
Karta identyfikacyjna 

1. Data i miejsce badania: Oględziny maszyny wykonano w dniu 13.01.2021 około godziny 12:35 na terenie 

ABC ROL ul. Jagiellonów 9, 72-310 Płoty. 

2. Informacje dodatkowe: 

2.1 W oględzinach uczestniczył – brak uczestnika. 

2.2 Okazana dokumentacja środka technicznego: nie okazano żadnych dokumentów.. 

2.3 Okazano dokumenty potwierdzające własność środka technicznego: nie okazano żadnych 

dokumentów. 

2.4 Środek techniczny nie jest eksploatowany i przechowywany na parkingu. 

2.5 Przedstawiony środek techniczny nie był badany pod względem sprawności technicznej. 

        3.    Identyfikacja przedmiotu wyceny 

              3.1  Marka, model, typ: MCHALE F5600 
              3.2  Numer fabryczny: 713835 
              3.3  Rok produkcji: 2019 
              3.4  Przeznaczenie: Maszyna służąca do zautomatyzowanego procesu prasowania 
              3.5  Dane techniczne: 
 

Wymiary i waga F 5600 

Długość 4,05 m 

szerokość 2,58 m 

Wysokość 2,45 m 

Waga 3700 kg 

Podbieracz   

Szerokość robocza podbieracza 2100 mm 

Belki z palcami 5 

Rozstaw palców 70 mm 

Podbieranie krótkiego materiału żniwnego standard 

Walec ugniatający Opcjonalny 

Ponoszenie podbieracza Hydrauliczne 

Kółka prowadzące podbieracza 

(pneumatyczne) 
standardowe 

Zespół tnący   

Maksymalna liczba noży 25 

Teoretyczna Długość cięcia 46 mm 

Ochrona noży Hydrauliczna 

Obsługa noży Hydrauliczna z kabiny ciągnika 

System odblokowywania Opuszczana podłoga 

Komora prasy   

Średnica 1,25 m 

Szerokość 1,23 m 

System podawania do komory prasy Wysokowydajny rotor zespołu docinającego 

Liczba walców w komorze 18 

Łożyska walców 50 mm** 

Smarowanie automatyczny system ciągłego smarowania 

Owijanie siatką   

Obsługa Manualna lub automatyczna 

System owijania siatką  Vario 



Liczba rolek siatki w maszynie 1+1 zapasowa 

Regulacja siatki Z kabiny ciągnika 

Napęd   

Przekładnia główna Napęd dzielony 

Zabezpieczenie głównego napędu sprzęgło krzywkowe 

Zabezpieczenie podbieracza sprzęgło ślizgowe 

Smarowanie łańcuchów ciągłe 

Sterownie   

System sterowania expert Plus 

Obsługa automatyczna 

Regulacja gęstości Z kabiny ciągnika 

Inne   

Oś 8 szpilek 

Standardowe ogumienie 500/50-22,5 

Ogumienie opcjonalne   

Czujnik odrzutnika bel standardowy 

Światła drogowe standardowe 

Ciągnik   

Minimalna zapotrzebowanie mocy 75kW (100KM) 

Hydraulika 2 podwójne rozdzielacze suwakowe 

 

  3.6  Uwagi o pochodzeniu, stanie technicznym i eksploatacji. 
Środek techniczny dotychczas będący w finansowaniu bankowym. Brak informacji o dofinansowaniu z 
funduszy europejskich zakupu środka technicznego zostało wykorzystane. Środek techniczny w stanie 
bardzo dobrym. Brak komputera sterującego – koszt około 7000 zł netto. 

 


