
Keeps the wheels turning

RUNDBALLEPRESSER

GP 1270, GP 1270 KOMBI OG HIQ SMARTBALER



SOLID NORSK HÅNDTVERK SIDEN  1949

INNOVATIVE MASKINER MED UTGANGSPUNKT I 
PRAKTISK ERFARING

På 60- og 70-tallet økte Gjønnes produksjonen av 
landbruksorientert utstyr og Orkels produkter fikk 
raskt rykte på seg for å være solide, 
innovative, lønnsomme og lite vedlikeholds-
krevende.  Etterspørselen økte og flere ansatte ble 
involvert i produksjonen. Mange av de nye 
medarbeiderne var oppvokst på gård eller hadde 
bakgrunn fra landbruk, slik at de nye produktene  
var et resultat av praktisk erfaring og førstehånds 
kunnskap om landbrukernes behov.

FRA LOKAL SMIE TIL GLOBAL MERKEVARE

Hjulene snurret fortere og snart ble Orkel en sterk 
nasjonal  merkevare, anerkjent for sin unike kvalitet 
og innovative design. I 1986 ble den første Orkel-
pressa oppfunnet, og med runde gressballer, ble 

verdens øyne for alvor rettet mot Orkel. I dag er 
Orkel en internasjonal leverandør av noen av 
verdens tøffeste og solide rundballepresser, 
traktorhengere, kompaktorer, snøfresere, 
slåmakiner og river, representert i over 40 land på 
alle kontinenter.
Selskapet er en av de største produsentene av 
landbruks- og industrimaskiner i Norge og har en 
unik posisjon i hjemmemarkedet.

LIDENSKAP FOR INNOVASJON OG KVALITET I 60 ÅR

Selv om Orkel har blitt et internasjonalt selskap, 
ligger fabrikken fortsatt i Orkdal. Verkstedet har 
blitt større, produksjonen bredere og de ansatte 
flere. Likevel er målet fortsatt det samme som for 
60 år siden.  Å skape  verdens beste maskiner for 
landbruk og industri gjennom innovasjon og 
lidenskap for godt  håndverk.

I 1949, i en alder av 27 år, investerte orkdalingen Johan Gjønnes i et sveiseapparat. Hensikten var 
å skape et levebrød ut av å reparere kjelker og sykler til naboer og kjente. I en liten smie på 

Fannrem, ca. 45 kilometer sørvest for Trondheim, utviklet han gradvis virksomheten til produksjon 
av leker, sykler og enkle håndvogner skreddersydd for landbruket.



GP 1270S

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.

- Kompakt
- Oversiktlig
- Driftssikker
- God flyteevne

Glidelager, automatiske smøresystem for lager og 
kjeder, aggresive ruller og effektivt kuttesystem 
med rotor i Hardox/Raex stål gjør denne pressa 
meget godt egnet for krevende norske forhold.

SENKBAR KNIVBRU(DROP-FLOOR)
Alle Orkel GP 1270-presser har nå senkbar knivbru 
som standard. Ved en eventuell blokkering kan 
knivbrua enkelt senkes slik at blokkeringen frigjøres 
og mates inn i kammeret.

PICK-UP OG SNITTEVERK
En ny og større pick-up sørger for effektiv 
innmating. Økt bredde og dobbel eksenterdrift gjør 
pick-up’en bedre egnet til å takle større 
grasstrenger. Som standard leveres også vribare 
pick-up-hjul som er mer skånsomme mot 
underlaget. Snitteverket består av èn rotor i Hardox/
Raex høykvalitetsstål og 20 kniver med 
individuell knivsikring. Om ønskelig, kan alle 
knivene senkes eller for redusert kutting, kan 10 
kniver benyttes. 

NETTBINDESYSTEM
GP 1270S leveres nå med et nytt og bedre system 
for pålegging av nett. Systemet er tilpasset 
nettruller med en bredde på inntil 130 cm. Dermed 
er det mulig å legge på nett som går over kanten av 
ballen. Det er plass til ekstra nettrull på 3600 m.
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Forvalg, antall kniver Nettbindesystem



ISOBUS
Alle GP 1270-presser leveres med 
ISOBUS-styresystem som standard. Hvis traktoren 
har et integrert 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.

MEKANISK KAMMERLÅS
GP 1270-pressene har mekanisk kammerlås som 
holder bakluka lukket under fylling av kammeret.
Begge sidene av kammeret har trykksensorer som 
gjennom Orkel PLUS IV-monitoren gir føreren  
informasjon om fyllingsmengden samt  
fyllingsgraden på høyre og venstre side.

