
Baličky na kulaté balíky 
7710 - 7730 - 7740 - 7850

Specialista na 
kvalitní balenou
senáž 



Dlouholeté zkušenosti 
s balicí technologií...
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… tato zkušenost je základem
pro efektivní zemědělství !

Nová generace baliček Kverneland 
poskytuje precizní balící technologii 
pro zemědělce a dodavatele.
Jsou určeny pro vysokorychlostní 
ovíjení balíku a vynikající balící 
prácí.
Balící ústrojí zahrnuje otočný stůl a 
oběžné ovíjení u nesené a tažené 
verze.

Kverneland  7710
 Nesená  balička
s otočným stolem
Hmotnost balíku: 1000 kg 

Kverneland 7730
Tažená balička 

s otočným stolem 

Hmotnost balíku:  1000 kg

Kverneland 7740
Tažená balička
s otočným stolem
Hmotnost balíku: 1200 kg

Kverneland  7850
Tažená oběžná balička 
Hmotnost balíku:  1500 kg
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Garantujeme optimální 
kvalitu senáže
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Řezačka folie pro
Kverneland 7710/7730/7740 
Stolové baličky Kverneland jsou vybaveny 
odpruženým řezacím ústrojím fólie, které 
automaticky odřízne fólii a začne s balením 
dalšího balíku.

Hydraulická řezačka fólií pro
Kverneland 7850
Hydraulická řezačka řeže fólii po celé šířce 
a současně připraví fólii pro další balík.

Zásobník
Kverneland - zásobníkem je zajištěno napnutí 
fólie až do úplného konce role. 
Má snadné použití a zvláštní roli při založení 
profilu. To přináší pro fólii optimální šířku a 
zabrańuje poškození fólie až do úplného 
spotřebování role. 

Válce jsou vyrobeny z hliníku
– s dobrou adhezí pro fólii,snižují vůli
a zlepšují skluz při odvalování fólie.
Speciální profil udržuje vodu a vzduch od 
napínané fólie.

Výměna cívky
Výměna rolí je snadná a rychle 
hotova. Prázdnou cívku lze rychle 
odstranit stlačením páky.
Po vložení nové role se uvede pomocí 
ruční páky opět do výchozí polohy a válec 
je pevný.

Nízká pracovní výška je výhodou při 
výměně rolí a to platí u všech baliček 
Kverneland.
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Kverneland 7710

Tříbodová balička 
s otočným stolem

Ovíječka a počítadlo balíků jsou 
v základní výbavě.

Zabalte přímo na skladové ploše 

Kverneland 7710 C je ideální nesená balička 
pro stacionární provoz, kdy jsou balíky 
transportovány na skladovou plochu a zde 
jsou zabaleny.
7710 C zabalí balíky jeden jako druhý a dělá 
to šetrně.
7710 C je možno agregovat na traktor jak s 
přední, tak zadní hydraulikou.

Snadná obsluha
Snadná obsluha u 7710 C je díky 
standardně dodávanému počítači 
vybavenému dálkovým ovládáním. Proces 
balení je spouštěn zcela 
automaticky. Uživatel musí jen po načtení 
balíku aktivovat tlačítko pro balení na 
dálkovém ovladači.
Po dokončení je pomocí dálkového 
ovládání spuštěno vykládání balíku. 
Balička je pak připravena pro další balík.
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Nízká vykládka pro rychlejší
a jemnější složení.

Kverneland 7710 C je ideální 
řešení pro stacionární provoz.

Výhody Kverneland 7710 C
• Tříbodová agregace s otočným stolem
• Nakládání a automatické řezání
• Max. hmotnost balíku 1000 kg

Obsluha
• U Kvernelandu 7710 C jsou veškeré operace

kontrolovány počítačem a dálkové
ovládání umožňuje plně automatické ovládání.

Proces balení u 7710 C můžeme ovládat 
pomocí dálkového ovladače z traktoru s 
čelním nakladačem.
Celý proces nakládání,balení a stohování 
ovládá jedna osoba.

• Pro uložení balíku na otočném stole stačí
jen aktivovat tlačítko Start na dálkovém
ovladači.

• Během balení můžeme ovíjený balík 
odvézt na úložiště a přivézt balík nový.

• V případě dokončení procesu ovíjení stiskneme
tlačítko a ten je uvolněn.

