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BALIČKY KUHN
Schopnost co nejkvalitněji zabalit 
balíky za všech podmínek výrazně 
odlišuje baličky KUHN od ostatních 
výrobců.

Každý krok v procesu balení musí být 
koordinován a optimalizován, je 
potřeba počítat s rozdílnými druhy 
rostlinných materiálů, podmínkami 
na poli a počasím, stejně jako 
s následnou manipulací s balíky a 
jejich skladováním.

Perfektně zabalené balíky v 
kombinaci s vysokou výkonností a 
životností baliček KUHN Vám 
zaručují, že jejich nákup bude 
výhodnou investicí.

Výkonnost  a kvalitní zabalení 
každého balíku jsou zásadními 
faktory kladenými na stroje pro 
balení balíků. Zvláště v nejistých 
klimatických podmínkách se počítá 
každá minuta. Unikátní technologické 
řešení výrazně odlišuje baličky KUHN 
oproti ostatním.

KUHN nabízí nejúčinnější a 
nejvšestrannější baličky na trhu. 
Vyznačují se nejen rychlostí a 
účinností balení, ale také dokonalou 
spolehlivostí.

Kvality 
ověřené praxí

Snížení
nákladůPro splnění vašich požadavků v sortimentu baliček na kulaté a hranaté balíky nabízí KUHN 

spolehlivé řešení, co se týče:



www.kuhn.comwww.kuhn.com
1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 1104, 1604, 7664

Spolehlivosti a
jednoduchosti servisu

Poradenství 
zákazníkům

Komfortu 
obsluhy
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ZÁKLADNÍ RYSY

Díky unikátním technologiím používaným na baličkách je společnost KUHN v popředí před ostatními výrobci. Ovíjecí 

ramena, stříhání fólie, balící stůl a nízko položený podvozek činí baličky KUHN jednoduchými, spolehlivými, rychlými, 

účinnými a úspornými.

v

Fólie

Standardní ovíjecí ramena nesou roli s fólií šířky 750 mm a jsou vyrobena 

z hliníku. Oba vnější konce hliníkových válečků mají kuželovitý tvar, čímž 

se udržuje optimální šířka fólie a snižuje se riziko přetržení. Speciální 

žebrovaný profil hliníkových válečků zabraňuje průniku vzduchu a nečistot 

na fólii. Umístění ovíjecích ramen umožňuje rychlou výměru rolí s fólií. 

Standardního předpětí fólie 70% je dosaženo díky bezúdržbové převo-

dovce.

Střihání fólie

Jakmile dojde k obalení navolené vrstvy fólie, dojde k pevnému sevření 

fólie a k jejímu ustřižení. Na modelech s otočným stolem dochází k 

automatickému sevření a k ustřižení fólie pomocí pružinových nebo 

hydraulických mechanizmů. Na satelitních baličkách KUHN zajišťují 

svíraní a střihání fólie dobře známé “nůžkové” mechanizmy. Díky jejich 

tvaru je fólie sevřena v celé své šířce. Fólie je držena pevně napnutá v 

úchytu a k jejímu přestřihnutí dojde ještě než balík opustí stůl. Pružinově 

jištěné úchyty pevně drží fólii pro použití na další balík.

Nízko položený podvozek

Tažené baličky KUHN s otočným stolem mají unikátní nízko položený podvozek, který zajišťuje maximální stabilitu při nakládání, balení a odkládání 

balíků. Umístění zadní nápravy snižuje výšku stolu a omezuje aktivitu tlumiče. Navíc dochází ke konstantnímu přenosu váhy na traktor, což tlumí 

rázy na oj a zabraňuje prokluzu kol traktoru při jízdě do kopce s balíkem na stole nebo na nakládacím rameni.

