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691 Hengeres bálamegfogó 

Biztonságos szállítás:2 3
A kezel� könnyen el tudja távolítani a
görg�ket, szabadon hagyva a két tüskét,
melyek használhatók egy vagy két 
fóliázatlan bála felszúrására és rakodására.     

A 691-es modellen kett�s m�ködés�
hidraulikus munkahenger biztosítja, 
hogy a görg�k a bálát biztosan és 
biztonságosan szállítsák. 

A szabadon forgó görg�k biztosítják a 
csomagolt bálák óvatos kezelését és
rakodását. A görg�k kovácsolt tüskékre 
vannak felszerelve, amelyek elegend�
teherbírással rendelkeznek még a 
legnehezebb bála esetén is. 

1 Szabadon forgó görgök: Eltávolítható görgök:

691 - M�szaki információ
Súly 160 kg 352 lbs

Magasság 0.65 m 2’2”

Teljes hossz 1.42 m 4’7”

Karok hossza 1.19 m 4’0”

Maximális szélesség (teljesen nyitva) 1.63 m 5’4”

Karok közötti távolság – nyitott állapotban 1.37 m 4’5”

Karok közötti távolság – zárt állapotban 0.73 m 2’4”

Terhelhet�ség 1100 kg 2425 lbs

Hidraulikus követelmény 1db kett�s m�ködés� hidraulikus kivezetés

Az egyszer�ség, sokoldalúság és az er� a
McHale 691 bálamegfogó f� jellemz�i. A
fóliázott bálák megfogását a kett�s
m�ködés� hidraulikus hengerrel mozgatott
görg�k végzik, így valósítva meg a bálák
biztonságos szállítását. 

Robusztus, kiváló min�ség� konstrukciója
és nagy emel� kapacitása miatt a McHale
691 a logikus választás az Ön számára. 



R5 Hengeres bálamegfogó

2 3
A bálakarok a fólia megsértése nélkül
fogják közre a bálát. A keskeny karok 
alkalmasak két egymáshoz közel rakott 
bála megfogására is. 

1 Közelség a rakodó jármúhöz: Bálakar kialakítása: Rögzíthet� karok és kiegyensúlyozott fogás :

A McHale R5 ideális a mez�n a végükre
állított bálák szállítására, és rakodására.
Használható továbbá a fóliázott bálák
összegy�jtése után, azok 90 fokkal történ�
elforgatására és a végükre állítására. 
Így tárolás közben jobban megtartják 
formájukat.

A bálakarok bármelyike rögzíthet�, miközben 
a rögzítetlen kar teljes tartományban 
elmozdulhat. Ez a kezel�nek könnyebb
irányítási lehet�séget ad sz�k helyeken is.

A robosztus kialakítású vezérl�szelepes
hidraulikus munkahenger állandó szorítóer�t
biztosit a bálán szállítás közben.

A R5 bálamegfogó úgy van megtervezve,
hogy a bálát a lehet� legközelebb tartsa 
a rakodó járm�höz. Ez jobb irányítást, 
stabilitást és egyensúlyt ad, még a 
legnehezebb bála esetén is. 

R5 - Technical Information
Súly 160 kg 352 lbs

Magasság 0.59 m 2’0”

Teljes hossz 1.42 m 4’7”

Karok középpontja 1.65 m 5’5”
közötti távolság - nyitva

Karok középpontja 0.67 m (open) 2’3” (open)
közötti  - zárva

Terhelhet�ség 1100 kg 2425 lbs

Minimális hidraulikus nyomás 150 bar 2250 lbs/sq.in

Hidraulikus követelmény 1db kett�s m�ködés� hidraulikus kivezetés



994 Szögletes bálamegfogó

2 3
A bálamegfogó elején egy forgó görg� 
található. Ennek segítségével a 
bálamegfogó karja végig tud futni a fóliázott
bála elüls� részén vagy be tud csúszni két
közel rakott bála közé, a csomagoló fólia
felsértése nélkül. 