Dálkové ovládání pro efektivní práci
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Kverneland 7730

Tažená balička s
otočným stolem

Spolehlivá a snadná pro obsluhu
 Kverneland 7730 je ideální balička pro 
menší traktory. Dokonce i manuální verze 
nabízí řidičům automatické řezání a založení 
fólie. Nakládací rameno pracuje s balíky o 
průměru od 1,20 do 1,50 m.

o Inovativní konstrukce podvozku pr 
maximální přenos hmotnosti.
To umožňuje v rozích přenos na kola a 
dále přenos na traktor. Pravé kolo je 
schopno se otáčet a tím prodlužuje dráhu. 
Tím můžeme převážet kulaté balíky o 
hmotnosti až 1000 kg bez protizávaží.

Nízká výška stroje umožňuje 
rychlé a šetrné vykládání 
balíků.
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Chcete-li snížit přepravní šířku,
pravé kolo se hydraulicky 
zvedne a jednoduše se zasune 
dovnitř.

Nakládací rameno naloží 
rychle a bezpečně balík na 
balící stůl.

Otočný stůl se dvěma poháněnými
válci je určen pro těžké balíky a je

navržen pro potřeby rotujících balíků.

Otočný stůl
Dva velké dimenzované pohonné válce jsou 
poháněny pro zajištění bezpečné rotace i 
za obtížných podmínek. Nesou čtyři 
nekonečné pásy pro uložení balíku během 
balení a zabraňují poškození balící fólie. 
Dva velké opěrné kónické válce drží balíky 
v centrální poloze stolu během balící 
operace.

Výhody Kverneland 7730
• Tažená stolová balička
• Počítadlo počtu balíků
• Nakládání a automatické řezaní
• Max. hmotnost balíku 1000 kg

Ovládání
• Kverneland 7730 M jsou vybaveny bowdenovým

ovládáním,počítadlem balíků a funkcí AutoStop.

• Kverneland 7730 J jsou vybaveny 
joystickem,počítadlem balíků a funkcí 
AutoStop.

Jemná vykládka
Široký rozchod umožňuje nízko položený 
otočný stůl a tím nízkou výšku vykládky. 
Při vykládání je stůl těsně nad zemí a 
zaručuje jemné klesání balíku. Tím se 
minimalizuje poškození balíku a za 
normálních podmínek není pokládka 
třeba.

Volitelně dostupný pokladač 
balíků poskytuje jemnější a 
bezpečnější uložení balíků.
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Kverneland 7740

Silná balička na
kulaté balíky

Protizávaží jsou namontována na 
levé straně a i u nejtěžších 
balíků je zajištěna vysoká 
stabilita.

Profesionální volba
Tažené baličky Kverneland 7740 jsou 
ideální pro balení velkých kulatých balíků. 
Jsou určeny pro vysoký výkon a umožňují 
při balení naložení dalšího balíku. 
Robustní konstrukce zajišťuje také v 
obtížných terénních podmínkách 
spolehlivou funkci. Je schopna pracovat 
se dvěma balíky do hmotnosti 1200 kg.

Výkonná balička
Balička Kverneland 7740 má k dispozici 
joystick nebo počítač. Robustní rám je 
určen pro přijetí druhého balíku pomocí 
mechanické ruky. To podstatně zvyšuje její 
výkon. Nízky přebalovací stůl umožňuje 
rychlé naložení a složení balíků, čímž se 
zvyšuje efektivní čas. Umožňuje přepravu 
dvou balíků a jejich ukládání na okraji pole 
bez snížení výkonu.
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Nastavitelné zatížení ramene se seřiditelnou
opěrnou deskou umožňuje rychlé naložení
balíků za jízdy.

Výhody Kvernaland 7740
• Tažená balička s otočným stolem
• Samostatný záznam
• Nakládání a automatické řezání
• Max. hmotnost balíků 2 x 1200 kg

Ovládání
• Kverneland 7740 J je vybaven ovládáním s

joystickem s elektronickou kontrolou

• Kverneland 7740 C je vybaven joystickem a
automatickým ovládáním s počítačem

Kverneland 7740 je vybaven širokým,avšak 
nízko uloženým podvozkem. Tím je 
dosažena vysoká stabilita. Tato konstrukce 
umožňuje hluboké uložení na balící stůl a 
nakládku a vykládku z malé výšky. To má za 
následek, že se šetří čas a zvyšuje výkon.

