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Od samego początku działalności stosowaliśmy 
innowacyjne projekty i procesy do tworzenia naszych 
maszyn, które są wysoko cenione nie tylko ze 
względu na ich niezawodność i trwałość, ale także - 
bezkompromisową jakość.

Na przestrzeni lat opatentowaliśmy dziesiątki 
przełomowych innowacji, dzięki czemu Tanco jest jedną 
z najbardziej szanowanych i szybko reagujących - na 
potrzeby użytkownika - marek w świecie rolniczym.

Nasze produkty wciąż wyznaczają nowe standardy 
w branży, to właśnie zaangażowanie i nasza obsesja 
w byciu najlepszym, prowadzą nas do następnego 
świetnego pomysłu. Zbudowaliśmy silne relacje z 
naszymi klientami oparte na zaufaniu i niezawodności, 
ze wspólnymi wartościami i priorytetami. Rolnicy ufają 
naszym produktom, polegają na nich i oczekują tylko 
najwyższej jakości, innowacyjności i trwałości.

Tanco zawsze patrzy w przyszłość. Jesteśmy w 
tym konsekwentni, oddani i ambitni. Prowadzimy 
i stymulujemy naszą branżę poprzez precyzyjne, 
pionierskie projekty.

My jesteśmy Tanco, Experts in your field.
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Nasze Podejście

Innowacja leży u podstaw 
wszystkiego, co robimy.

Tanco zawsze patrzy w przyszłość. Jesteśmy w 

tym konsekwentni, oddani i ambitni. Prowadzimy 

i stymulujemy naszą branżę poprzez precyzyjne, 

pionierskie projekty.

My jesteśmy Tanco, Experts in your field.

Prawdziwie globalny, dumnie irlandzki
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E100 SA zawiera takie same wysokojakościowe elementy konstrukcyjne, jakich można 
oczekiwać od produktów Tanco, co daje małym i średnim operatorom spokój ducha, że E100 SA 
będzie działać niezawodnie przez wiele lat.

Owijarka jest sterowana przewodowo, przy użyciu 3 pojedynczych dźwigni do obsługi wszystkich 
funkcji urządzenia. Półautomatyczny system „Jeden-Dotyk” utrzymuje dźwignię w funkcji owijania 
w jednej pozycji, umożliwiając operatorowi zwolnienie dźwigni w momencie zakończenia cyklu 
owijania, co znacznie poprawia komfort pracy. Ponadto po opuszczeniu beli - hydrauliczny 
system „Tnij i Ruszaj” włącza się automatycznie, aby przytrzymać i przeciąć folię, co znacznie 
skraca czas operacji.

[01] Sterownik RDS monitoruje liczbę obrotów beli, a także zlicza liczbę owiniętych bel w danym 
okresie. [02] Prawe koło można rozłożyć na czas pracy i [03] złożyć na czas transportu, dzięki 
czemu E100 SA może owijać bele o masie do 1000 kg.

Seria A100 została jeszcze bardziej udoskonalona - zredukowano jej ciężar i straty czasu w 
obsłudze. Seria A100 to wytrzymała, kompaktowa i wydajna gama owijarek ciąganych. Jakość 
budowy i wydajność w owijaniu powodują, iż idealnie nadają się zarówno dla indywidualnych 
rolników jak i podwykonawców. 

[05] Stół owijający charakteryzuje się niską pozycję roboczą, co pozwala na rozładunek bel 
bezpośrednio na ziemię bez potrzeby użycia stawiacza.

A100 EH

Model EH jest w pełni automatyczny [04]. Bele 
są ładowane, owijane i rozładowywane za 
jednym naciśnięciem przycisku. [06] Dwie bele 
jednocześnie mogą być przewożone podczas 
jazdy; po owinięciu pierwszej beli - druga bela 
jest automatycznie ładowana na stół owijający.

A100 J 

Model J jest ekonomiczną wersją serii A100, 
wykorzystującą wszystkie wysokojakościowe 
komponenty, ale obsługiwaną za pomocą 
joysticka Servo, co zapewnia natychmiastową i 
dokładną kontrolę wszystkich funkcji owijania 
w przystępnej cenie.

STANDARDOWE CECHY
• Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco 
 z wbudowanymi opcjami rozciągania
 55% i 70%

•  Licznik RDS do pracy półautomatycznej 

•  Hydrauliczne cięcie i uruchamianie 

•  Blokada stałej pozycji stołu do 
powtarzalnego rozładunku

OPCJONALNE DODATKI
•  Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele 

w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z 
folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej 
przemieszczanie się

•  Światła drogowe

STANDARDOWE CECHY
• Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco 
 z wbudowanymi opcjami rozciągania 

55% i 70%

• Sterownik RDS Expert (modele EH)

• Servo Joystick (modele J) 

