
Variabelkammerpressere
Kverneland 6516-6520

Høj ydeevne 
i alle afgrøder



De nye Kverneland pressere 
- udviklet til krævende forhold
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De nye Kverneland pressere 
- udviklet til krævende forhold

Kverneland 6516 og 6520 – det nye intelligente valg 
inden for ballepressere
Den nye generation af rundballepressere er baseret på 

Kverneland Groups stærke traditioner inden for pressere, 

hvor mange års erfaring og viden er brugt til at designe de 

nye løsninger. Det er din garanti for stabil drift, selv under 

vanskelige forhold.

Kverneland 6516 og 6520 sætter nye standarder for 

rundballepresning og kan bruges til presning af både 

ensilage, hø og halm. Evnen til at frembringe rundballer af høj 

kvalitet, inden for alle afgrøder, gør de nye pressere til noget 

særligt. Perfekte baller kombineret med et højt udbytte og en 

enestående holdbarhed sikrer, at Kverneland 6516 og 6520 er 

en god investering.

Kverneland 6516 Rotor
Ballediameter: 1,2x0.6 – 1,65 m

Indføringsystem: SuperFeed rotor

Binding: Garn, net, dobbeltgarn

Kverneland 6516 SC-14
Ballediameter: 1,2x0.6 – 1,65 m

Indføringsystem: SuperCut-14 knive

Binding: Net dobbeltgarn

Kverneland 6516 SC-25
Ballediameter: 1,2x0.6 – 1,65 m

Indføringsystem: SuperCut-25 knive

Binding: Net

Kverneland 6520 Rotor
Ballediameter: 1,2x0.6 – 2,00 m

Indføringsystem: SuperFeed rotor

Binding: Garn, net, dobbeltgarn

Kverneland 6520 SC-14 
Ballediameter: 1,2x0.6 – 2,00 m

Indføringsystem: SuperFeed rotor

Binding: Net, dobbeltgarn

Kverneland 6520 SC-25
Ballediameter: 1,2x0.6 – 2,00 m

Indføringsystem: SuperCut-25 knive

Binding: Net

Fordele
• 2,2 m pickup med lille diameter for 

maksimal kapacitet.

• SuperCut-14 og 25 snitterotor giver 

tætpakkede baller.

• DropFloor fjerner hurtigt og effekt 

eventuelle blokeringer.

• 3 trykzoner, der alle kan justeres individuelt 

via kontrolboksen.

• Nem og simpel montering af netruller.

• Styring via ISOBUS.
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Kvernelands ballepressere 
gør rent bord

Designet tillader en smal 
transportbredde
For at begrænse den store 2,2 meter 

pickups totalbredde er trækket til pickuppen 

placeret på indvending side og giver derved 

en transportbredde, som kun er afhængig 

af hjulspecifi kationen. Det betyder, at det 

ikke er nødvendigt at fjerne støttehjulene til 

pickuppen under transport.

Indvending transmission giver en smal 

transportbredde.

Den store presrulle komprimerer skåret, for at 

sikre en mere jævn fordeling af materialestrøm. 

Det giver en bedre fordeling af afgrøden ind i 

ballepresseren, reducerer faren for blokeringer og 

sikrer samtidig en øget opsamlingshastighed. 
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Overlegen udformning 
og ydelse
En af hemmelighederne bag den store effektivitet hos de nye Kverneland 6516 

og 6520 er den 2,2 m bredde pickup, som har fl ere unikke detaljer at byde på. 

5 rækker pickup fjedre og den høje rotationshastighed sørger for, at hele skåret 

samles op, selv i meget korte afgrøder.

Belastningen på pickupfjederrækkerne holdes på et minimum ved hjælp af 

to støtteoplejringer og to separate kulissestyr i begge ender af pickuppen. 

Sikkerhedskobling er standard.

