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Lisy Fendt na válcové balíky
Náskok díky objemu a variabilitě

Lisy Fendt na válcové balíky s variabilní komorou vynikají nejen výbornou kvalitou práce, 
ale také svojí výkonností za všech podmínek při jakémkoliv sbíraném a lisovaném mate-
riálu. Lisy Fendt s variabilní komorou 2600 a 2900 mají všechny předpoklady pro dosažení 
optimální kvality práce při sběru slámy, sena a siláže. Oba modely umožňují dosáhnout 
velký počet balíků a optimálního vytížení stroje.

Lisy Fendt s variabilní lisovací komorou Fendt se mimo jiné vyznačují:
•  maximálním průměrem balíku až 2 m (model 2900), což je o 23 % více objemu ve srov-

nání s průměrem balíku 1,8 m
•  sériovým systémem SCR pro bezproblémové použití při všech podmínkách a u různých 

druhů lisované hmoty
•  přehledný ovládací terminál se širokými možnostmi nastavení, jako je průměr balíku,     

lisovací tlak či volba neutuženého jádra balíku.
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2600                  60 cm - 160 cm
2900                60 cm - 200 cm

U lisů na válcové balíky Fendt platí známé 
heslo: 
Kdo lisuje Fendtem, vede!

Obsah
Pick-up (sběrací zařížení)  4 – 5
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XXL Pick-up
Jistota rychlého a čistého sbírání materiálu

Sbírání materiálu je rozhodující pro vý-
konnost každého lisu. Základem správného 
sebrání lisované hmoty při vysokých 
rychlostech, je vhodně zkonstruovaný a 
výkonný pick-up. Sběrací mechanizmus lisu 
zajišťuje bezkonkurenční průchodnost 
materiálu a tím přispívá k perfektnímu 
slisování sebrané hmoty.

XXL- sběr pro lisy XXL
Pick-up, označovaný jako XXL, s pracovní šířkou 
2,20 m sbírá bez problémů i široký řádek vzniklý 
po dnešních velkých sklízecích mlátičkách nebo 
shrnovačích. Se 160 noži na pěti nosičích 
dochází k plynulému sběru i křehkých a krát-
kých materiálů.

Sériově dodávaný držák
Všechny lisy na válcové balíky Fendt jsou vyba-
veny řezáním a plechy odolnými proti vzniklým 
rázům. Držák kopírovacích kol se stará o přesné 
předlisování hmoty tak, aby se docílilo rovno-

Lisy na válcové balíky Fendt jsou 
sériově vybaveny široký sběrákem o 
pracovním záběru až 2,20 m.

Jedinečný přítlačný mechanizmus 
zaručuje čistý sběr a optimální tok 
materiálu do lisovací komory

Ničím nerušený výhled na pick-up 
umožňuje dosažení vysokých rychlostí
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měrného toku hmoty k rotoru. Tím se zlepší 
přívod hmoty k rotoru a roste i celková 
průchodnost materiálu. Obzvláště u širokých 
řádků se držák kopírovacích kol pozitivně proje-
ví na přívodu materiálu. Ve spojení s malým 
průměrem pick-upu je přívodní úhel k rotoru a 
lisovací komoře velmi plochý. Tím se zabraňuje 
případným vzniklým zácpám materiálu. 

Nejlepší výhled na pick-up
Důležité kritériem pro každého řidiče při liso-
vání je výhled na pick-up. Lisy Fendt jsou kon-
struovány tak, aby měla obsluha optimální 

výhled na sběrač. Tím je možné zvýšit 
průchodnost i za vysokých rychlostí. Optimální 
využití průchodnosti se dosahuje spolu s trakto-
rem Fendt s plynulou převodovkou Vario, který 
umožňuje plynulou změnu rychlosti. Jen tak 
můžete jet každou rychlostí s konstantními 
otáčkami vývodového hřídele. Žádné problémy 
s řazením a odstupňování jednotlivých rychlostí 
nebo řazením pod zatížením. S technologií 
Vario a lisem Fendt můžete pracovat vždy 
optimálně. 

•  Sběrač široký 2,20 m je 
vhodný i pro ty nejširší 
řádky

•  Sériově dodávaný nára-
zový plech s pohyblivým 
přidržovačem se stará o 
optimální tok hmoty 

 
•  Z místa řidiče je na sběrač 

Pick-up ten nejlepší 
výhled

•  Pět nosičů nožů pro ještě 
čistší sběr hmoty
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Neomezený výkon

Výkonné a ideálně uspořádané rotory 
přebírají hmotu přímo od sběrače a dopra-
vují ji dále do lisovací komory. 
Předpokladem bezproblémové práce a ma-
ximální průchodnosti materiálu je přitom 
plochý úhel přívodu materiálu do lisovací 
komory. 