• Hydrauliczne cięcie i uruchamianie

• Ramię podnoszące regulowane o dużej 
wytrzymałości

• Bardzo szerokie koła 31 x 15,5 -15 dla 
zmniejszenia ugniatanie gruntu

• Blokada stałej pozycji stołu do 
powtarzalnego rozładunku

OPCJONALNE DODATKI
• Auto-Start automatycznie ładowanie 

beli w kontakcie z owijarką (modele EH)

• Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele 
w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z 
folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej 
przemieszczanie się

• Zestaw zdalnego sterowania 
radiowego (modele EH)

Owijarki Do Bel Okrągłych

E100 SA Seria A100

Niedroga Jakość Zoptymalizowana Wydajność

▲04

▲02▲01 ▲03 ▲05 ▲06
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A200 EH
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Owijanie w miejscu przechowywania - zmniejsza liczbę operacji z owiniętą belą. Unikając 
przebić, owijanie statyczne zapewnia stałą, wysokiej jakości karmę, która w rezultacie daje 
wyższą wydajność mleczną bydła.

A200 EH może być montowany na TUZ-ie lub obsługiwany za pomocą agregatu jako samodzielna 
jednostka. [02] Pilot radiowy jest w standardzie, co umożliwia użytkownikowi obsługę owijarki 
bez wychodzenia z kabiny.

[01] W przypadku zużycia się rolki folii podczas owijania beli - „czujnik zerwania folii” w A200 EH 
zatrzyma cykl owijania, umożliwiając załadowanie nowej rolki. Po jej założeniu, cykl owijania 
będzie kontynuowany od miejsca, w którym się zatrzymał i położy asekuracyjnie - dodatkową 
warstwę folii.

STANDARDOWE CECHY
• Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco 
 z wbudowanymi opcjami rozciągania
 55% i 70%

•  Sterownik RDS Expert

•  Zestaw zdalnego sterowania radiowego

•  Czujnik zerwania folii

•  Hydrauliczne cięcie i uruchamianie

OPCJONALNE DODATKI
•  Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele 

w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z 
folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej 
przemieszczanie się

Owijanie Na Wyciągnięciu Ręki Owijaj i układaj za 
pomocą Generacji S
Owijarka z 3-punktowym układem zawieszenia 
TUZ to dzieło - jako pierwsze na rynku - zostało 
opracowane i wdrożone przez Tanco, a seria S wciąż 
przoduje w swojej klasie dzięki nowym i innowacyjnym 
funkcjom. Opcje ramion - pojedynczego, podwójnego 
lub potrójnego - zapewniają klientom elastyczność pod 
względem wymaganej wydajności. Modele S200 V i 
S300 V wyposażone są w proporcjonalną hydraulikę 
zwiększająca i zmniejszająca funkcje hydrauliczne, 
jednocześnie zmniejszające zużycie maszyny. Unikalny, 
teleskopowy system Tnij i Ruszaj „zbiera” folię w 
jeden sznur, nim zostanie on odcięty, w wyniku czego 
powstał ultra niezawodny system, do którego możesz 
mieć zaufanie.

Rolki - dźwigary napędowe wtaczają się pod belę, 
zamykają się, aby podnieść belę do pozycji owijania. 
Ramiona owijające rozkładają się na początku cyklu 
owijania. Po owinięciu beli ramiona składają się do 
pozycji systemu teleskopowego noża Tnij i Ruszaj. Przy 
zamontowaniu owijarki serii S na przodzie ładowarki 
teleskopowej - owijarka może owijać i układać bele w 
trakcie jednej operacji, zmniejszając nakłady, a także 
liczbę razy, kiedy bele są przenoszone, co znacznie 
zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia.

Owijarki Do Bel Okrągłych

Seria S

▲02▲01
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S100 A  S200 V  

Marka Tanco zawsze była synonimem rozwoju systemów owijania satelitarnego. Wersja 
S100 A jest modelem wstępnym do znanej serii S i zapewnia wiele wspaniałych funkcji tej 
serii w przystępnej cenie.

S100 A jest owijarką w pełni automatyczną, a wszystkie jej podzespoły są kontrolowane poprzez 
sterownik RDS Expert. Bele można owijać na polu lub na podwórku dzięki unikalnej funkcji 
owijania i jednoczesnego układania. Ten kompaktowy i lekki model idealnie nadaje się również do 
pagórkowatych i trudnych warunków, gdzie ruch stawianych bel jest zredukowany do minimum. 
Ponadto, bele można układać na ich denkach za pomocą opcjonalnego stawiacza bel, co daje 
gwarancję, iż bela nie stoczy się zaraz po jej rozładowaniu.

[01] Wałek odciążeniowy przejmuje ciężar beli i maszyny w przypadku lżejszych ciągników.

