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G-1 F125

LIS NA KULATÉ BALÍKY

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu
Hydraulika
Load Sensing (může být používán i s traktory bez čerpadla LS)
Pickup
Kyvný pickup bez kruhové dráhy, DIN šířka sběru: 2,20 m, řady hrotů: 6, vzdálenost hrotů:
51 mm, plastová stěrka, přidržovač se dvěma válci, ostruhová kola s pneumatikami
Přívod materiálu
Rotor se 6 hvězdicemi; hydraulická otočná podlaha; řezné ústrojí s 30 otočnými noži;
délka řezu: 35 mm; hydraulické jištění lišty
Lisovací komora
18 ocelových válců (4 mm), uvnitř zesílené (vč. čisticího a startovního válce);
dvouřadá naklápěcí válečková ložiska
Vázání
Vázání sítí, hydraulicky nastavitelný brzdný válec; automatické hlídání
Oj: Pevná oj
Podvozek a obutí
Jednoduchá náprava; pneumatiky: 500/60-R22,5 FL630 Plus; brzdový systém:
dvouokruhové vzduchové brzdy
Pohon
Otáčky vývodové hřídele: 1000 ot./min., AFC - Auto Flow Control: koncepce děleného pohonu; pojistka proti
přetížení se 2 vačkovými spojkami; řetězy: hlavní pohon lisovací komory: 24 BH, pomocný pohon lisovací
komory: 100 HSP; rotor: 80 HSP Triplex, pickup: 80 HSP
Údržba: Plně automatické centrální mazání tukem a olejem
Řízení: Plně automatické programové ovládání ISOBUS (bez terminal)
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Zadní klapka G-1F125

Programové ovládání ISOBUS

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

Výška jednotlivého vázání

2 700 mm

Délka

4 735 mm

5 580 kg

Výška dvojitého vázání

2 850 mm

Šířka (500/60-R22,5)
Šířka s hnací osa

2 550 mm
2 690 mm

Průměr balíku

2850

od 40 l/min. při 200 bar - optimálně: od 65 l/min. při 200 bar

2700

Potřeba oleje

1,25 m

4735

G-1 s jednoduchým vázáním

4735

G-1 s dvojitým vázáním

Všechny rozměry v mm

2550

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
• Přípoj Load Sensing (pro LS provoz) nebo tlakový přípoj a beztlakové zpětné vedení pro napájení lisu na kulaté balíky
• Elektrické napájení stroje prostřednictvím konektorů ISOBUS nebo dodaným kabelovým svazkem
• Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
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G-1 F125

LIS NA KULATÉ BALÍKY

VÁZÁNÍ FÓLIÍ A SÍTÍ

ZACHYCOVAČ BALÍKU

7,0“ TERMINAL

KYVNÝ PICKUP

Čistící válec
150 mm (6“)

LISOVACÍ KOMORA

4,3“ TERMINAL

AFC – AUTO FLOW CONTROL
Pohon lisovací
komory
Pohon
rotoru
Startovní válec
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí (profily viz strana 6 – uveďte prosím při objednání!)
600/50-R22,5 Flotation Trac (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 2 770 mm | S hnací osa: Šířka se změní na 2 890 mm
710/40-R22,5 Flotation Trac (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 2 970 mm
Kyvná ostruhová kola: Příplatek na základní vybavení „ostruhová kola s pneumatikami“
Balíková rampa
S balíkovou rampou je balík odkládán mimo oblast sklápění zadní klapky.
Resetování stroje není nutné.
Zachycovač balíku – usnadňuje odložení balíku ve svazích
Pozor! Nelze použít ve spojení s balíkovou rampou.
Vázání fólií s kamerovým systémem
2 kamery pro hlídání vázání a odložení balíku, vč. barevného monitoru
Dvojité vázání
Balík je současně vázán dvěma sítěmi nebo plášťovými fóliemi.
Doba vázání balíku se tak zkracuje o polovinu.
Hydraulická zalomená oj
Hydraulická zalomená oj se dvěma dvojčinnými válci
Hydraulická zalomená oj s odpružením
Hydraulická zalomená oj zajišťuje optimální jízdní komfort
Hnací osa kompletní
Hydraulický pohon do kopce, automatická funkce brzdy z kopce, systém ABS
Automatická regulace, parametry nastavitelné na terminálu
Pouze ve spojení s obutí 500/60-R22,5 a 600/50-R22,5
Terminal ISOBUS S (4,3") s 8 tlačítky a enkodérem
Terminal ISOBUS L (7,0") s 12 tlačítky a enkodérem
S ISOBUS kompatibilní napájení pro traktor
Kabelový svazek je potřeba, když na traktoru není ISOBUS
LED pracovní světlomet
Kamerový systém
2 kamery pro hlídání vázání a odložení balíku, vč. barevného monitoru
Dávkovací jednotka silážního prostředku
Skládá se z nádrže 100 l, dvoubodového odsávání (kompletní vyprázdnění), čerpadla
s filtrem, elektronického měření průtoku, dvou trysek 0,1 v nerezovém provedení
Čisticí zařízení na tlakový vzduch
Skládá se hadice tlakového vzduchu a vzduchové pistole a slouží k čištění lisu na kulaté balíky.
Pouze ve spojení s dvouokruhovými vzduchovými brzdami!
Varianty tažného oka: A, C, D, F (přehled viz strana 104) – uveďte prosím při objednání!

podle přehledu

SPECIFICKÉ VYBAVENÍ PODLE ZEMĚ
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Příplatek oproti základnímu vybavení
Výstražný maják (výška jednotlivého vázání: 2 860 mm // výška dvojitého vázání: 2 915 mm)
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
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G-1 F125

LIS NA KULATÉ BALÍKY

DÁVKOVACÍ JEDNOTKA SILÁŽNÍHO PROSTŘEDKU
VÝHODY / VLASTNOSTI:
• Dávkovací přístroj pro mléčné bakterie
• Vhodný pro méně korozivní kyseliny
• Samonasávací čerpadlo s filtrem, měřičem průtoku
a elektrickým regulátorem otáček
• Dvě ostřikovací trysky
• Dávkovací jednotka se zapíná popř. vypíná prostřednictvím
pickupu a / nebo podávacího válce
• Průzor pro kontrolu množství
• Displej pro zobrazení množství v l/h, počítadlo denního
množství
• Nastavení dávkování elektr. regulátorem otáček
• Možnost kalibrace pro různě viskózní kyseliny
• Technické údaje:
Výkon dávkování: 20 – 150 l/h
Pohon: 12 V, stejnosměrný proud (DC)
Velikost zásobníku: 100 l, s kompletním vyprázdněním

HNACÍ NÁPRAVA
VÝHODY / VLASTNOSTI:
• Maximální bezpečnost a maximální komfort
v každé poloze – do kopce i z kopce
• V oji integrované snímače řídí provozní stavy
pohon – neutrál – brzdění zcela automaticky.
• Řidič se může plně soustředit na práci
• Přehledný displej trvale informuje řidiče
o všech relevantních parametrech
• Systém umožňuje maximální trakci
při 100 % šetření půdy

ŘÍZENÍ –
ovládání
Elektronické
řízení

Traktor

Napájecí napětí 12 V
Řídicí signály V / N / R / B
L
T
LS
P

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NA TAŽNÉ VOZIDLO:
• Napájení tlakovým olejem z Power-Beyond (LS)
• Výkon čerpání oleje u G-1 F125 Kombi: optimálně od 105 l/min.
• Výkon čerpání oleje u G-1 F125: optimálně od 65 l/min.
• Provozní tlak: 200 bar
• Signál 12 V od zpětného chodu
• Signál 12 V od brzdových světel
• Napájení 12 V
• Kulová hlava s tažným okem (K80)
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G-1 F125 KOMBI

KOMBINOVANÝ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJ

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu
Hydraulika
Load Sensing (může být používán i s traktory bez čerpadla LS)
Pickup
Kyvný pickup bez kruhové dráhy, DIN šířka sběru: 2,20 m, řady hrotů: 6, vzdálenost hrotů:
51 mm, plastová stěrka, přidržovač se dvěma válci, ostruhová kola s pneumatikami
Přívod materiálu
Rotor se 6 hvězdicemi; hydraulická otočná podlaha; řezné ústrojí s 30 otočnými noži; délka řezu: 35
mm; hydraulické jištění lišty
Lisovací komora
18 ocelových válců (4 mm), uvnitř zesílené (vč. čisticího a startovního válce);
dvouřadá naklápěcí válečková ložiska
Vázání s kamerovým systémem
Vázání fólií a sítí, hydraulicky nastavitelný brzdný válec, automatické hlídání
2 kamery pro hlídání vázání fólií a odložení balíku, vč. barevného monitoru
Oj: Pevná oj
Podvozek a obutí
Podvozek s tandemovou nápravou; pneumatiky: 560/45-R22,5 Flotation Trac;
brzdový systém: dvouokruhové vzduchové brzdy
Pohon
Otáčky vývodové hřídele: 1000 ot./min., AFC – Auto Flow Control: koncepce děleného pohonu; pojistka proti
přetížení se 2 vačkovými spojkami; řetězy: hlavní pohon lisovací komory:
24 BH, pomocný pohon lisovací komory: 100 HSP
Rotor: 80 HSP Triplex, pickup: 80 HSP
Údržba: Plně automatické centrální mazání tukem a olejem
Řízení: Plně automatické programové ovládání ISOBUS (bez terminal)
Ovíjecí stroj
Dvojité ovíjecí rameno, hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl, odložení balíku dozadu, 4 kusy dopravních
pásů balíku s vedením pásu; 4 kusy vodicích válců balíku; natahovací jednotka pro fólie 750 mm;
automatika odříznutí a založení fólie; hlídání fólie; provoz s jednou fólií; hydraulicky sklopný, uzavřený
zásobník fólií pro 14 rolí fólie a 2 role plášťové fólie nebo sítě; pracovní LED světlomet; přídavný válec
pro ovíjecí stůl
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Odložení balíku

Programové ovládání ISOBUS

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

8 980 kg

Délka
Šířka (560/45-R22,5)

