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WHEN FARMING 
 MEANS BUSINESS

Dersom det fulle potensialet i landbruket skal oppnås,
må selve virksomheten vokse og utvikle seg, ikke
bare avlingene og buskapen. Det dreier seg om å øke
produktiviteten og lønnsomheten ved å fokusere på
de positive sidene og redusere de negative gjennom
iherdig og engasjert ledelse.

For å lykkes kreves det besluttsomhet og klare
målsettinger, god planlegging og fremtidsrettede
investeringer. Gode resultater avhenger av de riktige
ideene så vel som det riktige utstyret. Når jobben
skal gjøres, trenger du et optimalt oppsett og smarte
løsninger som kan hjelpe deg på veien mot enklere
og mer lønnsomme måter å arbeide på. Du trenger
løsninger som gjør tøffe og krevende forhold mindre
komplisert.

RUNDBALLEPAKKERE
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Som profesjonell engasjert i pressing og pakking
vil du gi kundene det beste resultatet.

Behovet for å tilfredsstille stadig økende krav,
samtidig som kvaliteten på jobben som utføres
samtidig er gitt.

RUNDBALLE
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KVERNELAND
PAKKERE
LAGET  
for høy ytelse selv under tøffe eller
kuperte forhold

RUNDBALLEPAKKERE
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RUNDBALLEPAKKERE
   KVERNELAND 7700 SERIEN

Kverneland 7710
3 punkts montert svingbord pakker 
Maks balle størrelse: 1.20x1.50m

Kverneland 7730
Slept ballepakker med svingbord
Maks balle størrelse: 1.20x1.50m

Kverneland 7740
Slept ballepakker med svingbord
Maks balle størrelse: 1.20x1.50m

Produktsortimentet:

Kverneland ballepakker med svingbord er designet for å tilby rask og nøyaktig innpakning av dine dyrebare
fôrvekster. En investering i en Kverneland ballepakker er din garanti for kostnadseffektiv ballepakking.

KVERNELAND 7700 SERIES - TURNTABLE WRAPPERS

RUNDBALLEPAKKERE
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HSP (High Speed Pack)

DuoWrap (Doble forstrekkere)

4 belter og system med  
dobbeltdrevne valser

Pakkebord

Hydraulisk Film Kutter

Balle vender

Lav bord høyde for rask  
og skånsom lossing

RUNDBALLEPAKKERE

KVERNELAND FELLES EGENSKAPER
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Lavt Pakkebord
To store ruller med stor diameter, begge med drift, 
gir jevn rotasjon, også ved løse eller asymmetriske 
rundballer. 4 store belter gjør at ballen roterer jevnt, og 
reduserer muligheten for at plastfilmen skades. De to 
koniske siderullene medvirker at ballen holder seg midt
på pakkebordet når en pakker inn ballen.

SVINGBORD PAKKER  
ENKEL DRIFT

RUNDBALLEPAKKERE

Sikrer maksimal
ensilagekvalitet

Enkel Utskifting av filmruller
Det er raskt og enkelt å bytte filmrull med Kverneland
forstrekkere. Den tomme kjernen frigjøres ved å trykke 
ned en spak med en hånd, alt i en bevegelse. Finn den 
nye filmrullen, vri håndtaket tilbake på plass, og rullen 
låses øyeblikkelig.

Lav løftehøyde på filmrullene oppnås takket være den 
lave designen til alle Kverneland pakkere.

Hydraulisk Filmkutter
Kverneland pakkere med svingbord har en hydraulisk 
filmkutter som kutter og holder filmen på plass, klar for å 
pakke inn neste balle. Helautomatisk drift sikrer pålitelig 
drift.

KVERNELAND FELLES EGENSKAPER
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SVINGBORD PAKKERE     
FUNKSJONER

Kverneland pakkere kan som ekstrautstyr påmonteres
ballevender. Ballen blir da tippet skånsomt direkte på
høykant, og det er mindre fare for at ballen skades. 

