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Streszczenie

W artykule przedstawiono maszyny s³u¿¹ce do formowania i owijania pasz w postaci bel cylindrycznych. Dokonano przegl¹du
prasoowijarek ró¿nych producentów wraz z rozwi¹zaniami wspomagaj¹cymi ich pracê.

PRASOOWIJARKI - EFEKTYWNIEJSZE MASZYNY
DO ZAKISZANIA PASZ W POSTACI

BEL CYLINDRYCZNYCH

integralnych czêœci: prasy i umieszczonej za ni¹ przystawki
owijaj¹cej. Prasoowijarka jest wydajniejsza od uk³adu dwóch
maszyn - prasa i owijarka, jeœli chodzi o czas wykonania
jednego cyklu, czyli zwiniêcia beli i owiniêcia jej foli¹ [1].

Przyk³adem takiej maszyny mo¿e byæ zmiennokomorowa
prasoowijarka Krone z serii Comprima, w której producent
zastosowa³ system NovoGrip stanowi¹cy gumowy pas z listwa-
mi. Unikalny system zapewnia cichy przebieg pracy, a wysoki
stopieñ napinania pasa umo¿liwia uzyskanie beli o du¿ej gêsto-
œci. Ponadto maszyny Krone maj¹ funkcjê EasyFlow, któr¹
spe³nia podbieracz o szerokoœci 2150 mm, nadaj¹cy maszynie
wy¿sz¹ o 30% prêdkoœæ zbioru.

Nierówny zbiór pokosu i zablokowanie pracy maszyny,
znane s¹ ka¿demu rolnikowi. Aby zapobiec tym problemom,
firma Krone zadba³a, by materia³ by³ transportowany i rozdra-
bniany w sposób ci¹g³y przez rz¹d no¿y. No¿e te s¹ zabezpie-
czone przed cia³ami obcymi, a szczytowe obci¹¿enia w czasie
ich pracy zostaj¹ zlikwidowane, poniewa¿ ciêcie nastêpuje „po
kolei”. Ponadto istnieje mo¿liwoœæ hydraulicznego ich usta-
wiania w po³o¿eniu 0 oraz monta¿u i demonta¿u bez u¿ycia
narzêdzi [3].

Rys. 1. Zwijanie materia³u za pomoc¹ pasa listwowego
Fig. 1. Material scrolling by the slat belt

W maszynach niemieckiej firmy Claas zastosowany zosta³
tzw. system maksymalnego zgniotu MPS (Maximum Pressure
System II) daj¹cy prasoowijarkom Rollant dodatkowy
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potencja³ wydajnoœci przez wysoki stopieñ sprasowania. Na
pocz¹tku formowania beli trzy walce systemu MPS przesuwaj¹
siê do œrodka komory prasowania. Wraz z dop³ywem masy,
walce te, po pokonaniu oporów silnych sprê¿yn, rozpychane s¹
przez coraz bardziej zwiêkszaj¹c¹ siê belê, a¿ do osi¹gniêcia
pozycji wyjœciowej. Bela jest ciasno zwijana od samego rdze-
nia. Pocz¹tkowo poprzez uk³ad walców u³o¿onych w kszta³cie
³uku bele obracane s¹ w komorze z minimalnym nak³adem si³y.
Nastêpnie nacisk przy formowaniu rdzenia beli zwiêkszony
zostaje do 1,3 t, a w fazie koñcowej do 4,8 t, prasuj¹c j¹
perfekcyjnie. Przez to przy niewielkim nak³adzie mocy
ci¹gnika uzyskuje siê bele o wysokim stopniu sprasowania [3].