A bálamegfogó könnyen beállítható 
különböz� bálaméretekhez..

A bálamegfogó hidraulikusan m�ködtetett
hátsó karral rendelkezik, ami finoman és
biztosan fogja meg a bálát. Ez ideálissá
teszi szállító járm�re, vagy tároló helyre
történ� lerakásra. 

1 Hátsó fogású kialakítás: Szabadon forgó görg�: Beállítás különböz� bálaméretekhez:

A McHale 601 BH gyorsan elvégzi a nagy
szögletes bálák mozgatását és egymásra
rakodását. Robusztus design-ja és biztos
fogása biztonságos és megbízható szállítást
garantál. 

994 - Technical Information
Súly 240kg 529lbs

Magasság 1,02m 3’4”

Max. hosszúság 1,81m 6’0”

Min. hosszúság 1,36m 4’5”

Legszélesebb fogással 1,43m (nyitva) 4’8” (nyitva)

(karok közötti távolság) 1,07m(csukva) 3’6” (csukva)

Legkeskenyebb fogással 0,98m (nyitva) 3’3”

(karok közötti távolság) 0,62m (csukva) 2’1” (csukva)

Emel� kapacitás 1100kg 2425lbs

Hidraulikus követelmény 1db kett�s m�ködés� hidraulikus kivezetés



1.3m, 1.6m & 2.0m Bálavágó

Bálavágás: Bálaszállítás vágás után:2 3
A bála az etetési területre szállítás után
tisztán elvágható a különleges tervezés� kés
segítségével. Kézi etetéshez több vágás is
végezhet�.

A bála kettévágása után a berendezés
használható a bála szállítására az etetési
területen. A sárga késvéd� védi az állatokat 
a kést�l. 

Blockcutters - Models & Specifications

Model Rams Centre Knife Weight (unladen kg) Capacity (l) Height/Depth (m)

1.30 m 2 X 90 mm N/a 365 503 0.79

1.60 m 2 X 90 mm N/a 410 621 0.79

2.00 m 3 X 90 mm Standard 585 769 0.79

Options - Push Off

On front mounted machines push offs can be used where there is not enough height on the boom to allow the machine to tilt into the feeder.

Amikor a kés a fels� pozícióban van, a
bálavágó használható a bála felszúrására,
majd annak elszállítására a rakodó területr�l
az etetési területre. 

1 Bálaszállítás:

Kombinálva az egyszer�séget és az er�t a McHale Bálavágó gyorsan, hatékonyan és tisztán vágja a
szilázs-, széna-, vagy szalmabálákat. 
Egy kett�s m�ködés� hidraulikus munkahengerrel mozgatott, egyedi tervezés� kés tisztán kettévágja a
bálát a közepén. A bálavágó használható szállításra, vágására és a vágott bála mozgatására az etetési
területen. 
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DISCLAIMER
This literature is designed for worldwide circulation. Due to a continuing policy of product improvement, we reserve the right to alter specifications and constructions without notice. As machines are exported to many different
countries, general information, pictures and descriptions are provided; these should be taken as approximate and may include optional equipment that is not part of the standard specification. Please consult your local dealer or 
distributor for further information.

A McHale cég egy mez�gazdasági gép kiskereskedelmi vál-
lalkozással indult, amely még ma is létezik. Ez a háttér
kiváló alapot adott a mez�gazdasági gépek tervezéséhez és
gyártásához, a végfelhasználóhoz f�z�d� közvetlen kapcso-
lat miatt. 

A gyártás egy célszer�en kialakított gyártócsarnokban
történik, ahol a legújabb lézer- és robot gyártási tech-
nológiát alkalmazzák és az ISO 9001/2000 min�ségbiz-
tosítási rendszert m�ködtetik.

Minden kutatást és fejlesztést házon belül, csúcstech-
nológiák 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 min�ség�, specifikációjú és tervezés� termék jut el,
amely megmagyarázza, hogy egy McHale termék valóban
„egy befektetés a jöv�be.”
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