2 820 mm

7 420 mm

Výška dvojitého vázání

2 820 mm

3 000 mm

Průměr balíku

1,25 m

od 80 l/min. při 200 bar - optimálně: od 105 l/min. při 200 bar

2820

2820

Potřeba oleje

Výška jednotlivého vázání

7420

7420

G-1F125 Kombi s jednoduchým vázáním

G-1F125 Kombi s dvojitým vázáním

Všechny rozměry v mm

3000

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
• Přípoj Load Sensing (pro LS provoz) nebo tlakový přípoj a beztlakové zpětné vedení pro napájení lisu na kulaté balíky
• Elektrické napájení stroje prostřednictvím konektorů ISOBUS nebo dodaným kabelovým svazkem
• Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
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G-1 F125 KOMBI

KOMBINOVANÝ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJ

DÁVKOVACÍ JEDNOTKA SILÁŽNÍHO PROSTŘEDKU
VÝHODY / VLASTNOSTI:
• Dávkovací přístroj pro mléčné bakterie
• Vhodný pro méně korozivní kyseliny
• Samonasávací čerpadlo s filtrem, měřičem průtoku
a elektrickým regulátorem otáček
• Dvě ostřikovací trysky
• Dávkovací jednotka se zapíná popř. vypíná prostřednictvím
pickupu a / nebo podávacího válce
• Průzor pro kontrolu množství
• Displej pro zobrazení množství v l/h, počítadlo denního
množství
• Nastavení dávkování elektr. regulátorem otáček
• Možnost kalibrace pro různě viskózní kyseliny
• Technické údaje:
Výkon dávkování: 20 – 150 l/h
Pohon: 12 V, stejnosměrný proud (DC)
Velikost zásobníku: 100 l, s kompletním vyprázdněním

HNACÍ NÁPRAVA
VÝHODY / VLASTNOSTI:
• Maximální bezpečnost a maximální komfort
v každé poloze – do kopce i z kopce
• V oji integrované snímače řídí provozní stavy
pohon – neutrál – brzdění zcela automaticky.
• Řidič se může plně soustředit na práci
• Přehledný displej trvale informuje řidiče
o všech relevantních parametrech
• Systém umožňuje maximální trakci
při 100 % šetření půdy

ŘÍZENÍ –
ovládání
Elektronické
řízení

Traktor

Napájecí napětí 12 V
Řídicí signály V / N / R / B
L
T
LS
P

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY NA TAŽNÉ VOZIDLO:
• Napájení tlakovým olejem z Power-Beyond (LS)
• Výkon čerpání oleje u G-1 F125 Kombi: optimálně od 105 l/min.
• Výkon čerpání oleje u G-1 F125: optimálně od 65 l/min.
• Provozní tlak: 200 bar
• Signál 12 V od zpětného chodu
• Signál 12 V od brzdových světel
• Napájení 12 V
• Kulová hlava s tažným okem (K80)
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
650/40-R22,5 Vredestein Flotation Trac (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 3 150 mm | bez EU schválení typu
710/35-R22,5 Nokian Country King (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 3 290 mm | bez EU schválení typu
Kyvná ostruhová kola (příplatek oproti základnímu vybavení „ostruhová kola s pneumatikami“)
Dvojité vázání
Balík je současně vázán dvěma sítěmi nebo plášťovými fóliemi.
Doba vázání balíku se tak zkracuje o polovinu.
Hydraulická zalomená oj
Hydraulická zalomená oj se dvěma dvojčinnými válci
Hydraulická zalomená oj s odpružením
Hydraulická zalomená oj zajišťuje optimální jízdní komfort
Hnací osa kompletní
Hydraulický pohon do kopce, automatická funkce brzdy z kopce, systém ABS
Automatická regulace, parametry nastavitelné na terminálu
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
Otáčení balíku
Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou
Odkládací rohož
Pro šetrné odložení balíků na pole
Stavěč balíků
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy
Dávkovací jednotka silážního prostředku
Skládá se z nádrže 100 l, dvoubodového odsávání (kompletní vyprázdnění), čerpadla s filtrem,
elektronického měření průtoku, dvou trysek 0,1 v nerezovém provedení
Čisticí zařízení na tlakový vzduch
Skládá se hadice tlakového vzduchu a vzduchové pistole a slouží k čištění lisu na kulaté balíky –
pouze ve spojení s dvouokruhovými vzduchovými brzdami!
Terminal ISOBUS S (4,3") s 8 tlačítky a enkodérem
Terminal ISOBUS L (7,0") s 12 tlačítky a enkodérem
S ISOBUS kompatibilní napájení pro traktor
Kabelový svazek je potřeba, když na traktoru není ISOBUS
Varianty tažného oka: A, C, D, F (přehled viz strana 104) – uveďte prosím při objednání!

podle přehledu

SPECIFICKÉ VYBAVENÍ PODLE ZEMĚ
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Příplatek oproti základnímu vybavení
Výstražný maják (výška jednotlivého a dvojitého vázání: 3 015 mm)
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
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G5050 KOMBI

KOMBINOVANÝ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJ

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

5 400 – 7 700 kg

Celková délka

Průměr balíku

7 840 mm

Průchod balíku bez ovíjení (seno, sláma)

Celková šířka

2 990 mm

Potřeba oleje

Celková výška

2 800 – 3 350 mm

Hmotnost balíku

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez lisu na kulaté balíky) - S EU schválení typu
Load Sensing
Může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing
Dvojité ovíjecí rameno
Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl
Přídavný válec pro ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící válec balíku
Odložení balíku dozadu
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hlídání fólie
Provoz s jednou fólií
Hydraulicky ovladatelný zásobník až na 10 rolí fólie
Výškově nastavitelná oj pro horní i spodní závěs
Podvozek s tandemovou nápravou a obutím 560/45-R22,5 Flotation Trac
Dvouokruhové vzduchové brzdy
Přípojné díly pro lis na kulaté balíky AGCO (Fendt & MF) 130F, 160V, 180V
Lak dle volby – modrá, nebo v barvě lisu
LED pracovní světlomet
Plně automatické programové ovládání ISOBUS (bez terminal)
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0,90 – 1,50 m
až 2,00 m
od 60 l/min. při 190 bar
max. 1 800 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
650/40-R22,5 Vredestein Flotation Trac (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 3 150 mm | bez EU schválení typu
710/35-R22,5 Nokian Country King (příplatek oproti standardnímu obutí)
Šířka se změní na 3 290 mm | bez EU schválení typu
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
Hydraulická zalomená oj
Hydraulická zalomená oj se dvěma dvojčinnými válci
Hydraulická zalomená oj s odpružením
Hydraulická zalomená oj zajišťuje optimální jízdní komfort
Otáčení balíku
Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou
Odkládací rohož: Pro šetrné odložení balíků na pole
Stavěč balíků
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy
Oj – dlouhé provedení: o 200 mm delší než standardní oj
Eventuelně nutné prodloužení kloubové hřídele
Kamerový systém – Potřebný přípoj: 12 V kombinovaná zástrčka DIN ISO 4165
Terminal ISOBUS S (4,3") s 8 tlačítky a enkodérem
Terminal ISOBUS L (7,0") s 12 tlačítky a enkodérem
S ISOBUS kompatibilní napájení pro traktor
Kabelový svazek je potřeba, když na traktoru není ISOBUS
Varianty tažného oka: A, B, C, D, F (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

podle přehledu

Montáž lisu
V závodě: Lis je dán k dispozici zákazníkem
(náklady na dodání lisu nese zákazník)
U zákazníka: Pro montáž musí být poskytnuta jedna osoba a jeřáb s nosností 5 000 kg (lis
se pro montáž zvedá do výšky cca 1,5 m)

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem (příplatek oproti ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ)
Výstražný maják (výška plus 200 mm)
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
Přípoj Load Sensing (potřebný pouze pro provoz LS)
Elektrické napájení stroje prostřednictvím konektorů ISOBUS nebo dodaným kabelovým svazkem
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)
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LT-MASTER

Lisovací a ovíjecí kombinace
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LT-MASTER

KOMBINOVANÝ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJ

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Dvojité ovíjecí rameno
Dvojité vázání pro síť a fólii
Hydraulika s chlazením oleje
Hydraulické předepnutí pásů
Zpětný pás proti případně oddrolenému materiálu
Integrovaný podavač (pracovní šířka 3,50 m)
Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Odložení balíku dopředu pomocí hydraulické odkládací rampy
Výškově nastavitelná tažná oj
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm s nastavením překrytí
Automatika odříznutí a založení fólie
Hlídání fólie
Provoz s jednou fólií
Podvozek s tandemovou nápravou s odpružením a pneu 355/50 R22,5
Hydraulicky ovladatelný zásobník až na 18 rolí fólie
LED pracovní světlomet
Dvouokruhový brzdový systém na tlakový vzduch (pro až 80 km/h) nebo hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem
Uveďte při objednání!
Variabilní velikost balíku (pouze s vázáním fólií)
plynule nastavitelná velikost balíku 0,60 – 1,15 m
Kamerový systém
Čtyři kamery jsou umístěny tak, že je vidět seshora do lisovací komory,
na šikmý dopravník, ovíjecí stůl i zadní stranu stroje (vpravo ve směru jízdy).
Zařízení pro vstřikování vody do lisovací komory
Skládá se z magnetického ventilu, propojení hadicemi a nastavitelných trysek.
Pro přidávání vody u suchých materiálů
Přídavné ovládání vysílačkou pro odložení balíku
Plně automatické centrální mazání olejem a tukem
Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
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TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

POTŘEBNÝ VÝKON TAŽNÉHO VOZIDLA

Hmotnost

15 930 kg

Délka

Spotřeba oleje otočné oje

11 580 mm

Šířka

2 550 mm

Výška

4 000 mm

Průměr balíku

10 l při 200 bar

Potřebný výkon

minimálně 90 kW

od 0,60 do 1,15 m

PŘEPRAVNÍ POZICE

PRACOVNÍ POZICE

430 – 1140

3700

3290

1030 1425

6335

3500

31°

30°

2550

3515

13940

4010

4000

11580

5200

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 jednoduchý a 1 dvojčinný řídicí ventil pro otočnou oj
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
Pro elektrické napájení stroje se používá dodaný kabelový svazek
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LT-MASTER

