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Specialudviklet  
til høj presningsgrad
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introduktion
konstant pålidelighed og høj præstation er basiskrav til enhver rundballepresser, men få andre producerer så 
ensartede baller som case iH RB544. pålideligheden skyldes det ukomplicerede, men effektive design, der f.eks. 
primært anvender lukkede lejer for at sikre hurtig og let service, og der er kun behov for nogle få daglige eftersyn, før 
arbejdet kan begyndes. den konstant høje præstation skyldes compression Roll Systemet (cRS), som indeholder 18 
præcisionsfremstillede 200 mm ruller med speciel overfladeprofil for maksimal kontakt med afgrøden.
 

der er tre modeller til rådighed:
■ RB544 rundballepresser, basismodeller med netbinding.
■ RB544 ensilagepakker med indpakker, med valg mellem net- eller filmomvikling.
■ RB544 eensilagepakker Hd til maskinstationer, med valg mellem net- eller filmomvikling 

og endnu højere ballepresningsgrad.

ensilage Med Mere...
uanset om du beskæftiger dig med presning af ensilage til basisrationer, halm til strøelse eller hø til grovfoder, vil 
RB544 presserne opfylde dine behov med høj præstation, skånsom håndtering og maksimal effektivitet. alle de 
vigtigste komponenter er blevet opdateret og kombineret med nye højtydende komponenter, som f.eks. det utroligt 
pålidelige bindesystem. der er tre modeller til rådighed for maksimal fleksibilitet.

standard rB544 – perFekte Baller i hø, ensilage og halM
denne presser omdanner dine løse skår af halm og hø til pæne og tætte 122 x 125 cm baller.  

rB544 ensilage Med Wrapper – tÆt og Velpakket ensilage
Med wrapperen monteret på presseren kan du presse og bevare ensilagens høje kvalitet på samme tid.  
122 x 125 cm ballerne er tæt sammenpakkede og beskyttede for minimalt spild under lange opbevaringsperioder.

rB544 ensilage hd Med Wrapper – til krÆVende MaskinstationsopgaVer
Høj hastighed, høj præstation, høj presningsgrad og høj kvalitet: RB544 Hd producerer perfekte 122 x 135 cm baller 
til maskinstationer og deres kunder.

MODEL RB544 RB544 ENSILAGE RB544 ENSILAGE HD

Balledimensioner 
bredde x diameter (cm)

122 x 125 122 x 125 122 x 135
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BallekaMMer
de atten kompressionsruller bearbejder ensilagen skånsomt, 
men effektivt for at fjerne luft og producere rundballer med 
høj presningsgrad i en bredde på 1,2 m og 1,25 m i diameter  
(1,3 m for Hd versioner). Rullerne kører i unikke, konstant 
smurte lejer, der er i stand til at håndtere arbejde under 
vanskelige og fugtige forhold. aktiv ballekammerkontrol på  
544 Hd udgaven sikrer endnu højere presningsgrad.

rotorsnitter
den store indføring trækker materialet ind til knivene, som snitter 
materialet til en gennemsnitlig længde på 52 mm. de hærdede 
knive forbliver skarpe – og dermed brændstofeffektive – så længe 
som muligt, og rækker dybt ind i ballekammeret for grundig, 
præcis og effektiv snitning. de er fjederbeskyttede og returnerer 
automatisk til deres position, hvis de støder på en hård genstand. 
knivene kan udtages og udskiftes uden brug af værktøj.

pick-up
uanset om det er først eller sidst på sæsonen for presning af 
græsskår, om det er kortstrået materiale, lange stængler eller 
tætte græssorter, sikrer pick-uppen med fem fjedre ensartet høj 
kapacitet, selv i lette afgrøder og holder spildet på et minimum.

