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Owijarka bel samozaładowcza z przednim załadunkiem Z593-00
sterowana mechanicznie

Zasobniki na dwie 
dodatkowe rolki 
folii.

Mocowanie do ciągnika za 
pomocą dyszla z zaczepem 
rolniczym. Regulowana wyso-
kość dyszla. 

Wygodna me-
chaniczna stop-
ka podporowa.

Możliwość przestawie-
nia maszyny w poło-
żenie transportowe i 
robocze.

Szerokie koła 26,5-
14.00-12 zmniejszają 
nacisk powierzchnio-
wy na grunt podczas 
pracy.

Oświetlenie.

Regulowana, przegubo-
wa stopa podporowa 
stawiacza bel pozwala 
na dostosowanie wy-
sokości z jakiej ma być 
stawiana bela.

Cztery wały obrotowe. 
Przetłoczenia na bęb-
nach owijarki zwiększają 
ich wytrzymałość maszy-
ny i zapobiegają pośli-
zgowi beli. 

Lp. Typ Z593-00
Charakterystyka beli

1 Średnica owijanych bel [mm] 1000-1200

2 Długość owijanych bel 1200

3 Maksymalna masa beli [kg] 800

4 Czas owinięcia beli [min] ok. 1,3/2

5 Szerokość folii [mm] 500/750

Charakterystyka maszyny
6 Liczba obrotów stołu przy folii 500 mm / 750 mm [obrót] 16/24

7 Sposób załadunku bel samoczynny ramieniem 
załadowczym

8 Sposób rozładunku bel samoczynny zespołem wyładunku

9 Napęd maszyny hydrauliczny

10 Rozstaw kół [mm] 2000

11 Rozmiar kół 26,5x14.00-12

12 Ciśnienie w ogumieniu [bar] 1,7

Wymiary gabarytowe
13 Długość [mm] 5220

14 Szerokość [mm] 2200

15 Wysokość [mm] 2500

Wymagania dotyczące ciągnika
16 Sposób łączenia z ciągnikiem przyczepiana

17 Agregowanie z ciągnikiem poprzez zaczep rolniczy 

18 Moc ciągnika [kW] min. 30

19 Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min] 22

20 Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej ciągnika [MPa] 14

21 Maksymalna prędkość transportowa [km/h] 15

Masa 
22 Owijarki  [kg] 1250

Instalacja elektryczna

23 Oświetlenie maszyny zgodnie z wymaganiami kodeksu 
drogowego

24 Napięcie instalacji elektrycznej [V] 12 

Dodatkowe wyposażenia
25 Automatyczny odcinacz folii  V 

26 Podajnik folii V

27 Licznik owinięć V

28 Stopka podporowa V

29 Pozycja kół do transportu V

30 Hydrauliczny stawiacz bel V

Legenda:
V standard
● opcja

TYP MASA
[kg]

ZAPOTRZE-
BOWANIE 

MOCY
[kW]

ŚREDNICA 
OWIJA-

NYCH BEL 
[mm]

DŁUGOŚĆ 
OWIJANYCH 

BEL [mm]

A - długość owijarki B - szerokość owijarki

Z593-00 1250 min. 30 1000-1200 1200

A
B

5220
2200

Logo znaku KRUS 
potwierdza wysoką 
jakość maszyny, która 
zapewnia zwiększo-
ne bezpieczeństwo 
użytkowania.

Licznik L-02 jest 
urządzeniem elek-
tronicznym prze-
znaczonym do 
zliczania owinięć 
beli.

Hydrauliczny 
stawiacz bel 
gwarantujący 
delikatny wyładu-
nek owiniętej beli 
i postawienie jej 
na denku.

Owijarka wyposa-
żona w sterowa-
nie hydrauliczne 
(rozdzielacz z 
dźwigniami umiesz-
czony w kabinie 
ciągnika).

Przedni podest 
pozwala na bez-
pieczną obsługę.

Uniwersalny podajnik na 
folię o szerokości 500 mm 
i 750 mm.

Mechanizm odcinania folii.


