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Davidschlag 11/4202 Kirchschlag/Austria
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office@goeweil.com/www.goeweil.com

Aastakümnete jooksul on GÖWEIL teinud 
endast ülemaailmse asjatundja kiletajate tootjana. 
Suur ekspordikvoot on GÖWEIL'i masinad teinud 
laialt tuntuks üle kogu maailma. Kõik GÖWEIL'i 
seadmed ning masinad on arendatud ning 
toodetud ettevõtte peakorteris Kirchschlag'is 

Kõik GÖWEIL'i tooted on loodud täitma oma 
eesmärki ning moodustavad kaasaegseima valiku.

Kvaliteetne rohusilo vajab korralikku säilitamist. 
G50 seeria järelveetavad kiletajad täidavad 
selleks igati kõik vajalikud tingimused, kiletades 
palle kiirelt, puhtalt ning eelkõige täielikult 
õhukindlalt.

Kiletajad

(Austrias).



G5010 G5012

G50 SEERIA
Ülevaade

Pilguheit G50 seeria masinatele

Palli pealetõstjaga järelveetav masin, millel on 
STANDARD juhtseade koos elektroonilise juht-
kangiga on suurepärane töövahend professionaal-
setele kasutajatele. Järelveetav kiletaja tõuseb esile 
oma kompaktse ja dünaamilise ülesehituse poolest, 
mis võimaldab G5010 sujuvalt tõmmata traktori 
haakes ka väiksema hobujõu olemasolu korral.

G5010
Pallid laetakse masinale elektroonilise 
juhtkangi abiga. "Kiletamise" ning "kile 
lõika ja hoia" režiimid algavad ise auto-
maatselt. Palli mahalaadimine toimub nupu-
vajutuse järel. Kõik masina talitlused ning 
sätted korraldatakse juhtseadme kaudu.

STANDARD juhtseade
Võrreldes G5010 on järelveetav kiletaja G5012 
kahepoolse kiletusõlaga, mis vähendab kiletusaega 
poole võrra! Säästes aega, mis on oluline pikaks 
venivatel tööpäevadel on võimalik säästa ka raha. 
G5012 on varustatud STANDARD juhtseadmega.

G5012



G5020 G5020 INLINER
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G5020
See kahepoolse kiletusõlaga masin on ideaalne töö-
vahend professionaalsetele teenusepakkujatele, kellel 
on vaja töötada mitmel erineval põllul päevas. G5010 
ja G5012 tööviis ületatakse täisautomaatse PROFI juht-
seadme abil, mis on G5020 standardvarustuses. G5020 
on kohustuslik masin lepingulistele saagikoristajatele!

PROFI juhtseade
"Kiletamise" ning "kile lõika ja hoia" kui 
ka palli maha laadimise režiimid algavad 
ise automaatselt. Siiski on võimalik ka 
eelpoolnimetatud režiimide käsitsi kontrol-
limine samuti võimalik. Kõik masina 
talitlused ning sätted korraldatakse 
juhtseadme kaudu.

G5020 Inliner
Kahepoolse kiletusõlaga G5020 Inliner on rull-
pressiga haakes, mis välistab lisatraktori ja -juhi 
vajaduse. PROFI juhtseade muudab kogu töökäigu 
täisautomaatseks.



G50 SEERIA
Iseärasused

G50 kiletaja suurim pluss on mugav tööviis. Paremale liigutatud tööasend võimaldab 
pallide pealetõstmist eest ning mahalaadimist taha vastavalt sõidusuunale. Teised 
olulised tunnused on:

Olenevalt soetatud masina tüübist on kiletaja varusta-
tud ühe või kahepoolse kiletusõlaga 750 mm kilerullidele. 
Ühtse venituse tagavad kolm patenteeritud temperatuuri-
kindlat plastikrullikut., mis aitavad kaasa kile kokkuhoiule 
ning tagavad pallide tihkelt ja kindlalt mähkimise. Kiletusõlg 
on saadaval kahes suuruses ning lisana on venitusseade 
kõrgus reguleeritav. See tagab pallide kiletamise alati kesk-
punktist lähtuvalt. Kiirkinnitite abil on tühje rulle lihtne ilma 
jõupingutuseta välja vahetada.

