
Construită pentru a răspunde oricăror nevoi

PRESĂ DE BALOTAT CU 
CAMERĂ FIXĂ PENTRU  
BALOȚI CILINDRICI
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Presa de Balotat cu Cameră Fixă pentru 
Baloți Cilindrici John Deere este fabricată în 
Europa de către o echipă profesionistă, 
dedicată, care se afl ă la Arc-lès-Gray în 
Franța� Tehnologiile avansate asigură 
efi ciență și facilitarea operaţiunilor�

CALITATE DE
TOP PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ

Tradiția noastră îndelungată de a produce mașini agricole de înaltă calitate este 
continuată de noua gamă de prese de balotat cu cameră fi xă pentru baloți cilindrici� 
Indiferent dacă căutați simplitate sau nu, există o Presă de Balotat cu Cameră Fixă 
pentru Baloți Cilindrici John Deere potrivită pentru dumneavoastră și operațiunile 
dumneavoastră�

Aceasta s-a dovedit a fi  prima dintr-un lung șir de prese de balotat 
John Deere, fi abile și efi ciente fabricate în urmă cu peste 60 de ani.
De atunci am livrat mai mult de 350,000 unități pentru a satisface
clienții din toată lumea.
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Iată o prezentare a capacităților și punctelor forte ale Camerei 
Fixe pentru Baloți Cilindrici� Alegerea presei de balotat potrivite 
pentru operațiunile dumneavoastră nu a fost niciodată mai 
ușoară� Indiferent de alegerea făcută, puteți fi  siguri că aceasta 
a fost fabricată pentru a îndeplini standardele fără 
compromisuri ale mărcii John Deere: calitate și fi abilitate�

Presa de balotat cu cameră fi xă pentru Baloți Cilindrici 
de la John Deere reprezintă produsul descoperirilor 
adunate din fi ecare colț al lumii. Pe tot parcursul 
dezvoltării acestor mașini am fost ghidați de opiniile 
și ideile nenumăraților fermieri, fi rme de servicii 
agricole și dealeri din întreaga lume.

F440E/450E  

Ușoară și economică� Robustă și compactă� 
 – Ideală pentru utilizare regulată 
 – Valoare excelentă 
 – Funcționează cel mai bine pentru culturile uscate

Productivitate Paie Fân Siloz

F441M  

Versatilitate pentru culturi multiple� Operare efi cientă� 
 – Utilizare inteligentă, versatilă 
 – Produs calitativ cu opțiuni multiple
 – Performanță în culturi multiple 
 – Alegerea camerei de balotat

FACE FAŢĂ CU 
SUCCES ORICĂREI 
RECOLTE
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CAPACITĂȚI IMPRESIONANTE

GAMĂ LARGĂ

C441R  

Capacitate ridicată� Sistem efi cient de înfoliere� 
 – Osie unică sau în tandem 
 – Excelentă pentru toate tipurile de recolte

F441R  

Capacitate ridicată� Concepţie pentru sarcini grele� 
 – Construită pentru utilizarea unui mare volum 
 – Opțiuni premium 
 – Excelent pentru toate tipurile de recolte
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O MAI MARE GREUTATE A BALOȚILOR  

 – 1,21 m lățimea camerei de balotare 
 – 1,25 – 1,5 m reglarea diametrului balotului 
 – densitatea reglabilă a balotului

O MAI BUNĂ CALITATE A RECOLTEI  

 – 40 mm distanța între cuțite
 – protejate individual, cuțite cu tratație termică 
dublă

 – presiune ultra scăzută pe sol

O MAI MARE PRODUCTIVITATE  

 – sistem de alimentare lider pe piață
 – o capacitate de până la 210 cp 
 – viteza brațelor de înfoliere este de 40 rotații
pe minut

O MAI MARE ROBUSTEȚE  

 – rulmenți supradimensionați, sigilați optim 
 – tracțiune mai puternică (cutie de viteze, lanțuri) 
 – Dinții rotorului din oțel Hardox®

TIMP MAI MARE DE FUNCȚIONARE 

 – splendid în condiţii de paie foarte uscate
și material însilozat extrem de umed 

 – sistem unic de deblocare 
 – întreținere minimă, instalare ușoară

PESTE AȘTEPTĂRILE 
DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a înțelege cum poate balotarea să fi e productivă și
plină de satisfacții, trebuie doar să lucrați cu o presă de balotat 
John Deere. Asta pentru că nu ne oprim niciodată din lucru 
pentru a menține succesul maşinilor noastre, asigurându-ne
că întotdeauna oferă mai mult decât vă puteți aștepta.

