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McHale C460 kuivitus- ja rehunjakokone 

Tekniset tiedot

Tehontarve   51 kW (70 hv)
Paino    2015 kg
Pituus (paalikauha auki) 5,5 m
Pituus (paalikauha kiinni) 4,2 m
Leveys   2,02 m
Korkeus   2,45 m
Tilavuus (L x K x P)  1350 x 1220 x 1400 mm
Paalin koko   2 x 1,5 m halkaisijaltaan
Ohjaus   Sähköohjatut venttiilit,      
    puhallintorvi joystickillä
Suurin kuivitusteho  18 m
Pohjakuljettimen kolat 10 kpl
Terän kiinnityslautasten määrä 6 kpl
Terien lukumäärä (org) 56 kpl
Vaihdelaatikko  2-vaihteinen
Repijäkelan veto  Remmiveto
PTO    540 rpm
Pohjakuljettimen veto Hydraulinen
Kuivitustorven liikerata 300 astetta
Torven nivelet  3 kpl
Rengastus   340/55-16
Koneen kytkentä  Hinattava
Lietson tiedot   6 kpl siivet, halk. 1,57 m
Min öljy   35 l/min, 160 bar
Hydraulikytkentä  1 x paine ja 1 x paluu

Kuivitus
Kone on suunniteltu tehokkaaseen ja hyvin kuivit-
tavaan eläinten makuualustan tekoon. Repijäkelan 
hammastettujen terien lisäksi kelassa on hakkureita. 
Vastakampa ja sen helppo hallinta estävät olkipaa-
lin syöksymisen repijäkelalle, jolloin lyhyt kuivittava 
silppu on helppo tehdä. Pohjakuljettimen ja vasta-
kamman avulla voi myös päästää olkea nopeammin 
lietsolle, jolloin rakenteellista ja kantavaa olkipohjaa 
voi levittää tehokkaasti. Kuivitusteho menosuuntaan 
vasemmalle on 13/15 m, oikealle olki lentää 18 m. 

Ruokinta
C460 soveltuu hyvin säilörehun jakoon. Lietson alen-
nusvaihde mahdollistaa täsmällisen ja hallitun rehun 
jaon ruokintakouruun/kaukaloon. Paalin tiukkuudes-
ta riippuen, pohjakuljettimen nopeutta voi helposti 
muuttaa ohjaimesta. 

McHale kuivitus- ja rehunjakokoneen edut
• Remmiveto repijäkelalle on kustannustehokas, helppo huoltaa ja sen ansiosta  

repijä käynnistyy vasta lietson saavutettua työkierroksensa. Näin tukoksien  
mahdollisuus pienenee.

• Hydraulivetoisen repijäkelan ansiosta C460 tehontarve on pieni. Hinattavaa  
konetta voi käyttää pienelläkin traktorilla

• Lietson siivet ovat hitsatut
• Koneen käyttö on loogista ja helppoa
• Paalikauhan ja pohjakuljettimen käyttö kätevästi paalikauhan vierestä koneen  

takana.
• Lyhyt ja kompakti rakenne takaa helpon liikkumisen ja hyvän näkökentän,  

saatavana C470 versiona +50 cm
• Pohjakuljettimen ketjun paksuus on 11 mm. Kuljettimen käyttö on joko syke- tai 

tasavetoinen. Kuljettimessa on portaaton nopeuden säätö.
• Kuivitustorven liikkeet ovat helposti säädettävät joystickistä
• C430 nostolaitemalli


