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GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Oostenrijk
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com

Vierkantebalen-wikkelmachines
De firma GÖWEIL heeft zich in de loop van decennia gevestigd als
specialist in de productie van vierkantebalen-wikkelmachines. Door
het extreem hoge aandeel in de export zijn GÖWEIL machines niet
alleen in Europa, maar ook wereldwijd bekend en in gebruik. Alle
machines en apparaten worden op de bedrijfslocatie in Kirchschlag
(Opper-Oostenrijk) ontwikkeld, geproduceerd en uitgeleverd.
Alle GÖWEIL producten worden volgens de laatste technische snufjes
en individueel voor hun desbetreffende toepassingsdoel ontwikkeld.
Prima grassilage vereist prima voerconservering. De vierkantebalen-wikkelmachines van de serie G30 Q en G40 Q voldoen in de
hoogste mate aan deze eis. De balen worden snel, schoon en vooral
absoluut luchtdicht verpakt tot perfecte opslag van het product.

GÖWEIL / Serie G30 Q & G40 Q

/ Pagina 04-05

SERIE G30 Q & G40 Q
Overzicht
Een overzicht van de afzonderlijke vierkantebalen-wikkelmachines

G3010 Q

G3010 Q

G3010 Q Standard

G3010 Q Exclusiv

G3010 Q Farmer

G3010 Q Profi

G3020 Q Profi

G4010 Q Profi

G4020 Q Profi

De G3010 Q Standard munt uit door de robuuste constructie
en de lage werkhoogte. De brede, doorlopende balentransportband garandeert dat de baal gelijkmatig
gewikkeld wordt, ook bij vormeloze balen. De
wikkelaar is uitgerust met de programmabesturing STANDARD met draadloze afstandsbediening.

De G3010 Q Exclusiv munt tevens uit door zijn robuuste constructie en de lage werkhoogte en beschikt over een hydraulische
balenopnemer. De brede, doorlopende balentransportband garandeert dat de baal gelijkmatig gewikkeld wordt, ook bij vormeloze balen. De wikkelaar is uitgerust met de programmabesturing
STANDARD met draadloze afstandsbediening.

De vierkantebalen-wikkelaar is het ideale werktuig voor gebruik
door één persoon. Doordat de draadloze besturing eenvoudig te
bedienen is, kunnen de werkprocessen perfect worden gecombineerd. Door de compacte constructie
kan de G3010 Q Farmer met nagenoeg elke trekker worden getransporteerd.

De G3010 Q Profi met de 17,5 kW sterke dieselmotor is de
perfecte machine voor loonondernemers. De werkprocessen “Balen wikkelen” en “Balen opstapelen”
worden parallel uitgevoerd. Met de programmabesturing PROFI worden alle werkprocessen volautomatisch uitgevoerd.

De aanhanger G3020 Q Profi met de zijdelingse balenopnemer
is de optimale vierkantebalen-wikkelaar voor gebruik op het
veld. Met de programmabesturing PROFI worden
alle werkprocessen volautomatisch uitgevoerd.

De stationaire machine G 4010 Q Profi overtuigt niet alleen door de dubbele wikkelarm, maar
ook door de volautomatische programmabesturing Profi. Met deze wikkelaar kunnen vierkante
balen tot een lengte van twee meter worden gewikkeld. Bijzonder praktisch is het
wikkelen van dubbele balen. Het prestatievermogen wordt verhoogd en men bespaart tot 20 % folie. Een ander groot voordeel van de G4010 Q Profi is dat zowel
vierkante als ronde balen gewikkeld kunnen worden.

De aanhanger G4020 Q Profi met dubbele wikkelarm en balenopnemer is de absoluut professionele machine onder de vierkantebalen-wikkelmachines. Met de programmabesturing
PROFI worden alle werkprocessen volautomatisch uitgevoerd. Zodoende is een
aangename werkwijze gegarandeerd.

VIERKANTEBALEN-WIKKELTECHNIEK VAN GÖWEIL
Met de vierkantebalen-wikkelmachines van GÖWEIL kunt u alle kanaalmaten en ook ronde balen tot 150 cm resp. 160 cm wikkelen. Een bijzonder highlight is het wikkelen van
dubbele balen met rechthoekige kanaalmaten (80 x 50 cm tot 70 x 120 cm). Zo wordt een
hogere prestatie bereikt en tot 20 % folie bespaard.
De brede, doorlopende transportband is een voorwaarde voor gelijkmatig wikkelen,

FARMER

ook bij vormeloze balen. De rolbuizen die zich aan weerszijden bevinden, zijn niet vrij
pendelend aangebracht, maar met stuurstangen met elkaar verbonden. Zo ontstaat een
dwangbesturing die in combinatie met de transportband een klemwerking op de baal
produceert. De wikkelmachine beschikt zo over een veilige balengeleiding, ook bij rechthoekige kanaalmaten. De lengte van de transportband wordt m.b.v. een snelinstelling
aan de verschillende kanaalmaten aangepast.

