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McHale 991 B
korbanek.pl/producent/mchale/owijarki-do-bel/991-b

-

POBIERZ KATALOG    INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zaczepiane owijarki McHale serii 991 B wyznaczają trendy w tego typu maszynach na
całym świecie. Sprawdzona konstrukcja, doskonale podzespoły i precyzyjne wykonanie
sprawiąją, że seria 991 B jest najlepszym wyborem dla rolników jak i firm usługowych.
Owijarki 991 B można wyposzażyć w szereg rozwiązań znacznie podnoszących
wydajnośc pracy maszyny. Najważniejszą cechą tych owijarek jest unikalny system
wyładunku bel, który doskonale ogranicza możliwość ich uszkodzenia.

https://korbanek.pl/producent/mchale/owijarki-do-bel/991-b
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/McHale/McHale-991B-%20Polski.pdf
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/produkty/McHale/Instrukcje/991b_instrukcja.pdf?542
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Owijarki zaczepiane McHale serii 991 B - idealnie foliują belkę, dzięki czemu zachowuje
ona w sobie wszystkie natruralne składniki przez co pasza jest bogata w związki
odżywcze.

Wyposażenie  Standardowe

Opis specyfikacji owijarek serii 991B

 
991 BC

4 dźwignie sterowania
ramię załadowcze
opatentowany system stawiania bel
hydrauliczny system cięcia i wiązania folii
szerokie opony
boczne kółka wspierające belę
podajnik folii 750 mm
uchwyty na zapasowe rolki folii
funkcja Autostop

Opcje:
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boczny układ stawiania bel
napinacze folii 55%
podajnik folii 500 mm

 
991 BJS

sterowanie Servo Joystick
automatyczne uruchamianie cięcia i przytrzymywania folii
ramię załadowcze
opatentowany system stawiania bel
hydrauliczny system cięcia i wiązania folii
szerokie opony
boczne kółka wspierające belę
podajnik folii 750 mm
uchwyty na zapasowe rolki folii

Opcje:

boczny układ stawiania bel
napinacze folii 55%
podajnik folii 500 mm
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991 BE

w pełni automatyczne sterowanie
automatyczny cykl załadunku, owijania i wyładunku bel
czujnik zerwanej folii
ramię załadowcze
opatentowany system stawiania bel
hydrauliczny system cięcia i wiązania folii
szerokie opony
boczne kółka wspierające belę
podajnik folii 750 mm
uchwyty na zapasowe rolki folii

Opcje:

Zestaw zdalnego sterowania z kabiny (991BER)
boczny układ stawiania bel
napinacze folii 55%
podajnik folii 500 mm
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komponenty owijarek  McHale 991 B

Opis konstrukcji i wybranych elementów maszyny

Jedną z najważniejszych cech samozaładowczych owijarek zaczepianych McHale jest ich
unikalny układ odkładania bel. Dzięki temu, że układ ten podpiera się o podłoże
umożliwia delikatne odłożenie belki jednocześniej eliminując wszystkie niekorzystne
naprężenia na ramę owijarki. Taka konstrukcja pozwala na opuszczanie i delikatne
odstawianie nawet najcięższych belek mając pewność, że ich struktura nie zostanie
uszkodzona. 

Opcjonarnie maszyny serii 991 B mogą być wyposażone w układ bocznego stawiania bel.
Po skończeniu owijania układ ten umożliwia bezpieczne postawienie beli na bok, gdzie
jest więcej folii i przez co jest ona mniej narażona na przebicie. Taka pozycja beli pozwala
także na dłuższe zachowanie jej kształtu.
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Obrotowy stół owijarki wyposażony jest w dwa walce pomiędzy którymi rozciągnięte są 4
bardzo wytrzymałe pasy zapewniające równomierne owijanie (50 % zachodzenia folii)
nawet, gdy belka jest zdeformowanal albo słabo zbita. Stół posiada zabezpieczenie
śrubowe, które zapobiega uszkodzeniu przekłądni zwłaszcza podczas owiajania
aymetrychnych bel.