pRofeSSionel ensilageFreMstilling
øget Ballepresningsgrad – højere FoderVÆrdi 
ved presning af ensilage handler det om at overføre kvalitetsgræs fra skåret til stakken så hurtigt og 
rent som muligt, uanset om det gælder materiale med højt tørstofindhold eller tætte, grønne afgrøder.
case iH RB544 rundballepresserne er designet til at håndtere dine græsafgrøder hurtigt og 
sikkert, uanset udfordringerne f.eks. i form af klima-, vejr- eller jordforhold, for at sikre maksimal 
beskyttelse af afgrødens kvalitet og sukkerindhold. Maskinernes evne til at komprimere materialet 
og fremstille kompakte baller med højeste presningsgrad betyder, at der faktisk produceres færre 
baller pr. hektar, hvilket reducerer omkostninger til wrapping og forhøjer ensilagekvaliteten.
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net eller plastikFilM
RB544 rundballepresserne kan både binde med 
net og plastik (på indpakkerudgaverne). det er også 
muligt at for-binde ballen med plastik inden den flyttes 
til pakkerbordet. dette sparer en hel del plastik. Men 
muliggør også letter åbning af ballen ved frostgrader, 
da film ikke fryser til ballen som net kan gøre. filmruller 
kan let udskiftes med netruller, hvis påkrævet. 

dÆkMonteringer
alle modeller er udstyret med store ballondæk med 
lavt jordtryk for at sikre minimal jordpakning, mens 
dobbeltaksler på wrappermodellerne yderligere mindsker 
jordtrykket. Hovedmålet er at skabe så gode vækstforhold 
som muligt for de kommende afgrøder af høj kvalitet.

perForManceMonitor - Førerkontrol 
presser monitor skærmen giver langt lettere betjening, 
og de tydelige tal og bogstaver sikrer let aflæsning af 
data både dag og nat. Skærmen er opdelt i informations- 
og indstillingsområder, og der er let adgang til alle 
indstillinger for hurtig tilpasning efter forholdene, eller 
returnering til fabriksindstillingerne, hvis dette ønskes.

BallekaMMerkontrol på rB544 ensilage hd 
RB544’s unikke aktiv Ballekammer kontrol (acc) sørger 
for konstant overvågning og justering af presningsgraden 
for at sikre, at materialet pakkes tæt og ensartet i hver 
balle. Resultatet er baller med optimal presningsgrad og 
minimal indtrængen af luft, hvilket mindsker risikoen for 
skader og sikrer, at ballerne bevarer faconen, selv under 
lang tids opbevaring. 

indpakker
to satellitarme sørger for lufttæt omvikling på bordet. 
overlap mellem filmlagene kan tilpasses efter behov 
for beskyttelse af ensilagen. når omviklingen er færdig, 
placerer det effektive pakkebord ballerne på jorden, 
enten liggende eller stående. det sidste sikrer, at 
ballerne ikke ruller nedad i skrånende terræn. 

pRofeSSionel ensilageFreMstilling
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velfoRMede resultater
RB544
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optiMal presning under alle Forhold
case iH ved, at den højtydende første afgrøde har behov for en presser, som er i stand til at håndtere store fodermængder hurtigt, pålideligt og sikkert. derfor har vi designet og fremstillet 
den solide RB544 Serie, som sikrer optimal præstation for en højtydende, effektiv høstsæson, hvor der arbejdes under tidspres eller med risiko for skiftende vejrforhold. 
når du starter presserarbejdet, ved du godt hvilket resultat du ønsker: tætte og ensartede baller af høj kvalitet, energirigt foder og førsteklasses halm. Med valget af en RB544 Serie 
presser er du sikker på at opnå disse mål.

RB544 presserne er især kendetegnet ved et stærkt og pålideligt drev. en skårtilholder for spildfri opsamling, forbedret indføring af pickuppen, effektiv funktion af rotorsnitteren med 
holdbare snitterknive og bøsninger, som er designet og fremstillet til lange arbejdsdage og ekstrem pålidelighed.

pick-up Med 5 rÆkket
opsaMlerFjedre
udfordringen er at opsamle afgrøden 
fra skåret med høj kapacitet og så lidt 
spild og urenheder som muligt. du kan 
roligt forvente optimale resultater af din 
presser, uanset om det er græssorter, korte 
eller lange stængler, og uanset om det er 
først eller sidst på sæsonen – din RB544 
præsterer altid optimalt!

skårtilholder
Hvis skåret, f.eks. på grund blæst eller 
vendinger ved forager, er ujævnt med 
materiale i forskellige mængder og 
tæthedsgrader, forbereder skårtilholderen 
skåret og sikrer en hurtig og effektiv 
opsamling af pick-uppen. 

indFørnig og snitterkniVe
den brede indføring trækker materialet 
ind til snitterknivene, som er hærdede 
og forbliver skarpe gennem de lange 
arbejdsdage for besparelser af effekt og 
brændstofforbrug. knivene rækker dybt 
ind i ballekammeret og snitter materialet 
til en gennemsnitlig længde på 52 mm. 
eftersom de er fjederbelastede, returnerer 
knivene automatisk, hvis de støder mod 
forhindringer. vedligeholdelse udføres let 
uden behov for værktøj til afmontering og 
udskiftning af knivene.