Lavt tyngdepunkt gir skånsomavlessing av ballen.

Skånsom avlessing
Stor avstand mellom hjulene, og lavt tyngdepunkt på 
maskinen gir skånsom avlessing av ballen. Vippepunkt midt
på pakkebordet reduserer tipphøyden, og reduserer 
muligheten for at plastfilmen skades når en tipper av 
ballen. Det gjør at en under de fleste forhold ikke behøver 
fallmatte.

RUNDBALLEPAKKERE

DuoWrap Funksjon kan fås på svingbord
pakkere
DuoWrap-kan fås som ekstra utstyr. DuoWrap gir opptil 
50% raskere innpakning sammenlignet med singel 
pakkere, samtidig som den reduserer risikoen for at filmen 
går i stykker under innpakningen. Duo Wrap bruker 66% 
overlapping av de to filmene når de påføres på ballen, 
DuoWrap sørger for jevn dekning uten overdreven rynking 
av filmen.

En enkel reguleringshendel for bordvalsehastigheten er 
også standard. Dette muliggjør innpakning med en enkelt 
film der det er nødvendig - for eksempel for å fullføre et 

felt med en filmrull, 
samtidig som den rette 
filmoverlappingen
opprettholdes.

KVERNELAND FELLES EGENSKAPER
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High Speed Pack (HSP)* 
High Speed Pack (HSP) er et system som bringer
pakkekapasiteten til svingborpakkerene nærmere
arbeidshastigheten til en satellittpakker under de beste
arbeidsforholdene, men til en rimeligere pris.

HSP er en kombinasjon av to utviklinger. Den første, 
DuoWrap tillater innpakning med to filmruller samtidig. 
For å oppnå filmoverlapping på 66% reduseres tiden 
til å dekke ballen med en tredjedel. Den andre 
utviklingen, kalt OptiSpeed, er elektronisk kontroll av 
innpakningsbordets rotasjonshastighet. OptiSpeed
optimaliserer rotasjonshastigheten til bordet for å tillate 
den raskeste innpakning mulig under alle forhold uten å 
være begrenset til faste verdier. 

*HSP (bare C versjonen) kan bestilles på alle Kverneland 
svingbord pakkere.

RUNDBALLEPAKKERE

OptiSpeed

KVERNELAND FELLES EGENSKAPER
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KVERNELAND 7710

TRE-PUNKT MONTERT    
SVINGBORD PAKKKER

Balle- og vikleteller er standard.

Fjernbetjening er
tilgjengeligsom ekstrautstyr,
perfekt for maskin med
aggregat styring.

Balltellere er inkludert i
standardspesifikasjonen, og
en filmbruddssensor er
tilgjengelig som ekstrautstyr.

Kan håndtere rundballer opp til 1200 kg.

Fjernkontroll for enkel håndtering
En fjernkontroll er tilgjengelig som et alternativ som gjør
det mulig å kontrollere driften fra lastetraktoren. En 
person kan enkelt administrere hele prosessen med 
lasting, innpakking og stabling.
• Plasser ballen på pakkeren, trykk på en knapp på 

betjeningen og pakkingen starter.
• Den forrige ballen som er pakket legges på 

lagerplassen og neste plukkes opp mens maskinen 
fortsetter innpakkingen.

• Trykk på en annen knapp når pakkingen er ferdig og 
ballen tippes av.

RUNDBALLEPAKKERE

Innpakking på Lagerplassen 
Kverneland 7710 er en 3-punkts montert pakker med en 
enkel og pålitelig måte å ensilere rundballer på. Kverneland 
7710 er en perfekt maskin for “pakke og lagre” operasjon. 
Ballen blir først transportert til lagerplassen, da er denne 
3-punkts monterte modellen en ideell løsning. Pakkeren 
kan monteres både bak og fremme på traktoren, eller alene 
med et aggregat til å betjene den.

