RBITAL

HØYHASTIGHETS
RUNDBALLEPAKKER

R

www.mchale.net

DET PROFESJONELLE VALG

RBITAL

HØYHASTIGHETS
RUNDBALLEPAKKER

En høyhastighets rundballepakker som leverer korrekt
og jevn overlapp, slik at man oppnår optimal konservering
og fôr kvalitet.
McHale Orbital er en høyhastighets rundballepakker. McHale Orbital benytter den velprøvde vertikale pakke-ringen, som
brukes i McHale Fusion for å levere en høy effektivitet, og som er i stand til å holde unna for ﬂere presser. Den er også
enkel å vedlikeholde.

STANDARD SPESIFIKASJONER
•

Hel automatisk betjening

•

Patentert innlasting av ballen

•

Vertikal pakke-ring

•

Pakker baller fra 1.1m – 1,45m (3’ 7” til 4’ 9”)

•

Utprøvd og stabil ﬁlmautomatikk

•

Skånsom balletipp

•

Filmbruddssensor

•

Muligheter for å pakke med en ﬁlmrull

•

Brukervennlig ﬁlmrullbytte

•

Expert Plus styreboks

EXPERT PLUS STYREBOKS

• Stort graﬁsk display
• Mulighet for helautomatisk drift
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Unik design

McHale Orbital rundballepakker er en unik maskin som bruker to
McHale patenter:

MCHALE SITT PATENTERTE OVERFØRINGSSYSTEM
Når løftearmen legger ballen mot pakke-ringen, beveger rullen seg
nærmest traktoren ned, for å redusere høyden ballen må løftes, for
å komme opp på pakkeren. Denne smarte designen gjør at ballen
beveger seg raskt og effektivt fra bakken til pakkebordet på en jevn
og rask måte, noe som er meget skånsomt for maskinen.

MCHALE SIN PATENTERTE TIPPRULLE
Med bruk av den patenterte tipprullen, kan man med letthet,
pakke baller fra 1.1 meter opp til 1,45 meter. Den patenterte
tipprullen justerer sin høyde i forhold til ballestørrelsen, for
å sikre at pakke-ringen alltid legger plasten midt på ballen,
uavhengig av balle-diameter. Dette sikrer at riktig overlapping
alltid oppnås.
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Vertikalt pakkesystem

PAKKE-RINGEN INNEHOLDER

VERTIKALT PAKKESYSTEM
Når ballen blir lastet på pakkemaskinen, kan den med den vertikale
pakke-ringen, legge ﬁre lag av ﬁlm på en 1,25 meter ball i løpet av ca.
18 sekunder, eller seks lag av ﬁlm i løpet av 25 sekunder.
Den vertikale pakke-ringens design sikrer en jevn overlapp, siden
avstanden mellom forstrekkerene og ballen aldri endrer seg. Dette
gir en jevn overlapp, og reduserer mulighetene for skader på ﬁlmen.

VERTIKAL PAKKE-RING

To 750mm forstrekkere

•

Filmbruddssensor

•

Brukervennlig ﬁlmrullbytte

•

Pålitelig ﬁlmautomatikk, som
samler plasten til et punkt

STABIL FILMAUTOMATIKK
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•

ENKEL LASTING AV
FILMRULLER
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Tekniske spesifikasjoner
Dimensjoner og vekt

BALL 2 BÆRES SAMTIDIG SOM BALL 1 PAKKES

Lengde

4.35 m

Bredde

2.74 m

Høyde

3.00 m

Vekt

1850 kg

Pakking
Forstrekker hastighet

40 RPM

System

Vertikal pakkering

Filmlager

6 ruller & 2 på forstrekkerne

Filmlag

2 + 2 + 2 System

Forstrekkere

2 x 750mm

Filmstrekk

70% Standard (64% eller 55%
ekstrautstyr)

Styring

EXPERT PLUS STYREBOKS

Styresystem

Expert Plus styreboks

Drift

Helautomatisk

Justering av ballestørrelse

Fra styreboks

Justering av antall lag med ﬁlm

Fra styreboks

Annet
Hjulaksel

6 boltet

Hjuldimensjon

Standard: 380 / 55 / 17
Optional: 480 / 45 / 17

Strømbehov

12 Volt DC, 10 A euro kontakt
(min. spesiﬁkasjon)

Lysutstyr

LED lys – 12 V / 7-polet kontakt

Traktor

Tilkobling

Landbruksdrag 40mm øye

Minimum Hydraulic Flow

35 liter / min @ 170 bar

Hydraulikksystem

Åpent, lukket eller LS styring

Minste kraftbehov

50 hk / 37 kW

BALLETIPP / SIDETIPP (EKSTRAUTSTYR)

McHale Orbital er en helautomatisk rundballepakker.
Expert Plus styreboksen, gir klare symboler på
maskinens bevegelser i det store graﬁske displayet.

•

Expert Plus styreboksen, gjør pakkeprosessen
helautomatisk.

•

Fra styreboksen kan operatøren justere antall lag med
ﬁlm, balle-diameter og manuell eller automatisk balle
tipp. Styreboksen har også en rekke telleverk for ulike
jobber, og har også ﬁlmbruddsføler.

Når ballen tippes av, beveger den bakerste
innpakningsvalsen seg nedover, og plasserer ballen
forsiktig på bakken.
Med den valgfrie side-tippen kan ballen roteres 90 grader,
og plasseres på enden, for dermed å redusere skader fra
eventyuelt stiv stubb.
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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. Produksjonen
finner sted i en moderne fabrikk, som utnytter det siste
innen laserbrenner- 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.
Dette forklarer også hvorfor et McHale produkt virkelig
er ”en investering i fremtiden”.
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ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne litteraturen er designet for distribusjon over hele verden. På grunn av en vedvarende produktforbedring, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner og konstruksjoner, uten forvarsel. Siden
maskiner er eksportert til mange forskjellige land, må 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.

