
BR – LISY S PEVNOU KOMOROU
BR120 Utility  I  BR150 Utility  I  BR155
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V jednoduchosti je síla. Představení 
nové řady lisů BR s pevnou komorou.

Představujeme vám novou řadu lisů New Holland BR120 Utility a BR150 Utility s pevnou lisovací komorou pro tvorbu balíků o průměru 
1,20 m nebo 1,50 m. Jednoduché, spolehlivé a cenově dostupné lisy řady BR Utility nabízí řešení pro drobné zemědělce. Jsou schopné 
pracovat v širokém spektru pracovních podmínek a jsou uživatelsky přívětivé jak ve stránce obsluhy, tak i údržby.
Hustota balíku se nastavuje pomocí páky v přední části lisu. Systém vázání do sítě i do motouzu je ovládán taktéž manuálně. Jednoduše 
tak nastavíte výsledný počet ovinutí balíku. Připojení lisu k  traktoru je univerzální a  tím i  vhodné pro připojení k  celé řadě traktorů. 
Jednoduchá údržba lisu je podpořena automatickým mazáním řetězů pro dlouhou životnost pohonů.
Nová řada lisů BR Utility s pevnou lisovací komorou je ideálním řešením pro drobné zemědělce hledající kvalitu, spolehlivost, jednoduchost 
a přijatelnou cenu.

New Holland BR155 s rotorem a rotorovým řezáním

Model BR155 vytváří balíky o průměru 1,55 m. Je vybaven rotorovým 
vkládáním, které může být doplněno o řezání CropCutter™ se 14 
řezacími noži. Šířka sběrače je 1,72 m, volitelně 2 m. Lisovací 
komora obsahuje řetězový dopravník s  přídavnými válci, které 
zajišťují správnou výkonnost i  v  těžkých podmínkách. Modely 
BR155 kombinují jednoduchou funkci lisu s robustní a spolehlivou 
konstrukcí. Jednoduché ovládání, vynikající výkonnost – vhodná 
volba pro podniky střední velikosti.

Modely Vkládání Průměr balíku Šířka balíku Potřebný výkon
  (cm)   (cm) na PTO (k)

BR120 Utility pěchovač 120 120 40

BR150 Utility pěchovač 150 120 50

Model Vkládání Průměr balíku Šířka balíku Potřebný výkon
  (cm)   (cm) na PTO (k)

BR155 rotorové / rotorové řezání CropCutterTM 155 120 85 / 100
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New Holland: přes 40 let 
zkušeností s lisy s pevnou lisovací komorou.

1974: Vyroben první lis na kulaté balíky, model 850. Lis pracoval s řetězovým dopravníkem. Velikost výsledných balíků byla 150 cm

1997: New Holland 544 – lis s pevnou lisovací komorou vyráběný v Evropě

2002:  Nová řada lisů BR700 nabízí možnost řezání sklízené plodiny pomocí nového řezacího ústrojí CropCutter. 
Tato inovace je známá u lisů jak s pevnou, tak i variabilní lisovací komorou

2003: New Holland 548 Combi, první typ z dílny New Holland vybavený integrovanou baličkou

2004: New Holland BR6000 se systémem vázání se zakládacím ramínkem a ovíjením přes rohy

2012: Nová řada lisů New Holland Roll Baler 125 a Roll Baler 135 Ultra s pevnou lisovací komorou

2014: New Holland slaví 40. výročí ve výrobě lisů

2016: Nová řada lisů pro drobné farmáře, lisy BR120 Utility, BR150 Utility a BR155
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Lisy New Holland BR Utility jsou vybaveny sběračem o šířce 2,00 m, volitelně sběračem 1,72 m. Modely s úzkým sběračem jsou ideální pro 
malé řádky na malých pozemcích. Výhodou je pak i dobrá průjezdnost soupravy po úzkých polních cestách. Malé modely lisů jsou vhodné 
pro malé traktory, jako např. pro modely New Holland řady T4. Sběrač o šířce 2,0 m je vhodný pro velké řádky, např. tvořené mlátičkami 
s velkým pracovním záběrem obilního adaptéru.

