Rundballepresser med fast pressekammer
Når kapasitet og
ballekvalitet teller.
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Pålitelig og bekymringsfri
pressing. Sesong etter
sesong.
Når det er på tide å få inn avlingen, må du være klar på et
øyeblikks varsel. Tørrstoffinnholdet kan utgjøre en reell
forskjell for kvaliteten på surfôr, høy eller halm.
Våre presser er konstruert for vanlig drift med lite vedlikehold,
slik at du kan produsere harde baller kontinuerlig, selv med
tungt surfôr.
Fra små gårder med husdyrhold til entreprenører med stor
maskinpark og stort volum, så vil du finne den perfekte
pressen hos John Deere.
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Finn den perfekte
partneren

F440E/450E*

Fra presser i E-serien opp til høykapasitetspressene i
R-serien, finnes det en presse for ethvert budsjett og en hver
driftsstørrelse. Hver med et utvalg av forskjellige pick-up
bredder, kapasiteter og overvåkings- og kontrollsystemer.

Prisgunstig

Alle bygget på de samme og kompromissløse John Deerestandardene.

Enkel og økonomisk. Robust og kompakt.
Ideell for vanlig bruk
Presterer best i tørr avling
* Ikke for Norge
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F440M

F440R

C440R

Kan brukes til alle grøder. Effektiv drift.

Stor kapasitet. HD-design.

Stor kapasitet. Effektivt pakkesystem.

Fra lite til mye bruk under allsidige forhold

Perfekt for stor avlingsmengde

Transportbord øker pressehastigheten

Høy kvalitet i produksjonsprosessen

Premium-spesifikasjoner

Premium-spesifikasjoner (samme som for F440R)

Fungerer i alle avlingstyper

Utmerket ved tunge og krevende forhold

Utmerket ved tunge og krevende forhold
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Bli med i John Deere-teamet
Hvorfor velge en John Deere-presse? Team-arbeid er det korte svaret. Å kjøpe ei presse handler
ikke bare om å få et nytt redskap. Pressa og traktoren er et team. Jo bedre de passer sammen,
desto bedre resultat får du.
John Deere er verdens ledende traktorprodusent og vi vet hvordan du får perfekt match mellom
presse og traktor. Pressekammeret genererer jevnt trykk for optimal balletetthet. Når du
kombinerer det med en av våre lettbetjente styreenheter, får du perfekte baller, raskere og
enklere. Så nå kan du jobbe raskt uten å måtte gå på kompromiss med kvaliteten.
Vi burde vite det. Vi har solgt mer enn 250 000 ballepresser over hele verden.

Lett å vedlikeholde.
En rask sjekk, og du er klar til å
sette i gang.
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Fordelene med en John Deere-presse
Minimalt avlingstap
Du vil kun se rene arealer når en John Deere-presse har vært der. Solide og aggressive pick-up’er
takler oppgaven selv under utfordrende forhold.
Rundballer med perfekt form
En rund ball er et sikkert tegn på en stor ball. Jevnt press produsere den optimale
balletettheten.
Enkelt vedlikehold
Et par raske kontroller og du er klar til å sette i gang.
Integrerte overvåkingssystemer
Vi kobler traktor og presse sammen med en serie av lettbetjente styreenheter for å gjøre
pressingen lettere og raskere.
Omfattende støtteapparat
Topp utdannede fagfolk med utvidet arbeidstid i høstesesongen tar vare på pressa
di døgnet rundt.
Unik innpakking av avlingen
Kun John Deere tilbyr CoverEdge nettbinding som gir overlegen beskyttelse av avlingen
og redusert tap.
God bruktverdi
Kvalitet lønner seg. Investér i dag og du kan være sikker på at du har penger på bok når det er tid
for en ny presse.
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Mindre arbeid. Bedre kvalitet.
Svært allsidig pick-up
Alle John Deere rundballepresser er utstyrt med kamstyrt pick-up. Denne teknologien tilbyr
uslåelige ytelser i kort og utfordrende vekster som f.eks. ved andre eller tredje gangs høsting
av surfôr. Den korte avstanden mellom pickup tindene og innmaterrotoren bidrar til en jevn
innmating, mens den perfekte tindvinkelen hindrer tilstopping.

