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Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører...
McHale Fusion Vario er en full integrert variabel presse med pakker. Den består av en variabel kammerpresse med en
integrert pakker, og kan presse og pakke følgende balletyper :

HØY/ HALMBALLER

GRESS/ SILOBALLER

Med McHale Fusion Vario har man muligheten til å
presse rundballer av høy, halm eller silofôr fra 0,6
meter og opp til 1,68 meter.

McHale Fusion Vario kan også produsere innpakkede
rundballer av høy/ halm eller silofôr fra 1,1 meter opp
til 1,45 meter.

STANDARDSPESIFIKASJONER
•

2.1 meters pickup med 5 rader med tinder

•

Komprimeringsrull over pickup

•

Kutter med 25 kniver

•

Blokkeringsfri kutter

•

Variabelt kammer med dobbel drift

•

3 stk endeløse belter

•

Fyllingsindikator

•

Patentert balleoverføring med høy kapasitet

•

Vertikal pakkering

•

iTouch styreboks

•

Innebygget kamerafunksjon

•

Helautomatisk drift

I TOUCH STYREBOKS

•
•

Stort display
Berøringsskjerm

•

Innebygget kamerafunksjon
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Høy/ Halm

McHale Fusion Vario er en unik maskin som drar nytte av to nye
McHale patenter.

PATENTERT OVERFØRINGS SYSTEM
Når ballen skal overføres fra pressa til pakkeren, senkes rullen
på pakkeren som er nærmest pressekammeret. Dette reduserer
høyden ballen må bevege seg, for å komme over til pakkeren.
Kombinert med ei overføringsvugge, blir dette patenterte systemet
meget effektivt og tidsbesparende

PATENTERT TIPP RULLE
McHale Fusion Vario kan pakke inn baller fra 1,1 meter og
opp til 1,45 meter. For å sikre at plasten alltid går på midten
av ballen, justerer tipprullen automatisk høyden i forhold til
ballens størrelse. Dette sikrer alltid riktig overlapping.
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Gress/ Silo

PAKKESYSTEM

PAKKEREN HAR

Den vertikale pakkeringen kan pakke fire lag med film på en 1,25
meter ball i løpet av ca 20 sekunder eller seks lag film i løpet av
30 sekunder.

•

To 750 mm forstrekkere

•

Filmbruddsensor

Under normale arbeidsforhold vil den effektive pakkeren alltid være
i forkant av pressen, noe som betyr at pakkeren alltid er klar til å ta
imot den neste ballen.

•

Enkel filmlasting

•

Pålitelig filmautomatikk, som
samler filmen til et punkt

VERTIKAL PAKKERING

PÅLITELIG FILMAUTOMATIKK
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Tekniske Spesifikasjoner
Dimensjoner og vekt
Lengde

6,3 m

Bredde

2,94 m

Høyde

3,3 m

Vekt

6500 kg
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I TOUCH STYREBOKS

Pickup
Arbeidsbredde

2100 mm

Rader med tinder

5

Tindavstand

70 mm

Skjerm for kort gress

Ekstrautstyr

Komprimeringsrull

Standard

Luftfylte pickuphjul

Standard

Kutter enhet
Maks. antall kniver

25

Knivavstand

46 mm

Knivbeskyttelse

Hydraulisk

Knivaktivering/deaktivering

El.hyd. fra styreboks

Antiblokkeringssystem

Fallbund, elhyd. fra traktor

McHale Fusion Vario er en helautomatisk presse med
pakker. i Touch styreboksen gir klare signaler av maskinens
funksjoner på den store berøringsskjermen.
•

iTouch styreboksen, kombinert med en LS styrt
hydraulikkventil, gjør Fusion Vario til en helautomatisk
kombimaskin

•

iTouch styreboksen er utstyrt med et ryggekamera
som standard. I automatisk modus vil kamerabildet
vise forskjellige forutbestemte operasjoner på
skjermen. For eksempel når ballen blir overført fra
kammer til pakker, eller blir tippet av.

Pressekammer
Diameter (m)

0,6 m til 1,68 m

Bredde (m)

1,23 m

Innmating

Spiralrotor

Antall belter

3

Nettbinding
Kontroll

Manuell eller automatisk

Nettsystem

Variabel strekk

Nettrullkapasitet

1+1 lagringsplass

Nettjustering

Via styreboks i traktor

Transmission
Girkasse

Splittet drift

Hoveddrifts beskyttelse

Momentkobling

Pickup beskyttelse

Momentkobling

Kjedesmøring

Kontinuerlig

Pressekammer

Dobbel drift

BALLE TIPP / SIDE TIP(EKSTRAUTSTYR)

Kontroll
Kontrollsystem

i Touch

Betjening

Helautomatisk elektronisk

Justering av ballehardhet

Via styreboks i traktor

Justering av ballestørrelse

Via styreboks i traktor

Innebygget kamera

Standard

Annet
Hjulaksel

8 boltet

Dekkstørrelse

650/ 50R 22.5

Strømbehov

12 Volt DC, 15 Ampere

Lysutstyr

Standard

Traktor
Min. oljemengde

Min. 45 liter og 180 bar

Hydraulikksystem

Åpent, lukket eller LS styring

Min. kraftbehov PTO

85kW (114hk)

Når den ferdigpakkede ballen tippes av, beveger den
bakerste rullen seg ned, og den ferdigpakkede ballen
legges forsiktig ned på bakken.
Med sidetippen montert (ekstrautstyr), dreies ballen
90 grader og blir plassert på høykant
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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
robot-teknologi 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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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, må generell informasjon, bilder og beskrivelser som er gitt, bli tatt som omtrentlige, da de kan inneholde ekstrautstyr som ikke er en del av
standardspesifikasjonen. Ta kontakt med din lokale forhandler / distributør for ytterligere informasjon.

