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991B
Inplastarserie för
runbalar

Det professionella valet
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"Sätter standarden"
McHales 991-serie sätter standarden för snabb och effektiv inplastning av rundbalar. Praktisk konstruktion, komponenter av
hög kvalitet och precisionstillverkning gör 991-serien till första valet för lantbrukare och entreprenörer som vill ha hög
prestanda under alla typer av förhållanden. Späckad med praktiska och tillförlitliga komponenter är 991-serien konstruerad
med tanke på användaren. Lägg märke till det hydrauliskt manövrerad klipp-och-hållsystemet, den effektiva försträckaren,
vilken maximerar utnyttjandegraden av plastfilm, det patenterade systemet med markstödsdämpare och du förstår varför valet
lätt faller på 991-serien. Som alla McHales inplastare ger dig den höga kapaciteten hos 991-serien en tajt inplastad bal med
alla naturliga safter för ökat näringsvärde samtidigt med minimal miljöpåverkan.

Dämparsystem
McHales patenterade och unikt
konstruerade baldämparsystem är
förmodligen en av de mest viktiga
funktioner på denna maskin. Endast en
McHale inplastare ger dig en
markstödsdämpare, vilken skonsamt
lägger av balen på marken och
samtidigt eliminerar all belastning på
maskinens chassi. När plastarbordet
slutar
rotera
och
lyfts
till
avlastningsposition, lyfts den extra
kraftiga baldämparen för att ta emot
balen samtidigt som markstödet
automatiskt sänks till marken. Tack
vare detta kan de allra tyngsta balarna
skonsamt avlastas utan några skador.

Klipp-och-håll
McHales hydrauliskt manövrerade
klipp-och-hållsystem,
klipper
av
plastfilmen och håller den stadigt i
position för nästa bal. Denna
tidsbesparande enhet eliminerar
behovet att manuellt återfästa
plastfilmen.
Med
sin
unika
konstruktion fungerar detta system
tillförlitligt och konsekvent under alla
väderförhållanden.

Snabbladdade försträckare

Laddning av ny rulle plastfilm

Låsning av plastfilmsrulle
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El-manövrerade 991BE
Expert manöverterminal automatiserar
alla funktioner i inplastningscykeln.
Användning av en infraröd fjärrkontroll
eliminerar behovet av en extra traktor och
förare.

Inplastningsmonitor
Tillgänglig till alla modeller förutom
991BE. Inplastningsmonitorn räknar
balrotationer, lagrar totalt antal balar
samt visar balar per timme och
hastighet för balrotation.

Vägbelysning
Alla modeller
vägbelysning.

är

utrustade

med

Balställare
Balställarfunktionen gör det möjligt att
skonsamt lägga av balarna stående på
dess plana sida där plasten är som
tjockast. Detta minimerar stickskador
vid inplastning av grödor med grova
stjälkar.

"Praktisk konstruktion och högkvalitativa ko
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Manövrering via joystick - 991BJS
En servoassisterad joystick ger noggrann
kontroll och enkel manövrering från
förarplats. Automatiskt plastfilmssläpp
är standard på denna modell.

Skydd via brytbult
Ett överbelastningsskydd via en brytbult
skyddar växellådan vid inplastning av
missformade balar.

Spakar på 991BE
Fyra spakar gör det möjligt för
användaren att manuellt styra den
el-manövrerade modellen och aktivera
alla inplastningsfunktioner.

Däcksutrustning
Breda däck finns som tillbehör för lågt
marktryck eller arbete på sanka marker.

komponenter"
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Modeller och funktioner för att passa dina behov

991B–BC

991BJS

991BE

991B - BC omfattar följande utrustning
som standard

991BJS omfattar följande utrustning som
standard

991BE omfattar följande utrustning som
standard

• Fyra manöverspakar

• Servoassisterad joystick (manövrering
via joystick med mjuk övergång mellan
funktioner och lättstyrd tack vare
lågtrycksservo)
• Automatiskt plastfilmssläpp

• El-manövrerad via Expert-terminal där
föraren kan välja från tre cykler:
1. Automatisk inplastning
2. Automatisk lastning och inplastning
3. Automatisk lastning, inplastning och
avlastning
• Automatisk lastarmsfunktion
• Filmbrottsensor
• 750 mm försträckare
• Klipp-och-hållsystem
• Patenterad markstödsdämpare
• Breda däck för lågt marktryck
• Hållare för plastfilmsrullar
• Självlastande arm
• Motvikt
• Balstödsrullar
• Överbelastningsskydd via brytbult

