Použití

TEMAK T-04

Balička píce s modelovým označením T-04 je nesený stroj, jehož současná podoba je dána dlouholetým vývojem a testováním
v obtížných podmínkách českých a slovenských horských oblastí. Právě proto je model T-04 tak vyhledávaný u farmářů, kteří v těchto
náročných podmínkách hospodaří a kteří vědí, že pro bezproblémovou práci v kopcovitém terénu potřebují opravdu spolehlivý stroj,
kterým T-04 bezesporu je. Stroj je navržen tak, aby bylo možné balit i za jízdy. Díky své koncepci roztahovacích válců je možné balík
nakládat a vykládat zcela šetrně a v případě kopcovitého terénu zejména bezpečně (válce samotné působí jako ochrana proti
nežádoucímu pohybu balíku z kopce dolů). Tento model lze agregovat do zadního a v případě elektrického ovládání i předního
tříbodového závěsu traktoru. Právě agregace v čelním tříbodovém závěsu je velmi oblíbená u službařských firem, které při jednom
výjezdu traktoru vezou současně baličku a v zadním závěsu svinovací lis. V neposlední řadě je tento stroj čím dál více používán ve
spojení s čelním nakladačem popř. teleskopickým manipulátorem. Pro ty z řad našich zákazníků, kteří požadují odkládání balíku na
čelo, je možno na přání stroj vybavit stavěcím válečkem.

Hlavní konstrukce
Balička píce T-04 je již na první pohled výjimečná svou jednoduchou ale
velmi robustní ocelovou konstrukcí, která sestává z hlavního rámu, na kterém
jsou uloženy roztahovací válce a rotujícího ramene, které se otáčí kolem
balíku. Tato konstrukce spolehlivě a bezpečně umožňuje balení
a přepravu balíků až do celkové hmotnosti 1,2 t a průměru až 160 cm. Velkou
výhodu farmáři spatřují v systému stahujících se válců, které jim umožňují
pohodlné nakládání balíků o různých průměrech, a spolu s dvojicí opěrných
válečků, zajišťují stabilní posazení balíku ve stroji při procesu balení.

Pohonné válce
Zvětšený průměr válců a tím pádem i větší opěrná plocha minimalizuje riziko
natržení fólie. Díky nastavitelnému hydraulickému jištění při vykládání je folie
již zabaleného balíku chráněna proti roztržení.

Otočné rameno
Pohon otočného ramena, na kterém je umístěno odvíjení folie, je zajišťován
hydromotorem, který je hydraulicky provázán s ostatními hydromotory
pohánějící roztahovací válce. Tím je zabezpečena synchronizace rychlosti
otáčení ovíjecího ramene s rychlostí otáčení roztahovacích válců. To
umožňuje správné překrytí folie při různých rychlostech ovíjení. Na základě
nastavení rychlosti ovíjení trvá proces zabalení balíků bez manipulace od
40 s do 60 s. Otočné rameno stejně jako horní řetězový převod je chráněn
přetlakovým ventilem, který výraznám způsobem prodlužuje životnost celého
mechanismu otáčení ramene.

Mechanismus odvíjení je konstruován tak, aby práce s ním byla pro obsluhu co možná
nejvíce pohodlná a snadná. Konstrukčně velmi jednoduchý a bezúdržbový mechanismus
s tříválečkovým provedením zajišťuje kvalitní a konstantní předpětí fólie. Předpětí fólie je
dáno poměrem rychlostí otáčení dvou ze tří žebrovaných válečků, mezi kterými dochází
k samotnému napnutí. Díky třetímu naváděcímu válečku je zabezpečeno navedení tak,
že na napínacích válečcích nedochází k prokluzu fólie. Pro komfort obsluhy stroje je
mechanismus odvíjení vybaven horní výklopnou částí, která zajistí obsluze rychlou
a snadnou výměnu fólie. Plynová vzpěra u výklopné části odvíjení zabezpečuje stabilní
a pevné držení cívky s fólií.

