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Det profesjonelle valg

691

Rundballegriper

McHale’s rundballegriper med ruller og
spyd er enkel og robust.
Avstanden mellom rullene reguleres med
en hydraulisk sylinder, slik at griperen kan
håndtere alle ballestørrelser.

1 Roterende rullere
Rullene dreier på to rundballespyd. Med et
enkelt grep, kan rullene fjernes.

691 - Spesifikasjoner
Vekt

160 kg

Høyde

0.65 m

2’2”

Total lengde

1.42 m

4’7”

Arm lengde

1.19 m

4’0”

Max bredde

1.63 m

5’4”

Max avstand mellom armer

1.37 m

4’5”

Min avstand mellom armer

0.73 m

2’4”

Løftekapasitet

1100 kg

2425 lbs

Oljetilkobling

En dobbeltvirkende

2 Dobbelt rundballespyd
Med rullene fjernet, kan man håndtere to
baller samtidig. En på hvert spyd.

352 lbs

3 Skånsom håndtering
Ved transport av pakkede baller, vil rullene
absorbere bevegelsene rundballene får,
uten å skade filmen.

R5

Softgriper

McHale R5 softgriper er konstruert for en
effektiv og skånsom håndtering av
rundballer. Armene har stor kontaktflate
som gjør at ballen stabiliseres under
transport.

1 Kompakt konstruksjon
Softgriperen er designet for å holde ballen
så nær lasteren som mulig. Dette gir bedre
kontroll, stabilitet og balanse når det
håndteres tunge baller.

R5 - Tekniske spesifikasjoner
Vekt

160 kg

352 lbs

Høyde

0.59 m

2’0”

Lengde

1.42 m

4’7”

Avstand mellom senter arm (åpen)

1.65 m

5’5”

Avstand mellom senter arm (lukket) 0.67 m

2’3”

Løftekapasitet

1100 kg

2425 lbs

Oljetrykk (minimum)

150 bar

2250 lbs/sq.in

Hydraulisk tilkobling

En dobbeltvirkende spole

2 Arm design
Armene er konstruert slik at de griper
ballen uten å skade filmen. De har en slank
konstruksjon, slik at de lett kan skli mellom
to baller som står tett.

3 Låsbare armer og konstant grep
Begge armene kan låses hver for seg, slik at
den andre armen gjør hele bevegelsen. Dette
gir operatøren bedre kontroll på trange plasser. En kraftig hydraulisk sylinder utstyrt med
en antisigeventil, sikrer et konstant grep
mens ballen transporteres.

994 Rundballesplitter
McHale’s rundballesplitter kutter baller av
silo, høy, og halm raskt, og effektivt. Drevet
av en dobbeltvirkende hydraulisk sylinder,
kutter den rask gjennom ballen.
Med en kraft på 17 tonn, kutter den også
en gjennomfrosset ball uten problemer.

1 Transport av ball
Med kniven i øvre posisjon, kan splitteren
brukes til å transportere baller fra
lagringsplass til foringsplass.

994 - Spesifikasjoner
Vekt

230 kg

507 lbs

Kapasitet

Opp til 1,5m baller

Opp til 5’ baller

Bredde

1.25 m

4’2”

Høyde lukket

1.00 m

3’3”

Høyde åpen

2.20 m

7’3”

Lengde

2.05 m

6’8”

Løftekapasitet

1100 kg

2425 lbs

Oljetilkobling

En dobbeltvirkende spole

2 Kutting av ball
Når ballen er transportert til foringsplassen,
blir ballen enkelt splittet med den spesialkonstruerte kniven.

3 Transport av ball etter splitting
Når ballen er splittet, kan splitteren brukes
til å frakte de forskjellige delene av ballen
rundt på foringsplassen. Den gule
beskyttesesbøylen, beskytter dyr fra å
komme i kontakt med kniven.

HÅNDTERINGSUTSYR

Mchale Engineering ble startet i begynnelsen
av 1980årene. Fabrikken ligger Vest i Irland, i et område
med betydelig landbruksproduksjon.
Produksjonen av maskinene finner sted i en
moderne fabrikk utstyrt med det nyeste innen
laserbrennere og sveiserobotteknologi og
opererer innenfor ISO 9001/2000 bestemmelsen.
All forskning og utvikling utføres med ledende
spissteknologi. Under produktutviklingsprosessen g
jennomgår maskinene optimal testing.
Forbrukernes krav til maskiner med lang holdbarhet
og stor kapasitet, er en av hovedingrediensene Mchale
vektlegger under produktutviklingen.
Som et resultat av produktutvikling og testing,
leverer Mchale Engineering et produkt av
høyeste kvalitet og design.
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FORHANDLER :
Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland
T. 353 (0) 94 95 20300
F. 353 (0) 94 95 20356
E. sales@mchale.net

IMPORTØR:
Maskindrift A/S
4821 Rykene
Norge
Tel: 37 09 33 30
Fax: 37 09 34 66

Email: maskindrift@online.no
Web: www.maskindrift.no
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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.

