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KOCKABÁLÁZÓK

SIPMA PK 4000 KOSTKA
SIPMA PK 4010 KOSTKA
SIPMA PK 4011 KOSTKA

A gép ára tartalmazza

a KARDÁNTENGELYTa KARDÁNTENGELYTa KARDÁNTENGELYT

A SIPMA PK KOSTKA kockabálázók kiváló meg-
oldást jelentenek a szalma begyűjtésénél, de 
eredményesen alkalmazhatók a széna betaka-
rítása során is. Az optimális szerkezet, a kiváló 
működési paraméterek, a magasfokú tartós-
ság és az üzembiztonság az oka annak, hogy 
ezeket a kockabálázókat, folyamatos tökélete-
sítéssel, már több, mint 30 éve gyártja a SIPMA 
S.A. A mai napig közel 100 000 darab kockabá-
lázó lelt gazdára.
A tömörítő kamra szerkezete lehetővé teszi a tömörítés 
mértékének beállítását (kb. 180 kg/m3-ig), a kockák hosszá-
nak beállítását 0,3 métertől 1,3 méterig, valamint a kidobott 
kockák több síkban történő elhelyezését.

Az ellensúlyozott forgattyú-dugattyús rendszer növeli a 
gépkezelő kényelmét és csökkenti az erőgép számára káros 
rázkódásokat.

A rendfelszedő hidraulikus emelése növeli a munkavégzés 
komfortszintjét és biztonságát.

A két kötöző egység gyorsan és alaposan végzi el a bálázó 
által elkészített bálák kötözését.
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Az alkalmazott biztonsági elemeknek köszönhetően biz-
tosított a gép hosszútávú és biztonságos üzemeltetése. A 
lendkerék szabadonfutó súrlódó tengelykapcsolója (900 Nm) 
szolgálja a hajtótengely védelmét. A lendkerék mögött egy 
kiegészítő automata tengelykapcsoló található az egész gép 
védelme érdekében (hat tányérrugó). A tűk és kötöző szer-
kezetek biztosítására nyírócsavarok szolgálnak. Ezen kívül, a 
göngyölítő és felszedő is túlterhelés elleni tengelykapcsolóval 
vannak felszerelve.

A világítás készletnek köszönhetően a munkagép külön 
költség nélkül alkalmas a közúti közlekedésre.

A bálacsúzda (kiegészítő felszereltség) biztosítja a bálák 
továbbítását közvetlenül a bálázó mögött haladó pótkocsi-
ra, ami jelentősen csökkenti a betakarítás munkaigényét és 
növeli eredményességét. A továbbító szerkezet alkalmazása 
tovább növeli a tömörítés mértékét.

Külön rendelésre lehetőség van drótcsomózóval (kiegészítő 
felszereltség) felszerelt gép megvásárlására.  

A drótcsomózóval felszerelt kockabálázókon található drót-
tartó lehetővé teszi a drót folyamatos adagolását a kötöző-
be.

Az elektronikus számláló (kiegészítő felszereltség) segít-
ségével ellenőrizhető az elkészített bálák száma.

SZALMA BÁLÁZÁSA SIPMA PK 4010 KOSTKA 
KOCKABÁLÁZÓVAL

SZALMA BÁLÁZÁSA SIPMA PK 4010 KOSTKA 
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TÍPUS
PK 4000
KOSTKA

PK 4010
KOSTKA

PK 4011
KOSTKA

Felszedő szélessége mm 1780 1780 1780

Préscsatorna szélessége mm 460 460 460

Préscsatorna magassága mm 400 400 400
Bála hosszúsága 
– fokozatmenetesen
állítható

mm 300 - 1300 300 - 1300 300 – 1300

TLT fordulatszám
ford./
perc

540 540 540

Teljesítményigény kW (LE) 28,5 (38) 28,5 (38) 28,5 (38)

Kötözőzsineg javasolt méretei

Polipropilén zsineg 
névleges fi nomsága 

tex 4500 - 6700 4500 - 6700 4500 – 6700

Poliptopilén zsineg 
névleges fi nomsága

m/kg 300 - 400 300 - 400 300 – 400

Felszereltség

   kardántengely • • •

   bálatovábbító   

   drótcsomózó   

   elektronikus számláló   

Méretek

   Hosszúság mm 4900 4900 4900

   Szélesség mm 2500 2500 2500

   Magasság mm 1600 1600 1600

Súly kg 1555 1560 1570

• – alapfelszereltség, 0 – kiegészítő felszereltség, x – nem elérhető

Tömörítés foka kg / m3 ≤ 180 ≤ 180 ≤ 180

Rendfelszedő működtetése mechanikus hidraulikus       hidraulikus

Vonószerkezet működtetése mechanikus mechanikus hidraulikus


