
Het beste systeem voor het automatisch verpakken van kleine balen

1 BALE BARON® 
BUNDEL BEVAT
21 KLEINE
VIERKANTE BALEN



BEHEER RUIMTE & TIJD

Standaard
kleine balen 
De Bale Baron gebruikt de 
standaard kleine vierkante
baal (36x46x88 cm) en
werkt prima met de meeste
gewichtsklassen van 16
tot 25 kg. Hierdoor kunt u
de balen precies inpakken
en vervoeren zoals uw klant
ze wil hebben!
 

BG-21 Balen klem
Met de BG-21 Balen klem kunt u
één of twee bundels per keer
laden.

Volledige machinale verwerking
De verwerking en opslag was nog nooit zo eenvoudig. De Bale Baron
is ontworpen met de producent en de eindgebruiker in gedachten. 
Het handmatig verwerken van de balen behoort volledig tot het verleden.
 

De Bale Baron maakt bundels van 21 balen van
de traditionele hogedrukpers(36x46x88 cm).

    

36 240 96”16”

46 18”

138 54”35”88

88 35”

Het beste systeem voor het automatisch
verpakken van kleine balen.
Kleine vierkante balen zijn in Europa een populair artikel voor alledaagse voeding bij paardenbezitters
en veehouders. Helaas zijn ze ook het duurst en arbeidsintensief om te produceren. Maar nu niet meer.
De Bale Baron maakt een einde aan handmatige verwerking en de bijkomende arbeidskosten voor
de producenten. De kleine balen bieden paardenbezitters en veehouders het gemak waarvoor ze bereid
zijn dat kleine beetje extra te betalen.

 

 



RESULTATEN

TRANSPORT

Groter gebruiksgemak
●Drastische vermindering van de hoeveelheid fysieke arbeid.
●Vermindering van benodigde arbeidskrachten en wagens.
●Behoud van voedingswaarde; door het kortere verwerkings-
proces van de balen wordt de kans op verlies van
voedingswaarde vermindert doordat het aantal keren dat 
de baal wordt behandeld, geschud of gegooid wordt
teruggebracht.

Minder tijd
●Bundel tot 600 balen per uur.
●Minder handelingen waardoor u minder tijd kwijt bent
aan het oogsten.

●De vrijgekomen tijd kunt u aan andere zaken besteden.

Minder kosten
●Minder arbeidskosten – minder hulp nodig.
●Minder brandstof – geen extra ronden over het veld.
●Verhoogde laadefficiëntie.
●Minder kans op verspilling door slecht weer.

Efficiënter
●Gemakkelijker om grote hoeveelheden kleine balen
te verwerken.

●Handig voor producent en eindgebruiker.
●Geen gecompliceerde machines of bindingmethoden.
●Snel verplaatsbaar naar de opslag, laad- en lostplaatsen.

Korte en lange afstand
De afmetingen van de gebundelde stapel balen
is perfect voor het laden op een platte wagen
of in trailers.  

Strak geperste bundels
Geen verspilde ruimte meer – maximaliseer de laadcapaciteit
binnen de regelgeving(bijna 800 balen per lading in een oplegger).

Laad een grote trailer in minder dan een uur – 
zonder zelf een baal aan te raken.



Centrale 
smering
Vanuit een centraal
smeerpunt worden
16 vetnippels in 1x
gesmeerd.

  
  
Het Regen-ventiel is
de turbo voor uw
hydrauliek. Het 
Regen-ventiel zorgt
ervoor dat de snelheid
van de cylinder met
80% toeneemt.

Noodstop
 
In geval van nood kunt
u met de noodstop
onmiddellijk de 
machine stil zetten.
Voor uw veiligheid.

Bindtouw
kabinet
Kunststof bindtouw is
één van de meest
efficiënte materialen.
Het is makkelijk te
verkrijgen en
gebruikersvriendelijk.

  Hesston
Knopers
Beproefde knopers 
met kunstof bindtouw.
De Bale Baron
maakt gebruik van
de beproefde
Hesston Knopers.
Betrouwbaar en 
gemakkelijk in gebruik.

Getrokken uitvoering
De 4220P is uitgerust met een lange trekboom 
voor vervoer over de weg. Verwijder de borgpin en 
u kunt beginnen met bundelen. 

Regen
Ventiel

4220T



Weg-
klaar
Ingebouwde
reflectie en
signaallampen
zorgen voor uw
veiligheid.