New Holland BR100  
Sběrač podle vašich potřeb

SBĚRAČ A VKLÁDÁNÍ

Pevná pouzdra prstů sběrače

•  Prsty sběrače jsou montovány 
v robustních pouzdrech.

• V případě opotřebení  jsou pouzdra 
rychle vyměnitelná.

Široké ústí lisovací komory

• Vstup  do  lisovací  komory  má stejnou 
šířku  jako  lisovací komora.

• Materiál prochází plynule a tím je 
zaručena vysoká kapacita plnění.

Rotorové vkládání

• Rotorové vkládání je standardní 
výbavou modelů BR155.

• Zajišťuje plynulé a silné vkládání
• Prsty rotoru jsou uspořádány do spirály. 

To minimalizuje rázovité zatěžování 
lisu.

• Rotor je chráněn proti přetížení pomocí 
střižného šroubu.

Hydraulické připojení

• Pouze  dvě  rychlospojky,  jedna pro 
sběrač, druhá pro vrata lisovací komory.

• Lisy BR Utility jsou navrhnuty pro 
nejmenší traktory s nízkými požadavky 
na jejich speciální výbavu.

Kopírovací kolečka sběrače

• Kopírovací kolečka sběrače se dodávají 
ve dvou typech.

• Celokovová, zaručují maximální 
spolehlivost a bezúdržbovost.

• Standardní s pneumatikou nabízejí 
komfort kopírování.

Rotorové řezání RotorCutterTM

• Rotorové řezání u modelu BR155 zvýší 
univerzálnost. 

• Na přání může být rotor vybaven 14 
zatahovacími noži.

• Řezané balíky dosahují vyšší hustoty 
slisování a jsou odolnější.

Široký sběrač pro modely BR155

•  Standardem pro modely BR155 je 
sběrač o šířce 2,00 m, volitelně 1,72 m.

Jednoduché odpružení sběrače

• Odpružení sběrače je realizováno 
pomocí vinuté pružiny.

Velký řádek? Žádný problém

• Spolu se širokým sběračem 
a rotorovým vkládáním jsou lisy BR155 
vhodné i pro velké řádky porostů.

• Lisy BR 155 jsou vhodné i pro menší 
službaře, kteří vyžadují jednoduchou 
obsluhy a  údržbu, spolehlivost 
a ekonomický provoz.

Clona pěchovače pro hladký tok materiálu

• Prstová clona sběrače je prodloužena až k pěchovači.
• Výsledkem je plynulých chod sklízeného materiálu až 

do lisovací komory.
• Jednoduchá prstová clona umožňuje dobrou viditelnost 

na vstupující materiál do lisu.

Sběrač se 4 příčkami s prsty 

Sběrač  je  klíčovým  prvkem  výkonnosti.  Proto  je vybaven 
čtyřmi příčkami s  prsty, které zajistí správné zvedání materiálu 
a odpovídající výkonnost lisu. Sklízený materiál vstupuje do lisovací 
komory ve správné kvalitě, bez nahrabaných kamenů a vytrhaných 
drnů plodiny.

Více prstů pro čistě sklizené pole

• Rozteč prstů napříč celou pracovní šířkou sběrače musí zajistit 
spolehlivé zvednutí řádku a plynulý posun. 

• Sběrač o šířce 1,72 m je vybaven 23 prsty na příčku.
• Celkový počet prstů je tedy 92 – výsledkem je čisté pole 

ve všech pracovních podmínkách.

Neomezená produktivita

• Lisy BR155 jsou vybaveny vypínací spojkou pro pohon sběrače.
• V případě zablokování sběrače spojka otevře a tím 

automaticky chrání pohony, avšak jakmile materiál vstoupí 
do lisovací komory, opět automaticky sepne.

• Jako přídavná ochrana pohonů je instalován také střižný 
šroub. Vstupní hřídel PTO lisu je na všech modelech chráněn 
pomocí kluzné spojky.
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Modely BR120 a  BR150 Utility tvoří balíky o  šířce 1,20 m, s  průměrem 1,20 m a  1,50 m. Model BR120 má jeden nosný válec lisovací 
komory, model BR150 obsahuje  nosné válce dva. Oba typy používají k hlavnímu  formování balíku řetězový dopravník s příčkami. Hustota 
balíku se nastavuje manuálně pomocí páky s ukazatelem úrovně slisování. Když je balík vytvořen, je na to obsluha upozorněna zvukovou 
signalizací. Následný proces ovíjení sítí nebo motouzem, je započat obsluhou. Dokončení balíku je provedeno následným otevřením vrat 
lisovací komory.

