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AKČNÍ nabídka McHale 
 

CENA LISU V SEZÓNÍ NABÍDCE:        na vyžádání 
 

Lis na kulaté balíky s variabilní lisovací komorou McHale V660 
 
Standardní výbava: 
2,1m vysokovýkonné sběrací ústrojí; hydraulicky ovládané;  
5 řad nahrabovacích prstů, zinkované  
2 hnací válce + opěrný válec 
Vzduchová vodící kola o rozměru 170/60-8 
Řezací jednotka s 15 noži; Spirálový rotor 
3 nekonečné pásy 
Ukazatel plnění lisovací komory se stranovým naváděním 
Dvouřadá ložiska na poháněcích válcích a podpěrném válci 
Odblokování sklopením podlahy 
Vázání do sítě s variabilním nastavováním předpětí 
Automatické mazání řetězů 
Manuální mazání ložisek z centralizovaných míst 
Mechanické zajištění otevírání komory 
Ovládání z kabiny traktoru přes ovládací panel, systém Expert Plus 
Pneu 500/50-22.5;  4 pružiny zadního čela; jištění střižnými šrouby 
Urovnávací váleček nad sběračem 
Vyhazovací rampa 

      Dlouhá stavitelná podpěra pro horní závěs 
      Vzduchové brzdy 
      Osvětlení pro silniční provoz 
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Technické parametry McHale V660: 
Rozměry a hmotnost 
Délka                                                4,8 m 
Šířka                                                   2,55m/2,58 m** 
Výška                                                2,75 m 
Hmotnost prázdného stroje             4000 kg 
Sběrací ústrojí 
Pracovní záběr                                  2100 mm 
Počet řad nahrabovacích prstů           5  
Rozteč prstů                                      70 mm 
Urovnávací válec                              standard 
Kola sběracího ústrojí (vzduchová)  standard 
Řezací jednotka 
Max. počet nožů                                15  
Teoretická délka řezanky                  65  mm 
Jištění nožů                                        hydraulicky  
Vypínání nožů                                   hydraulicky z kabiny traktoru 
Systém odblokování                         sklopení podlahy 
Lisovací komora 
Průměr                                             0,6 – 1,68 m 
Šířka                                                   1,23 m                                                                          
Přísun do lisovací komory                 rotor F 5500 
Počet pásů                                          3 
Vázací ústrojí 
Ovládání                                            manuální nebo automatické 
Systém vkládání                                4 napínací tyče v kolíbce 
     s plynulou regulací napětí sítě 
Počet sítí                                            1 + 1 zásobník 
Nastavení počtu ovinutí                     z kabiny traktoru 
Pohon 
Převodovka                                        s rovnoměrným rozvodem pohonu 
Ochrana proti přetížení                      přetěžovací spojka na kloubové hřídeli 
Ochrana sběracího ústrojí                 kluzná spojka 
Mazání řetězu                                     automatické 
Ovládání 
Systém ovládání                        Expert Plus monitor   
Obsluha                                             poloautomatická  
Nastavení hustoty balíku                    z kabiny traktoru 
Nastavení hustoty jádra  z kabiny traktoru 
Nastavení velikosti balíku  z kabiny traktoru 
Ostatní 
Náprava                                              8 svorníků na kolo 
Velikost pneumatik                            500/50-22.5                              
Odhazovací rampa                             standard se snímačem polohy                                                                                                                           
Osvětlení pro silniční provoz             standard 
Traktor 
Minimální výkon                             60 kW (80 koní) 
Hydraulika                                       2 hydraulické dvojčinné okruhy + 1 volný odpad 
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