 

Støttehjulene på pickuppen er robuste, lette 

at justere og udstyret med brede dæk. Den 

indvendige transmission sikrer, at hjulene holder 

sig indenfor ballepresserens bredde.

SuperCut-25 modellerne kan bestilles med det 

nye AutoLevel ophæng, som sikrer, at pickuppen 

fl yder jævnt over ujævnheder i marken. 

Fordele
• 2,2 m bred pickup.

• 5 rækker med pickup fjedre.

• Dobbeltsidet kurvestyring.

• Pickup med 2 kulissestyr i midten.

• Pickup med lille diameter.

• Presrulle til komprimering af skåret 

er standard.

• AutoLevel ophæng kan leveres til 

SuperCut-25 modellerne

• Smal transportbredde.

AutoLevel sikrer en nøjagtig og tæt opsamling af 

afgrøden, selv under meget vanskelige forhold.
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Med den nye Kverneland ‘DropFloor’ 

funktion kan chaufføren hurtigt og nemt 

fjerne eventuelle blokeringer direkte fra 

traktorsædet. Bunden i pressekanalen 

sænkes hydraulisk fra traktoren, kraftudtaget 

aktiveres for at fjerne blokeringen og fører 

afgrøden gennem rotoren, hæv bunden igen 

og forsæt arbejdet. Nemt og bekvemt uden 

at noget af afgrøden går til spilde. 

Optimalt flow i selv de mest 
vanskelige skår

‘DropFloor’ fjerner 
hurtigt blokeringer

Optimal kapacitet
Kverneland 6516 og 6520 er udstyret med 

effektive og højtydende fødesystemer for 

maksimal gennemløb under alle forhold. 

Vælg mellem SuperFeed rotor, SuperCut-14 

eller SuperCut-25 snitterotor og få netop 

den model, som passer dig og dine behov. 

Alle modeller er udstyret med DropFloor, der 

hurtigt og effektivt fjerner blokeringer direkte 

fra traktorsædet.
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SuperCut-14 snitterotor 
SuperCut-14 snittesystemet giver et hurtigt 

og effektivt fl ow ind i ballekammeret. 

Snittelængden på 70 mm er det ideelle 

valg for tætpakkede rundballer med god 

ensilagekvalitet. Ballerne er samtidig lettere 

at dele op i forbindelse med udfodring.

Hver kniv er beskyttet mod eventuelle 

fremmedlegemer med fjedre. Kniven 

returnerer automatisk til arbejdsposition, 

så snart forhindringen er passeret. SuperCut-14 har individuel beskyttelse af 

knivene med fjedre.

SuperFeed rotor sikrer et effektiv fl ow af afgrøde 

under alle forhold.

SuperCut-25 snittesystemet er med en teoretisk snittelængde på 40 mm 

den optimale løsning, hvis du ønsker en meget kort afgrøde i ballen. Den 

korte og præcist snittede afgrøde sikrer faste og lufttætte baller for optimal 

ensileringskvalitet.

Chaufføren har fuld fl eksibilitet og kan vælge at bruge 25, 13, 12 eller 0 knive. 

Under vanskelige og krævende forhold er det muligt at bruge halvdelen af knivene 

om morgenen og den anden halvdel om aftenen, så der sikres en hel dags optimal 

udnyttelse af presseren, uden at det går ud over snittekvaliteten.

Dobbelt beskyttelse af knivene
SuperCut-25 er udstyret med dobbelt beskyttelse af knivene mod eventuelle 

fremmedlegemer. Hver kniv er beskyttet med fjedre og kan bevæge sig i to 

retninger. Hvis kniven rammer en lille forhindring, afviger den blot bagud, uden at 

det får indfl ydelse på snittekvaliteten. Hvis en større hindring rammer kniven, drejes 

den nedover til en sikker position. Kniven returnerer automatisk til arbejdsposition, 

så snart forhindringen er passeret.

SuperCut-14 snitterotor. 