KOMBINOVANÝ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJ

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Elektrický pohon
Je tvořen elektromotorem 90 kW s měkkým náběhem. Kompletně s rozvaděčem,
propojením, podstavcem pro vidle vysokozdvižného vozíku, nouzovým STOPem
a hlavním vypínačem
Potřebný přípoj pro elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, stupeň krytí IP55
Systém váhy nekalibrovaný
Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket
Cena platí pouze ve spojení s koupí LT-Master
Systém váhy kalibrovaný
Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket
Rampa odložení balíku se stavěčem balíků
Balík může být odložen šetrně na čelní stranu (vlevo nebo vpravo), popř. odložen dopředu
Dávkovací zařízení silážního prostředku
LSP junior NK (odolný kyselinám), čerpadlo s filtrem, elektronické měření průtoku
Dosistar VD 390, 2 trysky 0,1 v nerezovém provedení i sací hadice pro sání z nádrže.
Pozor! Nádrž není součástí dodávky
Nádrž silážního prostředku
Nerezová nádrž 450 l namontovaná na stroji
Měnič napětí ABS
12V na 24V
Provedení osvětlení 24V
Skládá se ze spirálového kabelu 15-pólů na 13-pólů a 2x7-pólů na 13-pólů
Varianty tažného oka: A, B, C, D, E, G (přehled viz strana 104)
Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
Typizace

POZOR!
Veškeré ceny týkající se kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje LT-Master jsou ceny!
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podle přehledu

Rampa odložení balíku se stavěčem balíků

Plně automatické programové ovládání PROFI

Elektrický pohon

Dávkovací zařízení silážního prostředku a nádrž silážního prostředku

15

13

Spirálový kabel kamion 24V - 15-pólů na 13-pólů 12V
7

13

7
Spirálový kabel kamion 24V 2x7-pólů na 13pólů 12V
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VARIO-MASTER

Lisovací a ovíjecí kombinace s variabilní komorou

pro průměry balíků od 80 - 140 cm, po 5 cm odstupech
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VARIO-MASTER

KOMBINOVANÝ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJ

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Dvojité ovíjecí rameno
Variabilní lisovací komora pro průměry balíků od 80 - 140 cm
Dvojité vázání pro síť a fólii
Hydraulika s chlazením oleje
Dva pásy pro vysoké stlačení materiálu
Zpětný pás proti případně oddrolenému materiálu
Integrovaný podavač (pracovní šířka 3,50 m)
Hydraulicky pojízdný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Odložení balíku dopředu pomocí hydraulické odkládací rampy
Výškově nastavitelná tažná oj
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm s nastavením překrytí
Automatika odříznutí a založení fólie
Hlídání fólie
Provoz s jednou fólií
Podvozek s tandemovou nápravou s odpružením a pneu 385/55 R22,5
Hydraulicky ovladatelný zásobník až na 18 rolí fólie
LED pracovní světlomet
Dvouokruhový brzdový systém na tlakový vzduch (pro až 80 km/h) nebo hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým zásobníkem
Uveďte při objednání!
Kamerový systém
Čtyři kamery jsou umístěny tak, že je vidět seshora do lisovací komory,
na šikmý dopravník, ovíjecí stůl i zadní stranu stroje (vpravo ve směru jízdy).
Zařízení pro vstřikování vody do lisovací komory
Skládá se z magnetického ventilu, propojení hadicemi a nastavitelných trysek.
Pro přidávání vody u suchých materiálů
Přídavné ovládání vysílačkou pro odložení balíku
Plně automatické centrální mazání olejem a tukem
Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
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TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

POTŘEBNÝ VÝKON TAŽNÉHO VOZIDLA

Hmotnost

15 800 kg

Spotřeba oleje otočné oje

Délka

11 780 mm

Potřebný výkon

Šířka

2 550 mm

Výška

4 000 mm

Průměr balíku

10 l při 200 bar
minimálně 90 kW

od 0,80 do 1,40 m

PŘEPRAVNÍ POZICE

PRACOVNÍ POZICE

490 - 1200

3700

3251

1093 1472

6450

3500

30°

30°

11780

3540

4000

14170

2550

6130

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 jednoduchý a 1 dvojčinný řídicí ventil pro otočnou oj
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
Pro elektrické napájení stroje se používá dodaný kabelový svazek
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VARIO-MASTER

KOMBINOVANÝ LISOVACÍ A OVÍJECÍ STROJ

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Elektrický pohon
Je tvořen elektromotorem 90 kW s měkkým náběhem. Kompletně s rozvaděčem,
propojením, podstavcem pro vidle vysokozdvižného vozíku, nouzovým STOPem
a hlavním vypínačem
Potřebný přípoj pro elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, stupeň krytí IP55
Systém váhy nekalibrovaný
Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket
Cena platí pouze ve spojení s koupí LT-Master
Systém váhy kalibrovaný
Skládá se ze stolu váhy, displeje a tiskárny etiket
Rampa odložení balíku se stavěčem balíků
Balík může být odložen šetrně na čelní stranu (vlevo nebo vpravo), popř. odložen dopředu
Dávkovací zařízení silážního prostředku
LSP junior NK (odolný kyselinám), čerpadlo s filtrem, elektronické měření průtoku
Dosistar VD 390, 2 trysky 0,1 v nerezovém provedení i sací hadice pro sání z nádrže.
Pozor! Nádrž není součástí dodávky
Nádrž silážního prostředku
Nerezová nádrž 450 l namontovaná na stroji
Měnič napětí ABS
12V na 24V
Provedení osvětlení 24V
Skládá se ze spirálového kabelu 15-pólů na 13-pólů a 2x7-pólů na 13-pólů
Varianty tažného oka: A, B, C, D, E, G (přehled viz strana 104)
Uveďte prosím při objednání!

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
Typizace

POZOR!
Veškeré ceny týkající se kombinovaného lisovacího a ovíjecího stroje VARIO-Master jsou ceny!
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podle přehledu

Rampa odložení balíku se stavěčem balíků

Plně automatické programové ovládání PROFI

Elektrický pohon

Dávkovací zařízení silážního prostředku a nádrž silážního prostředku

15

13

Spirálový kabel kamion 24V - 15-pólů na 13-pólů 12V
7

13

7
Spirálový kabel kamion 24V 2x7-pólů na 13pólů 12V
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G1015

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

985 kg

Délka

2 220 mm

Šířka

1 800 mm

Výška

2 355 mm

Šířka otevření válců

1 750 mm

Průměr balíku
Potřeba oleje

0,90 – 1,60 m
od 20 l/min. při max. 190 bar

Hmotnost balíku

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Load Sensing
Může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing
Jedno ovíjecí rameno
Tříbodový závěs Kat. II a III
Hydraulicky otočná válcová ramena pro naložení a odložení balíků
2 kusy vodicích válců balíku
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Zásobník na 1 roli fólie
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce pro uchopení a odložení balíku se provádějí ručně pomocí
elektronického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“
i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky.
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max. 1 200 kg

1750

mm

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Přípoje pro hydraulický horní závěs
Ovládání hydraulického horního závěsu se provádí přímo programovým ovládáním ovíjecího
stroje
Opěrný válec
Délka se změní na: 2 370 mm / výška se změní na: 2 505 mm
Stavěč balíků
Ovládání programovým ovládáním
Protizávaží
cca 60 kg
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou
Osvětlení a blikače
Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru,
zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

Varianty uchycení (bez montáž):
Rychlovýměnný rám Euro
Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann
hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer
402, Zettelmeyer 602, CAT 907H / Liebherr L507, Faresin, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C,
Giant, Skid Steer, Fendt Cargo T955/Sennebogen
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a jedno beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
Přípoj Load Sensing (potřebný pouze pro provoz LS)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm²
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G2020

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1 150 kg

*Průměr balíku

0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem

Délka

3 885 mm

*Průměr balíku

0,90 – 1,35 m (výška se změní na 2 760 mm)

Šířka

2 440 mm

Potřeba oleje

Výška

3 010 mm

Hmotnost balíku

od 20 l/min. při max. 190 bar
max. 1 400 kg
*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Naloženi a odložení balíku směrem dozadu
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Zásobník na 4 role fólie
Přípojná oj (výškově nastavitelná)
Obutí 380/55-17AW
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce pro uchopení a odložení balíku se provádějí ručně pomocí
elektronického joysticku. Pracovní postupy „Ovíjení“
i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky.
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Dodatečný vodicí válec balíku (za kus) – maximálně 2 kusy
Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l
Kloubová hřídel s širokým úhlem (jednostranná)
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou
Varianta tažného oka: B (přehled viz strana 104)

podle přehledu

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a jedno beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
(odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm²
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)
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G3010

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

865 kg

Průměr balíku

Délka

2 705 mm

Potřeba oleje

Šířka

1 720 mm

Hmotnost balíku

Výška

2 670 mm

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Odložení balíku doleva a doprava
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Tříbodový závěs Kat. II
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky
a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm²
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0,90 – 1,60 m
od 20 l/min. při max. 190 bar
max. 1 800 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky.
Příplatek oproti ovládání Standard
Dálkové ovládání
Pouze ve spojení s plně automatickým řízením programu PROFI
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)
Nakládací rameno
Naložení balíku vpravo – ve směru nebo proti směru jízdy
Odložení balíku doleva (doprava pouze přes nakládací rameno)
Šířka se změní na 1 825 mm
Hmotnost balíku: max. 1 100 kg
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí.
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie.
Dodatečný vodicí válec balíku (za kus) – maximálně 2 kusy
Osvětlení a blikače – Potřebný přípoj: Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení
(s výjimkou pracovního světlometu)
Elektrický pohon (bez hydraulického oleje) – provoz traktoru nadále možný
4 kW elektromotor, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 30 l kompletně smontované
Potřebný přípoj elektromotoru: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, stupeň krytí IP55
Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru,
zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l
Jednoválcový benzínový motor Honda (bez hydraulického oleje) –
provoz traktoru nadále možný
Benzínový motor 8,2 kW s baterií, elektrický startér, zpětný filtr
a nádrž hydraulického oleje 30 l
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení

99,–
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G3010 FARMER

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1 450 kg

Průměr balíku

Délka

5 260 mm

Potřeba oleje

Šířka

1 950 mm

Hmotnost balíku

Výška

2 990 mm při vyjeté zvedací nápravě

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
4 kusy dopravních pásů balíku s vedením pásu a 2 vodicí válce balíku
Odložení balíku doleva a doprava
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava
Odnímatelná, hydraulická zalomená oj
Zásobník na 4 role fólie
Obutí 300/80-15,3 AW
Jednoválcový benzínový motor Honda (bez hydraulického oleje)
Benzínový motor 8,2 kW s baterií, elektrický startér, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 30 l
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky
a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka
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0,90 – 1,60 m
Vlastní hydraulické napájení
max. 1 800 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 380/55-17 AW
Šířka se změní na 2 130 mm
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Dodatečný vodicí válec balíku (za kus) – maximálně 2 kusy
Rezervní kanystr paliva 10 l s držákem
Spodní závěs
Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

podle přehledu

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)
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G3010 PROFI

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1 670 kg

Průměr balíku

Délka

5 610 mm

Potřeba oleje

Šířka

2 410 mm

Hmotnost balíku

Výška

3 030 mm při vyjeté zvedací nápravě

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Odložení balíku doleva a doprava
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava
Odnímatelná, hydraulická zalomená oj
Zásobník na 16 rolí fólie
Obutí 380/55-17 AW
Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje):
Vznětový motor 17,5 kW, chlazený vodou, baterie, elektrický startér,
počítadlo hodin, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 44 l
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
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0,90 – 1,60 m
Vlastní hydraulické napájení
max. 1 800 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm, výška se změní na 3 090 mm (při vyjeté zvedací nápravě)
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Dodatečný vodicí válec balíku (za kus) – maximálně 2 kusy
Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky
Odpružení nápravy
Spodní závěs
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou
Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

podle přehledu

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)
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G5010

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1 630 kg

*Průměr balíku

0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem

3 940 mm

*Průměr balíku

0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm

Šířka

2 750 mm

Potřeba oleje

Výška

3 060 mm

Hmotnost balíku

Délka

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Zásobník na 6 rolí fólie
Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem
Obutí 380/55-17 AW
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce „Uchopení balíku“ se provádí ručně pomocí elektronického joysticku.
Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky
a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka.

44

od 20 l/min. při max. 190 bar
max. 1 800 kg

*Uveďte prosím při objednání!

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 480/45-17 AW
Šířka se změní na 2 880 mm
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje
a spodní závěs
Kloubová hřídel
Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu
Odkládací rohož (vč. přídavného válce)
Pro šetrné odložení balíků na pole
Stavěč balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
bez EU schválení typu
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
bez EU schválení typu
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
bez EU schválení typu
Výstražný maják (výška plus 150 mm)
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Jednočinný řídicí ventil pro otočnou oj
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm²
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
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G5012

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

Programové ovládání STANDARD

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost
Délka

1 780 kg

*Průměr balíku

0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem

3 940 mm

*Průměr balíku

0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm

Šířka

2 750 mm

Potřeba oleje

Výška

3 060 mm

Hmotnost balíku

od 25 l/min. při max. 190 bar
max. 1 800 kg
*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu
Dvojité ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Zásobník na 6 rolí fólie
Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem
Obutí 380/55-17 AW
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce „Uchopení balíku“ se provádí ručně pomocí elektronického joysticku.
Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky
a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka.
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 480/45-17 AW
Šířka se změní na 2 880 mm
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje
a spodní závěs
Kloubová hřídel
Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu
Odkládací rohož (vč. přídavného válce)
Pro šetrné odložení balíků na pole
Stavěč balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
bez EU schválení typu
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
bez EU schválení typu
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
bez EU schválení typu
Výstražný maják (výška plus 150 mm)
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Jednočinný řídicí ventil pro otočnou oj
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm²
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
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G5020

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1 780 kg

*Průměr balíku

0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem

Délka

3 870 mm

*Průměr balíku

Šířka

2 730 mm

Potřeba oleje

Výška

3 060 mm

Hmotnost balíku

0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm
od 25 l/min. u standardní hydrauliky při max. 190 bar
od 65 l/min. u hydrauliky LS při max. 190 bar
max. 1 800 kg
*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu
Dvojité ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Zásobník na 6 rolí fólie
Hydraulicky nastavitelná otočná oj se spodním závěsem
Obutí 380/55-17 AW
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm²
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 480/45-17 AW – šířka se změní na 2 860 mm
Dálkové ovládání
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)
Load Sensing: Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou
účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.
Je potřebný přípoj Load Sensing
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí
Hlídání fólie s provoz s jednou fólií:
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie.
Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“. Přitom se sníží
rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.
Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje
a spodní závěs
Pohon vývodovou hřídelí Load Sensing (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru, nádrže hydraulického oleje
a spodní závěs
Kloubová hřídel
Otáčení balíku
Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou
Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu
Odkládací rohož (vč. přídavného válce): Pro šetrné odložení balíků na pole
Stavěč balíků (vč. přídavného válce): Balík se po ovíjení postaví při odložení
na čelní stranu vpravo ve směru jízdy
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm2 s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
bez EU schválení typu
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
bez EU schválení typu
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
bez EU schválení typu
Výstražný maják (výška plus 150 mm)
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
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G5020 INLINER

OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY

Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1 820 kg

*Průměr balíku

0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem

Délka

4 850 mm

*Průměr balíku

Šířka

2 750 mm

Potřeba oleje

Výška

3 060 mm

Hmotnost balíku

0,90 – 1,35 m výška se změní na 2 785 mm
od 25 l/min. u standardní hydrauliky při max. 190 bar
od 65 l/min. u hydrauliky LS při max. 190 bar
max. 1 800 kg
*Uveďte prosím při objednání!

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ - S EU schválení typu
Dvojité ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl
4 x transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hlídání fólie s provoz s jednou fólií
Zásobník na 6 rolí fólie
Hydraulicky nastavitelná teleskopická otočná oj se spodním závěsem
Obutí 380/55-17 AW
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm²
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
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DODATEČNÁ VYBAVENÍ
Obutí 480/45-17 AW – šířka se změní na 2 880 mm
Dálkové ovládání
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)
Load Sensing: Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou
účinnost a rychlost. Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.
Je potřebný přípoj Load Sensing
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm – dodatečně je možné nastavit překrytí
Otáčení balíku
Po ovíjení se balík otáčí – konce fólie lépe přilehnou
Přídavný válec pro ovíjecí stůl
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu
Odkládací rohož (vč. přídavného válce): Pro šetrné odložení balíků na pole
Stavěč balíků (vč. přídavného válce)
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy
Kamerový systém – Potřebný přípoj: 12 V kombinovaná zástrčka DIN ISO 4165
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
bez EU schválení typu
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
bez EU schválení typu
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
bez EU schválení typu
Výstražný maják (výška plus 150 mm)
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
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G3010 Q

OVÍJECÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY

Programové ovládání STANDARD

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu
Široký, průchozí pás pro transport balíků s vedením pásu a 2 kusy vodicích válců balíku
Odložení balíku doleva a doprava
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie
Tříbodový závěs Kat. II
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky
a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka.

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a jedno beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A) – průřez vodičů 2 x 6 mm2
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TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1.130 kg

Pro všechny rozměry balíku

Délka

2 705 mm

Délka balíku

Šířka

1 720 mm

Průměr kulatého balíku

Výška

2 760 mm

Potřeba oleje
Hmotnost kulatého / hranatého balíku

až 1,20 x 1,40 m
až 1,60 m
0,90 – 1,50 m
od 20 l/min. při max. 190 bar
max. 1 800 / 1 000 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
Příplatek oproti ovládání Standard
Dálkové ovládání
Pouze ve spojení s plně automatickým řízením programu PROFI
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)
Nakládací rameno hranatých a kulatých balíků
Uchopení balíku vpravo proti směru jízdy
Odložení balíku vlevo
Šířka se změní na 1 820 mm
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Dodatečný vodicí válec balíku
Osvětlení a blikače – Potřebný přípoj: Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení
(s výjimkou pracovního světlometu)
Elektrický pohon (bez hydraulického oleje) – provoz traktoru nadále možný
4 kW elektromotor, zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 30 l kompletně smontované
Potřebný přípoj elektromotoru: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, stupeň krytí IP55
Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru,
zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l
Jednoválcový benzínový motor Honda (bez hydraulického oleje) –
provoz traktoru nadále možný
Benzínový motor 8,2 kW s baterií, elektrický startér, zpětný filtr
a nádrž hydraulického oleje 30 l
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
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G3010 Q FARMER

OVÍJECÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY

Programové ovládání STANDARD

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu
Široký transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Odložení balíku doleva a doprava
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava
Odnímatelná, hydraulická zalomená oj
Zásobník na 4 role fólie
Obutí 300/80-15,3 AW
Jednoválcový benzínový motor Honda (bez hydraulického oleje)
Benzínový motor 8,2 kW s baterií, elektrický startér, zpětný filtr
a nádrž hydraulického oleje 30 l
Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí
automaticky a „Odložení balíku“ stisknutím tlačítka.
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TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1 670 kg

Pro všechny rozměry balíku

Délka

5 260 mm

Délka balíku

Šířka

1 950 mm

Průměr kulatého balíku

Výška

3 140 mm při vyjeté zvedací nápravě

Potřeba oleje
Hmotnost kulatého /
hranatého balíku

až 1,20 x 1,40 m
až 1,60 m
0,90 – 1,50 m
Vlastní hydraulické napájení
max. 1 800 / 1 000 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 380/55-17 AW
Šířka se změní na 2 130 mm
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Dodatečný vodicí válec balíku
Rezervní kanystr paliva 10 l s držákem
Spodní závěs
Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

podle přehledu

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)
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G3010 Q PROFI

OVÍJECÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY

Plně automatické programové ovládání PROFI

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu
Široký transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Odložení balíku doleva a doprava
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava
Odnímatelná, hydraulická zalomená oj
Zásobník na 16 rolí fólie
Obutí 380/55-17 AW
Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje): Vznětový motor 17,5 kW, chlazený
vodou, baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, zpětný filtr a nádrž
hydraulického oleje 44 l
Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
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TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

1 850 kg

Pro všechny rozměry balíku

Délka

5 610 mm

Délka balíku

Šířka

2 410 mm

Průměr kulatého balíku

Výška

3 180 mm při vyjeté zvedací nápravě

Potřeba oleje
Hmotnost kulatého /
hranatého balíku

až 1,20 x 1,40 m
až 1,60 m
0,90 – 1,50 m
Vlastní hydraulické napájení
max. 1 800 / 1 000 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm,
Výška se změní na 3 240 mm (při vyjeté zvedací nápravě)
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Dodatečný vodicí válec balíku
Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky
Odpružení nápravy
Spodní závěs
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou
Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

podle přehledu

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

59

G3020 Q PROFI

OVÍJECÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY

Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

2 350 kg

Pro všechny rozměry balíku

Délka

5 620 mm

Délka balíku

Šířka

2 410 mm

Průměr kulatého balíku

Výška

3 180 mm při vyjeté zvedací nápravě

Potřeba oleje
Hmotnost kulatého / hranatého balíku

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu
Široký transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka
Nakládací rameno hranatých a kulatých balíků
Naložení balíku vpravo ve směru jízdy
Odložení balíku vlevo
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava
Pevná oj pro spodní závěs
Zásobník na 16 rolí fólie
Obutí 380/55-17 AW
Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie
Osvětlení a blikače
LED pracovní světlomet
Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
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až 1,20 x 1,40 m
až 1,60 m
0,90 – 1,50 m
od 20 l/min. při max. 190 bar
max. 1 800 / 1 000 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm,
výška se změní na 3 240 mm (při vyjeté zvedací nápravě)
Ovládání vysílačkou – Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního
ovladače (12 V / 10 A)
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Dodatečný vodicí válec balíku
Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje): Vznětový motor 17,5 kW,
chlazený vodou, baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, zpětný filtr a nádrž
hydraulického oleje 44 l
Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky – Pouze
ve spojení s tříválcovým vznětovým motorem Kubota
Přídavná trubka pro nakládací rameno balíků
Je potřeba, když se postupně nakládají dva jednotlivé balíky (až 0,60 x 0,90 m),
aby se ovinul dvojitý balík
Nakládací rameno dvojitých balíků – je potřeba, když se stohováním nakládají
dva jednotlivé balíky (až 0,50 x 0,80 m), aby se ovinul dvojitý balík
Odpružení nápravy
Hydraulická zalomená oj
Spodní závěs
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou
Varianty tažného oka: A, B, D (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!

podle přehledu

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm2
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)
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G4010 Q PROFI

OVÍJECÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY

Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

2 920 kg

Délka

6 790 mm

Šířka

2 410 mm

Výška

3 530 mm – až 3 710 podle polohy horní části
při vyjeté zvedací nápravě

Pro všechny rozměry balíku
Jednotlivé / dvojité balíky
Průměr kulatého balíku
Potřeba oleje
Hmotnost kulatého / hranatého balíku

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)
Load Sensing
Dvojité ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu
Široký transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
Odložení balíku doleva ve směru jízdy
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava
Spodní závěs
Zásobník na 16 rolí fólie
Obutí 380/55-17 AW
Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje): Vznětový motor 17,5 kW, chlazený vodou,
baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, tlakový a zpětný filtr a nádrž hydraulického oleje 44 l
Vypínací ventil posunu
U hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie
Osvětlení a blikače
2 kusy LED pracovních světlometů
Plně automatické programové ovládání PROFI s vysílačkou
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
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od 0,80 x 0,80 m do 1,20 x 1,40 m
do délky 2,00 m
0,90 – 1,50 m
Vlastní hydraulické napájení
max. 1 800 / 1 500 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm, výška se změní na 3 590 – 3 770 mm podle polohy
horní části, při vyjeté zvedací nápravě
Hydraulická podpěra
Tažné zařízení, výškově nastavitelné s hydraulickou podpěrou pro provoz s kolovým nakladačem, ovládání vysílačkou
Nakládací rameno
Pro nakládání stroje kulatými balíky. Funkce nakládacího ramene může být volitelně integrována do automatického průběhu
Hlídání fólie s provoz s jednou fólií:
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie.
Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“. Přitom se sníží
rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.
Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky
Odkládací rohož na balíky
Hydraulicky spustitelná gumová rohož, ovládání vysílačkou
Odpružení nápravy
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou
Varianty tažného oka: A, B, C, D, G (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!
Pouze ve spojení s dodatečným vybavením „hydraulická podpěra“

podle přehledu

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
Provedení na 40 km/h dle StVO (Ustanovení o silničním provozu).
Samostatné povolení pouze ve spojení s dvouokruhovým brzdovým
systémem na tlakový vzduch
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení (s výjimkou pracovního světlometu)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)

63

G4020 Q PROFI

OVÍJECÍ STROJ NA HRANATÉ BALÍKY

Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost

3 680 kg

Pro všechny rozměry balíku

Délka

6 410 mm

Jednotlivé / dvojité balíky

Šířka

2 410 mm

Průměr kulatého balíku

Výška

3 710 mm při vyjeté zvedací nápravě

Potřeba oleje
Hmotnost kulatého / hranatého balíku

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez hydraulického oleje)
Load Sensing: může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing
Dvojité ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl s mechanickým přestavením délky pásu
Široký transportní pás s vedením, 4 x vodící kladka
Nakládací rameno hranatých a kulatých balíků
Naložení balíku vpravo ve směru jízdy
Odložení balíku vlevo
Kombinovaná natahovací jednotka fólie 500 mm a 750 mm
Automatika odříznutí a založení fólie
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava
Oj se spodním závěsem a shodnou stopou
Zásobník fólií až na 16 rolí fólie
Obutí 380/55-17 AW
Vypínací ventil posunu – u hranatých balíků je tak zaručeno přesné překrytí fólie
Osvětlení a blikače
2 kusy LED pracovních světlometů
Plně automatické programové ovládání PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky
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od 0,80 x 0,80 m do 1,20 x 1,40 m
do délky 2,00 m
0,90 – 1,60 m
od 80 l/min. při max. 190 bar
max. 1 800 / 1 500 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Obutí 520/50-R17 FLT
Šířka se změní na 2 545 mm, výška se změní na 3 770 mm
Ovládání vysílačkou – Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního
ovladače (12 V / 10 A)
Hydraulická podpěra
Tažné zařízení, výškově nastavitelné s hydraulickou podpěrou pro provoz s kolovým nakladačem.Ovládání vysílačkou – pohon vývodovou hřídelí není možný
Hlídání fólie s provoz s jednou fólií:
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie.
Na konci jedné role fólie se automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“. Přitom se sníží
rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.
Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje)
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 60 l
Kloubová hřídel
Tříválcový vznětový motor Kubota (bez hydraulického oleje): Vznětový motor 17,5 kW,
chlazený vodou, baterie, elektrický startér, počítadlo hodin, zpětný filtr a nádrž
hydraulického oleje 44 l. Pohon traktorem nebo vývodovou hřídelí nadále možný
Regulace otáček vznětového motoru
Po ovíjení nebo při delších přestávkách automaticky nastavuje volnoběžné otáčky – Pouze
ve spojení s tříválcovým vznětovým motorem Kubota
Odpružení nápravy
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm² s třípólovou zásuvkou
Varianty tažného oka: A, B, C, D, G (přehled viz strana 104) – Uveďte prosím při objednání!
Pouze ve spojení s dodatečným vybavením „hydraulická podpěra“

podle přehledu

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Dvouokruhové vzduchové brzdy
Hydraulický 2 - okruhový brzdový systém - s nouzovým brzdovým ventilem a tlakovým
zásobníkem
Hydraulická brzda bez tlakové nádoby a pojistky
Provedení na 40 km/h dle StVO (Ustanovení o silničním provozu).
Samostatné povolení pouze ve spojení s dvouokruhovým brzdovým
systémem na tlakový vzduch
Výstražný maják
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Přípoj Load Sensing (pro LS provoz) – (odpadá u pohonu vývodovou hřídelí)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm2
Sedmipólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu
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G1010

PALETOVÝ OVÍJECÍ STROJ

Plně automatické programové ovládání PROFI

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Hmotnost
Délka

760 kg

Maximální velikost palet

2 000 mm

Maximální výška palet

Šířka

1 400 mm

Potřeba oleje

Výška

2 240 mm

Hmotnost palety

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (bez uchycení)
Load Sensing
Může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing
Jedno ovíjecí rameno
Hydraulicky sklopná automatika odříznutí a založení fólie
Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí
Hydraulicky pojízdný podavač fólie
Výškový posun: 600 mm
Normovaný úchyt vidlí: ISO 3B
Délka vidlí: 1 400 mm
LED pracovní světlomet
Plně automatické programové ovládání PROFI
Veškeré pracovní kroky mohou být prováděny ručně nebo také plně automaticky
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1 350 x 1 350 mm
1 700 mm
od 25 l/min. při max. 190 bar
max. 2 000 kg

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Dálkové ovládání
Potřebný přípoj: Třípólová zásuvka pro elektrické napájení ručního ovladače (12 V / 10 A)
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení resp. konci fólie
Délka vidlí: 2 200 mm
Příplatek na vidle 1 400 mm (základní vybavení)
Teleskopické paletové vidle: délka 1.300 mm s 950 mm výsuvem
Příplatek na vidle 1 400 mm (základní vybavení)
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 x 6 mm², s třípólovou zásuvkou
Kamerový systém
Pro lepší přehled v oblasti vidlí a odřezávače fólie
Potřebný přípoj: 12 V kombinovaná zástrčka DIN ISO 4165
Ochrana proti nečistotám
Speciálně pro provoz s kolovým nebo teleskopickým nakladačem

