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500 ТЮКІВ/ДЕНЬ

ТЮКОПРЕСИ ТА ТЮКОВОЗИ



ПРЕС-ПІДБИРАЧ MCHALE F5400 ПРЕС-ПІДБИРАЧІ MCHALE V640, V660

Автоматичне регулювання дiаметру тюкiв в тюкопресах 
McHale V640, V660 - 0,68...1,68 м. 

2.1-метровий оцинкований підбирач, що захоплює навіть 
найкоротші паростки

Ножі в ріжучому блоці McHale V660 
можуть активуватися і деактуватися з 

кабіни трактора

На тюкопресі McHale V660 встановлено 
ріжучий блок з 15(25) ножами. При попаданні 

трави в ротор зуби обертаються, подаючи 
траву в блок нарізування

Характеристики Ursus Z-543 McHale F5400 McHale V640 McHale V660

Об’єм камери постійний постійний змінний змінний

Діаметр тюків, м 1,20 1,25 регулюється 
0,68-1,68

регулюється 
0,68-1,68

Подрібнення не має не має не має 15/25 ножів, довжина 
нарізки 65 мм

Камера тюкування транспортерна 8 валів 3 армовані паси 3 армовані паси
Ширина тюків, м 1,20 1,23 1,23 1,23
Ширина захвату, мм 1 900 2 100 2 100 2 100
Габарити, ДхШхВ, мм 3535 х 3450 х 2100 4050х2580х2450 4800х2550х2750 4800х2580х2750
Власна вага, кг 2 090 3 260 3 700 4 000
Налаштування обмотки 
сіткою вручну на машині вручну на машині через пульт керування 

з кабіни трактора
через пульт керування з 

кабіни трактора

Система усунення заторів - Опускаюче дно Опускаюче дно Опускаюче дно

Пульт управління PKI-01 Z543
(кнопочно-графічний)

Візард 
(4-х цифровий екран)

Великий графічний 
екран

Експерт Плюс 
(великий графічний екран)

Розмір коліс 400/60-15,5 380/55-17 460/65-20 500/50-22,5

Рекомендована 
потужність трактора, к.с. 80 90 100 120

Тюкопреси MCHale працюють на швидкості 20 км/год і за 20 годин затюковують 100 га поля.

McHale F5400 - рулонний прес-підбирач з камерою пресування постійного об’єму.
Фіксована (постійна) камера формує круглі рулони одного розміру 1,25х1,23м. Дана машина має вальцьовий механізм пре-
сування, який дуже добре працює на сухій масі - ідеально підхоплює сухий матеріал (солому, сіно) і закручує в рулон. Висо-
кий потік матеріалу в пресувальну камеру забезпечує зіркоподібний ротор.

500 тюків за зміну

Пульт управління Wizard на 
прес-підбирачі V-640 контролює 

центральні мастильні вузли

Пульт управління 
Expert Plus на 
McHale V-660 

регулює кількість 
шарів обмотки 
сіткою, а також  

щільність та 
діаметр рулонів  

McHale V640 - прес-підбирач з камерою пресування змінного об’єму,  ідеально підходить для заготівлі 
сухих і вологих кормів. Здатен формувати рулони як однакової щільності, так і при необхідності 
змінювати щільність в серцевині чи з краю за допомогою пульта. Наприклад, при пресуванні воло-
гого матеріалу, аби дати просохнути, щільність рулону зсередини зменшують чи навпаки підвищити 
щільність рулонів при заготівлі сухих кормів. Розмір рулонів регулюється від 0,7 до 1,68 м.
Дана модель оснащена стрічковим транспортером, що добре підходить для пресування короткосте-
бельного сіна і соломи, а також сіна підвищеної вологості.

McHale V660 -  прес-підбирач з камерою пресування змінного об’єму. Стрічковий транспортер 
та ріжучий блок (на 15 чи 25 ножів) дозволяють формувати рулони діаметром від 0,7 до 1,68 м.  
Щільність рулону задається на пульту керування та регулюється (висока/низька щільність середи-
ни та аналогічно з краю рулонів). 2.1-метровий оцинкований підбирач піднімає навіть самий ко-
роткий матеріал та оснащується бічними шнеками, які плавно ведуть матеріал в камеру. Високий 
потік трави в пресувальну камеру забезпечує зіркоподібний ротор. Власна вага агрегату 4 тони 
- має стійкість до динамічних навантажень та важких умов праці.

вальцьовий транспортер
стрічковий транспортер



200 тюків за зміну

Прес-підбирач Z-543 призначений для підбирання сіна і соломи з 
вологістю до 25% з валків шириною 1 900 мм, а також підсушеної 
зеленої маси вологістю 40-60% для виготовлення силосу та сінажу. 
Матеріал формується в рулонах діаметром 1200 мм. Спресований 
рулон обмотується шпагатом (стандарт) або сіткою (опція). 
Модель Z-543 оснащена світло-звуковою сигналізацією заповнення 
контейнера.
Прес-підбирач повністю пристосований для переміщення по 
дорогах загального користування.