Bøsninger
Sammenlignet med traditionelle bøsninger, 
sikrer bøsningerne på RB544 presserens 
kompressionsruller langt højere holdbarhed. 
de fungerer også ubesværet under 
arbejdsforhold med rystelser, højt tryk, 
fugtighed og urenheder. dette er en stor 
fordel for både ejer og fører i form af 
reduceret og lettere vedligeholdelse samt 
lavere driftsomkostninger.
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pReSninG oG  
indpakning i saMMe proces
RB544 enSilaGe
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pålideligt, eFFektVt  
og skånsoMt 
Med RB544 ensilage har du valgt en velfungerende presser-wrapperkombination. i ballekammeret masserer 18 
trykruller luften ud af ensilagen og danner velformede, tætte, højkvalitetsballer. disse trykruller kører i bøsninger, 
som er fremstillet til at håndtere de fugtige forhold og aktiv Ballekammer kontrol (acc) på RB544 ensilage Hd 
med øget arbejdstryk giver endnu tættere baller.
Baseret på den omfattende case iH ekspertise har disse pressere kvalitetskomponenter og gennemtestet 
teknologi, som har bevist deres evne til at præstere langt over dine forventninger. Hvad angår arbejdskapacitet og 
effektivitet er denne presser-wrapperkombination den perfekte løsning for optimeret indtjening.
Sidst men ikke mindst giver de store dæk på case iH RB544 rundballepressere skånsom kørsel, reduceret 
jordtryk og optimal fremspiring af kommende afgrøder.

BallekaMMer
den høstede afgrøde presses fast sammen i ballekammeret. de store 1,2 m brede og 1,25 m diameter baller formes 
af 18 kompressionsruller (1,35 m baller på Hd presseren). de utroligt stærke bøsninger på disse kompressionsruller 
er i stand til at håndtere selv de mest krævende arbejdsforhold. de smøres konstant, og eftersom der ikke kan 
indtrænge væske under presningen eller afvaskning af maskinen, vil der ikke fremkomme rust. 

trykruller
de 18 trykrullers “masserende” effekt producerer baller med høj presningsgrad. for at kunne modstå det høje 
tryk i ballekammeret og for at sikre optimal holdbarhed, er trykrullerne fremstillet af 4 mm stål. profilen på disse 
ruller, som drives af en automatisk smurt kæde, sikrer konstant greb i ballen og præcis rotation. 

aktiV BallekaMMerkontrol på hd pressere
case iH RB544 ensilage Hd indeholder den nye funktion acc – aktiv ballekammerkontrol, som gør det muligt for 
ballekammerdøren døren at pulsere. Mens trykket konstant kontrolleres og justeres, gør denne pulsering ballen 
endnu tættere. denne teknologi forbedrer ballens presningsgrad med op til 15% sammenlignet med systemer 
med statisk tryk eller mekanisk trykjustering. Resultatet er mindre spild, baller, som bevarer deres facon under 
lange perioder med opbevaring og – ikke mindst – færre baller pr. hektar, hvilket reducerer omkostninger til film 
og transport.
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endnu HøjeRe  
presningsgrad
RB544 enSilaGe Hd

10

12C3003_DKO.indd   10 30/04/13   11:05



net eller plastikFilM ForWrapping
der er store fordele forbundet med forwrapping af ballerne med film i ballekammeret. der er ingen netomvikling 
og der bruges mindre film – og tid - på den effektive wrappingproces på bordet, hvilket er besparende,  
og mindsker risikoen for iltning, hvorved der bevares en højere foderkvalitet under lange opbevaringsperioder. 
Ballerne kan også anvendes lettere og med mindre spild i perioder af frost, hvor et net muligvis ville fryse ind i 
ballen. udskiftning af net med den brede, strækfilm øger også trykket i ballen, er mere profitabelt og repræsenterer 
en mere fremtidsorienteret teknologi.
Hvis der ikke er behov for filmomvikling, kan filmrullerne udskiftes med netruller på ganske få minutter.

