Pevná oj s Ø 51 mm
(standart)

MOŽNOSTI PRO TĚŽKÉ POLNÍ VÁLCE ROLLMOT

Připojení do spodních ramen Kat III
namísto oka

4,3 až 9,5 metru

Hmotnost (kg)
50

Různé typy připojení
namísto oka

Pracovní záběr 430
Pracovní záběr 530

Prošroubování smykové lišty
K zesílení smykové lišty - příplatek

Pracovní záběr 630
Pracovní záběr 730
Pracovní záběr 830
Pracovní záběr 950

Vzduchové brzdy
Hydraulická odstavná noha
s ruční pumpou
Sběrací misky na kameny (1 pár)

Varovné tabule s LED - osvětlením (1 pár)

+75

EDITION
ROLLMOT 5000

HYDRAULICKY
SKLOPNÉ

20

TĚŽKÉ TAŽENÉ POLNÍ VÁLCE
20

+12

 Těžké polní válce ROLLMOT EDITION 5000 jsou

vhodné zejména pro dodatečné zpracování půdy
před setím, obnovení kapilarity půdy, rozdrobení
hrud, urovnání povrchu
 Široký rochod podvozku zajišťuje vysokou stabilitu

při transportu

TECHNICKÁ DATA

 Díky rozdělení do tří segmentů, které jsou nezávisle

 Pracovní záběry 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,3 8,3 | 9,5 m

 Synchronní otevírání obou vnějších sekcí

 Stabilní dvounosníkový rám z vysokope-

 Všechny osy jsou mazatelné

zavěšené ve svém středu a jsou volně pohyblivé
dosahují válce výborného kopírování terénu.

 Velký rozchod kol podvozku

 Dokonalé připravení a rovnání zabezpečuje přední

nostní oceli HSS

 Profil rámu 150 x 100 x 8 mm
 3 hydraulicky sklopné segmenty válců
ROLLMOT s čelní lištou, hydraulická noha a LED - osvětlení

OBLAST POUŽITÍ / PŘEDNOSTI

 Kyvadlové zavěšení vnějších válcových

segmentů, s robustními, prachuvzdornými ložisky
 Váha válců / metr od 465 - 590 kg

 Transportní šířka pod 2,55 m

U pracovního záběru 9,5 m pod 2,65 m
 Zajištění pro přepravu
 Přepravní rychlost: 40 km/h
Pracovní záběr 9,5 m: 25 km/h

hydraulicky stavitelná lišta. (volitelná)
 Doporučená pracovní rychlost mezi 6 - 12 km/h

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
 Pevná oj s Ø 51 mm
 Prstence vyrobeny z vysoce kvalitní litiny,

ocelové hřídele pro prstence Ø 70 mm
 Vodotěsná kuličková ložiska s maznicemi
UCF 212. Zatížení na ložiska 5.500 kg
Váš oficiální dealer

 Podvozek s pneu 400/60 x15,5 a osami

70 mm, 6 děr na disku
 Výškově stavitelná opěrná noha

ROLLMOT přepravní pozice

NA PŘÁNÍ
 Sepřažení do spodních ramen kat. III

 Vzduchové brzdy

 Hydraulicky stavitelná přední smyková

 Hydraulická odstavná noha s ruční

lišta s výměnnými destičkami
 Místo otěrových destiček - rovnací
vidličky
 Prošroubování smykové lišty

pumpou
 2 sběrací misky na kameny
 Varovné tabule a LED - osvětlení

Hydraulicky přenastavitelná smyková lišta (na přání)

ROLLMOT EDITION 5000

Hydraulicky ovládaná smyková lišta s otěrovými destičkami nebo s rovnacími vidličkami
PRO PRACOVNÍ ZÁBĚRY