Стандартна комплектація Ursus Z-543:
Контрольно-інформаційна панель:
   • загальний і денний лічильник рулонів
   • сигналізатор рівня масла
   • звуковий/світловий сигналізатор заповнення камери
Гідравлічне блокування камери
Управління з кабіни трактора здійснюється власним гідравлічним 
розподільником преса:
   • відкривання і закривання камери
   • підняття і опускання підбирача
   • включення механізму обмотки шпагатом (сіткою)
Обмотка шпагатом
Робоча ширина підбирача 1,9 м
Широкі шини 400/60 15,5

Додаткові опції:
• механізм обв’язування сіткою
• система центральної змазки ланцюгів
• шарнірно телескопічний вал

Ширина захвату соломи 1,9 м.

Механізм центральної змазки ланцюгів

ОБМОТЧИК ТЮКІВ MCHALE 991B

Технічні характеристики 991B

Власна вага, кг 1 870

Габарити: ДхШхВ,мм 5 700 х 2 450 х 2 460

Вантажопідйомність при 170 бар, кг 1 100

Шари плівки 2 + 2 чи 2 + 2 + 2

Підключення до трактора дишло

Захисний механізм проти перевантаження зрізний болт

Швидкість обертання обгорткового столу, хв 30

Розміри коліс 350х50-16
4 ричаги керування з кабіни трактора на 

обмотчику McHale 991BC

Обгортковий стіл складається з чотирьох міцних ременів, 
які забезпечують рівномірне обертання тюка, навіть якщо 

тюк нещільний і асемитричний

Пульт керування McHale 991BC, 
McHale 991BJS

McHale 991BC - обмотчик рулонів з управлінням за допомогою троса 3,5 м. та 4-х ричагів керування. В комплект також входить пульт 
управління Wizard
McHale 991BJS - обмотчик рулонів з управлінням за допомогою джойстика, який відповідає за всі функції машини.
McHale 991BE - повністю автоматичний обмотчик рулонів, який керується 
за допомогою електронного прибору та пульта управління Expert

Пульт керування McHale 
991BE



   ПРИНЦИП РОБОТИ:
Самозавантажувальний тюковоз 
гідравлічною лапою підбирає рулони заван-
тажуючи їх на себе. Потім, передня стінка, 
яка приводиться в дію від гідромотора і 
ланцюгової передачі, пересуває їх назад. 
Розвантаження також проходить автома-
тично, завдяки рухомій передній стінці, яка 
виштовхує всі рулони назад.

Переваги:
Сам завантажує, розвантажує і 
транспортує  рулони без залучення інших 
перевантажувачів і транспортних засобів, 
чим суттєво економить час і кошти.

Ефективність роботи:
При використанні тюковозу ПТ-24 
необхідний лише один трактор, який не 
прив’язує до себе додаткової техніки і не 
вимагає організації роботи цілого комплек-
су с/г машин на багато днів. 

Так, для завантаження 24 тюків потрібно 
приблизно 15 хвилин, що дає змогу зібрати 
рулони з 100 га поля і перевезти їх на 
відстань 5 км за 2 дні. Таким чином двома 
тюковозами за один день можна заготови-
ти до 1000 тюків.

Завантаження

Розвантаження

Держава повертає до 40% вартості

            САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ТЮКОВОЗИ

Напівпричепи-тюковози ПТ-12 ПТ-18 ПТ-21(Е) ПТ-24(Е) ПТ-24(R) ПТ-30(Е) ПТ-30(R)

Кількість тюків, шт. 12 18 21 24 24 30 30

Діаметр/розмір тюка, м 1.2 - 1.5 1.2 - 1.5 1.2 - 1.5 1.2 - 1.5 1.5 - 1.8 1.2 - 1.5 1.5 - 1.8