Hardox® este o marcă înregistrată a grupului de companii SSAB.
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CALITATE ȘI EFICACITATE

PERFORMANȚĂ ȘI PRODUCTIVITATE
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PRESELE DE BALOTAT 
F440E ȘI F450E� 
SIMPLITATE ȘI ROBUSTEȚE�

CAPABILE ȘI PUTERNICE

SIMPLE ȘI EFICIENTE

Sistem de alimentare  

Sistemele de top din industrie permit o balotare 
mai rapidă a brazdelor grele și măresc limitele de 
înfundare� Alegeți între o lățime a pick-up-ului de 
1,5 m și 1,9 m�

Tot ceea ce aveţi nevoie. Maşina ideală. 
Nu este nevoie să investiți într-o presă de balotat de top când 
operațiunile dumneavoastră nu necesită un asemenea utilaj agricol 
sofisticat. Presele noastre de balotat F440E și 450E au fost 
concepute în mod special pentru operațiuni care sunt cel mai bine 
folosite de o presă de balotat economică, simplă și robust proiectată.

Ideală pentru micii fermieri de animale care își taie propriile furaje sau ca un utilaj 
agricol de rezervă pentru operațiuni mai ample� Sunt disponibile cu sistemele de 
legare cu sfoară și înfășurare cu plasă care produc baloți cu diametrul de 1,2 m 
(F440E) sau 1,5 m (F450E) diametrul baloților cu un pick-up de 1,5 m sau un 
pick-up de 1,9 m pentru brazdele mai grele�
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Sistemul de legare 

Sistemele de legare de o calitate dovedită – 
cu plasă sau sfoară, produc baloți uniformi  
şi bine legați�

Panoul de control  

Acest panou de control cu 3 butoane simple nu 
putea fi mai ușor de utilizat� Comutarea� Așteptați 
ca soneria să sune și lumina butonului „stop” să 
clipească� Apoi apăsați pe butonul legare cu sfoară 
sau înfășurare cu plasă pentru o ambalare îngrijită 
în funcţie de preferinţele dumneavoastră�

Cameră de balotat  

Sistemul benzii transportoare poate evacua baloți 
densi ambalați cu diametrul de la 1,20 m până  
la 1,5 m�
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Capacitate ridicată a 
sistemului de alimentare 

Alimentatoarele de înaltă 
performanță permit o 
balotare mai rapidă a 
brazdelor grele și măresc 
limitele de înfundare�

Podeaua tip drop-fl oor 

Pentru deblocare material 
şi montată în formă de 
paralelogram, platforma cu 
aţionare hidraulică înlătură 
cele mai difi cile blocaje 
chiar și în zona melcilor de 
acţionare�

Dimensiunea camerei
de balotat 

Camera cu lățime de
1,21 m mărește la maximum 
greutatea balotului și 
produce baloți cu un 
diametru de la 1,25 m până 
la 1,35 m� 

Tehnologia camerei
de balotat 

Disponibilă cu un sistem cu 
bandă transportoare sau cu
17 (F441M) sau 18 (F441R)
12 cilindri canelaţi� Camera 
extinde capacitățile de 
abordare a culturilor 
multiple�

Componente rezistente 

Patru (F441M) sau cinci 
(F441R) bare cu degete de 
pick-up fi xate pe rulmenții 
cu bile, lanțuri pentru 
sarcini grele, role din oțel 
modernizate şi rulmenți 
supradimensionați 
prelungesc durabilitatea� 

RotoFlow HC este un sistem de 
alimentare foarte bun pentru
culturi multiple�

Platforma drop-fl oor oferă 
o deblocare a materialului 
hands-free�

Pick-up-ul MaxiCut HC este 
disponibil cu 13 sau 25 de cuțite�

Hardox® ieste marcă înregistrată a grupului de companii SSAB.