Varianty uchycení (bez montáž):
Rychlovýměnný rám Euro
SMS, MX
Dieci/New Holland, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann
hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer
602, Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Faucheux, Bobcat, Skid Steer,
Fendt Cargo T955/Sennebogen
Tříbodový závěs Kat. I a II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
Zaškolení
POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
Přípoj Load Sensing (pro LS provoz)
Třípólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A)
Průřez vodičů 2 x 6 mm2
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TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ NA BALÍKY
TDE – transportní trn na balíky jednotlivý
Pro přepravu neovinutých kulatých balíků.
Zesílené hroty (Ø: 42 mm, délka 1 100 mm)
S chráničem hrotů pro transport na silnici
Tříbodový závěs Kat. I a II,rychlovýměnný rám Euro
Hmotnost: 75 kg
Hmotnost balíku: max. 1 500 kg
Podpěra (obr. 1)
Varianty uchycení (bez montáž):
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Podíl přepravních nákladů

Obr. 1

Obr. 2

TDD – transportní trn na balíky dvojitý
Pro transport dvou neovinutých kulatých balíků
(max. průměr balíku 1,60 m) popř. hranatých balíků
současně / zesílené hroty (Ø: 42 mm, délka 1 100 mm)
S chráničem hrotů pro transport na silnici, tříbodový
závěs Kat. I a II, rychlovýměnný rám Euro
Hmotnost: 134 kg
Užitečná hmotnost: max. 2 500 kg
Podpěra (obr. 1)
Nástavec na hranaté balíky (obr. 2)
Varianty uchycení (bez montáž):
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
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Podíl přepravních nákladů

BTGME– transportní vidle na kulaté balíky
mechanické
Pro transport neovinutých nebo ovinutých
kulatých balíků.
Mechanicky nastavitelné trubky vidlí s rychlouzávěrem.
Pro průměry balíku od 1,00 – 1,80 m
Tříbodový závěs Kat. I a II, hmotnost: 90 kg
Hmotnost balíku: max. 1 800 kg
Hydraulické nastavení šířky (Obr. 1)
Potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
Přestavbová sada na transportní trn na balíky dvojitý
(Obr. 2)
Pro transport dvou neovinutých kulatých balíků (max.
průměr balíku 1,60 m) popř. hranatých balíků současně / zesílené hroty (Ø: 42 mm, délka 1 100 mm)
Užitečná hmotnost: max. 1 800 kg
Varianty uchycení (bez montáž):
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Obr. 1

Podíl přepravních nákladů

Obr. 2
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TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ NA BALÍKY
BTGHA – transportní vidle na kulaté balíky
Pro transport nebo postavení ovinutých
nebo neovinutých kulatých balíků
Mechanicky nastavitelné trubky vidlí
s rychlouzávěrem
Odblokování sklopné trubky se provádí pomocí
dvou hydraulických válců
Je potřebný jednočinný hydraulický přípoj
Pro průměry balíku 1,00 – 1,80 m
Tříbodový závěs Kat. I a II
Max. provozní tlak: 200 bar
Hmotnost: 136 kg
Hmotnost balíku: max. 1 800 kg
Hydraulické nastavení šířky
Potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
Varianty uchycení (bez montáž):
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Podíl přepravních nákladů

DTR – dvojitý transportní rám
Pro připojení dvou kusů transportních vidlí na
kulaté balíky BTGME nebo BTGHA, pro transport
dvou balíků s průměrem až 1,60 m současně.
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
BEZ transportních vidlí na kulaté balíky BTGME /
BTGHA, Tříbodový závěs Kat. II
Max. provozní tlak: 200 bar
Hmotnost (bez vidlí na balíky): 218 kg
Užitečná hmotnost: max. 3 500 kg
Varianty uchycení (bez montáž):
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Podíl přepravních nákladů
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BTGHY – transportní vidle na kulaté balíky
hydraulické
Pro transport nebo stohování kulatých balíků
Otočná trubka vidlí s kuličkovými ložisky
Pro průměry balíku 0,90 – 1,80 m
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
Tříbodový závěs Kat. I a II
Max. provozní tlak: 200 bar
Hmotnost: 245 kg
Hmotnost balíku: max. 1 800 kg
Tlakový pojistný ventil vč. blokovacího zařízení
(nutný u teleskopických / kolových nakladačů
s provozním tlakem přes 200 bar)
Přestavbová sada na transportní trn na balíky
Provedení hrotu jako jednoduchý transportní trn
na balíky
Varianty uchycení (bez montáž): do roku výroby 2013
Rychlovýměnný rám Euro
Hauer B
Manitou, JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier,
Weidemann hydraulický
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Varianty uchycení (bez montáž): od roku výroby 2013
Rychlovýměnný rám Euro
Hauer B, Merlo, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB
Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas,
Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Volvo BM, Hydrema,
Faucheux, Bobcat, CAT 907H / Liebherr L507,
CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer,
Fendt Cargo T955/Sennebogen
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Podíl přepravních nákladů
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TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ NA BALÍKY
RBG – kleště na kulaté balíky
Pro nakládání a stohování balíků všech druhů
(siláž, seno, sláma)
Průměr balíku 1,10 – 1,60 m
Šetrné, bezpečné uchopení díky zaoblené konstrukci
Štíhlá, krátká konstrukce
Potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
Rychlovýměnný rám Euro
Max. provozní tlak: 200 bar
Hmotnost: 202 kg
Hmotnost balíku: max. 1 800 kg
Adaptér na malé balíky
Pro transport malých balíků (Ø 0,90 – 1,40 m)

RBG 140 – kleště na kulaté balíky
Varianta RBG pro průměry balíku 0,80 – 1,30 m
Adaptér na malé balíky
Pro transport malých balíků (Ø 0,70 – 1,10 m)

Adaptér na malé balíky

Tlakový pojistný ventil vč. blokovacího zařízení
(nutný u teleskopických / kolových nakladačů
s provozním tlakem přes 200 bar)
Varianty uchycení (bez montáž):
Tříbodový závěs Kat. I a II
Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB
Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický,
Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T, Atlas,
Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602,
Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin,
Avant, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer,
Fendt Cargo T955/Sennebogen
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Potřebné tříbodové uchycení
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Podíl přepravních nákladů
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BTGQU – kleště na hranaté balíky
Pro transport / stohování kulatých a hranatých balíků
Pro hranaté balíky až 2,10 m a kulaté balíky až 2,00 m
Potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
Tříbodový závěs Kat. I a II a rychlovýměnný rám Euro
Tlakový pojistný ventil vč. blokovacího zařízení
Hmotnost: 381 kg
Hmotnost balíku: max. 2 000 kg
Varianty uchycení (bez montáž):
Merlo, MX
Dieci/New Holland, Manitou, JCB Q-Fit, Weidemann
hydraulický, Kramer, Schäffer od 3550T, Claas Scorpion,
Volvo BM, Hydrema, Faucheux, Bobcat, Merlo ZM3
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Podíl přepravních nákladů

GFM – zásobník fólií
Pro přepravu 16 rolí fólie nebo 14 rolí fólie
a dvou rolí sítě popř. vázací fólie
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
Tříbodový závěs Kat. I a II
Hmotnost: 250 kg
Sada osvětlení
4 LED pracovní světlomety a obrysové světlo – dálkově
ovladatelné
Varianty uchycení (bez montáž):
Rychlovýměnný rám Euro
Merlo ZM3
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Kramer, Schäffer do
3550, Schäffer od 3550T, Zettelmeyer 602, CAT 907H /
Liebherr L507, Bobcat, Faucheux, JCB Q-Fit,
Weidemann hydraulický, Liebherr L514, Faresin,
CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Podíl přepravních nákladů
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ROZDRUŽOVACÍ TECHNIKA BALÍKŮ
RBS – kráječ kulatých balíků
Pro řezání a přepravu balíků všech druhů
(siláž, seno, sláma), 5 zesílených hrotů (Ø: 42 mm,
délka: 1 000 mm), otěruvzdorná lišta z HARDOX 500,
je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj
Max. rozsah otevření: 1 520 mm
Tříbodový závěs Kat. I a II
Max. provozní tlak: 200 bar, hmotnost: 440 kg
Hmotnost balíku: max. 1 800 kg
Tlakový pojistný ventil vč. blokovacího zařízení
(nutný u teleskopických / kolových nakladačů
s provozním tlakem přes 200 bar)
Držák fólie k RBS
Bez vystupování se fólie / síť oddělí od balíku
Zachytí síť a fólii pomocí 8 háků přes celou šířku –
může být doplněn na stávající stroje od roku
výroby 2002, hmotnost: 52 kg
Dva dodatečné hroty
Varianty uchycení (bez montáž):
Rychlovýměnný rám Euro
Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX
Dieci/New Holland, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou,
JCB Q-Fit, JCB Compact Tool Carrier, Weidemann hydraulický, Kramer, Schäffer do 3550, Schäffer od 3550T,
Claas Scorpion, Zettelmeyer 602, Volvo BM,
CAT 907H / Liebherr L507, Faucheux, Bobcat, Atlas,
CAT TH 407 C, Giant, Skid Steer
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
Podíl přepravních nákladů
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RBA – rozdružovač kulatých balíků

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Základní stroj bez tříbodového závěsu
Posuvná podlaha s pickupem řízeným kruhovou dráhou

ZKRÁCENÁ VERZE // Šířka se sníží o 300 mm
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Základní stroj bez tříbodového závěsu
Posuvná podlaha s pickupem řízeným kruhovou dráhou

TECHNICKÉ ÚDAJE // ZÁKLADNÍ STROJ
Hmotnost

TECHNICKÉ ÚDAJE // STROJ S NAKLÁDACÍM
RAMENEM A STOHOVACÍ VIDLE
520 kg

Hmotnost

760 kg

Délka

1 600 mm

Délka

1 800 mm

Šířka

2 100 mm

Šířka

2 230 mm

Výška

1 100 mm

Výška

1 477 mm

Hmotnost balíku

max. 1 000 kg

POTŘEBNÉ PŘÍPOJE
1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení
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ROZDRUŽOVACÍ TECHNIKA BALÍKŮ