STANDARDOWE CECHY
• Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco 
 z wbudowanymi opcjami rozciągania
 55% i 70%

•  Indywidualnie napędzane rolki dźwigarów

•  Pojedynczy dozownik

•  Teleskopowy nóż Tnij i Ruszaj

•  Sterownik RDS Expert

OPCJONALNE DODATKI
•  Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele 

w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z 
folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej 
przemieszczanie się

•  Wałek odciążeniowy przejmuje ciężar 
beli i maszyny w przypadku lżejszych 
ciągników

•  Zdalne sterowanie radiowe

•  Przedłużacze 6 i 4 metrowe 

W Dobrych Rękach  
Układ hydrauliczny „Variwrap” firmy Tanco, jest jak dotąd najbardziej zaawansowanym układem 
napędowym na rynku. Proporcjonalna hydraulika pozwala na stopniową regulację prędkości, 
zapewniając płynniejszą i bardziej spójną operację owijania, co zmniejsza wibracje i wydłuża 
żywotność maszyny. System Variwrap pozwala także na większą prędkość maksymalną, 
zapewniając najwyższy poziom wydajności i niezawodności w uzytkowaniu.

S200 V

Bliźniacze ramiona rozkładają się do cyklu 
owijania, ustawiając dwa przeciwne sobie 
dozowniki do nałożenia folii. Przeciwstawne 
dozowniki skutecznie przyklejają warstwę folii do 
warstwy poniżej, przez co zapobiegają uwięzieniu 
powietrza i przedostaniu się go do składników 
odżywczych w efekcie czego marnujących 
belę. Podwojenie wydajności maszyny S200 V 
wpływa tylko pozytywnie na jakość owijania 
i daje operatorowi więcej satysfakcji z pracy.

S300 V 

Aby uzyskać maksymalną wydajność, Tanco 
wdrożyło też trzy dozowniki nakładające 
folię. Przy równoczesnym stosowaniu trzech 
warstw, wydajność pracy i jakość owiniętej 
beli jest niezrównana. Ten postęp był możliwy 
tylko dzięki wytrzymałej jednostce noża 
teleskopowego Tanco - Tnij i Ruszaj, która 
nie wymaga żadnych regulacji.

STANDARDOWE CECHY
• Czujniki zerwania folii

• Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco 
 z wbudowanymi opcjami rozciągania 

55% i 70%

• Indywidualnie napędzane rolki 
dźwigarów 

• Teleskopowe nóż Tnij i Ruszaj

• Sterownik RDS Expert Plus

OPCJONALNE DODATKI
• Stawiacz opuszcza i pozycjonuje bele
 w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie z 

folii jest najgrubsze, uniemożliwiając
 jej przemieszczanie się

• Zdalne sterowanie radiowe

• Czujnik załadunku

• Wałek odciążeniowy przejmuje ciężar 
beli i maszyny w przypadku lżejszych 
ciągników

• Przedłużacze o długości 6 i 4,5 
metra do użytku z ładowarkami 
teleskopowymi

V Oznacza Zmienną Prędkość

Owijarki Do Bel Okrągłych

 01
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1400 V  

Zbudowany zgodnie z najwyższymi standardami, model 1400 V wykorzystuje zmienną 
hydrauliczną kontrolę prędkości Tanco w połączeniu z unikalnym stołem dzielonym motylkowo; 
rezultatem czego jest najbardziej stabilna i najszybsza owijarka ciągana, jaką Tanco kiedykolwiek 
wyprodukowało.

Jednym naciśnięciem przycisku owijarka automatycznie przesuwa się z pozycji jazdy za ciągnikiem 
do pozycji wysuniętej z boku - do pracy w polu. Owijarka (łączona w agregacji) podąża też za 
linią prasy, nie ujeżdżając pokosu i w pełni automatycznie podnosi, owija i rozładowuje bele. 
Dzięki unikalnemu podzielonemu stołowi owijania - bele są jednocześnie [01] ładowane i [02] 
rozładowywane, dając możliwość ciągłego owijania, o wydajności znacznie przekraczającej 100 
bel na godzinę. 1400 V z łatwością dotrzyma kroku dwóm prasom polowym.

[04] Unikalny na rynku teleskopowy system Tnij i Ruszaj otwiera się, aby zebrać folię w jeden 
sznur, a po bezpiecznym jego przytrzymaniu jest następnie cięty. W rezultacie powstał niezwykle 
niezawodny system Tnij i Ruszaj, który nie wymaga żadnej regulacji, dając operatorowi wysoki 
komfort pracy.

Pozycja owijania beli znajduje się tuż przed osią, rozkładając ciężar beli na koła (o niskim nacisku 
na grunt) i ciągnik, zmniejszając ugniatanie podłoża i zapewniając także wyjątkowo stabilną pracę 
maszyny przy zachowaniu jej optymalnej lekkości.

