Bellima

Balirke za okrogle bale

www.krone.de www.mehanizacija-miler.si

Bellima
Uspeh je tako enostaven
Zaprta komora za bale: manj izgub krme in prašenja
Neskončni verižni paličasti elevator:
- zanesljivo stisne silažo, seno in slamo,
- brez zastoja bal,
- trdne in oblikovno stabilne bale,
- visoka teža bal.
Manjša potrebna moč
Manjša lastna teža
Enostavna zgradba: majhno vzdrževanje, dolga življenjska
doba
Malo kratkih pogonskih verig
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Bellima:
Lahko se zanesete. Robustna
fiksna komora za trdo stisnjene
bale iz silaže, sena in slame –
in to pri majhni potrebni moči
in vzdrževanju.
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Pobiralna naprava
Nič ne ostane na tleh
Čisto pobiranje
Natančna nastavitev višine
Nemoten pretok krme
Miren tek
Robustna izdelava

Pobiralna naprava za Bellima F 125
Pobiralna naprava balirke F 125 ima delovno širino od 1.400 mm v
skladu z DIN 11220, hidravlično upravljanje in blokiranje na želeni
višini. kratka razdalja, od pobiralne naprave do stiskalne komore, izboljša pobiranje in zagotavlja neprekinjen pretok krme.
4

| VarioPack
| Bellima 10/04
02/14

Robustna konstrukcija – kratka pot krme
Robustna pobiralna naprava balirke KRONE Bellima. Učinkovito in čisto pobiranje krme na
podlagi majhnega premera, namestitve tik pod komoro, s štirjimi vrstami rogljev in nastavljivo tlačno oporo. Neprekinjen pretok tako kratke, kot tudi mokre krme – kar je podlaga za
večjo zmogljivost in enakomerno oblikovane bale.

1

1 Nemoteno delo
Da lahko pobrana krma neprekinjeno doteka v stiskalno
komoro tudi pri velikih in neenakomernih redih, ima
Bellima F 125 nastavljivo tlačilno oporo.

2 Omejitev delovne globine
Za delo brez tipalnih koles lahko delovno globino
pobiralne naprave enostavno nastavite s sornikom na
sprednjem delu stroja.
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3 Ničesar ne ostane zadaj
S štirimi vrstami rogljev in razmikom med roglji 68 mm
pobiralna naprava pobere tudi kratko krmo.

4 Jeklo ali zrak
Brezstopenjsko po višini nastavljiva tipalna kolesa
omogočajo čisto pobiranje krme. Z zračnimi
pnevmatikami pobiralna naprava teče zelo mirno.
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Pobiralna naprava z drsniki
Serija Bellima F 130
1.800 mm delovne širine: idealno za širše redi
Z drsniki: neprekinjen pretok
Stranski dovajalni polži: optimalno dovajanje krme
Opcijska zračna tipalna kolesa: miren tek

Idealna pri večjih redih
Stiskanje na zavojih, kotih, strmini in širokih redih – pri takšnih
pogojih je potrebna širša pobiralna naprava s transportno
napravo. S široko delovno širino 1.800 mm v skladu z

DIN 11220 ste s pobiralno napravo balirke KRONE Bellima F
130 vedno na varni strani.
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Več pobiranja – več zmogljivosti
Posebej široka pobiralna naprava z drsniki
spada k osnovni opremi balirke Bellima F 130.
Razmik med drsniki in roglji in zaganjalnim
valjem v stiskalni komori omogoča
neprekinjen pretok, tudi pri krajši krmi. Drsnik
poveča »zmogljivost požiranja« in balirko naredi še bolj
gospodarno.

Aktivno z drsniki
Drsnik podpira pobiralno napravo in aktivira pretok
krme med pobiralno napravo in zaganjalnim valjem, ter
omogoča enakomerno napolnjenost stiskalne komore.

Enostavno
Za nastavitev višine serijske naletne pločevine je
namenjena veriga. Z ustrezno nastavitvijo je pobiranje
kratke krme lažje.

Čisto pobiranje
Nastavitev delovne globine poteka brezstopenjsko
s tipalnimi kolesi. Pri globokem voznem pasu in
ekstremno neravnih tleh, lahko delovno globino omejite
s stranskimi letvami z luknjami.

