
Základní údaje:

Šířka sběrače 2,3 m s opěrnými gumovými koly a přítlačným válečkem válečkem 

Vkládací rotor se 14 jednotlivě jištěnými noži systému SuperCut

Vyklápěcí dno ovládané z kabiny traktoru - pro uvolnění vkládacího kanálu

Komora s 5 profilovanýmí nekonečnými svařenými pásy + 3 roztáčecí válce

Plně automatické vázání sítí PowerBind s aktivní brzdou + Zásobník na 2 náhradní špulky sítě

Průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m

Hydraulické nastavení lisovacího tlaku z kabiny traktoru do 220 barů + měkké jádro

Ovládání pilotboxem FOCUS II - ISO kompaktibilní

Dva agresivní  kovové válce pro roztočení jádra balíku jištěné spojkou

Automatické mazání řetězů s možností nastavení intenzity mazání jednotlivých řetězů

Kardanový náhon Walterscheid s homokinetickými klouby a spojkou

Dopravní osvětlení + zakládací klíny, Příkon od 55 kW, Hmotnost  3250 kg

Kontakt: 725451336

email: tomas.bohuslav@nn-kosatky.cz

AKČNÍ NABÍDKA
Lis na kulaté balíky s variabilní komorou TA 6716 SC14N

Akční cena

820 000 KčLis na kulaté balíky s variabilní komorou TA 6716 SC14N

- 20 % 

mailto:tomas.bohuslav@nn-kosatky.cz


Základní údaje:

Lis na kulaté balíky s pevnou  lisovací komorou

Šířka sběrače 2,3 m s opěrnými gumovými koly a přítlačným válečkem válečkem 

Vkládací rotor se 14 jednotlivě jištěnými noži systému SuperCut

Vyklápěcí dno ovládané z kabiny traktoru - pro uvolnění vkládacího kanálu

Lisovací komora s 5 profilovanými válci v přední části a 24 latěmi řetězového dopravníku v zadní části

Průměr balíku 1,25 m, šířka 1,20 m

Hydraulické nastavení lisovacího tlaku z kabiny traktoru

Ovládání všech funkcí pilotboxem FOCUS II (ISO kompaktibilní)

Automatické mazání řetězů s možností nastavení intenzity mazání jednotlivých řetězů

Plně automatické vázání sítí PowerBind s aktivní brzdou

Odkládací rampa pro zabalené balíky s integrovaným válečkem

Příkon 65 kW, Hmotnost 2 900 kg

Kontakt: 725451336

email:

AKČNÍ NABÍDKA

Lis na kulaté balíky s pevnou komorou KVERNELAND 6250 SC14N  

Akční cena

Lis na kulaté balíky s pevnou komorou KVERNELAND 6250 SC14N  730 000 Kč

tomas.bohuslav@nn-kosatky.cz

- 18 % 

mailto:tomas.bohuslav@nn-kosatky.cz



