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Sipma ZK 455 WIR
Sipma ZK 650 WIR
Sipma ZK 720 SPINNER
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A rendképzés a zöldtakarmány betakarításának és tartósításának nagyon fontos részét 
alkotja. A rotoros rendképzők alkalmazása megfelelő minőségű rendképzést biztosít, a 
növény kényes részeinek károsítása és tápértékének csökkentése nélkül, továbbá jelen-
tősen befolyásolja a technológiai eljárásban következő gépek – a bálázók – munkájának 
minőségét.

A SIPMA ZK 350 WIR és SIPMA ZK 450 WIR rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldta-
karmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál.

Rendképzők

Sipma ZK 350 / 450 WIR

3,6 vagy 4,5 méter

Tapogatókerék

munkaszélesség

Az ár tartalmazza a kardántengelyt!

3,6 vagy 4,5 méter

Tapogatókerék

munkaszélesség

Az ár tartalmazza a kardántengelyt!

A SIPMA ZK 455 WIR rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és 
széna rendek összesodrására szolgál. A rendképzők ezen modelljeinek fejlesztése a 
kisebb területen gazdálkodók igényei szerint történt, ugyanis nem igényelnek nagy teljesít-
ményt, és hátsó emelési képességet a traktor részéről. A vázszerkezet szállítási pozícióba 
süllyesztését hidraulikus munkahenger végzi.

Sipma ZK 455 WIR

Vontatott
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A csuklós rögzítésű első kerettel rendelkező hegesztett váz lehetővé teszi a rendképző 
csatlakoztatását az erőgép hárompontos függesztőszerkezetéhez, használata komfortos 
és kiváló talajkövetést biztosít.

Az olajfürdős hajtóművek hosszútávú és problémamentes működést biztosítanak.

A rendkezelő karok, melyek mindegyikén 3 kétujjas kotróvilla (SIPMA ZK 350 WIR) vagy 4 
kétujjas kotróvilla (SIPMA ZK 450 WIR) helyezkedik el, hatékony rendképzést, valamint 
egyenletes és szellős rendsorokat biztosítanak.

A kotróujjakat törés esetére elvesztés elleni védelemmel látták el (kiegészítő felszerelés).

A szabályozható ernyő segítségével beállítható a megfelelő rendszélesség.

A tekerőkar lehetővé teszi a kotróujjak talaj feletti magasságának fokozatmentes állítását.

A 15 x 6,00 – 6 méretű ballonos gumiabroncsok kényelmes és komfortos munkavégzést 
biztosítanak.

A szállítási pozíció a rendkezelő kényelmes szállítására és tárolására szolgál. A gép szállí-
tási helyzetbe állítását (szerszámok használata nélkül) az összecsukható karok és a fele-
melhető védőkorlátok teszik lehetővé.

A tandem kialakítású futómű (a SIPMA ZK 350 WIR esetében kiegészítő felszereltség, a 
SIPMA ZK 450 WIR gépeknél alapfelszereltség) megakadályozza, hogy a rendbe föld 
kerüljön, és hogy a kotróujjak gyorsan elkopjanak, továbbá biztosítja a takarmány alapos 
összeszedését. Ez a megoldás kifejezetten ajánlott olyan kaszálókon, ahol talaj egyenet-
lenségek fordulnak elő.

A tandem futómű magasságának kiegészítő állítási lehetősége (SIPMA ZK 450 WIR) a 
rendképző munkamagasságának még pontosabb beállítását eredményezi.

A tapogatókerék (SIPMA ZK 450 WIR) biztosítja a legjobb talajkövetést, problémás munka-
körülmények közötti tiszta rendképzést, továbbá javítja a gép vezetését. Ideális megoldás 
egyenetlen felületek esetén – a kotróujjak nem érnek a talajhoz, minek köszönhetően 
kevésbé kopnak, és hosszabb élettartammal rendelkeznek.

Az előzőkön kívül:

Tandem-típusú futómű: kifejezetten ajánlott egyenetlen, dimbes-dombos területen.
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Előnyei ZK 350 és 450 WIR

Előnyei ZK 455 WIR



A SIPMA ZK 650 WIR rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és 
széna rendek összesodrására szolgál. A 2 rotor középre rendezi a nyesedéket.

Sipma ZK 650 WIR

Előnyei

6,5 vagy 7,2 méter

Tapogatókerék

Hidraulikus nyitás

munkaszélesség

Az ár tartalmazza a kardántengelyt!

A középső rendképzésű, kétrotoros SIPMA ZK 650 WIR rendképző zöldtakarmány, szárí-
tott zöldtakarmány, szalma és széna rendek összesodrására szolgál.

A hidraulikusan állítható munkaszélesség (6,5 métertől 7,2 méterig) lehetőséget nyújt a 
megfelelő rendszélesség beállítására.

Az olajfürdős hajtóművek hosszútávú és problémamentes működést biztosítanak.

A tekerőkar lehetővé teszi a kotróujjak talaj feletti magasságának fokozatmentes állítását.

A zárt profilból készült vázszerkezetet a napi üzemeltetés során nagy állóképesség és 
megbízhatóság jellemzi. Az elülső vázhoz csatlakoztatva az erőgép hárompontos függesz-
tőszerkezetéhez rögzíthető – használata komfortos, talajkövetése tökéletes.