SuperCut-25 snitterotor

Fordele
• SuperCut-25 snitterotor med en teoretisk 

snittelængde på 40 mm.

• SuperCut-14 snitterotor med en teoretisk 

snittelængde på 70 mm.

• SuperFeed rotor med høj kapacitet.

• DropFloor, der hurtigt og effektivt fjerner 

blokeringer.

SuperFeed rotorsystem sikrer høj 
kapacitet
Med SuperFeed rotorsystem opnås et 

imponerende fl ow med høj kapacitet af alle 

typer afgrøder og under alle forhold.
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‘Intelligent Density’ er den smarte 
genvej til perfekte rundballer

Nem og hurtig optimering af dine 
rundballer
Hver afgrøde er forskellig og kræver særlig 

behandling. Nu giver det nye ‘Intelligent 

Density’ fra Kverneland dig muligheden for 

at vælge det, som er bedst for din afgrøde. 

3 separate trykzoner i ballen, der hver især 

kan justeres individuelt i forhold til diameter 

og tæthed, gør det muligt at skræddersy 

ballestrukturen til netop dine ønsker.

Hvis du skal presse halm og ønsker så tunge 

rundballer som muligt, vælg da maksimal 

tæthed i alle 3 zoner. 

Forvalg af balletæthed 

sker i 3 zoner: kernen, 

midten og kanten af ballen.

Diameter (D) og tæthed 

(P) kan justeres i 3 etaper 

via kontrolterminalen.
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Sådan fungerer 
‘Intelligent Density’ 

Skal du presse hø? Vælg en blød kerne så 

rundballen stadig kan ånde, mens du trinvis 

øger tætheden mod yderkanten af ballen.

Skal du presse ensilage? Reducer tætheden 

i kernen og midterzonerne. Med ‘Intelligent 

Density’ fjerner du usikkerhedsmomentet ved 

ballepresning.

 

Ensilage, hø eller halm
Ballekammeret på Kverneland 6516 og 6520 

er udviklet til brug i alle afgrøder og føler 

sig hjemme i både ensilage, hø og halm. 

De to ballepressere har en ballestørrelse 

fra 0,60 og op til henholdsvis 1,65 og 

2,00 m. Ballediameteren justeres let via 

kontrolterminalen. 

Ballekammeret i ‘Intelligent Density’ 

systemet består af en kombination af 3 ruller 

og 5 endeløse bælter, som sikrer en optimal 

ballerotation med minimalt afgrødespild, selv 

under meget tørre forhold.

De to aggressive ruller, som er placeret 

forrest i ballekammeret, rengøres konstant 

af to skraberuller, der gør dem ideelle til 

indsats i selv våd ensilage. Rullerne sikrer en 

hurtig opstart af balleformationen under alle 

forhold. 

I takt med at ballen vokser i ballekammeret, 

udsættes drivremmens spændegreb for en 

stadig større modstand fra 2 hydrauliske 

cylindre og en fjederstrammer. I takt med 

at ballens diameter vokser, øges ballens 

tæthed også. 

Resultatet er meget faste baller. 

Halmballerne har en mere robust yderskal 

og er derfor bedre beskyttet mod dårligt vejr, 

men ensilageballerne bevarer deres form, så 

de er lettere at stable og håndtere.

Kverneland 6516 og 6520 er udstyret med 

5 holdbare endeløse bælter uden samlinger, der 

sikrer lav vedligeholdelse.

De to ruller, placeret forrest i ballekammeret,  

rengøres konstant af to skraberuller. Det gør 

Kverneland 6516 og 6520 ideelle til indsats i våd 

ensilage og sikrer, at balleformningen starter 

med det samme.

Fordele
• Ballediameter fra 0,60 m og op til hhv. 

1,65 og 2,00 m.

• Fleksibelt ballekammersystem til ensilage, 

hø eller halm.

• 3 forskellige trykzoner, justerbar via 

kontrolterminalen.