Odvíjení fólie TEMAK

Mechanismus odvíjení fólie

Odstřih fólie
Odstřižení fólie probíhá pomocí hydraulicky ovládaných nůžek, které ji v průběhu zavírání pomocí pohyblivého ramena zároveň
přichytí v mechanismu odstřihu tak, aby byla folie znovu připravena k balení dalšího balíku. Odstřižení samotné je provedeno
přes speciální laserem vypalovaný nůž, který je vyroben z velmi kvalitní oceli, což zabezpečuje jeho dlouhou životnost.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry (d x š x v)
Max. průměr balíku
Max. hmotnost balíku
Hmotnost stroje
Šířka fólie

2150 x 1350 x 2300 mm
160 cm
1,2 t
480 kg
750 mm

Typy ovládání

Mechanické ovládání

V současné době je tento model dodáván s 2 základními způsoby ovládání.
Prvním z nich je bowdenové tzn. mechanické ovládání pomocí táhel, a druhé,
mnohem pohodlnější elektrické (automatické) ovládání EXCLUSIVE, které
disponuje funkcí automatického zastavení procesu balení při dosažení
požadovaného počtu ovinutí a automatického odstřižení fólie.
Velmi populární je v současné době verze EXCLUSIVE PLUS, která je oproti
verzi EXCLUSIVE doplněna o filtr hydraulického oleje, který oceňují zejména
uživatelé starších traktorů, na kterých je balička navěšena. Je to zejména
z důvodu maximální ochrany před znečištěním hydraulických okruhů a
rozvaděče baličky. Tato výbavová verze navíc dostala funkci automatického
otočení balíku, které po odstřižení fólie na konci procesu balení, pootočí balík
o 90° tak, že odstřižený konec fólie bude po vyložení balíků zatížený samotným
balíkem. Funkci je výhodná pro svůj ekonomický efekt, kdy již vlivem větru
nedochází k odmotávání volného konce folie.
Celý systém elektrického ovládání je vhodné doplnit přísavným držákem
ovládacího panelu, který zabezpečí šetrnou a pohodlnou manipulaci.
V neposlední řadě má přísavný držák i funkci ochrannou, kdy nehrozí poškození
ovládacího panelu jinými předměty v kabině traktoru.

Držák fólie

Náš tip

Pro ty z Vás, kteří potřebují
převážet více folií, je možné
model T-04 dovybavit držáky
náhradních folií. Je možné
zakoupit jak pravý tak levý. Každý
z nich nese 2 ks náhradních rolí
tzn., že je možné převážet až 5 ks
ovíjecích folií (4 ks na držácích
a 1 ks v odvíjecím rameni). Tato
zásoba by měla bez problémů
pokrýt zabalení cca 150 balíků.

Stavěcí váleček
Model T-04 EXCLUSIVE je možné dovybavit stavěcím válečkem, který umožní velmi pohodlně postavit balík při
vykládání ze stroje na čelo. Pro verzi TOPLINE s manuálně ovládaným stavěcím válečkem je nutný další
hydraulický okruh. U verze TOPLINE PLUS je stavěcí váleček plně integrován do hydraulického systému stroje a
je ovládán zcela automaticky. Automatické funkce válečku lze nastavovat dle individuálních potřeb a stylu práce se
strojem nebo je zcela vypnout

Konstrukce stavěcího válečku
Robustní železná konstrukce válečku se vysouvá
z hlavního rámu baličky a její uložení umožňuje
používat stroj i v případě, že se funkce stavění balíku
na čelo nevyužívá. Celý mechanismus stavěcího
válečku je konstruován a dimenzován pro stavění
balíku o hmotnosti až 1,2 tuny.

Manuálně ovládaný stavěcí váleček
Manuální ovládání válečku je zcela na obsluze, která
po zabalení balíku dá povel mechanizmu a ten
váleček vysune. Při vykládání balíku ze stroje pak
dochází k tomu, že se balík na jedné straně opírá
o váleček a druhou stranou se pomalu opírá o zem.
Vlivem působících sil, které jsou dány hmotností
balíku, dojde k velmi šetrnému překulení balíku na
čelo. Obsluha po dokončení procesu musí manuálním
ovládáním vrátit váleček do výchozí polohy.

Automaticky ovládaný stavěcí váleček
Vysouvání stavěcího válečku ve verzi s automatickým
ovládáním začíná běžet po ukončení procesu balení,
tzn. při odstřižení fólie. Váleček se vysune a v této
poloze čeká na vyložení balíku. Zasunutí válečku po
postavení balíku na čelo je dáno časovou konstantou,
kterou si volí obsluha sama. Tato konstanta udává, za
jak dlouho se má po vyložení balíku váleček vrátit do
výchozí polohy.

