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Vysokorychlostní balení:

plně automatický vysokovýkonný balicí stroj
ovládací panel RDS Expert Plus
dvojité napínače s předpětím 70% (na přání 55%)
konstrukce oběžných ramen se sklopným ramenem
hydraulické stříhání a navádění fólie
snímač přetržení fólie
rychlý systém nakládání a odkládání balíků
dvě oběžná ramena s napínači pro stabilní vysoko-
rychlostní balení
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Technické požadavky 

Min. množství oleje 20 l/min. při tlaku minimálně 170 bar
Hydraulický systém otevřený střed, zavřený střed, load sensing

Pracovní rychlost 
napínačů 30 ot./min.

Agregace přední tříbodový závěs, zadní tříbodový 
závěs, upínání na různé typy nakladačů 
a teleskopických manipulátorů

Rychlospojky 2x1/2“ ISO, na přání dle energetického 
prostředku

Elektroinstalace 12V Euro zásuvka, přímé propojení
Napínače fólie 2 x 750 mm
Ovládací panel Expert Plus

Transportní rozměry

Délka 2,4 m
Šířka 1,43 m
Výška 2,4 m
Hmotnost 845 kg

Rozměry balíku

Průměr 1,2–1,5 m
Hmotnost 1200 kg
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AGREGACE STROJE

Na silnější traktory, kolové čelní nakladače či 
teleskopické manipulátory můžete tuto baličku 
připojit na přední část energetického prostředku. 
Na přední tříbodový závěs  nebo na nosič nářadí 
u nakladačů a manipulátorů. Tento způsob 
připojení vám umožní balíky nejen zabalit, ale 
také naložit na přepravní prostředek a naskladnit 
do vysokých stohů. Ušetříte tak další traktor 
s nakladačem a dalšího člověka pro obsluhu.

Čelní nakladače3.

Pokud máte traktor o vyšším výkonu můžete 
připojit baličku W2020 do předního tříbodového 
závěsu traktoru. Máte zaručen dokonalý výhled 
na manipulaci, samotné balení a uskladnění 
balíků. To vše při odpovídajícím komfortu pro 
zemědělce 21. století.

Agregace do předního 
tříbodového závěsu2.

Tento stroj můžete snadno připojit do zadního 
tříbodového závěsu traktoru s malým výkonem. 
To je ideální způsob při práci v měkkém pod-
máčeném terénu  nebo naopak v příkrých svazích 
a prudkých kopcích.  W2020 nabízí vysoký výkon 
balení a zároveň nezvyšuje výrazně hmotnost 
soupravy.  Balík je při balení těsně nad zemí 
a čímž se udržuje těžiště velmi nízko a snižuje se 
tak riziko převrácení. Opravdu šikovné a užitečné 
řešení.

Zadní tříbodový závěs1.

BALIČKA MCHALE W2020 je speciální vysoce 
výkonný balicí stroj s možností přímého uložení a stohování 
balíků. Kompaktní stroj, který umožňuje ovinutí a uskladnění 
balíku přímo z traktoru, čelního nakladače či manipulátoru. 
S baličkou W2020 dokážete zabalit balík do 20 sekund při 
ovinutí 4 vrstvami a do 30 sekund při ovinování 6 vrstvami 
fólie. Díky standardnímu ovládacímu panelu Expert Plus můžete 
nastavit plně automatický režim nebo ovládat stroj ručně dle 
vašeho přání. Záleží jen na vás.

McHale W2020 je univerzální stroj s možností 
agregace různými způsoby.

Dva napínače fólie
Stroj W2020 je osazen dvěma napínači fólie pro rozměr 
750mm. Tyto jsou standardní pro všechny vysokovýkonné 
baličky McHale. Konstrukce našich napínačů zaručuje 
rovnoměrné požadované předepnutí fólie a dovoluje tak její 
maximální využití.
Samotný napínač je tvořen dvěma hliníkovými válci, které 
jsou poháněny robustními ocelovými ozubenými koly s přesně 
daným převodovým poměrem.
Tento dvojitý satelit dokáže zabalit balík za 20 vteřin při apli-
kaci 4 vrstev a 30 vteřin při ovinutí 6 vrstvami fólie.
Konstrukce ramen napínačů a jejich pohon je tvořen tak, 
aby oba satelity napínaly fólii rovnoměrně, stejnou silou 
se stejným tažným účinkem na balík. Proto nedochází 
k jeho vychýlení ze středové polohy a balík je dokonale 
a rovnoměrně pokryt požadovanými vrstvami fólie.