Presele de balotat F441M & F441R.
Tehnologie de vârf în domeniu 

Acestea sunt caracteristicile care contribuie la succesul F441M și
F441R Aceste prese de balotat împart multe componente de bază şi 
caracteristici de la presa noastră de balotat de top. Astfel încât veți benefi cia 
de viteza și fi abiliatea tehnologiei noastre de balotare-lider de piață.
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Tren de rulare puternic 

Trenul de rulare integrat, 
împreună cu cutia de viteze 
în formă de T, transmit până 
la 137CP (F441M) sau 210CP 
(F441R) pentru a menține 
viteza pe câmp, chiar și în 
condiții difi cile�

Sistem de balotare cu 
plasă ușor de utilizat 

Setare și urmărire ușoare, 
instalarea se efectuează 
fără scule, în mai puțin de 
1 minut� 

Pneuri agricole
cu fl otație mare 

Compactare redusă a
solului� Disponibil cu pneuri 
cu dimensiuni de până la 
500/55-20 (F441M) sau 
600/50-22�5 (F441R)�

Acces excelent și 
întreținere ușoară  

Uși laterale monobloc, 
banc central de gresare, 
lanț cu sistem de 
auto-ungere și design 
optimizat pentru 
prevenirea acumulării
de material recoltat, 
permiţându-vă să vă 
întoarceți acasă mai 
devreme după o zi lungă 
de muncă�

Baloți cu densitate ridicată 

Baloții noștri sunt denși și 
își păstrează forma chiar și 
după mai multe operațiuni 
de manipulare – tipic pentru 
baloții produși de presele de 
balotat John Deere�

TEHNOLOGIE INOVATOARE

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ
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Podeaua tip drop-floor  

Sistemul opțional de decuplare a podelei 
de coborâre utilizează un mecanism unic de 
paralelogram� Este cel mai des folosit pe piață, 
permițând eliminarea blocajelor de material din 
balotieră�

Rotoare cu capacitate ridicată 

Pentru fân și paie alegeți RotoFLow HC, pentru 
tăierea de siloz folosiți tocătorul cu 13 cuţite 
MaxiCUT HC13 cu pretăiere� Aceste pick-up-uri 
galvanizate cu capacitate ridicată de 2 m sau 2,2 m 
sunt rezistente la rugină, au dinți tip Hardox®,  
sunt foarte durabile și oferă un flux de cultură 
mult mai lin�

Pick-up-uri 

Pick-up-urile sunt disponibile cu lățimi de 2 m 
sau 2,2 m� Designul barelor cu camă face față 
cu ușurință celor mai scurte și lipicioase culturi� 
Toate barele cu degete sunt protejate de rulmenți 
cu bile�

F441M� 
VERSATILITATE PENTRU CULTURI 
MULTIPLE� OPERARE EFICIENTĂ�

Presa de balotat F441M, care oferă balotare pentru culturi multiple, este 
ideală pentru un volum mediu sau pentru operațiuni cu volum scăzut în 
care un interval de timp limitat necesită capacitate ridicată, iar viteza este 
esențială. Dispunând de multe caracteristici, presa de balotat reprezintă un 
pachet cu valoare ridicată care va da dovadă de fiabilitate, an după an.

Hardox® ieste marcă înregistrată a grupului de companii SSAB.
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Tip „Multicrop”

Sistemul cu bandă  transportoare este soluția 
ideală pentru operațiunile culturilor multiple�

Tip „Silage Special”  

Aplicațiile pentru siloz sunt cel mai bine deservite 
de sistemul de cilindri, care are o serie de 12 cilindri 
agresivi canelaţi�

Alegerea camerei de balotat 
Puteți alege între cele  
două modelele de cameră 
concepute în acest sens, 
ambele au o lățime de 1,21 m 
pentru o greutate optimă a 
balotului.

Monitoare Bale Trak  

Sunt disponibile două monitoare� Monitorul Bale 
Trak Easy oferă un control de bază pentru legare 
în plasă și cu sfoară, Monitorul Bale Trak are în plus 
indicatorul pentru diametru, gestionarea legării 
cu plasă și sfoară, precum și o vizualizare în ecran 
complet� 
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Pick-up

Tehnologia barelor cu camă oferă o performanță de 
neînvins la culturi scurte sau lipicioase precum siloz 
la a doua sau a treia tăiere iar interacțiunea precisă 
dintre degete și rotor asigură un flux constant şi lin 
a materialului recoltat� Productivitatea ridicată este 
asigurată prin utilizarea degetelor cu diametrul de 
6 mm, fixate pe nu mai puțin de cinci bare�

Capacitate ridicată. Concepţie pentru sarcini grele. 
Presa noastră de balotat de top este F441R.

