NEW HOLLAND HENGERES BÁLÁZÓ
BR6090 RotoFeeder (BR609RF)
Beadagoló-rotoros változat
Bála mérete:
- Szélesség
1,20 m
- Átmérő
1,25 m
- Térfogat
1,47 m3
- Súly
Szalma
120 – 200 kg
Széna
180 – 300 kg
Szilázs
350 – 800 kg
Hajtás:
- Nagy hajlásszögű kardántengellyel, fordulatszám 540 f/p. 6 borda.
- 90 fokos szöghajtómű a hajtás jobb és baloldalra történő átadásához.
- Hajtásvédelem a kardántengelybe épített nyomatékhatárolóval.
Rendfelszedő:
- 356 mm átmérőjű, 2,0 m munkaszélességű, 4 felszedő tengellyel, 112 felszedő ujjal.
- Lánchajtású, fordulatszáma 106 f/p. nyírócsavaros hajtás védelemmel és 4.00x6 méretű gumiabronccsal
felszerelt talajkövető kerékkel.
- Kettő középre terelő csiga lánchajtással, fordulatszáma 360 f/p. nyírócsavaros hajtásvédelemmel.
- Kiemelése hidraulikus.
- Görgős leszorító, 3 pozícióba állítható
Terménytovábbító rendszer:
- Forgó rotor típusú, lánc és fogaskerék meghajtással, fordulatszáma 138 f/p.
- Szélessége 1,40 m.
Bálakamra:
- Bála formálása a rugós feszítésű meghajtólánchoz erősített 34 görgős rúddal (átmérő: 35 mm, 2db csapágy)
történik kb. 26 f/p. fordulatszámmal.
- Alul van egy 324 mm átmérőjű bordázott acél padlóhenger, 99 f/p. fordulattal a bála tartására és formálására.
- Elöl van egy 219 mm átmérőjű formázó-vezető acél henger, mely 165 f/p. fordulattal forog.
Bála tömörség szabályozás:
- Kettős rúgófeszítéssel, automatikusan a kabinban elhelyezett vezérlő monitoron keresztül.
Központi lánckenő rendszer
Kötöző rendszer: (zsineges/hálós/fóliás)
- Kettő zsineg feltekerésével automatikus vagy kézi vezérléssel a kabinban elhelyezett monitorról.
- A kötözés alatti bála fordulatok száma beállítható vagy megválasztható a gyári beállításból, ami 14, 18 vagy
22.
- 6 tekercs bálazsineg tárolható egyszerre a gépen.
- 1200 vagy 1300 mm széles hálóval is üzemeltethető a bálázó.
- Maximum 340 mm átmérőjű háló henger helyezhető fel a gépre automatikus vagy kézi indítású kötözéssel a
bálázó vezérlő monitoron keresztül.
- A gép fóliás bálarögzítésre (bálapalást-fóliázás) alkalmas. Fóliavágó kés opciós tétel.
Traktor:
- Minimum TLT teljesítmény szükséglet 37 KW / 50 LE.
- Javasolt TLT teljesítmény 52 KW / 70 LE.
- Kettő egyirányú hidraulika csatlakozó szükséges. Egy a rendfelszedő fel-le működtetéséhez és egy hidraulika
csatlakozó a bálakamra nyitásához. (Opciós hidraulikus visszaforgatás esetén + 1 kétirányú kör szükséges)
- 7 pólusú elektromos csatlakozó, belső elektromos csatlakozó a bála monitor működtetéséhez.
Méretek:
- Hossz: 4050 mm (zárt hátsó ajtónál)
- Szélesség: 2690 mm (maximum a felszedő kerekekkel együtt, azok nélkül: 2400mm),
- Magasság: 2350 mm (hátul zárva)
Súly: 2600 kg
Gumik: WH 480/45 x 17,0

