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17 подсилени валци.

Режещ ротор със 7 ножа.

1,5 м диаметър.

работят в ROLLANT 620. Със  
своя голям диаметър те осигуряват 
висока производителност и  
голяма надеждност.

С 3050 среза/мин. ROTO CUT 
превръща ROLLANT 620 в идеалната 
преса с хедер за сухи материали. За 
постигане на идеална производителност 
и оптимално качество на сеното.

ROLLANT 620 вече е наличен с  
ROTO FEED или ROTO CUT. 
Диаметърът от 1,5 м ускорява 
потока на материала. 
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Само ако сте готови на всичко,  
можете да постигнете всичко.

Светът на CLAAS.

Работата не чака. Тя трябва да се извърши, овладее, 
понякога победи. И то добре, ефективно, всеки ден 
отново. Какво ни е необходимо, за да може не само  
да я вършим, но и да я вършим с удоволствие? 
 
Трябва да сме издържливи. И да имаме много сила. Да 
покажем, че сме силни. Но и да бъдем чувствителни, ако 
се наложи. Всъщност, качества, които ROLLANT 620 
подкрепя. Тя се справя с всяка задача. Готова е на 
всичко. За да се справите заедно с всичко, пред което  
се изправите.

Светът на CLAAS
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Преглед на моделитеРаботи всеки ден усърдно.  
И е лесна за поддръжка.

ROLLANT 620 RF.  
Праволинейната.

ROLLANT 620.  
Лесноподвижната.

ROLLANT 620 RC.  
Опитната.

Любимото занимание на ROLLANT 620: постоянната работа. Благодарение 
на издържливото задвижване, подсилените валци, както и лекотата на 
поддръжка и работа, ROLLANT 620 е максимално подходяща за 
всекидневна работа. 

Всяко изпълнение на ROLLANT 620 има своите силни страни. И все пак, 
всички те имат различни предимства:

 − Идеални за сухи материали като сено и слама
 − Надеждно връзване: сезал или мрежа по избор
 − Висока надеждност и производителност, благодарение на по-големите 
и по-силни валове 

 − Гребен, ROTO FEED или ROTO CUT
 − Лесна поддръжка и управление
 − Лесно и удобно управление чрез терминал OPERATOR

За размер на балите от 1,22 x 1,50 м 

ROLLANT 620 RC 620 RF 620

1 Ширина на подбирача 2,10 м □ □ –
2 Ширина на подбирача 1,85 м – – □
3 Kолела на подбирача □ □ □
4 Гребен – – □
5 ROTO FEED – □ □
6 ROTO CUT (7 ножа) □ – –
7 17 подсилени валци □ □ □
8 Настройка на налягането на машината □ □ □
9 OPERATOR □ □ □

10 Автоматично смазване на веригите □ □ □
11 Видимост към подбирача и връзването □ □ □

□  Предлага се      –  Не се предлага

За размер на балите от 1,22 x 1,50 м За размер на балите от 1,22 x 1,50 м

Слама СламаСлама

СенажСенаж Сенаж

Кои са силните й страни:
 − ширина на подбирача 2,10 м
 − многостранно приложима
 − система ROTO CUT със седем ножа
 − c висока производителност благодарение на новия ротор

Кои са силните й страни:
 − ширина на подбирача 2,10 м
 − с висока производителност благодарение на новия ротор
 − висока производителност, благодарение на ROTO FEED

Кои са силните й страни:
 − опростена машина, която няма нужда от много мощност
 − ширина на подбирача 1,85 м
 − НОВО: транспортна система с гребен с 16 зъбци за 
оптимален поток на материала

 − идеална за щадене на фуража: напр. люцерна
 − също така добра за сух материал като слама или сено

Силаж Силаж Силаж
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За да останеш добър,  
трябва винаги да си по-добър.

Техниката

Техниката.

Полето е голямо, времето не стига. Когато имаш машина, 
на която може да разчиташ, си щастлив. Машина, за 
която доброто не е достатъчно добро. За която не е 
достатъчно да е просто добра, а която се развива 
постоянно.

Ние правим точно това с технологии като ROTO FEED 
и ROTO CUT. С издържливи задвижвания, подсилени 
валци и много нови възможности. С доразработена 
концепция, която, в края на деня, дава възможност  
за повече пресовани бали. Ако съотношението цена-
качество е приемливо, тогава това не е просто добре,  
а още по-добре.
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Който е много гладен,  
не оставя нищо.

