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Maszyny McHale Fusion 4 dostęp-
ne są w trzech wersjach: standardowej, 
Pro i Plus. Dwie ostatnie  są kompatybil-
ne z systemem ISOBUS, a te z oznacze-
niem Plus posiadają możliwość owijania 
bel siatką lub folią w komorze prasują-
cej. Standardowo prasoowijarki McHale 
Fusion 4 i Fusion 4 Pro wyposażone są 
w system wiązania siatką.

Podbieracz krzywkowy  
lub bezkrzywkowy

Wszystkie podbieracze Profi-Flo mon-
towane w prasoowijarkach Fusion 4 ma-
ją teraz wzmocniony układ napędowy, 
który jak zapewnia producent zmniej-
sza obciążenie łańcuchów i wydłuża ich 
żywotność. Szerokość robocza podbie-
racza nadal wynosi 2,1 m, a rozstaw za-
montowanych w nim palców 70 mm. Do 
wyboru są dwie wersje tego podzespo-
łu, standardowa krzywkowa i opcjonal-
na bezkrzywkowa. Pierwsza porusza się 
po bieżni wyposażonej w rolki dwurzędo-
we i wyposażona jest w 5 rzędów palców 
podbierających i przenoszących zbiera-
ny materiał w kierunku komory prasowa-
nia. Natomiast opcjonalny podbieracz 
bezkrzywkowy posiada 6 rzędów pal-
ców, które ten zabieg wykonują jeszcze 
skrupulatniej. Został on zaprojektowany 
z myślą o zwiększeniu wydajności pracy 
zwłaszcza przy zbiorze krótkich materia-
łów. Ponadto podbieracz bezkrzywkowy 
mający mniejszą liczbę ruchomych czę-
ści nie jest wymagający pod kątem ser-
wisowania i konserwacji. Wszystkie bez-
krzywkowe podbieracze maszyn Fusion 4  
są wyposażone w podwójną rolkę doci-
skową, aby zapewnić pewniejsze dostar-
czanie pokosu do rotora. W prasoowijar-
kach McHale z podbieraczem krzywko-
wym wałek dogniatający (pojedynczy 

lub podwójny) 
pokos jest opcją 
wyposażenia. Je-
go zadaniem jest 
wypoziomowanie 
nierównych po-
kosów i tym sa-
mym zwiększenie 
wydajności pra-
sy. – Podbieracze 
krzywkowe McHa-
le są wyposażone 
w kute wykorbie-
nia na końcach 
belek z palcami, 

Prasoowijarka  
McHale Fusion 4
Najnowsze	prasoowijarki	marki	McHale	to	maszyny	generacji	czwartej,	które	przewyższają	modele	
generacji	trzeciej	przede	wszystkim	wydajnością	pracy	i	gęstością	tworzonych	bel.	Opatentowany		 
i	sprawdzony	w	praktyce	rolniczej	system	przenoszenia	beli	na	stół	owijający	oraz	zamontowany	 
w	tym	miejscu	pionowy	pierścień	owijający	pozostały	bez	zmian.

Wszystkie podbieracze Profi-Flo montowane  
w prasoowijarkach Fusion 4 mają teraz wzmocniony  
układ napędowy, który jak zapewnia producent zmniejsza 
obciążenie łańcuchów i wydłuża ich żywotność.

Dwa podajniki folii o szerokości 750 mm pozwalają pionowemu pierścieniowi  owijającemu 
położyć na beli 4 warstwy folii w ok. 18 sekund oraz 6 warstw w ok. 24 sekundy.