PROFI

G3020 Q

PROFI

G4010 Q

G4020 Q

PROFI

Programmabesturing STANDARD met afstandbediening
De werkprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch,
de functie voor het afwerpen van de baal wordt met een druk op de knop geactiveerd.
Alle functies en instellingen worden via de bedieningseenheid aan de machine uitgevoerd.

PROFI

PROFI

STANDARD EXCLUSIV

G3010 Q

STANDARD

G3010 Q

Programmabesturing PROFI
De balenopname, de werkprocessen “Wikkelen”, “Folie aanbrengen en afsnijden” en het afwerpen van de
baal verlopen volkomen volautomatisch. Alle functies kunnen natuurlijk ook handmatig worden gestuurd.
Alle functies en instellingen worden direct via de programmabesturing ingesteld.
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G3010 Q STANDARD

G3010 Q EXCLUSIV

Vierkantebalen-wikkelmachine

Vierkantebalen-wikkelmachine

De drieputsmachine G3010 Q Standard munt uit door de robuuste constructie en de lage werkhoogte.
Door de doorlopende balentransportband is het mogelijk om de balen gelijkmatig te wikkelen.

Extra uitrusting:

De vierkantebalen-wikkelmachine G3010 Q Exclusiv is een driepuntsmachine met balenopnemer en overtuigt door de robuuste constructie
en de lage werkhoogte. Bovendien is de machine met de programmabesturing STANDARD heel gemakkelijk te bedienen.

• Volautomatische programmabesturing PROFI
Alle werkprocessen worden volautomatisch uitgevoerd – Meerprijs op de besturing
STANDARD met draadloze communicatie
• Draadloze afstandsbediening
Uitsluitend in combinatie met de volautomatische programmabesturing PROFI
• Foliebewaking
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is
• Extra balengeleidingsrol
• Licht- en knipperlichtinstallatie
• Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een 4 kW E-motor met pomp, retourfilter en een 30 l tank
voor hydraulische olie
• Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekker-aftakas,
een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie
• 1-cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie)
8,2 kW, met accu, dynamo, e-starter en hydraulisch systeem,
compleet gemonteerd
• Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Basisuitrusting
• Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
• Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks
balengeleidingsrollen
• Afwerpen van de baal naar links en rechts
• Gecombineerde folievoorstretchunit 500 mm en 750 mm
• Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
• Werkschijnwerper

• Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd.
• Driepuntsaanbouw cat. II
• Programmabesturing STANDARD met draadloze afstandsbediening
De werkprocessen “Wikkelen”, “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch,
het “afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd.

Technische gegevens:
• Gewicht: 850 kg | Lengte: 3.000 mm | Breedte: 1.640 mm | Hoogte: 2.750 mm
• Voor baalmaten tot 1,20 x 1,20 m, baallengte tot 1,60 m
• Ronde balen met een diameter van 0,90 – 1,50 m

Noodzakelijke aansluitingen:
• Een drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de
wikkelmachine
• 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer
naar de accu (draaddiameter 2 x 6 mm²)
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Extra uitrusting:
• Volautomatische programmabesturing PROFI
Alle werkprocessen worden volautomatisch uitgevoerd.
• Draadloze afstandsbediening
Uitsluitend in combinatie met de volautomatische programmabesturing PROFI
• Foliebewaking
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is
• Extra balengeleidingsrol
• Licht- en knipperlichtinstallatie
• Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een 4 KW E-motor met pomp, retourfilter en een 30 l tank
voor hydraulische olie
• Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een drijfwerk met pomp, opsteekbaar op de trekker-aftakas,
een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie
• 1-cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie)
8,2 kW, met accu, dynamo, e-starter en hydraulisch systeem,
compleet gemonteerd
• Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos

Basisuitrusting
• Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
• Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks
balengeleidingsrollen
• Balen afwerpen naar links
• Gecombineerde folievoorstretchunit 500 mm en 750 mm
• Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
• Driepuntsaanbouw cat. II
• Balenopnemer voor vierkante en ronde balen
• Balenopname rechts tegen de rijrichting

• Werkschijnwerper
• Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd.
• Programmabesturing STANDARD met draadloze afstandsbediening
De functie voor de “balenopname” wordt handmatig bestuurd met de joystick.
De werkprocessen “Wikkelen”, “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch,
het “afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd.

