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A Bellima megvásárlásával Ön a bálázás terén 
szerzett több évtizedes tapasztalat és kompe-
tencia birtokába jut.
A KRONE körbálázókat világszerte alkalmaz-
zák, a legkülönbözőbb feltételek mellett kiválóan 
végzik munkájukat.
A tömör bálákat készítő Bellima körbálázók jól 
áttekinthető felépítésűek, kiváló felszereltségű-
ek, rendkívül robusztusak és megbízhatóak.

  Rúdláncos elevátor garantálja a bála biztos moz-
gását a bála, valamint a keresztrudak egymáshoz 
nyomódásának hatására

  A mechanikusan reteszelt hátsó fal kíméli a hidrau-
likus elemeket

  Rugalmasan használható gép bármilyen 
terményhez

  Az egyszerű felépítésének köszönhetően kevés 
karbantartást igényel
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  A takarmány tiszta felvétele

  Pontosan beállítható munkavégzési magasság

  Folyamatos terményáram

  Nyugodtabb járás

  Robusztus felépítés

A KRONE Bellima körbálázó rendfelszedője kompakt felépítésű.

A kicsi átmérő és a bálakamrához közeli elhelyezkedés miatt ez az állítható rendleszorítóval 

felszerelt, négy ujjsoros rendfelszedő különösen hatékonyan dolgozik. A rövidszálú, nedves 

termény is folyamatosan jut a bálakamrába – ez az alapja az egyenletesen formázott 

báláknak. A munkavégzés mélysége egy áthelyezhető csapszeggel korlátozható. A 

talajegyenetlenségek követését az állítható magasságú tapintókerekek teszik lehetővé.

A Bellima F 125 rendfelszedője
A Bellima F 125 rendfelszedőjének munkaszélessége 1,40 m a DIN 11220 szab-
vány szerint, hidraulikusan kapcsolható, és a kívánt magasságban rögzíthető.  
A rendfelszedő és a bálakamra közötti rövid út optimalizálja a rendfelszedést és 
garantálja a folyamatos terményáramot.

KRONE rendfelszedő
a Bellima F 125 modellhez

A tapintókerekek
A fokozatmentesen állítható magasságú tapintókerekek 
gondoskodnak a termény tiszta felszedéséről. A rendfelsze-
dő légtömlős abroncsokkal nagyon nyugodt járású.
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1. A rendleszorító
Annak érdekében, hogy a vastag és egyenetlen rendekről fel-
vett termény folyamatosan jusson a bálakamrába, a Bellima F 
125 körbálázót állítható rendleszorítóval látták el.

2. A munkavégzés magasságának korlátozása
A tapintókerék nélküli munkavégzéshez a rendfelszedő mun-
kamélysége kényelmesen, a gép elején található csapszeg 
áthelyezésével állítható.

3. Négy ujjsor
A rendfelszedő a négy sorban, egymástól 68 mm távolság-
ra elhelyezett ujjaival még a rövidszálú takarmányt is tisztán 
felszedi.
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A munkavégzés magasságának állítása
A munkavégzés magasságának állítása fokozatmentesen a 
tapintókerekeken keresztül történik. Mély nyomokban és ext-
rém talajegyenetlenségek esetén a munkamélység az oldal-
só, furatokkal ellátott síneken keresztül korlátozható.

Az ütközőlemez
Az alapfelszereltséghez tartozó ütközőlemez magasságállítá-
sa egy lánccal történik. Megfelelő beállítás esetén a rövidszá-
lú termények is kiválóan felszedhetők.

A behordócsigák
Az oldalt felszedett takarmányt középre juttatják, ezáltal gon-
doskodnak a szélesebb rendfelszedő és a keskenyebb bála-
kamra közötti folyamatos anyagáramról.

Az ujjas továbbítórendszer
Az ujjas továbbítórendszer támogatja a rendfelszedő mun-
káját, aktiválja az anyagáramot a rendfelszedő és az indító 
henger között, valamint gondoskodik a bálakamra egyenletes 
feltöltéséről.

  1,80 m munkaszélesség: ideális a nagyobb rendekhez

  Az anyagtovábbító ujjak biztosítják a folyamatos terményáramot

  Oldalsó behordócsigák garantálják az optimális terményadagolást

  Légtömlős gumiabronccsal ellátott tapintókerekek gondoskodnak a nyugodt járásról

Az extra széles, ujjas továbbítórendszerrel ellátott rendfelszedő a Bellima F 130 

alapfelszereltségéhez tartozik.

