OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY
G1015

GÖWEIL

MASCHINENBAU GMBH
Již od roku 1988 je jméno GÖWEIL synonymem špičkového výrobního programu v oblasti techniky ovíjení a lisování balíků.
Mezi další klíčové oblasti patří výroba rozdružovačů balíků a transportních zařízení, sklopných lžic či brusek na nože.

VÝROBA STROJŮ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
Profesionální řešení pro zemědělství a průmysl
Díky velmi vysokému podílu vývozu znají a používají stroje GÖWEIL uživatelé nejen
v Evropě, ale na celém světě.
Společnost se zpočátku specializovala na výrobu zemědělských strojů, v současné
době již nabízí stroje také pro průmyslové použití.
Firmu GÖWEIL charakterizují následující čtyři hodnoty:

Firemní závody v Kirchschlagu (nahoře) a Rainbachu (dole)
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KVALITA.

EFEKTIVITA.

Veškeré výrobky společnost nejen projektuje a vyvíjí, ale také vyrábí ve svých
závodech v Kirchschlagu a Rainbachu
(Horní Rakousko).

Na základě neustálého dalšího vývoje
produktového sortimentu poskytujeme
vysoce kvalitní a efektivní moderní
řešení.

KNOW-HOW.

SERVIS.

Klíčem k našim promyšleným řešením
jsou dlouholeté zkušenosti a úzká
spolupráce mezi oddělením konstrukce
a výrobou.

I ten nejdokonalejší stroj vyžaduje
údržbu. Náš servisní tým je Vám k dispozici 24 h denně, aby vyřešil každou
Vaši záležitost.

NAŠE ŘEŠENÍ
OVÍJECÍ STROJ NA KULATÉ BALÍKY
G1015
PŘEDNOSTI
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Přednosti a speciální vlastnosti válcové ovíječky G1015

VYBAVENÍ
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Základní vybavení, technické údaje, požadované připojení, dodatečné vybavení a varianty připojení
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G1015

PŘEDNOSTI
S válcovou ovíječkou G1015 lze pracovní postupy přepravy, ovíjení a stohování sloučit do jednoho stroje. Velmi robustní a kompaktní konstrukce ovíječky navíc zaručuje extrémně dlouhou životnost. Ovíječku je možné připojit na přední i zadní část. Existuje velký výběr uchycení
pro nakladače.
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Programové ovládání
STANDARD s VYSÍLAČKOU
a elektronickým joystickem
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ŘÍZENÍ

7

Ovíjecí stroj G1015 je vybavený uživatelsky přívětivým programovým ovládáním STANDARD s vysílačkou a elektronickým joystickem. Všechny funkce mohou být ovládány také přímo na tělese řízení na stroji, což je velmi
praktické především při výměně fólie. S dodatečnými přípoji je možné
také hydraulický horní závěs ovládat přímo programovým ovládáním ovíjecího stroje.

HYDRAULICKÉ VÁLCE A MOTORY
Hydraulický válec v základním rámu ovíječky i hydraulické motory jsou
perfektně chráněné. Hydraulické motory jsou namontované uvnitř válců.
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VOLNÝ VÝHLED

VÁLCE
Velké dimenzovaní válců ovíječky zaručuje, že dokonce i těžké balíky (až
do 1 200 kg) mohou být bez námahy ovinuty. Válce jsou poháněny vzájemně nezávisle a díky tomu jsou balíky obaleny stejnoměrně. Navíc válce
poskytují dokonalou ochranu uvnitř uloženým hydraulickým motorům.

OVÍJECÍ RAMENO S NATAHOVACÍ JEDNOTKOU FÓLIE

Nerezový kapovací nůž zaručuje čisté a přesné oddělení fólie. Současně
je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění fólie.

Ovíjecí rameno je vybavené natahovací jednotkou fólie pro role fólie 750 mm. Patentované plastové válce zajišťují dokonale rovnoměrné
předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólii a zaručuje
pevně ovinuté balíky. Se systémem rychlé výměny je možné prázdné role
rychle a snadno vyměnit.

Jedna z výrazných předností ovíjecího stroje G1015 je z boku umístěný
rám horní části. Díky němu je celý výhled na pracovní prostor a na kulatý
balík volný.
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ODŘEZÁVAČ FÓLIE
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HYDRAULICKÝ HORNÍ ZÁVĚS
Sklon ovíjecího stroje lze jednoduše a plynule nastavovat hydraulickým
horním závěsem. Volitelně jsou k dispozici přípoje pro horní závěs. Ten lze
aktivovat také přímo přes programové ovládání ovíječky.
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DODATEČNÉ VYBAVENÍ
Díky četnému dodatečnému vybavení, jako je např. stavěč balíků, hlídání
fólie, opěrný válec nebo protizávaží, může být ovíjecí stroj na kulaté balíky
individuálně rozšířen podle přání uživatele.
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G1015

VYBAVENÍ
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ

Válcová ovíječka G1015 od firmy GÖWEIL přesvědčí svou velmi kompaktní a robustní konstrukcí. Dva poháněné válce za sebou se postarají
o rovnoměrné otáčení balíku. Pomocí programového ovládání STANDARD s vysílačkou a elektronickým joystickem lze válcovou ovíječku velmi
snadno ovládat.

Load Sensing
může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing
Jednoduché ovíjecí rameno
Tříbodový závěs kat. II a III
Hydraulicky otočná válcová ramena pro naložení a odložení balíků
2 ks vodicích válců balíku
Natahovací jednotka fólie 750 mm
Odřezávač fólie
Zásobník fólií pro 1 roli fólie
LED pracovní světlomet
Programové ovládání STANDARD s vysílačkou
Funkce pro uchopení a odložení balíku se provádějí pomocí elektronického joysticku.
Pracovní postupy „Ovíjení“ i „Založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnost

985 kg

Délka

2 220 mm

Šířka

1 800 mm

Výška

2 355 mm

Šířka otevření válců

1 750 mm

Průměr balíku
Hmotnost balíku
Potřeba oleje

0,90–1,60 m
max. 1 200 kg
od 20 l/min. při max. 190 bar

POŽADOVANÉ PŘIPOJENÍ
• 1 tlakové připojení a 1 beztlakové zpětné vedení pro napájení ovíjecího stroje
• Připojení Load Sensing (potřebný pouze pro provoz LS)
• 3pólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii (12 V / 30 A),
průřez vodičů 2 × 6 mm²
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POPIS OBRÁZKŮ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Balík je uchopen válcovými rameny
Ovíjení balíku není ani během jízdy žádný problém
Fólie se odstřihává čistě
Kulatý balík se šetrně odkládá
S dodatečným vybavením „Stavěč balíků“ se balík postaví na čelní stranu
S nakladačem je také možné stohování ovinutých balíků

DODATEČNÉ VYBAVENÍ
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Kombinovaná natahovací jednotka fólie
Pro šířku fólie 500 mm a 750 mm
Dodatečně lze nastavit překrytí
Hlídání fólie
Vypne ovíjení při přetržení fólie, resp. na konci fólie
Přípoje pro hydraulický horní závěs
Ovládání hydraulického horního závěsu se provádí přímo programovým ovládáním
ovíjecího stroje
Opěrný válec
Délka se mění na: 2 370 mm / Výška se mění na: 2 505 mm
Stavěč balíků
Obsluha probíhá přes programové ovládání
Protizávaží
cca 60 kg
Napájecí kabel baterie 5,3 m, 2 × 6 mm², s 3pólovou 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
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Varianty uchycení (bez montáže)
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 na vyžádání
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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

86,00979E // CZ

