
QUICKPOWER MP400/S 
NYESEDÉK (VENYIGE) BÁLÁZÓ GÉPEK

Az olaszországi  bergámói székhelyő  CAEB cég 1982 óta gyárt  a kis- és a hobby gazdálkodók
igényeinek megfelelı kismérető, könnyen kezelhetı és minimális hozzáértést, illetve karbantartást
igénylı bálázó gépeket, bálacsomagolókat, szállítóeszközöket, stb.
Az  olasz  technológiai  fejlettség,  illetve  a  biztonságos  üzemeltetést  lehetıvé  tevı  felszereltség
segítségével a gépek széles felhasználói körrel rendelkeznek mind Olaszországban, mind a világ
számos más országában, köztük Magyarországon is.
                                              A QUICKPOWER MP400/S bálázó  kevesebb mint 1 perc alatt  
                                              készít el egy bálát:
                                              - A nyesedék felszedése a talajról a sorok közül 
                                              - Bála becsomagolása (hálós kötözés)
                                              - Automatikus bála kiürítés
                                              A bála súlya ~ 25/35 kg közötti, amely fokozatmentesen állítható.

QUICKPOWER MP400/S-1230
Legnagyobb magasság: 1000 mm
Állítható felszedı szélesség (zárt állásban): 1238 mm
Állítható felszedı szélesség (nyitott állásban): 1462 mm
Legnagyobb hosszúság: 1165 mm
Súly:         542 kg
(Irányváltós hajtómő, automata bálakiürítı, meghajtott oldalsó vágótárcsák a bálakamrában,
támasztóhenger)

QUICKPOWER MP400/S-1230 + Bálaszállító + Hidraulikus kefe pár
Magasság bálaszállítóval (alsó helyzetben): 1950 mm
Magasság bálaszállítóval (felsı helyzetben): 2790 mm
Hosszúság bálaszállítóval (alsó helyzetben): 3295 mm
Hosszúság bálaszállítóval (felsı helyzetben): 2655 mm
Legnagyobb szélesség kefe párral (alsó helyzetben): 1900 – 2100 mm
Legnagyobb szélesség kefe párral (felsı helyzetben): 2300 – 2500 mm

QUICKPOWER MP400/S – Opcionális felszereltség súly adatok
Bálaszállító: 76 kg
Hidraulikus kefe pár: 62 kg
Hátsó támasztókerék pár: 32 kg
Felszedı villa: 28 kg

ERİGÉP IGÉNY

- 1 pár kétirányú hidraulika gyorscsatlakozó
- 12 V elektromos csatlakozó
- Minimum teljesítmény igény a TLT-n 20 LE, traktor teljesítmény igény: 35-40 LE
- Szükséges TLT fordulatszám: 350 1/perc
- Kerékarányos TLT fordulat
Megjegyzés:  Az alapgép súlya 500 kg, így az olyan erıgépet igényel, melynek önsúlya lehetıvé
teszi a gép biztonságos üzemeltetését.
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OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG:

☛☛☛☛ IRÁNYVÁLTÓS HAJTÓM Ő

Az irányváltós hajtómővet (opció) fel KELL szerelni a bálázó gépre minden olyan esetben, amikor
az üzemeltetı erıgép nem rendelkezik kerékarányos TLT fordulattal.
Abban az esetben, ha valamilyen idegen anyag, vagy 35 mm-nél vastagabb nyesedék blokkolja a
felszedı  rotorokat  („bemedvézés”),  vagy  a  behúzó  mechanizmust  az  irányváltós  hajtómő
segítségével  a  gépet  fordított  irányban  meghajtva  a blokkolódást  elıidézı  anyag  a  gépbıl
eltávolítható.
                

☛☛☛☛ FELSZEDİVILLA
Elsısorban  köves,  illetve  laza,  egyenetlen  talajokra  ajánlott.  A  villa  tüskéi  a  talajt  „fésülve”
felszedik a nyesedéket, míg a kövek a villán nem tudnak bejutni a gépbe. A felszedı villa gyorsan
és könnyedén fel- és leszerelhetı.

☛☛☛☛ HÁTSÓ TÁMASZTÓKERÉK PÁR
A hátsó  támasztókerék  pár  alapvetıen  laza,  homokos talajokra  ajánlott,  ahol  a  támasztóhenger
megsüllyed, nem mőködıképes. Ezen kívül az opciós felszedı villa és a bálaszállító felszereléséhez
is szükséges a támasztókerék pár. A kerekek magassága 3 pozícióban állítható.

☛☛☛☛ BÁLASZÁLLÍTÓ
A hátsó bálaszállító egyszerre 6 db körbála szállítására alkalmas, illetve a traktorból mőködtetett
hidraulika rendszere segítségével azokat automatikusan le tudja üríteni. A bálaszállító függılegesen
felcsukott (szállítási) helyzetben 210 cm magas és 45 cm-rel növeli meg a gép hosszát.

☛☛☛☛ HIDRAULIKUS KEFE PÁR
Az új  fejlesztéső  kefe  pár  megnöveli  a  bálázó  gép  felszedıjének  munkaszélességét.  Az  egyes
pozícióban 1900 – 2100 mm-re, a kettes állásban 2300 – 2500 mm-re. Mindkét pozícióban állítható
a kefe fejek dılésszöge és magassága.
Mindkét kefe fejet egy-egy 160 cm3 hidromotor hajtja meg. A kefe fejek könnyen és gyorsan le- és
felszerelhetıek.

QUICKPOWER MP400/S-1230 Alapfelszereltség Opcionális felszereltség
Meghajtott bálakamra oldalsó vágótárcsák �

Automata bálakidobás �

Hátsó bálaszállító �

Hátsó támasztókerék pár �

Hidraulikus kefe pár �

Felszedı villa �

Irányváltós hajtómő �

Automata olajozó rendszer �

Állítható felszedı szélesség �

Bálaszámláló �

Bálatömörség állítás �

Vészleállító �

Kardántengely nyomatékhatárolóval �

Állítható hálós kötözés �

Elektromos kezelıszerv �

Automatikus láncfeszítı rendszer �
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BIOMASSZA

A legújabb kutatások szerint a szılı- és gyümölcsültetvényekben a metszéskor képzıdı venyige,
nyesedék talajba való bedolgozása súlyos késıbbi betegségek, talajfertızés kialakulásához vezethet.
Ugyanakkor ma már a venyige, nyesedék elégetése is szabályokba ütközik, így nem maradt más út,
mint annak az ültetvényekbıl való eltávolítása további felhasználás céljára. Amióta tudott, hogy a
metszéskor  a  szılı-  és  gyümölcsültetvényekben  keletkezı  nyesedék,  ami  alapvetıen  fás  szárú
anyag  rendkívül  magas  főtıértékkel,  kiegészítı  jövedelemhez  juttathatja  a  gazdálkozókat,  az  a
fontos  kérdés  vetıdött  fel,  hogyan  lehetne  azt  az  ültetvényekbıl  könnyen,  gazdaságosan
összegyőjteni.  A CAEB cégnél  alaposan tanulmányozták  ezt  a kérdést  és már meglévı  bálázó
gépeik gyártása és fejlesztése során szerzett tapasztalataik alapján megalkották a QUICKPOWER
MP400/S  nyesedékbálázó  gépet,  amelyre  mint  minden  más  gépükre  jellemzı  a  könnyen
kezelhetıség, megbízhatóság és a könnyő karbantartás.
A QUICKPOWER MP400/S gép nyesedék átmérı  35 mm. A gép használható szalma és széna
bálázására is. 
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