HJULUTRUSTNING                                                           
GP 1270S kan leveres med flere hjuldimensjoner for 
best mulig tilpasning til brukerens behov. 
Slik oppnås optimale kjøreegenskaper, samt god 
flytevne under alle driftsforhold. Bremser kan 
leveres som tillegg. 
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GP 1270S

Automatisk kjedesmøring Mekanisk kammerlås

Orkel  PLUS IV-monitor



GP 1270 KOMBI

Orkel GP 1270 Kombi er en betydelig 
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.

- En maskin – to jobber
- Gunstig vektfordeling  
- God fremkommelighet
- Solid konstruksjon 
- Lang levetid
- God flyteevne

SENKBAR KNIVBRU(DROP-FLOOR)
Alle Orkel GP 1270-presser har nå senkbar knivbru 
som standard. Ved en eventuell blokkering kan 
knivbrua enkelt senkes slik at blokkeringen frigjøres 
og mates inn i kammeret. 

PICK-UP OG SNITTEVERK
En ny og større pick-up sørger for effektiv 
innmating. Økt bredde og dobbel eksenterdrift gjør 
pick-up’en bedre egnet til å takle større 
grasstrenger. Som standard leveres også vribare 
pick-up-hjul som er mer skånsomme mot 
underlaget. Snitteverket består av èn rotor i Hardox/
Raex høykvalitetsstål og 20 kniver med 
individuell knivsikring. Om ønskelig, kan alle 
knivene senkes eller for redusert kutting, kan 10 
kniver 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. 

PAKKER
GP 1270 Kombi har en integrert pakker med dobbel 
satelittarm for 2 stk. 750 mm plastruller. Systemet 
har filmbrudds-automatikk som standard. Ved  
plastbrudd eller tom plastrull vil derfor  
automatikken sørge for at rundballen blir påført den 
angitte plastmengden. Når innpakkingen er 
gjennomført vil rundballen rotere en ekstra 
omdreining på pakkebordet, slik at plasten klistrer 
seg godt, og man unngår løse plasthaler. 
Rundballepakkerens innfesting og boggiens 
plassering sikrer god bakkeklaring og gir høy grad 
av vektoverføring til traktoren, noe som er svært 
fordelaktig ved pressing i bratt lende.
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LAGRING AV PAKKEPLAST
GP 1270 Kombi har et romslig kabinett på hver side 
som tilsammen gir plass til 10 plastruller. 
Kabinettene beskytter plastrullene mot ytre 
påvirkning og kan enkelt svinges til side for enkel 
tilgang ved vedlikehold av pressa. Nedfellbare 
filmholdere letter håndteringen av plastrullene.

HIT BREDPLAST-SYSTEM
Orkel GP 1270 Kombi har Orkel HIT-system som 
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 
bredplast enklere å håndtere under utfôring,  
spesielt hvis ballen er frosset, da bredplasten ikke 
setter seg fast på samme måte som nett.  
Bredplastrullen kan enkelt skiftes ut til nett hvis det 
er ønskelig. Bruk av bredplast er forresten en  
Orkel-oppfinnelse. 

Her er plastfordelene:
-Bedre tetting mot luft
-Mer stabil balleform
-Bevarer fôrkvaliteten
-Kun ett produkt (plast+plast)
-Enklere å fôre ut
-Ingen fastfrysing

HJULUTRUSTNING
Pressa leveres med boggi og hjuldimensjon 
500/55x20 som standard. Brems på alle fire hjul er 
standard. Kan også leveres med 560/45 R22,5, eller 
andre dimensjoner på forespørsel.

ARBEIDSLYS OG KAMERAOVERVÅKNING
Led Arbeidslys montert på pakker gir gode 
arbeidsforhold i mørket. Arbeidslys og kamera-
overvåkning på pakkeren er standard på GP 1270 
Kombi. Roterende varsellys er standard.

BALLERVERNDUK
Balleduken bak sørger for en skånsom avlasting. 
Den beskytter ballen ved avlasting og hindrer hull i 
pakkeplasten. 
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GP 1270 KOMBI

HIT Bredbplast-system

Lagring av pakkeplast

560/45R22,5 

Lys og kamera er standard på GP1270 Kombi



GP 1270-serien

ORKEL PLUS IV-MONITOR
Orkel PLUS IV-monitoren har en brerørings-farge-
skjerm. Betjeningen av pressa er enkel og intuitiv, 
der hovedskjermbildet gir en oversiktlig status for 
alle funksjoner, samt gir føreren muligheten til å 
tilpasse vitale funksjoner og arbeidsoperasjoner 
uten å måtte bytte skjermbilde. Videre kan 
monitoren lagre inntil 25 kundenavn/skifter, der 
detaljert informasjon om blant annet tidspunkt, 
balletall og kutteknivenes posisjon er tilgjengelig.  
Orkel PLUS IV-monitoren er AEF-sertifisert og 100% 
ISOBUS-kompatibel.