1) Hlubší uložení otočného stolu
dovoluje vyšší rychlost balení.

2) Nízká nakládací výška snižuje dobu
naložení na minimum.

3) Hluboko uložený otočný stůl zaručuje
jemnější složení balíků.

Nízká konstrukce
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Kverneland 7850

Rychlé balení - vysoký výkon 
 Kverneland 7850 je profi balička pro 
profesionální použití. Kompaktní balení se 
snadno rozloží a má dvě rotující ramena s 
velmi vysokým propustným 
výkonem. Rozložení hmotnosti a stabilně 
navržené oběžné věže umožňují u 
Kvernelandu 7850 při balení pojezd pro 
další balík i v obtížných polních podmínkách.

Správná volba pro použití v podniku 
7850 naloží balík i v té pozici, jak je vyklopil

lisovací stroj. Řidič nemusí příčně 
měnit směr jízdy a ušetří čas při 
otáčecích manévrech.

Plně automatický proces balení u 
7850 ovlivňuje pouze řidič, ktrý zvolí 
automatický program. Musí jen 
zmáčknout tlačítko pro aktivaci balení.

Na přání jsou k dispozici větší kola a 
výložníková rampa. 

Šetrné zacházení s fólií 
 Počítačem řízený 7850 C je tak 
naprogramován, aby při začátku 
a konci balení pracoval  nízkou 
rychlostí.

Volitelný senzor fólie umožňuje při trhání 
fólie navíjení fólie z druhé role. Balík je 
přesně překrytý fólií a trhlina je pryč .Když 
je jedna role vypotřebovaná, můžeme 
pracovat jen s jednou rolí.

Balík je naložen a během 
ovíjení se přesuneme k 
dalšímu balíku.

Tažené oběžné 
baličky
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Balíky jsou rychle a šetrně
uloženy.

7850 mohou být vybaveny 
pokladači balíků pro jemné 
ukládání.

Blatníky snižují znečištění 
fólie při přepravě.

Oběžná balička
Ovinovací stůl s dvěma hnacími válci a 
čtyřmi nekonečnými pásy nese a otáčí 
balíky velmi šetrně během procesu vinutí. 
Dvě ovinovací hlavy umožňují velmi 
rychlé balení. Balící hlavy v blízkosti 
balíků znemožňují přístup vzduchu při 
balení.

Šetrné naložení balíků
Nakládací rameno zachytí balík pro 
balení na balící stůl, který je v horizontální 
poloze a je do balící polohy umístěn. Ve 
středu balícího stolu probíhá balení. A 
stejně tak jemně jsou balíky složeny zpět.

Robustní a odolná konstrukce 
7850 je určen pro vysokou výkonost a 
má konstrukci pro nejtěžší balíky. 
Hmotnost balíku do 1500 kg není  
sproblém. Stabilní nosné trubky pro 
ovíjecí cívky zaručují přesné otáčení 
cívek i při použití v nejtěžších 
podmínkách.

Výhody Kverneland 7850
• Tažená oběžná balička
• Při správném uložení balíku

samostatné zahájení balení
• Střihací řezačka fólie
• Max. hmotnost balíku 1500 kg

Ovládání
• Kverneland 7850 J je poloautomatický

model s ovládáním joystickem.

• Kverneland 7850 C je plně automatický
ovládaný počítačem a je vybaven
joystickem.
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Vše je pod kontrolou
Ovládání

Bowdenové ovládání
Manuální verze (M) je ve standardu 
vybavena bowdenovým ovládáním, 
počítadlem balíků a AutoStopem. Také 
zastaví proces balení, když je dosažen 
daný počet ovinutí.