VENITUSSEADMEGA KILETUSÕLG

AUTOMAATNE KILE "LÕIKA- ja HOIA"- SÜSTEEM

Roostevabast terasest nuga tagab kile puhta ja täpse 
lõike. Samal ajal hoiab lõikekang kile paigal. Kile stan-
dardasend tagab selle lihtsa rullist lahtituleku.

TELG
Masin on paigaldatud nihkes teljele, mis 
võimaldab paremal asetseva tööasendiga 
tasakaalus kaalujaotuse.
Kasu:
· Täiuslik kaalujaotus, eriti palli 
pealetõstmisel
· Kiletajat on võimalik vedada ka 
väiksemate traktorite haakes
· Suurepärane stabiilsus kallakutel

EHITUS PÖÖRLEV KILETUSÕLG

Kiletajate kindel ja vastupidav madal ehitus 
tagab nende märkimisväärselt pika eluea. 
G50 kiletaja kompaktne ning lai ehitus muudab 
masina väga dünaamiliseks ning täiuslikuks 
töövahendiks kallakutel. Lisaks võimaldab 
madalal asetsev raskuskese manööverdamis-
kvaliteeti millele pole võrdväärset. Standard 
15.0/55-17 rehvid tagavad ühtlase kaalujaotuse 
ning ei avalda maapinnale liigset survet.

See süsteem hoiab palli 
maha kukkumast kuna 
pole seotud tsentrifugaal-
jõuga. Konveierrihmad 
ning 4 pallijuhikrullikut 
tagavad pal l i  pideva 
liikumise[...]



GÖWEIL / G50 Seeria LK 06-07
STATSIONAARSE MÄHKIMISLAUAGA JUHTSEADE

[...] ning seega ühtse kile 
kattuvuse. Pall i  maha-
laadimise ajaks langeta-
takse mähkimislaud maa-
pinnani, mis tagab pallide 
ettevaatliku mahalaadimise.

STANDARD ja PROFI juhtseadmed on 
lihtsad ja kasutajasõbralikud. G5010 ja 
G5012 kiletajatega on kaasas STANDARD 
juhtseade ning elektrooniline juhtkang. 
G5020 ja Inliner kiletajad sooritavad oma 
töö täisautomaatse PROFI juhtseadmega, 
mis vajavad vaid juhi töökäigu jälgimist. 
Režiimide käsitsi juhtimine on automaatsest 
võimalusest siiski samuti võimalik.

KANGID
Kangid on väga kasulikud masina 
hoolduses, võimaldades juhtida kõiki 
režiime ja töökäike otse masina küljest. 
See ei sunni juhti pöörduma juhtimis-
seadme juurde traktori kabiini kui tal on 
näiteks vaja välja vahetada kilerull.

KILEHOIDLA

Pikkadeks tööpäevadeks tuleb varuda 
piisavalt kilerulle. G50 kiletajad võimal-
davad kaasas kanda kuni 6 kilerulli. 
Hoidla on paigaldatud kiletaja tiislile, 
mis teeb kilerullide hoiustamise ning 
võtmise lihtsaks ja mugavaks.

PÖÖRLEV TIISEL
Hüdrauliliselt reguleeritav pöörlev tiisel 
võimaldab juhil kiletamistööd läbi viia 
väga lihtsalt – palli pealevõtt toimub 
sõidusuunas eestpoolt ning mahalaadi-
mine suunaga taha. Alumine ühendus 
tagab kiletaja silmapaistva dünaamilisuse. 
Masina juhtimsel kitsastel põllulappidel 
on väike pöörderaadius juhile abiks.