Rustfrie pick-up avstrykere
Høykvalitets materialer som rustfritt stål gir
bedre annenhåndsverdi. Ser ut som nytt i flere
år fremover.

Holdbare pick-up avstrykere
Fra E- til R-serien er pick-up avstrykerne på alle John Deere pickup’er fremstilt av materialer
som holder dem rustfrie i lang tid. Pick-up avstrykere i rustfritt stål på F440R/C440R-serien gir
større motstand mot tilsetningsstoffer og sikrer særdeles lav glidemotstand.
Enkel innstilling
Enten innstillingene gjøres fra førerhuset eller fra pressen, kan alle innstillinger endres i løpet
av sekunder på alle rundballepressene fra John Deere. En virkelig fordel for maks. tilgjengelig
driftstid.

Alle innstillinger
Det ISOBUS-baserte, automatiske
smøresystemet lar deg enkelt stille inn alle
maskinens parametere fra førerhuset.

Mindre service og vedlikehold
Begynn med en utprøvd design. Legg til automatisk kjedesmøring, enkel smøring av lagrene
eller vernedeksler som er lette og raske å fjerne. Hva har du fått? Mye mindre vedlikehold.
Mindre stress og omtanke.

Automatisk kjedesmøring
Denne tidsbesparende funksjonen sikrer
stillegående og pålitelig ytelse.
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Uanstrengt betjening. Perfekte rundballer hver gang.
Det finnes en rekke lettbetjente styresystemer og terminaler avhengig av hvilken presse du anskaffer, slik at du får perfekte baller hver gang.

Kontrollboks

BaleTrak Easy, BaleTrak og BaleTrak Plus

Display 1100

GreenStar 1800

Den enkle kontrollboksen med kun 3 brytere
kunne ikke vært enklere å bruke. Slå på.
Vent til summeren høres og “stopp-lyset”
begynner å blinke. Deretter velger du garneller nettbryteren for ønsket bindemåte.
(gjelder kun F440E/F450E)

BaleTrak Easy tilbyr styring av garn- og
nettbinding. BaleTrak har også formindikator,
full styring av garn- og nettbinding og stor
berøringsskjerm. BaleTrak Plus har i tillegg
funksjoner for kniver og senking av knivbunn.
(gjelder kun F440M og F440R)

En robust, høy-kontrast fargeskjerm med
dreibar menyknapp og forhåndsinnstilte
taster. Det er lett å navigere og velge
alternativer, selv på ujevnt underlag.
Fungerer også godt i sollys.
(F440R og C440R)

En ISOBUS-godkjent terminal med
17 cm fargeskjerm og en dreiebryter for
menyvalg. Ved at den er kompatibel med
AutoTrac styresystem, kan du bruke den til
pressing samt til andre arbeidsoppgaver
med traktoren.
(F440R og C440R)
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Enkel og økonomisk.
Robust og kompakt.
F440E og F450E er økonomiske, enkle og robuste
rundballepresser. De er ideelle for små husdyrbønder som
høster sitt eget fôr, eller som en ekstra maskin ved større
høsteoperasjoner.
Med et komplett garn- eller nettbindesystem kan det velges
mellom ballediameter på enten 1,2 m (F440E) eller 1,5 m
(F450E) med en standard 1,5 m pick-up eller 1,9 m pick-up
(tilleggsutstyr) for større ranker.

F440E & F450E – Rundballepresser med fast pressekammer | 11

Sterk og tøff. Lett kutting.
Enkel og manuell justering
Analogt trykkmanometer for balletetthet, justerbar kamstyring for pick-up og forhåndsinnstilt
stopp av nettbinding når ønsket antall bindeomganger er nådd.
Robust og driftssikker
Rammemontert konstruksjon, forsterkede kammerhengsler og galvanisert pick-up sikrer
lang levetid.
Høyballer av optimal kvalitet
Produserer en myk kjerne som er perfekt for baller som skal lagres lenge.
Etterlater et rent jorde
Aggressiv pick-up med høy ytelse som raker opp lettere og tørrere avlinger.
God i tørre vekster
Beltet i pressekammeret griper fast i tørre vekster og gir jevne og velformede baller.
Lett og kompakt
Utmerket i bratt terreng og på små arealer.
Enkelt vedlikehold
Automatisk kjedesmøringssystem, smørepunkter merket med klebemerker og felles deler for
lettere reparasjon.
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Familieverdier: M-, R- og C-serie.
M-, R- og C-serie rundballepresser har samme hovedkomponenter og funksjoner fra John Deere
900 premiumpresse. Så du drar nytte av hastighet og driftssikkerhet fra vår bransjeledende
presseteknologi.