Dovajalni polži
Na strani pobrano krmo potisnejo na sredino in
omogočajo neprekinjen pretok, od široke pobiralne
naprave do ožje komore za bale.
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Verižni paličasti elevator
Trdno stiskanje
Konstanten premer bal 1,25 m
Varen premik bal brez zastajanja, manj izgub krme
Manjša potrebna moč
Enostavna zgradba, samo ena pogonska veriga

Boljše vrtenje
Zaprta komora za bale z neskončnim verižnim
paličastim elevatorjem za balirko Bellima. Pobrana krma
se v komori plast za plastjo oblikuje v trdne in stabilne
bale. Zaradi dobrih pretočnih lastnosti se začne krma
v komori hitreje vrteti in bala se oblikuje hitreje. Jedro

bale je bolj trdno. Bala ima večjo gostoto in večjo težo –
idealno za pridobivanje kakovostne silaže in zmanjšanje
transportnih stroškov.
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Priznane po vsem
svetu
Koncept z verižnim paličastim
elevatorjem se je pri silaži, senu
in slami odlično odrezal po vsem
svetu. Neskončni verižni paličasti
elevator oblikuje bale z visoko gostoto. »Praktičen« sistem KRONE
deluje brez zastajanja bal – tudi pri kratki in suhi krmi. K temu
spada še manj izgube krme in ne nazadnje tudi manjša potrebna
moč.

Enostavno in dobro
Tu ni kaj skrivati. Majhno število verig in verižnikov! Odločilna je enostavna in
pregledna zasnova, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo in olajša vzdrževanje.

Vzdržljivost
Verižni paličasti elevator se je zelo
dobro izkazal v različnih pogojih po
vsem svetu. Okrogle palice iz polnega
materiala in verige vzdržijo tudi najtežje
obremenitve.

Odlična rešitev
Samo ena robustna pogonska veriga
za verižni paličasti elevator, kar zmanjša potrebno moč in balirko Bellima
naredi še zanesljivejšo.
Bellima 02/14 |
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Verižni paličasti elevator KRONE
»Praktičen« sistem za slamo, seno in silažo
Balirke za okrogle bale se za stiskanje slame, sena ali
ovenele travne silaže uporabljajo po vsem svetu in v
različnih pogojih. Problematika je poznana: suha slama
in seno sta velikokrat lomljiva, vlažnost ovenele krme,
pa se spreminja vse do težke mokre silaže. Pri velikem
deležu sladkorja dodatno obstaja še učinek lepljenja.

Verižni paličasti elevator KRONE v vseh teh pogojih
deluje zanesljivo in tako izpolnjuje vse zahteve iz prakse.
Z verižnim paličastim elevatorjem ste na varni strani, saj
pazi na krmo in s svojim »zobatim učinkom« omogoča
varen premik bal pri največji stiskalni masi.
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SILAŽA

SENO

SLAMA
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Bellima – premišljena do podrobnosti
Z balirko Bellima boste kupili dolgoletne izkušnje in kompetenco pri stiskanju
bal, kajti KRONE natančno pozna zahteve iz prakse. Balirke za okrogle bale
KRONE delajo po vsem svetu in so se odlično odrezale v različnih pogojih.
Poleg visoke gostote stiskanja, so stroji KRONE izjemno robustni,
imajo pregledno zgradbo, odlično opremo in so zanesljivi.

Varen začetek
Močan zaganjalni valj omogoča hiter začetek, izboljša
stiskanje in razbremeni zadnji pokrov – idealno pri težkih
silažnih balah.

Prikaz stiskalnega tlaka na obeh straneh
Prikaz stiskalnega tlaka na obeh straneh prikazuje trenutno
napolnjenost komore levo in desno in daje navodila
za ustrezno vožnjo. Rezultat: enakomerno strnjene in
oblikovane bale.

Najboljše informacije
Opcijski prikaz tlaka bal z zvočnim signalom in lučko
voznika informira, kdaj je dosežen želen stiskalni tlak. Takoj
lahko začnete s povezovanjem.
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Samodejno napenjanje
Napenjalna naprava za dvižni paličasti elevator deluje
samodejno. Vzmeti omogočajo pravilno napetost verig,
podaljšajo življenjsko dobo in dajejo varnost.

Polna moč
Glavni menjalnik (540 vrtljajev/minuto) leži na sredini. Obojestranska pogona odlično porazdelita moč na pobiralno
napravo in verižni paličasti elevator.

Varno
Odpiranje in zapiranje zadnjega pokrova poteka preko
enostransko delujočega hidravličnega cilindra. Mehansko
zaporo zadnjega pokrova razbremeni hidravlika in daje
varnost.