RULLI PEALEKORJE
Hüdrauliline tõstmisõlg haarab palli peh-
melt ning asetab ettevaatlikult mähkimis-
lauale, mis on kergelt ette kallutatud palli 
pealetõstu ajal. Võimaldades viit erinevat 
asendit on pealetõstmisõlg reguleeritav 
vastavalt rulli suurusele. Tänu pöörlevale 
kuulühendusega vastuvõtutorule ei saa 
pallid tõstmisel kunagi muljuda või muul 
moel kahjustada. Samuti tagab see 
usaldusväärse rulli pealetõstu isegi kee-
rulisel maastikul. Palli pealetõstu lisa-
kasutegur on võime vedada kahte palli.
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PROFI PROFISTANDARD STANDARD STANDARD

G50 SEERIA
Töökäik

Järgnevate sammude kirjeldus näitab kui lihtne on töötada G50 kiletajaga.

G5010 / G5012: G5010 / G5012: G5020 / Inliner:

-

G5020 / Inliner:

LÄHENEMINE PALLI PEALETÕST KILETAMINE

Töö alustamisel liigutab juht kiletaja traktori taga paremale tööasendisse. 
Tõstmisõlg langetatakse ja avatakse, mis põhjustab omakorda mähkimislaua 
kerge ettepoole kaldumise.

Kiletaja tööasendisse liigutamine 
toimub juhtseadmest. Tõstmisõla 
juhtimine toimub elektroonilise 
juhtkangiga.

G5010 / G5012:

Kiletaja tööasendisse 
liigutamine ja tõstmisõla 
langetamine ja liigutamine 
toimub kasutades PROFI 
juhtseadet.

Juhtlatt pealetõstja kõrval on mõeldud palli keskele asetamiseks, isegi kallakutel. Hüdrauli-
line tõstmisõlg koos kuulühendusega toruga korjab palli üles ning tõstab selle mähkimislauale.

Pallide pealetõst toimub 
käsitsi juhi poolt kasutades 
elektroonilist juhtkangi.

Pallide pealetõst on 
täisautomaatne.

Kiletamine ning palli määratud arvu kile-
kihtidesse mähkimine.

Kiletamine algab 
nupulevajutusega.
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G5010 / G5012: G5020 / Inliner: G5020 / Inliner: G5020 / Inliner:

KILE HOIDMINE JA LÕIKAMINE PALLI MAHALAADIMINE

LK 08-09

Kiletusprotsessi algus on 
täisautomaatne.

Lõikaja avaneb viimase kilekihi mähkimise käigus. Sulgedes surub lõikekang kile vastu lõike-
tera tagades puhta lõike. Üks kileots jääb palli külge ning teist hoiab lõikaja enda vahel kinni.

G5010/G5012:
Kile lõikamine toimub 
täisautomaatselt.

Kile lõikamine toimub 
täisautomaatselt.

Kui pall laetakse maha liigub mähkimislaud taha ning langetub maapinnani. Selline geo-
meetria tagab palli maha laadimise eriti ettevaalikult. Mähkimislaud liigub peale maha-
laadimist ette tagasi, valmis uue palli vastuvõtuks.

Pallide maha laadimine 
toimub nupulevajutusega.

Pallide maha laadimine 
toimub vastavalt režiimile – 
kas automaatselt või käsitsi 
nupulevajutusega.



 

Põhimudel/tehnilised andmed

Põhimudel:

Tehnilised andmed:

G5010
Pallikiletaja

See järelveetav masin pealetõstmisõla ning STANDARD juhtseadmega, millel on elektrooniline 
juhtkang on ideaalne masin oma eriala asjatundjatele. Järelveetav kiletaja tõuseb esile oma kompaktse 
ning dünaamilise ülesehituse tõttu, mis võimaldab masinat vedada isegi haakes väiksemate traktoritega.