Modely BR155 mají rozdílnou lisovací komoru, celkově se sedmi válci a řetězovým dopravníkem s 28 příčkami. Šířka balíku je taktéž 
1,20 m, ale průměr balíku je celých 1,55 m. Modely BR155 jsou schopné vytvářet hustější a těžší balíky.

Mezi modely BR155 a BR Utility je více rozdílů než jenom možnost rotorového vkládání s řezáním. Lisovací komora je kompletně rozdílná. 
Model BR155 má sedm válců a 28 příček řetězového dopravníku. Lis dokáže tvořit těžké a vysoce slisované balíky a přitom si zachovává 
jednoduchost celé konstrukce.

New Holland BR Utility  
Přijatelná cena, excelentní výkonnost

New Holland BR155  
Šitý na míru pro různé uživatelské  požadavky

LISOVACÍ KOMORA A POHONY

Více příček pro rovnoměrně slisované balíky

• Mezi klíčové prvky lisu BR Utility patří řetězový dopravník 
s příčkami s malou roztečí mezi sebou.

• Model BR120 má 34 příček, model BR150 má 41 příček.
• Více příček zajistí, že přicházející materiál je aktivně roztáčen 

a správně plynule lisován.
• Výsledkem je rovnoměrná hustota slisování vnější části balíku.

Jednoduché pohony s automatickým mazáním řetězů

Boční kryty lisu jsou vertikálně odklopitelné.  To umožní jednoduchý 
přístup ke  všem pohonům. Na  lisech BR Utility je šest hlavních 
řetězových pohonů. Tyto řetězy jsou mazány centrálním olejovým 
mazáním. Výsledkem je méně času při údržbě, více při lisování.

Snadná kontrola, snadná údržba

Stejně jako u  modelů BR Utility je přístup ke  všem pohonům 
řešen přes odklopení velkých bočních krytů směrem do  stran. 
Pro snadnější údržbu je taktéž sedm hlavních hnacích řemenů 
připojeno k centrálnímu olejovému mazání. Pohodlně z boku jsou 
také přístupné mazací body všech klíčových ložisek.

Aktivní roztáčení materiálu

Jak materiál vstupuje do lisovací komory, je stlačován a roztáčen. O to 
se stará nosný žebrovaný válec a roztočený dopravník s příčkami. 
Toto aktivní roztáčení dokáže zpracovat i těžký krátký materiál.

BR155 – vytvořen pro těžkou práci

Podmínky  sklizně se mění. Jednou je to tvrdá přeschlá plodina, 
jindy zase mokrá a těžká s dlouhými stonky. Díky lisovací komoře 
se sedmi válci a řetězovým dopravníkem s 28 příčkami může lis  
pracovat i  v  těchto nepříznivých podmínkách. Vzhledem ke své 
robustní konstrukci je lis odolný proti špičkovému zatížení.
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Zaručený začátek formování

• Spodní nosný válec u modelu BR Utility je žebrovaný 
a zajišťuje posun materiálu z pěchovače do lisovací komory.

• Řetězový  dopravník  s  příčkami  následně  materiál začíná 
roztáčet.

• Jak  je  dále  tvořen  balík,  řetězový  dopravník  s příčkami 
zvyšuje tlak na přicházející materiál a tím se zvyšuje také 
stupeň slisování obalu.

Mechanická západka vrat 
lisovací komory

• Vrata lisovací komory jsou 
zajištěna proti otevření 
dvojicí mechanických 
západek.

• Tlak na západky je během 
lisování kontrolován a je-li 
lisovací komora plná, je 
obsluha na tuto skutečnost 
upozorněna.

Volba tří režimů hustoty

• Lisy řady BR nabízí jednoduchý systém hustoty, který je 
ovládán pomocí páky v přední části lisu.

• Je možné volit ze tří režimů hustoty lisování – zelený, žlutý 
a červený.

