
Automaattiset paalinkäärimet 
Agronic 1022.2 / 1025.2

Telipyörästö, käärintävarren ripustus kaksoisrunkoon, sekä matala
painopiste mahdollistavat tehokkaan työskentelyn. Tehokasta ja
laadukasta käärintää myös ajon aikana.

Käärimessä voidaan kuljettaa kaksi paalia ja se sopii ilman 
muutoksia sekä paalaimen, että traktorin perään



Käärimen automatiikan ansiosta käyttö on
helppoa. Tämä tietää säästöä mm. 
kalvokustannuksissa ja varmistaa rehun hyvän
laadun.

Kattavat vakiovarusteet: telipyörästö, 750 mm 
kiristimet, hydraulinen aisanohjaus,lokasuojat,
tieliikennevalot ja muovirullatelineet.

Paalinkääntäjä lisävarusteena.

Tekniikkaa                           1022.2                                            1025.2 
    
Käärintävarsia   kaksi      kaksi
Pituus cm.    420       420
Leveys cm.    270      270
Korkeus cm.    250       265
Paino kg    1150       1300
Paalikoko cm.   120-140      120-155 
Paalin paino max kg,  1300       1500 
Pudotuskorkeus cm.      25  
Esikiristys %       70
Öljyntarve l/min      15-35 
Traktorista paine ja vapaa paluu.

Vakiovarusteet:   - 750/500 mm  kiristin 
     - 26x12.00-12 renkaat, teli. 
     - hydraulinen aisanohjaus 
     - CAN bus -elektroniikka, suomenkielinen käyttölaite
     - muovirullatelineet
     - lokasuojat
     - tieliikennevalot

Lisävarusteet:   - LS-hydrauliikka
     - paalinkääntäjä oikealle
     

AGRONIC 1022.2 ja 1025.2

Helppokäyttöinen suomenkielinen käyttölaite. Kuljettaja 
antaa ainoastaan lastaus- ja pudotuskäskyn, kaikki muu
hoituu automaattisesti.

- 50 kpl asiakas/peltokohtaisia muisteja. 
- toimintatilat näkyvät koko ajan näytössä.
- käärinnän valvonta, osaa kääriä oikean määrän myös
  kalvorullan  vaihtamisen jälkeen.

Työkierto toimii automaattisesti:

Kun paali on valmis lastattavaksi käärimeen, 
kuljettaja painaa käyttölaitteen LASTAA- 
painiketta.

Tällöin käärin aktivoituu ottamaan paalin 
vastaan, nostimeen saapuva paali 
tunnistetaan ja automaattinen työkierto alkaa. 

Työkierron aikana paaliin kääritään asetettu 
määrä kalvoa, kalvot otetaan työkierron 
lopussa muovileikkureihin.

Tämän jälkeen kuljettaja voi valita,  
pudottaako  paalin, vai ottaako nostimeen 
toisen kuljetusta varten.
Myös toisen paalin lastaus ja käärintä on 
helppokäyttöisesti aktivoitava automaattinen 
toiminto.

Käärimen automatiikka valvoo koneen 
toimintaa työkierron ajan, myös käärintä 
yhdellä muovilla onnistuu, automatiikka 
laskee silloinkin oikean kierrosmäärän. 
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