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GÖWEIL Maschinenbau GmbH 

Fikseeritud kambriga rullpress

Aastakümnete jooksul on GÖWEIL teinud endast ülemaailmse asjatund-
ja põllumajandusmasinate tootjana. Suur ekspordikvoot on GÖWEIL'i 
masinad teinud laialt tuntuks üle kogu maailma. Kõik GÖWEIL'i sead-
med ning masinad on arendatud ning toodetud ettevõtte peakorteris 
Kirchschlag'is (Austrias).

Kõik GÖWEIL'i tooted on loodud täitma oma eesmärki ning moodusta-
vad kaasaegseima valiku.

GÖWEIL'i sooviks oma rullpressi välja töötamisel oli meie ettevõtte 
tootmisvalikus lahutamatu osa - silo tootmise ja töötlemise masina-
te - valikut täiendada. Rullpresside ja kiletamisseadmete arendusel 
ning tootmisel toetub GÖWEIL ettevõttesisestele asjatundjatele. Teine 
eesmärk oli Göweili ühendatud rullpress-kiletaja tutvustamisega turule 
uue standardi paiskamine.
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G-1
Uuendused

•	 KOGUJA

Oleme uhked meie koguja pendelvedrustuse üle, mis tagab mahuvõime ning 
reguleerumise vastavalt maapinnale olles sealjuures võimeline koguma isegi 
suurimaid vaale ilma igasuguse takistuseta. 

•	 MEGA-ROTOR

Meie suur lõikerootor hakib materjali ühepikkuseks, mis on kõrgkvaliteetse 
silo tootmiseks üks põhitingimusi.

•	 AFC

Auto-Flow-Control - Arendatud jõuülekanne ja PROFI juhtseadme kombina-
tsioon tagab täisautomaatse takistuste eemaldamise. Tõeliselt ainulaadne 
omadus!

Ajam
Rootor

AFC AUTOMAATNE JUURDEVOOLU
REGULEERIMINE - JAGATUD
JÕUÜLEKANNE

 Ajam 
Pressimiskamber

G-1 fikseeritud kambriga rullpressi luues keskendusime eesmärgile luua masin, mis võimaldaks oma ala professionaalidele veel suuremaid võimalusi. Lisaks meie uue 
masina erakordselt vastupidavale ülesehitusele, vaatasime üle kõik tavalised"standard osad" ning lõime nad algusest peale.
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GÖWEILI LOODUD
UUENDUSED

TÄISAUTOMAATNE TAKISTUSTE EEMALDAMINE

•	 SIDUMINE

G-1 on varustatud võrgu ja kile sidumisseadega, kuid sellega me ei peatunud: pak-
kudes maailma esimest topeltsidumisseadet õnnestus meil sidumisaega vähendada 
poole võrra!

•	 RULLPRESS-KILETAJA

Proovitud ja katsetatud G5040 Kombi peale paigaldatuna tõstab see uus fikseeritud 
kambriga rullpress latti ning pakub rullpress-kiletajate maailmas täiesti uut töötaset.

G-1
Uuendused
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G-1
Kogurheeder

Me oleme uhked oma uuendusliku pendelvedrustusega koguja üle, mis toimetab edasi suurimat võimalikku niitemahtu olles sealjuures hästi adapteeruv maapin-
naga suhtes ning on  võimeline haarama isegi suurimaid vaale ilma takistuseta.

Plast -, topelt vaalutasandusrull ning õhkrehvid.

PENDELKOGUJA
Keskasetuses pendelkoguja loob 150 mm pöörlemisulatuse ning saavutab 
viimase peal kohanemise maapinnaga, kompenseerides sealjuures iga pinna 
ebatasasust täiusliku kergusega.

Pendelkoguja DIN heedri laius on 2.20m. Külgedel on suured tigukonveie-
reid, mis tagavad optimaalse materjali voo rootorisse.
Seatud 51 mm suuruse vahega üle kuue rea, tagavad koguja piid esmaklassi-
lise tulemuse ka eriti laiade vaalude koristamisel.

