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Tytu³ “Maszyna Roku 2018” dla prosoowijarki Kuhn FBP 3135 Bale Pack

„Maszyna Roku” to miêdzynarodowy konkurs organizowany przez niemieckie wydawnictwo rolnicze Deutscher
Landwirtschaftsverlag z udzia³em miêdzynarodowego jury sk³adaj¹cego siê z dziennikarzy czasopism rolniczych, w tym równie¿
z Polski.

Na ubieg³orocznych targach Agritechnika 2017 w Hano-
werze prasoowijarka FBP 3135 BalePack firmy Kuhn zdoby³a
tytu³ maszyny roku 2018 w kategorii maszyn do zbioru pasz.

O wyborze zadecydowa³ miêdzy innymi innowacyjny sy-
stem owijania sam¹ foli¹, dziêki któremu mo¿na uzyskaæ
najlepszej jakoœci kiszonki. Mocne owiniêcie foli¹ cylindrycz-
nej powierzchni zapewnia utrzymanie pierwotnego kszta³tu
beli, co jest szczególnie wa¿ne przy d³ugim okresie magazy-
nowania. W maszynie zastosowano dwa napinacze standardo-
wej folii o szerokoœci 750 mm (masa rolki ok. 27 kg), a dziêki
zwiêkszeniu wstêpnego naprê¿enia folii uzyskano jej oszczê-
dnoœci rzêdu 30%. O jakoœci paszy w uformowanych belach
decyduje mocniejsze zagêszczenie materia³u, co oznacza mniej
powietrza wewn¹trz beli. Doskona³e owijanie zapewnia system
IntelliWrap zwiêkszaj¹cy mo¿liwoœci w zakresie kontroli i za-
rz¹dzania procesem owijania. Zastosowano zaawansowany
uk³ad elektrohydrauliczny do monitorowania tego procesu.
W zale¿noœci od warunków polowych, rodzaju zbieranego
materia³u oraz przewidywanego okresu przechowywania ope-
rator ma mo¿liwoœæ z góry ustaliæ odpowiedni¹ liczbê warstw
folii. Dodatkowa funkcja 3D systemu IntelliWrap gwarantuje
bardziej równomierne i wydajne rozprowadzenie folii na ca³ej
powierzchni beli, co przek³ada siê na jakoœæ paszy.

Charakterystykê nagrodzonej maszyny uzupe³niaj¹ kolejne
innowacyjne rozwi¹zania konstrukcyjne, do których nale¿y
opatentowany system Integral Rotor z podwójnymi zêbami
rotora ze stali typu Hardox i mechanizmem obni¿ania pod³ogi
w razie blokady rotora, system tn¹cy OptiCut 14 lub 23 zape-
wniaj¹cy wydajne ciêcie materia³u na d³ugoœæ 70 lub 45 mm.
Ka¿dy pojedynczy nó¿ jest zabezpieczony sprê¿yn¹, która
chroni go przed uszkodzeniem. Operator ma mo¿liwoœæ wybo-
ru iloœci pracuj¹cych no¿y.

Prasoowijarki FBP mog¹ byæ wyposa¿one tak¿e w opcjo-
nalny system wi¹zania siatk¹ i sznurkiem jednoczeœnie.

Umieszczenie systemu wi¹zania z przodu maszyny
zapewnia doskona³y podgl¹d pracy maszyny z ci¹gnika.

Maszyna cechuje siê szybkim i niezawodnym mecha-
nizmem podawania bel. W celu zminimalizowania przestojów
i zmaksymalizowania wydajnoœci pracy, niezbêdne jest szybkie
dzia³anie systemu podawania beli do owijarki.

Dziêki bocznym os³onom podawanie beli z komory praso-
wania na stó³ owijarki w FBP BalePack jest szybkie i bez-
pieczne, nawet na stromych zboczach. Stó³ owijaj¹cy z 4 pasa-
mi i 2 szerokimi walcami oraz 4 sto¿kowymi rolkami przytrzy-
muj¹cymi zapewnia optymaln¹ stabilnoœæ beli, jej równo-
mierne obracanie i dok³adne owijanie foli¹. Natomiast zmoder-
nizowany mechanizm dwóch ramion podaj¹cych przyœpieszy³
przenoszenie beli na stó³ owijarki nawet o 30%.

Prasoowijarka FBP 3135 BalePack wyposa¿ona w terminal
steruj¹cy ISOBUS z licznymi funkcjami sterowanymi z kabiny
ci¹gnika. Aby zapewniæ optymaln¹ widocznoœæ i bezpie-
czeñstwo wokó³ maszyny mog¹ byæ wyposa¿one w zestaw
kamer, jedna kompatybilna z terminalem CCI, a druga wspó³-
pracuj¹ca z dodatkowym monitorem.

Na podstawie materia³ów informacyjnych firmy Kuhn,
opracowa³: mgr in¿. Wies³aw WoŸniak, PIMR Poznañ.

Ÿr
ó
d
³o

:
w

w
w

.k
u
h
n
.c

o
m

.p
l

Ÿród³o: www.kuhn.com.pl


