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A McHale 991 sorozat diktálja az iramot a hatásos és hatékony körbálacsomagolás területén. A praktikus
kialakítás, minŒségi alkatrészek és pontos tervezés teszik a 991 szériát azon gazdálkodók és vállalkozók elsŒ
választásává, akik kiváló minŒséget és egyenletes teljesítményt akarnak elérni, legyen az bármilyen körülmény
és talajviszony. A praktikus és megbízható 991 széria tervezésekor a leghatékonyabb mıködtetés volt a cél.
Tekintse át a hidraulikusan mıködtetett fóliavágó és megfogó rendszert, a hatékony fóliaadagolót, ami
optimalizálja a fólia felhasználást és a szabadalmaztatott, talajtámasztású bálaleadó rendszert és látni fogja, hogy
miért érdemes a 991 szériát választania. Az összes McHale bálacsomagolóhoz hasonlóan, a nagy teljesítményı
991 sorozat is szorosan fóliázott bálát készít, megtartva ezzel a bálában az összes természetes nedvet a nagyobb
tápérték érdekében, és egyúttal környezetbarát megoldást kínál.

Bálaleadó rendszer 

Gyorsan újratölthető adagoló 

Vág és tart 

„Diktálja az iramot” 

A McHale hidraulikusan mıködtetett

fóliavágó és megfogó rendszere vágja és a

következŒ bála csomagolására kész

pozícióban tartja a fóliát. Ez az

idŒtakarékos eszköz kiküszöböli a fólia

kézi újracsatlakoztatásának igényét. Ez az

egyedileg tervezett rendszer megbízhatóan

és egyenletesen dolgozik minden

idŒjárási körülmények között. 

Az egyedülálló tervezésı McHale által

Szabadalmaztatott Bálaleadó Rendszer

valószínıleg a McHale Gép egyik

legfontosabb jellemzŒje. Csak a

McHale Bálacsomagoló rendelkezik

talajtámasztású bálaleadó rendszerrel,

amely gyengéden engedi le a bálát

a talajra, lecsökkentve így minden alvázat

érŒ terhelést. Amikor a forgó asztal

megáll és billentési pozícióba kerül, a nagy

teljesítményı bálaleadó kar felemelkedik  a

bála védelmére, miközben egy

támasztóláb automatikusan leereszkedik

és megtámaszkodik a talajon. Így még a

nehéz bálákat is le lehet engedni a talajra a

legkisebb sérülés nélkül. 

Új fóliatekercs betöltése Új fóliatekercs rögzítése





991 BE Elektronikus
Vezérlőmonitor
A traktor fülkébe szerelhetŒ „Expert
sorozathoz” tartozó elektronikus
vezérlŒmonitor teljesen automatizálja a
csomagolási mıvelet funkcióit. Távirányítójának
használatával nincs szükség második traktorra
és még egy gépkezelŒre. 

Közúti világítás
A teljes közúti világítás minden modell
alapfelszereltsége. 

Bálafordító
A bálafordító lehetŒvé teszi a bálák
gyengéd leengedését a talajra úgy, hogy a
bálák a lapos végükön helyezkedjenek el,
ahol többrétegı a mıanyag fólia. Ez
csökkenti a fólia sérülésének esélyét
erŒs tarló esetén is.   

„Célszerű kialakítás és minőségi alkat

Bálacsomagoló Vezérlőmonitor  
A 991 BE típuson kívül minden modellhez
kapható. A bálacsomagoló
vezérlŒmonitor számolja a bála
fordulatot, tárolja az összesítŒ eredményt,
valamint kijelzi a bálák számát óránként,
illetve a bála forgási sebességét is. 



Vezérlőkarok a 991BE modellen
Négy vezérlŒkar segítségével a
kezelŒ kézi üzemmódban
megváltoztathatja az elektronikus
vezérlést és aktiválhatja az összes
csomagolási mıveletet. 

Kerekek  
Nedves talajhoz külön rendelésre
kaphatók extra méretı gumiabroncsok is. 

Nyírócsavaros védelem
A nyomatékhatároló egység megvédi a
hajtómıvet a nem megfelelŒ alakú
bálák csomagolásakor. 

„Joystick” Vezérlés – 991bjs

Az egykaros szervo joystick pontos
irányítást és könnyı mıködtetést biztosít
a traktor kabinból. Az automatikus
fóliavágó és megfogó alaptartozék ezen
a modellen. 

    trészek”



A modellek és jellemzőik az Ön igényeinek teljesítésére

A 991B-BC modell alaptartozékai:

• 4 karos irányítás    

• 750mm fóliaadagoló 
• fóliavágó és megfogó rendszer 
• Szabadalmaztatott Talajtámasztású 

Bálaleadó Rendszer
• széles, alacsony talajnyomású kerekek
• tartalék fóliatekercs tárolók 
• önfelszedŒ kar
• ellensúly
• bálatámasztó görgŒk
• nyírócsavaros védelem

A 991BC ezeken felül tartalmazza a
következŒket: 

• 3,5 méteres bowdenek (BC modell) 
• automatikus megállítás funkció

(A forgató kar zár két fordulat után, és 
megáll a beállított számú fóliaréteg 
elérésekor.) 

