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 Fantastisk enkel
balleoptagning.
 Håndterer mange forskellige
størrelser baller.
 Sparer tid og sikrer god
økonomi.
 Nem ballestabling.

Med STACK200 kan du samle og stable op til 120 baller i timen.
Ballestableren er designet af en erfaren og innovativ
storlandmand for at øge effektiviteten på store landbrug.
STACK200 samler ballerne op i ballepresserens kørselsretning, så
du undgår at køre på tværs af dens spor i marken. Bladaffjedrede
aksler, flotationsdæk og et hydraulisk styret støttehjul sikrer en
rolig og stabil kørsel på marken. Balletangen løfter skånsomt
ballerne op fra jorden og centrerer dem oppe på læssebordet.
Her stables ballerne to og to, inden de vippes videre op på ladet.
Ballerne holdes på plads på STACK200 af det hydrauliske
sideværn og to støttegafler, som automatisk justerer deres
placering i takt med, at ladet fyldes op. Ladet består primært af
ruller, som let flytter selv drivvåde wrapballer.
Støttegaflerne og sideværnet på STACK200 holder effektivt de
læssede baller på plads, når du tipper ladet for at stille hele
stakken fra dig. STACK200 er udstyret med en tipstabilisator, som
låser vognens bagerste aksel ved aflæsning. Ballerne efterlades,
som de blev samlet på marken, med bindeknuderne opad.
Den hydrauliske trækstang gør det let at skifte mellem arbejdsog transportindstillingen af STACK200.

Vognens skånsomme balletang indstilles let
mellem forskellige ballestørrelser.

En specialdesignet pushoff gør det let at
trække gaflerne ud under stakken.

Ekstra udstyr:
XL-sider, solide og lange sideværn. Skal du køre ballerne hjem over offentlig vej, er de lange sideværn en rar
sikkerhed for dig og dine medtrafikanter. Du slipper for at bruge tid på at stroppe hvert læs.
Tekniske specifikationer
Længde, total
Bredde, total
Højde, total
Vægt, total
Frontliftkapacitet
Last
Anbefalede specifikationer til traktor

8.700 mm
2.500 mm
3.900 mm
4.200 kg
1.000 kg
7.000 kg
Min. 100 HK - 50 L/min.
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Kapacitet - Ballestørrelse
120 x 130 cm
8 baller
120 x 90 cm
12 baller
120 x 80 cm
12 baller
120 x 70 cm
14 baller
80 x 90 cm
18 baller
80 x 80 cm
18 baller
80 x 70 cm
21 baller
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