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Tento stroj je univerzálním řešením pro 
technologii balení velkých hranatých balíků 
slámy, sena a senáže do ochranné fólie. 
Kvalitní design, vysoká kvalita použitých 
materiálů a vynikající konstrukční zpracování 
dělají z tohoto stroje nejvhodnější výběr pro 
všechny zemědělce a poskytovatele služeb, 
kteří požadují vysokou kvalitu práce za všech 
podmínek.
Tuto vysokou kvalitu zajišťují řetězové 
podavače, snadné a rychlé navedení balíku 
do pracovní polohy, hydraulicky ovládaný 
systém napínání a odřezávání fólie a dva 
ovíjecí satelity. Stroj 998 je určen pro balení 
balíků o rozměrech od 800 x 700 mm do 
1600 x 1200 mm a hravě zvládne i balení dvou 
balíků dohromady. Ovládací panel v kabině 
traktoru slouží pro nastavení velikosti balíku 

a počtu jeho ovinutí. Po tomto nastavení stačí 
stisknout tlačítko Start a stroj provede veškeré 

pracovní operace. Pracovní válce patentovaného 
provedení zajišťují dokonalé vedení pohybu balíku 

a umožňují rovnoměrné obalení balíku ochrannou fólií.

Balicí stroj 998
na balení velkých hranatých balíků



Pohon stroje
Balička je vybavena plně integrovaným hydraulickým 
systémem technologie ,,load-sensing“ , který je poháněn 
od vývodové hřídele traktoru. Toto řešení umožňuje 
snadnou změnu traktoru a zajišťuje stejnoměrné pracovní 
podmínky za všech okolností. Tímto řešením jsou také 
eliminovány problémy s různými typy hydraulických systémů 
traktorů, kvalitou a teplotou oleje.

Napínání a odřezávání fólie
Hydraulicky ovládaný bezúdržbový systém napínání a odřezávání fólie McHale funguje spolehlivě 
v každých podmínkách. Kvalitně vyřešené ústrojí odstraňuje neustálé ruční napínání fólie po přesunu na 
nové stanoviště.

Napínače fólie
Unikátní řešení McHale umožňuje udržování správného úhlu napínání během celého balicího procesu. 
To zajistí i rovnoměrné napnutí fólie při různých délkách stran balíku.



Váš prodejce:

Technická specifikace:
Přepravní délka 
Přepravní šířka
Přepravní výška
Hmotnost
Kola 
Otáčky vývod. hřídele
Ovládání
Elektroinstalace

7,30m
2,92m
3,50m
3875kg
16.0/70-20,12 diagonální
500 – 800ot/min.
elektronický ovládací panel
12V

Standardní vybavení:
Tažené provedení
Nakládací dopravník
Samostatný hydraulický systém Load Sensing
Držáky náhradní fólie
Počítač s plně automatickým ovládáním
Kontrola velikosti balíku a počtu vrstev fólie v kabině
Automatický systém odříznutí fólie s pozicí pro ovíjení následujícího balíku
2x napínač fólie 750 mm
Široké pneumatiky se sníženým tlakem na půdu
Hydraulicky nastavitelné tažné zařízení
Kompletní osvětlení pro provoz na komunikacích

Výbava na přání:
Sada pro kulaté balíky
Dálkové ovládání
Odkládací stůl při statickém použití
Velikost balíku:
Šířka x výška
Délka

800 x 700 až 1600 x 1200mm
až 1800mm

Stroje McHale vám přináší více...


