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Harvest Suite™ Deluxe cab

Four chain feeding 
system

Varifeed™ header

Triple-Clean™  
and Opti-Fan™ 

technology

Opti-Thresh™ 
system

Sectional concaves

Hydraulic reel 
reverse
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Opti- Fan™  
system

Practical  
turnable ladder

BR6000

Roll BElt

Sistem Roll-Bar™

za vse pogoje baliranja

Komora za bale

Indikator za 

izvlečene nože

Sistem Bale 
Command Plus™ 
- enostavno 
upravljanje

Širina pobiralne naprave 
2.00 m

Štirje neskončni tekoči 
trakovi širine 273mm

Dovajalni sistem ActiveSweep™:

ultimativno dovajanje materiala

Visoko učinkovit rotor 
CropCutter™ s 15 
integriranimi noži za 
odlično rezanje

Kljunasti sistem 
(duckbill) nove 
generacije

Zavijanje mreže preko 
roba s sistemom 
EdgeWrap™

Senzorji Bale Fill™ za 
zaznavanje polnjenja 
na vsaki strani

Integriran podpornik za 
pomoč pri zamenjavi folije 
ali mreže

Stranski pokrov iz 
enega kosa

Preklopni sistem podpornih koles za 
menjavo med načinom na polju in na 
cesti brez uporabe orodja.

Shramba za en 
dodatni zavoj mreže 
za brezskrbno 
baliranje brez 
postanka.

Standardne pnevmatike  
500/50 R17 ali opcijske 
560/45 R22.5

Zanesljivo zavijanje 
v mrežo

Visoko učinkovit rotor 
CropCutter™ s 15 noži za 
odlično rezanje
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ROLL Belt Najhitrejša pot do pospravljenega pridelka.

Roll Belt - novo ime za vrhunsko in sodobno generacijo balirk
Variabilna komora, pet nosilnih drogov, sistem Max Feeding, namestitev podpornih koles brez orodja, 
enakomeren pretok, enakomerno oblikovanje...  ...in še in še bi lahko naštevali. Preizkusite nov vrhunski 
izdelek iz New Hollanda in uživajte v kakovosti brez primerjave. S širino pobiralne naprave od 2,00 do 
2,20m bo balirka Roll Belt brez težav opravila vse, kar boste od nje zahtevali.

Opremljena z najsodobnejšimi sistemi
Balirka Roll Belt se ponaša s sistemi, kot so 
dvojni stiskalni sistem za večjo gostoto bale 
CropCutter™, patentirani New Hollandov 
sistem za povezovanje z mrežo na robovih 
bale EdgeWrap™, brezkončni in ob straneh 
vulkanizirani široki jermeni, sistem Bale 
Command™ II Plus, ISOBUS kompatibilnost in 
še in še... Roll Belt je zagotovo balirka za danes 
in jutri.
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Enakomeren pretok pridelka
Izbirate lahko med standardno zaščito pobiralne 
naprave ali zaščito z dovajalnim valjem za 
enakomeren pritok pridelka.

Dovajalni valj se neprestano vrti in zagotavlja 
enakomeren pretok pridelka v balirko in tako 
povečuje učinkovitost predelave. Upravljalec 
lahko upravlja višino dovajalnega valja in nadzira 
optimalen pretok pridelka v balirko.

Za dovajanje pridelka v rotor uporablja pobiralni 
sistem dva nasproti vrteča se polža, kot opcija pa 
je na voljo tudi dodatni dovajalec, ki je nameščen 
tik pred rotorjem in dodatno usmerja pridelek v 
smeri vrtenja rotorja.

Prilagodljiv, učinkovit pobiralni sistem:
Sledenje pobiralnega sistema terenu je mogoče 
enostavno regulirati s pomočjo dveh nastavljivih 
vzmeti na vsaki strani pobiralne naprave. Izberite 
bolj togo nastavitev za ravna polja in pri baliranju 
vrst z enakomerno slamo, ali pa izberite bolj 
dinamično nastavitev za bolj neravne terene ali 
pri neenakomerni silaži.

Pobiralna naprava po vaši izbiri
Na voljo je standardna pobiralna naprava z 
vzmetnimi prsti v štirih vrstah, ki je primerna za 
suho krmo in slamo.

Kot dodatna oprema pa je na voljo tudi HD 
pobiralna naprava za zahtevnejše razmere z 
vzmetnimi prsti v petih vrstah.  V tem primeru so 
vzmetni prsti na gumijastih blažilcih, ki so za 10% 
močnejši od klasičnih.

Visoko učinkovit sistem CropCutter™
15 integriranih nožev zagotavlja kakovostno 
rezanje, idealno za silažo ali za steljo. Preizkušeni 
rotor z vzorcem  “W” zagotavlja enakomerno 
razporeditev rezalne sile in enakomerno in 
gladko rezanje.