Szybkość Pracy Bez Wysiłku
STANDARDOWE CECHY
• Unikalny, motylkowo dzielony
 stół owijania 

• Zmienna kontrola prędkości

• Automatyczne ładowanie

• Czujniki zerwania folii

• Teleskopowy nóż Tnij i Ruszaj

• Przycisk Auto-Parkowanie i 
Odparkowanie

• Sterownik RDS Expert

• Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco 
 z wbudowanymi opcjami rozciągania
 55% i 70%

OPCJONALNE DODATKI
•  [06] Stawiacz opuszcza i pozycjonuje 

bele w pionie, na ich dnie, gdzie pokrycie 
z folii jest najgrubsze, uniemożliwiając jej 
przemieszczanie się

• Czujnik załadunku

• Zdalne sterowanie radiowe [01] Pozycja owijania beli znajduje się tuż przed 
osią, rozkładając ciężar beli na koła (o niskim 
nacisku na grunt) i ciągnik, zmniejszając ugniatanie 
podłoża i zapewniając także wyjątkowo stabilną 
pracę maszyny przy zachowaniu jej optymalnej 
lekkości. [03] Tylna część unikalnego stołu 
dzielonego Tanco jest wzmocniona podwójnymi 
siłownikami wyładowczymi, aby zapewnić 
zawsze równy poziom podczas rozładunku bel 
i zmniejszyć obciążenie podwozia. [04] Unikalny 
teleskopowy system Tnij i Ruszaj otwiera się 
na trzykrotną wysokość spoczynkową. Po 

otwarciu folia jest zbierana w jeden sznur, a 
po bezpiecznym przytrzymaniu jest cięta. Za tę 
czynność odpowiedzialny jest niezawodny system 
Tnij i Ruszaj, który nie wymaga regulacji. [05] Gdy 
bele zetkną się z talerzem Auto-Start, sekwencja 
ładowania rozpoczyna się automatycznie. [06] 
1400 V ma w opcji stawiacz bel, który pozycjonuje 
bele na ich denku, tam, gdzie jest najwięcej 
warstw folii, minimalizując tym samym ryzyko jej 
przebicia. W pagórkowatych warunkach stawiacz 
minimalizuje ryzyko stoczenia się bel.  

Owijarki Do Bel Okrągłych

▲02
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▲06
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Nowa owijarka - do bel okrągłych i prostokątnych z mocowaniem TUZ - z serii Q eliminuje 
potrzebę stosowania dużych, nieporęcznych owijarek ciąganych. Kompaktowa i lekka seria 
Q ma ogromne możliwości pod względem podnoszonych rozmiarów. Z podwójnym lub 
potrójnym ramieniem - owijarka z serii Q jest najszybszą, dostępną na rynku owijarką do bel 
prostokątnych. Bazując na popularnej serii 1500, seria Q poprawiła swoją manewrowość, a teraz 
też ma możliwość owijania większego zakresu balotów przy minimalnej regulacji urządzenia.

Owijarki z serii Q owiną każdą belę na rynku, w tym podwójnie pakowane 120 cm x 70 cm bele 
prostokątne (120 cm x 140 cm) i okrągłe bele o średnicy do 1,7 metra. Sterownik Expert Plus 
pozwala na szybsze wprowadzanie i odczytywanie danych. Proporcjonalna hydraulika pozwala 
na stopniową regulację prędkości, zapewniając płynniejszą i bardziej spójną operację owijania, co 
zmniejsza wibracje i wydłuża żywotność maszyny. Funkcja automatycznego ładowania umożliwia 
ciągłe owijanie bez udziału operatora i sterownika.

STANDARDOWE CECHY
•  Kontroler RDS Expert Plus

•  Automatyczny załadunek - bezobsługowo 
załącza podnoszenie beli bez ingerencji 
operatora

•  Zmienna kontrola prędkości 
automatycznie dostosowuje prędkość 
podajnika, zapewniając dokładniejsze 
pokrycie w zależności od wielkości beli

•  Automatyczne poziomowanie i 
indeksowanie beli

•  Bele są automatycznie poziomowane dla 
łatwego rozładunku

•  Czujnik wykrywania obciążenia

•  Teleskopowy system „Tnij i Ruszaj”

•  Ustawienia dla różnych rozmiarów beli 
są programowalne / zapamiętywane, co 
umożliwia szybką zmianę ustawień, przy 
zmianie rozmiaru beli

•  Aluminiowy, podwójny dozownik Tanco
 z wbudowanymi opcjami rozciągania
 55% i 70%

OPCJONALNE DODATKI
•  Zdalne sterowanie radiowe

•  Przedłużacz 6 i 4,5 metra

•  Uniwersalny adapter pozwala na 
montaż szerokiej gamy uchwytów przy 
ładowarkach teleskopowych

Nowa Definicja Owijania Dużych Bel

Q200 V

Q200 V posiada dwa dozowniki folii. Bliźniacze 
ramiona rozkładają się na początku cyklu 
owijania, pozostając w pozycji - dozowników 
gotowych do pracy. Ustawienie przeciwstawne 
ramion daje maszynie czas idealnego położenia 
i sklejenia warstw folii - jedna nakładana na 
drugą - co zapobiega uwięzieniu powietrza 
i wnikanie go do składników odżywczych w 
efekcie marnujących belę.