Technische gegevens:
• Gewicht: 1.150 kg | Lengte: 3.000 mm | Breedte: 1.680 mm | Hoogte: 2.590 mm
• Voor baalmaten tot 1,20 x 1,20 m, baallengte tot 1,60 m
• Ronde balen met een diameter van 0,90 – 1,50 m

Noodzakelijke aansluitingen:
• Een drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de
wikkelmachine
• 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer
naar de accu (draaddiameter 2 x 6 mm²)
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G3010 Q FARMER

G3010 Q PROFI

Vierkantebalen-wikkelmachine

Vierkantebalen-wikkelmachine

De stationair werkende vierkantebalen-wikkelmachine G3010 Q Farmer is het ideale werktuig voor gebruik door één man. Doordat de
draadloze besturing eenvoudig te bedienen is, kunnen de werkstappen perfect worden gecombineerd. Zo bespaart men personeel en tijd!

De G3010 Q Profi is de ideale stationaire machine voor loonondernemers. De functies “Balen wikkelen” en “Balen opstapelen” worden parallel
uitgevoerd. Dat bespaart tijd en kosten, bovendien wordt het prestatievermogen per uur aanzienlijk verhoogd!
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Extra uitrusting:
• Banden 500/50-17
De breedte verandert naar 2.525 mm
• Extra balengeleidingsrol
• Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is
• Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of na vrij lange pauzes automatisch naar onbelast toerental
• Asvering
• Tweeleiding-drukluchtremsysteem
• Hydraulische reminstallatie met drukopslag en losbreekbeveiliging
• Hydraulische reminstallatie zonder drukopslag en losbreekbeveiliging
• Zwaailicht
• Trekogen: Varianten B, D – zie pagina 11

Extra uitrusting:
• Banden 15.0/55-17 AW
De breedte verandert naar 2.120 mm
• Extra balengeleidingsrol
• Foliebewaking
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is
• Tweeleiding-drukluchtremsysteem
• Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging
• Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging
• Zwaailicht
• Trekogen: Varianten B, D – zie pagina 11

Basisuitrusting
• Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
• Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks
balengeleidingsrollen
• Afwerpen van de baal naar links en rechts
• Gecombineerde folievoorstretchunit 500 mm en 750 mm
• Licht- en knipperlichtinstallatie
• Werkschijnwerper
• Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
• Liftas en afneembare, instelbare, hydraulische knikdissel

• Foliemagazijn voor 3 rollen folie
• Banden 11.5/80-15.3AW
• 1 cilinder Honda benzinemotor 8,2 kW
Met accu, dynamo, e-starter en hydraulisch systeem compleet gemonteerd.
• Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd.
• Programmabesturing STANDARD met draadloze afstandsbediening
De werkprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch,
de functie “Afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd.

Technische gegevens:
• Gewicht: 1.620 kg | Lengte: 5.250 mm | Breedte: 1.950 mm | Hoogte: 2.750 mm
(bij uitgeschoven liftas)
• Voor baalmaten tot 1,20 x 1,20 m, baallengte tot 1,60 m
• Ronde balen met een diameter van 0,90 – 1,50 m

Noodzakelijke aansluitingen:
• 7-polige stekkerdoos voor de gehele lichtinstallatie,
uitgezonderd werkschijnwerper

Basisuitrusting
• Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
• Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks
balengeleidingsrollen
• Afwerpen van de baal naar links en rechts
• Gecombineerde folievoorstretchunit 500 mm en 750 mm
• Licht- en knipperlichtinstallatie
• Werkschijnwerper
• Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
• Liftas en afneembare, instelbare, hydraulische knikdissel

• Foliemagazijn voor 16 rollen folie
• Banden 15.0/55-17AW
• Dieselmotor KUBOTA
3-cilinder motor watergekoeld, 17,5 kW, grotere hydraulische pomp,
urenteller en e-starter. (Meerprijs op de standaard dieselmotor)
• Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd.
• Volautomatische programmabesturing PROFI
Alle werkprocessen worden volautomatisch uitgevoerd.