Ÿ Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud
Ÿ 4 pallikonveierrihma, rihmajuhik ning 4 palli 

juhikrullikut
Ÿ Palli peale tõst eest, maha laadimine taha
Ÿ Kilevenitusseade 750 mm
Ÿ Automaatne kile "lõika-ja hoia"-süsteem
Ÿ Kilehoidla 6 rullile
Ÿ Hüdrauliliselt juhitav pöörlev tiisel, käsitsi 

juhtimise ning alumise ühenduslüliga.
Ÿ Tule- ja märguandesüsteem
Ÿ Esitöötuled
Ÿ 15.0/55-17AW Rehvid
Ÿ STANDARD juhtseade
Ÿ Pallide pealetõste toimub käsitsi 

elektroonilise juhtkangi kaudu. "Kiletamise" 
ning "kile lõika ja hoia" režiimid algavad ise 
automaatselt. Palli mahalaadimine toimub 
nupuvajutuse järel.

Ÿ Kaal: 1620 kg|Pikkus: 3750 mm | Laius: 2700 
mm

Ÿ Kõrgus: 3030 mm
Ÿ Standard kiletusõlg 0,90-1,50 m läbimõõduga 

pallidele
Ÿ (Reguleeritud kõrgusega 2760 mm) 0,90-1,35 

m läbimõõduga pallidele
Ÿ Õlitarve: alates 20 l/min
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Vajalikud ühendused:

Lisavarustus:

LK 10-11

Tõstmisõlg asetab palli ettevaatlikult mähkimislauale Kolm patendeeritud plastikrullikut tagavad ühtlase 
kilevenituse.

Võimalus kuni 6 kilerulli kaasavedamiseks
Kiirkinnitus võimaldab tühje kilerulle kiirelt välja 
vahetada

Mahalaadimismatt toetab palli kokkupuutel maapinnaga Masina küljes olev juhtseade

Ÿ 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga 
tagasivool 

 kiletajale, üks kahetoimeline ühendus pööravale 
tiislile
Ÿ 3 klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemile koos 
 akukaabliga (ristlõige 2x 6 mm2)
Ÿ 7  k l e m m i g a  p i s t i k u s ü s t e e m  k o g u 

valgustussüsteemile, 
 välja arvatud töötuledele.

Ÿ 19.9/45-17 Rehvid
 Laius 2850 mm
Ÿ Kombineeritud kilevenitusseade 
 500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele,      
 reguleerida saab ka kattuvust
Ÿ Kilejälgimisseade peatab kiletamise rebenemise 

või otsasaamise korral
Ÿ Jõuvõtuvõll (ilma hüdroõlita)
 Koosneb pumbaga käigukastist, libistatavast  
 traktori jõusiirdevõllist, tagasivoolufiltrist ning 30 l  
 õlipaagist
Ÿ Matt maha laadimiseks
 Palli ettevaatlikult maapinnale laskmiseks.
Ÿ Lisarullik mähkimislauale
 Hoiab järsakutel palli mahakukkumise eest.
Ÿ Palli otsale laadija (koos lisarullikuga)
 Kui kiletamine on lõppenud, asetatakse pall  
 sõidusuuna suhtes paremale otsale
Ÿ Kahepoolne pidurisüsteem
 Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja ja paigaltvõtu 
 kiire sulgemismehhanismiga 
Ÿ Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu 

kiire sulgemismehhanismita
Ÿ Pöörlev tuli

2 3-klemmiga (5.3 m 2x6 mm  ) akukaabel



Põhimudel:

Tehnilised andmed:

G5012
Kiletaja

Põhimudel/tehnilised andmed

Võrreldes G5010 on G5012 järelveetaval kiletajal kahepoolne kiletusõlg. See võimaldab mäh-
kimiseks vajalikku tööaega vähendada poole võrra, kahekordistades kiletatavate rullide tööd.

