balgaffeln och förs över till inplastningsbordet.

med ditt gräs.

kan knivbordets bakre del sänkas med 500 mm.

Bakluckan kan då omedelbart stängas igen.

För att vissa saker helt
enkelt är strået vassare.
Kvalitet som inspirerar

Enkla balförflyttningar

Fendt Rotana 160 V Combi kombinerar balpressar och

Upp och ut med bakluckan. Balarna flyttas varsamt till

inplastare med maximal kvalitet, precision och
effektivitet. Den testade och beprövade balpresstekniken

inplastningsbordet med hjälp av aktivt flyttbara paneler

i dessa rundbalpressar med flexkammare utgör hjärtat

väl lämpad för arbete i lutning. Maskinen anpassar

i den här maskinen. Denna imponerande maskin har

sig till överföringsarmens hastighet och placerar

alla beprövade nyckelfunktioner hos en rundbalpress,

sidopanelerna i en brantare vinkel så att balarna kan

som den robusta Power Split-växellådan i ett oljebad,

vägledas på bästa sätt. Inplastningsringen fungerar

och den kamfria pickupen som säkerställer perfekt

också som ett skydd så att balarna inte kan falla

uppsamling och ett optimerat flöde av gröda. Constant

ned från inplastningsbordet. På så vis säkerställs en

Pressure System (CPS) och ett mekaniskt bakluckelås

optimerad inplastningsprocess i alla förhållanden.

och en överföringsarm. Denna konstruktion är särskilt

ger perfekt formade balar med optimerad baldensitet.
Blockeringar hör också till det förflutna på den här
maskinen tack vare HydroflexControl. Knivgolvet kan

Ren flexibilitet

fällas ner en aning så att stenar eller för stora

Mjuk drift ger mindre underhåll. Inplastningsringen
drivs och styrs därför av gummivalsar. Två hydrauldrivna

fodervolymer kan komma igenom.

valsar säkerställer att ringens styrning och spänning
förblir konstant. Hela inplastningsringen vilar också på
Oemotståndliga argument

gummirullar. Den mjuka och jämna driften som detta

Fendt Rotana 160 V Combi sticker ut i alla avseenden.

resulterar gör att drivningen blir extra tillförlitlig,

Presskammaren har en grund lutningsvinkel vilket ger

med mycket låg friktion och säkra balar. De bästa

utomordentlig stabilitet, särskilt vid arbete i lutning.

förutsättningarna för exakt och snabb inplastning.

Den grunda vinkeln ger också ett perfekt flöde och en
optimerad produktion. Den höga drifthastigheten är
vårt andra äss i rockärmen. Med ett helautomatiserat
och justerbart inplastningssystem mäter maskinen
baldiametern under nätlindningen, och det optimala
antalet plastlager beräknas i samma steg.

Välj mellan en E-Link Pro-terminal med färgkamera

Att använda den kombinerade balpressen och

eller Varioterminal för traktorer med ISOBUS.

inplastaren är mycket enkelt tack vare maskinens
bakre kontrollpanel för manuell drift.
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Tack vare det inplastningsringens varsamma drift via
hydrauldrivna gummivalsar nås snabbt rätt hastighet för

INPLASTNINGSBORD OCH LEVERANS

en enhetlig inplastningsprocess.

Lösningen för snabb
packning.
Inplastning på några sekunder

Små detaljer gör hela skillnaden

Fendt Rotana 160 V Combi påbörjar inte

För att kunna erbjuda rätt kap-/klämanordning för alla

inplastningsprocessen förrän balarna är säkert

plastfilmshöjder har Fendt Rotana en tvåstegsenhet

positionerade på inplastningsbordet. Två valsar

med en extremt vid öppning. Den speciella

och tre ändlösa remmar låter balen rotera på ett

låsmekanismen säkerställer att filmen hålls på plats

tryggt sätt på inplastningsbordet. Fyra plastvalsar på

på ett säkert sätt, ger ett perfekt snitt och håller kvar

sidorna håller också balen på plats. För att anpassa

filmen i rätt position. Om filmen går sönder kan balarna

inplastningen efter aktuellt foder kan du enkelt ändra

plastas in med återstående plast, eller så pausar ringen

plastfilmens förspänning genom att byta växel. Välj

så att plasten kan repareras. Processen fungerar tack

mellan tre plastfilmsspänningar: 55 %, 70 % eller 90 %.