• 5 endeløse bælter, der sikrer lav 

vedligeholdelse.

• Det lille ballekammer ved ballens start 

sikrer høj tæthed helt ind i rundballens 

kerne.
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Hurtig og effektiv 
garn- og netbinding

Hurtig garnbinding med de effektive 

bindegarnsrør.

Praktisk og let tilgængelig lagring af net- og 

garnbinding – en god løsning specielt til lange 

arbejdsdage.

Perfekte baller, hver gang
Efter hvert job er du sikker på at efterlade 

en mark med perfekte baller. Kverneland’s 

net- og garnbinding sørger for pæne og 

tætpakkede baller, det gør dem lette at lagre 

og håndtere. 

Garnbinding
Automatisk garnbinding og de effektive 

bindegarnsrør, som starter på hver side 

af ballen, betyder at begge sider af ballen 

bindes samtidig og dermed spares tid. Ved 

at krydse trådene midt på ballen sikres, at 

der ikke er nogle løse ender på siden af 

ballen i slutningen af cyklussen. Systemet 

kan programmeres af chaufføren for at sikre 

rundballer af den bedste kvalitet under alle 

forhold. 

Garnet er jævnt fordelt over ballen. Trådene krydser hinanden på midten – ingen løse 

ender på siden af ballen.

De yderste tråde føres sammen.
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Netbinding
Nettet fødes til ydersiden af ballen gennem 

en ekstra bred indgangskanal, som også 

tillader et ekstra bredt net, hvis det skulle 

være nødvendigt.

Den meget lave arbejdshøjde for montering 

af ny netrulle og det enkelte bindesystem 

reducerer spildtiden og giver dig mere tid til 

ballepresning. Lagringsplads til 3 netruller 

betyder, at du ikke behøver bekymre dig 

om at løbe tør for net, når arbejdspresset er 

størst på lange og travle arbejdsdage.

Det enkle netbindingsystem sørger for, at nettet 

kan trækkes forbi kanten af ballen. Det 1,30 m 

brede net er bredere end ballekammeret og kan 

dermed trækkes hen over kanten på den 1,20 

m brede balle. Resultatet er gennemførte og 

perfekte baller.

Indbindingen og netrullen er synlige fra 

traktorsædet, så chaufføren kan holde øje med 

hele processen.
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• Justering af garn- og netbinding: antal 

netrunder, antal garnvindinger 

(på siden, i midten og centrum).

• Bindeinformation under indbindingscyklus.

• Manuel eller automatisk binding giver 

chaufføren fuld kontrol.

• Balletæller kan lagre op til 40 jobs, og 

registrere værdien fra de forskellige 

marker.

• Hydraulisk styring af pickup, knive og 

DropFloor.

Følgende funktioner styres med Focus og 

IsoMatch Tellus kontrolterminalerne:

• Ballediameter.

• Justering af balletæthed og blød kerne.

• Indikator der viser, hvordan ballen vokser.

• Formen på ballen vises i terminalen, og 

giver chaufføren mulighed for at justere 

køremønsteret for at opnå et optimalt 

resultat.

• Valg af garn- og netbinding.

Alt under kontrol med 
ISOBUS teknologi

Fuld kontrol over alle funktioner  

Focus kontrolterminal.
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Focus kontrolterminal
Focus terminalen er let at betjene med 

sin enkle og brugervenlige opsætning. 

Terminalen kan udover rundballepressere 

også bruge til andre redskaber fra 

Kverneland.

Focus terminalen giver dig via en stor og 

tydelig digital skærm fuld kontrol over alle 

funktioner fra traktorsædet. Focus overvåger 

og styrer alle nødvendige funktioner og giver 

dig en hurtig oversigt over alle relevante 

parametre. Kontrolterminalen styrer 

indbindingen automatisk, uden at chaufføren 

behøver at foretage sig noget.

