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Balicí stroj McHale HS 2000 udělá vaši 
práci rychle, kvalitně a spolehlivě
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Tento stroj posunuje vysokorychlostní balení a 
balení přímo za lisem na vyšší úroveň. Balička HS 
2000 je stroj, který je určen pro dva způsoby práce:
Ovíjení balíků přímo za traktorem – s touto 
baličkou budete schopni zabalit až 100 balíků 
senáže za hodinu při aplikaci čtyř vrstev fólie.
Ovíjení senážních balíků ihned při vyklopení 
z lisovací komory lisu – tato balička vždy stačí 
jakémukoliv svinovacímu lisu, s kterým ji budete 
agregovat.

1. naložení balíku
Balička HS 2000 nakládá balíky z přední části stroje. Sbírá je 
jakmile opustí lisovací komoru lisu. To mimo jiné znamená, 
že pokud budete stroj používat za traktorem, nemusíte 
křižovat řádky píce pro naložení dalšího balíku. Když je 
stroj připojen za svinovací lis, odpružené nakládací rameno 
se sklopí až na zem, což umožní snadné vystředění balíku v 
rameni a jeho naložení na baličku.

2. balicí stůl
Balicí stůl se při nakládání balíku mírně předklopí vpřed. 
To umožní jemný přenos balíku z nakládacího ramene na 
balicí stůl aniž by docházelo ke zvýšení rázů na hlavní rám 
stroje. Jakmile je ovinovací cyklus dokončen, vyklopí se stůl 
dozadu a jemně odloží balík až na zem.

3. napínače
2 hliníkové napínače pro fólii 750mm zaručují rovnoměrné 
předpětí fólie a její maximální využití. Napínač je tvořen 
dvěma hliníkovými drážkovanými válci, které jsou 
osazeny robustními ocelovými ozubenými koly s přesným 
převodovým poměrem.

4. automatické snímání
přetržené fólie
Toto automatické snímání přetržené fólie je standardní 
výbavou všech strojů HS 2000. V případě, že se fólie 
přetrhne, případně dojde fólie na roli, stroj sám tuto 
skutečnost pozná, zpomalí rotaci balíku a zvýší počet 
otáček satelitů pro ovinutí tak, aby byl balík správně 
zabalen. V případě, že jsou zpracovány obě fólie, stroj se 
zastaví a upozorní obsluhu prostřednictvím ovládacího 
panelu, že došla fólie.

5. rychlé založení role do napínače
Zakládání fólie je velmi jednoduché. Při vyjímání prázdné 
role zajistíte zatlačením horní středící kužel v otevřené 
poloze. Novou roli fólie nasadíte na spodní středící kužel a 
jednoduše zatáhnete za odjišťovací lanko. Uvolní se horní 
kužel a fólie je založena v držáku napínače.
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6. stříhání a zavádění fólie
Jako u každého stroje McHale je spolehlivost to nejdůležitější. U stroje HS 2000 je fólie zachycena a 
vodítkem stažena do jednoho bodu. Zde je fólie zadržena a ustřižena. Tento systém zabezpečuje perfektní 
zachycení a je naprosto spolehlivý i v mokru, nebo naopak za zvláště vysokých teplot.

7. automatické zaparkování
Jednou ze standardních funkcí je i automatické parkování stroje. Tato funkce složí stroj do polohy, kdy je 
připraven k transportu. Po práci jednoduše zmáčknete tlačítko na ovládacím panelu a stroj se sám složí do 
nejužšího profilu, který je určen pro přepravu po silnici. Jakmile dorazíte na další louku, zmáčknete tlačítko 
„odparkovat“ a stroj se automaticky připraví do pracovní polohy.

8. ovládací panel
Elektronický ovládací panel umožňuje výběr mezi automatickým a manuálním režimem, sami si zvolíte, zda 
senzor snímání fólie zapnete, nebo vypnete. Panel samozřejmě kontroluje a počítá množství balíků, ovládá 
parkování stroje, jeho připravení k práci, nastavení režimu balení za traktorem, nebo za lisem.



Váš prodejce:

Technická specifikace:

Hmotnost
Délka stroje
Celková výška
Výška k válcům stolu
Velikost kol
Předpnutí fólie
Počet vrstev
Počet rolí fólie

1400kg
3500 -3900mm
2950mm
980mm
350/50 -16
55/70%
2+2+2
8

Požadavky na traktor
Hydraulický systém
Minimální tlak
Minimální hydraulický průtok
Elektrický systém
Zapojení osvětlení 

Otevřený/zavřený/load sensing
170 bar
35 l/min.
12 V/10 Amp.
7 kolíková zásuvka

Výbava na přání
Závěs pro připojení za lis
Kontrola průtoku
Dálkové ovládání
Boční odkládání balíků
Sada hydraulického
a elektrického propojení s lisem
Kamera

pro práci za lisem
pro práci za lisem
pro statické balení

Stroje McHale vám přináší více...