Vyobrazení 1 – tříbodový závěs Kat. II s paletovými vidlemi

Vyobrazení 2 – hydraulické nakládací rameno

Vyobrazení 3 – adaptér zastýlání

Vyobrazení 4 – elektrický pohon

Vyobrazení 5 – podvozek s tažnou ojí

Vyobrazení 6 – podvozek s otočnými koly

Varianty uchycení (bez montáž):
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II – Pouze ve spojení s tříbodovým závěsem
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106
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RBA

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Tříbodový závěs Kat. II s paletovými vidlemi (obr. 1)
Hydraulické nakládací rameno (obr. 2)
Se 2 nakládacími válci a 1 teleskopickým válcem (nakládací rameno lze několika
úkony přestavět na druhou stranu). Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj.
Adaptér zastýlání (obr. 3)
Přípravek pro rovnoměrné podestlání slámy
Hydraulický válec pro adaptér zastýlání
Regulační ventil průtoku pro adaptér zastýlání
Pouze ve spojení s regulační ventil průtoku RBA
Regulační ventil průtoku RBA
Pro nastavení rychlosti posuvné podlahy a pickupu
Elektrický pohon (obr. 4)
Skládá se z elektromotoru 4 kW s hydraulickým čerpadlem, zpětným filtrem
a nádrží hydraulického oleje i řídicího ventilu pro posuvnou podlahu
Výškově nastavitelný podvozek s tažnou ojí (obr. 5)
Hydraulicky ovládaná zvedací náprava, tažná oj s tažným okem D40
a kombinovaná tažná lišta, mechanické podepření pro uchopení balíku
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj.
Výškově nastavitelný podvozek s kyvnými koly (obr. 6)
Dvojitá vodicí kola (pro provoz s malými traktory), pouze ve spojení s tříbodovým závěsem,
upevnění horního závěsu pouze řetězem, nevhodné pro stroje se středovým kloubem!
Je potřebný dvojčinný hydraulický přípoj.
Skluzavka pro krmení do žlabu
Ruční řídicí jednotka ventilů, 2 funkce
Ruční řídicí jednotka ventilů, 3 funkce
Ruční řídicí jednotka ventilů, 4 funkce
Ovládání 2 sekcí vysílačkou
Dálkově ovládaný elektromagnetický ventil pro funkce nakládacího ramena
a posuvné podlahy.
Ovládání 3 sekcí vysílačkou s joystickem
Dálkově ovládaný elektromagnetický ventil pro funkce nakládacího ramena,
podvozku a posuvné podlahy.
Je potřebný 1 tlakový přípoj a 1 beztlakové zpětné vedení

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
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ROZDRUŽOVACÍ TECHNIKA BALÍKŮ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání
2 sekcí

Ovládání 3 sekcí vysílačkou
s joystickem

VÝHODY / VLASTNOSTI:
• Řídicí ventil se montuje na základní stroj.
• Pouze ovládací jednotka s dálkovým ovládáním se nachází
na traktoru
Bez řídicího ventilu včetně hadic
• Pro provoz s kolovým nebo teleskopickým nakladačem je
potřeba jednočinný řídicí ventil s volným zpětným vedením
i přípoj 12 V
• S dálkovým ovládáním je možné RBA obsluhovat také mimo
traktor (např. při odstraňování fólie a sítě)
• Lze dodatečně vybavit ke stávajícímu rozdružovači kulatých balíků

Řídicí ventil na RBA

RUČNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA VENTILŮ
Pro ovládání z kabiny traktoru.
Podle vybavení 2, 3 a 4násobný.
1 x aretace pro posuvnou podlahu.
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SKLOPNÉ LŽÍCE

GHU 06 MINI

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
od 8 – 20 kW (~ 10 – 25 PS) // užitečné zatížení až 700 kg
Dvojčinný dvoustupňový teleskopický válec, stojící v tříbodovém rámu
Tříbodový závěs Kat. 0 / Kat. I
Ploché dno lžíce s přivařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500
Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI
Hloubka lžíce: 600 mm I výška přední / boční stěny: 350 mm
Model
GHU 06/920

Šířka lžíce

Hmotnost

920 mm (vnější šířka 1 000 mm)

122 kg

GHU 06/1200

1 200 mm

130 kg

GHU 06/1400

1 400 mm

136 kg
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Otočné zařízení
Jednoduchá montáž, lze snadno a bez nářadí namontovat nebo
sundat, zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může být použita jako
prodloužení korby
Varianty uchycení (bez montáž):
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. 0 komunálním
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
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SKLOPNÉ LŽÍCE

GHU 08

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
10 – 45 kW (~ 15 – 60 PS) // užitečné zatížení až 2 400 kg
Jednočinný nebo dvojčinný dvoustupňový teleskopický válec,
stojící v tříbodovém rámu
Tříbodový závěs Kat. I
Torzní pružiny pro rychlé spuštění do koncové polohy vč. automatického
blokování koncové polohy u jednočinného provedení
Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500
Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI
Hloubka lžíce: 800 mm I výška přední / boční stěny: 600 mm
Model

Šířka lžíce

Hmotnost

GHU 08/1200

1 200 mm

236 kg

GHU 08/1400

1 400 mm

247 kg

GHU 08/1550

1 550 mm

255 kg

GHU 08/1700

1 700 mm

263 kg

GHU 08/1850

1 850 mm

271 kg

GHU 08/2000

2 000 mm

279 kg

GHU 08/2200

2 200 mm

291 kg
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Otočné zařízení
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat
nebo sundat), zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může
být použita jako prodloužení korby
Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny
a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm
Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice
Šířka lžíce: 1 200 mm - 1 850 mm
Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm
Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny
se standardní zadní stěnou
Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez
nářadí namontovat nebo sundat)
Varianty uchycení (bez montáž):
Tříbodový závěs Kat. II
Úchyt Euro vč. připojení Kat. II
Jednoduchá montáž díky šroubovanému uchycení
Tříbodový závěs zůstává neomezeně použitelný
Dvoustupňové blokovací třmeny umožňují lepší úhel
sklonu a tím větší nabrání sypkého materiálu
Weidemann hydraulický, Skid Steer
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. 0, adaptér Weiste
trojúhelníkový Kat. II
Hauer B

Hauer B
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
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SKLOPNÉ LŽÍCE

GHU 10

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
30 – 75 kW (~ 40 – 100 PS) // užitečné zatížení až 3 500 kg
Jednočinný nebo dvojčinný dvoustupňový teleskopický válec,
stojící v tříbodovém rámu
Tříbodový závěs Kat. I a Kat. II
Torzní pružiny pro rychlé spuštění do koncové polohy
vč. automatického blokování koncové polohy u jednočinného provedení
Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500
Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI
Hloubka lžíce: 1 000 mm I výška přední / boční stěny: 600 mm
Model

Šířka lžíce

Hmotnost

GHU 10/1400

1 400 mm

315 kg

GHU 10/1700

1 700 mm

333 kg

GHU 10/1850

1 850 mm

342 kg

GHU 10/2000

2 000 mm

384 kg

GHU 10/2200

2 200 mm

398 kg
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Otočné zařízení
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat
nebo sundat), zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může
být použita jako prodloužení korby
Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny
a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm
Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice
Šířka lžíce: 1 400 mm, 1 700 mm, 1 850 mm
Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm
Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny
se standardní zadní stěnou
Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez
nářadí namontovat nebo sundat)
Varianty uchycení (bez montáž):
Úchyt Euro
Jednoduchá montáž díky šroubovanému uchycení
Tříbodový závěs zůstává neomezeně použitelný
Dvoustupňové blokovací třmeny umožňují lepší úhel
sklonu a tím větší nabrání sypkého materiálu
Weidemann hydraulický, Skid Steer
Weiste trojúhelníkový Kat. II
Hauer B
Hauer B

Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
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SKLOPNÉ LŽÍCE

GHU 12

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
od 60 kW (~ 80 PS) // užitečné zatížení až 5 000 kg
Dvojčinný třístupňový teleskopický válec, stojící v tříbodovém rámu
Tříbodový závěs Kat. II a Kat. III
Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500
Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI
Hloubka lžíce: 1 200 mm I výška přední / boční stěny: 700 mm
Model

Šířka lžíce

Hmotnost

GHU 12/2000

2 000 mm

526 kg

GHU 12/2200

2 200 mm

545 kg

GHU 12/2350

2 350 mm

559 kg

GHU 12/2500

2 500 mm

567 kg
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Otočné zařízení
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez nářadí namontovat
nebo sundat), zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může
být použita jako prodloužení korby
Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny
a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm
Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice
Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm
Šířka lžíce: 2 350 mm, 2 500 mm
Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny
se standardní zadní stěnou
Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez
nářadí namontovat nebo sundat)
Varianty uchycení (bez montáž):
Úchyt Euro
Jednoduchá montáž díky šroubovanému uchycení
Tříbodový závěs zůstává neomezeně použitelný
Dvoustupňové blokovací třmeny umožňují lepší úhel
sklonu a tím větší nabrání sypkého materiálu
Weidemann hydraulický, Manitou, Kramer, CAT 907H / Liebherr L507,
Liebherr L514
Weiste trojúhelníkový Kat. II
Hauer B
Hauer B

Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
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GHS 10

SKLOPNÉ LŽÍCE

PRO VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
30 – 75 kW (~ 40 – 100 PS) // užitečné zatížení až 3 500 kg
Dvojčinný dvoustupňový teleskopický válec
Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500
Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

50 mm

Uchycení na vysokozdvižný vozík pomocí vidlí

STANDARDNÍ VELIKOSTI
Hloubka lžíce: 1 000 mm I výška přední / boční stěny: 700 mm
Model