Kogujat ajab ASA 80 HE kett mis on kindlustatud põrkesiduriga.

Koguja - materjali voog

PENDELKOGUJA

Plastkaared

Plastkaared on järgmine ainulaadne omadus nimekirjas. Need peavad vastu isegi 
väga tugevale survele ning ei paindu kokkupõrkamisel võõrkehadega. 

Kaks on parem kui üks

Kaksik vaalutasandusrullid aitavad materjali voogu edasi ka siis kui vaalud on ebaüht-
lased ning täites pressimiskambri pidevalt ja ühtlaselt.

Täiuslikult sujuv

Õhkrehvidega varustatuna toimivad tugirattad täiuslikus kooskõlas pendelkogujaga 
ning töökulg jookseb sujuvalt. Tugirataste kõrguse reguleerimine tänu augureale on 
lihtne ja kiire, välistades tööriistade kasutamise vajaduse.

G-1
Koguja
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G-1
Täitmine

Lühike ning täpselt hakitud niide on kõrgekvaliteedilise ja suure toiteväärtusega silo tootmise alus. Göweil G-1
rullpress eristub oma täiesti uue täitesüsteemi poolest.

AFC - Auto Flow Control
Automaatne läbilaske ja ummistuste reguleerimine

Täitesüsteemi keskel on 
8-tipuline rootor, mis pakub tohutut läbivusvõimet. Tänu suurele 570 mm 
läbimõõdule ning külgekeevitatud HARDOX piidele, hakib rootor vaale nii, 
et materjal jõudmine pressimiskambrisse on veatu ka väga kuivade ja suurte 
vaalude korral. Teine täiesti uus omadus on rootori ette paigaldatud eelpres-
simiseks mõeldud ettesööterullik, mis suurendab märkimisväärselt materjali 
läbivoolu võimet. 

Pöörlemiseks teistmoodi moodus - kuid ÕIGE moodus.

G-1 sisse paigaldatud rootori pöörlemissuund on üles-suunas. Selline liiku-
mine suunab niite rootorist läbi hakkeseadmesse ning otse pressimiskam-
brisse.

Terade vahetus on täiesti pingutusvaba

Rootori kohale paigaldatud hakkeseadmel on terade vahetamine imeliht-
ne, mille läbiviimine toimub igasuguste tööriistadeta. 
Selline eelis on väga kasulik just ühendatud rullpress-
kiletajate puhul. Hakkeseadmel on 30 kahepoolse 
lõikeservaga tera, mis võimaldavad saavutada 
35 mm lõikepikkuse. Kitsus rootori ja noa vahel 
tagab niite väga täpse hakkimise.
Asendusnugade komplekt võimaldab juhil 
kaasas kanda 60 lisatera vajaduse korral asen-
damiseks või juurde lisamiseks. Hüdrauliline 
turvaseade kaitseb terasid tundmatute ob-
jektide eest ning liigutab terad automaatselt 
lõikeasendisse.

AINULAADNE
MEGAROOTOR

Täitmisrullik

Lõikemehhanism

Rootor

ÜLEMINE OSA KINNI ÜLEMINE OSA AVATUD

AUTO FLOW CONTROL (AFC)

AFC - Automaatne juurdevoolu reguleerimine -täisautomaatne takistuste eemalda-
mine!

Rootori ülekoormuskaitse reageerib igal korral kui konveier jääb ette söödetava ma-
terjali jaoks liiga kitsaks. Hüdrauliline ülemine osa avaneb suunaga üles ning terad 
libisevad tagasi. Liigne materjal juhitakse takistamata pressimiskambrisse rootori 
uuesti käivitumisel. Langetatav põrand ning terad lähevad hiljem tagasi oma alga-
sendisse, võimaldades jätkata niite kogumist ilma takistusteta. Lihtne, mugav ning 
täisautomaatne!