Model

Cambridge
Ø 530 mm

se zubatými
čistícími prstenci

Cambridge
vlnité
Ø 530 mm

se zubatými
čistícími prstenci

Vroubkované
Ø 500 mm

Hladké
Ø 550 mm

Crosskill
lehké
Ø 400 mm

Crosskill
těžké
Ø 550 mm

ROLLMOT 430

164 009
2.750 kg

164 011
2.750 kg

164 190
2.730 kg

164 180
2.800 kg

164 210
2.000 kg

164 200
2.585 kg

ROLLMOT 530

164 005
3.200 kg

164 015
3.200 kg

164 031
3.165 kg

164 045
3.500 kg

164 036
2.450 kg

164 026
3.165 kg

ROLLMOT 630

164 000
3.500 kg

164 020
3.480 kg

164 030
3.465 kg

164 040
3.800 kg

164 035
2.650 kg

164 025
3.465 kg

ROLLMOT 730

164 008
4.100 kg

164 021
4.100 kg

164 032
4.000 kg

164 041
4.500 kg

164 037
3.000 kg

164 027
4.000 kg

ROLLMOT 830

164 070
4.600 kg

164 060
4.600 kg

164 090
4.500 kg

164 080
5.000 kg

164 085
3.500 kg

164 075
4.500 kg

ROLLMOT 950

164 110
5.220 kg

164 120
5.220 kg

164 160
4.930 kg

164 150
5.540 kg

164 130
3.960 kg

164 140
5.020 kg

Objednací kod/Hmotnost

Objednací kod/Hmotnost

Objednací kod/Hmotnost

Objednací kod/Hmotnost

Objednací kod/Hmotnost

Objednací kod/Hmotnost

POUŽITÍ TĚŽKÝCH POLNÍCH VÁLCŮ

Počet pístnic ovládající hydraulickou smykovou lištu

Hmotnost (kg)

1

440

1

495

2

580

2

610

2

660

2

845

pro válce - pracovní
záběr 430 cm
pro válce - pracovní
záběr 430 530 cm
pro válce - pracovní
záběr 430 630 cm
pro válce - pracovní
záběr 430 730 cm
pro válce - pracovní
záběr 430 830 cm
pro válce - pracovní
záběr 430 950 cm

PŘÍPLATEK ZA DROBÍCÍ VIDLIČKY NAMÍSTO OTĚROVÝCH DESEK

Pracovní záběr válců (cm)
430
530

Rovnací vidličky namísto otěrových desek

630
730

 Cambridge válce jsou určeny k dodatečnému zpracování půd před setím, a to hlavně v těžko zpracovatelných suchých podmínkách.

830

 Před výsevem: Přitlačený plevel klíčí rychleji a může být snadněji zničen před setím

950

 Po výsevu: Lepší kontakt osiva se zeminou. Zlepšení odnožování, vyšší výnosy
 Použití na jaře: Zlepšení kapilarity půdy a obnovení promrzlé zeminy
 Přední smyková lišta: Hroudy jsou nadrceny ještě před drtícími porstenci
 Doporučená pracovní rychlost mezi 6 - 8 km/h - na osetých polích
 Doporučená pracovní rychlost mezi 10 - 12 km/h - při přípravě seťového lůžka

CAMBRIDGEVÁLCE
 Po uválcování, lepší kontakt zeminy se semínkem.
 Cambridge válce slouží k urovnání povrchu, rozdrobení hrud a obnovení kapilarity půdy
 Takto provedená pracovní operace zvyšuje pravidelnost vzcházení osiva a následně zrychlení vegetace.
 Použitím vlnitých cambridge prstenců snižujete riziko eroze.

CROSSKILLVÁLCE
 Ideální pro přípravu předseťového lůžka a to zejména v oblastech citlivých na erozi půdy. Crosskill válce nabízejí menší utužení orné půda a lepší a

drobnější připravení seťového lůžka

 Takto provedená pracovní operace zvyšuje pravidelnost vzcházení osiva a následně zrychlení vegetace.
 Použitím vlnitých cambridge prstenců snižujete riziko eroze.

VROUBKOVANÉ VÁLCE
 Vhodné pro přípravu po zasetí.
Potřeba dvou hydraulických okruhů pro provoz ROLLMOT EDITION 5000
polních válců. V případě volby přední smykové lišty je potřeba potřeba další
okruh navíc.

Široký rochod podvozku zajišťuje vysokou stabilitu při transportu