Q300 V 

Dla otrzymania maksymalnej wydajności, 
zastosowano tutaj trzy dozowniki folii. Przy 
nałożeniu trzech warstw jednocześnie - 
wydajność urządzenia jest nieporównywalna z 
żadną inna maszyną na rynku. Ten postęp stał 
się możliwy dzięki zastosowaniu niezwykle 
wytrzymałej, bezobsługowej, teleskopowej 
jednostki Tanco „Tnij i Ruszaj”.

Owijarki Do Bel Prostokątnych

Seria 1814 to wydajna owijarka do bel okrągłych i prostokątnych. Idealna do owijania w punkcie 
ich składowania. Owijarka jest w pełni automatyczna i może być obsługiwana za pomocą 
zdalnego sterowania radiowego z kabiny ciągnika, umożliwiając pojedynczemu operatorowi 
załadunek, owijanie i układanie bel w miejscu docelowym.

Seria 1814 ma hydraulicznie regulowane rolki, które można szybko dostosować do obsługi bel 
od 0,6 m do 1,4 m wysokości i 1,9 m długości. Poziom maszyny można regulować hydraulicznie 
z przodu i z tyłu, aby bele były w poziomie podczas ich owijania.

1814 S & 1814 ARC

Model 1814 S w standardzie posiada wyjątkowo wydajny silnik wysokoprężny Kubota o mocy 
20 km i chłodnicę oleju. 1814 ARC jest zasilany bezpośrednio z ciągnika lub niezależnego agregatu.

STANDARDOWE CECHY
• Sterownik RDS Expert

• Zestaw zdalnego sterowania 
radiowego

• Automatyczne poziomowanie
 i indeksowanie beli 

• Wysokoprężny silnik Kubota o mocy
 20 km (model S) 

• Chłodnica oleju (model S)  

OPCJONALNE DODATKI
• Modele 1814 - zestaw podwójnych 

ramion

• Przenośnik rolkowy, rozładowujący

• Zestaw do owijania bel okrągłych

Owiń duże bele
w miejscu ich składowania

Seria 1814Seria Q
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Przecinaki / Wycinaki

i73 BaleShear Przecinak i75 MultiShear Przecinak - Wycinak 

Przecinak BaleShear i73 został w pełni opracowany i wprowadzony na rynek przez Tanco, 
aby usprawnić podawanie okrągłych bel w miesiącach zimowych. Przed epoką przecinaka 
BaleShear i73 podawanie bel było pracochłonne, ponieważ operatorzy musieli wyjść z kabiny 
i ręcznie otworzyć bele za pomocą noży kieszonkowych, a następnie ponownie wejść do 
kabiny. Praca była czasochłonna, stwarzała zagrożenie dla bezpieczeństwa, nieprzyjemna, 
a recykling plastiku był bardziej czasochłonnym i żmudnym zadaniem. 

Dzisiaj, dzięki Przecinakowi i73 BaleShear operatorzy mogą zachować pełne bezpieczeństwo 
pracując tylko z kabiny. Bele o średnicy do 1,55 m są przewożone i dzielone bezpośrednio do 
karmników lub wozów paszowych. Folia i siatka jest przytrzymywana przez opatentowany 
(przez Tanco) mechanizm chwytający, który zawsze i skutecznie utrzymuje tworzywo sztuczne 
bez rozrywania go, eliminując w ten sposób prawdopodobieństwo upadku beli. Po zrzuceniu 
zawartości beli obie powłoki można następnie odwieźć do punktu zrzutu tychże materiałów.  

[01] Łyżka do materiałów sypkich i74 jest 
mocowana do i73 BaleShear za pomocą bolca 
podłączonego do mechanizmu chwytającego, 
dzięki czemu podnoszenie i upuszczanie łyżki 
jest proste, bez konieczności wychodzenia z 
kabiny, co oszczędza czas operatora.

CHARAKTERYSTYKA
• Rozcina bele okrągłe o średnicy do
 1,55 m, zatrzymując folię i siatkę 

• Dostarcza bezpośrednio do karmników
 i wozów paszowych 

• Z łatwością przecina kiszonkę, siano, 
kukurydzę i słomę

• Pojedyncze standardowe złącze 
hydrauliczne

OPCJONALNE DODATKI
•  [01] i74 Meal Bucket - Łyżka do 

materiałów sypkich

• Przykręcane uchwyty dostępne dla 
wszystkich nowoczesnych ciągników

 i ładowarek

Oszczędzaj Czas, Pracuj Komfortowo
CHARAKTERYSTYKA
• Rozcina bele okrągłe o średnicy od 1,2 

do 1,55 m, zatrzymując folię i siatkę

• Dostarcza bezpośrednio do karmników 
i wozów paszowych

• Idealny do bel, jak i karmy z silosów i 
pryzmy - do kiszonki, siana, kukurydzy 
i słomy

• Pojedyncze, standardowe złącze 
hydrauliczne

OPCJONALNE DODATKI
• Przykręcane uchwyty dostępne dla 

wszystkich nowoczesnych ciągników
 i ładowarek

Wydajne Rozcinanie Bel i 
Podawanie Karmy Silosowanej
Przecinak - Wycinak i75 MultiShear został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
klientów, którzy szukali narzędzia, dającego oszczędność czasu i bezpieczeństwo pracy 
podobne do modelu i73, ale także dające możliwość wycinania karmy z pryzmy. i75 MultiShear 
to uniwersalne narzędzie do przecinania bel, jak i wycinania karmy prasowanej w pryzmie.