Ülekoormuskaitsega
jõuülekanne

G-1
Täitmine



GÖWEIL / G-1 / LK 10-11

G-1
Pressimiskamber

Masina keskel on 1,20m x 1,25 m suurune pressimiskamber, millel on 18 pressimisrullikut. Terasrullikud on 4 mm paksused seest tugevdatud ning soonilise pinnaga, 
võimaldades suurepärast pressimistihedust ning usaldusväärset rulli pöörlemist.

Tagaluuk ja palliramp

Pressimiskambri ajam töötab ASA 100 HE keti ning ASA 80 HE kettide poolt. 

Spetsiaalselt välja kujundatud labürint takistab muda ja pori laagriteni pää-
semist.

Kaks  pöörlevat võlli 65 mm läbimõõduga ning pöörlevad lisavõllid 60mm 
läbimõõduga jooksevad pidevalt kaherealistel kuullaagrite peal ning taga-
vad viimistletud stabiilsuse ning 
erakordselt pika eluea. 

Pressimiskambri  
valtsid

PRESSIMISKAMBER

LAAGRID

Valik: Bale Ramp

Lisavalikuna saadavat pallirampi võib kasutada palli tagaluugi liikumisväljast ee-
maldamiseks. Masina lähtestamine pole vajalik.

Seesam avane...

Tagaluugi avamine ja sulgemine toimub olenevalt režimist, kas käsitsi või automaats-
elt hüdrosilindrite abiga. Tagaluuki kontrollivad sensorid jälgivad, et luuk ei tõuseks 
kõrgemale, kui parasjagu lõpetatud pallile vajalik.

G-1
Pressimiskamber

Tagaluugi sensor
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Laia eelkile kasutamine pakub silokvaliteeti otsustavalt parandavat eelist:

•	 Lai eelkile toodab palle, mis on kompaktsemad ning kilekihtidega paremini 
kaitstud. Selline kile tagab lisatakistuse hapniku juurdepääsu eest.

•	 Pallide avamine ja töötlemine muutb lihtsamaks tänu mähkimiskile korraga 
eemaldamisele.

Juht saab paigaldada tavalist laia eelkile ja kuni 1.50 m laiusega võrku. Sidumist saab 
alustada käsitsi või automaatselt. Võrgu või kile sidumise ajal tagab hüdrauliliselt 
reguleeritav pidurirullik palli tihedalt mähkimise. Piduri survet ning kihtide arvu on 
juhtseadme abil võimalik otse sätestada.

KILE- JA VÕRGUSIDU-
MISSEADE

TOPELT ROHKEM SIDUMISI  
POOLE KIIREMA AJAGA
G-1 on sillutanud rullpressidele uue tee oma topeltsidumisseadega. See valikus olev 
sidumissüsteem mähib pressitud palli samaaegselt kahe võrgu või eelkilega.

Tulemuseks peab juht poole vähem aega kulutama sidumisele ning võrgu või kile va-
hetamisele! Selline ajasääst on eriti vajalik tihedal koristusperioodil.

Kui juhil on ühes tööpäevas vaja vahetuda silo, heina või põhu töötlemise vahel, 
võimaldab masin topeltsidumissüsteemi kasutada ühekordsena. Sel juhul tuleb to-
peltsidumissüsteemi paigaldada üks kile- ja üks võrgurull. Juht saab kasutada üht 
süsteemi osa kiletamiseks ja teist võrgu ümber mähkimiseks, seega ei kulu võrgu või 
kile välja vahetamiseks liigset aega.

G-1 on varustatud standrdina eelkile-ja võrgusidumisseadega.

G-1
Sidumine
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Göweil'i G-1 vastupidav üheteljeline ülesehitus teeb masina kasutamise  sujuvaks 
ning kindlaks nii teedel 40 km tunnikiirusega kui ka kallakutel asetsevatel põllumaa-
del.

