
ORKEL RUNDBALLEPRESSER 
HØY KAPASITET, HØY BALLETETTHET 

OG HØY KVALITET!



ORKEL DIREKTE
LEVERANDØR AV MASKINER FOR 

OPTIMAL GROVFÔRKVALITET                

FREDRIK TH. EVJEN
Daglig leder i Orkel Direkte

Orkel Direkte, med sine ansatte, innehar stor kompetanse på alle Orkel-produkter. Alle våre 
selgere rundt i landet har allsidig kompetanse på våre produkter, også som brukere. Orkel 

Direkte har i tillegg servicepunkter i hele landet, med gode serviceteknikere. 

Vår visjon er å være den fremste leverandøren av maskiner for optimal grovfôrkvalitet. Vårt 
slagord: Keeps the wheels turning!







GP 1270s
Kompakt, oversiktlig og driftssikker

BYGD FOR NORSKE FORHOLD

Orkel GP 1270S er en betydelig videreutvikling av våre meget 
populære GP 1260-presser, der de beste egenskapene i GP 1260 
er videreført, samtidig som flere viktige og etterspurte 
endringer er gjennomført. Glidelager, automatiske smøresystem 
for lager og kjeder, aggressive ruller og et effektivt kuttesystem 
med rotor i Hardox/Raex-stål gjør denne pressa meget godt egnet

for krevende norske forhold.

AGGRESSIVE PRESSERULLER OG ORKELS VELKJENTE GLIDELAGER
 
Solide ruller utformet av kaldvalset helrør. Rullene har ingen 
sveisefuger noe som fører til økt stabilitet og driftssikkerhet. 
Aggressiv profil med 10 ribber gir meget god ballerotasjon, stabil 
drift av HIT-systemet og mindre spill av gras. 

Alle Orkels rundballepresser har glidelagre for opplagring av 
rullene. Glidelagrene gir lengre levetid, enkelt vedlikehold og lave 
driftskostnader. Garanti på glidelagrene er 5 år eller 50.000 ball.

Aggressive ruller med 10 ribber. Glidelager.

GARANTI
2 år nygaranti

5 år/50.000 ball 
på glidelager



MEKANISKE KAMMERLÅSER

Orkel GP 1270-pressene har mekaniske kammerlåser som 
holder bakluka lukket under fylling av kammeret. Begge sidene av 
kammeret har trykksensorer som gjennom Orkel Plus IV-monitoren 
gir føreren informasjon om fyllingsmengde samt fyllingsgraden på 
høyre og venstre side.

PICK-UP OG SNITTEVERK MED FORVALG AV ANTALL KNIVER
 
En pick-up på 2,20 m sørger for effektiv innmating. Dobbel 
eksenterdrift gjør pick-up’en godt egnet til å takle større 
grasstrenger. Snitteverket består av en rotor i Hardox/Raex 
høykvalitetsstål og 20 kniver med individuell knivsikring. Om 
ønskelig, kan alle knivene senkes - eller for redusert kutting, kan 
10 av knivene benyttes. I tillegg kan knivene styres slik at de ved 
et kammertrykk angitt av operatøren, går ned og tillater ukuttet 
materiale i de ytterste lagene.

SENKBAR KNIVBRU/DROP FLOOR

Orkel GP 1270-serien har senkbar knivbru som standard. Ved 
en eventuell blokkering kan knivbrua enkelt senkes slik at 
blokkeringen frigjøres og mates inn i kammeret.

NETTBINDESYSTEM
 
Et driftssikkert system for pålegging av nett som er tilpasset 
nettruller med en bredde på inntil 130 cm. Systemet legger nettet 
over kanten på ballen. 

Nettbindesystem GP 1270s.

Forvalg antall kniver, 10/10/20.

GP 1270s med 710/45 R22.5-hjul. Pressa kan 
leveres med flere ulike hjulalternativer og 
bremser som tilleggsutstyr (se tabell på siste 
side).



SYREUTSTYR
 
Orkel GP 1270-pressene kan leveres med komplett syreutstyr 
ferdig montert fra Orkel Direkte. Dette inkluderer toppmontert 
syrebom for jevn og sikker dosering og automatisk syrestopp 
ved nettpålegging, avlasting av rundball og løft av pick-up. 
Du kan velge mellom pumper fra Serigstad eller ProDevice 
membran-pumper. ProDevice PDH10 leveres med elektronisk 
mengdejustering samt mulighet for lagring av kunder/skifter der 
totalt forbrukt mengde lagres i telleverket.  

ISOBUS INSIDE
 
Alle GP 1270-presser leveres med ISOBUS styresystem som 
standard. Hvis traktoren har et integrert kompatibelt ISOBUS-
system med en egnet monitor, kan den enkelte selv velge om 
den medfølgende Orkel Plus IV-monitoren eller den eksisterende 
monitoren i traktoren skal benyttes for å betjene pressa. 