Technische gegevens:
• Gewicht: 1.850 kg | Lengte: 5.600 mm | Breedte: 2.400 mm | Hoogte: 3.150 mm
(bij uitgeschoven liftas)
• Voor baalmaten tot 1,20 x 1,20 m, baallengte tot 1,60 m
• Ronde balen met een diameter van 0,90 – 1,50 m

Noodzakelijke aansluitingen:
• 7-polige stekkerdoos voor de gehele lichtinstallatie,
uitgezonderd werkschijnwerper
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G3020 Q PROFI

Extra uitrusting:

Serie G30 Q

Vierkantebalen-wikkelmachine

• Banden 500/50-17

Uitgangsgegevens

De aanhanger G3020 Q Profi met de zijdelingse balenopnemer is de optimale vierkantebalen-wikkelaar voor buiten op het veld.
Met de programmabesturing PROFI worden alle werkprocessen volautomatisch uitgevoerd.

UITRUSTING

De breedte verandert naar 2.525 mm

• Extra balengeleidingsrol
• Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is

• Dieselmotor KUBOTA
3-cilinder motor watergekoeld, 17,5 kW, grotere hydraulische pomp, urenteller en e-starter

• Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of na vrij lange pauzes automatisch naar onbelast toerental
• Draadloze afstandsbediening

• Extra buis voor balenopnemer
Is nodig, als twee enkele balen na elkaar (tot 0,60 x 0,90 m) opgeladen worden om
een dubbele baal te wikkelen

• Dubbele baalopnemer
Is nodig, als twee enkele balen (tot 0,50 x 0,80 m) opgestapeld worden om een dubbele
baal te wikkelen
• Asvering

•
•
•
•
•
•

Tweeleiding-drukluchtremsysteem
Hydraulische reminstallatie met drukopslag en losbreekbeveiliging
Hydraulische reminstallatie zonder drukopslag en losbreekbeveiliging
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos
Zwaailicht
Trekogen: Varianten B, D – zie pagina 11

Technische gegevens:
Basisuitrusting
• Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
• Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks
balengeleidingsrollen
• Balenopname rechts in rijrichting
• Balen afwerpen naar links
• Gecombineerde folievoorstretchunit 500 mm en 750 mm
• Licht- en knipperlichtinstallatie
• Werkschijnwerper
• Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

•
•
•
•
•

Balenopnemer voor vierkante en ronde balen
Liftas en instelbare trekdissel voor onderkoppeling
Foliemagazijn voor 16 rollen folie
Banden 15.0/55-17AW
Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd.
• Volautomatische programmabesturing PROFI
Alle werkprocessen worden volautomatisch uitgevoerd.

• Gewicht: 2.150 kg | Lengte: 5.450 mm | Breedte: 2.400 mm | Hoogte: 3.150 mm
(bij uitgeschoven liftas)
• Voor baalmaten tot 1,20 x 1,20 m, baallengte tot 1,60 m

A K80 Trekoog
Trek-kogelkoppeling

B Norm trekoog D40 mm
soortgelijk aan DIN 11026
soortgelijk aan ISO 5692-2
C Ring trekoog D50 mm
draaibaar (hitchring),
soortgelijk aan DIN 9678
soortgelijk aan ISO 5692-1
D Ring trekoog D50 mm
onbuigzaam (hitchring),
soortgelijk aan DIN 9678 en ISO 20019

• Ronde balen met een diameter van 0,90 – 1,50 m

Noodzakelijke aansluitingen:
• Een drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
• 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu
(draaddiameter 2 x 6 mm²)
• 7-polige stekkerdoos voor de gehele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

G Norm trekoog D40 mm
30 mm dik (vrachtwagen trekoog)
soortgelijk aan DIN 74054 en ISO 8755

Standaard: bij de standaarduitrusting inbegrepen
Extra:
als extra uitrusting verkrijgbaar
---:
niet beschikbaar