A továbbító rendszer közelsége a terelőujjakhoz és bálakamra indító hengeréhez még 

rövidszálú termény esetén is garantálja a folyamatos anyagáramot. Az ujjas továbbítórendszer 

megnöveli a bálázó felvevőképességét, így még gazdaságosabbá teszi a használatát.

Ujjas továbbítórendszerrel rendelkező  
KRONE rendfelszedő
a Bellima F 130 modellhez
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Ujjas továbbítórendszerrel rendelkező rendfelszedő
Kanyarokban, szegletekben, lejtős területeken és nagy rendek bálázásakor sok esetben szélesebb, anyagtovábbító rendszer-
rel ellátott rendfelszedőre van szükség. A KRONE Bellima F 130 körbálázó 1,80 méteres DIN 11220 szabvány szerinti, nagy 
munkaszélességű rendfelszedőjével Ön mindig biztonságosan dolgozhat.
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A bálakamra
A Bellima zárt bálakamráját végtelenített rúdláncos elevátorral látták el. A felvett terményből a bálázó a bálakamrában rétegről 
rétegre haladva stabil bálát képez. A jó anyagtovábbító tulajdonságoknak köszönhetően a felvett termény a bálakamrában 
korábban kezd el forogni. A bála gyorsabban formálódik. A bálamag keményebb lesz. A bála tömörebb és ezzel nagyobb 
tömegű lesz – ideális a minőségi szilázs előállításához és a szállítási költségek csökkentéséhez.

A KRONE rúdláncos elevátor
  1,20 méteres állandó bálaátmérő

  Biztos bálahajtás, a bála mozgása folyamatos, kevesebb a töredezésből eredő veszteség

  Csekély teljesítményigény

  Egyszerű felépítés, egyetlen hajtólánc

A rúdláncos elevátor koncepciója szilázs, szalma és széna esetében egyaránt kiválóan bevált. 

A végtelenítve körbefutó rúdláncos elevátor nagyon tömör bálákat képez.

A „fogással” dolgozó rendszer állandó bálamozgást biztosít – még rövidszálú és száraz 

termény esetén is. Ehhez társul a kisebb pergési veszteség és végül, de nem utolsósorban az 

alacsony teljesítményigény.

A rúdláncos elevátor
A rúdláncos elevátor a legkülönbözőbb körülmények között 
világszerte kimagaslóan bevált. A tömör anyagból készült 
körprofilú keresztrudak és a láncok a legkeményebb igény-
bevételnek is ellenállnak.
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A hajtómű
Nincs rejtegetnivalója. Nincs sok hajtólánc és lánckerék! Az 
egyszerű és áttekinthető felépítés nagyon jó benyomást kelt, 
növeli a bálázó élettartamát, és megkönnyíti a karbantartási 
munkákat.

A hajtólánc
Mindössze egyetlen hajtólánc működteti a rúdláncos elevát-
ort. Ez csökkenti a teljesítményigényt, és a Bellima körbálá-
zót még megbízhatóbbá teszi.
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A feszítő szerkezet
A rúdláncos elevátor feszítő szerkezete automatikusan mű-
ködik. A rugók gondoskodnak a megfelelő láncfeszítésről, 
növelik az élettartamot és biztonságot garantálnak.

Az egymáshoz nyomódó elemek
Rúdláncos elevátor garantálja a bála biztos mozgását a bála, 
valamint a keresztrudak egymáshoz nyomódásának hatására 
a legnagyobb bálatömörség mellett.

A KRONE rúdláncos elevátor
  A lehető legjobb bálázási eredmények széna, szalma és fonnyasztott takarmányok esetén

  Biztos bálamozgás a bála, valamint a keresztrudak egymáshoz nyomódásának hatására

A körbálázókat világszerte sokoldalúan alkalmazzák, ezért teljes mértékben meg kell 

felelniük a legkülönfélébb alkalmazási feltételeknek szalma, széna vagy fonnyasztott 

takarmány bálázásakor. A probléma jól ismert: a szalma és a széna tartós szárazság esetén 

gyakran töredezővé válik, a fonnyasztott takarmány nedvességtartalma nagy különbségeket 

mutat, egészen a nagy tömegű nedves szilázsig. Magas cukortartalmú termény esetén a 

ragadóssággal is számolni kell.
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Minden terményhez
A KRONE rúdláncos elevátor fonnyasztott takarmányt, szalmát és szénát egyaránt rendkívül megbízhatóan báláz, és kiválóan 
megfelel a gyakorlat valamennyi követelményének. A terményt kíméletesen kezeli és garantálja a bála biztos mozgását a bála, 
valamint a keresztrudak egymáshoz nyomódásának hatására a legnagyobb bálatömörség mellett.
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Állítható magasságú vonórúd
A vonórúd magasságállítása furatok segítségével könnyen 
és gyorsan elvégezhető. A vonórúd elforgatásával a bálá-
zó felső és alsó függesztésben egyaránt használható.

