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McHale 991 serien setter standarden for effektivitet og effektiv rundballepakking. Praktisk design,
kvalitetskomponenter og presisjonsoppbygging gjør 991 serien til et førstevalg for rundballeentreprenører
og bønder som ønsker kvalitet og konstant ytelse under alle forhold og terreng. Fullpakket med praktisk
og pålitelig utstyr er 991 serien designet med tanke på høy effektivitet. Se etter den hydrauliske
filmautomatikken, den effektive forstrekkeren som gir maksimal utnyttelse av filmen og det patenterte
bakkestøttende falldemper-systemet, så vil du se hvorfor 991 serien burde være ditt førstevalg. Som med
alle McHale rundballepakkere vil den effektive 991 serien gi deg en tettpakket rundball som øker
fôrkvaliteten, samtidig som miljøet beskyttes. 

FALLDEMPER SYSTEMET

HURTIGLADING AV FORSTREKKER

FILMAUTOMATIKK

“MCHALE SETTER STANDARDEN”

McHale sin hydrauliske filmautomatikk
kutter og holder filmen i posisjon, klar
til å pakke inn neste ball.
Filmautomatikken har en unik
konstruksjon og fungerer under alle
værforhold.

Det unike falldemper-systemet til
McHale er sannsynligvis den viktigste
innretningen på McHale sine maskiner.
Det er bare en McHale rundballepakker
som vil gi deg en bakkestøttet
falldemping som forsiktig senker
rundballen til bakkenivå, samtidig som
du fjerner all belastning på rammen. 
Når rullebordet stopper og løfter seg til
tipp-posisjon, vil den kraftige
falldemperen løfte seg hydraulisk for
«og krybbe» rundballen, mens en arm
presses mot bakken for å eliminere
rammetrykk på grunn av
vektoverføringen.

Montering av ny filmrull Låsing av ny filmrull





991 BE Elektronisk kontroll
Med elektronisk styring er pakkesyklusen
helautomtisk. Pakkeren kan også om ønskelig
betjenes med en radiostyrt fjernbetjening.
(Ekstra utstyr)

Kjørelys
Lysutstyr er standard på alle maskinene

Falldemper med sidetipp
Med sidetippen kan rundballene
forsiktig senkes til bakken og tippes over
på siden.

“Kvalitetskomponenter og praktisk design”

Ball- og rotasjonsteller
Tilgjengelig på alle typer bortsett fra
991BE. Funksjoner på telleren er:
Programmert antall lag med film, antall
runder som er telt, balleantall, antall
baller pr time og runder pr minutt.



Spaker på 991BE
Den elektroniske styringen kan
overstyres med spaker direkte fra
hydraulikksentralen.

Hjul
Store hjul (31 x 15,5 – 15) kan leveres
som ekstra utstyr.

Sikkerhetsbolt
En brytebolt beskytter girkassen når en
pakker inn misformede rundballer. 

Joystick kontroll – 991BJS
Med servo joystick sørger 991 BJS for
maksimal operatørkomfort. Automatisk
filmautomatikk er standard på denne
modellen.

   





Modeller og utstyr som passer ditt behov

991BJS991B–BC

991B - BC kommer med følgende utstyr
som standard

• 4 spaks betjening

• 750mm forstrekker
• Filmautomatikk
• Patentert falldemper
• Store hjul
• Ekstra filmrullholdere
• Løftearm
• Motvekt
• Støtteruller
• Bryteboltkobling

991BC har også

• 4 spaks kabelbetjening (3,5m)

• Auto stopp funksjon
(Rotasjonen startes og stopper 
automatisk ved programmert nivå)

Ekstra utstyr

Falldemper med sidetipp
55 % forstrekk
Kit for 500mm film
4,5m kabelsett

991BJS kommer med følgende som standard

• Enhåndsbetjent servo joystick styring

• 750mm forstrekker
• Filmautomatikk
• Patentert falldemper
• Store hjul
• Ekstra filmrullholdere
• Løftearm
• Motvekt
• Støtteruller
• Bryteboltkobling

Ekstra utstyr

Falldemper med sidetipp
55 % forstrekk
Kit for 500mm film

991BE

991BE kommer med følgende som standard

• Hel automatisk elektrisk styreboks
Maskinen lar deg velge mellom
følgende pakkesykluser

1.Automatisk pakkesyklus
2.Automatisk laste- og pakkesyklus
3.Automatisk laste-, pakke- og tippsyklus

• Automatisk løftearm
• Filmbruddsføler
• 750mm forstrekker
• Filmautomatikk
• Patentert falldemper
• Store hjul
• Ekstra filmrullholdere
• Løftearm
• Motvekt
• Støtteruller
• Bryteboltkobling

Ekstra utstyr

Falldemper med sidetipp
55 % forstrekker
Kit for 500mm film
Radiostyrt fjernbetjening
(991BER)



Tekniske spesifikasjoner
Slept modell 991B, 991BJS, 991BE, 991BER

Transportlengde         5.7m
Transportbredde        2.35m
Høyde til topp pakker bord      1.25m
Total høyde      2.46m
Vekt (ulastet)      1870 kg.
Hjul dimensjon           350 x 50 x 16
Løftekapasitet @ 170 bar 1100 kg.
Hastighet – bord (maks) 30 omd./ min
Tilkobling til traktor     Slepedrag
Sikkerhetskobling  Brytebolt/spennhylse
Smørepunkter  19 stk
Forstrekker – aluminium (70 %) 750/ 500mm
Film lag 2 + 2 eller 2 + 2 + 2



Oljebehov  22 l/ min @ 170 bar
Olje tilkobling 2 x 1/2” hurtigkobling
Elektrisk tilkobling 991B/ BC 12v/ 7 polet plug

991BJS 12v/ euro kontakt
991BE 12v/ fra batteri
991BER 12v/ fra batteri

Betjening 991B/ BC 4 spaks kabelstyring
991BJS joystick styring
991BE Elektronisk styreboks
991BER Elektronisk styreboks

med fjernbetjening
Dimensjoner ved eksport. Mål per stabel av to

Lengde 3.27m (10’9”)
Bredde/Høyde 2.30m (7’7”)



Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

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

www.mchale.net

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 finner sted i en moderne fabrikk, som
utnytter det siste innen laser og robotteknologi og
opererer i henhold til ISO 9001/2008 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".
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FORHANDLER :

ANSVARSFRASKRIVELSE 

Denne litteraturen er laget for distribusjon over hele verden. På grunn av en vedvarende politikk med produktforbedring, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner og konstruksjoner uten varsel. Siden maskiner eksporteres
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 standardutstyret. Ta kontakt med din lokale forhandler eller distributør
for nærmere informasjon.