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen
Balen afwerpen
Balenopname
Balenopnemer voor vierkante en ronde balen
Gecombineerde folievoorstretchunit 500 mm en 750 mm
Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Foliecontrole
Liftas en afneembare, instelbare, hydraulische knikdissel
Liftas en instelbare trekdissel voor onderkoppeling
Werkschijnwerper
Licht- en knipperlichtinstallatie
Transport-uitschakelventiel
Driepuntsaanbouw cat. II
Programmabesturing STANDARD met draadloze afstandsbediening
Programmabesturing PROFI
Draadloze afstandsbediening
Foliemagazijn
Banden 11.5/80-15.3 AW
Banden 15,0/55-17 AW
Banden 500/50-17
Extra buis voor balenopnemer
Dubbele baalopnemer
Extra balengeleidingsrol
Elektrische aandrijving, 4kW motor
Aftakas-aandrijving
1 cilinder Honda benzinemotor 8,2 kW
3 cilinder dieselmotor KUBOTA, 17,5 kW
Toerentalregeling voor dieselmotor
Asvering
Tweeleiding-drukluchtremsysteem
Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging
Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging
Zwaailicht
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos
Trekoog
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G3010 Q
Standard

G3010 Q
Exclusiv

G3010 Q
Farmer

G3010 Q
Profi

G3020 Q
Profi

Standaard
Standaard
links & rechts
----Standaard
Standaard
Extra
----Standaard
Extra
Standaard
Standaard
Standaard
Extra
Extra
-------

Standaard
Standaard
links
rechts tg. de rijrichting
Standaard
Standaard
Standaard
Extra
----Standaard
Extra
Standaard
Standaard
Standaard
Extra
Extra
-------

Standaard
Standaard
links & rechts
----Standaard
Standaard
Extra
Standaard
--Standaard
Standaard
Standaard
--Standaard
----3
Standaard
Extra

Standaard
Standaard
links & rechts
----Standaard
Standaard
Extra
Standaard
--Standaard
Standaard
Standaard
----Standaard
--16
--Standaard

Standaard
Standaard
links
rechts in rijrichting
Standaard
Standaard
Standaard
Extra
Extra
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
----Standaard
Extra
16
--Standaard

---

---

---

Extra

Extra

----Extra
Extra
Extra
Extra
--Extra
----------Extra
---

----Extra
Extra
Extra
Extra
--Extra
----------Extra
---

----Extra
----Standaard
------Extra
Extra
Extra
Extra
--B, D

----Extra
------Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
--B, D

Extra
Extra
Extra
------Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
Extra
B, D
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g4010 Q Profi
Vierkantebalen-wikkelmachine
Noodzakelijke aansluitingen:

De stationaire machine G4010 Q Profi overtuigt vooral door de dubbele wikkelarm en de volautomatische programmabesturing PROFI. Met deze machine kunnen
vierkante balen tot een lengte van twee meter worden gewikkeld. Een verder voordeel is de mogelijkheid om ook ronde balen te wikkelen.

• 7-polige stekkerdoos voor de gehele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

Basisuitrusting / Technische gegevens

Mech. bandlengteverstelling: De wikkeltafel wordt aan de baal aangepast.

Het afsnijden en aanbrengen van de folie gebeurt automatisch.

Basisuitrusting:
• Dubbele wikkelarm
• Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
• Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 4 stuks
balengeleidingsrollen
• Balen afwerpen naar links in rijrichting
• Gecombineerde folievoorstretchunit 500 mm en 750 mm
• Licht- en knipperlichtinstallatie
• 2 stuks werkschijnwerpers
• Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
• Liftas en onderkoppeling
• Foliemagazijn voor 16 rollen folie
• Banden 15.0/55-17AW
• 3 cilinder Kubota motor
Watergekoeld 17,5 kW met accu, dynamo, urenteller, e-starter en hydraulisch
systeem compleet gemonteerd
• Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd
• Volautomatische programmabesturing PROFI
Alle werkprocessen worden volautomatisch uitgevoerd

De werkschijnwerpers zorgen voor licht op bijzonder lange werkdagen.

Tot 16 rollen folie passen op het foliemagazijn.

Extra uitrusting: hydraulische steunvoet

Door de standaard Kubota motor is een stationaire werking mogelijk.

Technische gegevens:
• Gewicht: 2.920 kg | Lengte: 6.780 mm | Breedte: 2.400 mm |
Hoogte: 3.000 mm
• Voor alle baalafmetingen van 0,80 x 0,80 m tot 1,20 x 1,20 m
• Enkele / dubbele balen tot een lengte van 2,00 m
• Ronde balen met een diameter van 0,90 – 1,60 m

