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HIMAC – KFM - BÁLAAPRÍTÓ, BÁLABONTÓ 

teljesítmény igény 50-70 LE; tömeg 630-1786 kg; teljesítmény bála átmérő max.  1 db körbála–120 cm/1 db körbála-150 

cm, 10 db kockabála/1 db körbála–180 cm, 16db kockabála, 1 db nagybála 

 

 

 

 

Aprítható anyag: 
• széna, 
• szalma, 

• kukoricaszár, stb. 
 

Félig függesztett kivitelű bálaaprító, ill. bálabontó 

 

Az apríték mérete az alapfelszereltségben min. 7-8 cm, max. 10-13 cm. Az ellenkés készlettel felszerelt 
bálaaprító gépek esetében rendkívül apró, 1,5-2 cm-es végtermék állítható elő. 
A bálabontási idő 8-20 perc között változik, melyet nagymértékben befolyásolnak olyan tényezők, mint a bála 
tömege (tömöttsége), formája, nedvességtartalma, a kívánt vágási hossz, a kések állapota és a rotor 
fordulatszáma, stb. 
Az apríték kijuttatási módja a közvetlen kifúvástól kezdve, a magasban ürítésen keresztül a flexibilis műanyag 
csővel való szétterítésig egyénileg választható. A magasan ürítő készlet lehetővé teszi, hogy akár 3 m 
magasságban végezzük az apríték szórását pl. közvetlenül a keverő kocsira vagy magasan elhelyezett tárolóba. 
 

Rendelési cikkszámok: 
Típus 

KD 814 M 

bálabontó 

KD 814 SG 

bálabontó 

KD 806 M 

bálabontó 

KD 806 T 

bálabontó 

KD 807 M 

bálabontó 

KD 807 T 

bálabontó 

Félig függesztett 1:1 1222005 - 1222003 - 1222001 - 

Félig függesztett 1:2 12220051 - 12220031 - 12220011 - 

Függesztett, szilázs bálához - 12220052 - - - - 

Vontatott 1:1 - - - 1222004 - 1222002 

Vontatott 1:2 - - - 12220041 - 12220021 

1:1 = a TLT és a rotor fordulatszáma azonos (540 illetve 1000 minֿ ¹) 
1:2 = a TLT fordulatszáma 540 minֿ ¹, a rotor fordulatszáma 1000 minֿ ¹ 

 
A KD 814 típusok 120 cm, a KD 806 típusok 150 cm, a KD 807 típusok pedig 180 cm átmérőjű bálák aprítására szolgálnak. 
 

Alap felszereltség: 
- I. és II. kategóriás 3 pont függesztés (a függesztett kiviteleknél) 
- ürítés elöl jobb oldalon és hátul bal oldalon 

- kifúvás (nyitás/zárás) mechanikus távvezérléssel a traktorból 
- 3 db hidraulika cső a hidraulika rendszerhez 

- Wolfram kések a rotoron (a 814M és 806 típusokon 3 db, a 807 típuson 6 db, a 814SG típuson 9 db kés) 
- hevederes forgatás a 814M típusnál 
- láncos forgatás a 814SG, 806 és 807 típusoknál 
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Hidraulikus bála alátámasztó Ürítés elől jobb oldalon (90°) (12220113+12220115) és hátul bal 
oldalon (45°) (12220114) galvanizált csövön keresztül, mely 

történhet egyszerre is. 
Műszaki adatok 

Típus KD 814 M 

bálabontó 

KD 814 SG 

bálabontó 

KD 806 M 

bálabontó 

KD 806 T 

bálabontó 

KD 807 M 

bálabontó 

KD 807 T 

bálabontó 

Teljesítmény 

Bála átmérő max. cm 
1 db körbála – 120 cm 

1 db körbála – 150 cm 

10 db kockabála 

1 db körbála – 180 cm 

16 db kockabála 

1 db nagybála* 

Magasság cm 176 176 187 194 187 194 

Hosszúság cm 226 226 270 358 270 358 

Szélesség cm 200 200 203 203 222 222 

Belső átmérő cm 158 158 188 188 214 214 

Ürítési magasság cm 96 125/103 100 190 100 190 

Teljesítményigény LE 50 70 50 50 50 50 

Tömeg kg 630 730 790 1741 810 1786 

TLT fordulatszám min ֿ¹ 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 

Kerekek - - 6.00x9x10 10x15.3x10 6.00x9x10 10x15.3x10 

* nagybála adapter szükséges hozzá 

Opciók 

Megnevezés KD 814 bálabontó KD 806 bálabontó KD 807 bálabontó 

Ellenkés készlet 12220108 12220101 12220101 

3 db pótkés 12220109* - - 

Láncos átvitel 12220110* - - 

Szalagos ürítés 12220111** - - 

7,5 m műanyag kiosztócső - 12220102 12220102 

15 m műanyag kiosztócső - 12220103*** 12220103*** 

22,5 m műanyag kiosztócső - 12220104*** 12220104*** 

Magasan ürítő készlet 1,5 m hosszú, tagolt galvanizált csővel 
***** 

- 12220105 12220105 

Alsó kifúvó etetéshez 12220112 12220106 12220106 

Készlet nagybálához - - 12220107 

Tartálymagasító nem bálázott anyaghoz - - 12220117 

Amennyiben a bálaaprító több opciós kiegészítővel egyidejűleg, mint magasan ürítő készlet, alsó kifúvó és műanyag kiosztócső, 
kerül felszerelésre, úgy a következő csatlakozóelemek felszerelésére is szükség van a gép működéséhez: 
Jobboldali ürítés végcsatlakozó - 12220113  12220113 

Hátsó baloldali ürítés végcsatlakozó - 12220114  12220114 

Bilincs jobboldali ürítéshez - 12220115  12220115 
* csak a 814 M típusra, ** csak a 814 SG típusra, *** csak az 1:2 modellekhez 

***** a magasan ürítő készlethez ellenkés felszerelése javasolt a tökéletesebb aprítás végett 
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A Villanymotoros egység a következőket tartalmazza (12220100): 
· 30 kW-os, 6 pólusos, 1000 min ֿ ¹ (kimenet) elektromotor 
· 2 tagú, 3 csatlakozós hidraulika elosztó 

· 36 literes hidraulika szivattyú 

· 55 literes olajtartály szűrővel és szintjelzővel 
· Horganyzott tartóváz 

A tartóváz rögzítése a talajhoz, az elektromos bekötés, valamint a villanymotoros egység és a KFM bálabontó 

összekapcsolása a felhasználó feladata. 
 

  
Wolfram kések a rotoron 

(alapfelszereltség), a 814M és 806 
típusokon 3 db, a 807 típuson 6 db, a 

814SG típuson 9 db kés 

Készlet nagybálához 

(12220107) 
Magasan ürítő készlet 

(12220105) 

Műanyag kiosztócső 

 7,5 méter (122201202, 12220102) 
15 méter (12220103) 

22,5 méter (12220104) 
Statikus működés Az elektromotor 

  
Magasító nem bálázott anyag aprításához 

(12220117) 
Sorközök talajtakarása pl. eper vagy 

sárgarépa földeken 

Alsó kifúvó etetéshez  
(12220112, 12220106) 

 


