Utfodring

Ensilagehanterare
Vid fullt öppen hajtandsbåge är även plast
och nät-hållaren öppen. På bilden har
balen greppats och den automatiska
klämman håller fast nät och plast

Klyver balarna
Plast och nät hålls fast
Allt sker från förarhytten
Endast ett dubbelv. uttag

SMS-fäste
Euro-fäste
Lilla BM-fäste
Stora BM-fäste

På plats pressas hajtandsbågen genom
balen. Halva balen läggs av, den andra
halvan lastas av först när bågen höjs.

Ett nytt innovativt system för direkt utfodring eller för matning av mixerbehållare. Den nya tekniken gör att arbetet kan skötas helt från förarhytten. Maskinen frontmonteras på lastmaskin, teleskoplastare, traktorlastare m.m. Endast ett dubbelverkande uttag krävs.
Enkel & säker lastning/transport av balen med hjälp av spjut och hajtandsbågen. Enkel klyvning av ensilage-, hö-, halmbalar med de kraftiga
hajtänderna.
Plast & nät hålls kvar av den automatiska gripklon. Sedan släpps plast &
nät av på lämplig plats efter klyvning och avlastning av balen.

Nät och plast hålls kvar tills hajtandsbågen körs helt i topp. Du bestämer själv
när hållaren ska släppa nät och plast.
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Möre Balhanterare kan utrustas med en skopinsats för smidig utfodring.
Grepen passar i skopans pallgaffelfäste och låses automatisk med hydralisk skoplåsning. Allt utan att lämna förarplatsen. Du alternerar enkelt
mellan rundbalar och kraftfoder. Skopan kan även användas vid hantering
av majsensilage, strö, spån m.m.
Skopinsatsen kan även användas till pallgafflar. Låsning sker då med
de övre fästöglorna.
Insatsskopa Passande för Möre Balhanterare eller pallgafflar. Ca 0,37 m3
Art.nr. 11035
Pris
6.200:-
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Specifikation
Höjd stängd, mm
Höjd öppen, mm
Bredd, mm
Längd, mm
Vikt, kg
Max ballängd, mm
Max baldiameter, mm
Max balvikt, kg
Hydraulkoppling
Oljetryck min/max, bar
Oljeflöde min/max, lts
Pris
Art.nr 11031 med SMS-fäste
Art.nr 11032 med Euro-fäste
Art.nr 11034 med lilla BM-fäste
Art.nr 11033 med stora BM-fäste

.
800
1620
1820
1120
450
1300
1350
1400
Dubbelverk.
150/210
20/50
35.500:35.500:36.500:37.000:-