Вантажопідйомність, кг
             - лапи
             - платформи

350
4000

500
6000 / 7000

1000
10000 / 15000

1000
10000 / 15000

1000
10000 / 20000

1000
10000 / 15000

1000
10000 / 20000

Вага, кг
            - власна
           - повна

2100
6100

2500
8500 / 9500

6050
16050 / 21050

6250
16250 / 21250

6600
16600 / 26600

6700
16700 / 21700

7000
17000 / 27000

Габарити, мм
             - довжина
             - ширина
             - висота

9700
2550
3430

10140
2550 / 3000
3920 / 4000

11700
2550 / 3000
3800 / 4000

12700
2550 / 3000
3800 / 4000

15000
3400 / 3600
4000 / 4600

15000
2550 / 3000
3800 / 4000

15000
3400 / 3700
4000 / 4600

Осі, шт. 1 1 2 2 2 2 2

Розмір коліс 355/65-16
400/60-15,5

16,5/70-18
500/50-17

16,5/70-18
600/50-22,5

16,5/70-18
600/50-22,5

16,5/70-18 
600/50-22,5

16,5/70-18
600/50-22,5

16,5/70-18
600/50-22,5

Необхідна потужність  
трактора, к.с. 50 80 120 120 120-220 120-220 120-220

Технічні характеристики:
 ¾ гальмівна система пневматична (одноконтурна, двоконтурна), гідравлічна - індивідуальний підхід;
 ¾ гідравлічний мотор WR-160 (ліцензія Danfos);
 ¾ механічна опора;
 ¾ причіпне кільце 90 мм на ПТ-24, ПТ-30 і 50 мм на ПТ-12, ПТ-18;
 ¾ передня стінка рухається назад за допомогою гідромотора і ланцюга, забезпечуючи автоматичне розвантаження тюків;
 ¾ гідравлічна лапа для завантаження тюків.

тюковоз ПТ-24



ПРИЧЕПИ-ПЛАТФОРМИ

Технічні характеристики:
 ¾ гальмівна система пневматична (одноконтурна, двоконтурна), гідравлічна - індивідуальний підхід;
 ¾ поворотний круг, осі ADR (Італія);
 ¾ причіпне кільце Ø 40 мм, 50 мм або 90 мм (Scharmuller-Австрія);
 ¾ диски - Pronar (Польща);
 ¾ лебідка (AL-KO - Німеччина).

Опції:
 ¾  розширення платформи до 3 м.

ПП-9/2 ПП-12/3 

Повна вага, кг 13 000 21 000 

Вага причепа, кг 4 000 5 000 

Вантажопідйомність, кг 9 000 16 000 

Розміри платформи

довжина, мм 9 000 12 000 

висота від землі, мм 1 300 1 300 

ширина, мм (для тюків Ø 1,2 м) 2 450 2 450 

ширина, мм (для тюків Ø 1,5-1,8 м) 3 000 3 000 

Шини 16,5/70-18 
500/70-18 16,5/70-18

Кількість осей 2 3 

ПП-9/2 Лебідка Розширення платформи до 3 м

Універсальна гідравлічна лапа на ходу розвертає рулон та завантажує на платформу

Опція: Ролики для рулонів в плівці

причеп-платформа ПП-12/3 

ПП-9/2 

ПП-12/3



ПРИНЦИП РОБОТИ:
Причеп-самозавантажувальний ПТ-16 Квадро 
використовується для підбирання прямокутних тюків з 
поля, транспортування і складування їх в  місці призна-
чення. Тюки підбираються за допомогою транспортера 
затягуючи тюки на платформу. На платформі тюки здви-
гаються назад передньою стінкою. Вивантажуються тюки 
копицею на рівній і твердій поверхні. Всі операції контро-
люються та виконуються оператором з кабіни трактора.

ПЕРЕВАГИ:
- сам завантажує, розвантажує і транспортує тюки без залу-
чення інших перевантажувачів і транспортних засобів, чим 
суттєво економить час і кошти;
- повна автоматизація, вся робота здійснюється одним опе-
ратором з кабіни трактора;
- просте, швидке і універсальне вивантаження тюків 
копицею;
- висота утворенної скирти 6,4 м

Скиртування тюків без залучення додаткової техніки

   

            САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТЮКОВІЗ ПТ-16 КВАДРО

Розвантаження тюковоза на рівній і твердій поверхні займає 30-40 сек.

Характеристики ПТ-16 Квадро
Кількість тюків, шт. 14 / 16 / 18

Розмір тюка, м
2,4х1,2х0,9
2,4х1,2х0,8
2,4х1,2х0,7

Вантажопідйомність, кг
             - лапи
             - платформи

750
11 000

Вага, кг
            - власна
            - повна

5 000
16 000

Габарити, ДхШхВ, мм 8900х2550х3480

Осі, шт. 2

Розмір коліс 550/60-22,5

Трактор, к.с. 150-200

     транспортне положення                                    робоче положення

2,55 м 5,90 м

Максимальна вага тюка 750 кг

Новинка 2018



ЗАВОД:  
42500, Сумська обл., смт. Липова Долина, вул. Русанiвська, 17

E-mail: market@kobzarenko.com.ua, Web: www.kobzarenko.com.ua 
тел. (050) 303-06-78 Макарчук Яна,  (050) 312-08-28 Купко Микола

ПРЕДСТАВНИЦТВО В М. КИєВI:  

03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе, 6
E-mail: kiev@kobzarenko.com.ua, skype: zavod.kobzarenka  

тел. +38 (044) 451-68-77
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