Управляваният подбирач.

Благодарение на голямата ширина на събиране не  
остава нищо, дори при неравномерни и широки откоси. 
Интелигентно управляваният подбирач се грижи за още 
по-добър поток на материала, особено при къс материал, 
и повишава значително експлоатационния живот.

Люлеещи се колела на подбирача.

Независимо каква ширина предпочитате, големите 
люлеещи се колела улесняват подбирача и го задържат 
в позиция. По този начин, дори и при големи скорости и 
придвижване в завой, се гарантира оптимално нагаждане 
към терена и се щади тревната площ. Колелата, които се 
настройват без инструменти, повишават комфорта.

Накратко.

 − Управляван подбирач с ширина 1,85 или 2,10 м за чисто събиране.
 − Оптимално нагаждане към терена и при високи скорости, благодарение на люлеещи  
се колела на подбирача

 − Оптимизирайте потока на материал с подбирач с добра видимост

ROLLANT 620 RC 620 RF 620

Ширина на подбирача 2,10 м □ □ –
Ширина на подбирача 1,85 м – – □
Люлеещи се колела на подбирача □ □ □
Управляван подбирач □ □ □

Винаги следите подбирача.

Подбирачът винаги се вижда от кабината на водача. 
Водачът може по всяко време да промени скоростта 
и потока на материала в зависимост от количеството 
фураж. Или при необходимост да управлява машината 
с максимално натоварване. Опасността от запушване 
е минимизирана. Това означава: максимален комфорт  
на придвижване и по-малък риск.

□  Предлага се      –  Не се предлага

Подбирач

НОВО
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ROTO FEED | гребен Когато се концентрираме върху същественото, 
успяваме да приключим по-бързо.

Накратко.

 − Оптимален поток на материала и равномерно пълнене с ROTO FEED
 − Перфектна форма на балите при голямо тегло на балите, благодарение на 
спираловидния ротор 

 − Гребен за най-добро качество на фуража при висока производителност

Нов начин на подреждане на  
роторните звезди.

Ако не искате да режете реколтата и искате големи  
тегла на балите, както и висока производителност, 
транспортният ротор ROTO FEED се грижи за 
равномерен поток на материала от подбирача до 
камерата за пресоване. 

Максимална производителност при  
потока на материала. ROTO FEED. 

ROLLANT 620 RF – стандартно със система ROTO FEED. 
Роторните звезди на транспортния ротор са подредени 
в динамични спирали – това гарантира равномерно 
прибиране и производителност от най-високо ниво. 
Системата е изключително подходяща за чувствителни 
култури, както например люцерна. Поради спираловидната 
подредба реколта се щади и се получава първокачествен 
фураж – естествено с отпимална форма на балите. 

Пресоване без рязане: с гребена.

ROLLANT 620 с гребен е перфектна за стопанства, които 
искат да съберат реколтата безопасно, без да я режат 
и предпочитат щадящото ѝ обработване. Гребенът 
постоянно придърпва материала от подбирача и го 
транспортира активно в камерата за пресоване. Това 
е предпоставката за висока производителност.
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ROTO CUTВеликолепната седморка.  
И това не е приказка.

Накратко.

 − Режещ ротор със 7 ножа ROTO CUT с обезопасяване на отделните ножове
 − Равномерно пълнене благодарение на спираловидния режещ ротор
 − Максимално качество на среза при сено или слама

Седем ножа за по-голяма 
производителност: ROTO CUT.

С ROTO CUT ROLLANT 620 RC се превръща в идеалната 
преса с хедер  – надеждна, бърза и прецизна. Гребенът, 
използван досега в ROLLANT 260, в ROLLANT 620 RC бе 
заменен от спираловиден режещ ротор. Резултатът? 
Много просто: повече производителност. 

Предимствата на режещият ротор 
накратко:

 − спираловидна подредба на зъбците
 − 4-звезден ротор за малки пакети нарязан материал
 − Комбинирана скреперна система между и в  
двойните зъбци.

 − Индивидуални предпазители за ножовете
 − Хидравлично включване на ножовете

Изключително високо качество на среза.

Режещият ротор със 7 ножа на ROLLANT 620 RC  
работи с 4-звездни двойни зъбци. Ножът: обезопасен. 
Стоманата: двойно закалена. Най-добрата предпоставка 
за фураж с топ качество при сеното и сламата. Фуражът 
се реже късо и на точни малки порции, които се 
уплътняват значително повече и се разпадат по-лесно.

