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ВЕЛИКОПАКУЮЧИЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ СЕРІЇ HD 
для важких підрядних робіт 

 

     
 

Великопакуючий прес-підбирач Cicoria призначений для підбору та пресування у великі тюки до 
440 кг соломи та рослинних решток різних сільгосп культур, таких як кукурудза, соняшник, ріпак, 
горох та інші. 
Конкурентною перевагою даної серії є те що для роботи з даними великими прес-підбирачами 
потрібні трактори невеликої потужності. До 80 к.с. на ВВП. Що виходить з конструкціїної 
особливості машини. 
 
Прес-підбирачі Cicoria мають ряд конкурентних переваг: 

 Надійна конструкція з високоякісних сталей – WELDOX, HARDOX 

 Можливість пакувати важкі тюки при меньшій потужності трактора. Сила пресування 
18 000 кг 

 До 80 к.с. на ВВП трактора 

 Камера без направляючих роліків 

 Прогресивна система завантаження прийомної камери зверху 

 Довгий завантажувальний канал 

 Надійні вузловязальні механізми 6 шт. 

 Широкий підбирач 

 Довжина тюка до 2х метрів 

 Продуктивність до 80 тюків/год – 35 т/год 

 Вага тюка 210-440 кг 
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СПРАВЖНІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОВОРОТ В ТЮКУВАННІ 

Нововведення в системі пресування, ході поршня і подачі продукту, щоб забезпечувати більшу 

потужність пресування, висока якість продукту і простоту експлуатації. 

 

 Потужні передові механізми, які 
оцінюються завдяки зв'язку ПОТУЖНІСТЬ 
/ НИЗЬКЕ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ 

 Революційна Система Важелів Архімеда 
для високих продуктивностей навіть 
тракторами середньої потужності. 
 

 

 Новий напівкруглий рух поршня. 
 Нова камера пресування без традиційних 

напрямних для подачі поршня. 
 Екстрадовгий канал найвищого 

завантаження, поліпшує чистоту і 
однорідність продукту. 

 Відмінна система обв'язки одинарним 
вузлом з перевагами обв'язки подвійним 
вузлом. 

 Структура високої якості і надійності в 
кожному функціональному елементі 

 

  



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики HD 870 HD 1270 HD 1270T 

ГАБАРИТИ ТЮКІВ    

Ширина х висота (см) 80х70 120х70 120х70 

Регульована довжина (см) 80-240 80-240 80-240 

Щільність тюків (кг/куб.м) 
- Солома 
- Фураж 

 
180 
260 

 
180 
260 

 
180 
260 

СИСТЕМА КОНТРОЛЬОВАНОГО ВУЗЛОВ*ЯЗАННЯ    

Число голок 4 6 6 

Тип шпагату: поліпропілен (м/кг) 140 140 140 

Вентилятори 2* 3 3 

Кількість катушок 24 24 24 
ПІДБИРАЧІ    

Робоча ширина (см) 185 220 220 

Підйом 
Гідравлічни

й 
Гідравлічни

й 
Гідравлічни

й 

Кількість мацаючих коліс 2* 2 2 

СИСТЕМА ПОРШЕНЬ З ТОЧКОЮ ОПОРИ    

Число ударів в хв. при 1000 обертів 48 48 48 

Верхня точка (см) 76 76 76 

Нижня точка (см) 36 36 36 
СИСТЕМА ПОДАЧІ ЗВЕРХУ    

Загрузочний ротор: важіль/зубці 4х8 4х12 4х12 

Пакувальний ротор: важіль/зубці 3х4 3х6 3х6 

Об*єм загрузочної камери (м3) 0,63 0,92 0,92 

Довжина загрузочного каналу (см) 330 330 330 
ГАБАРИТИ МАШИНИ    

Довжина (із закритим жолобом) (см) 645 645 700 

Ширина з шинами 16/70-24 14 PR (см) 215 255 255 

Ширина з шинами 550/60-22,5 12 PR (см)  290 - 

Ширина з шинами 500/50-17 14 PR (см)   280 

Ширина з шинами 19.0/45-17 14 PR (см)   282 

Висота (см) 264 264 269 

Маса (кг) 5900 6640 7210 

ВИМОГИ ДО ТРАКТОРА    

Мінімальна потужність на ВОМ (кВт/к.с.) 50/65 60/80 60/80 

Режим ВОМ (об/хв)  1000 1000 1000 
 

  



ПРОСТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ, НИЗЬКІ ЗАТРАТИ НА ТЮК 

Дві основні властивості моделей серії HD визначені розробкою технічною суворістю цілої механічної 

архітектури процесу формування тюків. 