1 Innmatingssystem med
stor kapasitet
Pick-up’en med høy ytelse er
allerede prøvd og testet på
pressene i 900-serien. Den kraftige
pick-up’en lar deg arbeide raskere i
tunge ranker uten tilstopping.

2 Solid rammeutforming
HD-rammen tar alle påkjenninger
og belastninger gjennom et langt
og driftssikkert liv.

4
3
2

3 Solid drivlinje
Den integrerte drivlinjen med færre
bevegelige deler krever mindre
vedlikehold og er mer driftssikker.

5

6
4 Utmerket adkomst
Sidelukene vippes helt opp og
sikrer lett adkomst for vedlikehold
og justeringer. Stigtrinnet foran
gir også god adkomst til rask
innlegging av nettruller.

5 Ekstra kraftige kjeder og lagere
Færre kjeder med tykkere
kjedeledd og oppgraderte lagrer
øker påliteligheten betydelig.

6 Brede flytedekk
En annen fordel er stor
dekkdimensjoner som reduserer
jordpakking og sporskader, og
gir raskere gjenvekst mellom
innhøstingene.

1
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RotoFlow HC
En veldig god innmater for enhver
avling. De varmebehandlede
rotorfingrene sikrer jevn fordeling
i både våte og tørre avlinger.
Resultatet er vel formede baller
med god tetthet.

“DropFloor” knivbro
Med vår unike, patenterte
hydrauliske senkbare knivbunn
(tilleggsutstyr på F440M) fjernes
blokkert avling i løpet av sekunder.