A hidraulika
A Bellima egyszeres működésű hidraulika csatlakozója 
alapfelszereltség. A váltószelep a rendfelszedő vagy a hát-
só fal működtetésére szolgál.

A tömörítési nyomás kijelzése
A mindkét oldalon látható tömörítési nyomás kijelző a bála-
kamra bal és jobb oldalának aktuális telítettségét mutatja, 
és támpontul szolgál a különbségek kiegyenlítésére szolgáló 
vezetési módhoz. Az eredmény: egyenletesen tömörített és 
formált bálák.

A hajtómű
A fő bemeneti hajtómű (540  min-1 fordulatszám) közpon-
ti elhelyezésű. A kétoldali lehajtások gondoskodnak a rövid 
erőátviteli utakról, valamint a rendfelszedő és a rúdláncos 
elevátor közötti kifogástalan teljesítményelosztásról.

Bellima további műszaki részletek
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Az indítóhenger
A bordákkal ellátott indítóhenger garantálja a bálázás gyors 
indítását, optimalizálja a tömörítési folyamatot, és tehermen-
tesíti a hátsó falat – ideális a nehéz szilázsbálák készítésekor.

A végső bálatömörség elektromos kijelzése
A hang – és fényjelzést adó, opcionális végső bálatömörség 
kijelző tájékoztatja a gépkezelőt a kívánt bálatömörség eléré-
séről. Ezt követően azonnal megkezdődhet a bálakötözés.

A bálakidobó
A beépített felfogó vályúval ellátott bálakidobó biztonsá-
gos és gyors bálakilökést garantál. Már a hátsó fal záró-
dása közben folytatódhat a bálázás. Ezzel a rendszerrel 
óránként akár hat bálával több készíthető.

A hátsó fal
A hátsó fal nyitása és zárása egyszeres működésű hidrau-
likus munkahengerrel történik. A hátsó fal mechanikus re-
teszelése tehermentesíti a hidraulikát, és biztonságot ad.
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A KRONE kettős zsineges kötözés
  Gyors kötözés egyszerre két zsineggel

  Stabil bálák, a zsineg kezdőpontja és vége a bála közepében található

  Előre meghatározható zsinegtávolság

  A lehető legegyszerűbb kezelés

Az egyszeres kötözéshez képest a kettős zsineges kötözéssel lerövidíthetők a kötözés 

ideje alatti állásidők, óránként több bála készíthető, kevesebb az üzemanyagfogyasztás és 

a bérköltség, emellett nagyobb területi teljesítmény érhető el. A KRONE kettős zsineges 

kötözőrendszerénél a zsineg végei nem a bála szélén, hanem a bála közepén helyezkednek el. 

A bálák így többszöri mozgatás esetén is megőrzik formájukat.

A kötözőegység
A lépcsős tárcsa határozza meg az átkötözések számát. A kettős zsinegvezetés továbbító elemek segítségével a bálakamra 
közepétől a kamra széléig, majd vissza történik. A kötözés befejezését követően a zsineg a bála közepén kerül elvágásra. A 
legegyszerűbb változatban a kötözés egy kötél meghúzásával indítható el, egyéb esetben pedig elektromos vagy hidraulikus 
úton aktiválható a folyamat.

A zsinegtartó láda
A zsinegtartó ládában hat zsinegtekercs helyezhető el. A 
feltöltés egyszerű és gyors. A zsinegtekercsek stabil hely-
zetéről egy tartószerkezet gondoskodik.
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A zsineg elektromos indítása
Egy gombnyomás, és máris munkához lát a kettős zsi-
negkötöző elektromos indítója. Az elektromos indító ál-
tal hajtott tekercsek megbízhatóan vezetik a zsineget a 
bálakamrához.