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

SYREUTSTYR(EKSTRAUTSTYR)
Orkel GP 1270-pressene kan leveres med komplett 
syreutstyr ferdig montert fra Orkel Direkte. Dette 
inkluderer toppmontert syrebom for jevn og sikker 
dosering samt valget mellom Serigstad DP 2000 for 
kanne eller fat, eller ProDevice PDH 10 membran-
pumpe. ProDevice PDH 10 leveres med elektronisk 
mengdejustering samt mulighet for lagring av 
kunder/skifter der totalt forbrukt mengde lagres i 
telleverket.

AGGRESIVE PRESSERULLER
Solide ruller utformet av kaldvalset helrør. Rullene 
har ingen sveisefuger noe som fører til økt stabilitet 
og driftsikkerhet. Aggresiv profil med 10 ribber gir 
høy ballerotasjon, stabil drift av HIT-systemet og 
mindre spill av gras.

AUTOMATISK SMØRING
Orkels rundballepresser har automatisk smøring av 
alle lagre på ruller, kammerhengsling og innmating. 
I tillegg automatisk kjedesmøring på alle kje-
der(unntatt drivkjede for pakkerens satelittarmer).

Orkel glidelager

Plassering av syrepumpe, GP1270S

Aggresive presseruller
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HIQ SMARTBALER

HIQ SMARTBALER
Stor kapasitet
Høy balletetthet
Høy fôrkvalitet

OPTIMALE PRESSEBETINGELSER
Med bruk av moderne teknologi, i både 
konstruksjon, elektronikk og hydraulikk, har Orkel 
HiQ alt som skal til for å presse harde, velformede 
rundballer, med god kvalitet.  Orkel HiQ er beregnet 
for å takle store mengder med gras og samtidig gi  
god kutting.  Overlasting av ballen går raskt i alle 
typer terreng.   

BALEWAY
Ekstrautstyr på HiQ smartbaler.  Viser vekt på hver 
enkelt balle.  Total vekt lagres i telleverk sammen 
med annen info.  Vekten gir en klar indikasjon for 
bruker om innstillinger på pressa under kjøring, 
samt et hjelpemiddel når fôrplaner skal settes opp.

REVERSERING AV PICK-UP OG ROTOR
Reversering av innmater/pick-up er standard og 
gjøres enkelt fra pressas styreboks.

HYDRAULISK KAMMERLÅS
HiQ smartbaler har et  kammer som låses 
hydraulisk.  Med dette systemet brukes  både  
traktorens kraftuttak og hydraulikk til  å 
komprimere  ballen.  Med denne typen 
kammerlåsing får du også muligheten til å justere 
ballens diameter fra  1,22 til 1,35 m.

STORE HJUL
Pressa leveres med 500/45 R 22,5 som standard. 
Kan også leveres med 560/45 R 22,5  eller 710/35 
R 22,5.

HØYERE BALLETETTHET
BEDRE FÔR
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FRA STYREBOKSEN HAR DU MANGE 
INNSTILLINGSMULIGHETER:
-Størrelse på ball.
-Antall lag plast både i kammer og på pakker.
-Automatisk utkobling av kniver.
-4 pressingsprogrammer for egne innstillinger.
-Lagringskapasitet for 50 skifter /kunder med detaljinformasjon.
-Enkel justering av syremengde, liter pr/balle eller pr/min.(NB. Prodevice syrepumpe).
-Vekt på balle  (ekstrautstyr).

HER ER PLASTFORDELENE:
 -Bedre tetting mot luft
 -Mer stabil balleform
 -Bevarer fôrkvaliteten
 -Kun ett produkt (plast+plast)
 -Enklere å fôre ut
 -Ingen fastfrysing

HIT-SYSTEM
Med Orkel’s patenterte HiT–system, (high 
tension) bytter du ut nettet med en bred plastfilm 
som legges på ballen.  Med bredplasten øker du 
både oksygenbarrieren og balletettheten. 
Bredplast gir deg en rekke fordeler fremfor nett.  

FLEKSIBILITET
Det unike Orkel HiT–system  gir deg økt 
driftssikkerhet og større fleksibilitet. 
Du kan også stille om systemet  til å kjøre med 
tradisjonelt nett, kun ved hjelp av et par tastetrykk 
i kontrollsystemet.