MaxiCut HC 13
Et populært valg for kutting av
avling til surfôr. De doble fingre
på rotoren fører avlingen mot
13 kniver som gir den ideelle
strålengden på 80 mm til surfôr.
MaxiCut HC 25
Velg opp til tre ulike
lengdeinnstillinger fra terminalen:
ukuttet, 40 og 80 mm.
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Kan brukes til alle grøder. Effektiv drift.
For pressing i forskjellige grøder er F440M den ideelle rundballepressen for middels volum eller lavt volum der høy kapasitet
og hastighet er avgjørende i den korte tidsrammen under innhøstingen. Fullpakket av funksjoner er det en høyverdi-pakke
som vil utføre arbeidet pålitelig, år etter år.
Du kan velge mellom MultiCrop eller Silage Special.
MultiCrop-konseptet har et pressekammer som kombinerer ruller med kjeder med medbringere i bakluka, ideelt for pressing
alle typer avlinger.
De fremre rullene håndtere høy tetthet og stor kapasitet ved høsting av surfôr og høy, mens den bakre transportøren griper
tak i de tørreste vekstene som sprø halm.
Silage Special drar fordeler av et presskammer med pressruller, spesielt konstruert for de våteste avlingene.
De forsterkede rullene og de kraftige bakportsylindrene gir all den styrken som trengs for å produsere kompakte,
tunge og velformede baller.
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2 m bred, galvanisert pick-up
Sterk mot rust og gir jevnere transport av avlingen. Velg RotoFlow HC for høy og halm,
eller MaxiCut HC 13 for pressing av gras til surfôr.
Valg av pressekammer
Velg pressekammer med ruller dersom hovedavlingen er gras til surfôr eller kjede med
medbringere ved pressing av høy og halm til harde og tette rundballer.
Hydraulisk senkbar knivbunn med RotoFlow HC som tilleggsutstyr
(sammen med MaxiCut HC 13)
Fjern blokkert materiale på et blunk.
BaleTrak Easy / BaleTrak terminaler
All den informasjonen du trenger for å lage jevne rundballer.
Bindesystem med to armer
Vedprøvd bindesystem med garn eller nett.
Lavt støynivå
Du kan kjøre med vinduene åpne og vil sette pris på det stillegående innmatingssystemet og
gummibelte på bakporten.
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Stor kapasitet. HD-design.
Det robuste og pålitelige designet til F440R er beregnet til pressing av stort volum med surfôr der også hastighet og kapasitet er
avgjørende. De gode spesifikasjonene inkluderer dessuten avstrykerbøyler i rustfritt stål samt solide ruller for økt holdbarhet i
tunge, våte avlinger. Og den forsterkede girboksen og drivakselen betyr at du kan presse den til det ytterste uten bekymringer.
Velg et innmatingssystem med stor kapasitet
2,0 eller 2,2 m bred pick-up med MaxiCut HC 13 eller 25 kniver.
Godt utvalg av terminaler
BaleTrak Plus for basis aktivitet styring av balleform og knivbunn. Fargeskjerm, type 1100, med dreieknott for valg av menyer gir
bedre funksjonalitet. Eller ISOBUS GreenStar 1800 fargedisplay med multifunksjonsmuligheter og brukerinstruksjon.
Minimal jordpakking
Brede og høye dekk reduserer jordpakking for raskere gjenvekst.
Lett vedlikehold
Det automatiske smøresystemet reduserer vedlikeholdet samt at sidelukene kan vippes opp, gjør regelmessige kontroller lett.
Utmerket styring av nettpåleggingen
Rask og lett innlegging av nett sørger for korte stopp. Alle John Deere presser har CoverEdge nettsystem som sikrer en perfekt
innpakket ball.
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Stor kapasitet. Effektivt pakkesystem.
Med fordelene fra de sterke egenskapene til F440R og C440R med høy ytelse, vil vårt transportbordsystem produsere flere baller
pr. dag. Pressens justerbare og robuste pressekammer sikrer fremragende balletetthet og ideell form. Den parallellførte og
senkbare knivbunnen lar deg omgående fjerne blokkeringer fra førerhuset. Kombinasjonen av vårt utprøvde pakkesystem med
det kraftige innmatingssystemet og pressekammeret til F440R vil gi deg surfôr med topp kvalitet som vil vare lenge.
De ultimate innmatersystemene
Utstyrt med rustfrie avstrykerbøyler for ekstra holdbarhet i tunge, våte avlinger. Velg enten 2,0 eller 2,2 m pick- up’er med
MaxiCut HC med 13 eller 25 kniver.
Ekstra sterke drivsystemer
For å håndtere det ekstra effektbehovet kreves det at girkassen og drivlinjen er bygget av kraftige komponenter.
Øker produksjonen av rundballer
Én rundball er på transportbordet mens en annen formes i pressekammeret. Deretter losses to baller samtidig, noe som reduserer
transportlogistikken og øker farten på innhøstingen din.
Fargedisplayer
Det robuste1100 displayet med dreiebryter og taster for forhåndsinnstilling. Eller ISOBUS GreenStar 1800 terminal med multifunksjoner samt instruksjon.
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Maksimaliserer verdien av hver rundball
Våre emballasjeprodukter garanterer høy ytelse og problemfri
pressing. Du får lave kostnader per ball. Og bedre beskyttelse.
For raskere og mer drivstoffeffektiv pressing velges nett
fremfor garn. Ekstrakostnaden av nettbindingen tjenes inn
igjen med drivstoffbesparelser som gir raskere pressing
og binding.

XtraNet rull

XtraNet – For pressing dag og natt. For mindre.
John Deere-systemets enkle innlegging av nett er det beste
på markedet.
CoverEdge – Ledende teknologi. Perfekte baller.
Strekker seg over kanten av ballen for bedre beskyttelse.
XtraTwine – Stor styrke. Lett innmating.

CoverEdge rull

Enkel t og driftssikkert garnsystem
XtraFilm Stretchwrap – Kleber seg bedre. Beskytter bedre.
UV-hemmer reduserer solskader og overlegne
klebeegenskaper gir en kraftig og lufttett tetning.

