„Zdejmij siatkę, załóż folię”
W przypadku pras trend wyraźnie zmierza w kierunku zmiennej komory i folii osłonowej zamiast
siatki: do czego przyczynia się kombajn wirnikowy / sieczkarnia (w przypadku słomy) i jakość paszy.
Po prawej na stronie: NOWINKA: W kwietniu firma New Holland zaprezentowała nową serię zmiennych pras
Pro-Belt Premium.
Wtrącenie/na marginesie: Aby zapewnić doskonałą jakość paszy/karmy, klienci coraz częściej pytają o prasy
zwijające z mechanizmem tnącym.

Podczas prasowania bel najważniejsza jest oczywiście jakość. Proste maszyny należą do przeszłości,
a rolnicy przywiązują wagę do optymalnej jakości cięcia, dobrego zagęszczenia rdzenia beli,
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w nieskończoność. Wymagania zachodnich rynków są wysokie. Jedynie we wschodniej Europie
klienci preferują proste maszyny w niskich cenach, co potwierdza nam polski producent SIPMA,
którego klienci to również Niemcy, Austria i Szwajcaria - od profesjonalnych użytkowników do
małych rolników hobbystycznych.
Prawie wszystkie firmy, z którymi rozmawialiśmy donoszą nam o stabilnych do nieznacznie
rosnących danych rynku, w tym Fendt, Claas, Case IH, Krone i Kuhn. Jeśli chodzi o przyszły rozwój
rynku, producenci patrzą na to z nieśmiałym optymizmem, trudna sytuacja polityczna i związany
z nią wzrost cen sprawiają, że ciężko jest ustalić wiarygodne dane (wnioski) na przyszłość.

STAŁE I ZMIENNE
Jeszcze 10 lat temu rolnicy pytali zarówno o prasy stałokomorowe jak i o prasy wyposażone
w komory zmienne, wtedy było to tak samo popularne. Teraz rolnicy zwrócili jednak uwagę na prasy

zmiennokomorowe. Dzisiaj udział pras ze zmiennymi komorami wynosi 60-70% co potwierdzają
Case IH i Fendt. Prasy ze stałymi komorami są stosowane przede wszystkim w trudnych warunkach,
takich jak nachylenia i wyjątkowo mokre kiszonki (materiał do zakiszania). Claas uzasadnia zmianę
trendu zmieniającym się rynkiem kombajnów zbożowych: “Udział kombajnów zbożowych Schünler
maleje na korzyść kombajnów wirnikowych lub hybrydowych. Dzięki temu słoma jest gładsza
i bardziej gęsta. Ponadto za pomocą klasycznych pras stałokomorowych nie prasuje się
w południowym słońcu w ogóle lub w bardzo ograniczonym stopniu. Z tego powodu w prasach
rolujących o wyższym obciążeniu zwiększa się udział pras zwijających o zmiennej komorze. Aby

zmniejszyć poślizg pomiędzy belami i walcami przedsiębiorcy oferują indywidualne rozwiązania.
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KORZYSTNIEJ JUŻ SIĘ NIE DA
W zależności od producenta komory składają się z walców, łańcuchów prętowych, pasów prętowych
lub kombinacji i walców i prętów. Ponieważ prasy stałokomorowe posiadają dość mało ruchomych
części i łatwą do opanowania hydraulikę, prasy stałokomorowe są stosunkowo wytrzymałe. Dlatego
rolnicy i usługodawcy wykorzystują je przede wszystkim do produkcji kiszonki z beli. Ciężar bel
przekraczający 1000 kg wymaga wysokiej stabilności i trwałości. Średnica bel w prasach
stałokomorowych wynosi maksymalnie 1,65 m. Dzięki jednokomorowej konstrukcji maszyny ze

stałą komorą prasowania są tańsze w zakupie niż prasy zwijające ze zmiennokomorową. Jeden
z najtańszych modeli to PS 1210 CLASSIC od firmy SIPMA, który jest dostępny od 13,760 Euro.
W związku z tym producenci nie chcą całkiem lekceważyć prasy stałokomorowej. Zwłaszcza małe
i średnie przedsiębiorstwa dalej będą korzystać z tych modeli.