Zupe³nie inaczej jest w wypadku prasy Bio OptiCut 14
produkowanej przez firmê Taarup z grupy Kuhn. Maszyna ma
kszta³t i wymiary kompaktowej prasy zwijaj¹cej i trudno
by³oby siê domyœliæ, ¿e oprócz funkcji prasowania skrywa
dodatkowe mo¿liwoœci. Pod os³on¹ z tworzywa sztucznego
wraz z komor¹ prasowania, konstruktorzy umieœcili mecha-
nizm pozwalaj¹cy na owiniêcie beli foli¹. Maszyna jest
ponadto wyposa¿ona w system owijania siatk¹ i rozdrabniacz
z mo¿liwoœci¹ wy³¹czenia np. prasowania s³omy. Du¿¹ prêd-
koœæ owijania Kuhn Taarup BIO osi¹ga dziêki zastosowaniu

Rys. 3. Owijanie beli za pomoc¹ dwóch aparatów z rolkami
poruszaj¹cymi siê po pierœcieniu okr¹¿aj¹cym belê
Fig. 3. Bale wrapping by two film rolls apparatus moving the
ring encircling the bale

Rys. 2. System maksymalnego zgniotu w prasoowijarce firmy
Claas
Fig. 2. Maximum pressure system in integrated Claas baler
wrapper

dwóch aparatów z rolkami folii poruszaj¹cych siê po specjal-
nym pierœcieniu okr¹¿aj¹cym belê. Powy¿sze rozwi¹zanie
pozwala poruszaæ siê aparatom z wiêksz¹ prêdkoœci¹ ni¿
w przypadku owijarki z ramionami satelitarnymi i analogicznie
uzyskaæ wiêksz¹ wydajnoœæ. Owiniêcie beli dwoma warstwa-
mi folii nak³adaj¹cej siê po³ow¹ jej szerokoœci od momentu
otworzenia klapy zajmuje zaledwie 7 sekund [3].

Irlandzka maszyna McHale jest prasoowijark¹, w której
komora beli dzieli siê poziomo, gdzie dolna czêœæ przenosi belê
w kierunku pionowego pierœcienia, który nastêpnie j¹ owija.
Wed³ug producenta jest to wyj¹tkow¹ zalet¹. Poniewa¿ dolna
po³owa komory zawiera mechanizm przenoszenia, eliminuje to
potrzebê stosowania obrotowego sto³u b¹dŸ te¿ ramion
owijaj¹cych pomiêdzy pras¹ a owijark¹. W wyniku tego
zmniejsza siê pole pracy ca³ej maszyny, gdzie ca³kowita jej
d³ugoœæ wynosi 5,8 metra. Czyni to j¹ bardziej zwart¹ i skraca
czas przekazania beli do ty³u. Bela przekazywana jest
bezpoœrednio w kierunku owijarki za pomoc¹ piêciu rolek
dolnej sekcji komory zwijania. Na terenach pagórkowatych
gwarancjê prawid³owej pracy umo¿liwia dodatkowa rolka
umieszczona na zewnêtrz komory zwijaj¹cej. Kiedy praso-
owijarka pracuje na zboczu wzgórza, mo¿e zaistnieæ problem
niekontrolowanego zsuniêcia siê beli. Jest to jednak wyklu-
czone, gdy¿ œcianki boczne komory zwijaj¹cej zabezpieczaj¹
belê przed przesuniêciem siê [3].

Rys. 4. Pionowy pierœcieñ owijaj¹cy belê w prasoowijarce
McHale
Fig. 4. Vertical ring in the integrated baler wrapper McHale

Prasoowijarka Gallignani Speedliner wyposa¿ona jest
w podbieracz XL o szerokoœci 2200 mm, który zapewnia zna-
komite osi¹gi w terenie nierównym i nieregularnym. Urz¹dze-
nie posiada zintegrowany system ciêcia Powercut sk³adaj¹cy
siê z 25 no¿y o wyj¹tkowym systemie podwójnej ochrony
ka¿dego no¿a. W przypadku nadmiernego zasilenia materia-
³em, automatycznie w³¹czany jest system interwencyjny ele-
ktrohydraulicznego rotora, zapobiegaj¹c koniecznoœci
zatrzymywania maszyny. W³oski producent zadba³ o to, aby
poruszanie i manewrowanie t¹ czteroko³ow¹ maszyn¹ by³o
³atwe. Zastosowa³ mo¿liwoœæ unoszenia siê tylnych kó³
podczas gwa³townych wzniesieñ i pochyleñ terenu.

