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Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og
entreprenører ...
Bønder og entreprenører over hele verden er under
press for å redusere kostnadene og øke produksjonen.
Løpende utvikling av jordbruksteknikker har ført til økt
behov for pålitelige og spesialiserte maskiner.
I løpet av det siste tiåret har McHale sine
rundballepresser vært i drift over hele verden, i noen av
verdens mest krevende forhold. De har utviklet et rykte
for effektivitet, høy pålitelighet, førerkomfort og topp
annenhåndsverdi.

McHale Fusion er kjent verden over for sin pålitelighet,
unike patenterte balleoverføring, vertikale pakkering og
høye effektivitet.
McHale Fusion 3 er laget for å gi bedre førerkomfort
og fleksibilitet, maksimere effektiviteten og redusere
vedlikeholdsintervallene.

Nett blir lagt på, og ferdigpakket ball tippet av.
TRINN 1

FORDELENE
1 Enkel overføring og redusert håndtering
Når den nedre delen av kammeret blir brukt som en
overføringsmekanisme, eliminerer den behovet for et
bevegelig pakkebord eller en løftearm til å frakte
ballen fra pressa til pakkeren.
Dette resulterer i raskere overføring og en kompakt
maskin med en total lengde på bare 5,8 meter.

2 Effektiv overføring av ball i bratt terreng.
Ballen blir direkte overført til pakkeren ved hjelp av
de fem rullene i det nedre kammeret. Det patenterte
overføringssystemet gjør McHale Fusion svært
pålitelig i alle typer terreng.

PATENTERT
OVERFØRING
AV BALLEN
MCHALE SIN PATENTERTE OVERFØRING AV BALLEN
TRINN 2

3

Sikker overføring av ball i bakker.

Når man jobber i ulendt terreng med noen kombimaskiner, kan det hende at ballen vrir på seg når den
skal overføres til pakkeren.
Med McHale Fusion 3 er disse problemene
eliminert, fordi ballen holdes i posisjon med hjelp av
sideveggene i kammeret. Resultatet av dette er en
sikker overføring uansett terreng.

4

En rask og myk overføring.

Overføringen av ballen skjer over hjulakslingen på
pressa. Dette reduserer belastningen på både traktor
og maskin. På grunn av enkeltheten i den unike
overføringen, er det minimalt med bevegelige deler
og elektroniske enheter. Alt i alt gir dette en mer
driftsikker maskin.

Fusion 3 - En helautomatisk høyeffektiv maskin
McHale Fusion 3 er utstyrt med en servobetjent
load sensing hydraulikkventil, som i kombinasjon
med en Expert Plus kontrollboks gjør presse og
pakkeprosessen helautomatisk.
Maskinen er utstyrt med en 25 knivers kutterenhet. Når
ballen er ferdig presset blir nettet påført automatisk.
Deretter åpner kammeret seg for å slippe ut ballen.
Den nedre delen av ballekammeret overfører ballen
til pakkeren. Når kammeret er lukket kan operatøren
fortsette pressingen og maskinen vil automatisk starte
pakkeprosessen.

Betjeningskomfort er i fremste rekke på denne
maskinen. Samtidig som maskinen kjøres langs
strengen, overvåker kontrollboksen kontinuerlig
maskinen og varsler føreren om eventuelle endringer
som kniv trykk, kniv stilling eller plast brudd.
Når ballen bak på maskinen er ferdig pakket, vil ballen
bli liggende og automatisk tippet av når neste ball i
kammeret er full og nettet blir påført.
Ved pressing i kupert terreng kan ballen tippes av når
operatøren selv ønsker det.

Press og pakk samtidig.
TRINN 3

5 Høy kapasitet.
Overføringen skjer i en operasjon, samtidig som
kammeret åpner og lukker seg for å slippe ut ballen.
Dette betyr at maskinen ikke bruker lengre tid på å
overføre ballen fra pressa til pakkeren, enn ei vanlig
presse bruker på å slippe ut ballen. Noe som igjen
betyr at overføringen ikke hindrer kapasiteten på
maskinen.

