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� Bygd på dagens GP 1260 plattform: 
!! - Glidelager!

!! - Hardox snitteverk med 20 kniver!

!! - HIT bredplast system!

!! - Automatisk smøring av lager og kjeder!

!! - Solid konstruksjon !

!! - God stabilitet!

!! - Høy driftssikkerhet!

!! - Utviklet av CNH i samarbeid med Orkel!

� GP 1270 – ei rundballepresse med dype norske røtter - spesielt godt tilpasset norske forhold!

Orkel – leverandør av solide rundballepresser

bygd for det norske landbruket i 30 år!



Orkel GP singel

Orkel GP  Combi

Ny styling



Drivlinje

� Oppgradering av driv- kjeder

• Nye kjeder har 3 til 4 ganger lengre levetid

� kjeder på kammerdrift

� kjeder på rotordrift

� Duplex kjedet - hoveddrift

Standard på Orkel GP 1270 S & 1270 Kombi



Pick- up

220 cm

� 5 pick- up rader

� Dobbel eksenterdrift

� 5,5 mm ståltykkelse i Pick-up tinder

� Komprimeringsrull over Pick – up er standard (Roller windguard)

� 220 cm arbeidsbredde

Vribare hjul er standard!

Pick – up hjulenes transportposisjon m. supportbrakett

Standard på Orkel GP 1270 S & 1270 Kombi



Snitteverk med “Drop Floor”

Drop floor, åpen pos. Drop floor, stengt pos.
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� Enkel fjerning av blokkeringer fra føreplass

� Stor åpning for effektiv virkemåte; inntil 120 mm

� Dobbel åpning – grunnet Drop Floor geometrien, åpnes

samtidig bunnplata både foran og bak. Hovedfordel:  de fleste

blokkeringer oppstår foran rotoren. Disse kastes effektivt

bakover ved største åpning.

� 0 – spill av gras! Legger ikke igjen gras på bakken når Drop 

Floor aktiveres. Fører må IKKE rygge tilbake å plukke opp gras

som har falt ned på bakken.

� Kniver går automatisk inn. Når Drop Floor heves igjen, går kniver automatisk ut. (Hvis

kniver sto i kutteposisjon først.)

� Merk: Separat spoleventil for betjening av kniver på singelpressa.

Orkel snitteverk i Hardox 400 stål.

Standard på Orkel GP 1270 S & 1270 Kombi



Manuelt valg av antall kniver i bruk (Manual knife selection)

20 Kniver

� Manuelt valg av hvor mange kniver som skal kobles inn; 3 posisjoner med gruppering 10A, 10B eller alle 20 innkoblet

� Reduserer daglig tidsbruk på vedlikehold (hvis kjøring med 10 kniver av gangen)

� Teoretisk kuttelengde på 52mm

� Individuell knivsikring, fjærbelastet – som dagens løsning!

20 kniver totalt med manuelt valg; 10/10/20

Håndtak for betjening av kniv bank,  dra og vri

system.

Standard på Orkel GP 1270 S & 1270 Kombi



Ruller, nytt design

Standard på Orkel GP 1270 S & 1270 Kombi

Sveis

Sveis

Gammelt design Nytt design

� 4 ribber

� 2 langsgående sveiser

� Sterkere rull, kaldvalset helrør

� Ingen sveising

� Mer aggresiv profil gir bedre ballerotasjon og 

mindre spill av gras

� 10 ribber istedet for 4



Nettbinding, 1270 S presse

Moderne og driftssikkert nettbindesystem!

Plassering, nettrull under bruk

Plass for 2 ekstra nettruller

� Tilpasset nettruller med 130 cm bredde

� “Over the edge” funksjonalitet

� Redusert nett-påleggingstid med ca. 20%

� Enkel innlasting av nettruller fra siden av pressa



Oppgradering av HIT system på kombi presse

“Over the edge”, nett og bredplast

� Bredere HIT kasse. Samme type som brukt på hiQ Smartbaler

� “Over the edge” nett og bredplast system. 

� Tilpasset bruk av ruller med bredde 1300 mm og 1400 mm.

� Plass til to ekstra ruller

� Enkel innlasting fra siden



ISOBUS elektronikk
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� Full ISOBUS kompabilitet (AEF seritifisert – TBC Nov. 2016)

� Modulære sikringsbokser – enkel og åpne – enkel tilgang

� Pressa kan leveres med eller uten CNHi Touchscreen monitor/farge display

� Intuitiv, lettbetjent og topp- moderne interface meny

Terminalboks (Baler controller)

Sikringsmoduler



Nøkkelfunksjoner i styresystem og styreboks

GP 1270 S & GP 1270 Kombi

� ISOBUS VT AEF godkjent

� GP 1270 Kombi; ekstra plast-på festing etter at plastikken er kuttet: For å unngå løse plastikk ender/haler på ferdigpakket ball, går pakkeren en ekstra ½ omdreinning for at de løse

endene/halene skal feste seg. (Avhengig av driftsforhold) Denne funksjonen må velges i monitoren. 

