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Dostarczamy rolnikom i us³ugodawcom rozwi¹zania o jeszcze wy¿szej wydajności...
McHale Fusion Vario jest w pe³ni zintegrowan¹ praso-owijark¹, z³o¿on¹ z wysoko wydajnej prasy zmiennokomorowej
oraz zintegrowanego z ni¹ pierścienia owijaj¹cego. Fusion Vario mo¿e owijaæ nastêpuj¹ce typy bel:

SIANO/S£OMA

SIANOKISZONKA

Fusion Vario mo¿e produkowaæ bele ze s³omy i
siana o średnicy 0,6m – 1,68m.

Fusion Vario mo¿e produkowaæ bele sianokiszonki o
średnicy 1,1m – 1,45m.

STANDARDOWE WYPOSA¯ENIE
•

2.1-metrowy podbieracz z 5 rzêdami palców

•

Walec ugniataj¹cy pokos

•

System tn¹cy (15 no¿y z wysokowytrzyma³ym rotorem)

•

System odblokowania rotora (opuszczana pod³oga)

•

Podwójny napêd komory prasuj¹cej

•

Komora wyposa¿ona w 3 pasy bezkoñcowe

•

Wskaźnik wype³nienia komory

•

Opatentowany system przenoszenia beli

•

Pionowy pierścieñ owijarki

•

System sterowania i Touch

•

Wbudowana kamera

•

W pe³ni automatyczna obs³uga

INTUICYJNY PANEL STEROWANIA I TOUCH

• Du¿y graﬁczny wyświetlacz
• Ekran dotykowy
• Wbudowana kamera

Siano/S³oma

VA R I O

Fusion Vario jest maszyn¹ unikaln¹, w której wykorzystano dwa
nowe patenty ﬁrmy McHale.

OPATENTOWANY SYSTEM PRZENOSZENIA BEL
Gdy ramiê za³adowcze przenosi belê w kierunku pierścienia
owijarki, wa³ owijarki najbli¿szy komorze prasuj¹cej obni¿a siê i
obraca, zmniejszaj¹c wysokośæ transferu beli z komory do owijarki.
Ten opatentowany system transferu bel zapewnia ich szybkie
przeniesienie i mo¿liwie najwy¿sz¹ wydajnośæ.

OPATENTOWANY WA£ WY£ADUNKU BEL
McHale Fusion Vario z ³atwości¹ owija bele o średnicy od 1,1m
do 1,45m. Opatentowany wa³ wy³adunku dostosowuje swoje
po³o¿enie do rozmiaru beli zapewniaj¹c owijanie beli przez jej
środek, niezale¿nie od średnicy. Dziêki temu bela jest zawsze
prawid³owo owiniêta.
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Sianokiszonka

SYSTEM OWIJANIA

CECHY PIERŚCIENIA OWIJARKI

Wysokoobrotowy pionowy pierścieñ owijaj¹cy jest w stanie owin¹æ
belê o średnicy 1,25m czterema warstwami folii w ci¹gu 20 sekund
oraz sześcioma warstwami w 30 sekund.

•

Dwa podajniki folii o szer. 750mm

•

Czujniki zerwania folii

Podczas pracy w normalnych warunkach niezwykle wydajny proces
owijania koñczy siê przed sprasowaniem nowej beli. Platforma
owijarki jest wiêc zawsze gotowa na przyjêcie nowej beli.

•

£atwa wymiana folii

•

Niezawodne ciêcie i
przytrzymywanie folii

PIONOWY PIERŚCIEÑ
OWIJARKI

NIEZAWODNE CIÊCIE I
PRZYTRZYMYWANIE FOLII
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ŁATWA WYMIANA FOLII
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Dane techniczne
Wymiary i waga
D³ugośæ

6.3 m

Szerokośæ

2.94 m

Wysokośæ

3.3 m

Waga

6500 kg
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INTUICYJNA KONSOLA STERUJ¥CA I TOUCH

Podbieracz
Szerokośæ robocza

2100 mm

Belki z palcami

5

Rozstaw palców

70 mm

Blacha dociskowa pokosu

opcja

Wa³ dociskowy pokosu

standard

Boczne kó³ka prowadz¹ce

standard

Zespó³ tn¹cy
Liczba no¿y

15

Teoretyczna d³ugośæ ciêcia

65 mm

Zabezpieczenie no¿y

hydrauliczne

Obs³uga no¿y

hydrauliczna z kabiny

System odblokowania rotora

opuszczana pod³oga

Komora prasy
Średnica (m)

0.6 m do 1.68 m

Szerokośæ (m)