vare en filmsensor som programmeras från

Tack vare det intelligenta inplastningssystemet och

handkontrollen.

en sensorvals läggs alltid ett optimerat antal plastlager
runt balarna med överlappning vid varje lager.
Enkel och kompakt
Smala vägar och broar är inga problem för Fendt
Varsam leverans

Rotana. Trots de stora däcken ger transportbredden

För att garantera maximal balkvalitet rör sig

på 2,80 mycket flexibilitet. De breda däcken ger

inplastningsbordet så långt ner som möjligt och

också bra skydd för marken och skyddar särskilt den

balarna levereras nära marken. Balmattan levererar

känsliga grässvålen i svängar.

balarna långsamt och försiktigt bakom maskinen
utan att plasten kan skadas av stubbåkern. Balarna
ligger säkert på marken och kan inte rulla bort om
arbetet sker i kuperad terräng. Framleverans finns
också som alternativ. Du kan också komprimera balar
på vanligt vis om inplastningsringen lyfts upp.

Med framleverans står balarna upprätt på fältet och kan därmed snabbt och enkelt transporteras.

Du behöver inte längre ta med dig plastfilmen på de 12 filmhållarna.
Placera bara rullarna med förpackningsmaterial på de individuellt
hopfällbara pinnarna.
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Perfekt foder, packat och klart.
Baldiameter

m

Rollector
130

Rollector
160

0,90 - 1,30

1,25-1,50

Du arbetar hårt året runt för att producera bästa möjliga foder till dina djur. Och för att säkerställa att detta foder kan
användas under lång tid utan att förlora några värdefulla näringsämnen har vi utvecklat Fendt Rollector balinplastaren.
Våra rundbalsinplastare är perfekt anpassade för dina behov och uppfyller även de högsta kraven. Med olika storlekar
och alternativ att välja mellan. Men alla Rollector-enheter har en sak gemensamt – de hanterar balarna mycket försiktigt
för att säkra bästa möjliga foderkvalitet.
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FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130:
Liten men ändå stor.
Liten och smidig

Allt börjar med balen

Fendt Rollector 130 är den perfekta balinplastaren för

Effektiv balinplastning börjar med pickupen. Med sin

balar med en diameter på mellan 0,90 m och 1,30 m,

enkla användningsprincip plockar Rollector 130 enkelt

och kräver ytterst lite av dragfordonet – goda nyheter

upp balen med hjälp av den stadiga hydrauliska

för små gårdar. Den stabila och slitstarka ramen gör

lastarmen. När du plastar in balarna kan du variera

att rundbalsinplastaren är extremt hållbar. Den enkla

antalet lager med film och arbeta med någon av de

konstruktionen gör att du hela tiden har bra överblick

två olika filmbredderna. Inplastningsbordet ställer

över inplastningsprocessen. Rollector är otroligt
lättmanövrerad med sin slimline-dragstång. Tack vare

automatiskt in antal varv och säkerställer att plasten
överlappar korrekt. Drivsystemet för balinplastningsbordet

den höjdjusterbara bogserade enheten kan du anpassa

med sina solida växlar är särskilt robust. Vårt innovativa

Rollector 130 perfekt efter din traktor. Till detta kan

filmförsträckningssystem sparar film varje gång.

läggas praktiska funktioner som en hållare med plats

Den höjdjusterbara filmrullshållaren med

upp till tre extra filmrullar.

snabblåsningssystem gör det enkelt att byta film.
Balen matas ut försiktigt – tack vare den låga
fallhöjden från själva inplastningsbordet. Du kan

Smidig övergång

även välja att utrusta din Rollector 130 med en

Spill ingen tid – med Rollector 130 byter du snabbt och

balvändare för att kunna mata ut balen i fronten.

enkelt från transportläge till arbetsläge. I transportläge
mäter Fendt Rollector 130 endast 2,50 m för säker
transport. I inplastningsenheten ökar spårmätaren