Rychlé a spolehlivé balení
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Otočný stůl na kulaté balíky
Baličky KUHN na kulaté balíky s otočným 
stolem jsou vybaveny dvěma poháněnými 
válci a širokými pásy. Tento tvar zaručuje 
hluboké a stabilní posazení balíku na balícím 
stole. Navíc zde jsou dva kuželové opěrné 
válce, které zvyšují stabilitu balíku. Široké 
pásy zajišťují dokonalé vedení a rovnoměrné 
otáčení balíku, které je klíčovým faktorem 
ke správnému ovíjení fólie a tudíž k uchování 
kvality baleného materiálu během doby 
skladování.

Otočný stůl pro balení hranatých balíků
Baličky KUHN na středně velké hranaté balíky s otočným stolem jsou vybaveny dvěma páry ocelových 
válců s žebrovaným profilem. Tento profil zaručuje bezproblémové uchycení balíku, jeho rovnoměrné 
otáčení a dokonalé obalení fólií. Dva velké opěrné válce na modelech SW 1104 & 1604 zvyšují 
stabilitu a vedení balíku. Tento stůl dokáže zabalit i kulaté balíky.

Systémy ovládání
V závislosti na modelu jsou k dispozici tři možnosti ovládání.
- Mechanická verze je ovládána lanky z kabiny traktoru a je možno ji dovybavit počítadlem balíků,  
 programem počtu ovinutí fólie a automatickým zastavením. Počítadlo balíků a ovinutí pomáhá  
 obsluze propočítat spotřebu fólie a podává informace o množství zabalených balíků. Funkce  
 autostop automaticky zastaví proces ovíjení po aplikaci poslední z navoleného počtu vrstev. Tato  
 výbava mění mechanicky ovládanou baličku v poloautomaticky ovládanou.
- Elektro-hydraulické ovládání joystickem automaticky řídí odkládání balíků společně s dalšími  
 funkcemi.
- Počítačem ovládané modely využívají pilotbox, který poskytuje informace s možností pro plně  
 automatické operace v rámci celého procesu balení.

Modely pro balení hranatých balíků 

s otočným stolem

Dva nastavitelné válce zaručují rovnoměrnou 

rotaci balíku na stole a tím i kvalitní zabalení 

různě velkých balíků.
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1100RW

Nesená balička kulatých balíků RW 1100

Dostupné 2 modely: s mechanickým ovládáním nebo počítačem řízené s dálkovým ovládáním

Mechanický model baličky RW 1100 je ovládán lanky z kabiny traktoru a je možno jej dovybavit počítadlem balíků s počtem ovinutí fólie a automa-

tickým zastavením. Lanka je možno na baličce umístit poblíž napínacího mechanizmu. Počítadlo balíků a ovinutí pomáhá obsluze navolit potřebné 

množství fólie a podává informace o počtu zabalených balíků. Funkce autostop automaticky zastaví proces ovíjení po aplikaci poslední vrstvy fólie z 

navoleného počtu vrstev. Tato výbava mění mechanicky ovládanou baličku v poloautomaticky ovládanou baličku. Počítačem ovládaný model využívá 

ovládací box poskytující veškeré informace a možnosti pro plně automatické operace v rámci celého procesu balení.

Dálkové ovládání slouží k ovládání baličky z nakládacího stroje v případě, že je balička poháněna z jiného energetického 
zdroje (hydraulické jednotky) nebo druhého traktoru.

RW 1100 je ideální model pro balení balíků jak v místě skladování, tak na vlastním pozemku. Balení v místě určení 

znamená minimální riziko jakéhokoliv poškození fólie. Jeden pracovník tak dokáže obsluhovat celou linku.
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1200RW

Nesená samonakládací balička kulatých balíků RW 1200

Samonakládací balička kulatých balíků RW 1200 je určena pro nakládání, přepravu a 

balení balíků i za jízdy. Těžiště tohoto neseného stroje je blízko traktoru, což přispívá k 

vyšší stabilitě a rozložení hmotnosti během balení a při přepravě.