Ÿ Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud
Ÿ 4 pallikonveierrihma, rihmajuhik ning 4 

palli juhikrullikut
Ÿ Rulli peale tõst eest, maha laadimine taha
Ÿ Kilevenitusseade 750 mm
Ÿ Automaatne kile "lõika-ja hoia"-süsteem
Ÿ Kilehoidla 6 rullile
Ÿ Hüdrauliliselt juhitav pöörlev tiisel, käsitsi 

juhtimise ning alumise ühenduslüliga.
Ÿ Tule- ja märguandesüsteem
Ÿ Esitöötuled
Ÿ 15.0/55-17AW Rehvid
Ÿ STANDARD juhtseade
Ÿ Pallide pealetõstmine toimub käsitsi 

elektroonilise juhtkangi kaudu. 
"Kiletamise" ning "kile lõika ja hoia" 
režiimid algavad ise automaatselt. Palli 
mahalaadimine toimub nupuvajutuse järel.

Ÿ Kaal: 1740 kg|Pikkus: 3750 mm | Laius: 
2700 mm Kõrgus: 3030 mm

Ÿ Standard kiletusõlg 0,90-1,50 m 
läbimõõduga pallidele

Ÿ (Reguleeritud kõrgusega 2760 mm) 
0,90-1,35 m läbimõõduga pallidele

Ÿ Õlitarve: alates 20 l/min



Vajalikud ühendused:

Lisavarustus:

GÖWEIL / G50 Seeria LK 12-13

Kahepoolne kiletusõlg vähendab kiletusaega 
märkimisväärselt

Pallide mahalaadimisajaks langetatakse 
mähkimislaud maapinnani

Kiletaja liigutatakse oma tööasendisse Pöörlev tiisel teeb kiletamise väga dünaamiliseks.

Kõiki talitlusi on võimalik täide saata masina küljest Lisarullik suurendab turvalisust, eriti kallakutel.

Ÿ 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga 
tagasivool kiletajale, üks kahetoimeline ühendus 
pööravale tiislile

Ÿ 3 klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemile koos 
2akukaabliga (ristlõige 2x 6 mm )

Ÿ 7 klemmiga pistikusüsteem kogu 
valgustussüsteemile, välja arvatud töötuledele.

Ÿ 19.9/45-17 Rehvid
 Laius 2850 mm
Ÿ Kombineeritud kilevenitusseade
 500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele, 
 reguleerida saab ka kattuvust
Ÿ Kilejälgimisseade
 peatab kiletamise rebenemise või 
 otsasaamise korral
Ÿ Jõuvõtuvõll (ilma hüdroõlita)
 Koosneb pumbaga käigukastist, libistatavast   
 traktori jõuvõtuvõllist, tagasivoolufiltrist ning 30 l 
 õlipaagist.
Ÿ Matt maha laadimiseks
 Palli ettevaatlikult maapinnale laskmiseks.
Ÿ Lisarullik mähkimislauale
 Hoiab järsakutel palli mahakukkumise eest.
Ÿ Palli otsale laadija (koos lisarullikuga)
 Kui kiletamine on lõppenud, asetatakse pall 
 sõidusuuna suhtes paremale otsale.
Ÿ Kahe voolikuga pidurisüsteem
Ÿ Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja ja paigaltvõtu 

kiire sulgemismehhanismiga
Ÿ Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu 

kiire sulgemismehhanismita
Ÿ Pöörlev tuli

2
Ÿ 3-klemmiga (5.3 m 2x6 mm  ) akukaabel



Põhimudel:

Tehnilised andmed:

G5020
Kiletaja

Põhimudel/tehnilised andmed

Oma kahepoolse kiletusõlaga on G5020 oma eriala asjatundjatele, kellel tuleb töötada erinevates kohtades.  
Masinas on koos G5010 ja G5012 eelised ning sellele lisaks on standardvarustuses täisautomaatne PROFI 
juhtseade.