Lättanvända reglage

till 2,85 m – för maximal stabilitet när balen kommer

Fendt Rollector 130 har en självförklarande styrenhet

in. När detta sker roterar hela det högra benet på axeln,

med intuitiva E-Link Basic. När balen befinner sig på

komplett med hjul och allt. Du kan rotera enheten

inplastningsbordet startar inplastningsprocessen med

manuellt. Maskinen lyfts ut på ena sidan med

en enkel knapptryckning. E-Link Basic talar om för dig

lastarmens dubbelverkande funktion. Under transport

när det är klart, med en ljudsignal. Styrenheten har även

är lastarmen låst och säkert fixerad.

en balräknare för 8 olika fält och möjlighet att visa antal
balar/dag och totalt antal balar.

Fendt Rollector plastar in balar med en diameter från 0,9 m till 1,30 m.
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Praktiskt: Du kan lagra upp till tre filmrullar på Rollector 130.
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FENDT ROLLECTOR 160

Perfekt inplastade balar.

Konstruerad för dig

Från pickup till aktiv utmatning

Fendt Rollector 160 har konstruerats för de högsta

Rollector 160 plockar effektivt upp balarna med sin

kraven och är superskonsam och extra kraftfull –

stadiga hydrauldrivna lastarm. Både lastarmen och

enkelrundbalsinplastaren för den bästa foderkvaliteten.

inplastningsbordet kan anpassas till olika balar. Den

Rollector 160 gör det enkelt att plasta in runda balar

kan plasta in balar med en diameter på mellan 1,25 m

med en diameter på mellan 1,25 m och 1,60 m. Den

och 1,60 m. Du kan också variera antalet lager med

stabila ramen borgar för den så viktiga hållbarheten.

film och välja mellan två olika filmbredder.

Dragstångens slimline-konstruktion garanterar

Inplastningsbordet ställer automatiskt in antal varv

enastående manövrerbarhet. Den enkla konstruktionen

och säkerställer att plasten överlappar korrekt. Vårt

gör att du hela tiden har bra överblick över

innovativa filmförsträckningssystem sparar film varje

inplastningsprocessen. Du har även möjlighet att

gång. Den höjdjusterbara filmrullshållaren med

transportera upp till två balar på din Rollector.

snabblåsningssystem gör det enkelt att byta film.

En på inplastningsbordet och en på pickup-armen.

Rollector 160 är utrustad med ett ballossningsbord för
aktiv lossning – på så sätt undviker man effektivt att
filmen skadas. Som tillval finns det även en baltippare

Redo att sätta igång
Visste du detta? Du behöver inte växla från arbetsposition

för att lossa balen i fronten.

till transportposition på Rollector 160 eftersom
maskinen har en balanseringsvikt på vänster sida

Maximal kontroll

av ramen. Maskinen har trots detta en bredd på

Fendt Rollector är utrustad med E-Link Plus för

endast 2,30 m.

maximal användarvänlighet. Från lastning till mjuk
balutmatningar – allt automatiserat via en enkel
knapptryckning. Balräknaren sparar data om upp till
10 olika jobb. Och E-Link Plus har en extremt tydlig
räknare som visar dagsproduktionen.
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Både lastarmen och inplastningsbordet kan anpassas till olika balstorlekar. Plockar säkert upp balar med en

Rollector 160 är utrustad med ett ballossningsbord med aktiv utmatning

diameter på mellan 1,25 m och 1,6 m och packar in dem lufttätt i film.

– detta förhindrar på ett effektivt sätt att filmen skadas.
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FENDT SERVICES

Den bästa produkten med den
bästa vården och servicen.
Med en Fendt Rotana eller Fendt Rollector får du en

100 % kvalitet. 100 % service: Fendt Services

spjutspetsprodukt som klarar även de tuffaste

Vi erbjuder utomordentliga tjänster så att du ska

utmatningarna. Därför kan du förvänta dig det lilla extra

kunna få ut maximal pålitlighet, och effektivitet

när det gäller tjänsteutbudet från högeffektiva och

från din Fendt-maskin:

certifierade Fendt-återförsäljare:
- Fendt-demonstrationer
- Snabb kommunikation mellan dig och ditt

- AGCO Finance – finansieringsavtal

utbildade serviceteam.