Syrepumpas plassering på GP 1270s.





GP 1270 KOMBI
Moderne design og nyutviklede løsninger for høy effektivitet

TØFF, GJENNOMPRØVD OG DRIFTSSIKKER!
 
Orkel GP 1270 Kombi er en videreutvikling av den populære 
“Norges-pressa” GP 1260 HIT. Gjennomprøvde og driftssikre 
løsninger gjør denne pressa meget godt egnet til utfordrende og 
fuktige innhøstingsforhold, typisk for Norge.

AGGRESSIVE PRESSERULLER OG ORKELS VELKJENTE GLIDELAGER
 
Solide ruller i kaldvalset helrør uten sveisefuger, for økt slitestyrke 
og driftssikkerhet. Aggressiv profil med 10 ribber gir meget god 
ballerotasjon, stabil drift av HIT-systemet og mindre slitasje på 
kjeder og kjedestrammere. 

Alle Orkels rundballepresser har glidelagre for opplagring av 
rullene. Glidelagrene gir lengre levetid, enkelt vedlikehold og lave 
driftskostnader. Garanti på glidelagrene er 5 år eller 50.000 ball.

Aggressive ruller med 10 ribber. Glidelager.

Det Orkel-utviklede og patenterte HIT bredplast-systemet er utviklet slik at bred-
plasten legger seg over kanten på ballen. Et viktig poeng for god fôrkvalitet!

GARANTI
2 år nygaranti

5 år/50.000 ball 
på glidelager



MEKANISKE KAMMERLÅSER

Orkel GP 1270-serien er fastkammerpresser med mekaniske 
kammerlåser. Begge sidene av kammeret har trykksensorer som 
gjennom Orkel Plus IV-monitoren gir føreren informasjon om 
fyllingsmengde, samt fyllingsgraden på høyre og venstre side.

PICK-UP OG SNITTEVERK MED FORVALG AV ANTALL KNIVER
 
En solid og gjennomført pick-up på 2,20 m, med dobbel 
eksenterdrift, sørger for effektiv innmating. Snitteverket består av 
en rotor i Hardox/Raex høykvalitetsstål og 20 kniver med individuell 
knivsikring. Om ønskelig, kan alle knivene senkes - eller for 
redusert kutting, kan 10 av knivene benyttes. I tillegg kan knivene 
styres slik at de ved et kammertrykk angitt av operatøren, går ned 
og tillater ukuttet materiale i de ytterste lagene.

HIT-SYSTEM
 
Orkel HIT-system er standard. Dermed kan vanlig nett erstattes 
med bredplast. HIT-systemet øker balletettheten, øker 
oksygenbarrieren og dermed fôrkvaliteten, samt muliggjør 
innsparing i bruk av pakkeplast. I tillegg er bredplasten enklere 
å håndtere under utfôring, spesielt hvis ballen er frosset, da 
bredplasten ikke setter seg fast på samme måte som nett. 
Bredplastrullen kan også enkelt skiftes ut med en nettrull hvis det 
er ønskelig. 

GP 1270 Kombi med 710/35 R22.5-hjul. 
Pressa kan leveres med flere ulike 
hjulalternativer (se tabell på siste side).

Romslig kabinett på hver side som til 
sammen gir plass til 10 plastruller. Ned-
fellbare filmholdere letter håndteringen 
av plastrullene.

Arbeidslys og kamera er standard på GP 
1270 Kombi.



SENKBAR KNIVBRU/DROP FLOOR

Senkbar knivbru er standard på Orkel GP 1270-pressene. Ved 
en eventuell blokkering kan knivbrua enkelt senkes slik at 
blokkeringen frigjøres og mates inn i kammeret.

SYREUTSTYR
 
Orkel GP 1270-pressene kan leveres med komplett syreutstyr 
ferdig montert fra Orkel Direkte. Dette inkluderer toppmontert 
syrebom for jevn og sikker dosering og automatisk syrestopp 

ved plast/nettpålegging, åpning av kammer og løft av pick-
up. Du kan velge mellom pumper fra Serigstad eller ProDevice 
membran-pumper. ProDevice PDH10 leveres med elektronisk 
mengdejustering samt mulighet for lagring av kunder/skifter der 
totalt forbrukt mengde lagres i telleverket.  