A zsineg hidraulikus indítása
A hidraulikus indító egy kényelmes változatot jelent. A hid-
raulikus indítóberendezésen keresztül a zsineges csoma-
goló egység, illetve a zsineges és hálós csomagoló egy-
ség egyaránt működtethető a traktorról.
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A KRONE hálós kötözés
  Rövid kötözési idő – óránként több bála

  A bálák gyors és könnyű szétbontása az istállóban

  Biztonságos kötözés indítás és adagolás

A hálós kötözőszerkezet felépítése és működése egyaránt lenyűgöző. A zsineges kötözéssel 

szemben a hálós kötözés előnye a rövidebb kötözési idő, és ezzel összefüggésben az óránként 

előállított bálák magasabb száma. Önnek így marad ideje más dolgokra, és kevesebb 

üzemanyag szükséges egy-egy bála előállításához. A hálós kötözőrendszer a KRONE excellent 

tekercsekkel maximum 3000 m hálóval szerelhető fel.

A csomagolás indítása
A hálós és a zsineges kötözőszerkezetet egyaránt a trakto-
ron lévő hidraulikus vezérlőszelep indítja el.

A hálófék
A beállítható hálófék gondoskodik a bála teljes szélessé-
gében a kifogástalan csomagolásról. A bálák megtartják a 
formájukat, és többszöri áthelyezés hatására sem esnek 
szét.

A hálórétegek
A szükséges hálórétegek száma a dörzskerék tengelyén 
csavarmenettel állítható. Minél jobban kicsavarjuk a me-
netet, annál hosszabban időzik a rugós sín a meneten. A 
háló elvágására csak akkor kerül sor, ha a rugós sín lefelé 
mozdul.
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A teljes hálószélesség
A háló (1) teljes szélességében a gumibevonatú hajtó-
hengerhez (2) és a hozzá tartozó nyomógörgőhöz jut (3).  
A csomagolás indításakor a gumihenger továbbítja a hálót 
a forgó bálához.

A feltöltés
A kötözőanyag behelyezése kényelmesen a gép előtt állva 
elvégezhető. A hálótekercset a kifordított felfogató ten-
gelyre kell tolni. Ezután a hálót a csomagolóegységhez 
kell vezetni.

A hálós csomagolóegység
A hálós csomagolóegység elöl, a gépkezelő látóterében 
helyezkedik el, 2600-as és 3000-es hálótekercsekhez mé-
retezett. Emellett a zsinegtartó ládában még egy tartalék-
tekercs számára van hely.
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Műszaki adatok

Minden ábra, méret és tömeg eltérhet az alapfelszereltség értékeitől, és tájékoztató jellegű, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Bellima F 125 Bellima F 130

Bálaátmérő kb. m 1,20 1,20

Bálaszélesség kb. m 1,20 1,20

Hosszúság kb. m 3,70 3,70

Szélesség kb. m 2,25 2,25

Magasság kb. m 1,97 1,98

A rendfelszedő munkaszélessége  
DIN 11220 szabvány szerint

kb. m 1,40 1,80 

Nyomtáv kb. m 1,90 1,95

Gumiabroncsok mérete 
 

10.0/75-15.3 8 PR 
11.5/80-15.3 10 PR 

11.5/80-15.3 10 PR 
15.0/55-17 10 PR 
19.0/45-17 10 PR

Teljesítményigény kb. kW / LE 25 / 34 25 / 34

Szükséges hidraulikacsatlakozók 1 x egyszeres működésű 1 x egyszeres működésű

Bellima körbálázók
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A KRONE excellent csomagoló hálók
A KRONE excellent csomagoló hálókkal kapcsolatos ígé-
retek mindig meg is valósulnak. A rendkívüli szakítószi-
lárdságának és a különlegesen széles felfekvésének kö-
szönhetően a terményt optimálisan megvédi az időjárás 
viszontagságaitól.

A KRONE excellent kötözőzsineg
A zsineges kötözéssel dolgozó körbálázók számára is kí-
nálja a KRONE az erős és kiváló minőségű KRONE excel-
lent Round Baler Twine kötözőzsineget.

Csomagolás és kötözés
eredeti KRONE csomagolóanyagokkal
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Az Ön KRONE márkakereskedője

Maschinenfabrik Bernard KRONE 
Részletekbe menő tökéletesség

Innovatív, kompetens és vevőbarát – ezek az ismérvei a KRONE családi vállalko-

zás filozófiájának. A KRONE takarmányspecialistaként  tárcsás kaszákat, rend-

kezelőket, rendsodrókat, rendfelszedő és szecskaszállító kocsikat, körbálázókat 

és nagybálázókat valamint önjáró BiG M (nagyteljesítményű szársértős) kaszákat 

és BiG X silózókat gyárt.  

Minőség, made in Spelle, 1906 óta.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10 
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0 
Fax:  +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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