Výkonný rotor
Třístranný podávací rotor je u všech modelů 
Fendt vybaven bez řezání (sériově). Díky svým 
vysokým otáčkám až 200 U/min přebírá větší 
množství hmoty bez nebezpečí ucpání a dále ji 
dopravuje do lisovací komory. 

Řezání bez omezení průchodnosti materiá-
lu a rychlosti sbírání
Všechny lisy Fendt na válcové balíky s řezáním 
mají dvouřadý notožový rotor, na němž jsou 
vždy dvojitě nože ve tvaru V. Nože s tímto 
tvarem, spolu s jejich uspořádáním, umožňují 

Nový hlavní rotor u modelů bez 
řezání pro vyšší průchodnost 
materiálu a zvýšení jeho 
slisování.

Řezání v sekcích se dvěma noži 
(u modelu VS) pro zvýšení 
průchodnosti.  

Každý nůž je jištěn proti 
poškození - s jištěním u lisů 
Fendt můžete lisovat siláž i 
slámu bez omezení.
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•  Optimální přísun            
lisované hmoty

•  Výkonný rotor pro 
dosažení vysoké 
průchodnosti materiálu 
strojem

•  Možnost nasazení stroje 
ve všech podmínkách 
sklizně i při různých   
materiálech

•  Elektro-hydrualická     
reverzace (sériově)

•  Bezkonkurenční kvalita 
řezu 

rovnoměrnější plnění lisovací komory a tím i li-
sování přesných válcových balíků. Také sběr a 
přísun materiálu z velkých řádků do lisovací ko-
mory se provádí bez žádného dalšího omezení 
nebo poklesu rychlosti sbírání. Případné ucpání 
rotoru lze rychle a účinně odstranit pomocí 
elektro-hydraulické reverzace. I jízda na hranici 
výkonnosti stroje je spojena s lepším pocitem 
práce a bezpečí.

Hmota je nařezána čistě a přesně
Lisy na válcové balíky 2600 VS a 2900 VS jsou 
vybaveny 14 nožovým řezacím ústrojím. Takto 

velký počet nožů umožňuje použití u všech 
sbíraných materiálů a uspokojí požadavky svoje 
nebo zákazníků. S minimální teoretickou délkou 
řezanky 70 mm je rozdružení balíků pro krmení 
mnohem lepší a lze nařezaný materiál využít 
pro podestýlku. Dobrá kvalita řezu je vždy 
zaručena správným tokem materiálu přes řadu 
nožů. Každý nůž je jištěn zvlášť, aby se předešlo 
nežádoucímu poškození a vniknutí cizího 
tělesa.  
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Chcete-li lis na válcové balíky s variabilní 
lisovací komorou, která dosahuje i v sériové 
výbavě optimálních pracovních výsledků za 
všech představitelných podmínek? Pak jsou 
lisy na válcové balíky Fendt určeně právě 
pro vás. Počátek tvorby balíku je zajištěn 
velmi malou předlisovací komorou, 
umístěnou hned za řezáním. Samočištěním 
SCR řemenů lze lis použít i pro senážování. 

Kombinace válců a řemenů
Kombinace válců a řemenů u lisu na válcové 
balíky Fendt s variabilní lisovací komorou je 
předpokladem pro vysokou průchodnost mate-
riálu i utužení balíku. Díky válcům v přední části 
lisu je řezání uspořádáno tak, že tvoří plochý 
úhel přívodu materiálu k lisovací komoře. Spolu 
s malým průměrem sběrače (pick-upu) dojde 
k vytvoření ideálního toku hmoty. Přítlak a sliso-
vání balíku je prováděno pomocí pěti řemenů, 
které se napínají přes dva hydrualické válce. 
Přítlačné hydraulické válce jsou umístěny na 
obou stranách lisovací komory.

Kombinace lisovací komory s jedinečným                  
systémem SCR

Kombinací válců v přední části a řemenů v zadní části lisu lze dosáhnout vysokou utuženost balíků, kterou lze 
nastavit v multifunkčním ovládacím terminálu lisu. 

Lisy Fendt na válcové balíky jsou sériově vybaveny samostaným čištěním řemenů - 
systémem SCR (Self-Cleaning-Roller).

