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A zártkamrás láncos, vontatott hengeres bálázó gépek szalma betakarítására (aratás után), a rendre vágott,
illetve sodrott széna betakarítására, stb. alkalmasak. A termény nedvességtartalmának kb. 25 %-osnak, a
rend szélességének max. 1,8 m-nek kell  lennie.  Az összegyőjtött  anyagot  típustól  függıen különféle
mérető hengeres bálává alakítják, kötözızsineggel csomó nélkül bekötik, majd a tarlóra ürítik. A hengeres
bálázók  ezenkívül  alkalmasak  zöldtakarmány  és  félszáraz,  40-60  %  nedvességtartalmú  széna
összegyőjtésére is. A bálázó gépekre egy külön berendezés is felszerelhetı, mely által a bálák hálóval is
beköthetık.  A  bálázók  egytengelyes  gépek,  és  olyan  (min.  55 LE-s)  traktorokhoz  csatlakoztathatók,
amelyek rendelkeznek kihelyezett hidraulikus berendezés mőködtetésére alkalmas hidraulika rendszerrel.
Mőködés: Bálakészítéskor a kamrafeltöltıdés pillanatáig az anyag forogva, laza állapotban marad. A
kamra feltöltıdésekor következik be a préselési folyamat, melynek következtében a bála palástja nagyobb
tömörségő  lesz.  Az  így  kialakított  bála  a  megfelelı  szellızés  mellett  sokkal  ellenállóbb  a  víz
behatolásával szemben. Alapkivitelben a bála kötözése zsineggel történik, ahol a kötözés menetszáma
fokozatmentesen beállítható. 
A Z-276/1 és Z-279/1 típusoknál két lánc keresztben felerısített görgıkkel képezi a göngyölítı kamrát. A
rendfelszedıvel  felvett,  begyőjtött  anyagot  adagoló  továbbítja  a  göngyölítı  kamrába.  A gépben lévı
anyag forgatását a mozgógörgık (hengerek) végzik.
A  Z-569/1 típusnál a présteret  a mellsı  keretben lévı  három henger,  valamint  a hátsó keretben, kör
alakban elhelyezett lánccal hajtott görgık, határolják. A hátsó keretben lévı mechanikus blokád, valamint
egy különleges szerkezeti megoldás lehetıvé teszi a tömörítés növelését akár 15 %-kal.
Opciók:           • rendelhetı kettıs kötözéssel, illetve hálós kötözéssel        •  fél automatikus láncolajozás
• hangjelzés  kamratelítıdésnél     • kiegészítı  hidraulikatömlı      • elektromos  kötözésindítás  és
hangjelzés.
Mőszaki adatok:

Típusok Z-276/1 Z-279/1
„CLASSIC”

Z-279/1
„FARMA”

Z-569/1

Rendfelszedı szélessége (cm): 180 180 180 180
Szükséges TLT fodulat (1/min): 540 540 540 540
Teljesítmény igény (LE): 55 55 55 69
Bálaméret szél./átm. (m): 1,2/1,5 1,2/1,2 1,2/1,2 1,2/1,2
Bálasúly szalma/széna/félszáraz széna (kg): 250/300/ - 200/250/600 200/250/600 200/250/600
Gép tömege (kg): 2200 1950 1950 2080
Gép hossza/szélessége/magassága  (m): 3,6/2,4/2,4 3,3/2,4/2,2 3,3/2,4/2,2 3,3/2,4/2,2

A Z-279/1 „FARMA” paraméterei megegyeznek  a Z-279/1 „CLASSIC”  típuséval. Eltérés, hogy mechanikus
hátfalzárással rendelkezik.
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