ISOBUS – opnå forbindelse
ISOBUS 11783
Kverneland 6516 og 6520 er fuldt ISOBUS 

kompatible. Det betyder, at de kan tilkobles 

direkte på ISOBUS kompatible traktorer 

uden brug af en separat kontrolterminal. 

Standardisering af kontrolterminaler, 

nemmere kobling mellem redskab og traktor 

sammen med potentielt lavere priser på 

redskaber er blot nogle af fordelene ved den 

ISO 11783 standard.

Kverneland Group Mechatronics er førende i 

implementeringen af ISOBUS og er en 

af grundlæggerne af Agricultural Electronics Federation (AEF), der har til formål 

at udvikle og promovere ISO teknologi indenfor landbruget.

Alle store traktor- og redskabsproducenter har forpligtet sig til den nye standard, 

og det stigende antal traktorer og redskaber, som nu er ISO certifi ceret, bekræfter 

trenden. Hvis du allerede har en ISO 11723 kompatibel traktor, er det ikke 

nødvendigt at investere i en ekstra kontrolterminal til redskabet. Det sparer både 

penge og mindsker kompleksiteten.

Den fl este nye traktorer leveres stadig ikke fuldt ISO kompatible, og derfor tilbydes 

Kverneland 6516 og 6520 med Focus Terminalen eller den nye IsoMatch Tellus 

farveterminal.

IsoMatch Tellus
IsoMatch Tellus er en ny virtuel terminal, 

som byder på to skærme i én terminal. 

Den store 12” let programmerbare touch 

skærm har en ergonomisk udformning, som 

gør lange arbejdsdage mere behagelige. 

Det er muligt at tilknytte fl ere funktioner 

til terminalen, for eksempel et kamera. 

Dermed kan den nederste skærm bruges 

til at styre rundballepresseren, mens den 

øverste skærm er tilkoblet et kamera, der 

overvåger den færdige balle, som forlader 

ballekammeret. En anden mulighed er at 

bruge en af skærmene til at styre traktoren 

med. IsoMatch Tellus kan også bruges med 

andre ISOBUS kompatible redskaber.

IsoMatch Tellus kan også bruges sammen med 

andre ISOBUS kompatible redskaber.
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Kraftig transmission

Forskellige hjul- og dækmuligheder til forskellige 

markforhold.

Ballerampen sikrer, at ballen ruller bort fra 

bagdøren, så chauffører ikke behøver at bakke 

efter hver balle.

Hydraulisk eller luftbremse.

Hovedtransmissionerne for ballekammeret er 

kraftige kæder på 1¼”, som giver lang levetid 

og reducerer behovet for vedligeholdelse.

Automatisk smøring af kæden er standard 

på både Kverneland 6516 og 6520. 

Smøringsfunktionen aktiveres hver gang 

bagdøren åbnes.

Kraftudtaget er udstyret med vidvinkel og 

overbelastningskobling, som tilbagestilles 

automatisk. Dette er standard på alle 

modeller.

  

Ekstraudstyr
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Tekniske specifikationer

Model 6516 Rotor 6516 SC14 6516 SC25 6520 Rotor 6520 SC14 6520 SC25

Mål og vægt

Længde (m) 4,48 4,48 4,48 4,75 4,75 4,75
Bredde (m) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52
Højde (m) 2,70 2,70 2,70 2,82 2,82 2,82
Vægt (kg) 2990 3250 3520 3340 3600 3920
Ballekammer

Diameter min. (m) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Diameter max. (m)  1,65 1,65 1,65 2,00 2,00 2,00
Bredde (m) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Balleformation 5 bælter+3 ruller 5 bælter+3 ruller 5 bælter+3 ruller 5 bælter+3 ruller 5 bælter+3 ruller 5 bælter+3 ruller
Bælter (antal/mm) 5/200 5/200 5/200 5/200 5/200 5/200
Endeløse bælter • • • • • •
Ballerampe o o o o o o
Pickup