- Fendt Care – service- och garantiförlängningar

- Reservdelar dygnet runt, hela veckan under
hela säsongen
- 12-månaders garanti på Fendts originaldelar
och installationer

Dina Fendt-återförsäljare finns alltid till hands när du
behöver dem och har bara ett mål – att se till att dina
Fendt-maskiner alltid är redo att arbeta. Om något
går snett i skördetid kan du bara ringa ditt certifierade
servicecenter dygnet runt, hela veckan på nödlinjen.
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Med appen ”AGCO Parts Books to go” kan du

FENDT SERVICES

enkelt hitta Fendt-reservdelar och beställa dem

Arbeta i trygg förvissning om
att din maskin kommer
att vara redo imorgon också.

direkt i din smarttelefon. Appen finns tillgänglig

Fendt-demonstrationer

Fendt Care – service- och garantiförlängningar

Är detta ett nytt inköp? Du kommer att älska Fendt-

För att din maskin alltid ska vara driftklar erbjuder

lösningarna och den övergripande effektiviteten.

vi en skräddarsydd underhålls- och reparationsservice

Låt en Fendt-demonstration göra beslutet enklare.

utöver den obligatoriska garantin. Detta omfattar

för nedladdning i App Store och Google Play
Store. Dina personliga åtkomstdata finns
tillgängliga hos din Fendt-återförsäljare.

Full kontroll på kostnader och planering
Fendt Care

Bronze

Silver

Service

Regelbundet underhåll,
fasta
underhållskostnader

Täcker risken för reparation
(med undantag för slitage)

Fördelar

Pålitlighet vid
användning

endast reparationsrisken för en ny maskin under dess
första 12 månader efter leveransen. Det är här Fendt
Individuella finansieringsmodeller
En investering i teknik innebär ett avsevärt kapitalutlägg.

Care kommer in i bilden. Med flexibla varaktigheter

Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance erbjuder

garantier också efter första året.

attraktiva och flexibla villkor. Från första handpenningen

Din Fendt-återförsäljare installerar bara Fendt-

till månadsbetalningar och tidsperiod bestämmer du

originaldelar. Dessa är säkerhetstestade och har en

vilka villkor du vill finansiera din Fendt-maskin med.

beprövad kvalitetsstandard. På så vis kan du säkerställa

och priser utan självrisk kan maskinen omfattas av

Fullt skydd med fantastiska villkor

Fullt skydd och kontroll över
kostnaderna

190 €

0 EUR

Regelbundet underhåll
Reparationskostnader
Självrisk

maximalt restvärde för din Fendt-maskin.

Med våra nya Fendt Care-priser kan Fendt erbjuda omfattande pålitlighetstjänster och skydd för
reparationer av nya maskiner. Fendt Care ger dig fullständig kostnadskontroll och utomordentlig
3 år / 25 000 balar
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service. Fendt har en flexibel och skräddarsydd lösning för din maskinpark.
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Standard- och tillvalsutrustning
Standard: g
Tillval: c

FENDT ROTANA V COMBI

Utrustningsvarianter
och teknisk information.
Drivning/växellåda
Power Split-växellåda
Kraftuttag
Automatisk kedjesmörjning
Livstidssmorda rullager
Lager som smörjs via smörjpunkter på vardera sida

r/min

Rotana
160 V

Rotana
160 V Xtra

Rotana
180 V

Rotana
180 V Xtra

Rotana
160 V Combi

g

g

g

g

g

540

540

540

540

540/1000

g

g

g

g

g

g

g

g

g
g

Dragstång
Höjdjusterbar dragstång
Fast dragögla
Vridbar dragögla
K80-drag

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Pickup
Ostyrd pickup
Pickup 2,25 m
Pickup 2,40 m
Pinnrader
Mellanrum mellan pinnarna
Baffelplåt
Vindskydd för fast rulle
Vindskydd för ställbar rulle
Fasta pickuphjul
Svängbara pickuphjul
Alpinkit