Ця стратегія ґрунтується на реалізації нових механічних систем високої простоти функціонування, що 

дозволяють повністю знизити тертя, забезпечуючи високу оперативну потужність. 

Маховик, Коробка передачі, Система Важелів Архімеда великопакуючих Прес-підбирачів серії HD 

скасовують механіку тюкування з низьким технічним обслуговуванням і самим низьким 

енергоспоживанням виробництва. 

Нове технічне поняття, що дозволяє конкретно знизити витрати на виробництво єдиного тюка, завдяки 

можливості працювати з тракторами середньої потужності і самими низькими накладними витратами. 

 

МЕХАНІЧНА 
АРХІТЕКТУРА, 

ПЕРЕРОЗРОБЛЕНА 
ТАКИМ ЧИНОМ, 

ЩОБ 
ЗМЕНШИТИ 
ЗАТРАТИ НА 
ТЮКУВАННЯ 

КОНСТРУКЦІЯ БЕЗ КОМПРОМІСІВ 

Пристойний міжнародний досвід інженерів, що працюють з прес-підбирачами, дозволив розробити 

ідеальну конструкцію для великопакуючих Прес-підбирачів серії HD, що витримує силу в 18 тонн 

усередині камери пресування. 

Цей проект є досягненням у створенні дуже міцної конструкції, виготовленої здебільшого зі спеціальних 

сталей високої товщини: 

• Weldox 700 - сталь, характеризується високою опірністю, щоб краще переносити сильні напруги 

штовхаючх механізмів поршня; 

• Hardox 400 - сталь, характеризується відмінною механічною міцністю на удари і знос: це найкраще для 

камери пресування. 

 

 

СПЕЦІАЛЬНІ СТАЛІ ДЛЯ 
ВКРАЙ МІЦНОЇ 
КОНСТРУКЦІЇ 

 

 



ПРЕМІЙОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕСУВАННЯ 

На сьогоднішній день серія HD оснащена революційною технологією, що дозволяє виробляти 

високу пресовану потужність зі найнижчим енергоспоживанням. 

Ці важливі технічні досягнення дозволяють використовувати навіть трактори середньої 

потужності з Big Balers серії HD, завдяки фізичним прінципам Системи Важелів Архімеда. 

Цей інноваційний механізм поршня, що грунтується на системі важелів з балансирами, передає 

надзвичайну силу в 18 тонн в камері пресування, використовуючи при цьому тільки 80 к.с. 

потужності на ВВП. 

Ця нова система пресування, премійована для високої інновацією в порівнянні з іншими 

великопакуючими прес-підбирачами на ринку, завдяки своїй здатності знизити 

енергоспоживання машини не відмовляючись від високих виробничих якостей. 

 

 
НИЗЬКЕ 

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ - 
НАЙНИЖЧІ ВИТРАТИ НА ТЮК 

 

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ РУХ ПОРШНЯ 

Завдяки Системі Важелів Архімеда, в серії HD традиційний прямолінійний рух поршня було 

замінено напівкруглим ходом, навіть плавніше і потужніше. 

Ця ексклюзивна технологія корінними чином змінювала робоче положення поршня, тепер в 

нижчому положенні, закріплений на точці опори, щоб використовувати всю надзвичайну силу 

тиску Системи Архімеда. 

Це ідеальне положення дозволяє усунути ролики і підшипники над поршнем, таким чином 

зменшує значно тертя кочення, всі операції техобслуговування і контролю звичайної 

прямолінійною системи пресування. 



 

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ БЕЗ 
ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ 

ОРИГІНАЛЬНЕ ВЕРХНЄ ЗАВАНТАЖЕННЯ – якість чистоти 

Єдина на ринку система найвищого завантаження, складена з двох синхронізованих роторів, 

що передають продукт в екстрадовгий канал протяжністю 3,3 м. Цей спеціальний шлях 

дозволяє розділяти земляні і кам'яні залишки від продукту. 

Цей інноваційний процес дозволяє виробляти щільні і чистіші верстви, які мінаючи їх 

натуральну живильну цінність, отримуючи продукт високої якості, більш придатний для 

годування жуйних тварин. 

