
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Η CASE IH ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΟΡΤΟΔΕΤΙΚΕΣ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 
 
Τα εξαιρετικά ισχυρά εξαρτήματα και τα λιγότερα κινούμενα μέρη καθιστούν 
τις νέες RB 456 και 466HD Pro εξαιρετικά ανθεκτικές / Ικανές να 
αντιμετωπίσουν μια πλήρη ποικιλία καλλιεργειών και καιρικών συνθηκών / 
Παράγει πυκνές, καλοσχηματισμένες μπάλες γρήγορα και εύκολα / 
Αποδεδειγμένες σε λεπτομερείς δοκιμές πελατών παγκοσμίως / 
 

Η Case IH έχει 
ολοκληρώσει την 
γκάμα της από 
χορτοδετικές μηχανές 
στρογγυλής μπάλας 
μεταβλητού θαλάμου 
με την νέα RB HD 
Pro. Σχεδιασμένη για 

μεγαλύτερους 
κτηνοτρόφους και 
εργολάβους, το νέο 
μηχάνημα παράγει 
μπάλες υψηλότερης 
πυκνότητας σε ένα 
ευρύ φάσμα 

καλλιεργειών, από υγρή ενσίρωση έως ξηρό άχυρο. Για κορυφαία αξιοπιστία και 
απόδοση, έχει εξοπλιστεί με εξαρτήματα βαρέως τύπου και έχει λιγότερα 
κινούμενα μέρη. 
 
«Γνωρίζουμε ότι για τους αγρότες και τους εργολάβους που χρησιμοποιούν πολύ 
τις χορτοδετικές τους - συνήθως 10.000 μπάλες ετησίως ή και περισσότερο - η 
ανθεκτικότητα και η 
αξιοπιστία είναι πραγματικά 
σημαντικές. Έχοντας κατά 
νου τις ανάγκες τους, 
εξετάσαμε κάθε πτυχή της 
χορτοδετικής, όχι μόνο για 
να παράγουμε γρήγορα τις 
καλύτερες μπάλες για κάθε 
καλλιέργεια, αλλά και για να 
βεβαιωθούμε ότι αυτό θα 
έχει διάρκεια και στο 
μέλλον», λέει ο Michal 
Jankowski, Διευθυντής 
Μάρκετινγκ της Case IH. 
 



 

«Για να γίνει αυτό, ενισχύσαμε 
και διευρύναμε τα ρολά, τους 
άξονες και την πόρτα του 
θαλάμου και εισαγάγαμε ένα πιο 
ισχυρό κιβώτιο ταχυτήτων και 
σύστημα μετάδοσης κίνησης – 
που αυξάνει επίσης τον αριθμό 
των δεματιών ανά ώρα. Σε 
ορισμένα μέρη έχουμε 
απλοποιήσει τα πράγματα για 
να βοηθήσουμε την αξιοπιστία 
και τη συντήρηση, για 
παράδειγμα μειώνοντας τον 
αριθμό των αλυσίδων μετάδοσης κίνησης και των κυλίνδρων έλκηθρου». 
 
Ικανή να χειριστεί έως και 30 τόνους ανά ώρα, η RB HD Pro έχει σχεδιαστεί για να 
διαχειρίζεται τα πάντα, από χόρτα και σανό έως άχυρο και ενσίρωση σε 
διαφορετικά μήκη κοπής, χάρη στα νέα αντιολισθητικά διπλά ρολά κίνησης και μια 
μεγάλη γκάμα  μαχαιριών που μπορούν να επιλεγούν από την καμπίνα. Ένας 
ρότορας εξαιρετικά μεγάλης διαμέτρου βοηθά στην αποφυγή μπλοκαρίσματος, 
ενώ ένα νέο Active Drop Floor σημαίνει ότι οτιδήποτε περάσει μπορεί να 
καθαριστεί γρήγορα. 
 

«Έχουμε επανασχεδιάσει πλήρως το 
θάλαμο μπάλας και τη διαδρομή του 
ιμάντα», προσθέτη ο Michal Jankowski, 
«για να μας δώσει καλοσχηματισμένες, 
πολύ πυκνές μπάλες που θα στοιβάζονται 
καλά και αποτελεσματικά. Το μέγεθος της 
μπάλας, το περιτύλιγμα και η πίεση 
πυκνότητας μπορούν όλα να ρυθμιστούν 
στην ίδια σελίδα οθόνης στην καμπίνα». 
 

Κατά την ανάπτυξη και τη δοκιμή της η νέα χορτοδετική, έχει περάσει από όλα τα 
στάδια με τους αγρότες σε όλο τον κόσμο, για να κατανοήσει και να ταιριάξει τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητές τους. 150.000 μπάλες παρήχθησαν σε μια μεγάλη 
ποικιλία καλλιεργειών και καιρικών συνθηκών στο πρόγραμμα δοκιμών. 
 
Οι νέες χορτοδετικές έρχονται σε δύο επιλογές μεγέθους μπάλας : η RB456 HD 
Pro κάνει δεμάτια πλάτους 120cm από 90cm έως 165cm σε διάμετρο ενώ η RB466 
HD Pro κάνει επίσης δεμάτια πλάτους 120cm αλλά από 90cm έως 190cm σε 
διάμετρο. Κάθε μέγεθος συνοδεύεται από τρεις επιλογές ρότορα: ένας ρότορας 
τροφοδοσίας, 13 μαχαίρια κοπής ή 25 μαχαίρια κοπής, κάνοντας έξι μοντέλα 
συνολικά. 
 
Η νέα RB HD Pro μπορεί να παραγγελθεί από τον Ιούλιο του 2022 και μετά, για 
την άνοιξη του 2023. 


