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Všechny
baličky Sideliner sbírají balíky na poli ve směru řádků a odpadá
inzerce
tak neefektivní jízda „cik-cak“ napříč řádky. Elho Sideliner 1520 M je
základní model cenově výhodné a spolehlivé baličky s pohodlným
dálkovým ovládáním pomocí bovdenových táhel.

Efektivní sběr balíků

Velmi nízký a robustní balicí stůl
v kombinaci s exaktním vedením
balíku pomocí tří hnaných válců
s protiskluzovým třecím obložením zajišťuje stabilní polohu a otáčení balíku. Balicí stůl Elho Sideliner 1520 je pohyblivě spojen přímo
s podvozkem baličky a je díky tomu
umístěn velmi nízko nad zemí. Ba-

Sideliner 1520 M je stejně jako
ostatní modely Sideliner vybaven
bezřetězovým pohonem balicího
ramene – jeho spolehlivý a rovnoměrný pohon zajišťuje přímo hnací hydromotor pomocí ozubeného
převodu.
Výborným přídavným vybavením je druhé balicí rameno s napí-

Elho Sideliner 1680 A je robustní varianta plně automatické baličky se dvěma balicími rameny a velkým balicím stolem, umožňující
zabalit balíky o průměru až do 1,8
m. Balicí cyklus je plně automatický od naložení balíku až po jeho
vyložení. Balicí ramena jsou vybavena senzory automatické kompenzace přerušení fólie pro případ, kdy se fólie z jedné cívky přetrhne nebo se cívka vyčerpá. Stroj
je opatřen tandemovou nápravou,
zajišťující klidnou jízdu baličky i na
nerovném povrchu.
Sideliner 1680 A může pracovat
samostatně, nebo přímo za lisem.
Spojení s lisem přináší velké úspory – je známo, že balička Elho
přežije minimálně dva tři lisy, dá se
tedy ušetřit spoustu času a peněz,
protože výměna samotného lisu je
podstatně levnější než výměna celé kombinace lisu s baličkou.
Vedle tažených baliček nabízí firma ELHO také různé modely nesených baliček a další stroje pro efektivnější práci v zemědělství. Jsou to
shrnovače Twin, žací stroje Arrow,
mulčovače Tornado, sběrače kamenů Scorpio a další zajímavé stroje.
Srdečně vás zveme do naší expozice v hale B stánek 001 na výstavě
Techagro v Brně. Budete si moci
prohlédnout sběrač kamenů Scorpio 550 a shrnovač V-Twin 600.
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