Ÿ Kahepoolne kiletusõlg
Ÿ Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud
Ÿ 4 pallikonveierrihma, rihmajuhik ning 4 palli 

juhikrullikut
Ÿ Palli pealetõst eest, maha laadimine taha
Ÿ Kilevenitusseade 750 mm
Ÿ Automaatne kile "lõika-ja hoia"-süsteem
Ÿ Kilehoidla 6 rullile
Ÿ Hüdrauliliselt juhitav pöörlev tiisel alumise 

ühenduslüliga.
Ÿ Tule- ja märguandesüsteem
Ÿ Esitöötuled
Ÿ 15.0/55-17AW Rehvid
Ÿ Täisautomaatne PROFI juhtseade
 Kõikide töörežiimide täideviimine   
 automaatne

Ÿ Kaal: 1740 kg|Pikkus: 3750 mm | Laius: 
2700 mm  Kõrgus: 3030 mm

Ÿ Standard kiletusõlg 0,90-1,50 m 
läbimõõduga pallidele

Ÿ (Reguleeritud kõrgusega 2760 mm) 0,90-
1,35 m läbimõõduga pallidele

Ÿ Õlitarve:  Standardhüdraulika: alates 20 
l/min

 Koormaseire: alates 65 l/min
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Vajalikud ühendused:

Lisavarustus:

LK 14-15

Pöörlev tõsteõlg on reguleeritav vastavalt palli 
läbimõõdule

Lõikekang surub kile vastu teravat lõikenuga.

Kile ettesöötmist vähendatakse ühe-kile režiimis Eriti mugav: Võimalik kahe palli vedu.

Palli otsale laadija võimaldab palli maha laadimist 
otsale

Maha laadimise matt kaitseb palli kokkupuutel 
maapinnaga.

Ÿ 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga 
tagasivool kiletajale, üks kahetoimeline ühendus 
pööravale tiislile

Ÿ 3 klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemile koos 
akukaabliga (ristlõige 2x 6 mm2)

Ÿ 7 klemmiga pistikusüsteem kogu 
valgustussüsteemile, välja arvatud töötuledele.

Ÿ 19.9/45-17 Rehvid Laius 2850 mm
Ÿ Koormuseseire

Õlisurve ning –hulga kasutamise reguleerimine, mis 
aitab kaasa kiirusele ja jõutarve tõhusale 
kasutusele. Masinat saab kasutada ka traktoritega, 
millel puudub koormuseseirepump.

Ÿ Kombineeritud kilevenitusseade
500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele, 
reguleerida saab ka kattuvust

Ÿ · Kilejälgimisseade
Ÿ  peatab kiletamise rebenemise või otsasaamise 

korral
Ÿ Jõusiirdevõll (ilma hüdroõlita)

Koosneb pumbaga käigukastist, libistatavast 
traktori jõusiirdevõllist, tagasivoolufiltrist ning 30 l 
õlipaagist.

Ÿ Matt maha laadimiseks
 Palli ettevaatlikult maapinnale laskmiseks.
Ÿ Lisarullik mähkimislauale
 Hoiab järsakutel palli mahakukkumise eest.
Ÿ Palli otsale laadija (koos lisarullikuga)

Kui kiletamine on lõppenud, asetatakse pall 
sõidusuuna suhtes paremale otsale.

Ÿ Kahe voolikuga pidurisüsteem
Ÿ Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja ja paigaltvõtu 

kiire sulgemismehhanismiga
Ÿ Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu 

kiire sulgemismehhanismita
Ÿ Pöörlev tuli

2
Ÿ 3-klemmiga (5.3 m 2x6 mm ) akukaabel



Põhimudel:

Tehnilised andmed:

G5020 INLINER
Rullpress-kiletaja ühendus

Põhimudel/tehnilised andmed

Kahepoolse kiletusõlaga G5020 Inliner on otsehaakes rullpressiga küljele paigutatud veokonksu abil. 
Selline lahendus kaotab vajaduse lisatraktori ja –juhi vajaduse. PROFI juhtseade muudab kogu töökäigu 
automaatseks.