A 11 darab rendkezelő kar, melyek mindegyikén 3 kétujjas kotróvilla helyezkedik el, haté-
kony rendképzést, egyenletes és szellős rendsorokat biztosít.

A kotróujjakat törés esetére elvesztés elleni védelemmel látták el (kiegészítő felszerelés).

A 4-kerekes rotorfutóművek, melyek első kerekei 
forduló kerekek, nyugodt haladást és pontos 
talajkövetést biztosítanak.

Az elülső váz és a hátsó forduló tengely csuklós 
rúddal történő összekapcsolásának köszönhető-
en a fordulókon is kényelmes a munkavégzés.

A rendkezelő hidraulikus összecsukása a 2,4 
méter széles és kevesebb, mint 4 méter magas 
szállítási pozícióba megkönnyíti a közúti közleke-
dést.

ZK 650 WIR
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A SIPMA ZK 720 SPINNER rendképzők zöldtakarmány, szárított zöldtakarmány, szalma és 
széna rendek összesodrására szolgál. A 2 rotor szélre rendezi a nyesedéket. Egy vagy 2 
rend kialakítás is lehetséges.

Sipma ZK 720 SPINNER

Előnyei

6,5 vagy 7,2 méter

Tapogatókerék

Hidraulikus nyitás

munkaszélesség

Az ár tartalmazza a kardántengelyt!

A hidraulikusan állítható munkaszélesség (6,5 métertől 7,2 méterig) lehetőséget nyújt a 
megfelelő rendszélesség beállítására. 6,5 méter munkaszélesség egy rend képzése során. 
7,2 méter munkaszélesség 2 rend képzése során. A rotorokat hidraulikusan irányíthatja.

Az olajfürdős hajtóművek hosszútávú és problémamentes működést biztosítanak.

A tekerőkar lehetővé teszi a kotróujjak talaj feletti magasságának fokozatmentes állítását.

A zárt profilból készült vázszerkezetet a napi üzemeltetés során nagy állóképesség és 
megbízhatóság jellemzi. Az elülső vázhoz csatlakoztatva az erőgép hárompontos függesz-
tőszerkezetéhez rögzíthető – használata komfortos, talajkövetése tökéletes.

A 11 darab rendkezelő kar, melyek mindegyikén 4 kétujjas kotróvilla helyezkedik el, haté-
kony rendképzést, egyenletes és szellős rendsorokat biztosít.

A kotróujjakat törés esetére elvesztés elleni védelemmel látták el (kiegészítő felszerelés).

A 4-kerekes rotorfutóművek, melyek első kerekei forduló kerekek, nyugodt haladást és 
pontos talajkövetést biztosítanak.

Az elülső váz és a hátsó forduló tengely csuklós rúddal történő összekapcsolásának 
köszönhetően a fordulókon is kényelmes a 
munkavégzés.

A rendkezelő hidraulikus összecsukása a 
2,83 méter széles és kevesebb, mint 4 
méter magas szállítási pozícióba megköny-
nyíti a közúti közlekedést.

A háromdimenziós talajkövetés biztosítja a 
betakarított takarmány tisztaságát.

ZK 720 SPINNER
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MODELL  ZK 350
WIR

 ZK 450
WIR

 ZK 455
WIR

 ZK 650
WIR

 ZK 720 
SPINNER

Szállítási mód Függesztett Függesztett Vontatott Függesztett Függesztett

Munkaszélesség mm 3500 4500 4500 6500 - 7200 6500 - 7200

Képzett rend szélessége mm 600 - 1400 800 - 1600 800 - 1600 800 - 1800 800 - 1500

Rotorok száma pcs. 1 1 1 2 2

Rotorok átmérője mm 2625 3500 3500 2950 3160

Karok száma db. 9 11 11 11 11

Rugós kotróvillák 
száma egy karon db. 3 4 4 3 4

Kerék méret × × 16 x 6.50 - 8 11,5 / 80 - 15,3 11,5 / 80 - 15,3

Rendképző kerék méret 15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6 16 x 6.50 - 8 15 x 6.00 - 6 15 x 6.00 - 6

Max. sebesség km/h 10 10 10 10 10

Teljesítményigény kW (HP) 25,5 (35) 25,5 (35) 22 (30) 50 (68) 52 (70)

Felszereltség

Kardántengely     

Tandem-futómű     

Tapogatókerék ×   × ×

Kotróujjak elvesztés védelem     

Méretek munkapozícióban

Hosszúság mm 3210 4200 5220 4800 7990

Szélesség mm 3500 4500 4500 6950 - 7650 6500 - 7400

Magasság mm 1110 1200 1110 1400 2540

Méretek szállítási pozícióban

Hosszúság mm 3210 4200 3990 4800 7990

Szélesség mm 1370 1620 1730 2400 2830

Magasság villák nélk. mm 1200 1280 1680 3280 3150

Magasság villákkal mm 1750 2200 2640 4000 4000

Súly kg 397 530 650 1500 2150

– Alapfelszereltség,   – Extra felszereltség × – Nem elérhető

YEARS

warranty

2 év garancia Az ár tartalmazza a kardántengelyt!2