6 Høy hastighet
I praksis forsinker overføringen av ballen ikke
maskinens effektivitet. Ballekammeret deler seg
horisontalt (som skallet til en musling) og den nedre
delen av ballekammeret fungerer også som en
overføringsmekanisme for å overføre den ferdige
nettede ballen til pakkeren.
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6 Kutterenhet

1. Karosseri

4. Pick Up

Sidedekslene på McHale Fusion 3 er laget av
en tolags komposittblanding, som er i stand
til å absorbere de daglige slag og riper disse
maskinene kommer i kontakt med.
Når dekslene på maskinen er åpnet opp, har
operatøren enkel tilgang til alle maskinens
komponenter

Etter omfattende testing ble det besluttet at alle Fusion 3 skal
være utstyrt med en 2-meters galvanisert pickup. Pickupen er
utstyrt med innmaterskruer som jevnt fører materialet inn til
kutteren.

2. Rammekonstruksjon
Rammekonstruksjonen er produsert av runde
stålrør og har ingen tversgående stag.
Dette gir flere fordeler:
- Få steder der gress kan bygge seg opp.
- En maskin med lavt marktrykk.
- Gode egenskaper ved kjøring på veg.

3. Splittet Girkasse
Alle Fusion 3 er utstyrt med en splittet girkasse.
Denne sørger for at kraften blir jevnt fordelt
mellom rullene i pressekammeret, som er
drevet fra venstre, og pickup og kutterenhet
som er drevet fra høyre side av maskinen.
Dette systemet sørger for en kort og direkte
overføring, samt en optimal kraftfordeling.

2.1 Meter

Våre spesifikasjoner

5. Rotor Design
(i) Rotoren er spiralformet, dette fører til en
jevn innmating, jevn belastning, og en meget
høy kapasitet.

(ii) Kutterenheten består av en heavy-duty
materotor og rensegrind. Fingrene i rotoren
på Fusion 3 er sveist på begge sider for
overlegen styrke. På drivsiden er rotoren
utstyrt med et dobbelt rullelager med lang
serviceintervall

6. Kutterenhet
(i) Knivene i kutterenheten kan inn- og
utkobles fra traktoren. Når knivene er
innkoblet sikrer de en jevn kuttekvalitet.
Knivene har hydraulisk beskyttelse, som
gjør at dersom et fremmedlegeme komme
inn, vil knivene gå ned og automatisk
komme opp igjen.

(ii) Knivene i kutterenheten er laget av
herdet kvalitetstål, som sørger for lang
levetid og maksimal kapasitet.
(iii) På Fusion 3, har operatøren muligheten
til å oppgradere kutterenheten på
maskinen til et valgbart knivsystem.

(iv) For å sikre at maskinen alltid leverer
en god kutting, er det blitt montert to
overvåkingssystemer for dette i Fusion 3

For det første overvåkes knivtrykket
konstant og vises på styreboksen. Hvis
knivtrykket blir for høyt eller for lavt, vil
kontrollboksen varsle operatøren med lyd
og bilde.

Dernest overvåker en sensor avstanden
mellom toppen av knivene og senter på
rotoren. Om kniven av en eller annen
grunn går ut av stilling, vil operatøren bli
varslet via kontrollboksen.

A

A. Kniv sensor

GJØR
PRESSINGEN
ENKLERE!

Våre
spesifikasjoner

3 ENKLE STEG FOR Å
FJERNE EN BLOKKERING

1

2

Senk knivseksjonen

Innkobling av PTO

Skulle en blokkering oppstå,
vil lyden av momentkoblingen
advare operatøren, slik at
han kan senke knivseksjonen
i kutteren. Dette gjøres fra
kontrollboksen inni traktoren.

Dette utvider matekanalen,
og ved innkobling av PTO’en
vil blokkeringen bli matet
gjennom.

3
Løft knivseksjonen

Knivseksjonen kan da
bli løftet opp igjen, og
pressingen kan
fortsette som normalt.

7. Blokkeringsfri kutter
Alle Fusion 3 er utstyrt med
den utprøvde og testede
blokkeringsfrie innmateren. En
funksjon som operatørene liker
for dens enkelhet i bruk.
Under ballepressing er ikke
alltid forholdene ideelle, og
ujevne ranker kan føre til
blokkeringer.

McHale Fusion 3 er utstyrt
med et blokkeringsfritt
innmatersystem, som betyr at
blokkeringer kan fjernes ved tre
enkle grep.
Når den blokkeringsfrie kutteren
aktiveres på de nye Fusion 3
rundballepressene, senkes
knivene og gulvet samtidig.