• Zelený režim – nízká hustota.
• Žlutý režim – střední hustota.
• Červený režim – vysoká hustota.

Jednoduchá rampa balíků

• Jednoduchá rampa balíků 
umožňuje jemné odložení 
hotových balíků.



Snadnou údržbu a přípravu lisu dělají maličkosti. Úložný prostor pro ovíjecí sít a motouzy se nachází pod předním panelem. Je možné zde 
uložit dvě sítě a čtyři role motouzu. Vše je jednoduše přístupné přímo ze země. Lis je ve standardu konfigurován na ovíjení sítí, na přání 
motouzem nebo jako kombinace obou způsobů. Zavádění sítě nebo motouzu je velmi jednoduché, nenachází se zde žádné speciální složité 
vodicí mechanizmy a úchyty. Pro správné postupy je třeba postupovat pouze podle jednoduchých instrukcí v návodu k obsluze.

Nová řada lisů BR Utility BR155 zjednodušuje vaše podnikání jednoduchými možnostmi speciální výbavy.

New Holland nabízí lisy BR120 Utility a BR150 Utility v následujících specifikacích:

• Standardní kola sběrače s ráfkem a pneumatikou nebo volitelná kovová kola sběrače
• Ovíjení do motouzu, do sítě nebo možnost kombinace obou způsobů
• Pneumatiky nápravy 11.5/80-15 nebo 15.0/55-17 (10.0/75-15 volitelně pro model BR120 Utility)
• Možnost volby ovládacího panelu

Možnosti volby příslušenství pro model New Holland BR155:

• Sběrač o záběru 2,00 m nebo volitelně 1,72 m
• Rotorové vkládání nebo rotorové s řezáním RotorCutterTM

• Pneumatiky nápravy 11.5/80-15, 15.0/55-17 nebo 19.0/45-17
• Možnost volby ovládacího panelu

Síť nebo motouz Zvolte si lis podle vašich potřeb

OVÍJENÍ BALÍKU

Zvolte typ ovládání podle vašich potřeb

Manuální ovíjení – M50 Manual Wrap: Dostupné pro modely BR Utility. Základní monitor Manual Wrap upozorní obsluhu pomocí 
zvukového signálu a kontrolky na skutečnost, že je balík hotov. Cyklus ovíjení sítí nebo motouzem je aktivován manuálně.

Elektrické ovíjení – M100 Electric Wrap: Ovládací panel Manual Wrap je základní volbou pro modely BR155 a standardní výbavou pro 
modely BR Utility. Jedná se o obdobný proces jako u ovládacího panelu Manual Wrap s tím, že manuální aktivace ovíjení je nahrazena 
elektronickým ovládáním.

Automatické ovíjení – M200 Auto-Wrap™: Ovládací  panel Auto-Wrap™ opět obsluhu upozorní zvukovým signálem na  hotový balík. 
Automaticky se spustí proces ovíjení sítí nebo motouzem. Obsahuje počítadlo celkového a denního počtu balíků. Ovládací panel Auto-
Wrap™ je dodáván jako výbava na přání pro modely BR Utility a BR155.

MOŽNOSTI VÝBAVY10 11
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Jednoduchost v kombinaci 
s kvalitou a dlouhou životností

New Holland nabízí svým zákazníkům širokou nabídku lisů na kulaté balíky. Nové modely řady BR100 představují základní řadu lisů. Model 
BR155 je jedním z nejdostupnějších lisů s rotorovým plněním na trhu. Znamená to, že modely BR100 mají méně odolnou konstrukci a nižší 
nároky na výsledný balík?
Podívejte se na některý z  těchto modelů fyzicky a najdete odpověď. Cenově dostupný lis je vyráběn podle nejpřísnějších norem. Celá 
konstrukce je přísně kontrolována, včetně celého procesu svařování. Ne jinak je tomu při procesu montáže a  finální úpravy. To jsou 
požadavky konstrukce New Hollandu.
Díky tomu se lisy stávají vynikající investicí a cenově dostupnou alternativou. Spolehlivost, životnost a kvalitní práce lisu jsou základními 
prvky vašeho podnikání.

Automatické mazání řetězů

Všechny modely obsahují automatické 
centrální mazání řetězů pohonů. 