PRESA DE BALOTAT F441R� 
NOUA REFERINȚĂ

Special concepută și proiectată pentru a oferi performanțe excelente pe câmp, 
presa de balot F441R oferă legendara calitate și fiabilitate John Deere� O inspecţie 
amănunțită arată o atenție deosebită la detalii și tehnologia inovatoare care a fost 
special concepută pentru presa de balotat F441R�
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15|

Noua cameră de balotare versatilă 

12 cilindri agresivi cu nervuri din
oțel de calitate superioară� Al 18-lea 
cilindru opțional poate reduce 
consumul de combustibil cu până la 
7%� Atât densitatea balotului cât și 
diametrul sunt setate din cabină prin 
conexiunea ISOBUS�

Durabilitate extinsă 

Rulmenții supradimensionați în 
carcase turnate, protecția dublă, 
lanțurile RC100 HD și cutia de 
viteze în formă de „T” asigură 
gestionarea unei puteri de până 
la 210 CP�

Rotoarele de pretăiere de mare capacitate
cu 13 sau 25 de cuţite 

Puteți alege între pick-up-uri de 2 m sau 2,2 m care 
au zimți unici din oțel inoxidabil şi dinți tip Hardox®� 
Lungime de tăiere teoretică de 80 mm sau 40 mm�

Rulment de etanșare 

Rulmenții complet gresaţi sunt protejați printr-un 
design triplu combinat cu o pereche de 4 buze� 
Materialul exterior nu poate penetra și deteriora 
sistemul�

Monitoare  

Alegerea monitoarelor, inclusiv GreenStar 1800, 
folosind tehnologii standard sau ISOBUS, toate 
oferă o interfață prietenoasă cu utilizatorul�

Hardox® ieste o marcă înregistrată a grupului SSAB
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Ne-am provocat pe noi înșine pentru a creea cea mai 
nouă presă de balotat cu sistem de înfoliere și iată-ne 
ajunși aici. Aceasta combină presa de balotat simplă 
premium F441R și sistemul tip masă de transport 
John Deere, într-un format scurt și compact cu un
stil practic și modern.

Rezultatul îl reprezintă modelul C441R Combi� O mașină perfect 
echilibrată care este disponibilă cu osie simplă sau în tandem�

Presa de balotat C441R Combi. 
Pentru sarcini grele Capacitate 
ridicată. Satisfacție de top.

Podeaua tip drop-fl oor asigură deblocarea materialului�MaxiCut HC este disponibil cu 13 sau 25 de cuțite�
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Disponibilă de asemenea și cu osie unică�

Toate punctele forte ale 
presei de balotat F441R 

Același sistem de alimentare 
cu capacitate mare, sistem 
de deblocare material prin 
podeaua tip drop-fl oor, 
specifi cațiile camerei de 
balotat și arborele cardanic 
puternic reprezintă 
punctele forte ale presei 
de balotat F441R�

Componente pentru
sarcini grele 

Cinci bare cu degete de 
ridicare montate pe 
rulmenți cu bile, lanțuri 
pentru sarcini grele, cilindru 
modernizat din oțel, 
rulmenți supradimensionați 
şi degete tip Hardox® la 
rotor�

Acces excelent 

Sistem de stocare pentru 
folie brevetat pentru 
schimburi rapide și 
reîncărcări cu rulouri de 
20 kg� Deschiderea largă a 
panourilor laterale permite 
întreținerea și reglarea 
ușoare�

Sistem tip masă de 
transport (TTS) și sistem
de înfoliere

Sistemul efi cient de 
transferare a a baloţilor 
previne deformarea 
acestora� La 40 de rotații 
pe minut,viteza brațului
de împachetare asigură o 
balotare bine echilibrată și 
performanţa înfolierii�

Adaptată pentru orice 
condiții de pe câmp 

O gamă extrem de largă
de pneuri cu fl otație este 
disponibilă pentru ambele 
versiuni de osii ( simplă și în 
tandem ), reducând la minim 
presiunea la sol și 
deteriorarea solului�

PRESA DE BALOTAT ȘI ÎNFOLIAT COMBI

TEHNOLOGIE CARE VĂ AJUTĂ SĂ ECONOMISIŢI TIMPUL

Hardox® este o marcă înregistrată a grupului de companii SSAB
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Rotoare de mare capacitate cu 13 sau 
25 de cuţite 