Dette gir enda mer klaring slik
at blokkeringen kan mates
gjennom.
På Fusion 3 er knivgulvet nå
utstyrt med en hydraulisk
kontroll funksjon som sikrer at
knivgulvet er i riktig posisjon
etter hver ball.

Våre
spesifikasjoner

8. Pressekammer

(i) Pressekammerets Spesifikasjoner
Pressekammeret er 1,23 x 1,25 meter,
og har 18 stk kraftige ruller.
Ballekammeret deler seg horisontalt.
Når toppluka går opp, beveger samtidig
den nedre delen av ballekammeret
seg opp og ut og overfører ballen
til pakkeren. Dette reduserer
overføringstiden.

(ii) Rullenes Design
Rullene er laget av kvalitets
stålrør og har 50 mm smidde
akslinger.

(iii) Lagrene i Kammeret
Rullene er opplagret med 50 mm lager
på begge sider. De rullene med størst
belastning har 8 tonns doble rullelager
på drivsiden. Denne kombinasjonen gir
maksimal styrke og sikrer lang levetid.
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Fett og oljesmøring
Et automatisk progressivt
smøresystem forsyner lagrene
på Fusion 3 med fett. Dette
er et system under trykk, som
effektivt levere fett på alle
punkter gjennom individuelle
stålrør.
Det automatiske oljesystemet

sikrer at kjedene på
pressekammer, innmaterrotor
og pickup, mottar en målt
mengde av olje. Etter et
forhåndsinnstilt antall baller,
vil en smørealarm minne
operatøren på å fylle opp
smøresystemet.

Smøresystem forsyner følgende lager:
- Lagrene i pressekammeret (høyre og venstre side)
- Rotorlagrene (høyre og venstre side)
- Tannhjula for pickupdriften

3

2

1
FETT LINJE

FETT LINJE

4

Oljesystemet smører følgende kjeder:
- Kjedene i pressekammeret
- Rotorkjedet
- Pickupkjedene

1

3
2

OLJE LINJE

OLJE LINJE

4

INTEGRERT
PRESSE & PAKKER

Pressekammer

(iv) Rullenes Design og Tetning
Rullenes ender er utstyrt med et
unikt selvrensende tettesystem,
som hindrer smuss fra å komme
inn i lagrene. Når rullene roterer,
leder gjengene i tetteringen bort
smuss som prøver å finne veien inn
i lageret.

(v) Justering av Ballehardheten
På Fusion 3 kan forladetrykket
enkelt justeres på reguleringsventilen
på maskinen. Ved å justere
håndtaket i retning med urviseren,
økes hardheten, mens i motsatt
retning reduseres hardheten.

(vi) Heavy Duty Kjeder
Høykvalitets kjeder sikrer
pålitelig drift av hele maskinen.
Hovedkjedet fra girkassen er
100H og uten skjøter for maksimal
styrke, mens resterende kjeder
på pressekammeret er 1 ¼
tomme eller 20B. Rotorkjedet er
tommes duplex eller 16 B2 og alle
pickupkjeder er ¾ tomme eller ASA
60H.

FIRE RØRS NETTSTRAMMING

Start av nettbindingen
Etter at lydsignalet for full ball høres på
kontrollboksen, vippes nettstrammerørene frem
slik at nettet mates inn i ballekammeret, uten
stramming.

Stramming av nettet
Når nettet kommer i kontakt med ballen, vipper
nettstrammerørene tilbake og strammer nettet
maksimalt. Dette sikrer god utnyttelse av nettet
samt at et stramt lag av nett påføres ballen.
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Presskammeret fungerer også
som en overføringsmekanisme

Overføring av Ball.
Når ballen er ferdig nettet, deler
kammeret seg horisontalt. Når
toppluka går opp, går samtidig den
nedre luka opp og overfører ballen til
pakkeren.

Pakking
Med en gang kammeret er lukket,
starter pakkingen automatisk og
pressingen kan fortsette. Dette gir
maksimal kapasitet.
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BRUKERVENNLIG DESIGN

1 Vertikal Pakkering
Den vertikale pakkeringen er utstyrt
med to 750 mm forstrekkere, som
bruker ca 20 sek på å pakke fire lag,
og ca 30 sek på å pakke seks lag
med film. Dette betyr at pakkeren
alltid er klar for en ny ball.