Választható extrák 
• bálafordító 
• fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz 
• adagoló készlet 500 mm – es fóliához
• 4,5 méteres bowdenek (991BC-hez)

A 991BJS modell alaptartozékai:

• Egykaros Szervo Joystick Irányítás 
(Minden funkció elérhető az egykaros 
joystickkal. Könnyed kapcsolás az egyes 
funkciók között az alacsony nyomású 
szervo hidraulikus rendszernek 
köszönhetően.) 

• automatikus vágás és fóliamegfogás

• 750mm fóliaadagoló 
• fóliavágó és megfogó 
• Szabadalmaztatott Talajtámasztású 

Bálaleadó Rendszer
• széles, alacsony talajnyomású kerekek
• tartalék fóliatekercs tárolók 
• önfelszedŒ kar
• ellensúly
• bálatámasztó görgŒk
• nyírócsavaros védelem

Választható extrák 
• bálafordító 
• fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz 
• adagoló készlet 500 mm – es fóliához

A 991BE modell alaptartozékai:

• teljesen automata elektronikus irányító 
egység, amely választási lehetőséget ad a 
felhasználónak 3 féle üzemmód közül: 

1. Automatikus csomagoló üzemmód 
2. Automatikus felvevő és csomagoló 

üzemmód 
3. Automatikus felvevő, csomagoló és 

lerakó üzemmód
• automatikusan felvevő emelőkar funkció 
• fóliaszakadás érzékelő 

• 750mm fóliaadagoló 
• fóliavágó és megfogó 
• Szabadalmaztatott Talajtámasztású 

Bálaleadó Rendszer
• széles, alacsony talajnyomású kerekek
• tartalék fóliatekercs tárolók 
• önfelszedŒ kar
• ellensúly
• bálatámasztó görgŒk
• nyírócsavaros védelem

Választható extrák 
• bálafordító 
• fogaskerekek 55% - os nyújtáshoz
• adagoló készlet 500 mm – es fóliához
• távirányító készlet letelepített 

csomagoláshoz (991BER)

991bjs991b–bC 991bE



Műszaki adatok
Vontatott kivitel (körbálához) 991B, 991BJS, 991BE, 991BER

Szállítási hossz 5,7m (19”) 
Szállítási szélesség 2,45m (8’2”)
Magasság a görgŒk tetejénél 1,25m (4’2”)
Teljes magasság 2,46m (8’1”)     
Súly (teher nélkül) 1870kg (4123lbs) 
Kerék méretek 350x50x16
EmelŒ kapacitás 170 bar-on 1100kg (2425lbs) 
Asztalfordulat (max.) 30 forgás/perc 
Kapcsolódás a traktorhoz vonórúddal
VédŒmechanizmus nyíró csavar / hasított hüvely
Kenési pontok 19
Adagoló – alumínium (70-55%) 750/500mm
Fólia rétegek 2+2 vagy 2+2+2

Hidraulikus követelmények 22 l/perc 170 bar-on
Hidraulikus összekötések 2 db  1/2" gyorscsatlakozóval 

Elektromos követelmények 991b/ bc 12V/7 pólusú csatlakozó
991bjs 12V/euro csatlakozó dugó 
991be 12V/akkumulátorról 
991ber 12V/akkumulátorról

Vezérlés 991b/ bc 4 karos bowdenes
991bjs egykaros joystick   
991be elektronikus vezérlŒ monitor 
991ber elektronikus vezérlŒ monitor 

+ távirányító

Export csomagolási méretek 2 db gépet figyelembe véve: 
Hossz 3,27m (10’9”)
Szélesség/magasság 2,3m (7’7”) 



Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

FoRGAlMAzó:

www.mchale.net
Ez a tájékoztató világszerte történŒ terjesztésre készült. Folyamatos termékfejlesztési politikánknak megfelelŒen, fenntartjuk a termék elŒzetes értesítés nélküli változtatásának jogát.
Mivel a gépeket számos, különbözŒ országba exportáljuk, azokat általános információkkal, képekkel és leírásokkal látjuk el; de ezek leginkább csak tájékoztatásul szolgálnak és olyan

opcionális felszereléseket tartalmazhatnak, amelyek nem részei az alap felszereltségnek. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítŒ partnerével. 

körbálacsomagoló
sorozat 991B

A McHale cég egy mezŒgazdasági gép kiskereskedelmi

vállalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér kiváló

alapot adott a mezŒgazdasági gépek tervezéséhez és

gyártásához, a végfelhasználóhoz fızŒdŒ közvetlen kapcsolat

miatt. 

A gyártás egy célszerıen kialakított gyártócsarnokban történik,

ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzák

és az ISO 9001/2000 minŒségbiztosítási rendszert mıködtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák

felhasználásával végzünk. A gépek szigorú tesztelésen esnek át a

termékfejlesztési folyamat során, és a gépek teljesítményét

folyamatosan nyomon követjük.   

Ennek eredményeképpen garantáljuk, hogy Önhöz a legjobb

minŒségı, specifikációjú és tervezésı termék jut el, amely

megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy

befektetés a jövŒbe.”


