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BALIČKA pro jednoosé traktory s výkonem 6,6 – 14,8 kW 

Čelní / zadní  agregace  
 
AV - CAEB Mini balička je přirozeným krokem v zmechanizování prací v horském zemědělství. Prvním 
strojem je Mini Lis a na něj navazuje nyní Mini Balička: stroj který zapadá do cyklu výroby sena a senáže. 
Balička je sice malý stroj, ale s velkým výkonem umožňující skladovat píci v kulatých balících mimo 
přístřešky.  Jednonápravová konstrukce stroje usnadňuje agregaci s kterýmkoliv typem jednonápravového 
tažného prostředku, nebo s motorovým kultivátorem, protože mechanismus balení je poháněn od hřídel  
tažné jednotky přes rychloupínací přírubu. Balení je plně automatické a obsluha potřebuje pouze spustit 
tento proces. Balení se také automaticky zastaví jakmile bude balík celý zabalený.  
 
ATP - “Mountainsilos ATP” mini-balička navazuje na tažené mini lisy pro male horské traktory. 
Je to malý stroj s velkým výkonem důležitý pro skladování píce v kulatých balících mimo přístřešky. 
Speciální design umožňuje agregaci se všemi typy traktorů při použití tříbodového závěsu a pohonu od 
vývodového hřídele traktoru.  
Balení je plně automatické a obsluha potřebuje pouze zvolit počet vrstev kterými chce balit ( 2 až 4 krát ) a 
spustit pákou start balení. Balení se automaticky zastaví jakmile bude balík zabalený. 

 
AV 550 „balička“ pro jednoosé motorové kultivátory a malotraktory  

        
   

 Standardní výbava:  
- zásobník na omotávání balíků 
- rychloupínací příruba 
- balík plastové fólie 1800 metrů 
- oblouková zábrana 

 
 

Typ stroje Šířka fólie (cm) 
Hmotnost 
stroje (kg) 

Průměr 
balíků (cm) 

Hmotnost 
balíků (kg) 

AV 550 pro 1osé traktory 25 93 50 - 60 20 - 80 

AV 550/E 
s elektromotorem 
220/380V 

25 93 50 - 60 20 - 80 

AV 550 ATP pro 
3.bodový závěs traktoru 

25 93 50 - 60 20 - 80 

 

Volitelná výbava 

Hydraulický zdvih ramen 

Kardan 800 mm 

 
Přednosti stroje AV 550 : 

- unikátní horská balička na kulaté balíky 
- snadné ovládání 
- velmi nízké těžiště 
- připojení k motorovému kultivátoru přes přírubu, nebo do tříbodového závěsu malotraktoru 
- celková délka stroje 150 cm, výška 87 cm – pro jednoosé a 161 cm celková délka a 93 cm výška 
pro malotraktory 