Enostavno brušenje in komplet ojačanih 
nožev
Celotni predal nožev je mogoče odkleniti, nože 
pa odstraniti za enostavno brušenje. Ojačan 
komplet nožev za modele CropCutter™ je 
narejen iz posebej obdelanega jekla za večjo in 
dolgotrajnejšo vzdržljivost.
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New Holland je izpopolnil sistem oblikovanja bal 
in o tem priča 235,000 izdelanih balirk Roll Belt. 
Kombinacija valjev in tekočih trakov zagotavlja, da 
imajo bale, balirane z balirko Roll-Belt gosto jedro 
in so popolne oblike. Še več, enakomerna gostota 
preko celotne bale pomeni, da so bale bolj odporne 
na pretovarjanje in da je profil fermentacije silažnih 
bal še boljši. Tehnologija variabilne komore pomeni, 
da lahko upravljalci nastavljajo velikost bale po 5cm 
korakih in sicer od 90xm do 150 ali 180cm, kar še 
poveča fleksibilnost bale.

Najgostejša jedra bal 
Začetno gostoto bal ustvari pet oblikovalnih valjev, od tega so trije gibljivi in nameščeni v obliki črke D 
zaradi ustvarjanja začetnega zavoja. Po temeljitih in dolgotrajnih testiranjih se je ta oblika izkazala za 
obliko, ki pripelje do najbolj gostega jedra bale

Iz polja na njivo v trenutku
Popolnoma na novo zasnovana nihajna kolesa 
hitro spremenijo način Roll-Belt balirke iz cestnega 
oziroma transportnega načina v način za delo na 
polju. Preprosto zanihate kolesa v položaj.

Dodatno orodje ni potrebno, koles ni potrebno 
odstranjevati, delo pa opravite brez truda.

Maksimalna učinkovitost. Brezhibno delovanje.
Kadar balirka deluje s polno kapaciteto in je silaža zelo gosta, se včasih lahko zamaši pobiralna naprava.
Nova funkcionalnost spuščanja, ki ga aktivirate iz kabine, spusti dno pod rotorjem z umikom nožev, 
kar sprosti prostor in omogoči, da skozi pobiralno napravo preide zamašen pridelek. To vam omogoča 
neprekinjeno baliranje in zmanjša pogostost prekinitev delovanja
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Čisto do roba s sistemom EdgeWrap™
Priznani sistem EdgeWrap™ zagotavlja, da se mreža 
ovije od roba do roba bale in v nekaterih primerih 
oblikuje ovojnico preko roba bale

To zavaruje bale in pomaga, da bale ohranijo svojo 
obliko

To je zelo pomembno med pogostim transportom 
bale ali v primeru uporabe ločenega ovijalnika

Monitor IntelliView™ IV - nadzor 
na dotik
Intuitivni barvni zaslon na dotik 
IntelliView™ IV je idealen za 
profesionalno baliranje. Zaslon na 
dotik omogoča takojšnje nastavitve 
ključnih parametrov glede na 
spremenljive pogoje. Velik zaslon 
omogoča takojšnje spremljanje 
vseh ključnih parametrov baliranja

Tehnologija IntelliBale™
Tehnologija IntelliBale™ pomeni, da zmore balirka Roll-Belt komunicirati z vašim traktorjem. Samodejno 
bo zaustavila traktor, kakor hitro bo dosežena prednastavljena velikost bale, samodejno pa se bo pričelo 
tudi ovijanje z mrežo, nato pa se bo dvignila zadnja loputa. Senzor na pregradi za balo spremlja zaključek 
postopka in zapre zadnjo loputo, kakor hitro je bala izvržena. Nato se aktivira signal upravljalcu, da lahko 
nadaljuje z vožnjo.

Senzorji polnjenja bale
Nameščena sta dva senzorja za bale na vsaki strani komore za balo, 
ki neprestano spremljata profil polnjenja

Zaslon v kabini posreduje ta podatek do upravljalca, ki lahko nato 
prilagodi vožnjo glede na ta podatek

Končni rezultat so vedno enakomerne bale.

Model Različica rotorja Premer bale (cm) Širina bale (cm) Teža balirke (km)
Roll Belt 150 CropCutter™ ali SuperFeed™ 90 - 150 120 3.715

Roll Belt 180 CropCutter™ ali SuperFeed™ 90 - 180 120 3.815



 FINANCIRANJE, SERVIS, POPRODAJNA PODPORA

Nudimo vam ugodne in vam prilagojene pogoje financiranja.

Servis
Hitro iskanje rešitev; ker vaše delo ne more čakati. Za vas iščemo 
rešitve in poskrbimo, da ste v vsakem trenutku obveščeni: 
dokler niste 100% zadovoljni.

Poprodajna podpora
Če potrebujete informacije, ali pa imate vprašanje, nas brez 
zadržkov pokličite. Z veseljem vam bomo pomagali. Hitra 
dostava nadomestnih delov: kadar jih potrebujete in kjer jih 
potrebujete. 

Financiranje

Vaš pooblaščeni New Holland zastopnik:

Železarska c. 3, SI-3220 Štore • Tel.: +386 (0)3 780 57 12 (14, 15) • itro@itro.si • www.newholland.si

ITRO d.o.o., PE Štore