Єдиний на ринку механізм, який уникає холостих ходів поршня, завдяки позиціонуванню шарів 

продукту в камері пресування, який потрібно синхронізувати з тактом стиснення поршня 

 

ВІДМІННА ЧИСТОТА,  
БІЛЬШ ЦІЛЬНИЙ ПРОДУКТ 



НОВА КАМЕРА ПРЕСУВАННЯ БЕЗ НАПРАВЛЯЮЧИХ 

Камера виконана по революційному напівкруглому руху поршня, виготовлена зі спеціальними 

сталями Weldox і Hardox, без традиційних напрямних для подачі поршня усередині камери 

пресування. 

Ця конструкційна характеристика доводить свою надзвичайну міцність навіть після багато років 

суворої експлуатації, а також зниження енергоспоживання для проведення одиночного тюка. 

 

НАЙКРАЩА МІЦНІСТЬ, 
НАЙКРАЩА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЬОВАНОГО ОБВ*ЯЗУВАННЯ 

Бездоганне обв'язування при будь-якій умові, навіть при температурі вище 40 °, вологості 

продукту нижче 3% і щільності обмежена тільки міцністю шпагага. 

Цю експлуатаційну перевагу визначено двома виключними функціональними 

характеристиками: 

1. Пресування продукту при вузлов*язанні, усуває таким чином навантаження і знос 

вузлов*язувачів, дозволяючи працювати навіть при самих граничних умовах. 

2. Спеціальне обладнання, що притримує шпагат здатне контролювати натяг на шпагаті і 

навантаження на вузлов*язувачів. 

 

ВСІ ПЕРЕВАГИ ОБВ*ЯЗКИ 
ПОДВІЙНИМ ТА ОДИНАРНИМ 

ВУЗЛАМИ 



ПІДБИРАЧ ВЕЛИКОГО ДІАМЕТРУ 

Великий підбирач для валків будь-якого роду, розроблений для максимальної робочої безпеки і 

найвищого рівня підбору при будь-яких умовах. 

Цей підбирач обладнано копіюючими колесами, гідравлічним підйомом, прямо регулюється з 

місця водія, щоб пристосуватися до всіх умов поля. Крім того, у цього підбирача зустрічно 

обертальні шнеки, напрямні швидко потік продукту в завантажувальний канал. 

Ремінна передача ковзає в разі небезпеки, щоб уникати пошкоджень через травми або 

випадкових введень шкідливих речей в рухають механізми. 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДБОУ 
ВИСОКА РОБОЧА 

БЕЗПЕЧНІСТЬ 

 

СИСТЕМА ЧИЩЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ 

1. ЧИСТКА СИСТЕМИ В*ЯЗАННЯ 

Максимальна ефективність в будь-яких умовах 

 

Для великопакуючих Прес-підбирачів 
передбачили високоефективні вентилятори 
і, на вимогу, високо-потужні сопла, що 
нагнітають регульованими перервами, щоб 
забезпечити постійну чистку площі 
вузлов*язачів при будь-яких умовах 
експлуатації. 
Ця система чистки високої ефективності 
забезпечує працювати безпечно, уникаючи 
робочих перерв для контролю і додаткових 
операцій очистки 
 

2. УПРАВЛІННЯ ТИСКУ 

Просте регулювання і оперативна точність 

 

Бажаний тиск в будь-який час, щоб 
пристосувати його до продукту або 
комерційних потреб. 
Контроль можна приводити в дію, керуючи 
гідравлічним циліндром і бічними і 
верхніми пресованими листами прямо з 
місця водія. 
Засіб впевненою надійності, щоб 
забезпечувати продукт найкращою 
щільноістю при змінних умовах робочого 
дня. 



 

3. КОНТРОЛЬНИЙ МОНІТОР 

Всі операції під контролем 

 

Контрольний монітор нового покоління для 
всіх моделей великопакуючих Прес-підбирачів 
серії HD передає оператору контроль 
найважливіших функцій: 

 Візуалізацію і регулювання робочого 
тиску,  

 Щоденний / Сезонний / Цілий рахунок 
тюків,  

 задню візуалізацію утворення і падіння 
тюків,  

 задню візуалізацію правильної обв'язки, 

  внутрішню діагностику за допомогою 
кодів тривоги, 

  Експорт даних за допомогою USB 
порту. 

Все функціонування машини залишаються 
ручні в разі поломки електронного 
обладнання. 
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