Malá předlisovací komora pro dobrý začátek tvorby balíku 
v hlavní lisovací komoře.

Malou předlisovací komorou lze dosáhnout průměr balíku 
od 0,60 m.

Velká lisovací komora umožňuje dosáhnout max. průměr balíku 
až 2 m.
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P1

P2
P3

Čisté válce za všech podmínek díky systému 
SCR
Lisy Fendt na válcové balíky s variabilní komo-
rou jsou sériově vybaveny jedinečným čistícím 
systémem SCR. Ten vám nabízí za všech podmí-
nek vysokou jistotu provozu lisu. Dva řemenové 
válce, které přicházejí do kontaktu s hmotou, 
jsou čištěny rotujícími stíracími válci. Na základě 
tohoto systému zůstanou válce vždy čisté, což 
je základem pro dlouhou životnost stroje. 

•  Vysoká utuženost   
balíku dosažená    
kombinací pásů a 
řemenů

•  Bezproblémový       
provoz lisu za všech 
podmínek umožňuje 
jedinečný systém 
samočištění SCR

•  Nastavení průběhu    
lisování do třech      
pracovních fází

 
•  Maximální průměr 

balíku až 2 m, což    
znamená o 23 % vyšší 
objem než u balíku       
s průměrem 1,8 m.

Tvrdá slupka, měkké jádro nebo všechno 
slisované od jádra balíku až k jeho konci?
Jestli lisujete slámu utuženou od začátku nebo 
seno s neutuženým jádrem kvůli správnému 
provzdušnění materiálu, potřebujete lisy 
sériově vybavené nastavením utuženosti jádra 
Fendt 2600 a 2900. Jednoduše na ovládacím 
terminálu nastavíte průměr a lisovací tlak 
odděleně pro jádro a zbytek balíku a můžete 
vyjet. Tímto způsobem můžete přizpůsobit lis 
velmi rychle a pohodlně různým lisovaným 
hmotám i pracovním podmínkám. 

Nastavení průměru balíku a tlaku (P) do 
třech rozměrů.  



10

Rychle, čiště a bezpečně svázán

Správné a přesné svázání balíku zakončuje  
konečnou formu slisovaného balíku. 
Pomocí ovládacího terminálu si můžete vy-
brat druh vázání - zda pomocí sítě, motou-
zu nebo jejich kombinací. Můžete se 
spolehnout na bezchybnou funkci celého 
lisu na válcové balíky za všech podmínek. 
Lisy Fendt značně zvýšíte svoji produkti-
vitu práce.

Nejjednodušší technika vázání přes hrany 
balíku
Všechny lisy Fendt s variabilní lisovací komorou 
jsou vybaveny geniálním vázáním sítí. Ze se-
dadla řidiče můžete pohodlně kontrolovat stav 
síťoviny v přední části. Začátek sítě je přitom 
širší než je komora sama tak, aby mohla být síť 
natažena přes hrany balíku. 
Maximální možná šířka sítě je 130 cm a zaručuje 
zakrytí obou hran. S dnešními sítěmi (technika 
„edge to edge“) získáte perfektně svázaný balík. 

Začátek vázání:
Obě příze jsou napnuty směrem k válcům, které 
přivádějí lisovaný materiál. Přes cívky ve středu lisu 
můžete nastavit odstup mezi přízí a vázáním. Vodící 
dráhy pro motouz obíhají směrem ven od začátku 
vázání. 

Vnější pozice:
Svázání balíku motouzem začíná na hraně balíku. Tím 
dojde k pevnému a jistému svázání tak, aby při další 
manipulaci nebo transportu nevznikl žádný problém 
s náhlým rozvázáním nebo rozpadnutím balíku. 

Střední pozice:
Veprostřed se potkávají oba motouzy  a jednou se překříží. 
To zabezpečí, že příze po kulatém balíku nesjede. Kromě 
toho jsou pak hrany balíku bez roztřepených konců 
provázku. Na konci vázání dojde k odstřihnutí provázku.

Svázání balíku sítí zaručuje čišté a přesné 
ukončení balíku.

Ze sedadla řidiče můžete vybírat mezi vázáním sítí, přízí nebo jejich kombinací 
(model VS).
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Další manipulace při dopravě nebo při balení 
senáže je značně usnadněna. Pro kontrolu ce-
lého průběhu tvorby balíku můžete vše sledo-
vat na ovládacím terminálu přímo z kabiny trak-
toru. 