Hydraulické “nůžkové” 
střihání fólie
Tento systém drží a střihá fólii tak, 
aby byla připravena k okamžité 
aplikaci na další balík. Výměnu 
fólie lze provést rychle a bezpečně 
z boku stroje.

Volitelně je možno model RW 
1200 vybavit protizávažím na 
ramenu, přepravním opěrným 
válečkem a opěrným kuželem pro 
lepší stabilitu balíku.

K dispozici 2 modely: s mechanickým nebo počítačovým ovládáním 
Mechanická verze RW 1200 je řízena pomocí lanek z kabiny traktoru a v základu je vybavena počítadlem 
balíků, ovinutí a také automatickým zastavením. Tato výbava mění mechanicky ovládanou baličku v polo-
automaticky ovládanou. V nabídce je také plně počítačově ovládaná verze s funkcí pomalého 
balení.
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Tažená samonakládací balička kulatých balíků RW 1400

1400RW

Nejvšestrannější samonakládací balička RW 1400 je Vaší 

skvělou volbou. Mechanická verze je ovládána lankovým 

mechanizmem z kabiny traktoru a je možno ji dovybavit 

počítadlem balíků a ovinutí a dále také automatickým 

zastavením. Tato výbava mění mechanicky ovládanou 

baličku v poloautomaticky ovládanou. Počítačem ovládaná 

verze využívá ovládací box poskytující veškeré informace 

a možnosti pro plně automatické operace v rámci celého 

procesu balení. Díky unikátní koncepci se širokými koly je 

model RW 1400 bez problémů schopen naložit balíky až do 

průměru 150 cm vážící až 1000 kg.

Během přepravy je možné pravé kolo 
sklopit dovnitř

Umístění zadní nápravy více vzadu umožňuje nižší uložení stolu a 

konstantní přenos hmotnosti na traktor a tím tlumení rázů působících 

na oj. Tímto se zabraňuje prokluzu kol traktoru při jízdě do kopce s 

balíkem na stole nebo na nakládacím rameni. Na přání je možno baličku 

dovybavit překlápěčem balíků, takže balík je vyklopen na plochou 

stranu.
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1600RW

Unikátní koncepce tohoto modelu umožňuje umístit protizávaží vlevo na nápravu – díky tomu lze na nakládací rameno naložit a převážet druhý 
balík a tím zvýšit produktivitu práce. Umístění zadní nápravy více vzadu umožňuje nižší uložení stolu a konstantní přenos hmotnosti na traktor a tím 
tlumení rázů působících na oj. Tímto se zabraňuje prokluzu kol traktoru při jízdě do kopce s balíkem na stole nebo na nakládacím rameni. Na přání 
je možno baličku dovybavit překlápěčem balíků, takže balík je vyklopen na plochou stranu.

Model RW 1600 je volbou pro ty, kteří požadují vyšší kapacitu a výkon. K dispozici jsou 3 modely:
- Mechanická verze je ovládána lanky z kabiny a je možno ji dovybavit počítadlem balíků, počítadlem ovinutí a auto-  
 matickým zastavením. Tato výbava mění mechanicky ovládanou baličku v poloautomaticky ovládanou.
 Elektro-hydraulické ovládání  joystickem automaticky řídí odkládání balíků společně s dalšími funkcemi. 
- Počítačem ovládaný model využívá ovládací box poskytující veškeré informace a možnosti pro plně automatické operace  
 v rámci celého procesu balení.
 RW 1600 je vhodná pro nakládání balíků do hmotnosti 1200 kg a průměru 1,5 m.

Tažená samonakládací balička kulatých balíků RW 1600

Nakládání za jízdy zvyšuje produktivitu stroje. Pro specifické polní podmínky lze na přání na model RW 1600 namontovat 
odkládací plošinu.
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Samonakládací balička RW 1800

RW 1800 je balička pro velké výkony  s nejnovějšími technologiemi balení. Patentovaný systém nakládání z přední strany 
stroje umožňuje stabilní naložení balíku a jeho jemné nakulení, což napomáhá balík vyrovnat a začít s balením. Díky 
tomuto konceptu je možno baličku spolehlivě používat samostatně nebo v kombinaci se svinovacím lisem.