Типично за CLAAS. 

Винаги една стъпка напред: ROLLANT 620 с  
ROTO CUT работи с точно 3050 среза на минута – 
толкова бърза може да бъде една балопреса за  
кръгли бали.
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Работи гладко.  
И то цял живот.

Перманентно смазване на задвижването.

От резервоар 3,4 л новите разпределители на смазочната 
система снабдяват всяка верига индивидуално с точното 
количество масло, необходимо за дейността. Така си 
спестявате ценно време за поддръжка – и пари.

Дълговечно, подсилено задвижване.

Гаранция за висока плътност на пресоването са силните 
вериги на задвижването на ROLLANT 620. Те работят 
надеждно, без ограничения и осигуряват пълна 
безопасност при работа.

Оптималното натягане на веригите 
е гарантирано.

Валците се задвижват и променят формата си. Поради 
това задвижващата система произвежда идеални форми 
на балите дори и при изключително сухи условия на 
събиране на реколтата. Още един довод: самонасочващи 
се натегателни устройства за вериги с пружини, 
гарантират оптималното натягане на веригите. 

Задвижване

Накратко.

 − Автоматичното смазване на веригите спестява усилията по поддръжката.
 − По-дълъг експлоатационен живот, благодарение на изключително здравите 
задвижващи вериги.

 − Натегателни устройства за вериги с пружини оптимизират натягането.
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Поставете реколтата под налягане.

Издържливи стоманени валци.

17-те стоманени валци на ROLLANT 620 бяха 
допълнително доразвити и сега са по-силни 
и по-стабилни. Те пресоват реколтата на твърди бали  
със стабилна форма и позволяват балите да се въртят 
безопасно, дори и при много сухи условия на на 
събиране на реколтата. Новите пресоващи валци, 
разположени на най-натоварените позиции на камерата 
за пресоване гарантират максимална безопасност на 
работа при всички условия.

По-добро задвижване на балите, 
благодарение на новата форма на валците.

Моделите ROLLANT от много години преработват 
реколтата във висококачествено оформени бали. Не на 
последно място това се дължи  на индивидуалните 
стратегии за напасване на обема на нашите камери за 
пресоване. Диаметърът на валците на ROLLANT 620 бе 
увеличен. Това води до задвижване на балите оптимално 
съгласувано с камерата за пресоване. И до перфектно 
оформени резултати при всякакви условия – независимо 
дали сенаж, сено или слама. 

Бързо се отваря, бързо се затваря: 
задният капак.

Благодарение на двойно действащия хидравличен 
цилиндър, задния капак се отваря много бързо. 
Доказалият се изтласквач на бали се грижи балите да се 
изтърколят на голямо разстояние от пресата, за да може 
задният капак да се затвори безпроблемно. Отпада 
връщането на поставянето на бали в изходна позиция. 
Това спестява време, щади трактора и улеснява водача.

Камера за пресоване | Валци

Накратко.

 − НОВО: подсилени валци за максимална безопасност при работа
 − Задвижване на балите, перфектно съгласувано с камерата за пресоване, 
благодарение на новата форма на валците

 − По-бързо и безопасно изтласкване на балите
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Стабилното начало води до успешен край.

Перфектна форма благодарение на  
новото опаковане в мрежа.

Дали сезал или мрежа, с ROLLANT 620 правите всичко 
правилно. Новата система за опаковане в мрежа работи 
по-надеждно от когато и да било и спестява много време. 
Опаковането става напълно автоматично за няколко 
секунди. Воденето на мрежата е преработено. Освен 
това има и оптимизирана спирачка на мрежата. Двете 
заедно гарантират добро опаковане и по-красива форма 
на балите. При това добре обмисленото водене на 
мрежата гарантира обтегнато опаковане по цялата 
ширина, също така опакова здраво и ръбовете.

Вашата алтернатива: връзване със сезал.

Имате избор и при връзването със сезал – между  
ръчно и автоматично стартиране на връзването. Ако се 
достигне желаното крайно налягане, във втория случай 
връзването се стартира автоматично и водачът получава 
визуална и звукова информация в кабината.

Винаги следите връзването.

Независимо кой начин на връзване изберете – винаги 
имате пълна видимост. Дори и по време на движение 
ROLLANT 620 Ви предлага директна видимост към 
системата за връзване и Вие сте максимално 
информиран за състоянието и напредъка.