Enkel betjening
Når pakkeprosessen starter, går hele pakkeprosessen
automatisk. Du behøver kun å trykke på knappen for å
tippe av ballen. En valgfri AutoStop funksjon ved filmslutt
eller feil på filmen, sikrer at prosessen stopper for å
unngå at baller blir feilpakket. Perfekt for ‘pakking & stabling’
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KVERNELAND 7710

RUNDBALLEPAKKERE
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KVERNELAND 7730

1 2 3

For å oppnå en smalere
transportbredde, dreies
høyre hjul mot innsiden av
støttearmen.

RUNDBALLEPAKKERE
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KVERNELAND 7730

SLEPT BALLEPAKKER MED SVINGBORD  
DESIGNET FOR MINDRE TRAKTORER

Lett og effektiv å betjene
Kverneland 7730 er en slept pakker som er utviklet for å kunne brukes på små traktorer.
Maskinen er svært lett å betjene, selv den mekaniske modellen har automatisk kutting 
av plastfilmen.

Spesiell konstruksjon gir maksimal vektoverføring
Konstruksjonen av rammen, med hjulet på høyre side som svinges ut under arbeid
med maskinen, gjør den spesiell. Dette gir maksimal vektoverføring og stabilitet
under lessing av ballen. Det gjør også at en kan lesse baller med vekt opp til 1000 kg 
uten bruk av motvekter.

Lavt tyngdepunkt gir
skånsom avlessing av 
ballen uten behov for 
fallmatte.

RUNDBALLEPAKKERE

Sikrer maksimal ensilagekvalitet

Hydraulisk betjent lessearm med lav lessehøyde
gir skånsom transport av ballen til pakkebordet.

Svingbord med drift på begge rullene for høy
stabilitet og, jevn rotasjon.
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KVERNELAND 7740

RUNDBALLEPAKKERE
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KRAFTIG ‘HEAVY DUTY’ SVINGBORD PAKKER 

KVERNELAND 7740

DET PROFESJONELLE VALGET

Lavt Profil Design
Kverneland 7740 er utviklet med lavt pakkebord og hjul
plassert langt bak på maskinen. Plasseringen av hjulene 
bak gjør at pakkebordet kan plasseres svært lavt og 
med fordel både for lasting og avlessing av ballen. Den 
lave rammen, kombinert med lav løftehøyde, sikrer fin 
overføring av ballen fra lessearmen til pakkebordet.

Lav løftehøyde sikrer sikker
overføring av ballen fra
lessearmen til pakkebordet.

Rask og skånsom avlessing 
uten behov for fallmatter.

Lavt pakkebord sikrer høy
rotasjonshastighet.

Modvekt kan leveres som ekstra, 
og monteres på venstre side av
maskinen for å sikre god stabilitet
også for de tyngste ballene.

Den justerbare lessearmen,
gjør at en kan plukke opp
ballen samtidig som en
kjører frem.

RUNDBALLEPAKKERE

Den slepte Kverneland 7740 er perfekt for brukere med
pakking av stort antall baller, og som fortsatt 
foretrekker pakking med svingbord pakker. Den er 
utviklet for å tåle harde påkjenninger selv i ujevnt og 
bakkete terreng. Kverneland 7740 er kraftig bygd og 
kan håndtere baller opp til 1200 kg.

Pakking mens du kjører
Kverneland 7740 er tilgjengelig med halvautomatisk
styrespak eller helautomatisk computer kontroll. Den 
kraftige utførelsen på Kverneland 7740 gjør at en kan 
transportere en balle på lessearmen samtidig som
ballen på pakkebordet blir pakket. Dette øker
effektiviteten og gir økt kapasitet.
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LITE
VEDLIKEHOLD 
satellittstasjon for rask og effektiv paking.