S dvojitým vázáním pracujete efektivněji
Modely bez řezání (V) mají v sériové výbavě 
kombinaci vázání sítí a provázkem tak, abyste 
mohli pružně reagovat na požadavky lisování 
(na přání i u modelů VS). Na ovládacím terminá-
lu volíte rozdílné způsoby vázání - motouzem, 
sítí nebo jejich společnou kombinací. Pouze tak 
máte jedinečnou možnost pracovat s rychlejším 
vázáním do sítě nebo cenově výhodnějším 
vázání provázkem. 

•  Přesný konec lisování 
balíku a jeho hran

•  Maximální možná 
šířka sítě je 1,30 m

•  Jednoduchá výměna 
sítě a motouzu přes 
ovládací terminál

•  Při vázání motouzem 
jsou hrany balíku      
pevné bez poničení

•  Optimální ovinutí sítě 
při každém balíku
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S ovládacím terminálem Fendt 
   získáte úplný přehled

Každý ovládací terminál by měl být pro obsluhu 
příjemný a srozumitelný. Přesně takový je i ovládací 
terminál lisů na válcové balíky Fendt:

•  velký displej s nejdůležitějšími informacemi,       
jasnými na první pohled

•  logicky uspořádané menu a ovládací plocha        
displeje.

Uzamčení zadních dveří
Zde se na displeji zobrazuje stav uzavření a uzamčení 
zadních dveří; připraven k lisování.

Reverzace podávacího 
rotoru  a pick-upu
Přestavení ovládání sběráku 
(pick-up) na reverzaci rotoru 
u modelu (VS).

Počítání balíků
Máte na výběr mezi celkovým 
počítadlem nebo čtyřmi 
dalšími druhy počítání.

Ovládání řezání
Výběr pro zasunutí nebo 
vysunutí nožů, kontrola pro 
pozice nožů vždy vpravo 
nahoře.

Orientace v menu
mimo jiné pro nstavení:
• průměru balíku
• lisovacího tlaku
• výběr neutuženého jádra

Aktuální průměr balíku
Zde se zobrazuje během lisování okamžitý 
průměr balíku.

Stav řezání
Kontrola pro stav 
nožů; zde jsou noženy 
zasunuty..

Ukazatel směru jízdy
Šipky doleva nebo doprava 
pomáhají obsluze zvolit 
správný způsob jízdy. 

Výběr druhu vázání
Výběr je mezi vázáním sítí, 
motouzem nebo jejich vzájemnou 
kombinací.

Start vázání
Výběr mezi automatickým 
popř. ručním startem vázácího 
mechanizmu.

Vázání do sítě
Ruční start pro začátek 
vázání do sítě.

Vázání motouzem
Ruční start pro začátek 
vázání motouzem.
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Typický Fendt – 
kompletně vybaven

Vyhazovač balíku z komory - není možné opětovné najetí balíku zpět do komory. Široké pneumatiky zaručují příznový tlak na půdu.

Vzduchové brzdy (sériově).

Výhoda - vyhazovač balíků z lisovací 
komory
Abyste při vázání balíku již nemuseli jet zpět, 
jsou lisy Fendt sériově vybaveny vyhazovačem 
balíků. Ten zaručuje, že se balík vykutálí ven, 
abyste mohli zadní dveře opětovně zavřít. 
Pracujete-li pak ještě s traktorem Fendt-Vario, 
který má funkci Stop and Go na spínači rever-
zace, je užitek maximální.

Maximální plocha pro nízký kontaktní tla 
na půdu
Na přání je možné obutí pro modely 2600 a 
2900 550/45-22.5. Tyto široké pneumatiky nabí-

zejí při vlhkých nebo rozbahněných pod-
mínkách základ pro ochranu půdy a travního 
drnu. Velký průměr kol snižuje odpor valení a 
tlak na půdu. 

Rychlé a bezpečné zastavení se vzduchový-
mi brzdami (sériově)
Abyste využili maximální rychlost vašeho trak-
toru, jsou všechny lisy Fendt na válcové balíky 
sériově vybaveny vzduchovými brzdami. 
Nezvyšuje se jen bezpečnost v silničním provo-
zu - ale také při práci na svahu znamenají brzdy 
jasné plus pro vaše bezpečí. 