Ÿ Kahepoolne kiletusõlg
Ÿ Hüdrauliliselt kallutatav mähkimislaud
Ÿ 4 pallikonveierrihma, rihmajuhik ning 4 palli 

juhikrullikut
Ÿ Palli pealetõstmine eest, maha laadimine 

taha
Ÿ Kilevenitusseade 750 mm
Ÿ Automaatne kile "lõika-ja hoia"-süsteem
Ÿ Kilejälgimisseade
Ÿ Peatab kiletamise, kui kile rebeneb või 

saab otsa
Ÿ Kilehoidla 6 rullile
Ÿ Hüdrauliliselt juhitav pöörlev tiisel alumise 

ühenduslüliga.
Ÿ Tule- ja märguandesüsteem
Ÿ Esitöötuled
Ÿ 15.0/55-17AW Rehvid
Ÿ Täisautomaatne PROFI juhtseade
Ÿ Kõikid töörežiimide täideviimine 

automaatne.

Ÿ Kaal: 1770 kg|Pikkus: 4350 mm | Laius: 2700 
mm  Kõrgus: 3030 mm

Ÿ Standard kiletusõlg 0,90-1,50 m läbimõõduga 
pallidele

Ÿ (Reguleeritud kõrgusega 2760 mm) 0,90-1,35 m 
läbimõõduga pallidele

Ÿ Õlitarve:  Standardhüdraulika: alates 20 
l/min

 Koormaseire: alates 65 l/min



GÖWEIL / G50 SeeriaVajalikud ühendused:

Lisavarustus:

LK 16-17

Automaatne palli ülekanne pressist kiletajale Võimalik kasutada kõige tavalisemate rullpresside 
haakes

Pall mähitakse kiirelt ja puhtalt

Kõikide talitluste täidesaatmine on täisautomaatne.

Ÿ 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga 
tagasivool kiletajale

Ÿ 3 klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemile koos 
2akukaabliga (ristlõige 2x 6 mm )

Ÿ 7 klemmiga pistikusüsteem kogu 
valgustussüsteemile, välja arvatud töötuledele.

Inliner mudeli jaoks vajalik lisavarustus:
Ÿ Kaks haakeseadet rullpressi jaoks (Rullpress|mudel 

nõudmisel)
Ÿ Pikenduskaablid ning hüdraulikavoolikukomplekt rullpressi 

käsitsi juhtimiseks.
Ÿ Ühenduskomplekt Inliner'I täisautomaatseks tööks

Kaasaarvatud elektrilised ja hüdraulilised ühendusosad 
rullpressidele

Ÿ Ühendusosade kokkupanek
Tasu tegeliku ajakulu eest

Ÿ 19.9/45-17 Rehvid
Laius 2850 mm

Ÿ Koormuseseire
Õlisurve ning –hulga kasutamise reguleerimine, mis aitab 
kaasa kiirusele ja jõutarve tõhusale kasutusele. Masinat 
saab kasutada ka traktoritega, millel puudub 
koormaseirepump.

Ÿ Kombineeritud kilevenitusseade
 500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele, reguleerida 

saab ka kattuvust
Ÿ Kilejälgimisseade
 peatab kiletamise rebenemise või otsasaamise korral
Ÿ Jõusiirdevõll (ilma hüdroõlita)

Koosneb pumbaga käigukastist, libistatavast traktori 
jõusiirdevõllist, tagasivoolufiltrist ning 30 l õlipaagist.

Ÿ Matt maha laadimiseks
 Palli ettevaatlikult maapinnale laskmiseks.
Ÿ Lisarullik mähkimislauale
 Hoiab järsakutel palli mahakukkumise eest.
Ÿ Palli otsale laadija (koos lisarullikuga)

Kui kiletamine on lõppenud, asetatakse pall sõidusuuna 
suhtes paremale otsale.