Celá řada příslušenství činí tento model jedním z nejvyspělejších a nejflexibilnějších baliček na trhu. Díky mechanickému, elektro-hydraulickému 

nebo počítačovému ovládání, jednomu nebo dvěma ovíjecím ramenům, tradičnímu nebo 3D způsobu balení, velkým kolům, překlápěči balíků nebo 

dálkovému ovládání je takto možno sestavit baličku na přání zákazníka!

RW 1800 (model C) používá dvojsatelitní systém ovíjení stejný jako se používá na BalePacku. Na počítačem řízených modelech je proporcionální 

ventil, zajišťující šetrnou manipulaci s fólií při mírném zrychlování a zpomalování procesu balení. Toto snižuje rizika přetržení fólie na začátku balení. 

K dispozici je také čidlo konce nebo přetržení fólie, které obsluhu upozorňuje na přetržení nebo spotřebování fólie, eventuelně při dokončení balení 

zpomalí ovíjecí ramena na polovinu rychlosti ovíjení v případě, že je používáno jen jedno ovíjecí zařízení.
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Samonakládací balička RW 1800

Díky své unikátní koncepci model RW 1800 nakládá bez problémů 

balíky až do průměru 1,5 m vážící až 1400 kg.

Tuto baličku je možno agregovat s traktory s malým výkonem, nepotřebuje 

ani poté tlumič pádu pro balíky. Dvojitá ramena garantují přesné a 

stabilní vedení za všech podmínek.

Systém balení 3D 
Model RW 1800 je možno také vybavit dobře známým systémem 3D. 

Tento systém je inteligentní a inovativní způsob aplikace pružné fólie na 

kulaté balíky. Klíčovým faktorem procesu 3D balení je jeho schopnost 

rozmístit fólii rovnoměrně a účinně po celém povrchu balíku. S prvním 

ovinutím po válcovém obvodu balíku je vytlačeno více vzduchu. Navíc je 

tím kompletně zachován tvar balíku, dokonce i po delším skladování.

Když je ovíjecí mechanizmus v horizontální poloze, na balícím stole se 

otáčí pouze balík. Po pokrytí válcovité části balíku se ovíjecí mechaniz-

mus vrátí do své vertikální pozice a dobalí se boky balíku.
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SW 1104

SW 1104 je nesená balička schopná balit středně velké hranaté balíky o rozměru až 80 x 90 cm  s délkou 180 cm a kulaté 

balíky do průměru 150 cm. Dva páry ocelových válců umožňují uložení balíku a jeho rovnoměrnou rotaci, což vede ke 

kvalitnímu zabalení. Hydraulický systém stříhání má delší dosah, což umožňuje přizpůsobit se různým velikostem 

balíků. To také zajišťuje pevné držení fólie a následný hladký řez za každých podmínek.

Dostupné jsou 2 modely; mechanicky a počítačově ovládaný s dálkovým ovládáním ve 

standardu. Mechanická verze SW 1104 je ovládána lanky z kabiny traktoru. Lanka mohou 

být na baličce umístěna poblíž napínacího mechanizmu. Model je také vybaven počítadlem 

balíků, ovinutí a automatickým zastavením. Tato výbava mění mechanicky ovládanou 

baličku v poloautomaticky ovládanou. Počítačem ovládaná verze využívá ovládací box 

poskytující veškeré informace a možnosti pro plně automatické operace v rámci celého 

procesu balení.

2. Dálkové ovládání slouží k řízení baličky  
 z nakladače v případě, že je balička  
 poháněna z jiného zdroje (hydraulické  
 jednotky) nebo je připojena do jiného  
 traktoru.