Systém se snadno kontroluje a doplňuje 
olejem. Kontrola a čištění jsou naprosto 

jednoduché.

Kvalitní lakování

Moderní stroj musí nejenom dobře 
pracovat, ale i dobře vypadat. Kvalitní 
lakování zajistí dobrý vzhled, ale také 
správnou antikorozní ochranu během 
zimní přestávky. Všechny modely řady 

BR100 musí odpovídat standardům 
New Hollandu.

Snadná obsluha, jednoduchá údržba

Lisy řady BR100 jsou navrženy pro spolehlivý provoz. To 
usnadňuje požadavky na nastavování, provoz a denní údržbu. 

Denní údržba je snadná a rutinní, je málo časově náročná 
a přístup ke všem komponentům je díky jednoduché konstrukci 

a designu perfektní.
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Staráme se o vaše podnikání

Finanční služby

Ve  spolupráci se specialisty z  oddělení 
Afinance zajišťujeme kompletní finanční 
péči pro dodávanou techniku od návrhu 
optimálního financování přes vyřízení 
strojního pojištění až po  pomoc se 
získáním dotace na  váš stroj. S  námi 
necháte starost o  finance v  rukou 
odborníků a  můžete se tak naplno 
věnovat svému podnikání.

Zajištění náhradních dílů

Důležitým faktorem pro správné 
fungování vašeho stroje jsou originální 
náhradní díly. V  případě poruchy, nebo 
dokonce odstávky stroje, je včasné dodání 
náhradních dílů klíčovým faktorem. Naše 
logistické centrum a  centrální sklad 
jsou umístěny v  Hustopečích a  zajišťuje 
náhradní díly pro zemědělskou a stavební 
techniku.

Technická podpora

Oddělení technické podpory Atech 
se skládá z  25 úzce specializovaných 
techniků, kteří zajišťují kompletní 
technické poradenství a  školení pro 
servisní střediska. Školení probíhá 
na jednotlivé modelové řady strojů, nové 
trendy v opravárenství a novinky na trhu. 
Novou službou je Customer Care – školení 
obsluh strojů přímo v  provozu napříč 
jednotlivými značkami a modely.
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Model BR120 Utility BR150 Utility BR155

Rozměry balíku

Průměr (cm) 120 150 155

Šířka (cm) 120 120 120

Sběrač

Šířka standard/volitelně (DIN) (m) 1,72 1,72 2,0/1,72

Počet příček sběrače 4 4 4

Clona sběrače ocelové pruty ocelové pruty ocelové pruty

Počet prstů na příčce 23 23 23

Ochrana proti přetížení střižný šroub střižný šroub vypínací spojka

Otáčky PTO – 540 ot/min l l l

Odpružení l l –

Vodící kola ve standardu/volitelně pneumatika/ocelové pneumatika/ocelové pneumatika/ocelové

Vkládání

Typ pěchovač pěchovač 470mm vkládací rotor / 
rotorové řezání CropCutter™

Počet šneků 2 2 2

Rotorové řezání CropCutter™

Počet nožů – – 14

Aktivace řezání CropCutter™ – – hydraulická

Ochrana nožů – – pružina

Reverzace rotoru – – manuální pomocí páky

Formování balíků

Typ řetězový dopravník s příčkami řetězový dopravník s příčkami řetězový dopravník s příčkami 
a válce

Systém hustoty mechanické zajištění vrat komory, 3 manuální režimy hustoty

Počet válců a příčky 1 formovací a 34 příček 2 formovací a 41 příček 7 formovacích a 29 příček

Ovíjení

Motouz/síť/motouz a síť l/O/O l/O/O l/O/O

Objem zásobníku motouzu 4 4 4

Ovládání M50/M100/M200 ovládací panel ovládací panel ovládací panel

Objem zásobníku sítě 1 aktivní, 1 uložena 1 aktivní, 1 uložena 1 aktivní, 1 uložena

Rozměry lisu

Délka (mm) 3 590 3 860 3 760

Výška (mm) 2 000 2 350 2 450

Rozchod min/max (cm) nastavitelný 189/205 nastavitelný 189/205 nastavitelný 189/205