1.23 m

Rotor

rotor V660

Liczba pasów

3

Obwi¹zywanie siatk¹
Obs³uga

manualna lub automatyczna

System nak³adania siatki

naci¹g Vario

Pojemnośæ na rolki z siatk¹

1 + 1 zapasowa

Ustawienia obwi¹zywania

z kabiny na panelu

Napêd
Przek³adnia g³ówna

napêd dzielony

Zabezpieczenie przek³adni

sprzêg³o krzywkowe

Zabezpieczenie podbieracza

sprzêg³o ślizgowe

Smarowanie ³añcuchów

ci¹g³e

Napêd komory

podwójny

McHale Fusion Vario jest w pe³ni zautomatyzowan¹ prasoowijark¹. Panel steruj¹cy i Touch w przejrzysty i zrozumia³y
sposób pokazuje wskaźniki maszyny na du¿ym dotykowym
wyświetlaczu graﬁcznym.
•

Panel i Touch w po³¹czeniu z systemem load sensing
sprawia, ¿e proces prasowania i owijania bel jest w
pe³ni automatyczny.

•

Panel i Touch zosta³ wyposa¿ony w tyln¹ kamerê. W
trybie automatycznym obraz z kamery pojawi siê w
określonych momentach, takich jak przenoszenie beli
czy jej wy³adunek.

WY£ADUNEK BELI / STAWIACZ BELI (OPCJONALNIE)

Sterowanie
System obs³ugi

i Touch

Dzia³anie

w pe³ni automatyczne

Regulacja zbicia beli

z kabiny na panelu

Regulacja średnicy beli

z kabiny na panelu

Wbudowana kamera

standard

Inne
Oś

8 szpilek

Ogumienie

650/50R 22.5

Zapotrzebowanie elektryczne

12 V, oko³o 15 amp

Świat³a drogowe

standard

Ci¹gnik
Minimalny przep³yw oleju

45 l/min przy 180 bar

System hydrauliczny

otwarty / zamkniêty/ load
sensing

Minimalna wymagana moc

85kW (114KM)

Podczas wy³adunku beli tylny walec owijarki obni¿a siê i
owiniêta bela zostaje ³agodnie po³o¿ona na ziemi.
Z dodatkowym stawiaczem bel maszyna mo¿e obróciæ
belê o 90 stopni i ustawiæ j¹ pionowo, zmniejszaj¹c w ten
sposób ryzyko uszkodzenia folii.
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Firma McHale powsta³a jako sklep sprzedaj¹cy maszyny
rolnicze, który istnieje do dnia dzisiejszego. Doświadczenie
w bezpośrednim kontakcie z klientem koñcowym sta³o
siê znakomitym punktem wyjścia do stworzenia ﬁrmy
tworz¹cej maszyny rolnicze. Maszyny produkowane s¹
w wybudowanej specjalnie do tego celu fabryce, która
wykorzystuje najnowsz¹ robotykê i technologiê laserow¹.
Fabryka posiada akredytacjê ISO 9001/2008.
Wszystkie badania przeprowadzane s¹ z wykorzystaniem
wiod¹cych technologii. Podczas wdra¿ania nowych
produktów przechodz¹ one przez rygorystyczne testy,
a ca³y późniejszy proces produkcji podlega sta³emu
nadzorowi. Wszystko to sprawia, ¿e dostarczamy klientowi
produkt o najwy¿szej jakości oraz sprawdzonej konstrukcji.
T³umaczy to tak¿e dlaczego produkty McHale s¹
prawdziw¹ „inwestycj¹ w przysz³ośæ”.
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DOSTARCZANE PRZEZ:
Ballinrobe,
Co. Mayo,
Ireland
T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

www.mchale.net
LITERATURA TA JEST PRZEZNACZONA DO OBROTU NA CA£YM ŚWIECIE. ZE WZGLÊDU NA KONTYNUOWANIE POLITYKI ULEPSZANIA PRODUKTU, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY
KONSTRUKCJI I SPECYFIKACJI BEZ UPRZEDZENIA. PONIEWA¯ MASZYNY EKSPORTOWANE S¥ DO WIELU KRAJÓW, INFORMACJE OGÓLNE, ZDJÊCIA I OPISY POWINNY BYÆ TRAKTOWANE JAKO
PRZYBLI¯ONE I MOG¥ ZAWIERAÆ OPISY DODATKOWEGO WYPOSA¯ENIA, KTÓRE NIE JEST CZÊŚCI¥ STANDARDOWEJ SPECYFIKACJI. W CELUUZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI SKONTAKTUJ
SIÊ Z LOKALNYM DEALEREM / DYSTRYBUTOREM.