XtraTwine

XtraFilm Stretchwrap
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Maksimaliserer tilgjengelig driftstid
Vårt forhandlernett og støtteapparat har som sin oppgave å holde pressa i gang hele dagen lang.
Godt skolerte og sertifiserte teknikere støttes av en avansert dele-database som sikrer at
Felleskjøpet har et lager av alle vanlige sesongrelaterte deler.
Originale John Deere-deler er konstruert og produsert etter strenge standarder.
De er konstruert, testet og bygget bare for John Deere-maskiner. Det finnes ingen erstatning
for originale John Deere-deler:
■ Garantert bedre sikkerhet
Omfattende 12-måneders garanti.
■ Passer alltid
Sparer deg for tid og reduserer lønnskostnader.
■ Høy annenhåndsverdi
Få en bedre pris dersom du noen gang bestemmer deg for å selge.
■ Rask levering
Vårt verdensomspennende distribusjonsnettverk sørger for at delene når forhandleren din fort.
■ Grasvakt
I innhøstingssesongen kan du kontakte Felleskjøpets grasvakt for teknisk og brukerrettet
assistanse utenom de normale åpningstidene. Vaktordningen kan benyttes når det oppstår
problemer eller det er spørsmål om bruken og betjeningen av pressa.
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Rundballepresser med fast pressekammer – spesifikasjoner
BALL
Diameter (m)
Bredde (m)
PICK-UP
bredde (m)/(Din bredde)

Tindbjelke
Avlingskomprimering
Pick-up hjul
INNMATING
Type

F440E*

F450E*

F440M

F440R

C440R

1,20
1,20

1,50
1,20

1,25 – 1,35
1,17

1,25 – 1,35
1,17

1,25 – 1,35
1,17

1,50 m (1,37 m DIN)
1,90 m (1,79 m DIN)

1,50 m (1,37 m DIN)
1,90 m (1,79 m DIN)

2,00 m (1,86 m DIN)

2,00 m (1,86 m DIN)

2,00 m (1,86 m DIN)

Bjelker med 4 tinder, kamstyring og justerbar posisjon
Komprimeringsstenger

Komprimeringsstenger

Lufthjul, fast med 7 posisjoner

Lufthjul, fast med 7 posisjoner

Fingre

Fingre

Antall kniver
Knivinnkobling
System for å løsne tilstopping

BALLEKAMMER
Type

Utstøting av ball
GARNBINDEAPPARAT
Bindesystem
Lager for garnnøster
NETTBINDING
Nettsystem
Lager for garnnøster
Kantdekking
TERMINALER
Type

Bjelker med 4 tinder, kamstyring og
galvaniserte avstrykerbøyler
Komprimeringsplate (2,00 m) eller
pressrull (2,00 m)
Lufthjul, fast eller svingbare (ekstra)

Komprimeringsplate (2,00 m) eller
pressrull (2,00 m/2,20 m)
Lufthjul, fast eller svingbare (ekstra)

Komprimeringsplate (2,00 m) eller
pressrull (2,00 m/2,20 m)
Lufthjul, fast eller svingbare (ekstra)

RotoFlow HC (uten kniver)
MaxiCut HC 13

MaxiCut HC 13
MaxiCut HC 25

MaxiCut HC 13
MaxiCut HC 25

13
0 – 13
RotoFlow HC: manuell skrunøkkel eller
senkbar knivbunn (ekstra)
MaxiCut HC: Nedfellbar, parallellført
knivbunn

13 eller 25
HC 13: 0-13. HC 25: 0-12-13-25

13 eller 25
HC 13: 0-13. HC 25: 0-12-13-25

Senkbar, parallellført knivbunn

Senkbar, parallellført knivbunn

17 ribberuller, 2 forsterkede og
2 HD-ruller

17 ribberuller, 2 forsterkede og
2 HD-ruller

2 separate armer som ekstrautstyr
5 garnnøster

Leveres ikke

Standard
2 nettruller som std. + 1 rull som ekstra
Ja

Standard
2 nettruller som std. + 1 rull som ekstra
Ja

BaleTrak+ som std. med MaxiCut HC13
Implement Display 1100 som tillegg.
Std. med MaxiCut HC 25
GreenStar 1800 som tillegg på
ISOBUS-presse
Kan leveres uten display på
ISOBUS-presse

Implement Display 1100 som std.
GreenStar 1800 som tillegg

1 ribberull + kjede med 33 medbringere

2 ribberuller + kjede med
41 medbringere

Balleutstøter (std.)

Balleutstøter (std.)

