
Balicí stroj kulatých balíků McHale 991BE  

 
Standardní vybavení: 

Tažené provedení s bočním nakládacím ramenem   
Plně automatické elektronické ovládání s možností výběru ze 3 automatických režimů a 

manuálního ovládání     
1.automatický balicí cyklus   
2.automatické naložení balíku + automatický balicí cyklus   

3.automatické naložení balíku + automatický balicí cyklus + odložení balíku 
Patentovaná automatická podpěra odkládací plošiny pro výrazné snížení rázů a prodloužení 

Snímač přetržení fólie s automatickým zastavením    
Automatické ustřižení a uvolnění folie   
Držáky náhradní fólie - 3x   

Protizávaží, napínač fólie 750 mm   
Rychloupínání fólie   

Jištění střižnými šrouby   
Opěrné kužele   
životnosti   

Hydraulická odkládací plošina    
Široké pneumatiky s nízkým tlakem na půdu o rozměru   340/55-16   

Nosnost 1100 kg při tlaku 170 bar   
Hmotnost 1870 kg  

 
Cena stroje ve standardní výbavě :     465.000 CZK 
 

Výbava na přání  :  

Dálkové ovládání 

 

 

Cena stroje v této výbavě:                                    495.000,- CZK 

 
CENA STROJE V SEZÓNÍ NABÍDCE V TÉTO VÝBAVĚ:        465.000,- 

CZK 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



Balicí stroj kulatých balíků tažená 991 BE 

Stanovení standardu 

Stroje řady 991 vytváří nový standard pro výkonné a efektivní balení senážních balíků. 

Praktický design, kvalitní komponenty a precizní dílenské zpracování dělají ze strojů  991 
favorita pro pracovníky ve službách a farmáře, kteří chtějí vysokou kvalitu a rovnoměrný 

výkon za všech povětrnostních podmínek a na jakémkoliv terénu. 
S praktickou a spolehlivou výbavou jsou stroje 991 konstruovány 
s ohledem na maximální výkonnost. Podívejte se na hydraulicky 

ovládaný systém ustřižení a založení, spolehlivě pracující 
napínač, který maximalizuje využití folie, a vlastní patentovaný 

odkládací mechanismus s podpěrou pro tlumení rázů a uvidíte, 
proč si vyberete stroj řady 991. Jako všechny balicí stroje 
McHale, vysoký kroutící moment řady 991 Vám nabízí pevně 

zabalené balíky, které zvyšují kvalitu a obsah přirozených šťáv a 
vyšší nutriční hodnotu a zároveň větší ochranu životního 

prostředí. 
 
Odkládací mechanismus 

Unikátní konstrukce podpěry odkládacího stolu McHale je pravděpodobně 
jedna z nejdůležitějších součástí výbavy na stroji McHale. Pouze na 

balicích strojích McHale budete mít podpěru odkládacího stolu, který 
jemně položí balík na zem a ve stejném okamžiku bude eliminovat 
všechny rázy na konstrukci balicího stroje.  

V okamžiku, kdy se balicí stůl zastaví a je zvedán do vyklápěcí polohy,  
je masivní odkládací stůl také zvednut, aby podepřel balík, zatímco  
druhé rameno se automaticky sklopí a opře o zem.  

Při odkládání nejtěžších balíků je tak eliminována jakákoliv možnost poškození. 
 

Boční vyklápění odkládacího stolu 

Tento mechanismus umožňuje jemné odložení balíku na zem a 
 jejich odložení bez rázů na konstrukci balicího stroje. 

 
Systém ustřižení a založení 

Systém McHale hydraulicky ovládá ustřižení a založení folie pro další balík. Tento systém 
šetří čas potřebný pro ruční nasazení folie. Unikátní  
konstrukce zabezpečuje vysokou spolehlivost a trvanlivost za všech 

povětrnostních podmínek. 
 

Napínací zařízení 

Napínací zařízení McHale se vyznačuje schopností zabezpečit rovnoměrné 
napnutí folie, což maximalizuje její využití. 

Tato jednotka se skládá ze dvou hliníkových válců, které se otáčí pomocí 
robustních ocelových ozubených kol s poměrem napínání folie 70%.              

Pro teplejší klimatické podmínky je připravena sada s poměrem 55%. 
 
 

 

Monitor pro obalování 

Kvalitní monitor je vybaven všemi funkcemi standardního monitoru balicích  
strojů s některými funkcemi navíc včetně ukazatele počtu otáček balíku,  



celkový počet, průměrný výkon, celkem 7 funkcí ovinutých balíků a počet  

ovinutých balíků pro jednotlivé farmáře (1-5) 
 

Elektrické ovládání 

Elektronický ovladač je namontován v kabině traktoru a plně automatizuje  
funkce při procesu obalování. 

 
Jednopákové ovládání - Joystick 

Jednopákový ovladač zabezpečuje přesné ovládání a snadnou obsluhu  
ze sedadla traktoru. Rychlá možnost změny jednotlivých funkcí zvyšuje produktivitu balení. 
 

Pákové ovládání 

4 páky dovolují obsluze ručně ovládat elektronickou ovládací jednotku a aktivovat všechny 

balicí operace. Po přidržení po dobu jedné a půl otáčky se funkce zaaretuje a není třeba 
v průběhu balení páku dále držet. 
 

Dálkový ovladač 

Tento ruční dálkový ovladač může být použit pro aktivaci cyklu obalování. 

 

Střižné šrouby 

Střižné šrouby ochraňují převodovou skříň při balení nepravidelných balíků. 

 
Pneumatiky – 350/50-16 (standard) 

Pro podmáčené terény jsou k dispozici pneumatiky se sníženým tlakem na půdu. 

 
Technické parametry: 

Výška balicího stolu                                        1,25 m 

Celková výška                                                2,46 m 

Hmotnost (bez zatížení)                                  1870 kg 

Velikost pneumatik                                         340/55 - 16 

Max. hmotnost balíku                                     1100 kg 

Hydraulický příkon                                         22 l/min, 17 Mpa 

Rychlost balicího stolu                                    30 ot./min. 

Připojení k traktoru                                        tažná tyč 

Hydraulické připojení                                     2 x 1/2 “ zástrčka rychlospojky 

Napínač fólie – hliníkové válce 70/55%        750/500 mm 

Vrstvy fólie                                                     2 + 2  

Požadavky na elektrickou výbavu                  12 V zásuvka se 7 kolíky (991B) 

Ovládání                                                         4-sekční rozvaděč & monitor (991B) 

Ochrana systému                                            střižnými šrouby 

Mazací body                                                   19 

 
 

 