RUNDBALLEPAKKERE
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SATELLITT PAKKERE
   KVERNELAND 7800 SERIE

Kverneland 7820
3-punkts montert  
Maks ballstørrelse: 1.20x1.50m

Kverneland 7850
Slept  
Maks ballestørrelse: 1.20x1.50m

Produktsortimentet:

Kverneland 7820 er utstyrt med et av satellittdrev for rask og effektiv innpakning som krever 
lite vedlikehold, og Kverneland 7850 er entreprenørens valg med to satellittarmer for å sikre
innpakning med høy kapasitet.

KVERNELAND 7800 SERIES - SATELLITE WRAPPERS

RUNDBALLEPAKKERE
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KVERNELAND 7820

1 2 3 4

1. Sterk satellittdrivlinje.
2. Hydraulisk film kutter.
3. Enkel og skånsom lasting av ballene  

- ballen løftes forsiktig av rullene.
4. Innpakningsbordet beveger seg raskt til forstrekkene, 

og innpakningen starter umiddelbart.

RUNDBALLEPAKKERE
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KVERNELAND 7820

SELVLESSENDE   
SATELLITT RUNDBALLEPAKKER
Satellittarm for større effektivitet
Kverneland 7820 er utstyrt med vedlikeholdsfri 
satellittdrift for sikker og rasjonell pakking. Ved at ballen 
roterer kun i en retning, kan en benytte høy hastighet 
på pakkingen uten at det er fare for at ballen kastes av 
bordet. Kverneland 7820 kan håndtere baller fra  
1,2 m opp til 1,5 m diameter. Det kompakte designet av 
maskinen gjør at ballen er plassert nær traktoren under 
pakking og transport. Dette sikrer god stabilitet selv med 
pakking av tunge baller, og gjør at en kan benytte en 
middels stor traktor.

Pakk mens du kjører
To store ruller istedenfor pakkebord på Kverneland 7820
gjør at en kan pakke ballen mens en kjører. Plukk opp
ballen og pakk den samtidig som en kjører til 
lagerplassen eller til neste balle. 7820 gjør selvlessing av
ballen svært enkelt og skånsomt. Ballen løftes enkelt til
pakkeposisjon av to styreruller. Satellittforstrekkeren gir
rask og nøyaktig pakking av ballen. Kverneland 7820 har
mulighet til å pakke ballen samtidig som en kjører
til lagerplassen.

Enkelt skifte av filmruller
Det er raskt og enkelt å bytte filmrull med Kverneland
forstrekkere. Den tomme kjernen frigjøres ved å skyve 
ned en spak med en hånd, alt i en bevegelse. Finn den 
nye filmrullen, vri håndtaket tilbake på plass, og rullen 
låses øyeblikkelig. Lav løftehøyde på filmruller oppnås 
takket være design med lav profil av alle Kverneland 
ballepakkere.

Enkel å betjene
Kverneland 7820 er tilgjengelig med programmerbar
styreboks for hovedfunksjonene. Den effektive 
hydrauliske filmkutteren har en fjærbelastet klemme 
for å holde filmen fast, og klar til neste ball. Utskifting 
av filmrullen er veldig enkel og oppnås lett stående på 
bakken.

Hydraulisk filmkutter
Denne hydrauliske filmkutteren med skarpe kniver er
standard på satellitt pakkerene og gir et rent snitt over 
hele bredden på strekkfilmen.

RUNDBALLEPAKKERE

Enkel og skånsom selvlasting.

Ny styreboksl for program-
mering og kontroll av hele 
innpakningssyklusen.
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KVERNELAND 7850

RUNDBALLEPAKKERE
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KVERNELAND 7850

SLEPT SATELLITT BALLE PAKKER

For profesjonelle operatører
Kverneland 7850 er godt egnet for operatører som ønsker 
en brukervennlig pakker med høyt volum. Vektfordelingen 
og design gjør den mer stabil og sterkere, så du kan 
pakke mens du kjører. Less opp en balle og pakk den
mens du kjører bort til den neste.

