SIPMA H-186 KRUK
BÁLABONTÓ-APRÍTÓ-KIOSZTÓ GÉP

A SIPMA lengyel H-186 „KRUK” típ. bálabontó-aprítógép az istállókban, illetve nyitott állattartó
telepeken a bálázva betakarított és tárolt szalma, széna, szenázs bontására, kiosztására vagy kiterítésére
szolgál. Kétféle változatban készül: a traktor hidr. emelőszerkezetén lévő 3 pontos felfüggesztéssel, vagy
kapcsolás vonószerkezettel az erőgéphez. A gép előnye az egyszerű szerkezet és működés. A bálát az
aprítógép hátsó falán keresztül juttatjuk el a gép daraboló kamrájába. A kamra alján padlótovábbítószerkezet található, amely áthelyezi a bálát a bontóhenger irányába. A hengerhez csigavonalban
felerősített rugó acélon kaszapengék helyezkednek el. A késes henger által felaprított anyag továbbjut a
kidobó forgólapátra, majd onnan a kiadagolónyíláson át szabályozható mennyiségben a jászolba
juttatható. A kiadagolást hidromotor fokozatmentesen működteti, és lehetővé teszi a szetdarabolt anyag
közvetlen kiosztását.
A kidobó forgólapát és a késes bontó-aprítóhenger hajtása az erőgép TLT-ről, fogaskerekes áttételen és
lánchajtóművön keresztül történik. Padló-továbbítószerkezetet hidraulikus motor hajtja meg. A gép
irányítása az üzemeltető erőgép vezetőfülkéjéből végezhető. A traktorkezelő munkaterületén a bálabontó
emelőkarjára háromszekciós hidraulikus elosztó van felszerelve, amely lehetővé teszi a gépi munka
vezérlését (pl. bála felvétele, stb.). Az elosztóba beépített szabályozó lehetővé teszi a padlószerkezet
sebességváltozását. Az ilyen megoldás előnye a padlószerkezet gyorsasága, a szétdarabolt anyag
jellegéhez való igazodás (gép hatásos kihasználása).
Műszaki üzemeltetési jellemzők:
BÁLABONTÓ TIPUSA:
Teljesítmény igény:
TLT fordulatszáma:
Szalma max. szétszórása:
Bála min. megközelítése (szálstakarmány):
Bontótábla max. szélessége:
Bála szétdarabolási ideje:
Rakfelület hosszúsága:
Rakfelület szélessége:
Abroncsozás:
Tömeg:
Főbb méretek:
- hosszúság
- szélesség
- magasság
Kezelőszemély:

FÜGGESZTETT
55 kW / 75 LE
540 f/p.
kb. 15 m
kb. 0,5 m
1,2 m
kb. 3 perc
1,35 m
1,3 m
1100 kg
2,5 m
1,8 m
1,75 m
1 traktoros

VONTATOTT
40 kW / 55 LE
540 f/p.
kb. 15 m
kb. 0,5 m
1,2 m
kb. 3 perc
1,35 m
1,3 m
23,5x5-6 PRD
1200 kg
3,4 m
2,0 m
1,85 m
1 traktoros
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