ISOBUS INSIDE
 
Orkel Plus IV-monitoren er en stor og intuitiv berøringsskjerm, med 
enkel og logisk meny-oppbygning, som gir deg full kontroll over 
alle pressas funksjoner fra førersetet. Kjørebildet er oversiktlig og 
viser til enhver tid kammertrykk, fyllingsgrad og status på hver 
enkelt sekvens under plast/nettbinding, overlasting og innpakking. 
Pressa kan kjøre alle funksjonene helt automatisk, eller du kan 
velge å kontrollere enten alle, eller utvalgte sekvenser manuelt. De 
viktigste funksjonene kan 
justeres i samme 
skjermbilde. 

ProDevice PDH-10 
syreutstyr komplett.





HiQ SMARTBALER
Større ballediameter, høyere balletetthet og bedre fôr

EGNET FOR KREVENDE NORSKE FORHOLD
 
Orkel HiQ Smartbaler er ei profesjonell rundballepresse med 
hydraulisk regulering av kammertrykk og kammeråpning. Dette 
gir deg muligheten til å justere ballens diameter mellom 122 
cm og 135 cm fra styreboksen. HiQ har en solid og gjennomført 
konstruksjon, dimensjonert for pressing av rundballer med høy 
densitet og vekt. Doble kammervegger, kraftig drivlinje med doble 
høykvalitets-drivkjeder, glidelager på alle ruller og automatisk 
smøresystem for fett og olje for å nevne noe. 

ACTIVE CHAMBER CONTROL (ACC)

Høy balletetthet og vekt gir mer fôr i hver ball, dergjennom 
reduserte fraktkostnader, økt fôrkvalitet og redusert bruk av plast. 
Under pressing gir rullene, i kombinasjon med ACC-systemet, 
optimal densitet og balletetthet. ACC-systemet sørger for at 
bakluka er i bevegelse og kontinuerlig jobber mot massen i 
kammeret for å presse ut luft og øke komprimeringsgraden. 
Avhengig av driftsforhold, forbedrer teknologien ballens densitet 
med inntil 15% sammenlignet med ordinære fastkammerpresser.

HIT-SYSTEM

Med det Orkel-utviklede HIT-systemet kan nett erstattes med 
bredplast. Med bredplasten øker du både oksygenbarrieren og 
balletettheten. Bredplast gir deg en rekke fordeler sammenlignet 
med nett.

GARANTI
2 år nygaranti

5 år/50.000 ball 
på glidelager



REVERSERING AV PICK-UP OG ROTOR

Hvis en blokkering oppstår, kan innmater/pick-up reverseres. Dette 
gjøres enkelt fra pressas styreboks. 

FAST LOAD

For å opprettholde høy effektivitet sørger programvaren Fast Load 
for kjapp overlasting fra kammer til pakkebord. 

BALEWAY

Orkel HiQ Smartbaler kan leveres med veiesystemet BaleWay, som 
viser vekt på hver enkelt rundball. Total vekt lagres i telleverket, 
sammen med annen informasjon. 

FJERNBETJENING AV PAKKER

Pakkeren kan startes og stoppes ved hjelp av brytere plassert 
utvendig på pressa.

SYREUTSTYR

Hvis du velger å bruke membran-pumpa ProDevice PDH-10, styres 
tids- og mengdejustering fra pressas styreboks. Syreforbruket 
lagres i styreboksens telleverk. En sensorsats stopper 
syretilsetningen automatisk ved pålegging av film/nett og ved 
åpning av kammeret.

Orkel kan levere spesialtilpassede ruller med 
en mer aggressiv profil som tilleggsutstyr. 
Dette gir bedre ballerotasjon og økt drifts-
sikkerhet på HIT-systemet samt mindre 
slitasje på kjeder og lager.

Filmmagasin med nedfellbare filmholdere.

HiQ kan leveres med 710/35 R22.5-hjul som til-
leggsutstyr. Pressa kan leveres med flere ulike 
hjulalternativer (se tabell på siste side).



LAGRING AV PAKKEPLAST

Det kan lagres 3 ruller med pakkeplast på hver side av HiQ 
Smartbaler. Rullene lagres under pressas deksler, og er derfor 
beskyttet mot ytre påvirkninger. Nedfellbare filmholdere forenkler 
håndteringen av pakkeplasten. 

SNITTEKNIVER

Orkel-pressene kan leveres med snittekniv pluss som et alternativ 
til standardknivene. Pluss-kniven har en mer aggressiv profil, og 
ligger tettere på snitterotoren. Dette gir økt kutting.

BETJENES FRA FØRERSETET

De fleste valg og innstillinger gjøres fra pressas styreboks:
- Størrelse på ball
- Antall lag plast (bredplast og pakkeplast)
- Automatisk utkobling av kniver
- Valg mellom 4 ulike presseprogrammer (gras, høy, halm)
- Betjening av syrepumpe. Enkel justering av syremengde; 
   l/per ball eller l/per min. Syreforbruk lagres i telleverket  
   på styreboksen (kun ProDevice syrepumper)
- Lagring av opp til 50 skifter/kunderkunder
- Ballevekt (BaleWay, tilleggsutstyr)

Individuell 
knivsikring. 