sikker FralÆgning aF Baller
eventuelle skader på den lufttætte film – og efterfølgende lavere ensilagekvalitet – undgås ved at bruge en 
gummimåtte i bagenden af maskinen for skånsom fralægning af ballerne. Stubbene afbøjes af måtten og kan 
således ikke punktere plastikfilmen.
for lettere håndtering med læsseren og for at undgå, at ballerne ruller nedad på skrånende marker, kan de også 
udkastes på siden.

doBBeltaksler / dÆk
dobbeltaksler og store dæk 500/50 x R17 er standard på case iH RB544 ensilage pressere. kombineret med 
lavt lufttryk i hjulene og god vægtoverførsel giver dette blød kørsel, lavt jordtryk og dermed maksimal beskyttelse 
af jord og planter. for ekstra sikkerhed under transport på landevej eller i ujævnt terræn er der bremser på alle 
fire hjul.

luFttÆt Wrap For højere FoderVÆrdi
kvaliteten af det materiale du høster og opbevarer til dit husdyrhold, afhænger af afgrøden, høsttidspunktet og 
fremgangsmåden – og i tilfælde af ensilage, også af lufttæt opbevaring. Hvor netomvikling kan være tilstrækkeligt 
for hø og halm, som derefter tildækkes eller opbevares i en lade, kræver ensilage lufttæt omvikling.
case iH’s rundballepressere RB544 overlader valget til dig: vælg RB544 med netomvikling til hø og halm, og du 
vil få tætte og stabile baller, som enten kan lagres eller sælges.
Hvis du derimod høster ensilage, anbefales RB544 ensilage eller RB544 ensilage Hd – begge tilbyder kombineret 
net-/plastikfilmomvikling under selve presserforløbet. du får baller bestående af højkvalitets ensilage.

11

12C3003_DKO.indd   11 30/04/13   11:05



autoMatisk Ballestyringskontrol
intuitiVe og BrugerVenlige kontrolFunktioner

■  kontroldisplayet indeholder en info- og en indstillingssektion, og de store bogstaver gør det let at læse 
informationerne i begge sektioner, både om dagen og natten. 

■  presserens nuværende status vises konstant, og alle justeringer kan let aflæses og justeres efter de pågældende 
arbejdsforhold, hvis nødvendigt. 

■  fabriksindstillingerne er permanent lagret i systemet, så det altid er muligt at vende tilbage til de oprindelige 
indstillinger. ingen informationer vil gå tabt.

canBus-elektronik
canBus-elektronik sørger for, at presseren præsterer optimalt. forskellige følere i presseren leverer data om 
arbejdsflowet og sikrer dermed fremragende kontrol over presseforløbet samt ballerne. for let vedligeholdelse og 
service har alle disse følere samme specifikationer. derudover er alle pressermodeller monteret med samme type  
kontrolpanel med klare og tydelige menuer, som er tilgængelige i forskellige sprog.
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spild ikke tiden på serVice
i stedet for at benytte den værdifulde tid på daglig service, kommer du hurtigt 
ud i marken til din høst. alle hoveddrev er i højre side, så det ikke er nødvendigt 
at gå rundt om presseren. den regelmæssige service er så ukompliceret på 
RB Serien, at den daglige kontrol kan udføres samtidig med påfyldningen.

knivene kontrolleres og udskiftes uden 
brug af værktøj – hurtigt og let.

Beholdere til smøring med olie og fedt er 
centralt placeret i øjenhøjde for let kontrol 
og let adgang for ubesværet påfyldning 
uden spild.

Støttebøsninger til kompressionsrullerne er 
fastgjort med to bolte, og kan om nødvendigt 
udskiftes uden brug af værktøj.

alle hydrauliske funktioner er samlet i 
presserens venstre side, så kontrol og 
justeringer let kan udføres af en enkelt 
person.

store oplukkelige paneler  
For let adgang
der er let adgang til service via paneler, 
som oplukkes ved hjælp af gascylindre. 
panelerne åbnes opad for uhindret adgang 
og yder samtidig beskyttelse mod solskin og 
regn under servicearbejdet.
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Besøg Vores Fanshop på
WWW.caseihshop.coM

serVice døgnet rundt
case iH Max Service er en kundesupportservice, som 
ugen rundt giver dig 24-timers adgang til personale, 
produkter og reservedelssupport for at holde dig 
kørende i de perioder, som har størst betydning for din 
indtjening. Max Service bakker din forhandler op med 
alle de ressourcer case iH har til rådighed for at sikre 
dig optimal effektivitet og produktivitet af din case iH 
maskine og samtidig øge dit udbytte af investeringen 
ved hjælp af adgang til produktekspertise og assistance i 
nødstilfælde hele døgnet rundt.