Puteți alege între pick-up-uri de 2,0 m sau 2,2 m cu 
benzi din oțel inoxidabil și dinți tip Hardox®� 
Lăţime teoretică de tăiere de 80 mm sau 40 mm�

Noua cameră de balotare 
versatilă 

12 cilindri agresivi cu nervuri 
din oțel de calitate superioară� 

A 18 lea cilindru opțional poate reduce 
consumul de combustibil cu până la 7%� 

Atât densitatea balotului cât și diametrul 
acestuia sunt setate din cabină�

Toate avantajele F441R. Sistem de înfoliere de înaltă 
performanță. 
Producerea mai multor baloți într-o zi este posibilă 
datorită sistemului tip masă de transport (TTS) 
John Deere de înaltă performanţă.

Permite ca un balot să fie ținut pe masă în timp ce următorul balot se 
formează și apoi scoate ambii baloți în același timp� Acest lucru 
economisește timp, simplifică logistica de colectare 
și accelerează recoltarea�

PRESA DE BALOTAT C441R� 
CEL MAI PERFORMANT COMBI�

Hardox® este o marcă înregistrată a grupului de companii SSAB
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Alegerea monitoarelor  

Compatibilitatea ISOBUS înseamnă că C441R poate fi operată și 
controlată de o gamă largă de monitoare ISOBUS disponibile,începând 
cu afișajul 1100 în configurația de bază� Prin urmare există mai puține 
motive să părăsiți cabina în timpul lucrului�

SISTEM RAPID DE ÎNFOLIERE

MAI MULȚI BALOȚI PE ZI

Sistem de încărcare rapidă a rulourilor de folie 

Acest sistem John Deere menține o productivitate ridicată prin furnizarea 
unei reîncărcări rapide și simple a rulourilor de folie�

Masa de transport 

Tranzitarea baloților din cameră pe masă se realizează rapid și lejer, prevenind 
deformarea balotului care ar putea face ca aerul să fie prins sub folie� La 40 de 
rotații pe minut, noi brațe de ambalare aplică 5 straturi de folie la o viteză 
uluitoare� Aceasta este viteza optimă pentru cea mai productivă interacțiune 
între presa de balotat și sistemul de ambalare�
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Produsele pentru împachetare a materialului recoltat marca 
John Deere vă oferă două avantaje importante. Acestea cresc 
performanța presei de balotat John Deere și sunt fabricate 
pentru a vă oferi cea mai bună protecție pentru baloții 
dumneavoastră.

XtraTwine. Reducerea costurilor, îmbunătățirea efi cienței. 

Sfori extra puternice pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră, în suluri 
de alimentare uşoară � 

XtraFilm Stretchwrap. Strânge și protejează mai bine, pentru mai
mult timp. 

Folie puternică, inhibitoare puternice UV și o rezistență excepțională la 
rupere și străpungere� 

Cover-Edge | Lider în protecția marginilor. 

Plasa acoperă marginea balotului, eliminând „umerii” balotului� 

XtraNet. Balotează toată ziua pentru mai puțin. 

Proiectat special pentru presa dumneavoastră de balotare cu sistem 
de încărcare ușoară� Puternic, lung și lat�

CREȘTEREA 
VALORII 
BALOTULUI

XtraTwine

Rolă CoverEdge Rolă XtraNet

XtraFilm Stretchwrap
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Agricultura modernă nu este doar o chestiune
de gestionare a unei ferme – trebuie să gestionați
o întreprindere complexă.

De aceea, maximizarea performanțelor și a productivității 
depind de o bună conectare� MyJohnDeere�com face lucrurile 
mai simple� Vă permite să rămâneți conectat cu tractorul 
dumneavoastră prin intermediul smartphonului, tabletei sau 
PC-ului de birou�

OPTIMIZAREA 
PRODUCTIVITĂȚII CU 
SOLUȚII INTEGRATE

CATEGORIC UN 
BALOT MARCA 
JOHN DEERE

Acces de la distanţă a ecranului din cabină (RDA) 
cu JDLink 

Sistemul de telemantică JDLink combină locația 
utilajului agricol și datele de performanţă cu 
Remote Display Access marca John Deere� Aceasta 
permite optimizarea utilajului, suport operator de 
la distanță și transfer continuu de date agronomice� 
Neprețuită pentru managerii afl ați la distanță, 
operatorii de fl ote și dealeri�
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Specificaţii