Več bal na uro
KRONE mini-stop – potisna in prestrezna plošča v enem!
Ko se zadnji del komore po izpustu bale še zapira, lahko
balirko že uporabljate naprej. Tako lahko naredite do šest
bal na uro.
13
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Povezovanje z dvojno vrvico
Dvakrat hitrejše
Hitra povezava: dve vrvici naenkrat
Stabilne bale: začetek in konec vrvice na sredini bale
Nastavljiv razmik vrvic
Enostavna uporaba

Enostavna zgradba – zanesljivo delo
Stopenjska jermenica določa število povezav. Povezovanje z dvojno vrvico poteka preko sojemalnika, od sredine do strani
komore in nazaj. Na koncu je vrvica odrezana na sredini bale. Pri najenostavnejši varianti začetek povezovanja sprožite z
vrvjo, drugače pa je to električno ali hidravlično.
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Najboljša oblika
V primerjavi s povezovanjem z
enojno vrvico, lahko z dvojno vrvico
zmanjšate čas vezanja, naredite
več bal na uro, privarčujete gorivo
in denar, ter tako premagate še več
površin. S povezovanjem z dvojno
vrvico KRONE se konec vrvice ne nahaja na robu
bale, ampak na sredini. Tako ostane oblika bale tudi
po večkratnem prestavljanju enaka.

Električno
Pritisk na tipko – in zaganjalnik dvojne vrvice že deluje.
Valji, ki jih upravlja električni zaganjalnik niti zanesljivo
vodijo do komore.

Hidravlično
Hidravlični zaganjalnik je udobna varianta. S hidravlično
zaganjalno napravo lahko povezovanje bale z vrvico in
mrežo upravljate iz traktorja.

Zalogovnik za več bal
V zalogovniku za vrvice je prostora za do šest klobčičev.
Polnjenje je enostavno in hitro. Držalo omogoča
premikanje klobčičev.
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Povezovanje z mrežo
Odlično povito – najboljša oblika
Kratek čas povezovanja – več bal na uro
Hitro in enostavno odvijanje bal v hlevu
Hiter začetek povezovanja

Odlično
Naprava za povezovanje z mrežo je spredaj v vidnem
območju voznika in ima prostor za zvitke s 1600 in
3600 m mreže. Tako je v zalogovniku za vrvice prostor
še za dodatni zvitek.

Enostavno polnjenje
Pri vstavljanju vezalnega materiala udobno stojite pred
strojem. Svitek mreže potisnete na držalo. Nato je mreža
napeljana do naprave za povezovanje.
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Manjša poraba
goriva na balo
Naprava za povezovanje prepriča s svojo
zgradbo in funkcijo. Prednosti povezovanja
z mrežo v primerjavi z vrvico je krajši čas
povezovanja in s tem več bal na uro. Tako imate
več časa za druge stvari in porabite manj oriva na balo.
Napravo za povezovanje z mrežo lahko opremite z zvitki
KRONE excellent do 3.600 m mreže.

Hidravlično
Povezovanje z mrežo in vrvico zaženete s krmilnim
ventilom na traktorju.

Pod napetostjo
Nastavljiva zavora omogoča odlično povezovanje po celotni
širini. Bale ohranijo svojo obliko in po večkratnem premikanju ne
razpadejo.

Polna širina
Mreža (1) je po celotni širini napeljana do gumijastega pogonskega
kolesa (2) in pritisnega valja (3). Na začetku povezovanja gumijast
valj mrežo potisne v predel vrteče bale.

Več ali manj mreže
Povezovanje z mrežo lahko nastavite z navojem na gredi
tornega koluta. Dlje kot je navoj odvit, dlje časa vzmetni
trak ostane na navoju. Mreža je odrezana šele, ko se
vzmetni trak obrne navzdol.
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Vedno ustreza
Nastavitev višine ojnice poteka hitro in enostavno preko
utorov. Z nastavljanjem ojnice lahko premaknete na
zgornje in spodnje vpetje.

Enostavno
Enostavno delujoč hidravlični priključek je pri balirki
Bellima osnovna oprema. Preklopni ventil je namenjen
upravljanju pobiralne naprave ali zadnjega pokrova.
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Tehnični podatki
Balirka za okrogle bale Bellima
Bellima F 125

Bellima F 130

Premer bale

ca. m

1,2

1,2

Širina bale

ca. m

1,2

1,2

Dolžina

ca. mm

3.700

3.700

Širina

ca. mm

2.250

2.250

Višina

ca. mm

1.970

1.980

Pobiralna naprava delovna širina po
DIN 11220

ca. mm

1.400

1.800

Kolotek

ca. mm

1.900

1.950

10.0/75-15.3 8 PR
11.5/80-15.3 10 PR

11.5/80-15.3 10 PR
15.0/55-17 10 PR
19.0/45-17 10 PR

ca. kg

1.570

1.730

ca. kW / KM

25 / 34

25 / 34

1 x EW

1 x EW

Pnevmatike

Masa
Potrebna moč
Potrebni hidravlični priključki

Vse slike, mere in teže mogoče ne ustrezajo serijski opremi in niso obvezujoči.