JEDNOLITA GĘSTOŚĆ
Udział pras zwijających ze zmienną komorą rośnie głownie w Europie Zachodniej. Komory są
wykonane z pasów gumowych, łańcuchów prętów, pasów prętowych lub rolek rozruchowych.
Elementy prasujące od samego początku kształtują i zagęszczają belę, dzięki czemu mają bardziej
równomierny rozkład gęstości. Aby umożliwić lepsze suszenie w nocy przy wilgotnych zbiorach lub
uniknąć zbyt twardych rdzeni, ciśnienie można zmniejszyć za pomocą regulacji miękkiego rdzenia.
W przypadku niektórych producentów wykonuje się mechaniczną ingerencję w wahacz, podczas gdy
kierowca może płynnie zmieniać ciśnienie docisku. Kubota i Vicon proponują największe średnice
beli, wynoszące 2,0 m. Prasy rolujące ze zmienną komorą są dostępne w cenie od około 30.000 €. Na
targach Agra w Lipsku New Holland i Case IH zaprezentowali pod koniec kwietnia zupełnie nową
serię zmiennokomorową. Prasa Pro-Belt Premium jest przeznaczona do wielogodzinnej pracy
i wytwarza bele o dużej gęstości. Dzielony przebieg siły przekładni głównej ma zapewnić wysoką
sprawność mechaniczną. PÓŁ-PÓŁ Półzmienna komora beli oferuje tylko jeden producent Krone.
Model Compima F 155 (XC) współpracuje z pasami prętowymi i jest zagęszczany od zewnątrz do
wewnątrz, podobnie jak w przypadku pras niezmiennokomorowych .Średnicę mieszka można
regulować za pomocą sworznia w zakresie od 1,20 do 1,50 m co 5 cm. Prosta konstrukcja sprawia,
że jest tańsza i wymaga mniejszej konserwacji w porównaniu z prasą rolującą o zmiennych
parametrach. Prasa półzmienna jest dostępna od 53.330 Euro. Według Fendta popyt na kombinacje
prasy w Europie jest stabilny, a w Ameryce Północnej i Azji ten segment akurat rośnie.

ZIELONE ZŁOTO
W ubiegłym roku nasi koledzy z gospodarstwa zapytali 1100 rolników, jakiej techniki używają, aby
produkować kiszonkę. Do wyboru były sieczkarnie, przyczepy zbierające i prasa rolująca. Prasa
zwijająca z 37 % głosów zajęła pierwsze miejsce. Czym zatem maszyny mogą przekonać rolników?
Zalety bel okrągłych są szczególnie widoczne, gdy potrzebujemy odzyskać mniejsze ilości zbiorów.
Dzięki temu można znacznie lepiej zarządzać małymi strukturami powierzchniowymi i niskimi
plonami. Torfowate, mokre powierzchnie są wdzięczne, jeśli nie obciąża ich ciężar sieczkarni lub
przyczepy samozaładowczej. Ponadto praca wymaga mniejszego nakładu pracowników. Kombinacja

prasy i owijania jest pracą jednoosobową. Bez łańcucha sieczkowego rolnik jest o wiele bardziej
elastyczny w różnych momentach cięcia. Ponadto jakość paszy w kiszonkach (belach) jest często
lepsza niż pasza w przyczepach samozbierających czy sieczkarniach (pryzmach). Kombinacje
prasowo-owijające pakują materiał bezpośrednio po prasowaniu, pomagając w ten sposób uzyskać
optymalną jakość kiszonki. Firmy/gospodarstwa, które nie posiadają wystarczająco miejsca na
ułożenie pryzmy, lubią pracować z belami okrągłymi, podaje Case. Rolnik w pryźmie również nie
może zapewnić odpowiedniego żywienia. Dzięki belom okrągłym może on zdecydować, które cięcie
jest odpowiednie dla wszystkich zwierząt. Ze względu na stosunkowo niewielką kwotę inwestycji,