2 Filmautomatikk
På den siste runden av
pakkesyklusen, kommer
filmautomatikkarmen ut og holdes
ute slik at filmen kan legges
forsiktig over armen. Armen
samler så filmen til et punkt,
kutter og holder den. Denne typen
filmautomatikk er meget pålitelig
også i fuktige omgivelser.

3 Film lager
Fem ruller med film kan lagres
bak det midterste dekselet på
begge sider av maskinen. I
tillegg transporteres to ruller på
forstrekkerne.
Filmrullholderne kan vippes ned
for å få en lav inn- og utlastning av
filmrullene.

VERTIKAL PAKKERING

4 Brukervennlig filmrullbytte
Filmen byttes fra venstre side av
maskinen.
Etter at den første forstrekkeren er
forsynt med ny film, kan operatøren
trykke på en bryter. Forstrekkerringen
vil da rotere en halv omdreining og
stoppe automatisk i lasteposisjon for
den andre forstrekkeren. Dette gjør
det lett for operatøren å sette på den
andre rullen med film.

5 Filmbruddsføler
Maskinen er utstyrt med to filmbruddsfølere
som overvåker filmen når den legges på
ballen. Skulle en av rullene med film ryke
eller gå tom, vil maskinen automatisk veksle
til en forstrekker og varsle operatøren via
kontrollboksen.
Når maskinen går med en forstrekker,
roterer ballen saktere og legger til antall
omdreininger på ringen slik at ballen blir
pakket inn med riktig antall lag.
Skulle begge forstrekkerne gå tomme eller
ryke, vil maskinen gi beskjed til operatøren
om at den er tom for film. Forstrekkerne vil
da stoppe i lasteposisjon for ny filmrull.

6 Balletipp / Sidetipp
Når maskinen tipper av en ferdig pakket
ball, senkes den bakerste rullen ned
mot bakken og vipper av ballen.
Grunnet den lave avtippingshøyden
unngås skader på filmen og ballens
mulighet til å rulle reduseres.
Det er også mulig å montere sidetipp
for å sette ballen på ende.
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Fusion Expert Plus Kontrollboks
Fusion 3 styres med en Expert Plus kontrollboks som
har et stort grafisk display. Dette gjør at operatøren kan
overvåke presseprosessen grafisk fra kontrollboksen.
Når Fusion 3 kjøres i auto, kan operatøren velge
forskjellige alternativer avhengig av forholdene.
Operatøren kan velge, om ønskelig:
- Kniver av eller på
- Automatisk tipp av eller på
- Kun pressing for høy og halm
- Flyttetid avhengig av forhold
- Telle antall baller i forskjellige telleverk

Etter et fabrikkinnstilt antall baller, lyder en smørealarm
for å minne operatøren om å fylle opp kjedeolje og
bytte fettpatron.
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PLUS

Standardutstyr FUSION 3

FUSION 3 PLUS HAR
OGSÅ

• 50mm lager på valsene

• CoverEdge bredplastsystem

• McHale fusion 3 rotor

• 1’ - 1/4” kjeder på pressekammeret

•  Filmovervåkingsystem

• Kutter med 25 kniver

• Automatisk kjedesmøring

• iTouch kontrollsystem med

• Knivtrykk i displayet

• Automatisk progressiv fettsmøring  

• Knivposisjons sensor

• Vertikal pakkering

• Blokkeringsfri kutter

• Filmbruddsensor

• Sensor på knivbru

• 650/50R-22,5 dekk

• 2.1m

kup

• 18 valser i kammeret

innebygget kamerafunksjon

Film på Film
teknologi

Film på Film teknologien refererer til anvendelsen av bredplast på ballen i ballekammeret istedenfor nett. Filmen holder
ballen sammen og danner dermed et ekstra plastlag på den største overflaten av ballen.

Fordelene
1

Bredplasten fungerer som et lag med plast
Plasten som legges på ballen for å holde den sammen når den overføres fra pressa til pakkeren, er også en del av
pakkeprosessen. Dette bedrer innpakkingen betydelig ved å plassere mer plast på den største overflaten av ballen.