Mreže KRONE excellent
Vse mreže KRONE excellent imajo v vseh pogojih najboljše
možne lastnosti elastičnosti. Mreže excellent Edge in izjemno močne StrongEdge segajo točno od roba do roba bale.

Mreža excellent RoundEdge sega celo nekaj centimetrov
čez rob bale. Tako je krma vseskozi optimalno zaščitna pred
vremenskimi vplivi in vlago.
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KRONE na
spletu
Odkrijte celoten svet podjetja KRONE na www.krone.de. Na
številnih straneh vam predstavljamo številke, dejstva in novosti
ter ponujamo številne servisne storitve. Raziskujte in odkrijte
podjetje KRONE na medmrežju.

Aktualno
Tukaj najdete najnovejše informacije podjetja KRONE. Od
predstavitve izdelkov do pregleda sejmov. Tukaj lahko občutite
utrip našega časa.

Servis
Tukaj najdete vse, od kontaktne osebe v tovarni do financiranja
vašega stroja KRONE. Najdete tudi pregled naših številnih
izobraževalnih modulov za tehnike in uporabnike.

Izdelki
Informirajte se o našem obsežnem programu izdelkov. V tej
rubriki lahko najdete vse kar potrebujete, od videa do navodil
za uporabo.

Nalaganje
Iščete koledar KRONE za vaše namizje ali lepo sliko za
predstavitev? V KRONE rubriki za nalaganje najdete veliko
koristnih stvari, ki jih lahko uporabite za različne projekte.

Prodaja
Če iščete uvoznika KRONE na Japonskem ali trgovca v vaši bližini. Tukaj boste našli partnerja KRONE, ki vam bo z veseljem
pomagal.

Rabljeni stroji
Podjetje KRONE velikokrat ponuja ugodne projektne ali razstavne stroje. Poiščite vaš stroj KRONE in se s prodajnim partnerjem dogovorite o podrobnostih nakupa.

Zaposlitev
Se zanimate za službo pri podjetju KRONE? KRONE išče
sposobne in motivirane sodelavce v tovarni kmetijskih strojev
in v proizvodnji gospodarskih vozil, zato se splača pogledati.

Nadomestni deli
24/7… nadomestne dele KRONE lahko najdete sedem dni v
tednu in 24 ur na dan, na spletu in brez čakanja. Portal Agroparts
podjetja KRONE ponuja vse nadomestne dele s številkami
in natančnim nazivom. Naročite jih lahko takoj in sicer preko
elektronske pošte, ki jo pošljete vašemu prodajnemu partnerju.

Mediateka
»Banka podatkov« KRONE, tisoče dokumentov, slik, primerjalnih testov in še in še … najdete v mediateki KRONE. Tukaj
najdete tudi zelo obsežne informacije o izdelkih KRONE, ki vas
zanimajo.

Trgovina
Iščete darilo ali pa zbirate kmetijske modele? V tem primeru se
vsekakor splača obisk naše spletne trgovine KRONE. Tudi tukaj
lahko izdelke enostavno naročite po spletu in to vedno.

Termini
Želite podjetje KRONE spoznati v živo? Tukaj najdete vse
termine, kjer se bo tehnika KRONE predstavila na sejmih ali
predstavitvah, kajti nič ne prepriča bolje od lastnega vtisa.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
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Vaš prodajalec KRONE:
MEHANIZACIJA
MILER D.O.O.

PE SLOVENSKA
BISTRICA

PE MOSTE PRI
KOMENDI

PE LESKOVEC PRI
KRŠKEM

Poljana 1

Tomažičeva ulica 6

Moste 89 b

Veliki Podlog 34

2391 Prevalje

2310 Slovenska Bistrica

1218 Komenda

8273 Leskovec pri Krškem

Prodaja:
02 82 31 959

Prodaja:
031 520 720

Prodaja:
031 634 294

Prodaja:
051 310 230

Rezervni deli:
02 82 31 951

Rezervni deli:
02 62 03 444

Rezervni deli:
051 310 067

Rezervni deli:
07 49 74 404

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Telefon: +49 (0) 5977.935-0
Telefax: +49 (0) 5977.935-339
info.ldm@krone.de
www.krone.de