W holenderskich maszynach Lely zastosowano owijarkê
podobnie jak w prasoowijarce Taarup w postaci pierœcienia.
Z tym, ¿e w tej maszynie mo¿liwe jest jednoczesne formowanie
jednej beli i owijanie drugiej. Poza tym owijanie mo¿e siê
rozpoczynaæ w pozycji „zamkniêtej”, gdy tylny pierœcieñ owi-
jaj¹cy nie jest jeszcze gotowy.
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Tab. 1. Wykaz parametrów wybranych prasoowijarek ze sta³¹ i zmienn¹ komor¹ prasowania
Table 1. The list of parameters selected integrated baler wrapper with fixed and variable bale chamber

Rys. 5. Holenderska prasoowijarka Lely Welger RPC 445
Tornado z tylnym pierœcieniem owijaj¹cym
Fig. 5. Dutch Lely Welger RPC 445 Tornado integrated baler
wrapper with the ring wrapper

W prasoowijarce Lely istotnymi czynnikami wp³ywaj¹-
cymi na automatyczne sterowanie procesem owijania jest
œrednica beli oraz wymagana iloœæ warstw folii. W zwi¹zku
z tym œrednica beli mierzona jest ju¿ w momencie owijania jej
siatk¹, gdzie dalej przekazywana jest do systemu owijaj¹cego,
który natychmiast ustala w³aœciw¹ wysokoœæ po³o¿enia
pierœcienia znajduj¹cej siê z ty³u prasoowijarki. Nastêpnie
komputer oblicza liczbê obrotów, które s¹ niezbêdne do wyma-
ganej liczby warstw. Ponadto producent zapewnia, i¿ u¿yty
system CPS pozwala utrzymaæ wysoki stopieñ zgniotu beli

INTEGRATED BALER WRAPPER - MORE EFFICIENT SILAGE FODDER MACHINES
IN THE FORM OF CYLINDRICAL BALE

Summary

The article presents the machinery for the forming and wrapping the feed in the form of cylindrical bales. Reviewed baler/wrapper
different manufacturers with solutions to facilitating their work.

niezale¿nie od jej wielkoœci. System ten dzia³a na zasadzie
wzrostu napiêcia pasów wraz ze wzrostem œrednicy beli [3].

Przedstawione rozwi¹zania w technologii zbioru siana,
s³omy i zielonki pozwalaj¹ uzyskaæ efektywn¹ pracê. Zakup
prasoowijarki na pewno jest uzasadniony, w du¿ych
gospodarstwach, zw³aszcza wyspecjalizowanych w hodowli
byd³a. Maszyna taka szybko zwi¹¿e i owinie belê z podsuszon¹
zielonk¹. Nie koniecznie musi byæ ona zmiennokomorowa.
Mo¿e to byæ tak¿e maszyna sta³okomorowa, poniewa¿ przy
w¹skiej specjalizacji nie wykorzystuje siê mo¿liwoœci regulacji
wielkoœci beli. Jeœli jednak bêdzie to bardzo du¿e
gospodarstwo, lepiej zakupiæ prasoowijarkê o zmiennych
parametrach beli, co pozwoli na wykonanie mniejszych bel
sianokiszonki i du¿ych bel z siana i s³omy. U¿ywanie
prasoowijarki w porównaniu do zestawu maszyn, tj. prasy do
bel i owijarki, na pewno daje oszczêdnoœæ czasu i paliwa.
Oprócz tego uzyskuje siê lepsz¹ jakoœæ kiszonki, przez
zredukowanie procesów utleniania.
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