Nesená balička středně velkých hranatých balíků SW 1104

1. Stůl s nízkým těžištěm umožňuje  
 bezpečně vyklopit balík bez rizika  
 poničení fólie.

1

2
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Pro přepravu je možno sklopit kola dovnitř,
čímž se sníží přepravní šířka.

Hydraulické sklápění je volitelné.

www.kuhn.comSW 1604

Model SW 1604 je možno vybavit dvěma ovládacími systémy. Mechanická verze je 
ovládána lanky z kabiny a je možno ji dovybavit počítadlem balíků, ovinutí a auto-
matickým zastavením. Tato výbava mění mechanicky ovládanou baličku v poloauto-
maticky ovládanou. Počítačem ovládaná verze využívá ovládací box poskytující 
veškeré informace a možnosti pro plně automatické operace v rámci celého procesu 
balení.

Model SW 1604 je tažené provedení samonakládací baličky schopné balit střední hranaté balíky o 

rozměru až 80 x 90 cm s délkou 180 cm a kulaté balíky do průměru 150 cm. Dva páry ocelových válců 

umožňují hluboké usazení balíku a jeho rovnoměrné otáčení, což vede k dokonalému zabalení. 

Hydraulický systém stříhání má delší dosah, což umožňuje přizpůsobit se různým velikostem balíků. To 

také zajišťuje pevné držení fólie a následný hladký řez za jakýchkoliv podmínek.

Automatické paralelní nakládací rameno s nastavitelnou 

zarážkou balíků umožňuje bezproblémové a šetrné 

nakládání balíků za jízdy. Díky nízko položenému těžišti 

a širokým kolům je možno na tomto rameni 

přepravovat balík, zatímco druhý balík  je již 

obalován na stole.

Samonakládací balička pro středně velké hranaté balíky SW 1604

Nízko položený stůl umožňuje bezpečně 
vyklopit balík bez rizika poničení fólie.
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Samonakládací balička velkých hranatých balíků SW 7664

SW 7664

Díky svému unikátnímu konceptu je balička 

schopna nakládat balíky při jízdě vpřed i při 

couvání.

Dokonalá kvalita senáže

Ovíjecí ramena a válce jsou ovládány elektro-

hydraulicky. Napínací zařízení jsou umístěna 

blízko balíku, aby se pod fólii nedostával vzduch, 

a to i při rychlém ovíjení. Výměna fólie je snadná 

a bezpečná, je prováděna z boku stroje.

Po ovinutí balíku je fólie ustřižena pomocí dvou “nůžkových” mechanizmů. Při nakládání a vykládání balíků je fólie bezpečně uchycena ve stálé pozici.

Balení s vysokým výkonem 

U baličky KUHN SW 7664 již není kapacita 

omezena. Modely se dvěma ovíjecími rameny 

umožňují balení dvakrát rychleji než modely 

s jedním ramenem. Jednoduchý patentovaný 

samonakládací systém s citem naloží, zabalí a 

odloží balík v místě určení. Počítačem řízené 

baličky jsou svým unikátním konceptem tím 

pravým řešením pro farmáře, kteří požadují 

velkou produktivitu a vysoký výkon.

Tento model zaručuje unikátní flexibilitu při 

balení různě velkých balíků, ať už kulatých 

nebo hranatých.
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Balička KUHN SW 7664  je univerzální pro balení  balíků různých velikostí v rozmezí od 80 do 120 cm šířky, maximální výšky 100 cm a maximální 

délky 180 cm. Toto lze provádět bez zásadních změn v nastavení. Kulaté balíky do průměru 150 cm lze také balit bez jakékoliv přídavné výbavy. Pro 

vyšší výkonnost lze ovládací box naprogramovat pro 4 různé varianty balení.