LAGER FOR PAKKEPLAST
HiQ smartbaler har  plass  til 3 ruller med 
pakkeplast på hver side.  Nedfellbare filmholdere  
med  gir lett håndtering av filmruller.  Lageret ligger 
under dekslene, som beskytter plasten for ytre 
påvirkninger.  Det er  mulig å kjøre pakkerarmer fra 
filmlageret 

FJERNBETJENING
Fjernbetjent start/stopp av pakker er standard.

STIGE
Gir enklere og sikrere adkomst til HIT-systemet.
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EKSTRAUTSTYR

BALEWAY
Ekstrautstyr på HiQ smartbaler.  Viser vekt på hver 
enkelt balle.  Total vekt lagres i telleverk sammen 
med annen info.  Vekten gir en klar indikasjon for 
bruker om innstillinger på pressa under kjøring, 
samt et hjelpemiddel når fôrplaner skal settes opp.

BALLEBRU
Beskytter ballen og gir en mykere avlessing av 
ballen.

MARKERINGSLYS
Øker synligheten under arbeid og transport etter 
veg.

BRANNSLUKKINGSAPPARAT
2 kg. pulverapparat.  En sikkerhet under tørre 
forhold

KAMERA
Gir enkel og god oversikt bakover på pressa.

BALLEVENDER
Setter ballen opp på høykant etter pakking.

SYREUTSTYR
Ekstrautstyr
Toppmontert syrebom for jevn og sikker dosering 

Serigstad  DP 2000 for kanne eller fat  
ProDevice PDH 10 membranpumpe

Unikt for Orkel-pressene: Prodevice PDH 10 leveres 
med elektronisk mengderegulering som justeres 
fra pressas styrepanel.  Total mengde lagres i 
telleverket.

SNITTEKNIV+
En ny kniv som omslutter kutterotoren mer, 
noe som gir enda bedre kutting av graset. 

DOBBEL KANNEBRAKETT
Brakett for 2 syrekanner. 
Funksjonell, oversiktlig og sikker løsning.
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TEKNISKE DATA

GP 1270S GP 1270 Kombi HiQ Smartbaler

Bredde (cm) vil variere noe ut ifra hjuldimensjon 274 299 273-319

Lengde (cm) 401 608 620

Høyde (cm) 232 265 280-300

Vekt (kg) vil variere noe ut ifra utstyr 3200 5400 5600

Hjuldimensjoner 500/55x20
500/60x22,5 

500/55x20
560/45x22,5

560/45R22,5 
710/35R22,5

Bremser O X, brems på 4 hjul X, brems på 4 hjul

Hjuloppheng Enkel aksel Boggi aksel Boggi aksel

Kammerstørrelse (cm) diameter x bredde 122x122 122x122 122-135x122

Antall ruller 18 18 18

Kammerlås Mekanisk Mekanisk Hydraulisk

Antall kniver (stk) 20 20 20

Innmaterrotor Raex/Hardox Raex/Hardox Raex/Hardox

Teoretisk snittlengde (mm) 52 52 52

Bindemekanisme Nett Nett/Bredplast Nett/Bredplast

Drift bindemekanisme Elektrisk Hydraulisk Hydraulisk

Bredde, pick-up (cm) 220 220 220

Hastighet, kraftuttak/PTO, standard 540 540 540

Alternativ PTO 1000 1000 1000

Styresystem ISOBUS ISOBUS Can Bus

Automatisk smøring X X X

Effektbehov (Kw/hk) avhengig av driftsforhold 120 135 135

Oljebehov, konstant pumping (I/min) 65 50-55

Min. behov hydraulikkuttak (stk) 2/3(med hyd.utkobling av snitteverk) LS LS

Sikring, drift pick-up rotor Brytebolt(slurekobling, tillegg) Brytebolt(slurekobling, tillegg) Slurekobling

Frikobling/reversering av inmaterrotor O O X

Kapasitet, pakker (ball/t) avhengig av driftsforhold 35-45 35-45 35-50

Forstrekkere, pakker (stk) 2x750mm 2x750mm

Filmkontroll, pakker X X

Forstrekk, pakker 70% 70%

Fjernbetjening start/stopp, pakker X

Lagringsplass filmruller, pakker (stk) 10 6

Syrebom. toppmontert O O O

Kannebrakett O O O

Ballevernduk/ballebru O X X

Ballevender O O

Arbeidslys på pakker X X

Markeringslys X X X

Kameraovervåkning O X O

Syrepume, Serigstad/Pro Device O O O

Stativ/brakett for 200 l fat O

Veiesystem for ferdigballe, BaleWay O

          O - Ekstrautstyr X - Standardutstyr
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Keeps the wheels turning

Orkel Direkte AS
Johan Gjønnes’ veg 25
N-7320 Fannrem

Tlf:  72 48 80 26 
www.orkel.no
salg@orkel.no