2

Bredplasten gir bedre formede baller
Når bredplasten tilføres ballen, kan den strekkes til omtrent 20%. Dette strekk-forholdet er høyere enn hva som kan
oppnås med nettbindesystemet. Som et resultat av dette blir rundballen betydelig mer kompakt, noe som igjen fører
til bedre fôrkvalitet.

3

Bredplast gir høyere kvalitet på fôret
Etter hvert som bredplasten blir strukket, presser den ut mer luft enn det nettbindesystemet vil klare. Som følge av
dette blir kvaliteten på fôret bedre.

4

Ved bruk av bredplast blir sortering enklere
Når en ball blir bundet med breiplast, vil bonden sitte igjen med en type avfall. Dette reduserer tiden det tar å fôre,
og man unngår den tidkrevende jobben med å skille nett fra plast før plasten gjenvinnes.

Patentert Cover Edge
Bredplastsystem

Patentert Cover Edge Bredplastsystem
I utviklingen av McHale Fusion 3 Plus, innså McHale at endringer i temperatur
og sollys påvirker bredplasten. Ettersom dagen ble varmere eller kaldere ble
filmen enten strukket for mye eller for lite. Dette i sin tur førte til problemer
med påliteligheten og resulterte i ineffektiv bruk av film.
Som et resultat av dette har McHale utviklet et patentert påføringssystem
som justerer bremsekraften på rullen med bredplast, i forhold til
arbeidsforholdene. Dette gir mulighet for et kontinuerlig variabelt strekk
som kan tilpasse seg endringer automatisk, uten at føreren må justere
innstillingene. Denne patenten sikrer jevn film strekk, pålitelig filmpålegging,
gir optimal balleform og balletetthet. Dersom operatøren ønsker å bruke nett
for å presse høy eller halm, kan dette gjøres med et enkelt grep.

McHale Fusion 3 Plus - iTouch styreboks
McHale Fusion 3 Plus er en helautomatisk maskin som er kontrollert av den nye McHale iTouch styreboksen.
McHale “iTouch Systemet” har en 7 tommers berøringsskjerm i farger, som gir mulighet for økte nivåer av
overvåking gjennom sitt grafiske fargedisplay.

iTouch styreboksen har også et innebygdt system
som varsler operatøren og avbryter syklusen, dersom
bredplasten ikke legges på ballen.
Operatøren kan justere antall lag med bredplast på
ballen, han kan også justere strekking av bredplasten fra
styreboksen i førerhuset.

Føreren kan velge, hvis han/hun vil:
- Knivene i kutteren av eller på
- At maskinen skal tippe av automatisk eller holde igjen den
ferdigpakkede ballen
- Velge pakker av eller på
- Registrere baller i forskjellige telleverk
- Smørealarm
- Ulike balleoverførings alternativer avhengig av føreforholdene

Innebygget kamera
iTouch skjermen kan tilkobles et kamera
for å overvåke innpakkingen.
Kameraet kan arbeide på to måter:
•
•

Manuell overvåking
Automatisk overvåking

PLUS
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McHale Fusion 3 Plus - Kameramodusene
1 Manuell Overvåking

2

På et hvert tidspunkt i
syklusen kan operatøren bytte
til kameramodus, for å vise
pakkeren og bakparten på
maskinen på iTouch skjermen.

I automatisk modus vil
kameraet automatisk vises
på skjermen på en rekke
forhåndsbestemte punkter.
Som når ballen tippes av eller
når de første lagene med plast
blir lagt på ballen.

Automatisk Overvåking

Ekstrautstyr
PLUS

Ekstrautstyr

Komprimeringsrull
En komprimeringsrull over
pickupen er også tilgjengelig for
Fusion 3. Denne rullen hjelper til
å jevne ut ujevne ranker og har
evnen til å øke kapasitetet.

Valgbare kniver
På Fusion 3 med valgbare kniver
har føreren tre alternativer:
De kan velge å koble inn
12 kniver, 13 kniver eller 25
kniver. Med alle 25 knivene
i arbeidsposisjon, blir den
teoretiske kuttelengden 46mm

Sidetipp
Når sidetipp er montert på
Fusion 3, tippes ballen 90
grader og settes på høykant.
Dette er det foretrukne
alternativet når du arbeider med
avlinger som har tykk og stiv
stubb.

Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner og vekt
Lengde

5,8 m

5,8 m

Bredde

2,76 / 2,94 m*

2,76 / 2,94 m*

Høyde

3,02 m

3,02 m

Vekt

5500 kgs

5650 kgs

Arbeidsbredde

2100 mm

2100 mm

Pickup
Rader med tinder

5

5

Tindavstand

70 mm

70 mm

Pickupløft

Hydraulisk

Hydraulisk

Luftfylte pickuphjul

Standard

Standard

Maks. antall kniver

25

25

Knivavstand

46 mm

46 mm

Antiblokkeringssystem

Fallbunn, el.hyd. fra førerhus

Fallbunn, el.hyd. fra førerhus

Knivkontroll

Hydraulisk fra førerhus

Hydraulisk fra førerhus

Knivbeskyttelse

Hydraulisk

Hydraulisk

Kutter enhet

Pressekammer
Antall ruller

18

18

Bredde (m)

1,23

1,23

Diameter (m)

1,25

1,25

Smøring

Progressive (Standard)

Progressive (Standard)

Lager

50 mm**

50 mm**

Type

Nett

Bredplast eller Nett

Innstilling av antall lag

Manuelt på presse

Via styreboks i traktor

Bredplastrull kapasitet

1+1 ekstra

1+1 ekstra

Bindesystem

4 rørs nettstramming

Trinnløs Strekk

Kontroll

Manuell eller automatisk

Manuell eller Automatisk

Cover Edge Bredplast / Nettbinding

Pakking
System

Vertikal pakkering

Vertikal pakkering

Filmlager

10 Ruller + 2 på pakkeren

10 Ruller + 2 på pakkeren

Filmlag

2+2+2 System

2+2+2 System

Forstrekkere

70% x 750 mm

70% x 750 mm

Filmstrekk

70 % standard (eller 55 %)

70 % standard (eller 55 %)

Pickupbeskyttelse

Momentkobling

Momentkobling

Hoveddriftsbeskyttelse

Momentkobling

Momentkobling

Driftslinje

Girkasse

Splittet drift

Splittet drift

Chain Lubrication

Automatisk (Standard)

Automatisk (Standard)

Justering av ballehardhet

Manuelt på ventilen

Manuelt på ventilen

Betjening

Full Automatisk Elektronisk

Full Automatisk Elektronisk

Kontroll System

Expert Plus

iTouch System

Innebygget Kamera

Ikke tilgjengelig

Standard

Kontroll

Other
Axle

8 boltet

8 boltet

Dekkstørrelse

560/60R 22.5 (standard)

560/60R 22.5 (standard)

650/50R 22.5 (optional)

650/50R 22.5 (optional)

Strømbehov

12 Volt, 7Ampere

12 Volt, 7Ampere

Road Lights

Standard

Standard

Min. oljemengde

Min. 45 liter og 180 bar

Min. 45 liter og 180 bar

Hydraulikksystem

Åpent, lukket eller LS styring

Åpent, lukket eller LS styring

Min. kraftbehov PTO

80kW (107hp)

80kW (107hp)

Tractor

Ordliste
* Bredde vil avhenge av dekk valg
** Det er 50mm doble rullelager på de valsene med størst belastning
Høyere spesifikasjoner på Fusion 3 Plus

INTEGRERT
PRESSE &
PAKKER
McHale Engineering ble startet i begynnelsen av 1980
årene. 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
9001/2008 bestemmelsen.
All forskning og utvikling utføres med ledende
spissteknologi. Under produktutviklingsprosessen
gjennomgår maskinene optimal testing.
Forbrukernes krav til maskiner med lang holdbarhet
og stor kapasitet, er en av hoved-ingrediensene
McHale vektlegger under produktutviklingen.
Som et resultat av produktutvikling og testing,
leverer McHale Engineering et produkt av høyeste
kvalitet og design. ”en investering i fremtiden”
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FORHANDLER:

Ballinrobe,
Co. Mayo, Ireland

IMPORTØR:
Maskindrift A/S

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

4821 Rykene
Tel: 37 09 33 30 Email: maskindrift@online.no
Fax: 37 09 34 66 Web: www.maskindrift.no

www.mchale.net

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 spesifikasjoner 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 standardspesifikasjonen.
Ta kontakt med din lokale forhandler / distributør for ytterligere informasjon.