Prodejní partnteři Fendt zaručují optimální péči o váš lis Fendt.
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Se jménem Fendt je spojeno použití 
nejnovější technologie a vysoká kvalita 
použitých materiálů. Naším záměrem je, 
nabídnout zákazníkovi co nejvyšší možnou 
úspornost a zvýšení konkurenceschopnosti 
díky našim strojům. Proto je naším heslem:
„S námi budete vždy v čele“

Servis Fendt24 - dodávky náhradní díly
Sklady našich prodejů jsou jako regionální 
střediska. Z tohoto důvodu jsou velmi dobře  
zásobeny originálními náhradními díly Fendt. 
Kromě toho můžete využít i naší telefonickou 

Servis a údržba na úrovni Fendt

Vysoko vyklopitelné postranní dveře 
dovolují vynikající přístup ke všem 
dílům lisu. Centrálním mazáním jsou 
sníženy údržbové zásahy na mini-
mum. Každých deset pracovní hodin 
je nutné jen promazat šest míst na 
lisu a také hlavní hnací kloubovou 
hřídel. 

linku v období od května do října. Centrální 
sklad pracuje 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. 
Víme, že váš čas je cenný. 

Servisní zásahy vám ušetří vzácný čas
Servisní personál Fendt je vždy na té nejvyšší 
úrovni. Ve školícím centru v Marktoberdorfu 
probíhají školení techniků na všechny produkty 
značky Fendt. Tím se neustále zvyšuje kvalifi-
kace našich servisních pracovníků. 



Technické údaje

RBP 2600-2900/3.0-D/10-07/4-Ro

Zastoupení
RCG-Agromex, s.r.o.
AOS Modletice 102
251 01 Říčany u Prahy
Česká republika

tel: +420 323 616 911  info@rcg-agromex.cz
fax.: +420 323 616 919 www.rcg-agromex.cz

AGCO GmbH 
Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax (0) 8342 / 77-220
www.fendt.com

Údaje o vzhledu, výkonu, rozměrech a hmotnostech, spotřebě paliva, provozních 
nákladech vozidel odpovídají datu tisku těchto materiálů. Údaje jsou nezávazné 
a mohou se měnit. Váš prodejní partner Fendt vás bude rád informovat o 
případných změnách a novinkách. .

 2600 V                          2600 VS                    2900 V                   2900  VS  
   
Pick-up                     
Šířka sběrače (cm) 220                            220  220              220
Počet nosičů nožů                                                     5                                                       5       5    5
Počet nožů 160                          160  160                                           160 

Řezání a přívod materiálu
Přívod materiálu        3-řadý podávací rotor              2-řadý řezný rotor                 3-řadý rotor                      2-řadý řezný rotor 
Počet nožů –  14  –  14
Reverzace –                                      elektrohydraulicky  –                 elektrohydraulicky
Teoretická délka řezanky (mm) –  70  –  70 

Lisovací komora
Průměr (cm) 60 – 160                             60 – 160                    60 – 200                      60 – 200
Šířka 120                        120     120  120
Lisovací jednotky   válce v přední části a řemeny

Vázání
Sériově        Síť a provázek                      Síť                       Síť a provázek                            Síť
Ovládání   automaticky nebo manuálně
Počet přídavných rolí                                   6 provázků - 1 síť                                   1 síť              6 provázku - 1 síť                            1 síť 

Podvozek
Pneumatiky/sériově 15.0/55 –17                            19.0/45 –17                 15.0/55 – 17                                19.0/45 – 17
Pneumatiky/na přání 19.0/45 – 17                            19.0/45 – 17  
Pneumatiky/na přání     550/45 – 22,5                              550/45 – 22,5                550/45 – 22,5                            550/45 – 22,5
Brzdy tlakový vzduch (Německo) tlakový vzduch (D)                           tlakový vzduch (D)                tlakový vzduch (D)             tlakový vzduch (D) 

Rozměry
Délka 4,48 m                     4,48 m  4,75 m  4,75 m 
Šířka  2,52 – 2,76 m                            2,52 – 2,76 m                  2,52 – 2,76 m                2,52 – 2,76 m
Výška 2,70 m                                             2,70 m                                   2,95 m                                         2,95 m
Hmotnost                                                     3100 kg                                    3450 kg   3300 kg  3650 kg

Požadavky na traktor
Výkon na vývodovém hřídeli 51/70 kW/PS                           66/90 kW/PS                66/90 kW/PS                81/110 kW/PS
Doporučený výkon 59/80 kW/PS                          74/100 kW/PS            74/100 kW/PS                88/120 kW/PS
Počet hydraulický ventilů 1 dw/1 ew                                  1 dw/1 ew                   1 dw/1 ew                            1 dw/1 ew  