Entreprenørens førstevalg
Kverneland 7850 er en enkel og effektiv satellittdreven
maskin som har stor kapasitet på pakkingen, reduserer
slitasje og er pålitelig i drift. Den fullautomatiske
pakkeprosessen gjør den enkel i bruk. Den elektroniske 
computer betjeningen gjør pakkingen behagelig under 
alle forhold.
7850 er konstruert for innpakning med høy kapasitet til 
og med de tyngste ballene helt opp til 1200 kg.

KORT PAKKETID, HØY YTELSE

RUNDBALLEPAKKERE

Redusert fare for filmbrudd
Kverneland 7850 C har en proporsjonal ventil som gjør at satellittene starter sakte, og 
øker farten for så å minske den når ballen nesten er ferdig pakket. Dette reduserer faren 
for filmbrudd. Filmbruddsensor er også tilgjengelig, den reduserer farten på satellitten 
til det halve, slik at en kan pakke ferdig ballen med bare en satellittarm. Dette utstyret 
kan også brukes hvis en ønsker å bestille pakkeren med bare en satellitt. Operatøren 
kan også velge aktivering av en eller begge forstrekkere fra kontrollboksen.

Satellitt pakking
Pakkebord med 4 belter og drift på begge rullene, gir effektiv rotasjon og begrenset 
fare for filmbrudd. To forstrekkere gir stor kapasitet. De sitter tett inntil ballen, dette gir 
minimalt med lufttilgang under pakkeprosessen.

Skånsom lasting av ballen
Det er ikke nødvendig å løfte ballen ved lasting. Pakkebordet tilter fremover, og vipper 
så ballen på når bordet tilter tilbake i pakkeposisjon. ”Inline” konstruksjonen fungerer 
ved at ballen lastes og tippes av i samme retning som ballepressen har lagt ballen 
fra seg. Dermed blir det mindre tidstap ved at en kjører rett frem istedenfor å kjøre 
sikksakk fra den ene ballen til den andre.

Sikker og skånsom 
avlessing av ballen uten 
bruk av fallmatte.

Kverneland 7850 kan som
ekstrautstyr påmonteres
ballevender.

Skjermer reduserer fare for
at strekkfilmen forurenses
under fuktige forhold, og
under transport.
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KVERNELAND KONTROLLFUNKSJONER

ALT

Manuelt betjent (M)
Den manuelt betjente modellen (M) betjenes med spaker
med styrekabler bak til hydraulikkventilene på pakkeren.
Balle og omdreiningsteller er standard for lettere å
kontrollere antall lag film og antall baller pakket.
Det er også en automatisk stoppfunksjon som stopper
pakkebordet automatisk når antall forhåndsinnstilte
omdreininger er nådd.

UNDER KONTROLL

RUNDBALLEPAKKERE

Fjernbetjening (R)
En fjernbetjening er tilgjengelig som ekstrautstyr på C
modellene. Plasser ballen på pakkeren, trykk på en 
knapp på fjernbetjeningen, og pakkeprosessen starter.
Ballen som er pakket legges på lagerplassen samtidig
som en ny balle pakkes. Trykk på en annen knapp når 
ballen er ferdig pakket og ballen tippes av. En mann 
betjener hele prosessen med pålessing, pakking og 
avlessing.

Computer Betjening (C)
Maskiner utstyrt med computer betjening(C) har
helautomatisk pakkesyklus som er ypperlig for de som
bruker lange dager på å pakke.

Alle computer modellene er utstyrt med en elektronisk
joystick som kan monteres på traktorens armstøtte.
Med en fingerbevegelse styres hovedfunksjonene, 
samtidig som en til enhver tid har full oversikt over de 
forskjellige funksjonene. Du kan selvsagt også gjøre 
manuell ove. 

