
www.mchale.net A professzionális választás

Körbála csomagoló
991L-LB-LBER-TBER991L



Földmı velŒk és géptulajdonosok ezrei számára a McHale a körbála csomagolók szinonímája – egy tökéletes márka sokat
próbált és bizonyított technológiával, masszív szerkezettel és megbízható teljesítménnyel. Igényei szerint a 991L sorozat
praktikus kiegészítŒkkel bŒvíthetŒ, mint például a hidraulikus vágó és fóliamegfogó rendszer, vagy a 750 mm-es
fóliaadagoló, mely optimalizálja a fólia-felhasználást. Mindezeket egy egyszerı  gombnyomással, sŒt akár távirányítóval
állíthatjuk. Csakúgy, mint az összes McHale bálacsomagoló, a nagy teljesítményı  991L sorozat is szorosan csomagolt
bálákat készít, mely megŒrzi a takarmány természetes nedveit, így a magas tápértékét is, miközben fokozottan óvja a
természetünket.

„távvezérlés”

„megbízható teljesítmény”

A McHale hidraulikusan
mı ködtethetŒ vágó és fóliamegfogó
rendszere a fóliát a vágás után olyan
pozícióban tartja meg, hogy az kész
legyen a következŒ bála
csomagolására. Ez az idŒtakarékos
megoldás szükségtelenné teszi a fólia
kézzel való újbóli beillesztését is.
A speciálisan megtervezett gép
minden idŒjárási körülmény között
megbízhatóan és egyenletesen
dolgozik.

Ha a gépet saját akkumulátorról
mı ködtethetŒ infrasugaras távirányítóval
mı ködtetjük, szükségtelenné válik a
külön kezelŒszemélyzet, vagy a második
traktor. Míg a gép az egyik bálát          cso-
magolja, a kezelŒ az elŒtte elkészített
bálát szállíthatja, helyére rendezheti. Ez a
gazdaságos és hatékony bálacsomagolási
eljárás a mı ködtetési költségek
akár 50%-os megtakarítását is
eredményezheti, míg a csomagolt bálák
kezelési igényét minimalizálja.

„Gyorsan újratölthetŒ adagoló”

Új tekercs behelyezése Új tekercs rögzítése

„vágás és tartás”
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Körbála csomagoló

991L-LB-LBER-TBER sorozat991L
mı szaki adatok:
Függesztett kivitel (körbálához) 991L, 991LB,

991LBER
Teljes hossz: 2,8m
Szállítási szélesség: 1,65m
GörgŒk tetejének magassága: 0,83m
Teljes magasság: 1,94m
Min. olajszükséglet percenként: 18 liter - 150 bar nyomáson 
Max. bálasúly: 1200kg
EmelŒkapacitás 170 bar nyomáson: 1100 kg
Súly (töltetlenül): 800 kg
Forgótányér sebessége: 30 fordulat/perc
Elektromos követelmények: 12V/dc 7 pólusú csatlakozó (991lb)

12V/akkumulátorról (991lber)
Vezérlés: 3 állású szelep és vezérlŒ monitor (991lb)

Elektromos doboz és távvezérlŒ (991lber)
Fólia tartók száma: 2
Adagoló – Aluminium 70/55% 750/500mm
VédŒmechanizmus: nyírócsavar / hasított hüvely
Zsírzási pontok: 11

750/500 adagoló 4 4 4

2 fólia tartó 4 4 4

BálavezetŒ orsók 4 4 4

Gyorsan csatlakoztatható rendszer 4 4 4

Vágás és tartás 4 4

VezérlŒ monitor a bálacsomagoláshoz 4 4

Teljesen automatizált / távvezérelt és manuális irányítás 4

modellek felszereltsége 991L 991LB 991LBER

A McHale cég egy mezŒgazdasági gép kiskereskedelmi vál-

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

alapot adott a mezŒgazdasági gépek tervezéséhez és gyártásához,

a végfelhasználóhoz fı zŒdŒ közvetlen kapcsolat miatt. 

A gyártás egy célszerı en kialakított gyártócsarnokban történik,

ahol a legújabb lézer- és robot gyártási technológiát alkalmazzák

és az ISO 9001/2000 minŒségbiztosítási rendszert mı ködtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstechnológiák fel-

használásával 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 meg-

magyarázza, hogy egy McHale termék valóban „egy befektetés a

jövŒbe.”

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. 
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