F440E* F450E*

BALOT

Diametru (m) 1,20 1,50

Lăţime (m) 1,20 1,20

PICK-UP

lăţime (m)/(lăţime Din) 1,90 m (1,79 m DIN) 1,90 m (1,79 m DIN)

– –

Bară cu degete 4 bare cu degete cu design cu came și poziție reglabilă 4 bare cu degete cu design cu came și poziție reglabilă

Sistem de compresie a materialului recoltat Tije pentru compresie Tije pentru compresie

Roţi de ghidare Pneumatic, poziţie fixă cu 7 poziții de reglaj Pneumatic, poziţie fixă cu 7 poziții de reglaj

SISTEM DE ALIMENTARE

Tip Furci Furci

– –

Număr de cuțite – –

Set cuţite – –

Sistem de deblocare – –

– –

CAMERA BALOTULUI

Tip 1 cilindru cu caneluri + transportor cu 33 de şine 2 role cu caneluri + transportor cu 41 de şine

– –

Bascularea balotului Ejector al balotului ca dotare de bază Ejector al balotului ca dotare de bază

LEGARE CU SFOARĂ

Sistem de legare cu sfoară Reglare continuă din buton Reglare continuă din buton

Capacitate de încărcare 4 mosoare cu sfoară 4 mosoare cu sfoară

ÎNFOLIERE CU PLASĂ

Sistem de înfoliere cu plasă Opţional� Reglabil, cu 0,5 întoarceri Opţional� Reglabil, cu 0,5 întoarceri

Capacitate de încărcare 1 sul 1 sul

Compatibilitate CoverEdge Nu Nu

MONITOARE

Tip Panou de comandă Gestionarea lansării legării balotului Panou de Comandă Gestionarea lansării legării balotului

– –

– –

– –

TRANSMISIE

Turaţia prizei de putere 540 rpm 540 rpm

– –

Securitate / capacitate priză de putere
Securitate tren de rulare cu bolţ de forfecare 

ca dotare de bază
Securitate tren de rulare cu bolţ de forfecare de siguranţă 

ca dotare de bază

– –

ÎNTREŢINERE

Ungere automată a lanţului Opțional Opțional

Banc de gresare – –

Sistem automat de gresare – –

Priză de putere cu interval extins de gresare – –

SISTEM DE ÎNFOLIERE

Transfer balot – –

Braţe de înfoliere – –

Senzor de întrerupere a foliei – –

Mod de basculare – –

Capacitate de încărcare folie – –

PNEURI

Mărime pneuri

11�5/80-15�3 11�5/80-15�3

400/60-15�5 400/60-15�5

– –

– –

– –

CERINŢE MINI PUTERE

kW / CP 30 / 40 37 / 50

* Poate să nu fie disponibil în toate țările Vă rugăm să întrebați dealerul dumneavoastră
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F441M F441R C441R

1,25 - 1,35 1,25 - 1,35 1,25 - 1,35

1,21 1,21 1,21

2,00 m (1,86 m DIN) 2,00 m (1,86 m DIN) 2,00 m (1,86 m DIN)

2,20 m (2,12 m DIN) ca opțiune 2,20 m (2,12 m DIN) ca opțiune 2,20 m (2,12 m DIN) ca opțiune

4 bare cu degete cu construcție cu 
came și benzi pick-up galvanizate

5 bare cu degete cu construcție cu 
came și benzi pick-up galvanizate

5 bare cu degete cu construcție cu 
came și benzi pick-up galvanizate

Scut de compresie (2,00 m/2,20) sau rulou deflector 
(2,00 m/2,20)

Scut de compresie (2,00 m) sau rulou deflector 
(2,00 m/2,20)

Scut de compresie (2,00 m) sau rulou deflector 
(2,00 m/2,20)

Pneumatice, fixe sau pivotante ( opţiune ) Pneumatice, fixe sau pivotante ( opţiune ) Pneumatice, fixe sau pivotante ( opţiune )

Rotoflow HC (fără cuţite) Maxicut HC 13 Maxicut HC 13

Maxicut HC 13 Maxicut HC 25 Maxicut HC 25

13 13 sau 25 13 sau 25

0-13 HC13: 0-13� HC25: 0-12-13-25 HC13: 0-13� HC25: 0-12-13-25

Rotoflow HC: Podea tip „Drop-Floor” ce asigură deblocarea 
materialului

– –

Maxicut HC : Podea tip „Drop-Floor” ce asigură deblocarea 
materialului

Podea tip „Drop-Floor” ce asigură deblocarea materialului Podea tip „Drop-Floor” ce asigură deblocarea materialului

