
Svinovací lis s pevnou lisovací komorou a s řezáním McHale F5400C 
 
Standardní výbava :  

2,1 m sběrací ústrojí, 5 řad nahrabovacích prstů, zinkované   
Vzduchová vodící kola o rozměru 170/60-8   

Řezací jednotka s 15-ti noži   
Velikost lisovací komory 1,25 x 1,23 m   
Odblokování sklopením podlahy, hydraulická aktivace ovládacím lanem   

18 mačkacích válců    
Ložiska mačkacích válců o průměru 50 mm   

Řetěz  1´-1/4" na lisovací komoře   
Vázání do sítě s variabilním nastavováním předpětí   
Automatické mazání řetězů   

Manuální mazání ložisek   
Urovnávací clona nad sběračem   

Ovládání z kabiny traktoru přes ovládací panel, systém Wizard (4-místný displej) 
  
Pneumatiky rozměru 13.5/75 - 17   

Dlouhá stavitelná podpěra pro horní závěs   

Osvětlení pro silniční provoz   

Hmotnost 3260 kg  

 

Cena lisu v této výbavě                          848.400,-  CZK 

Cena lisu v této výbavě v sezónní nabídce                    739.900,- CZK 
 

 
Výbava na přání :  

Název Obj. kód Cena  

Pneu 500/50-17 RBW00115 21.100,- CZK 

Vzduchové brzdy RBW00191 51.100,- CZK 

Urovnávací válec RBW00302 26.900,- CZK 

Vyhazovací rampa RBW00206 14.500,- CZK 

Výbava pro použití konzervačních prostředků   40.400,- CZK 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Svinovací lis s pevnou lisovací komorou a s  řezáním McHale F5400C 
Sběrací ústrojí 

Pracovní šířka    2100 mm 

Vodicí tyče    5 řad nahrabovacích prstů 
Rozteč prstů                                       70 mm 

Zvedání sběracího ústrojí  hydraulické 
Kola sběracího ústrojí (vzduchová) standard 
Řezací jednotka 

Max. počet nožů                                15 
Teoretická délka řezanky                   65 mm 

Jištění nožů                                        hydraulické 
Deaktivace nožů                                 hydraulická z kabiny traktoru 
Systém uvolnění vkládacího ústrojí hydraulické sklopením podlahy 

Lisovací komora 

Průměr                                               1,25 m 

Šířka                                               1,23 m                                                                          
Přísun do lisovací komory                vkládací rotor 
Počet válců                                         18 

Ložiska    50 mm 
Mazání                                           automatické mazání řetězů, manuální mazání ložisek 

Vázací ústrojí 

Ovládání                                            manuální, nebo automatické 
Systém               Vario stretch 

Kapacita sítí                                    1 + 1 zásobník 
Nastavení                                           manuálně na lisu 
Pohon 

Převodovka                                        rovnoměrně rozdělený pohon – řezací a balicí ústrojí 
Hlavní jištění pohonu                        přetěžovací spojka na kloubové hřídeli 

Jištění sběracího ústrojí                     střižný šroub 
Mazání řetězů                                    kontinuální 
Ovládání 

Systém ovládání                   elektrický ovládací panel Wizard 
Provoz                                                poloautomatický                               

Seřizování hustoty                             na rozvaděči lisu 
Ostatní 

Náprava    8 svorníků 

Velikost pneumatik                           13,5/75-430.9 
Osvětlení na silnici                            standard 

Traktor 

Minimální výkon                              60 kW (80 HP) 
Hydraulika                                        2 hydraulické dvojčinné okruhy  

 