Hmotnost* (kg) 2 070 2 390 2 700

Pneumatiky 15.0/55-17 15.0/55-17 19.0/45-17

Přední schůdky O O O

Bale kicker O O O

Automatické mazání O O O

l ve standardu      O volitelně      – není dostupné       * závislé na specifikaci

Pokrokové inovace

New Holland v  roce 1940 vyrobil první 
samovaz, stroj, který dokázal sesbírat 
a  svázat sklízenou plodinu. Dnešním 
pokračovatelem v  oblasti tradičního 
zemědělství je konvenční řada lisů 
na  malé hranaté balíky, řada BC5000. 
Těchto lisů bylo po  celém světě prodáno 
více než 900 000 kusů. Prodej a výroba ale 
stále pokračují.

Široká nabídka produktů

Ve  všech koutech světa získávají lisy 
na  kulaté balíky stále více na  oblibě. 
I z tohoto důvodu se rodina lisů s pevnou 
lisovací komorou rozrůstá o další modely. 
Model RollBaler 125 je základní zástupce 
profesionálních lisů, modely RollBaler 125 
Combi a  RollBaler 135 Ultra jsou lisy 
vybavené baličkou. To je nová řada lisů 
RollBaler – řešení pro nejnáročnější.

Extraliga vysokotlakého lisování

Lisy s označením BigBaler dokážou chrlit 
až 110 balíků za hodinu. Největší model lisu 
tvoří balíky 120 cm široké a 90 cm vysoké. 
S  těmito modely je vaše pole bleskově 
sklizeno. Tím je zaručena i správná kvalita 
balíků jak pro účely živočišné výroby, tak 
i pro účely energetiky.

BR120 Utility

BR150 Utility
BR6090

BR155

Roll Baler 125

Roll Baler 135 Ultra

Roll-Belt 150

Roll-Belt 180

BC5000

BigBaler 870

BigBaler 890

BigBaler 1270 Plus

BigBaler 1290 Plus

ŘADA LISŮ14

Nejširší sortiment pro odborníky

Zkušenosti značky New Holland sahají až k samým počátkům lisování. Přes sedmdesát let nepřetržitého vývoje, nespočet inovací, které 
způsobily revoluci ve výkonnosti, efektivitě a komfortu lisování, to vše má za sebou značka New Holland, celosvětový lídr v oblasti technologií 
pro lisování.



 &  AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

AGRIMA Žatec s. r. o. 
Žatec,  602 303 304
www.agrima.cz

AGROTECHNIC MORAVIA a. s. 
Olomouc,  602 514 420 
www.agrotechnicmoravia.cz

AGROSERVIS Záměl, s. r. o. 
Záměl,  603 487 522 
www.agroservis-zamel.wz.cz

ALS AGRO a. s.
Sedlnice,  603 284 360
www.alsagro.cz

ARBO, spol. s r. o.
Klatovy,  602 163 627
www.arbo-kt.cz

K V A R T O, spol. s r. o. 
Bystřice u Benešova,  602 315 548 
www.kvarto.cz

RANK CAR s. r. o.
Slaný,  602 284 408
www.rankcar.cz

UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice,  602 142 477
www.un-com.cz

ZZN Polabí a. s.
Kolín,  725 797 340
www.zznpolabi.cz

AGROTEC a. s. je importérem strojů značky New Holland do  České re-

publiky. Stroje do jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezá-

vislých autorizovaných prodejních středisek nebo vlastních obchodních 

zástupců. Vždy se jedná o  prověřené a  proškolené dlouhodobé partne-

ry, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS. Navíc úroveň vybavení 

a organizace práce je každoročně hodnocená nezávislým auditorem vý-

robce v rámci programu TOP PARTNER. 

AGROTEC a. s. společně s jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným pro-

dejním střediskům plnou podporu ve formě servisních a obchodních školení, 

logistickou podporu dodávek náhradních dílů a nezbytný technický servis.

U společnosti Agrotec a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás 

čeká komplexní systém předprodejních, záručních i  pozáručních služeb 

tak, abyste mohli podnikat V POHODĚ.

www.eagrotec.cz

Kontakty na regionální prodejce:

 +420 800 641 111

AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče 
 519 402 191,  info@agrotec.cz
www.eagrotec.cz/dealerska-sit