Napędzane dwoma siłownikami hydraulicznymi o wysokiej wydajności - przednie i boczne 
ostrza pozostawiają czystą i równą ścianę, zapobiegając wtórnej fermentacji - stworzone do 
wybierania kukurydzy i kiszonki silosowanej. Bele można również przecinać, tak jak w przypadku 
i73 - zachowując jednocześnie folię i siatkę. Zakrzywione zęby wycinaka to standard, równie 
dobrze sprawujące się z belą, czy karmą z pryzmy. 

01
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Narzędzia

Chwytaki i60 Cleanafeed 

i60 Cleanafeed jest łatwym w utrzymaniu, samo-załadowczym, trwałym narzędziem do 
karmienia, czyszczenia / mycia i siekania roślin okopowych, idealnym do bezpośredniego 
karmienia.

Łyżka i60 Cleanafeed może być montowana z tyłu i jest standardowo wyposażona w hydrauliczny 
górny łącznik. Można ją również zamontować na ładowarce teleskopowej, do której zamiast 
hydraulicznego górnego cięgła dostarczany jest uniwersalny wspornik.

Łopatka wirnika usuwa luźną glebę przez otwartą ramę, a urządzenie zapobiegające mostkowaniu 
zapewnia równomierne podawanie materiału do zespołu rozdrabniającego. Mechanizm myjący 
może być zasilany np. z węża i charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem na wodę. 

i60 jest napędzany hydraulicznie. W przypadku zablokowania się hydraulicznie napędzanego 
mechanizmu tnącego przypadkowym kamieniem lub innym obcym przedmiotem, blokadę tę 
można usunąć poprzez drzwiczki na zawiasach z tyłu skrzynki rozdrabniającej. Oprócz dużych 
roślin okopowych, takich jak buraki, dostępna jest (w opcji) płyta redukująca, umożliwiająca 
karmienie ziemniakami, warzywami, kukurydzą, zbożami i innymi mieszankami paszowymi.

Mycie i Siekanie Roślin Okopowych
CHARAKTERYSTYKA
• 3-punktowy podnośnik TUZ lub 

podnośnik teleskopowy

• Samo-załadowcza

• Myje, czyści, tnie i dozuje

• Mechanizm myjący podłączony
 do źródła wody

• Pułapka na kamienie

OPCJONALNE DODATKI
•  Płyta dozująca drobne rośliny okopowe 

i mieszanki paszowe

•  Drobne i grube koła tnące

• Dostępne są uchwyty do wszystkich 
nowoczesnych ciągników i ładowarek

Chwytak do bel D80 pozwala na bezpieczne i pewne przenoszenie 
dużych bel prostokątnych i okrągłych wszystkich rozmiarów. 
Niezwykle solidna i wytrzymała konstrukcja D80 jest bardzo 
skuteczna w działaniu i stanowi kompletne rozwiązanie do 
bezpiecznego transportowania bel kiszonkowych bez jakiegokolwiek 
wpływu na jakość powłoki foliowej.

Dwa siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania zapewniają 
bardzo mocne trzymanie, co zapobiega uszkodzeniu powłoki 
owiniętego belotu. Każde ramię można zablokować za pomocą 
kurka, aby umożliwić łatwe układanie bel. Konstrukcja chwytaka 
zapewnia doskonałą widoczność balotu przez operatora.

Chwytak Do Bel D80

Chwytak Do Bel D85

CHARAKTERYSTYKA
• Mocne ramiona chwytaka idealnie dopasowane do kształtu beli 

• Idealny do owijarek ze stawiaczem bel

• Chwyta bele o szerokości do 1,55 m

CHARAKTERYSTYKA
• Układa wszystkie duże i okrągłe bele we wszystkich rozmiarach

• Szerokość otwarcia to 2,1 m, zaś szerokość zamknięcia to 0,6 m

• Dwa siłowniki dwustronnego działania dla lepszego uchwytu

• Blokowanie ramion dla łatwiejszego układania bel

• Maksymalna waga beli 1500 kg

Solidny chwytak do bel okrągłych D85 sprawia, że obsługa bel okrągłych 
jest łatwa i wydajna. Ramiona układają się idealnie wokół kształtu 
beli, zapewniając przez cały czas przewozu pełny i bezpieczny chwyt.

Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania zapewnia mocne 
trzymanie, co zapobiega uszkodzeniu powłoki owiniętej beli. Ramiona 
chwytające są hydraulicznie blokowane do jednej pozycji co umożliwia 
wygodne manewrowanie pomiędzy dwoma blisko ułożonymi belami.

Chwytak D85 układa bele na ich denku, pomagając zachować ich 
okrągły kształt. W przypadku awarii hydrauliki ramiona chwytaka 
D85 blokują się samoistnie przy pomocy hydraulicznego zaworu 
bezpieczeństwa.
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Dane Techniczne

Tabela 
Oznaczeń 
▲ Wyposażenie Standardowe

○ Wyposażenie Opcjonalne

 Nie Dotyczy

PRODUKT

Waga i Wymiary

Długość Transportowa (m)

Szerokość Transportowa (m)

Wysokość w Transporcie (m)

Waga (kg)

Wymiary Kół (Standardowe)

Wymiary Beli

Szerokość x (Min. - Max. Średnica) (m)

Wymiary Beli Okrągłej w USA (ft)

Max. Waga Beli (kg)

MAX. WYMIARY BEL PROSTOKĄTNYCH 

Szerokość x Wysokość x Długość (m)

Wymiary Bel Prostokątnych w USA (ft)

MIN. WYMIARY BEL PROSTOKĄTNYCH 

Szerokość x Wysokość (m)

Wymiary Bel Prostokątnych w USA (ft)

Hydraulika

Min. Zużycie Oleju (l/min) (US gal/min)

Max. Zużycie Oleju (l/min) (US gal/min)

Min. Ciśnienie Oleju (bar) (PSI)

Wymagany Swobodny Przepływ Powrotny

Opcjonalny Czujnik Załadunku

Działanie 

Sterowany Kablowo Zespół Zaworów (M)

Sterowanie Joystickiem (J)

Programowalne Elementy

Sterujące Komputera (C)

Pilot Zdalnego Sterowania (C)

Hudrauliczny, Automatyczny "Tnij i Ruszaj"

Automatyczne Ładowanie

Dozowniki Folii

Jedno-Napinacz 750 mm (30”)

Dwa Napinacze Wstępne 750 mm (30”)

Trzy Napinacze Wstępne 750 mm (30”)

Adapter Do Folii 500 mm (20”) Film

Opcje

Uchwyty Do Rolek Folii

Licznik Bel i Owijania (model M)

Auto-Stop Po Zakończeniu Cyklu (model M)

Auto-Stop Przed Końcem / Rozdarciem Folii

Mata Gumowa

Stawiacz Bel, Do Stawiania Beli Na

Płaskim Końcu

Światła Drogowe

½ Prędkość Przy Końcu / Zerwaniu Folii (C)

Przygruntowy Wałek Odciążeniowy

A100 EH

4.10 / (13'5")

2.76 / (9'0")

2.41 / (7'9")

1,460 / (3,219 lbs)

31-15.50-15

1.25 x (1.00 - 1.50)

do 4" x 5"

1,000 / (2,205 lbs)

25 / 6.6

60 / 16

150 / 2,200

Tak

Nie

▲

○

▲

○

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

A100 J

4.10 / (13'5")

2.76 / (9'0")

2.41 / (7'9")

1,460 / (3,219 lbs)

31-15.50-15

1.25 x (1.00 - 1.50)

do 4" x 5"

1,000 / (2,205 lbs)

25 / 6.6

60 / 16

150 / 2,200

Tak

Nie

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

A200 EH

2.30 / (7'5")

1.87 / (6'1")

2.10 / (6'9")

740 / (1,631 lbs)

1.25 x (1.00 - 1.50)

do 4" x 5"

1,000 / (2,205 lbs)

25 / 6.6

60 / 16

150 / 2,200

Tak

Nie

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

○

▲

1400 V

3.94 / (12'9")

2.73 / (8'9")

2.92 / (9'6")

1,320 / (2,910 lbs)

31-15.50-15

1.25 x (1.00 - 1.50)

do 4" x 5"

1,400 / (3,086 lbs)

30 / 8

60 / 16

180 / 2,600

Tak

Tak

▲

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

S100 A

2.30 / (7'5")

1.40 / (4'6")

2.40 / (7'8")

720 / (1,587 lbs)

1.25 x (1.00 - 1.50)

do 4" x 5"

1,200 / (2,645 lbs)

30 / 8

60 / 16

180 / 2,600

Tak

Nie

▲

○

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

○

○

S200 V

2.30 / (7'5")

1.40 / (4'6")

2.40 / (7'8")

870 / (1,918 lbs)

1.25 x (1.00 - 1.50)

do 4" x 5"

1,200 / (2,645 lbs)

30 / 8

60 / 16

180 / 2,600

Tak

Tak

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

○

▲

○

S300 V

2.30 / (7'5")