Arbejdsbredde (cm) 220 220 220 220 220 220
Antal fjederrækker 5 5 5 5 5 5
Fjederafstand (mm)  60 60 60 60 60 60
Presrulle • • • • • •
Pneumatiske støttehjul • • • • • •
AutoLevel pickup - - o - - o
Indføring

Indføringssystem Rotor SuperCut 14 SuperCut 25 Rotor SuperCut 14 SuperCut 25
Knivbeskyttelse, individuelt - • • - • •
Knivbeskyttelse, gruppe - - • - - •
Drop fl oor • • • • • •
Drift

1¼ “ kæder • • • • • •
PTO aksel med vidvinkel • • • • • •
Overbelastningskobling • • • • • •
Bindesystem

Garn (dobbelt) • - - • - -
Net o • • o • •
Garn og net o o - o o -
Betjening

ISOBUS • • • • • •
Focus o o o o o o
IsoMatch Tellus o o o o o o
Olieudtag 1EV+1DV+retur 1EV+1DV+retur 1EV+1DV+retur 1EV+1DV+retur 1EV+1DV+retur 1EV+1DV+retur
Hjul og aksler

15.0/55-17 • • • • • •
19.0/45-17 o o o o o o
500/45-22.5 o o o o o o
Hydrauliske bremser o o o o o o
Pneumatiske bremser o o o o o o
Øvrigt

Trækstand • • • • • •
PTO (omdr/min) 540 540 540 540 540 540
Min. kraftbehov (kW/hk) 45/65 55/75 69/95 50/70 60/80 74/100

•  = Standard    o = Ekstraudstyr   - = Ej tilgængelig  

Information i denne brochure er beregnet som generel information til globalt brug. Vi har gjort vort yderste for, at de givne informationer er så korrekte som muligt, dog tager Kverneland Group forbehold for
unøjagtigheder, fejl og forsømmelser som kan forekomme, hvilket også indebærer at den givne information ikke kan danne grundlag for en retssag imod Kverneland Group. Modeller, specifi kationer og 
ekstraudstyr kan variere fra land til land. Kontakt Deres lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konstruktion eller tilføjelse af nye funktioner uden at være forpligtet 
over for udstyr købt før eller efter sådanne ændringer er foretaget. Sikkerhedsafskærmninger kan være blevet fjernet fra de viste maskiner udelukkende af hensyn til illustrationen samt for at synliggøre 
specifi kke maskinfunktioner. For at undgå uheld må afskærmningen aldrig fjernes. Er det nødvendigt at fjerne afskærmning, f.eks. pga. vedligeholdelse, kontakt da nødvendig assistance eller en teknisk 
tilsynsførende ved Kverneland Group. © Kverneland Group Kerteminde AS 15
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Kverneland Group
Kverneland Group er en af de førende internationale
producenter og leverandører af landbrugsmaskiner og
serviceydelser. 

Fokus på innovation gør os i stand til at levere et unikt og komplet
sortiment af produkter i høj kvalitet. Kverneland Group tilbyder en unik
pakke af løsninger til landbrugsbranchen. Sortimentet dækker jord-
bearbejdning, såning, græsudstyr, gødningsspredere samt sprøjter.
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Originale reservedele
Kverneland produkterne er udviklet til at arbejde under
de strengeste forhold, dag efter dag, år efter år. Det
brede sortiment inkluderer græs- og fodermaskiner,
plove, jordbearbejdningsudstyr, såmaskiner, gødnings-
spredere og sprøjter. 

Kverneland Group har et yderst professionelt forhandlernet, som altid 
står klar til at yde service og teknisk support og til at levere originale 
dele af meget høj kvalitet.

Kverneland Group Danmark AS
Taarupstrandvej 25
DK-5300 Kerteminde, Danmark
Tel. +45 65 32 49 32, Telefax +45 65 32 42 24

www.kverneland.dk


