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HIMAC - TOMAHAWK BÁLABONTÓ ÉS APRÍTÓGÉPEK 

telj. igény 50-70LE; TLT540/1000; saját tömeg 583-725kg; apríték méret 7-8cm; bálabontás 8-20perc 
 

 

Félig függesztett kivitel (rendelési cikkszámok lásd alább) 

A HIMAC – TOMAHAWK bálabontó és aprítógép 

szalma, szilázs, nedves fű illetve kemény bálák aprítá-
sára, állattartó telepeken takarmányozásra és almozás-
ra, kertészetekben a sorközök talajtakarására alkalmas.  
Típusválasztási segédlet: 
T4040/T5050 - száraz és silózott anyag aprításra 

T404M/T505M - száraz bálák aprításra 

 

Aprítható anyag: széna, szalma, kukoricaszár, takar-
mányrépa stb. 
A T széria apríték mérete alapfelszereltségben min. 7-8 

cm, max. 10-13 cm. Az ellenkés készlettel felszerelt 
gépek esetében rendkívül apró, 1,5-2 cm-es végtermék 
állítható elő. 

A T404M típussal120 cm átmérőig hengerbálákat, illetve hasábbálákat lehet aprítani. 
A T505M típussal 160 cm átmérőig hengerbálák, valamint hasábbálák apríthatók.  
A bálabontási idő 8-20 perc között változik, melyet nagymértékben befolyásolnak olyan tényezők, mint a bála tömege 
(tömöttsége), formája, nedvességtartalma, a kívánt vágási hossz, a kések állapota és a rotor fordulatszáma, stb.  

 

Az apríték kijuttatási módja a közvetlen kifúvástól kezdve, a magasban ürítésen keresztül a flexibilis műanyag csővel való 
szétterítésig – ez csak a T404M és 505M típusoknál áll rendelkezésre - egyénileg választható. A magasan ürítő készlet 
lehetővé teszi, hogy akár 3 m magasságban végezzük az apríték szórását pl. közvetlenül a keverő kocsira vagy magasan 

elhelyezett tárolóba. 

Alap felszereltség: 
Típus T4040 

bálabontó 

T5050 

bálabontó 

T5050XL 

bálabontó 

T404M 

bálabontó 

T505M 

bálabontó 

Cikkszám 1222530 1222540 1222550 1222560 1222570 

kifúvás elöl jobb, hátul baloldalon o o o o o 

nyomatékhatárolós kardántengely o o o o o 

32 mm lyukátmérőjű rosta - - - o o 
 

Műszaki adatok 

Típus T4040 

bálabontó 

T5050 

bálabontó 

T5050XL 

bálabontó  
T404M 

bálabontó 

T505M 

bálabontó 

Függesztés 3 pont, II. kategóriás 

Hosszúság (cm) 210 210 333 210 210 

Szélesség zárt ürítővel (cm) 200 200 200 198 198 

Szélesség nyitott ürítővel (cm) 205 205 205 206 213 

Garat mélység (cm) 155 155 278 155 155 

Garat átmérő (cm) 157 183 183 157 183 

Alsó ürítési magasság* (cm) 40 40 40 40 40 

Felső ürítőcső magassága (cm) 184 184 184 184 184 

Maximális terítési távolság (cm) TLT 540-nél 500, TLT 1000-nél 700 

Súly (kg) 633 725 n.a, 538 675 

Teljesítményigény (LE) 70 70 70 50 50 

TLT (ford./min) 540 és 1000 
* Adott méretek, ha a gép a földre van engedve. Munkahelyzetben a traktortól függően maximum 1m-rel növekedhetnek. 
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Opciók 

Típus 
T4040 

bálabontó 

T5050 

bálabontó 

T5050XL 

bálabontó 

T404M 

bálabontó 

T505M 

bálabontó 

Felső ürítőcső - - - 122259001 122259001 

Felső ürítőcső szilázshoz 122259002 122259002 122259002 - - 

30 cm toldat felső ürítőcsőre 122259003 122259003 122259003 122259003 122259003 

62 cm toldat felső ürítőcsőre 122259004 122259004 122259004 122259004 122259004 

Hidr. állítású terelőlemez ürítőcsőre 122259005 122259005 122259005 122259005 122259005 

Ø180mm műa. kiosztócső 7,5 m - - - 122259006 122259006 

Kiosztócső adapter - - - 122259007 122259007 

Kiosztócső függőleges - - - 122259008 122259008 

Ellenkés-készlet 505-höz - - - - - 

Ellenkés-készlet 606-hoz - - - - - 

Garatmagasító 30 cm 122259011 122259011 - 122259011 122259011 

Önbeálló támkerék 122259015 122259015 122259015 122259015 122259015 
 

   
Aprítókések 

 

Takarmányrépa 

 

Magasan ürítő garat  

 

 

 
Sorközök talajtakarása pl. eper vagy 

sárgarépa földeken 

Garatmagasítóval (122259011) 

 
Rosták (csak a 404M és 505M típusokhoz) 

 