Dva páry ocelových válců zvedají balík horizontálně, aby se zabránilo znečištění. Balík je automaticky umístěn do té nejvhodnější polohy pro balení. Počítačem ovládané 
pohony regulují rychlost válců při balení hranatých balíků – tím je zajištěno rovnoměrné a dokonalé pokrytí celého balíku. Když je balík zabalen, je pozvolna vyložen 
stejným způsobem, jakým byl naložen.
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TECHNICKÁ DATA RW 1100 RW 1200 RW 1400 RW 1600 RW 1800 SW 1104 SW 1604 SW 7664

Rozměry a hmotnost

Celková délka (m) 2,51 2,27 2,51 4,20 4,47 2,47 4,86 5,60

Transportní šířka (m) 1,78 1,32 2,45*** 2,69 2,55 2,29 2,49*** 2,97

Hmotnost (kg) 700 700 1000 1550 1100 955 1490 2200

Transportní výška (m) 2,03 2,43 2,28 2,58 3,06 2,03 2,29 2,75

Pneumatiky standard - - 10 / 80-12” 15 / 55-17” 11,5 / 
80-15.3” - 15 / 55-17” 11,5 / 80-15.3”

Pneumatiky na přání - - 360 / 55-12” 10.5 / 80-18” 400 / 
60-15.5” - - 15.0 / 55-17”

Rozměry balíku

Max velikost kulatého balíku
(šířka x průměr) (m)

1,25 x (1,00 x 1,50) (1,20-1,50) x 
(1,00-1,50)

(1,20-1,50) x 
(1,00-1,50) (1,20-1,50) x 1,25

Max velikost hranatého balíku
(šířka x výška x délka) (m)

- 0,80 x (0,60-90)    
  x 1,80

0,80 x (0,60-90) 
  x 1,80

(0,80-1,20) x 
(0,60-1,00) x 1,80

Max hmotnost balíku (kg) 1200 1200 1000 1100-1200** 1400 1200 800-1000** 1200

Průtok oleje (l/min)
26 při 

150 bar
24 při 

150 bar
26 při 

150 bar
26 při 

150 bar
35 při 

150 bar
26 při 

150 bar
26 při 

150 bar
50-60 při 180 bar

Ovládání

Lankovým rozvaděčem 
z traktoru (M)

n n n n n n n -

Elektro-hydraulickým 
joystickem (S)

- - - m m - - -

Počítačem (C) m m m m m m m n

Dálkové ovládání (C) n - m m m n m -

Fólie

1 ovíjecí fólie 750 mm n n n n n n n -

2 ovíjecí fólie 750 mm - - - - m - - n

Adaptér na fólii 500 mm m - m m - - - -

Příslušenství

Zařízení na stříhání fólie n  n n n n n n n 

Zásobník na fólie m / 3 - m / 3 m / 2x3 m / 3x2 - m / 2x3 m / 4

Počítadlo balíků a ovinutí (M) m n m n n n n n 

Automat. zastavení stolu (M) m n m n n n n n 

Automat. zastavení na konci 
fólie (C) 

m - m m m m m m

Gumová odkládací podložka - - m m m - m -

Překlápěč balíků s otočením 
na výšku

m - m m m - - -

Přepravní osvětlení - - m n n - - m

Poloviční otáčky při dokončení 
balení / senzor přetržení 
fólie (C)

- - - - m - - n

n = standardní výbava   m = volitelná výbava   - = nedodává se  ** vybaveno protizávažím  *** kola při přepravě sklopena

KUHN - GELDROP B.V. - The Netherlands
www.kuhn.com

Náš materiál je vyrobený ve shodě s evropskými předpisy vztahujícími se na strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých 
se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních zařízení (podle 
specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní značky jsou paten-
tované ve více než jedné zemi. Registrovaná ochranná značka (y).

DOVOZCE PRO
ČESKOU REPUBLIKU:

TOPAGRI s.r.o.    
Košťálkova 1527, 266 01  Beroun
Tel:  311 636 766 / 724 055 363
Fax: 311 621 822
www.topagri.cz