•
•
•
•
•
•
•
•
•

750 mm försträckare
Klipp-och-hållsystem
Patenterad markstödsdämpare
Breda däck för lågt marktryck
Hållare för plastfilmsrullar
Självlastande arm
Motvikt
Balstödsrullar
Överbelastningsskydd via brytbult

991BC omfattar även allt ovan inklusive
• 3,5 m kabel (BC-modellen)
• Autostopp-funktion (balrotationsspaken
låser efter två rotationer och stannar
efter inställt antal lager plastfilm)
Tillbehör
Balställarfunktion
55 % försträckardrev
500 mm försträckare
4,5 m kabel till modellen 991BC

•
•
•
•
•
•
•
•
•

750 mm försträckare
Klipp-och-hållsystem
Patenterad markstödsdämpare
Breda däck för lågt marktryck
Hållare för plastfilmsrullar
Självlastande arm
Motvikt
Balstödsrullar
Överbelastningsskydd via brytbult

Tillbehör
Balställarfunktion
55 % försträckardrev
500 mm försträckare

Tillbehör
Balställarfunktion
55 % försträckardrev
500 mm försträckare
Sats med fjärrmanövrering för stationär
inplastning (991BER)
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Tekniska data
Bogserad rundbalsinplastare 991B, 991BJS, 991BE, 991BER
Transportlängd
5,7 m
Transportbredd
2,45 m
Höjd till rullens överkant
1,25 m
Total höjd
2,46 m
Egenvikt
1870 kg
Std däckdimension
350x50-16
Lyftkapacitet @ 170 bar
1100 kg
Arbetshastighet plastarbord (upp till) 30 rotationer/min
Koppling till traktor
dragögla
Överbelastningsskydd
brytbult
Smörjpunkter
19
Försträckare - Aluminium (70-50 %) 750/500 mm
Filmlager
2 + 2 eller 2 + 2 + 2

Krav på hydraulik
Hydraulanslutningar

22 lit/min @ 170 bar
2 x 1/2'' hankopplingar

Krav för elanslutning

991B/BC
991BJS
991BE
991BER

12 v/7-stift
12 v/Euro-kontakt
12 v från batteri
12 v från batteri

Manövrering

991B/BC
991BJS
991BE
991BER

4 spakar
Joystick
El-manövrerad
El- & fjärrmanövrerad

Dimensioner för exportpacketering om 2
Längd
Bredd/höjd

3,27 m
2,30 m
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991B

Rundbalsinplastare

McHale har utvecklats från en maskinåter försäljar e , e n v e r k s a m h e t
som for tfarande existerar, till en framgångsrik tillverkar e av
vallmaskiner. Denna bakgr und har varit en utmärkt gr und för
utveckling och tillverkning av ef fektiva och kraftiga
lantbruksmaskiner.
Tillverkning sker i en specialbyggd pr oduktionsanläggning med det
senaste inom laser- och robotteknik. McHale är ackr editerade
e n l i g t k v a l i t e t s s t a n d a r d ISO 9001/2000.
All forskning och utveckling sker med egna r e s u r s e r. Maskiner na
går igenom hår da tester under utvecklingsfasen och maskiner nas
p r estanda mäts kontinuerligt.
S o m r esultat av detta, försäkrar McHale att pr o d u k t e n f å r e n
s p e c i f i k a t i o n o c h k o n s t r u k t i o n m e d h ö g s t a k v a l i t e t le v e r erad till
dig, vilket förklarar var för en McHale-pr o d u k t ä r e n s ä k e r
”investering för framtiden”.
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F5 rundbalspressar
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www.mchale.net
IMPORTÖR:

Castlebar Road, Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland.
Tel:
353 94 95 20300
Fax: 353 94 95 20356
Email: sales@mchale.net
Web; www.mchale.net

AGCO AB
Box 18
751 03 Uppsala
E-post: info@upp.agcocorp.com

Denna trycksak är ämnad för internationell användning. Med anledning av kontinuerlig produktutveckling reserverar McHale sig för rätten att ändra specifikationer och konstruktion utan meddelande. Då maskinerna exporteras till många olika
länderär informationen allmän med bilder och beskrivning, dessa kan innehålla utrustning som inte ingår i standardutrustning. Vänligen kontakta Din lokala återförsäljare/distributör för ytterliggare information.