Twee dubbele
zwenkwielen
Twee dubbele robuuste
zwenkwielen zorgen
voor maximale 
stabiliteit. Rubberen
schokdempers zorgen
voor perfecte wegligging.

Draai
tafel
Als de balen uit de
pers komen worden 
ze door de draaitafel 
in de juiste positie 
gedraaid zonder 
verstopping te 
veroorzaken.

Rollen-
baan 
Als de balen gebonden
zijn verlaat elke
bundel de Bale Baron
via de naar beneden
hellende rollenbaan
en valt zachtjes op 
de grond.

Computer Control System
Het computer systeem
maakt gebruik van een PLC.
Hierdoor wordt de Bale
Baron continu gemonitord.
Bij problemen wordt de 
bestuurder tijdig 
gewaarschuwd.

Pick-up unit
Verticale rubberen rollen geleiden de baal
via de transportband naar de draaitafel.

 

4220P



WERKWIJZE
Het werk van grote balen en de prijs van
kleine balen.
Elke baal wordt de stapelruimte in geduwd door de tweedelige hydraulische invoer. Drie balen vormen
samen een rij en wanneer de zevende rij klaar is bundelt de Bale Baron de balen automatisch samen.

1. Trechter / Pick-up unit
●De baal komt binnen via de trechter(4220T) of
de pick-up unit(4220P).

2. 90° Draaitafel
●De baal wordt door de draaitafel in de juiste
positie gebracht.

3. Invoer plunjer
●De invoerplunjer laadt zevenmaal drie balen
en perst de bundel samen.

4. Hesston Knopers
●De Hesston Knopers knopen het kunstof touw van de bundel.

5. Achterdeuren
●De achterdeuren openen en de bundel wordt eruit geduwd terwijl
de volgende bundel wordt gemaakt.

6. Rollerbaan
●De bundel verlaat zachtjes de machine via de rollerbaan.
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De Bale Baron die bij u past
Heeft uw traktor te weinig vermogen? Geen probleem. Installeer een hydraulische power unit.
Wilt u stationair bundelen? Verleng de rollerbaan. Voor optimale balenverwerking kunt u vragen
naar de BG-21 balenklem. Wat uw wensen ook zijn, er is altijd een oplossing voor handen met
de Bale Baron.

OPTIES

Hydro unit zonder kap

Transportstand

Met kap

Stationair bundelen

Hydraulische power unit
35 PK Kubota diesel met 120 liter / minuut
olie-opbrengst. Voor gebruik bij traktors die
onvoldoende hydraulisch vermogen hebben.
Inclusief automatische olie-koeler.

Rollerbaan verlenging
De rollerbaan verlenging is perfect voor stationair
bundelen. Door de verlenging komen de bundels
in een horizontale positie. Klaar voor de balenklem.

Balen opvang platform
Maak van de pick-up unit(4220P) een 
trechter(4220T).

Oploop remmen
Automatische oploop remmen.

BG21 Balenklem
Met de BG21 Balenklem kunt u één of
twee bundels per keer
laden. Montage kits 
verkrijgbaar.

Open Center Ventielblok

Load Sensing Ventielblok



Geauthoriseerde dealer

MODEL 4220 T 4220 P
Getrokken achter hooi/stro pers Ja Optioneel(trechter)

Getrokken achter traktor Nee Ja
Oploop remmen Standaard Optioneel
Closed Center Hydraulic System Standaard Standaard
Open Center Hydraulic System Optioneel Optioneel
Load Sensing System Optioneel Optioneel
Hydraulische Power Unit – Voor
traktors met onvoldoende hydrauliek. 

Optioneel Optioneel

Hydraulische olie koeler Optioneel, standaard bij
de power unit

Optioneel, standaard
bij de power unit

CE-Keurmerk Ja Ja

Capaciteit: 400/uur bij 75 liter/minuut
600/uur bij 95 liter/minuut
650/uur bij 115 liter/minuut

Transport gewicht 4175 kg 4515 kg
Transport gewicht met power unit 4625 kg 4970 kg
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SPECIFICATIES

H.O. Theo Hogervorst
T. +31 (0) 15 – 369 34 24
F. +31 (0) 15 – 361 04 54
M. +31 (0) 6 – 51 33 19 10
Wilgenweg 54
2641 NW Pijnacker

 

www.kleine-balen.nl