Joystickové ovládání (J)
Elektro - hydraulický joystick nabízí 
pohodlnou obsluhu a urychluje nakládání. 
Položení balíku na otočný stůl, balení až 
do posledního ovinutí se ovládá stisknutím 

Počítačové ovládání (C)
Počítačový model umožňuje manuální,
poloautomatickou a plně automatickou kontrolu
balení. Například automatické balení balíků lze 
nastavit bez automatického ukládání. Pak 

Dálkové ovládání (R)
Dálkové ovládání je k dispozici na přání pro 
počítačem vybavené modely(standard u 
Kverneland 7710 C). Pro balení balíku na 
otočném stole stačí stisknout tlačítko na 
dálkovém ovladači a balení se spustí. Během 
balení, dříve než balík zabalen, je možné  

zůstane balík na stole, až je potvrzeno 
uložení pro řidiče.

přistavit nový balík. Pokud je proces balení 
dokončen, můžeme balík dalším stisknutím 
tlačítka uvolnit z balícího stolu. Jedna osoba 
může provádět celý proces - nakládání, balení, 
ukládání.

tlačítka. Balení a otáčení jsou integrovány.

14



Technické údaje

Informace poskytnuté v této brožuře slouží pouze pro účely podání všeobecných informací a pro distribuci po celém světě. Poskytnuté informace 
nemohou být základnou pro jakékoliv domáhání se náhrady škody právní cestou proti skupině Kverneland Group. Dostupnost modelů, technické údaje a 
vybavení na přání se může lišit podle konkrétní země. Informujte se prosím u Vašeho místního prodejce. Kverneland Group si ponechává právo kdykoliv 
provést změny na konstrukci nebo technických údajích. Bezpečnostní zařízení smějí být sejmuta ze stroje pouze pro účely vysvětlení, za účelem lepšího 
představení funkce strojů. Abyste se vyvarovali nebezpečí poranění, bezpečnostní zařízení nesmí být nikdy demontována.

Typ stroje 7710 7730 7740 7850

Rozměry a hmotnost

Délka (m) 2,75 4,32 4,32 4,82

Přepravní šířka (m) 1,62 2,52 2,66 2,53

Přepravní výška (m) 1,75 1,95 2,05 2,90

Hmotnost (kg) 750 1020 1490 1130

Rozměry balíku

Max. délka a průměr balíku (m) 1,20 x 1,50 1,20 x 1,50 1,20 x 1,50 1,20 x 1,50

Max. hmotnost balíku (kg) 1000 1000 1200 1500

Balící stůl

Nesená balička • - - -

Tažená balička - • • •
Balička s otočným stolem • • • -

Oběžná balička - - - •
Opěrné kladky/počet pásů 2/4 2/4 2/4 2/4

Řezačka fólie • • • •
Pokládací rameno

1 Pokládací rameno 750 mm • • • -

2 Pokládací rameno 750 mm - - - •
Ovládání

Bowdenové ovládání (M) - • - -

Elektro-hydr. joystick (J) - ° • -

Počítač (C) • - ° •
Dálkové ovládání(C) • - - -

Průtok oleje  (l/min) 28 28 28 40

Kola a nápravy

10.0/75-15.3 - • - •
15.0/55-17 - - • °
19.0/45-17 - - - -

Příslušenství

Zásobník fólií ° ° • •
Počítač balíků • • • •
Automatické zastavení na konci balení • • • •
Automatické zastavení na konci fólie ° - ° °
Počítadlo otáček ovinutí ° ° ° °
Osvětlení - ° ° •
• = sériová výbava  ° = výbava na přání  - = není k dispozici
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Kverneland Group
Kverneland Group je přední mezinárodní společnost 
vyvíjející, vyrábějící a prodávající zemědělské stroje a 
poskytující služby.

Výrazné soustředění se na inovaci nám umožňuje poskytovat 
jedinečnou a širokou řadu výrobků s vysokou kvalitou.
Nabízíme profesionální zemědělské veřejnosti stroje na přípravu půdy,
setí, stroje pro sklizeň píce a lisování do balíků, rozmetání 
a postřikování.

Originální náhradní díly
Náhradní díly Kverneland Group jsou navrženy tak, aby 
zajistily spolehlivou, bezpečnou a optimální činnost 
stroje - zároveň zajistí nízké náklady po celou dobu své 
životnosti. Vysoké standardy kvality jsou dosaženy díky 
použití inovačních metod při výrobě a patentovaným
postupům ve všech našich výrobních závodech. 

Kverneland Group má velmi profesionální síť partnerů,
kteří Vás podporují servisem, technickými znalostmi i originálními
náhradními díly.

Kverneland Group Czech s.r.o.

Košťálkova 1527

266 01 Beroun

Tel.: 311 636 768

infocz@kvernelandgroup.com
www.kvernelandgroup.cz
www.kvgcz.cz