TEKNISKE SPESIFIKASJONER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

GP 1270s GP 1270 Kombi HiQ Smartbaler
KAMMER 

Bredde (cm) 122 122 122

Diameter (cm) 125 125 122 - 135

Antall ruller 18 18 18

Kammerlåsing Mekanisk Mekanisk Hydraulisk (ACC)

STYRESYSTEM OG MONITOR

Orkel Plus IV-monitor Isobus Isobus -

Orkel HiQ-monitor - - Can Bus

PICK-UP OG SNITTEVERK

Pick-up-bredde (cm) 220 220 220

Antall pick-up rader 5 5 5

Antall tider per rad 16 16 18

Drivsikring, pick-up Brytebolt Brytebolt Slurekobling

Innmaterrotor Raex/Hardox Raex/Hardox Raex/Hardox

Antall kniver 20 20 20

Reverserbar innmaterrotor Nei Nei Ja

Teoretisk snittelengde (mm) 52 52 52

Forvalg antall kniver 10/10/20 Ja Ja Nei

NETT/PLASTBINDING

Bindemekanisme Nett/duckbill HIT(bredplast og nett) HIT(bredplast og nett)

PAKKER

Doble pakkerarmer med 750 mm forstrekkere (forstrekk 70%) - Ja Ja

Filmbruddsautomatikk - Ja Ja

Fjernbetjent start/stopp av pakker - Nei Ja

Lagringskapasitet, antall plastruller - 10 6

KRAV TIL TRAKTOR

Effektbehov (kW/hk) 60/80 90/120 104/135

Behov, antall hydraulikkuttak 3 Load sensing Load sensing

Min. behov, hydraulikkpumpe (l/min) - 65 50 - 55

PTO-hastighet, standard 540 (1000, tillegg) 540 (1000, tillegg) 540 (1000, tillegg)

MÅL OG VEKT*

Bredde med standard hjul (cm) 272 299 287

Høyde 215 265 280

Lengde 386 590 620

Vekt (kg) 3200 5400 5600

GP 1270s GP 1270 Kombi HiQ Smartbaler
HJUL

Standard hjul 500/60 x 22.5 560/45 R22.5 560/45 R22.5

Alternative hjuldimensjoner 500/55 x 20 
600/50 R22.5
710/45 R22.5

500/55 x 20 
710/45 R22.5

710/35 R22.5

Bredde med alt. hjul-
dimensjoner (cm)

500/55 x 20: 272 
600/50 R22.5: 291
710/45 R22.5: 324

500/55 x 20: 292 
710/45 R22.5: 319

710/35 R22.5: 319

ØVRIG UTSTYR

Bremser Tilleggsutstyr Standard, brems på 4 hjul Standard, brems på 4 hjul

Automatisk kjedesmøring Standard Standard Standard

Automatisk lagersmøring Standard Standard Standard

BaleWay (ballevekt) - Nei Tilleggsutstyr

Slurekobling, pick-up/rotor Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Standard

Arbeidslys på pakker - Standard Tilleggsutstyr

Kameraovervåkning - Standard Tilleggsutstyr

Sidemarkeringslys Standard Standard Standard

Ballevern-duk - Standard Standard

Ballebru Tilleggsutstyr - -

Ballevender/quarter turn - Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr

Syrebom, toppmontert Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr

Syrepumpe, Serigstad/
ProDevice

Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr

Stativ for 200l fat - - Tilleggsutstyr

Syrekannebrakett Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr Tilleggsutstyr

* Mål og vekt oppgitt for presser med standardutstyr.

Vi kan levere alternative dragløkker, eksempelvis:

K80 Ball Hitch Towing Eye          Dragøye 33mm Ball joint Eye Cat.2



25 ÅRS ERFARING MED RUNDBALLEPRESSER!



VI HJELPER DEG!
Vi vet at tid er en knapphetsfaktor ved innhøsting under 
krevende norske forhold. Orkel Direkte er kjent for høy 
servicegrad og produktkompetanse. Sammen med våre 
servicepunkter, står vi klare til å hjelpe deg hvis uhellet er ute!

25 ÅRS ERFARING MED RUNDBALLEPRESSER!



Forbehold om trykkfeil. Bilder kan avvike fra produktbeskrivelsen. 
Versjon 01A
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KONTAKT OSS
Hovedkontor
Johan Gjønnes’ veg 25
7320 Fannrem
NORGE

Salgsavdeling: 
+47 993 49 360

www.orkel.no

DIN LOKALE SELGER: 

Forhandler:

Keeps the wheels turning


