
Rollector  
130

Rollector  
160

Baldiameter m 0,90 - 1,30 1,25-1,50
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Perfekt foder, packat och klart.
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.

29



FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130: Liten men ändå 
stor.

Allt börjar med balen
Effektiv balinplastning börjar med pickupen. Med sin 
enkla användningsprincip plockar Rollector 130 enkelt 
upp balen med hjälp av den stadiga hydrauliska 
lastarmen. När du plastar in balarna kan du variera 
antalet lager med film och arbeta med någon av de två 
olika filmbredderna. Inplastningsbordet ställer 
automatiskt in antal varv och säkerställer att plasten 
överlappar korrekt. Drivsystemet för 
balinplastningsbordet med sina solida växlar är särskilt 
robust. Vårt innovativa filmförsträckningssystem sparar 
film varje gång. Den höjdjusterbara filmrullshållaren 
med snabblåsningssystem gör det enkelt att byta film. 
Balen matas ut försiktigt – tack vare den låga fallhöjden 
från själva inplastningsbordet. Du kan även välja att 
utrusta din Rollector 130 med en balvändare för att 
kunna mata ut balen i fronten.

Lättanvända reglage
Fendt Rollector 130 har en självförklarande styrenhet 
med intuitiva E-Link Basic. När balen befinner sig på 
inplastningsbordet startar inplastningsprocessen med 
en enkel knapptryckning. E-Link Basic talar om för dig 
när det är klart, med en ljudsignal. Styrenheten har även 
en balräknare för 8 olika fält och möjlighet att visa antal 
balar/dag och totalt antal balar.

Liten och smidig
Fendt Rollector 130 är den perfekta balinplastaren för 
balar med en diameter på mellan 0,90 m och 1,30 m, 
och kräver ytterst lite av dragfordonet – goda nyheter 
för små gårdar. Den stabila och slitstarka ramen gör att 
rundbalsinplastaren är extremt hållbar. Den enkla 
konstruktionen gör att du hela tiden har bra överblick 
över inplastningsprocessen. Rollector är otroligt 
lättmanövrerad med sin slimline-dragstång. Tack vare 
den höjdjusterbara bogserade enheten kan du anpassa 
Rollector 130 perfekt efter din traktor. Till detta kan 
läggas praktiska funktioner som en hållare med plats 
upp till tre extra filmrullar.

Smidig övergång
Spill ingen tid – med Rollector 130 byter du snabbt och 
enkelt från transportläge till arbetsläge. I transportläge 
mäter Fendt Rollector 130 endast 2,50 m för säker 
transport. I inplastningsenheten ökar spårmätaren till 
2,85 m – för maximal stabilitet när balen kommer in. 
När detta sker roterar hela det högra benet på axeln, 
komplett med hjul och allt. Du kan rotera enheten 
manuellt. Maskinen lyfts ut på ena sidan med 
lastarmens dubbelverkande funktion. Under transport 
är lastarmen låst och säkert fixerad.
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Fendt Rollector plastar in balar med en diameter från 0,9 m till 1,30 m. Praktisk: Du kan lagra upp till tre filmrullar på Rollector 130.
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FENDT ROLLECTOR 160

Perfekt inplastade balar.

Från pickup till aktiv utmatning
Rollector 160 plockar effektivt upp balarna med sin 
stadiga hydrauldrivna lastarm. Både lastarmen och 
inplastningsbordet kan anpassas till olika balar. Den 
kan plasta in balar med en diameter på mellan 1,25 m 
och 1,60 m. Du kan också variera antalet lager med film 
och välja mellan två olika filmbredder. 
Inplastningsbordet ställer automatiskt in antal varv och 
säkerställer att plasten överlappar korrekt. Vårt 
innovativa filmförsträckningssystem sparar film varje 
gång. Den höjdjusterbara filmrullshållaren med 
snabblåsningssystem gör det enkelt att byta film. 
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 
för att lossa balen i fronten.

Maximal kontroll
Fendt Rollector är utrustad med E-Link Plus för 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.

Konstruerad för dig
Fendt Rollector 160 har konstruerats för de högsta 
kraven och är superskonsam och extra kraftfull – 
enkelrundbalsinplastaren för den bästa foderkvaliteten. 
Rollector 160 gör det enkelt att plasta in runda balar 
med en diameter på mellan 1,25 m och 1,60 m. Den 
stabila ramen borgar för den så viktiga hållbarheten. 
Dragstångens slimline-konstruktion garanterar 
enastående manövrerbarhet. Den enkla konstruktionen 
gör att du hela tiden har bra överblick över 
inplastningsprocessen. Du har även möjlighet att 
transportera upp till två balar på din Rollector. En på 
inplastningsbordet och en på pickup-armen.

Redo att sätta igång
Visste du detta? Du behöver inte växla från 
arbetsposition till transportposition på Rollector 160 
eftersom maskinen har en balanseringsvikt på vänster 
sida av ramen. Maskinen har trots detta en bredd på 
endast 2,30 m.
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Både lastarmen och inplastningsbordet kan anpassas till olika balstorlekar. Plockar säkert upp balar med en 
diameter på mellan 1,25 m och 1,6 m och packar in dem lufttätt i film.

Rollector 160 är utrustad med ett ballossningsbord med aktiv utmatning 
– detta förhindrar på ett effektivt sätt att filmen skadas.
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