Multicrop: Ruller med 7 ribber
(3 forsterket) + bakre kjedee med
32 forsterkede medbringere
Sillage Special: 17 ribberuller
(4 forsterkede)
Rampe (ekstra)

Trinnløst justerbart med knott
4 garnnøster

Trinnløst justerbart med knott
4 garnnøster

2 separate armer som ekstrautstyr
5 garnnøster

Tilleggsutstyr Justerbart med 0,5 omdr. Tilleggsutstyr Justerbart med 0,5 omdr.
Valg
1 nettrull
1 nettrull
2 nettruller som std. + 1 rull som ekstra
Nei
Nei
Ja
Kontrollboks Styring av bindestart

Kontrollboks Styring av bindestart

2,20 m (2,12 m DIN) som tilleggsutstyr 2,20 m (2,12 m DIN) som tilleggsutstyr
Bjelker med 5 tinder, kamstyring og avstrykerbøyler i rustfritt stål

BaleTrak Easy eller BaleTrak

Rampe (ekstra)
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DRIVLINJE
Kraftuttakshastighet

Overbelastningskobling

VEDLIKEHOLD
Aut. kjedesmøring
Smøre-rail
Aut. smøresystem

F440E*

F450E*

F440M

540 o/min

540 o/min

540 o/min

Brytebolt sikrer drivlinjen som std.

Brytebolt sikrer drivlinjen som std.

90 kW brytebolt sikrer drivlinje,
med RotoFlow HC
102 kW kamkobling med MaxiCut HC 13,
ekstra for RotoFlow HC.

Valg

Valg

Valg

PTO med forlenget
smøreintervall
PAKKESYSTEM
Overføring av rundball
Pakkearmer
Sensor som registrerer
foliebrudd
Lossing av ball

F440R

C440R

1000 o/min std. med MaxiCut HC 25,
540 o/min med MaxiCut HC 13
Kamkobling -113 kW for 540 PTO,
136 kW for 1000 PTO

1000 o/min std. med MaxiCut HC 25,
540 o/min med MaxiCut HC 13
Kamkobling -113 kW for 540 PTO,
136 kW for 1000 PTO

Standard
Standard
Standard
Patron som std., tank v/ISOBUS-system Patron som std., tank v/ISOBUS-system
som ekstra
som ekstra
Standard
Standard

Transportbord med justerbar hastighet
2 armer med justerbar hastighet
Standard
Automatisk eller manuell. Gummimatte
eller balle-tilt som ekstra
2 x 750 mm ruller på pakkearmene +
10 ruller i lager

Folielager
DEKK
Dekkdimensjon

MIN. EFFEKTBEHOV
kW/Hk
*L everes ikke i alle land Spør din forhandler.

11.5/80-15.3
400/60-15.5

11.5/80-15.3
400/60-15.5

11.5/80-15.3
15/55-17
19/45-17
500/55-20

15/70-18
16/70-20
500/55-20
500/60-R22.5
600/50-22.5

19/45-17 med boggiaksel

30/40

37/50

56/75

75/100

82/110

Høy- og grovfôr
spesialistene
Takket være Felleskjøpets støtteapparat i sesongen samt
opplæring på de nyeste informasjonene og teknikkene, er
Felleskjøpet den perfekte samarbeidspartner for ditt arbeid
med innhøstingen av grovfôret.
De er støttet opp av den avanserte logistikken fra John Deeres
europeiske reservedelssenter, som sikrer rask levering for
maksimal tilgjengelig driftstid selv i den mest hektiske
innhøsingssesongen.
Velg mellom:
9 firkantballepresser
4 rundballepresser med fast kammer
7 rundballepresser med variabelt kammer
3 kombinerte ballerpresser og pakkemaskiner
7 selvgående finsnittere
14 skiveslåmaskiner med stengelbehandlere

“Ta ut gevinsten ved å kjøpe det beste”
Felleskjøpet kan tilby ulike finansieringsalternativer som er like gode som våre produkter.
Ta kontakt med din lokale selger for å høre hva vi kan tilby, tilpasset ditt behov.
Denne brosjyren er beregnet for distribusjon over hele verden. Under utarbeidelsen av generelle opplysninger, bilder og beskrivelser,
kan illustrasjoner og tekst inneholde informasjoner om finansiering, kreditt, forsikringer, tilleggsutstyr og rekvisita som ikke er
tilgjengelig i alle land. Vennligst kontakt Felleskjøpet for ytterligere informasjon. John Deere forbeholder seg retten til å endre
spesifikasjoner og design uten varsel.

JohnDeere.com
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