Rychlé nakládání a odkládání balíků
McHale W2020 je vybaven dvěma hydraulicky poháněnými ba-
licími válci. Jakmile je balík ve správné poloze mezi válci, jejich 
souběžným pohybem směrem ke středu balík zvednete ze země 
do balicí polohy. Protože jsou poháněny oba válce, balík je zved-
nut do balicí polohy rychle a efektivně bez prostojů a čekání.
Po ukončení balení se balík jemně odloží na zem  nebo na od-
vozní prostředek, či přímo uskladní. Při cyklu odkládání balíku 
jsou oba válce uvolněny a mohou rotovat přesně podle 
potřeb balíku tak, aby nedošlo k poškození fólie.

Sklápění ramene napínače
Konstrukce ramen napínače na stroji W2020 umožňuje 
sklopení jednoho ramene k druhému na konci pracov-
ního cyklu. Jakmile jsou obě ramena u sebe, jejich 
pohyb se sjednotí, navedou fólii do zařízení pro stříhání 
a navádění fólie, které je umístěno v čele stroje. Po 
ustřihnutí fólie a přidržení pro navedení na další balík 
se zastaví obě ramena v čele stroje, respektive v pozici 
u traktoru, či nakladače. Tím umožní snadnou manipu-
laci s balíkem a jeho uskladnění.
Zvednete další balík, automatický režim balení začí-
ná tak, že první rameno odjede do protilehlé pozice. 
A v tomto bodě začne nový balicí cyklus.

Stříhání a navádění fólie
Jako na všech balicích strojích McHale spolehlivost 
stříhání a navádění fólie je jedna z nejdůležitějších 
věcí. Balička W2020 shrne fólii do jednoho bodu, kde je 
přidržena pro další balík a následně odstřižena. Ten-
to systém disponuje lepším sevřením fólie a zaručuje 
stále perfektní výkony zejména v horkém nebo vlhkém 
počasí.
Hydraulické stříhání a navádění je umístěno v čele stro-
je. Pracuje systémem otevírajících se nůžek. Napínače 
zavedou fólii do nůžek a jejich sevřením dojde nejprve 
ke shrnutí fólie, jejímu pevnému sevření a následně 
okamžitému ustřižení. Fólie je držena pod hydraulickým 
tlakem v navádění a připravena pro další balík.

Rychlá výměna fólie
McHale W2020 je vybaven rychlým systémem výměny 
rolí fólie. Když obsluha vyjme prázdné jádro od fólie, 
zůstane horní vodicí kužel v zajištěné poloze. Po vložení 
nové role jednoduše zatáhnete za odjišťovací lanko, horní 
kužel se uvolní a fólie je zajištěna v pracovní poloze.

Automatické snímání přetržené fólie
Tento automatický snímací systém pro přetržení fólie je 
standardem na všech baličkách W2020. Zabezpečuje, že 
v případě přetržení fólie nebo v okamžiku, kdy na jedné 
z cívek fólie dojde, stroj toto automaticky rozpozná, zpomalí 
rychlost otáčení balíku a zvýší počet ovinutí s jednou rolí tak, 
aby zajistil správné zabalení balíku. Pokud dojde fólie na obou 
napínačích, stroj to zaznamená a přes ovladací panel upozorní 
obsluhu.

Ovládací panel
Balička W2020 je plně automatický stroj. Použitím ovladacího 
panelu můžete ovládat, sledovat a nastavovat:

•  plně automatický cyklus,
•  automatické nakládání a odkládání balíků,
•  počet vrstev fólie,
•  celkový počet ovinutých balíků, počet ovinutých balíků   
 pro jednotlivé zákazníky.

Stroj je standardně vybaven kontrolou přetržení fólie. Jakmile 
k tomu dojde, stroj upozorní obsluhu a automaticky se pře-
pne do režimu balení jednou fólií. V tomto režimu stroj sníží 
rychlost rotace balíku a zvýší počet ovinutí jedním ramenem, 
aby kompenzoval chybějící fólii z přetržené role. Jestliže fólie 
dojde na obou napínačích, stroj informuje obsluhu posláním 
zprávy do ovladacího panelu „bez fólie“.