erFaring Med Finansieringsløsninger
genneM Mere end 20 år
cnH capital’s omfattende erfaring indenfor landbrugs-
industrien giver forståelse af dine individuelle behov.  
vi tilbyder konkurrencedygtig finansiering af dit udstyr 
med fleksible løsninger. 
der findes finansieringsmuligheder, som passer præcist 
til dine behov og cnH capital hjælper dig med at finde 
dem. 

holder altid dit udstyr kørende Med
den nødVendig serVice og reserVedele
Hos din lokale forhandler finder du et full-line udvalg 
af case iH dele og komponenter. Samt komplette 
vedligeholdelsesprogrammer og branchens førende 
reklamationsdækning. den optimale ekspertise udført 
af erfarent, fabriksuddannet personale, som sikrer dig 
maksimalt udbytte af maskine, sæson efter sæson.

proFessionel support
case iH har et mere professionelt supportnetværk i marken end nogen anden i branchen. vore forhandlere har erfaring i at supportere 
dine maskiner og udstyr, og de hjælper dig med at maksimere dit udbytte og økonomiske resultater. 
case iH servicespecialister hjælper og rådgiver dig før, under og efter købet af dit nye produkt og cnH capital vil sammen med dig 
specialudvikle den finansieringsløsning, som passer præcist til dig og dine behov.
Hvis du får behov for reservedele til at holde maskinen i gang, vil de sikre dig den optimale kvalitet og pålidelighed og altid sørge for hurtig levering.
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MODELLER RB544 RB544 ENSiLagE RB544 ENSiLagE HD

BaLLEDiMENSiONER
Bredde (cm) 122 122 122

Diameter (cm) 125 125 135

KRaV TiL TRaKTOR
Minimum PTO-kraft (kW/hk) 55 / 75 80 / 109 100 / 136

Hydraulisk fordelerventil 3 3 1

PiCK-UP
Bredde, effektiv (DIN 11220) (m) 2,1 2,1 2,2

Flydestilling Justerbar fjeder Justerbar fjeder Justerbar fjeder

Pick-up tænder 5 5 5

Antal pick-up tænder pr. række 16 16 17

iNTEgRERET SNiTTERSySTEM
Snitter Rotor med dobbelttænder - rotorbredde 1,4 m

Max. antal knive 20 20 20

Teoretisk snittelængde (mm) 52 52 52

Knivbeskyttelse Fjederspænding Fjederspænding Fjederspænding

BaLLEKaMMER
Antal kompressionsruller 18 forstærkede, profilruller - drevet af stærke kæder med automatisk smøring

WRaPPiNgSySTEM
Type Performancemonitor - kontrol

Wraptype Net Net / plastik

Filmomvikling - Dobb. satellitarme 750 mm Dobb. satellitarme 750 mm

Wrapping kapacitet (ca. baller/time) - 40-50 40-55

BaLLEPRESNiNgSgRaD - KONTROL
Type Mekanisk Mekanisk Aktiv ballekammerkontrol og overvågning af balleforløb

DæK
Standard 500/60 x 22.5 500/50 R17 500/50 R17

PRESSERDiMENSiONER1)

Total længde (mm) 3.860 5.900 6.200

Total højde (mm) 2.150 2.650 2.800

Bredde (mm) 2.720 2.990 2.750

Vægt (kg)2) 2.800 4.500 4.900

aNDET UDSTyR
Automatisk smøresystem

Arbejdslygter på wrapper -

Kameraovervågning af wrapping -

Vippefunktion som vender ballen om på siden -

 Standardudstyr             Ekstraudstyr           - Ikke tilgængelig                1) Med standarddæk               2) Afhængig af specifikationer

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet 
til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for 

forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan 
være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler                     smøremidler
CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin © 2013 CASE IH - www.caseih.dk - Roundbaler RB-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italen - 04/13 - TP01 - Cod. 12C3003/DKO
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