Ÿ Kahe voolikuga pidurisüsteem
Ÿ Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja ja paigaltvõtu kiire 

sulgemismehhanismiga
Ÿ Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu kiire 

sulgemismehhanismita
Ÿ Pöörlev tuli
Ÿ 3-klemmiga (5.3 m 2x6 mm2 ) akukaabel
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G50 SEERIA
Põllul

Kallakutel Teenus

Kahe palli transport

Pallirea kiletamine:

 

Kahe palli vedu:

Service Hotline: +43 (0)7215 2131-0 | Service e-mail: service@goeweil.com

Göweil'I kiletajad tagavad parima võimaliku kvaliteedi. Selleks, et meie masinad oleksid usaldusväärsed ning suudaksid vastu pidada põllul tavalise 
tööpäeva väljakutsetele oleme nendega läbinud hulga katseid. Kuid see, mis laseb G50 seeria kiletajatel eriliselt silma paista on hästi läbimõeldud 
lahendused, mis lasevad end näidata iga üksikosa ehituses.

Pallirea kiletamine

Tõeliselt aega säästev tööviis on pallide kiletamine reas. Selliselt tööta-
misel liigub tõsteõlg tõsteasendisse koheselt pärast palli peale laadimist. 
Selliselt on uue palli pealetõst võimalik kohe pärast eelmise kiletatud palli 
maha laadimist.

Kallakutel:
Meie kiletajate täiuslik kaaluajaotus, madalal asetsev ehitus ning statsio-
naarne mähkimislaud tagavad suurima võimaliku püsivuse.

Eriti kasulik valik on võimalus vedada kahte palli korraga. Kui on soov 
maha laadida kiletatud palle määratud kohta, on võimalik tõsteõlaga 
vedada kaasa mähkimata palli ning kiletada see hoiukohas.
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G50 SEERIA
Põhiandmed

G5010 G5012 G5020 G5020 Inliner
Kahepoolne kiletusõlg --- Komplektis Komplektis

Hürdauliliselt kallutatav mähkimislaud

4 palli konveierrihma  koos rihmajuhiku ja 4 juhikrullikuga

Palli peale laadimine eest - mahalaadimine taha

Kilevenitusseade 750 mm kilerullidele

Kombineeritud kilevenitusseade 500 mm ja 750 mm laiustele kilerullidele Lisa

Automaatne kile "lõika- ja hoia"-süsteem

Kilejälgimisseade

Ühe-kile režiim --- ---

6 kilerulli hoiukoht

Hüdrauliliselt juhitav pöörav tiisel koos manuaalkontrolli ja alumise ühendusega. --- ---

Hüdrauliliselt juhitav pöörav tiisel koos alumise ühendusega. --- --- ---

Hüdrauliliselt reguleeritav pöörav teleskooptiisel --- --- ---

Valgus- ning näidukute süsteem

Töötuled

Rehvid 15.0/55-17AW

Rehvid 19.0/45-17

Pardakompuuter STANDARD STANDARD PROFI PROFI

Koormaseire --- ---

Jõusiirdevõll ---

Maandumismatt

Lisarullik mähkimislauale

Palli otsale laadija koos lisarullikuga

Kahe voolikuga õhkpidurisüsteem

Hüdrauliline pidurisüsteem aku ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismiga

Hüdrauliline pidurisüsteem ilma aku ja paigaltvõtu kiire sulgemismehhanismita

Vilkur

3 klemmiga akukaabel 5.3 m 2x 6 mm2

Kaamerasüsteem --- --- ---

Inlineri tööks vajalik lisavarustus

Rullpressi jaoks kaks ühendust (rullpressi tüüp nõudmisel) --- --- ---

Pikenduskaabel ja hüdrovooliku komplekt rullpressi manuaalkontrolliks --- --- ---

Ühenduskomplekt Inliner'i täisautomaatseks tööks --- --- ---

Lisaosade kokkupanek --- --- ---
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S

Komplektis: põhimudeliga kaasas
Lisa: saadaval lisavarustusena
---:  pole saadaval
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Komplektis

Komplektis

Komplektis

Komplektis

Komplektis
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