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STANDARD SPESIFIKASJONER

• Svingbart drag

• Ekstra kraftig vidvinklet drivlinje

• Breddejustering fra førerhus

• Indikator for høydejustering av rotorer

• Samlede fettnipler*

• Justering av tindarmvinkel

• Svingbare hjul

• Girkasser for store hastigheter

• Hjul 380/55 – 17

• Transporthøyde under 4 meter

• McHale heavy duty design

Byggende på sitt omfattende utvalg av 
grashøstemaskiner, introduserer nå McHale 
sine R 62-72 & R 68-78 samleriver.
McHale sine samleriver har blitt testet i verdens vanskeligste forhold, for å kunne levere en maskin som er 
effektiv og pålitelig i alle slags terreng. McHale sin samlerive er en ideell maskin for de som ønsker å få det 
beste fôret ved å lage en luftig streng. Rivene leverer en perfekt streng for effektiv pressing eller innhøsting.
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SAMLEDE FETTNIPLER*

JUSTERING AV TINDARMVINKEL

*Kun tilgjengelig på R 68-78



Svingbare hjul med enkel oppbygging og lite vedlikehold, mestrer 
selv de krappeste svingene og gir utmerket veistabilitet.

Riven er spesielt designet for å gi høy bakkeklaring på vendeteig 
eller skåreklaring. Senterdefl ektoren beveger seg automatisk i 
arbeidsposisjon når riven foldes ned. 

MCHALE R 62-72 & R 68-78
McHale sine senterleverende samleriver kan brukes til å rake fl ere 
slåmaskinrader sammen, eller til å ranke opp gress som er bredslått 
på jordet. Rivene er kraftige, men skånsomme mot avlingen, og gir 
den perfekte forberedelsen av skåren.

Rotorene er senter-opphengt, og begge rotorene opererer med likt 
marktrykk over hele den justerbare arbeidsbredden, for å gi den 
perfekte skåren.

STYRING & BAKKEKLARING

Den perfekte skår 
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Standard funksjoner 
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Tekniske spesifi kasjoner

Ved transport foldes rotorene opp, og beveger seg 

ned i en låseposisjon. Som et resultat, trenger 

ikke tindarmene å fjernes for transport. Dette gir 

en transporthøyde under 4 meter. 

McHale R 62-72 & R 68-78 leveres standard med 

380/55 -17 brede dekk som gir utmerket stabilitet 

på veien, samtidig som jordpakkingen minimeres. 

Transportkjøring er godkjent for 40 km / t

TRANSPORTROTORS & TINDER

Tindene på hver arm raker helt rent, 

og garanterer rent fôr i skårene. 

Tindebevegelsen kan justeres slik at 

operatøren kan justere vinkelen for 

når tindene skal slippe gresset, for 

å kunne imøtekomme forskjellige 

typer avlinger.

JUSTERING AV BREDDE FRA TRAKTOR

McHale R 62-72 & R 68-78 to-rotors 

samlerive tilbyr en rekke forskjellige 

arbeidsbredder som illustrert i 

tabellen ovenfor. Den variable 

arbeidsbredden justeres hydraulisk 

fra førerhuset. 

Spesifi kasjoner R 62-72 R 68-78

Samling av 3 meters ranker 2 skårer 3 skårer

Montering til traktor Trekkarm Trekkarm

Monteringskategori Kat 1 & kat 2 Kat 1 & kat 2

Justering av arbeidsbredde fra førerhus (m) 6.2 m - 7.2 m 6.8 m - 7.8 m

Antall rotorer & rotorhjul 2 rotorer/ 4 hjul pr. rotor 2 rotorer/ 6 hjul pr. rotor

Rotor diameter (m) 2.8 m 3.2 m 

Antall armer 11 13

Antall tinder pr. arm 4 4

Tind diameter (mm) 10mm / 3 viklinger 10mm / 3 viklinger

PTO hastighet (rpm) 540 RPM 540 RPM

PTO drivlinje Y girboks Y girboks

Hydraulisk tilkobling 1 x enkeltvirkende & 1 x dobbeltvirkende 1 x enkeltvirkende & 1 x dobbeltvirkende

Fettsmøring Fettnippler Samlede fettnipler

Aksel & hjul 6 bolter – 380/55/17 6 bolter – 380/55/17

Transportbredde 2.84 m 2.84 m

Transporthøyde 3.75 m 3.99 m

Lengde 6.05 m 6.05 m

*Maksimal arbeidsbredde bestemmes av operatøren, basert på avlingsforhold, grunnforhold og den ferdige skårbredden som kreves. 
Når R62-72 er justert til over 6.8 meter, lager den en bred skår perfekt for en fi nsnitter.

**



McHale har utviklet seg fra et gårdsverksted med 
maskinutsalg, som fortsatt eksisterer i dag. Denne 
bakgrunnen har gitt et utmerket grunnlag for design 
og produksjon av landbruksmaskiner, på grunn av 
direkte kontakt med sluttbrukeren.  Produksjon fi nner 
sted i en moderne fabrikk, som utnytter det siste 
innen laser og robotteknologi og opererer i henhold til 
ISO 9001/2015 bestemmelsen.

All forskning og utvikling utføres med ledende 
spissteknologi. Under produktutviklingsprosessen 
gjennomgår maskinene optimal testing, og maskinens 
ytelse blir konstant overvåket.Som et resultat 
av produktutvikling og testing, leverer McHale 
Engineering et produkt av høyeste kvalitet og design, 
som også forklarer hvorfor et McHale produkt virkelig 
er ”en investering i fremtiden”.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne litteraturen er laget for distribusjon over hele verden. På grunn av en vedvarende politikk for produktforbedring, forbeholder vi oss retten til å endre spesifi kasjoner og konstruksjoner uten 
forvarsel. Siden maskinene er eksportert til mange forskjellige land, bør generell informasjon, bilder og beskrivelser som er gitt, tas som omtrentlige, og kan inneholde ekstrautstyr som ikke er en 
del av standardspesifi kasjonen. Ta kontakt med din lokale forhandler / distributør for ytterligere informasjon.

LEVERT AV:

Ballinrobe, 
Co. Mayo, 
Ireland

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

www.mchale.net
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Byggende på sitt omfattende utvalg av 
grashøstemaskiner, introduserer nå McHale 
sine R 62-72 & R 68-78 samleriver.

HØYDEJUSTERING

SAMLEDE FETTNIPLER*

*Kun tilgjengelig på R 68-78