Rama i ramię załadowcze maszyny przez wiele lat były udosonalane i poddawane wilelu
testom. Efektem jest maszyna bardzo dobrze opiniowana przez użytkowników, a na
rynku można znależc modele, które owinęły ponad  150 000 belek i nadal pozostają w
świetnej formie i wykazują sie doskonałą wydajnością. 

Video McHale  Fusion

Film przedstawiający prasoowijarke McHale Fusion 
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Watch Video At: https://youtu.be/QrdxA_90_Xk

McHale  991 high speed

Owijarka z podwójnym podajnikiem folii

    wysokowydajna   owijarka do bel okrągłych

Stale rozwijanie się rolnictwa wymaga zastosowania coraz wydajniejszych maszyn.
Owijarka McHale 991 HIGH SPEED jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Dzięki
zastosowaniu podwójnego podajnika folii maszyna jest w stanie owinąć do 50 % więcej
bel w porównaniu do modelu 991 BE.

Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy przechodzą z systemu
owijania bel czterema warstwami folii na owijanie ich sześcioma warstwami

https://youtu.be/QrdxA_90_Xk
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    Podwójne   owijanie

Owijarka McHale 991 High Speed wyposażona jest w podwójny podajnik folii, dzięki
czemu jej działanie jest praktycznie 2 x szybsze od podstawowych maszyn serii 991B.
Kolejną rzeczą różniącą te dwie serie jest urządzenie sterujące pracą maszyny. High
Speed posiada bardziej rozbudowany sterownik RDS Expert.

podwójny podajnik folii 750 mm
czujnik zerwania folii
sterowanie RDS Expert

 

Dane  Techniczne

Parametry techniczne owijarek serii 991B

Wymiary i waga 991 BC 991 BJS 991 BE 991 HIGH SPEED

Długość transportowa 5,70 m 5,70 m 5,70 m 5.7m
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Szerokość
transportowa

2,45 m 2,45 m 2,45 m 2,45 m

Wysokość do szczytu
wałków

1,25 m 1,25 m 1,25 m 1,25 m

Wysokoścć całkowita 2,46 m 2,46 m 2,46 m 2,46 m

Zapotrzebowanie na
olej

22 l/min /
170 bar

22 l/min /
170 bar

22 l/min /
170 bar

22 l/min / 170 bar

Udźwig przy 170
barach

1100 kg 1100 kg 1100 kg 1100 kg

Masa własna 1870 kg 1870 kg 1870 kg 1950 kg

Prędkość robocza do 30
obr/min

do 30
obr/min

do 30
obr/min

do 30 obr/min

Mocowanie do
ciągnika

zaczep
dolny

zaczep
dolny

zaczep
dolny

zaczep dolny

Sterowanie 4 dźwignie pojedyńczy
joystick

automat

(+ zdalne
991 BER)

sterownik RDS

Podajnik folii 750mm /

500mm
(opcja)

750mm /

500mm
(opcja)

750mm /

500mm
(opcja)

2x750 mm/2x500
mm (opcja)

Boczne kółka
wspierające belę

standard standard standard standard

System szybkiego
montażu folii

standard standard standard standard

System cięcia i
zabezpieczania folii

standard standard standard standard

Ogumienie 350/50
R16

350/50 R16 350/50 R16 350/50 R16

Film  Video
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Przygotowanie prasy do wydania dla klienta

Watch Video At: https://youtu.be/edmHmLPtVjg

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia owijarek zaczepianych MCHALE

https://youtu.be/edmHmLPtVjg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/991b_podajnik.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/991be_ramie.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/991be_zaladunek.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/mchale_991highspeed.jpg
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Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.
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ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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ZOBACZ POZOSTAŁE Owijarki McHale

991 L

( )

https://korbanek.pl/producent/mchale/owijarki-do-bel/991-l
https://korbanek.pl/producent/mchale/owijarki-do-bel/orbital
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ORBITAL

( )

Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna

https://korbanek.pl/producent/mchale/owijarki-do-bel/orbital

