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Deze brochure wordt wereldwijd verspreid. Gezien de continue ontwikkelingen zijn alle specifi caties en constructies onder voorbehoud en McHale heeft het recht deze zonder voorafgaande aankondigingen
te wijzigen. Afmetingen en afbeeldingen zijn niet bindend en er kan sprake zijn van uitrustingen die niet tot de standaard uitvoering behoren. Informeer bij uw dealer.

McHale is uitgegroeid van een dealerbedrijf in
landbouwmachines dat vandaag de dag nog bestaat, tot
producent. Deze achtergrond blijkt een perfecte basis voor
het ontwerpen en produceren van landbouwmachines,
mede door het directe contact met de eindgebruiker. De
productie vindt plaats in een nieuwe fabriek, uitgerust met
de nieuwste laser- en robottechnologie. Het bedrijf is ISO
9001/2008 gecertifi ceerd.

Alle research en ontwikkeling gebeurt intern door middel
van de nieuwste technieken. Machines worden aan
grondige tests onderworpen tijdens het ontwikkelproces en
de prestaties worden constant bewaakt.

Deze zorgvuldige productiewijze zorgt voor een
eindproduct met een hoge kwaliteit, geproduceerd volgens
strenge technische specifi caties en functioneel design. 
Dit verklaart waarom een McHale machine een echte 
“investering in de toekomst” is.

Grootpakkenwikkelaar998
Technische gegevens
Getrokken wikkelaar (grootpakken) 998
Transportlengte 7,30 m
Transportbreedte 2,99 m
Transporthoogte 3,50 m
Eigen gewicht 3.875 kg
Bandenmaat 16.0/70-20 12 PR
Aanbouw aan de trekker trekstangen van de hef

Cat. II of III
SAE aftakas, 6 splines

Toerental aftakas 500 – 800 RPM
Benodigde hydraulische ventielen:
1 x DW hydraulische disselverstelling
1 x EW met zweefstand opraper
Aantal lagen folie:
Instelbaar door de chauffeur -2 / 2+2 / 2+2+2 (2 – 8 lagen)
Benodigde elektrische installatie: 12 Volt DC @ 5A
Bediening: elektronisch
Pakafmetingen
Van 80 x 70 cm tot 160 x 120 cm, ook gestapeld
Maximale paklengte 180 cm

2 x 750 mm foliehouders
Load sensing boordhydrauliek
Opraper/opvoerband voor laden en lossen
Geautomatiseerde elektronische bediening
Vanuit de cabine instelbare pakkenmaten en aantal folielagen
Automatisch snij- en foliehoudersysteem
Lagedruk banden
Remmen en verlichting
Hydraulisch verstelbare dissel

Draadloze afstandsbediening
Round bale kit Set voor ronde balen
Onloading conveyor Stationaire los-inrichting

Standaarduitvoering

Opties

“Superieur wikkelen in één cyclus”

Oprapen van dubbele pakken Gelijktijdig oprapen en wikkelenHet wikkelen van dubbele pakken
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Zorgvuldig roteren tijdens het wikkelen 998 Stationaire los-inrichting opgeklapt 998 Stationaire los-inrichting neergeklapt

De 998 beschikt over een hydraulisch
bediende, onderhoudsvrije, snijunit die de
folie afsnijdt en zorgt voor een perfecte,
luchtdichte afronding van het wikkelproces.
De folie wordt onder alle
weersomstandigheden optimaal onder
spanning gehouden, voor een perfecte start
van de wikkeling van het volgende pak.

De McHale 998 beschikt over een
aftakasaangedreven load sensing
boordhydrauliek. Hierdoor is de machine
onafhankelijk van de hydraulische
installatie van de trekker, zodat altijd met
een constante kwaliteit gewerkt kan
worden. De 998 kan dus door vrijwel elke
trekker worden aangedreven, hetgeen de
planning in de drukke oogstperiode
vereenvoudigt.

EXPERT - control console

Foliehouder

“Grootpakkenwikkelaar met een enorme kapaciteit”

Boordhydrauliek

Folie snijden en
wikkeling afsluiten

Snelle belading middels een uniek
opraapmechanisme

Het pak wordt in de wikkelpositie
gebracht

“Ontworpen voor de praktijk, opgebouwd met hoogwaardige componenten”

De McHale grootpakkenwikkelaar is de universele oplossing voor het wikkelen van alle grootpakken. Het no-nonsense design,
hoogwaardige componenten en doordachte techniek maken de 998 tot de logische keuze voor loonwerkers die van hun machines
onder alle omstandigheden een optimale prestatie verwachten. De 998 beschikt over tal van eigenschappen die door de professionele
gebruiker gewaardeerd worden, zoals bijvoorbeeld: een opraper voor het pak die tijdens het wikkelen het volgende pak al kan
opnemen, een snelle positionering van het pak op de wikkelunit, een hydraulisch snij- en afsluitunit en een automatische
hoogteregeling voor het pak tijdens het wikkelen. De machine heeft een zwenkkop die in de trekstangen van de hefinrichting wordt
aangekoppeld. De 998 wikkelt pakken met afmetingen van 80 x 70 cm tot 160 x 120 cm, zowel enkel als gestapeld. De
bedieningsunit in de cabine stelt de bestuurder in staat de maten van het pak en het gewenste aantal lagen folie in te stellen. Als alle
waarden zijn ingegeven, is één druk op de knop voldoende om de hele wikkelcyclus automatisch te laten verlopen. De 998 heeft een
gepatenteerd meetsysteem dat middels de rollen de vorm van de pakken aftast, zodat overal het juiste aantal lagen folie wordt
aangebracht. Bovendien kan hiermee nog nauwkeuriger gewikkeld worden, omdat rekening gehouden kan worden met het kantelen
van het pak op de wikkelunit.

De wikkelarmen en de unieke McHale
foliehouder zorgen, gedurende de gehele
wikkelcyclus, voor een constante
hoek waaronder de folie wordt
aangebracht. Hierdoor is ook de mate van
voorspanning in de folie altijd gelijk,
ongeacht de verschillende afmetingen van
de pakken. Bovendien beschikt de 998 over
een snelwisselsysteem voor de folie, net
als alle andere McHale wikkelaars.
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