Multicrop: 7 cilindri cu caneluri( 3 ranforsaţi ) + bandă 
transportoare spate cu 32 de şine elastice ranforsate

17 sau 18 cilindri cu caneluri cu 2 ranforsaţi 
și 2 pentru sarcini grele

17 sau 18 cilindri cu caneluri cu 2 ranforsaţi 
și 2 pentru sarcini grele

Special Silage: 17 cilindri cu nervuri (4 întărite) – –

Rampă (opţiune) Rampă (opţiune) –

2 braţe independente ca opţiune Indisponibil Indisponibil

5 mosoare cu sfoară – –

Opțional Standard Standard

2 role de plasă ca bază + 1 rolă ca opţiune 2 role de plasă standard + 1 rolă ca opţiune 2 role de plasă standard + 1 rolă ca opţiune

Da Da Da

Baletrak Easy sau Baletrak Baletrak+ standard cu Maxicut HC13 Display-ului 1100 standard

–
Display-ul 1100 pentru accesorii ca opțiune Maxicut HC25� 

presă de balotat cu ISOBUS
Greenstar 1800 ca opțiune

– Greenstar 1800 ca opţiune la presa de balotat ISOBUS Niciun monitor ca opțiune

– Fără monitor ca opţiune la presa de balotat ISOBUS –

540 rpm 540 rpm –

–
1000 rpm standard cu Maxicut HC25, 

opţional cu Maxicut HC13
1000 rpm standard cu Maxicut HC25, 

opţional cu Maxicut HC13

Securitate tren de rulare cu bolţ de forfecare de 90kW 
ca standard a transmisiei cu Rotoflow HC

Ambreiaj cu came -113 kW pentru priza de putere cu 
540 rpm, 157 kW pentru priza de putere cu 1000 rpm

Ambreiaj cu came -113 kW pentru priza de putere cu 
540 rpm, 157 kW pentru priza de putere cu 1000 rpm

Ambreiaj cu came 102kW cu Maxicut HC13, 
Opţional pentru Rotoflow HC

– –

Opțional Standard Standard

– Standard –

–
Sistem de cartușe standard, 

rezervor / sistem ISOBUS ca opțiune
Sistem de cartușe ca standard, 

rezervor / sistem ISOBUS ca opțiune

– Standard Standard

– – Sistem tip masă de transfer cu viteză optimizată

– – 2 brațe cu viteză optimizată (de până la 40 rpm)

– – Standard

– –
Automat sau manual� Covor de cauciuc sau 

înclinarea balotului ca opţiune

– – 2 role x 750 mm pe braţele de înfoliere + 10 role depozitate

11�5/80-15�3 15/70-18 Osie unică Osie în tandem

15/55-17 16/70-20 600/55R22�5 16/70-20

19/45-17 500/55-20 750/45R22�5 500/55-20

500/55-20 500/60-R22�5 – 620/45R22�5

– 600/50-22�5 – –

56/75 75/100 82/110



Distribuitorii John Deere își dedică activitatea menținerii 
mașinilor dvs. la cele mai înalte standarde posibile, 
folosind piese, accesorii și fluide originale.

Iar tehnicienii lor – cu toţii instruiți în fabrică – sunt familiarizați cu 
fiecare șaibă, șurub și sistem de prindere al maşinii dvs� Deci puteți 
conta pe ajutorul lor pentru a vă menține maşina John Deere în 
formă maximă�

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE�
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Acest text a fost realizat pentru o circulaţie la nivel mondial. Deşi sunt oferite informaţii generale, imagini şi descrieri, unele ilustraţii şi texte pot include finanţare, credite, asigurări, 
opţiuni pentru produse şi accesorii ce nu sunt disponibile în toate regiunile. Vă rugăm să contactaţi reprezentantul dumneavoastră local pentru mai multe detalii. John Deere îşi 
rezervă dreptul de a schimba specificaţiile şi designul produselor descrise în acest text fără o înştiinţare anterioară. Combinația de culori verde cu galben, logo-ul ce reprezintă 
căprioara în salt și marca scrisă JOHN DEERE sunt mărci înregistrate ale Deere & Company. JohnDeere�com