Extra uitrusting:
• Load Sensing
Oliedruk en -hoeveelheid worden aan het verbruik aangepast, dit dient ter verbetering van de energie-efficiëntie en de snelheid
• Banden 500/50-17
De breedte verandert naar 2.525 mm
• Hydraulische steunvoet
Muilkoppeling, in hoogte verstelbaar met een hydraulische steunvoet voor het gebruik met wielladers.
Bedienbaar d.m.v. draadloze communicatie
• Rondebalen-opnemer
Om de machine met ronde balen te beladen. De functie van de laadarm kan naar keuze in het
automatisch proces worden geïntegreerd
• Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is
• Werking met één folierol
Schakelt automatisch om naar “Gebruik met één folie” op het einde van een folie resp. als de folie
van een rol scheurt. Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer een overlapping
van 50 % gegarandeerd is. Uitsluitend in combinatie met foliebewaking
• Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of na vrij lange pauzes automatisch naar onbelast toerental.
• Asvering
• Balen-afwerpmat
Rubberen mat die hydraulisch omlaag gezet kan worden. Bedienbaar d.m.v. draadloze communicatie
• Tweeleiding-drukluchtremsysteem
• Hydraulische reminstallatie met drukopslag en losbreekbeveiliging
• Hydraulische reminstallatie zonder drukopslag en losbreekbeveiliging
• Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos
• Zwaailicht
• Trekogen: Varianten A, B, C, D, G – zie pagina 11
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g4020 Q Profi
Vierkantebalen-wikkelmachine
Noodzakelijke aansluitingen:

De absoluut professionele machines onder de vierkantebalen-wikkelmachines is de G4020 Q Profi. De aanhanger is uitgerust met een dubbele wikkelarm, balenopnemer
en de draadloze besturing PROFI; zodoende worden alle werkprocessen volautomatisch uitgevoerd.

Basisuitrusting / Technische gegevens

Met de balenopnemer wordt de vierkante baal op de wikkeltafel getild.

Extra uitrusting:

Basisuitrusting:

• Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie, pomp, retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie
• Scharnieras
• Banden 500/50-17
De breedte verandert naar 2.525 mm
• Hydraulische steunvoet
Muilkoppeling, in hoogte verstelbaar met een hydraulische steunvoet voor het gebruik met wielladers.
Bedienbaar d.m.v. draadloze communicatie
• Dieselmotor KUBOTA (zonder hydraulische olie)
3-cilinder motor watergekoeld, 17,5 kW, grotere hydraulische pomp, urenteller en e-starter
• Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of na vrij lange pauzes automatisch naar onbelast toerental
• Draadloze afstandsbediening
• Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is
• Werking met één folierol
Schakelt automatisch om naar “Gebruik met één folie” op het einde van een folie resp. als de folie
van een rol scheurt. Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer een overlapping
van 50 % gegarandeerd is. Uitsluitend in combinatie met foliebewaking
• Asvering
• Tweeleiding-drukluchtremsysteem
• Hydraulische reminstallatie met drukopslag en losbreekbeveiliging
• Hydraulische reminstallatie zonder drukopslag en losbreekbeveiliging
• Zwaailicht
• Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos
• Trekogen: Varianten A, B, C, D, G – zie pagina 11

• Load Sensing
Oliedruk en -hoeveelheid worden aangepast aan het verbruik. Dit vanwege de
energie-efficiëntie en de snelheid. De machine kan ook met tractoren zonder
Load Sensing pomp gebruikt worden
• Dubbele wikkelarm
• Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
• Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 4 stuks
balengeleidingsrollen
• Balenopnemer voor vierkante en ronde balen
• Balenopname rechts in rijrichting
• Balen afwerpen naar links in rijrichting
• Gecombineerde folievoorstretchunit 500 mm en 750 mm
• Licht- en knipperlichtinstallatie
• 2 stuks werkschijnwerpers
• Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
• Liftas en dissel met onderkoppeling die precies het spoor van het
trekkende voertuig volgt
• Foliemagazijn voor max. 16 rollen folie
• Banden 15.0/55-17AW
• Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd
• Volautomatische programmabesturing PROFI
Alle werkprocessen worden volautomatisch uitgevoerd

Technische gegevens:
• Gewicht: 3.530 kg | Lengte: 6.410 mm | Breedte: 2.400 mm |
Hoogte: 3.150 mm
• Voor alle baalafmetingen van 0,80 x 0,80 m tot 1,20 x 1,20 m
• Enkele/dubbele balen tot een lengte van 2,00 m
• Ronde balen met een diameter van 0,90 – 1,60 m

• 1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
• 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu
(draaddiameter 2 x 6 mm²)
• 7-polige stekkerdoos voor de gehele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

Het afwerpen van de baal gebeurt naar links in rijrichting.
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