� Høyre og venstre grafisk kurve, for visning av fyllingsgrad i kammer

� Lettleselig og oversiktlig visning av alle presse- og pakkerdata i samme skjermbilde inkludert nett/bredfilmpålegging

� Lagring av inntil 25 skifter/kunder, med mulighet for å gå tilbake til en tidligere utført jobb, under arbeid.

� Hovedskjerm:

- Statusvisning

- Styring av funksjonene; arbeidslys, roterende varsellys, drop floor hev/senk, kniver ut/inn

- Hele presse prossesen kan styres fra monitor (man/auto innstillinger)

- 7 valgbare informasjonsikoner

� Justering av kammertrykk er fortatt manuelt, off cab.

� Diagnose system for alle sensorer, operative ventiler og rele’

� Eget skjermbilde for kjøring av alle funksjoner enkeltvis (Inkludert sikkerhetssjekk)

� Funksjon på pakker; automatisk kompensasjon for forstrekk, garantert 50% overlapp under alle forhold

� Som tidligere, filmbruddsautomatikk. Pakkeprosess fortsetter med en plastrull – fortsatt garantert 50% overlapping!                                                                                                             

� Double Bale Drop : Funksjon som kan benyttes ved pressing uten plastpålegging/pakkeplast. 

� To ferdige baller slippes av, med kort mellomrom i en automatisk prosess. Pakkerbordet fungerer som lagringsplass for den ene ballen, inntil ball nummer

to er ferdigpresset i kammeret.

� Kniver går automatisk inn ved fullt kammer signal (Kun GP 1270 Kombi!)

� Egen selvrense-funksjon av kniver kan velges.  Kniver går da automatisk inn, og ut. (Kun GP 1270 Kombi)



Pakker og lagring av pakkeplast

Plass for inntil 10 ruller

� Magasin med plass til 10 plastruller

� Magasinet kan svinges ut for enklere service-tilgang

� Enkel innlasting av plastruller

Individuell hengsling av hver

enkelt plastholder;  vippes

enkelt opp og ned ved

innlasting av plastruller.



Modell GP 1270 S GP 1270 Kombi

Kammerstørrelse (Bredde x diameter) 122 x 125 122x125

Effektbehov, minimum hk/Kw 120/90 135/100

Hydraulisk tilkobling til  traktor 1 dobbelt + 1 enkeltvirkende uttak (+1 hvis frikobling) Load Sense

Pick up; bredde, m 2,20 2,20

Pick up; flyt-funksjon Justerbar avfjæring Justerbar avfjæring

Pick up;  antall rader, stk 5 5

Pick up; antall tinder pr. rad, stk 16 16

Pick up; type hjul Vribare Vribare

Snitterotor RAEX/HARDOX RAEX/HARDOX

Antall snittekniver, stk 20 20

Teoretisk snittelengde, mm 52 52

Drop floor Standard Standard

Sikring, snittekniver Individuell fjærsikring Individuell fjærsikring

Frikobling av snitteverk Tillegsutstyr Tillegsutstyr

Antall ruller i kammer, stk 18  (kaldvalset, 10 ribber) 18 (kaldvalset, 10 ribber)

Bindemekanisme Nett Bredplast/Nett

Pakker, forstrekkere , stk - 2x 750

Filmkontroll, pakker - Standard

Pakke kapasitet pr. time, stk - 40 - 50

Spesifikasjoner



Spesifikasjoner

Modell GP 1270 S GP 1270 Kombi

Elektronisk styre system, type ISO BUS ISO BUS

Kontrollpanel, type Touch Screen fargemonitor, 26cm diagonal mål Standard Standard

Justering av kammertrykk Utføres fra kontrollpanel Utføres fra kontrollpanel

Bremser, type Tillegsutstyr Hydraulisk

Smøresystem, kjeder, type Automatisk kjedesmøring Automatisk kjedesmøring

Smøresystem, opplagringer Automatisk lagersmøring Automatisk lagersmøring

Arbeidslys på pakker - Standard

Kameraovervåkning på pakker - Standard

Hjul dimensjoner:

Standard

Alternativ

500/60 x 22,5

500/55 x 20

560/45R22,5

500/55 x 20

Bredde, mm 2 740 2 990

Lengde, mm 4 013 5 900

Høyde, mm 2 329 2 950

Vekt, kg 3 100 4 900

Annet tillegsutstyr:

- Frikobling av snitteverk

- Pnaumtiske bremser (luftbremser)

- Slurekobling på Pick-up fremfor brytebolter

- Ballevender (setter rundballene på høykant)