Focus 3.
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KVERNELAND KONTROLLFUNKSJONER

RUNDBALLEPAKKERE

Ny Kontroll (C)
(satellittpakker)
7820 er tilgjengelig med programmerbar
styring for alle hovedfunksjonene.
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DELER & SERVICE

ORGINALE DELER & SERVICE
 LA OSS FOKUSERE PÅ DIN VIRKSOMHET

LANG LEVETID  - RESEVEDELER AV HØY KVALITET

OVER 100 ÅRS ERFARNIG

STØTTE FRA ET STORT FORHANDLERNETTVERK

24/7  SERVICE PÅ RESERVEDELER

FORHANDLERE MED DYKTIGE SERVICETEKNIKERE

1

2

3

4

5
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DELER & SERVICE

MYKVERNELAND
SMARTERE LANDBRUK PÅ FARTEN
 

REGISTRER DITT PRODUKT NÅ:

MY.KVERNELAND.COM

En personlig online plattform 
tilpasset maskinens behov
Med MYKVERNELAND vil du dra nytte av lett 
tilgang til Kvernelands online serviceverktøy.

Vi holder deg oppdatert på fremtidig utvikling, 
oppdateringer, bruksanvisninger, 
reservedelsmanualer, vanlige spørsmål og 
lokale VIP-tilbud. All informasjon samlet på ett 
sted.
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Informasjonen i denne brosjyren er laget kun for generell informasjonsformål og for verdensomspennende sirkulasjon. Unøyaktigheter, feil eller mangler kan forekomme, og informasjonen kan således ikke utgjøre 
grunnlag for noe juridisk krav mot Kverneland Group. Tilgjengeligheten av modeller, spesifikasjoner og tilleggsutstyr kan variere fra land til land. Kontakt din lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder seg retten 
til når som helst å gjøre endringer i designet eller spesifikasjonene som er vist eller beskrevet, for å legge til eller fjerne funksjoner uten varsel eller forpliktelser. Sikkerhetsutstyr kan ha blitt fjernet fra maskinene 
kun for illustrasjonsformål for å bedre presentere maskinens funksjoner. For å unngå fare for personskade, må sikkerhetsutstyr aldri fjernes. Hvis det er nødvendig å fjerne sikkerhetsinnretninger, f.eks.  
for vedlikeholdsformål, vennligst kontakt riktig assistanse eller tilsyn av en teknisk assistent. © Kverneland Group Ravenna S.r.I.

 Standard 
 Ekstrautstyr 

- Ikke tilgjengelig 

TEKNISKE DATA
Round Bale Wrappers

Modell 7710 7730 7740 7820 7850
Vekt og dimensjoner
Lengde (m) 2.75 4.32 4.32 2.22 4.82
Transport bredde (m) 1.62 2.52 2.66 1.41 2.53
Transport høyde (m) 1.75 1.95 2.05 2.58 2.90
Vekt (kg) 750 1020 1900 620 1130
Balle
Max balle størrelse (lengde x diameter) (m) 1.20x1.50 1.20x1.50 1.20x1.50 1.20x1.50 1.20x1.50
Max balle vekt (kg) 1200 1000 1200 1000 1200
Konstruksjon
3 punkt montert - - -
Slepemontert - -
Svingbord - -
Satellitt - - -
Ruller/belter (nb) 2/4 2/4 2/4 2/- 2/4
Filmkutter
Forstrekker
1 forstrekker 750mm
DuoWrap film forstrekker 750mm (tilgjengelig på M versjon) - -
High Speed Pack (tilgjengelig på C version) - -
Max. pakke fart (rpm) 30 30 30 35 35
Betjening
Kabelstyrt ventilsentral (M) - - -
Programmérbar computerbetjening (C)
Fjernbetjening (R) - -
Oljeforbruk (l/min) 28 28 28 26 40
Hjuldimensjoner
10.0/80-12 - - - -
10.0/75-15 - - - -
320/55-15 - - - -
15.0/55-17 - - -
Ekstrautstyr
Magasin for filmruller -
Adapter for 500 mm Film
Balle- og omdreiningsteller
Automatisk stopp ved filmende/filmbrudd
Filmbruddsensor (C) -
Ballevender, plasserer ballen på den flate siden
Kjørelys - -

TEKNISKE DATA
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