Връзване

Накратко.

 − Бали с перфектна форма: с новото опаковане в мрежа
 − Изборът е Ваш: Опаковане в мрежа или връзване на сезал
 − Директна видимост към системата за връзване
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Управлението.

Въпреки, че обичате работата си, все някога искате  
да я свършите. Затова, всеки ден даваме най-доброто  
от себе си, за да Ви подкрепим във всекидневните Ви 
дейности. С добри идеи. Със стабилни уреди. С 
иновативна техника. Лекотата на управлението и 
големият комфорт винаги са жизнено важни.

Управлението.Каква трябва да бъде тежката работа?  
Лека като игра.
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Надеждността на работата се повишава. 
С натиск на бутона.

Реагирайте гъвкаво, работете удобно.

В забързаното време на прибиране на фуража, често 
е важна всяка минута. Добре е, ако имате надежден 
технически помощник. С новият OPERATOR управлявате 
основните функции удобно от седалката чрез бутони за 
директен избор. 

Изберете начина на връзване – мрежа или сезал – 
и нагласете индивидуално автоматичния старт на 
връзване. Имате възможност, например при остатъчни 
откоси, да задействате ръчно процеса на връзване.

По всяко време, чрез брояч на балите на терминала, 
имате представа за постигнатата производителност. 
Четири светодиода Ви информират за неизправности по 
връзващите механизми. Така постигате перфектен 
контрол над Вашия ROLLANT.

Всичко пред погледа Ви. Това е във 
възможностите на OPERATOR.

 − Автоматично стартиране на връзването
 − Предварителен избор на мрежа или сезал
 − Показание за налягането на връзването
 − Брояч на бали: бали на ден и общ брой на балите
 − Активиране на ножовете

OPERATOR

Накратко.

 − OPERATOR с интуитивна концепция за управление
 − Всички функции пред погледа Ви
 − С OPERATOR разполагате с цялата информация

Всички данни под контрол с OPERATOR.

Сменящите се водачи и променящите се условия са на 
дневен ред при събирането на реколтата. С OPERATOR 
можете да програмирате пресата за съответните условия 
преди да започнете дейността. По време на процеса на 
пресоване и връзване имате постоянен контрол над това, 
което се случва зад трактора. Освен това, терминалът Ви 
дава точна информация за броя на пресованите бали за 
един ден, за общия брой на балите и за общите часове.
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CLAAS Service & PartsЗа да продължите напред.  
CLAAS Service & Parts.

Изискванията Ви са важни.

Можете да сте сигурни: Когато се налага, сме на Ваше 
разположение. Навсякъде. Бързо. Надеждно. Ако 
е нужно, 24 часа в денонощието. С прецизното решение, 
необходимо за Вашата машина, за Вашето предприятие. 
За да продължите напред.

Части и принадлежности ORIGINAL.

Пригодени специално за Вашата машина: точно 
съгласувани резервни части, висококачествени работни 
вещества и полезни принадлежности. Използвайте 
широката продуктова гама на нашите предложения, от 
която ще Ви осигурим точното решение, необходимо за 
100-процентовата експлоатационна надеждност на 
Вашата машина. За да продължите напред.

За Вашето предприятие:  
CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS Ви предлага една от най-богатите, 
независими от марката или предназначението, програми 
за резервни части за всички аграрни приложения във 
Вашето предприятие. За да продължите напред.

Винаги актуални.

Търговските партньори на CLAAS са сред най-добрите 
предприятия за земеделска техника по света. Техниците 
са отлично квалифицирани и са оборудвани със 
съответните специални и диагностични инструменти 
според изискванията. Сервизът на CLAAS е синоним на 
висококачествена работа, напълно съответстваща на 
очакванията Ви по отношение на компетентността 
и надеждността. За да продължите напред.

Надеждността може да се планира.

Нашите сервизни продукти ще Ви помогнат да повишите 
експлоатационната надеждност на Вашите машини, да 
сведете до минимум риска от загуби и точно да 
калкулирате разходите. CLAAS MAXI CARE Ви предлага 
предвидима надеждност за Вашата машина. За да 
продължите напред.

От Хам по целия свят.

Централният ни склад за резервни части бързо и 
надеждно доставя пълния асортимент части ORIGINAL по 
целия свят. Вашият местен партньор на CLAAS ще Ви 
предложи решението в рамките на най-кратък срок: за 
Вашата реколта, за Вашето предприятие. За да 
продължите напред.

