
Agronic AMS rundbalpress 

 
En rundbalpress med fixkammare för yrkesmässigt bruk under nordiska
förhållanden.
Agronic AMS är en effektiv och tillförlitlig balpress som fungerar med 

såväl torrt som blött material.
I balpressen förenas enkelt handhavande, prestationsförmåga och 
driftsäkerhet under alla förhållanden.
Stor inmatningsöppning och 25 knivar, enkel demontering och kort 
hacklängd.
Hydraulisk låsning av kammaren och kraftiga valsar säkerställer
täta balar. 
Fabriksinstallerat PDH-syrapumpsystem som tillvalsutrustning. 



Rejält tilltagen kraftöverföring fördelar kraften till maskinens båda sidor. På vänster sida 
kraftöverföring till valsarna och på höger sida till uppsamlare och inmatare.

Hydrauliskt sänkbar botten i inmataren för att enkelt 
rensa stopp.
Fjäderavlastad uppsamlare med automatisk 
överlastbrytare. 

Sönderdelare med 25 blad, bladen kan efter 
behov ställas in i tre arbetslägen: 25, 12 eller 0 
st.

18 stadigt lagrade kraftiga valsar.

Kompakt och enkel konstruktion.
Nätbindning som standard. 
Hydraulisk låsning av balkammaren

Automatisk kedjesmörjning och centraliserade 
smörjnipplar.
Automatisk centralsmörjning nns som 
tillvalsutrustning.

210 cm uppsamlare. Spjut på fyra axlar. 
Överlastbrytare och strängpressrulle som 
standard.



Elhydraulisk styrning av 
presstrycket.

18 kraftiga valsar och 
strängreducerare 
garanterar att balen rullar 
säkert under alla 
förhållanden.

Alltid optimal densitet för 
balen och mindre 
effektbehov än vanligt

Lättanvänt och informativt 
styrdon.

Nätbindning, fri sikt till bindningsanordningen. 
Balens densitet visas hela tiden.





Teknik              
 
Balkammare     Fix
Balstorlek cm     130x120   
Telat kpl      18
Kraftuttag varvtal 1/min    540
Effektbehov kW/hkr    74/100
Uppsamlingsbredd cm    210
Söndeldelningsknivar st.    25T
eoretisk hacklängd mm    42
Uppsamlarens blad och dubbelspjut  4/112
Hydrauliskt öppningsbar botten i inmataren Standard
Elektrisk nätbindning    Standard
Automatisk kedjesmörjning   Standard
Centraliserad smörjning    Standard
Automatisk centralsmörjning   Tillvalsutrustning
PDH syrapumpsystem    Tillvalsutrustning
Däckdimension 560/45R22,5   Standard
Ledad vidvinkelaxel med autom. koppling Standard
Balräknare st.     4
Elanslutning     12 V 30 
Ahydraulbehov     2x två funktioner
Dragstång     40 mm ögla, justerbar höjd 
Vägtrafikljus     Standard
Balramp     Standard

Mått
Bredd med standarddäck 560/45R22,5 cm. 272
Höjd cm     234
Längd cm     434
Vikt kg      3050

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan förhandsmeddelande.
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Mer information:
export@agronic.fi
Tfn +358 44 401 788


