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Lihtne kasutada, valikus automaatne või 
manuaalne kiletamine. 

 
Kiletaja mähkimisalus on madala kliirensiga, mis tähendab mugavat ja madalat pealelaadimist, 
mähkimist ja väljalaadimist. Need lihtsad ja töökindlad masinad on aastakümneid olnud väga nõutud. 

Pealelaadimiskahvel tõstab rulooni automaatselt mähkimisaluse keskele. Rulooni mass on ühtlaselt 
jagatud kiletaja ja traktori rehvidele. Vastupidav mähkimisalus on varustatud kolme kettajamil tugirullikuga, 
mis kinnituvad otse alusele. Neli külgmist rullikut hoiavad rulooni külgsuunas paigal. Rulooni madal 
mähkimisjärgne maapinnale langemiskõrgus ja kummimatt vähendavad vigastusi, eriti oluline on see 
ebatasasel põllul. Sideliner 1520 versioonil on 1 mähkimiskonsool.  Sideliner 1520 M on manuaalselt 
juhitav, pööreteanduri ja ruloonide tükiarvu lugejaga. 

Tänu Sideliner 1520 A mudeli hüdraulika sünkroonimisele jääb ruloonikile ülekate ühtlane, kile 
mähitakse tihedalt ümber rulooni, tagades sellega eeskujuliku mähkimise, seega ka kiletatava sööda 
tipp-kvaliteedi.  Sideliner 1520 A teostab nii rulooni üleskorjamise, mähkimise kui ka kile 
lõikamise automaatselt. 

Lisana saab 1520 kiletaja kombineerida teise, täiendava mähkimiskonsooliga, mis teeb 
töötamise veelgi kiiremaks. 

 
ELHO on tootnud tuhandeid Sideliner 1520 ruloonikiletajaid 
ja edulugu jätkub. 

 
ELHO Sideliner 1520 
• Kerge kasutada 
• Madal raskuskese ja rulooni väike väljutuskõrgus 
• Kasutatav ka väiksemate traktoritega 
• Rulooni säästev pööramissüsteem; kõik mähkimisrullikud on vedavat tüüpi 
• Valikus kas 1 või 2 mähkimiskonsooli 
• Ruloonipööraja standardvarustuses 

 
ELHO Sideliner 1790 PRO – suure läbimõõduga ruloonide           
automaatne  kiletamine! 

 
Täisautomaatne kiletamisprotsess rulooni 
üleskorjamisest kuni väljalaadimiseni. 

 
ELHO mitmekesiste ruloonimähkurite perre on lisandunud uus liige. ELHO SideLiner 1790 Pro 
on meie valiku suurim kiletaja. Sellega saab hõlpsasti kiletada ruloone diameetriga 1.2…1.8 m. 

Suurimaks rulooni massiks on lausa muljetavaldavad 1600kg! Tugevad laadimiskäpad asetavad 
rulooni automaatselt otse kiletamisaluse keskele. ELHO SideLiner 1790 Pro on täisautomaatne kiletaja, 
mille kasutajasõbraliku juhtsüsteemi on loonud ELHO meeskond. Kahe 750mm mähkimiskonsooli ja kile 
suunajaga komplekt on standardvarustuses. 

Hüdrauliline veotiisli juhtimine võimaldab sujuvat ja mugavat kiletaja kasutamist. Kiletatud 
ruloonide hõlpsamaks transpordiks põllult on võimalik lisada masinale kas ruloonide pööramise 
ramp või pehme kummimatt. 

Rambi saab seadistada ruloone nii vasakule kui ka paremale pöörama. Kiletaja on 
standardvarustuses laiade, 17” rehvidega, sõidutulede ja poritiibadega. 

TEHNILISED ANDMED SIDELINER 1520 M SIDELINER 1520 A  TEHNILISED ANDMED SIDELINER 1790 PRO 

Juhtimine manuaalne automaatne  Juhtimine automaatne 

Kile eelpingutid, 750 mm, tk 1 1  Kile eelpingutid, 750 mm, tk 2 

Soovituslik rulooni läbimõõt, m 1-1,5 1-1,4  Soovituslik rulooni läbimõõt, m 1-1,8 

Soovituslik rulooni laius, m 1,2 1,2  Soovituslik rulooni laius, m 1,2 

Maks. rulooni mass, kg 1200 1200  Maks. rulooni mass, kg 1600 

Maks. kiletamiskiirus, p/min 35 35  Maks. kiletamiskiirus, p/min 40 

Rehvimõõt 26x12.00-12 26x12.00-12  Rehvimõõt 380/55-17 

Sõidutuled X X  Sõidutuled X 

Kiletaja mass, kg 790 850  Mass, kg 1480 

Pikkus, m 4,2 4,2  Pikkus, m 4,5 

Laius, m 2,5 2,5  Laius, m 2,85 

Kõrgus, m 2,7 2,7  Kõrgus, m 2,8-3,05 

Õlirõhk, bar 150-200 150-200  Õlirõhk, bar 180-200 

Õli läbivool maks./min, l/min 45/15 45/15  Õli läbivool maks./min, l/min 50/30 

Elektrilised ühendused, ISO/TR 12369 12V/10 Amp 12V/10 Amp  Elektrilised ühendused, ISO/TR 12372 12V/10 Amp 

Ühepoolse toimega hüdr.väljavõte 1 1  Ühepoolse toimega hüdr.väljavõte 1 

Hüdraulika vaba tagasivool 1 1  Hüdraulika vaba tagasivool 1 

 
 
 

X = Standard • O = Lisavarustus • – = Pole saadaval • Lisainfo: www.elho.fi 