Разрешаване на проблеми чрез 
дистанционна диагностика:  
CLAAS TELEMATICS.

CLAAS TELEMATICS във Вашата машина обединява два 
важни за Вас аспекта: бързата помощ от сервизните 
техници на CLAAS плюс икономическите предимства от 
Вашата работа, благодарение на свързването в безжична 
мрежа. Решаваме проблемите Ви на място, дори и да не 
ни виждате. За да продължите напред.

Логистичния център за части на CLAAS в Хам,
Германия, разполага с над 15 000 различни

части на повече от 100 000 м² площ.
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Технически данниСъс сигурност по бърз.

По-бързо придвижване, по-бързо спиране.

За всички, които, между обработването на терените, 
желаят да могат да изминават безопасно дълги 
разстояния по пътищата, да работят на терени под 
наклон, а също и с малки трактори или просто искат да 
нагодят допустимата скорост на движение на ROLLANT 
към възможностите на своя трактор, CLAAS предлага 
две различни спирачни системи: пневматична 
и хидравлична спирачна система. Включена при всички 
спирачни системи: лесна за управление ръчна спирачка.

Щадене на почвата: големи гуми.

За максимално щадене на почвата, дори при мокри 
условия и спокоен ход, имате избор между три различни 
размера големи гуми.

11.5/80-15.3 8PR

●  Серийно производство      ○  Опция       –  Не се предлага

ROLLANT 620 RC 620 RF 620

Окачване
Обороти на силоотводния вал об./мин 540 540 540
Единичен широкоъгълен карданен вал със свободен ход, съединител ● ○ ○
Единичен широкоъгълен карданен вал с предпазителен съединител ● ● ●
Необходима мощност к.с. 80 80 80

Подбирач
Ширина м 2,10 2,10 1,85
DIN пирина на събиране м 1,90 1,90 1,65
Единичен управляващ вентил за повдигане на подбирача и ножовете ● ● ●
Зъбци на редица 32 32 32
Отстояние на зъбците мм 70 70 70
Колела на подбирача Неподвижно (махало  ) Неподвижно (махало ○) Неподвижно (махало ○)

Подаване
Принудително прибиране с ROTO CUT ROTO FEED гребен
Брой ножове 7 – –

Хидравлична връзка
Единичен управляващ вентил за повдигане на подбирача ● ● ●
Двойно действащ управляваш вентил за цилиндъра на задния капак ● ● ●

Подаване
Брой пресоващи валци 17 17 17
Автоматично връзване на двоен сезал ● ● ●
Опаковане в мрежа ROLLATEX ● ● ●
Ролки със сезал в кутията за сезал 6 6 6
Мрежи 2 2 2
Налягане на пресоване на машината, което може да бъде настроено ○ ○ ○
Рампа за бали ○ ○ ○
Ново смазване на веригите ● ● ●

Размери на камерата за пресоване
Ширина м 1,22 1,22 1,22
Диаметър м 1,50 1,50 1,50

Обслужване
OPERATOR ● ● ●

Гуми
11.5/80-15.3 8PR ● ● ●
15.0/55-17 10PR ○ ○ ○
19.0/45-17 10PR ○ ○ ○
Шийкa на ос ● ● ●
Пневматична спирачна система ○ ○ ○
Хидравлична спирачна система ○ ○ ○
Активна хидравлична спирачна система ○ ○ ○

Размери и тегло
Дължина м 5,08 5,08 5,08
Ширина м 2,47 2,47 2,47
Височина м 2,97 2,97 2,97
Маса кг 3470 3250 3250

CLAAS се старае непрекъснато да обновява продуктите в съответствие с изискванията в практиката. Затова са възможни промени. Данните и снимките следва да се разглеждат като 
ориентировъчни и могат да показват допълнително оборудване, което да не се предлага серийно. Тази брошура се издава за разпространение в цял свят. Информация за техническото 
оборудване може да откриете в ценовата листа на Вашия дилър на CLAAS. По време на снимките част от предпазните съоръжения бяха свалени. Това бе направено единствено с цел да 
се покаже по-ясно дадена функция и не бива да се извършва собственоръчно поради риск от нараняване. В това отношение бихме желали да насочим вниманието Ви към съответните 
указания в ръководството за употреба.

15.0/55-17 10PR 19.0/45-17 10PR
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