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

5
64

5
64

c

Antal
mm

5
64

5
64

c

5
64
c

c

c

c

c

g

g

g

g

g

g

g

g

c

c

c

c

g

c

c

c

c

c

c

g

g

c

g

g

c

c

c

c

c

c

90 / 70 / 45
g

Rotana
180 V

Rotana
180 V Xtra

Rotana
160 V Combi
c
c

Antal

12+2
g
g
c
c
c
c

Däck
15/55-17
19/45-17
480/45-17
500/45-22.5
500/50-22.5
500/60-22,5 V-Profile Flotation
500/55-20
600/55 R26,5 V-Profile Flotation
620/55 R26.5

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c
c

c

c
c

c
c
g

Generell information

c
c

mm

Lindningsenhet
Foliebredd 500 mm
Foliebredd 750 mm
Foliekapacitet
Försträckning 33 %/55 %/70 %
Övervakning av plastbristning
3 arbetslampor
2 färgkameror
Balbana fram
Extra filmtryck

Rotana
160 V Xtra

g

Snittenhet/rotor
Utan snittenhet med inmatningsrotor
XtraCut – 13 knivar med 2-stjärnig inmatningsrotor
XtraCut – 17 knivar med 2-stjärnig inmatningsrotor och knivgruppsaktivering (8–9–17)
XtraCut – 25 knivar med Profi-rotor och knivgruppsaktivering (12–13–25)
Extra uppsättning knivarExtra uppsättning knivar
Möjlig skärlängd
Fast transportörsgolv
HydroflexControl-knivgolv

Rotana
160 V

90 / 70 / 45

90 / 70 / 45

g

g

Presskammardiameter
Presskammarbredd
Presskammarvolym
Ändlös rem
Totalhöjd
Totallängd
Totalbredd
Ungefärlig vikt
Effektbehov

m
m
m³
Antal
m
m
m
kg
kW/hk

0,70 - 1,60
1,23
2,50
4
3,05
5,00
2,70
3.950
55 / 80

0,70 - 1,60
1,23
2,50
4
3,05
5,00
2,70
3.950
55 / 80

0,70 - 1,80
1,23
3,10
4
3,25
5,10
2,70
4.200
70 / 110

0,70 - 1,80
1,23
3,10
4
3,25
5,10
2,70
4.200
70 / 110

0,90 - 1,60
1,23
2,50
4
3,15
6,30
2,90
6.550
100/140

g
g

Bindning
VarioNet-nätbindning
Lastsystem ELS (Easy Load System)
Hållare för extra nätrulle
Balutmatning
Balformsindikator
Extra drivsystem ADS (Additional Drive System )
Utrustning vid start

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

c

g

c

g

c

g

c

g

g

g

g

g

c

c

c

c

FENDT ROLLECTOR

Drift
E-Link Control
E-Link Pro
ISOBUS

g

g

g

g

c

c

c

c

c

g

Chassi
Traileraxel
Hydraulbromsenhet
Tryckluftsbromsenhet
Högsta odämpade hastighet
Högsta dämpade hastighet

km/h
km/h

g

g

g

g

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

25
40

25
40

25
40

25
40

25
40

Drift
E-Link Basic

Rollector
130

Rollector
160

g

Lindningsenhet
Balinplastare
Utan balutstötare
Balvridare
Balutmatningsarm
Stödplatta avlastningsarm
Hastighetsjusteringssats
Arbetsbelysning

g

g

g

g

c

c

c

g

c
g

g

g

g

Generell information
Totalhöjd
Totallängd
Totalbredd
Ungefärlig vikt
Effektbehov
Baldiameter
Balbredd
Balvikt

m
m
m
kg
kW/hk
m
m
kg

Rollector
130

Rollector
160

2,30
4,70
2,55
1.080
30/40
0,90 - 1,30
1,25
1.000

2,70
5,80
2,30
2.110
40/55
1,25-1,50
1,25
1.250

Däck
10,0/75-15.3
380/55-17
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g
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It’s Fendt. F
 ör att vi förstår lantbruk.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Malmö

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se

Fendt är ett av AGCO:s världsomspännande varumärken.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikt, bränsleförbrukning och
driftskostnader för fordon överensstämmer med den senaste informationen vid tidpunkten för tryck. Vi
förbehåller oss rätten till ändringar. Din Fendt-återförsäljare informerar dig gärna om eventuella
ändringar. Fordonen som visas har inte någon landspecifik utrustning.
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