1.40 / (4'6")

2.40 / (7'8")

940 / (2,072 lbs)

1.25 x (1.00 - 1.50)

do 4" x 5"

1,200 / (2,645 lbs)

30 / 8

60 / 16

180 / 2,600

Tak

Tak

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

○

▲

○

Q200 V

2.87 / (9'4")

1.54 / (5'0")

2.87 / (9'4")

1,370 / (3,020 lbs)

1.5 x (0.80 - 1.70)

do 5" x 5'5"

1,200 / (2,645 lbs)

1.2 x 1.4 x 1.9

4" x 4" x 6"

0.47 x 0.80 

1'5" x 2'6" 

30 / 8

60 / 16

180 / 2,600

Tak

Tak

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

○

Q300 V

2.87 / (9'4")

1.54 / (5'0")

2.87 / (9'4")

1,450 / (3,197 lbs)

1.5 x (0.80 - 1.70)

do 5" x 5'5"

1,200 / (2,645 lbs)

1.2 x 1.4 x 1.9

4" x 4" x 6"

0.47 x 0.80 

1'6" x 2'6" 

30 / 8

60 / 16

180 / 2,600

Tak

Tak

▲

○

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

○

1814 S

3.42 / (11'2")

2.44 / (8'0")

3.40 / (11'1")

2,550 / (5,622 lbs)

480 / 45-17

1.5 x (0.80 - 1.70)

do 5" x 5'5"

1,500 / (3,307 lbs)

1.2 x 1.4 x 1.9

4" x 4" x 6"

0.47 x 0.80 

1'5" x 2'6"  

50 / 13

60 / 16

180 / 2,600

Tak

Nie

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

1814 ARC

3.42 / (11'2")

2.44 / (8'0")

3.40 / (11'1")

2,400 / (5,291 lbs)

480 / 45-17

1.5 x (0.80 - 1.70)

do 5" x 5'5"

1,500 / (3,307 lbs)

1.2 x 1.4 x 1.9

4" x 4" x 6"

0.47 x 0.80 

1'5" x 2'6"  

50 / 13

60 / 16

180 / 2,600

Tak

Nie

▲

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

E100 SA

4.36 / (14'3")

2.49 / (8'1")

2.37 / (7'7")

960 / (2,116 lbs)

10.0 / 80-12

1.25 x (1.00 - 1.50)

do 4" x 5"

1,000 / (2,205 lbs)

25 / 6.6

60 / 16

150 / 2,200

Tak

Nie

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

○

○
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PRODUKT

Waga i Wymiary

Długość Transportowa (m)

Szerokość Transportowa (m)

Wysokość w Transporcie (m)

Waga (kg)

Pojemność (cu m)

Wymiary Beli

Szerokość x (Min. - Max. Średnica) (m)

Wymiary Beli Okrągłej w USA (ft)

Max. Waga Beli (kg)

MAX. ROZMIAR BELI PROSTOKĄTNEJ

Szerokość (m)

Szerokość w USA (ft)

MIN. ROZMIAR BELI PROSTOKĄTNEJ

Szerokość (m)

Szerokość w USA (ft)

Hydraulika

Min. Zużycie Oleju (l/min) (US gal/min)

Min. Ciśnienie Oleju (bar) (PSI)

Dane Techniczne

Tabela 
Oznaczeń 
▲ Wyposażenie Standardowe

○ Wyposażenie Opcjonalne

 Nie Dotyczy

i73

1.10 / (3'6")

1.82 / (5'9")

0.85 / (2'8")

435 / (959 lbs)

1.25 x (1.00 - 1.55)

do 4" x 5"

1,400 / (3,086 lbs)

20 / 5.3

180 / 2,600

i75

1.30 / (4'3")

2.00 / (6'5")

0.90 / (2'9")

740 / (1,631 lbs)

0.90 / (32 cu ft)

1.25 x (1.00 - 1.55)

do 4" x 5"

1,400 / (3,086 lbs)

20 / 5.3

180 / 2,600

i74

0.88 / (2'9")

1.86 / (6'1")

0.67 / (2'2")

170 / (375 lbs)

0.70 / (25 cu ft)

D80

1.50 / (4'9")

0.57 / (1'9")

0.62 / (2'0")

390 / (860 lbs)

nd x (0.80 - 2.00)

nd x (2'6" - 6'5")

1,500 / (3,307 lbs)

2.00

6'5" 

0.60

2" 

20 / 5.3

150 / 2,200

D85

1.40 / (4'6")

1.40 / (4'6")

0.66 / (2'1")

200 / (441 lbs)

1.3 x 1.55 

4" x 5"

1,400 / (3,086 lbs)

20 / 5.3

150 / 2,200

i60

1.60 / (5'2")

2.50 / (8'2")

1.00 / (3'3")

500 / (1,102 lbs)

1.20 / (42 cu ft)

500 / (1,100 lbs) cap.

35 / 9

150 / 2,200
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