Šířka lžíce

Hmotnost

GHS 10/1400

1 400 mm

275 kg

GHS 10/1700

1 700 mm

293 kg

GHS 10/1850

1 850 mm

302 kg

GHS 10/2000

2 000 mm

344 kg

GHS 10/2200

2 200 mm

358 kg
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150 mm

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Otočné zařízení
Jednoduchá montáž, lze snadno a bez nářadí namontovat
nebo sundat, zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může
být použita jako prodloužení korby
Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny
a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm
Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice
Šířka lžíce: 1 400 mm, 1 700 mm, 1 850 mm
Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm
Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny
se standardní zadní stěnou
Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez
nářadí namontovat nebo sundat)

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů

UPOZORNĚNÍ: Dodací doba GHS činí až 8 týdnů.
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GHS 12

SKLOPNÉ LŽÍCE

PRO VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
od 60 kW (~ 80 PS) // užitečné zatížení až 5 000 kg
Dvojčinný třístupňový teleskopický válec
Ploché dno lžíce s navařenou otěruvzdornou lištou HARDOX 500
Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

50 mm

Uchycení na vysokozdvižný vozík pomocí vidlí

STANDARDNÍ VELIKOSTI
Hloubka lžíce: 1 200 mm I výška přední / boční stěny: 700 mm
Model

Šířka lžíce

Hmotnost

GHS 12/2000

2 000 mm

461 kg

GHS 12/2200

2 200 mm

480 kg

GHS 12/2350

2 350 mm

494 kg

GHS 12/2500

2 500 mm

503 kg
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150 mm

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Otočné zařízení
Jednoduchá montáž, lze snadno a bez nářadí namontovat
nebo sundat, zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může
být použita jako prodloužení korby
Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny
a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm
Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice
Šířka lžíce: 2 000 mm, 2 200 mm
Šířka lžíce: 2 350 mm, 2 500 mm
Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny
se standardní zadní stěnou
Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez
nářadí namontovat nebo sundat)

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů

UPOZORNĚNÍ: Dodací doba GHS činí až 8 týdnů.
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SKLOPNÉ LŽÍCE

GHK

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
od 75 kW (~ 100 PS) // užitečné zatížení až 7 000 kg
Dvojčinný třístupňový teleskopický válec, stojící v tříbodovém rámu
Tříbodový závěs Kat. II a Kat. III
Ploché dno lžíce s přišroubovanou otěruvzdornou lištou HARDOX 500
Snímatelná zadní stěna / kyvná bočnice

STANDARDNÍ VELIKOSTI
Hloubka lžíce: 1 200 mm I výška přední / boční stěny: 800 mm
Model

Šířka lžíce

Hmotnost

GHK/2200

2 200 mm

644 kg

GHK/2500

2 500 mm

668 kg
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Otočné zařízení
Jednoduchá montáž, lze snadno a bez nářadí namontovat
nebo sundat, zvyšuje přední stěnu o 450 mm, dále může
být použita jako prodloužení korby
Nástavná bočnice
Skládá se ze 2 bočních dílů, přední stěny
a držáku pro bočnici
Dodatečná výška 350 mm
Dodatečná zadní stěna / kyvná bočnice
Šířka lžíce: 2 200 mm
Šířka lžíce: 2 500 mm
Spojovací lišta
Pro spojení dodatečné zadní stěny
se standardní zadní stěnou
Zástrčné klanice (1 pár)
Výška: 500 mm
Jednoduchá montáž (lze snadno a bez
nářadí namontovat nebo sundat)
Varianty uchycení (bez montáž):
Úchyt Euro
Jednoduchá montáž díky šroubovanému uchycení
Tříbodový závěs zůstává neomezeně použitelný
Dvoustupňové blokovací třmeny umožňují lepší úhel
sklonu a tím větší nabrání sypkého materiálu
Weidemann hydraulický, Manitou, Kramer, CAT 907H / Liebherr L507,
Liebherr L514
Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II
Adaptér Hauer B
Jiné druhy uchycení Přehled druhů uchycení s rozměry – viz strana 106

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
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MS 100

BRUSKA NA NOŽE

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
Základní stroj na pojízdném stojanu
1,1 kW elektromotor – volitelně k dostání na 230 V nebo 400 V (50 Hz)
Uveďte prosím při objednání! (dodávka bez zástrčky)
Speciální hrncový brousicí kotouč s hrubou zrnitostí

TECHNICKÉ ÚDAJE
DxŠxV
Hmotnost

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Náhradní hrncový brousicí kotouč
Hrncový brousicí kotouč: hrubá zrnitost (je součástí dodávky)
Hrncový brousicí kotouč: jemná zrnitost, umožňuje delší životnost
Lineární brusná jednotka
Adaptér pro broušení rovných nožů
Chladicí zařízení
Snižuje zahřívání nože při broušení

VYBAVENÍ SPECIFICKÉ PODLE ZEMĚ
Podíl přepravních nákladů
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930 x 675 x 1 455 mm
69 kg

VELETRŽNÍ STOJAN
TECHNICKÉ ÚDAJE (údaje bez transportních zařízení, vysokozdvižných lžic nebo G1015)
Transportní zařízení, sklopné lžíce

G1015

340 kg

250 kg

Délka

2 467 mm

2 250 mm

Šířka

950 mm

1 480 mm

Výška

2 733 mm

1 275 mm

Hmotnost

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ (cena bez strojů)
Veletržní stojan pro 4 kusy přípojných přístrojů (transportní zařízení a sklopné lžíce)
popř. 1 kus přípojného stroje (ovíjecí stroj G1015)
Oka pro přepravu
Držák pro montáž sloupu vlajky s průměrem 90 mm
bez rabatu

Veletržní stojan pro transportní zařízení

Veletržní stojan pro sklopné lžíce

Veletržní stojan pro G1015
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VARIANTY TAŽNÉHO OKA
A K80 tažné oko
Tažná kulová spojka

B Normované tažné oko D40 mm
Podle DIN 11026, ISO 5692-2

bez příplatku

C Kruhové tažné oko D50 mm
Otočné (Hitchring)
DIN podobně 9678, ISO podobně 5692-1

D Kruhové tažné oko D50 mm
Pevné (Hitchring)
DIN podobně 9678, ISO podobně 20019

bez příplatku

E Normované tažné oko D50 mm
Tažné oko nákl. vůz
DIN podobně 74053, ISO podobně 1102

F Normované tažné oko D40 mm, přesazené dolů
42 mm silné
DIN podobně 11026, ISO podobně 5692-2

F Normované tažné oko D40 mm, přesazené dolů pro G-1
42 mm silné
DIN podobně 11026, ISO podobně 5692-2

bez příplatku

G Normované tažné oko D40 mm
Tažné oko nákl. vůz
30 mm silné
DIN podobně 74054, ISO podobně 8755
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bez příplatku

PNEUMATIKY
Kompletní kolo 300/80-15.3
10PR/6 otvorů / ET0 / diagonální, AW

Kompletní kolo 380/55-17
10PR/6 otvorů / ET0 / diagonální, AW

Kompletní kolo 480/45-17
10PR/6 otvorů / ET-35 / diagonální, AW

Kompletní kolo 500/60-R22,5
155D/8 otvorů/ET+50 BKT/Radial, FL630 Plus

Kompletní kolo 520/50-R17
147D / 6 otvorů / ET-35 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 560/45-R22,5
152D / 8 otvorů / ET0 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 600/50-R22,5
159D / 8 otvorů / ET0 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 650/40-R22,5
156D / 8 otvorů / ET-35 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 710/40-R22,5
161D / 8 otvorů / ET-50 Radial, Vredestein Flotation Trac

Kompletní kolo 710/35-R22,5
157D/8 otvorů/ET-65 Radial, Nokian Country King
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UCHYCENÍ:
Volvo BM

Faucheux

Avant

Manitou

Rychlovýměnný rám Euro

Hauer B

SMS
Faresin

Zkontrolujte prosím, zda je uchycení k požadovanému produktu k dispozici.
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Dieci/New Holland

Dieci Dedalus

JCB Q-Fit

CAT 907 H + Liebherr L507
JCB Compact Tool Carrier

Hydrema
Kramer

Merlo ZM3

Merlo
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UCHYCENÍ:
Atlas

MX

Liebherr L514

Amkodor

Weidemann hydraulický
Zettelmeyer 602

Claas Scorpion

Zettelmeyer 402

Zkontrolujte prosím, zda je uchycení k požadovanému produktu k dispozici.
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Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. 0

Adaptér Weiste trojúhelníkový Kat. II

CAT TH 407 C
Bobcat

Schäffer do 3550

Schäffer od 3550T

Giant

Skid Steer
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UCHYCENÍ:
Fendt Cargo T955/Sennebogen

Zkontrolujte prosím, zda je uchycení k požadovanému produktu k dispozici.
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Výňatek z VOP (k nahlédnutí na http://www.goeweil.com/en/terms-and-conditions)

Prodejní a dodací podmínky
• Prodej a dodání probíhá pouze podle všeobecných dodacích podmínek pro zemědělské stroje a vozidla.
• Naše ručení se vztahuje pouze na použití originálních dílů a zaniká, pokud předmět dodávky byl objednatelem
nebo třetí stranou bez našeho předchozího písemného povolení změněn nebo na něm byla provedena oprava.
• Reklamace mohou být uznány pouze během 8 dnů.
• V záručních případech musí být výrobce před začátkem opravy písemně informován.

Platební podmínky – úroky z prodlení
• Zásadně se uznávají pouze takové platební podmínky, které jsou námi přislíbeny nebo na faktuře uvedeny.
• Bankovní úroky z prodlení i s náklady a výdaji se účtují ode dne splatnosti.
• Zboží zůstává až do úplného zaplacení naším majetkem.

Zboží v komisi
• Objednatel ručí za ztrátu a poškození zboží, které má v úschově, i za následky nesprávného skladování.
• Při prodeji musí být výrobce neprodleně informován! Žádné uvedení do provozu ani předávání (zapůjčení)
bez souhlasu výrobce.

Místo plnění a soudní příslušnost
• Místo plnění a soudní příslušnost pro dodání, platbu a všechny ostatní oboustranné závazky je A-4020 Linz.
• Jako podklad pro právní vztahy se bere rakouské právo.
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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POZNÁMKY
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Č. výr. 86,00961H / CZ

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