praca jest łatwa do samodzielnego wykonywania, a rolnik jest niezależny od współpracowników,
mówi Kuhn. Własna mechanizacja w zakresie kombinacji prasy i owijania znacznie się zwiększa. Ze
względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy prawne dotyczące pryzm dodatkowo punktują bale
okrągłe. Bale okrągłe można swobodnie przechowywać i przemieszczać na terenie zakładu lub na
polu. Ale jak wiemy, nie wszystko złoto, co się świeci. Kiszenie bel okrągłych jest w większym
stopniu uzależnione od warunków atmosferycznych. ponieważ w porównaniu z pryzmą wymagany
jest wyższy stopień zwijania materiału. Ponadto proces ten charakteryzuje się najmniejszą
wydajnością powierzchniową w porównaniu z sieczkarnią i przyczepami zbierającymi oraz jest
czasochłonny i kosztowny.

FOLIENKUR - nawiązanie do obwiązywacza folią, który oferuje Case
Zmiennymi czynnikami kosztowymi, których nie można bagatelizować, są koszty dla folii oraz siatki.
Według Case'a, trend wyraźnie zmierza w kierunku folii okładzinowych (folii które zarazem owijają
i wiążą belę). Zaletą jest to, że do wiązania i owijania bel używa się tej samej folii (foliowanie zamiast
siatki). Do pionierów w stosowaniu folii płaszcza należą Orkel AS z Norwegii i Göweil z Austrii.
Jednak wielu innych producentów poszło za tym i oferuje swoje maszyny z zarówno siatką jak i folią,
w tym Kuhn, Massey Ferguson i Pöttinger. Każdy rolnik musi jednak ocenić, jakie korzyści
przemawiają akurat do niego. Podsumowanie zamieszczono w ramce na stronie 47. Przy wyborze
folii rolnicy i przedsiębiorstwa rolne powinni zwracać uwagę głównie na wysoką stabilność

promieniowania UV, niską przepuszczalność gazów i wysoką przyczepność. Dobrym
wyznacznikiem wysokiej jakości folii jest znak DLG.

PRASA STERUJE TRAKTOREM
Aby poprawić jakość kiszonki, oprócz folii osłonowej istnieją inne trendy w zakresie wyposażenia
i pomiaru wilgotności, mówi Krone. Producent Kuhn informuje, że coraz częściej wyposażają prasy
w zespół tnący z 14 lub 23 nożami, zapewnia to wyższy poziom cukru i szybsze obniżenie pH.
Podwykonawcy mogą zmieniać liczbę ostrzy/noży w zależności od potrzeb klienta. Kolejny punkt

skupienia to odciążenie kierowcy. Kubota i Krone współpracują z Tractor Implement Management
(TIM). W ten sposób, w zależności od obciążenia, prasa kontroluje prędkość jazdy ciągnika
i zatrzymuje go w celu wiązania i wyrzucania beli (patrz 2/2022). Dzięki systemowi Isobus
i inteligentnym systemom rolnicy mają ułatwioną obsługę, podobnie jak w innych sektorach.
W przypadku bel okrągłych wystarczy przejście z siatki na folię, aby oszczędzić sobie kłopotliwej
pracy na stałe.

PORÓWNANIE - SIATKA KONTRA FOLIA
RYSUNEK ZE STRONY 47
SIATKA:
Tańsze łączenie sieciowe
Wyższa produktywność
Szybsze wiązanie
Wymiana rolek jest łatwiejsza

Zmniejszona ilość przerw na wymianę rolek, ponieważ rolki siatki zawierają więcej materiału
FOLIA:
Dodatkowe warstwy folii zwiększają ochronę mechaniczną
Zwiększona bariera tlenowa
Łatwe otwieranie bel za pomocą ostrza do bel
Jednolity materiał folii do wiązania i owijania umożliwia wspólne usuwanie odpadów
Brak ryzyka pojawienia się resztek opakowań na beli paszowej
Większa gęstość beli
Mniejsze straty plonów, spowodowane niezaplątywaniem się w siatkę