Göweil pakub kahte erinevat pidurisüsteemi:

•	 kahe voolikuga õhupidur

•	 hüdrauliline pidurisüsteem

KINDEL KASUTAMINE

SUURED REHVID
G-1 sujuvat töökäiku toetavad ka masinaga standardina kaasas olevad 500/60-R22.5 
rehvid.

Samuti on klientidel on võimalik valida rehve ka suurustes 600/50-R22.5 ja 700/40-
R22.5. Lisana mittegabariitsete rehvidega on kaasas ka seaduse poolt nõutav laia 
(ülemõõtmelise) koorma märgistus.

Laiad rehvid on maapinnal õrnad, jätavad vaevu endast jälgi maha tekitades pinna-
kattele võimalikult väikest survet.

G-1
Tiisel

Göweil G-1 on saadaval kolme erineva tiislivalikuga: G-1 kere ja rehvid.

•	 Jäik tiisel 
Göweil'i standardtiisel on mehaaniliselt reguleeritav tiisel.

•	 Liigendatud hüdrotiisel 
Klientidel on samuti võimalik valida liigendatud hüdrotiisli ning 
kahetoimeliste sildindritega varustatud G-1 mudeliga. Selline valik 
kaitseb kogujat ning aitab juhil raskustega hakkama saada järskudel 
põllule sõitmistel. 

•	 Liigendatud vedrustusega hüdrotiisel 
Teine valik on liigendatud vedrustusega hüdrotiisel. Lämmastiku 
mahuti võimaldab juhile erakordset sujuvat sõitu

KOLM TIISLIVALIKUT

G-1
Kere
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G-1
Ajam

G-1 varustati vastupidava ja  hästiehitatud jõuülekandega, et võimaldada masinal vastu pidadada isegi kõige raskematel ülesannetel ränkades saagikorje tingimustes Göweil kasutab ülitugevaid ajamikette ning hästi ehitatud laagreid.

Göweil'i jõuülekanne tagab automaatse juurdevoolu reguleerimise (AFC)  
sujuva töökäigu ning tagab eriti mahuka läbilaske.

Ei ühtegi seisakut!

Jõuvõtuvõlli poolt ülekantav jõud peareduktorile jaguneb rootori, koguja ja 
pressimiskambri ajami kettidele olles igaüks kaitstud kahe ülekoormuslüliti-
ga, mida jälgib PROFI juhtseade.

Kui rootori ülekoormuslüliti reageerib konveieris liigsele niitemassi hul-
gale avaneb automaatselt hüdrauliline langetatav põrand. Kui rootor kä-
ivitub uuesti, siis juhitakse liigne mass takistuseta pressimiskambrisse. 
Samaaegselt sulgub langetatav põrand uuesti automaatselt võimaldades 
pressimiskäigul takistusteta jätkuda.

Kui pressimiskambri ülekoormuslüliti vabaneb avaneb automaatselt tagalu-
uk paar sentimeetrit ning lubades ilma takistuseta palliga alustada ja seda 
siduda.

Göweil'i läbimõeldud jõuülekanne tagab sujuva töökäigu.

JÕUÜLEKANNE MIS SAAB 
HAKKAMA KÕIGEGA

Väga tugevad ajamiketid

Kõrgkvaliteedilised komponendid on oluliseks eelduseks jõuülekande sujuvaks ja 
probleemivabaks tööks:

•	 Pressimiskambri peajõuülekanne on valmistatud ülitugevast ASA 100 HE kett, 
kui varuajam koosneb ASA 80 HE ketist.

•	 A ASA 80 Triplex rootori kettajamid

•	 Koguja ajamis on ASA 80 HE kett.

Hästi ehitatud laagrid

Kõik rullpressi rullikud on varustatud vastupi-
davate 60 mm läbimõõduga topeltreas pendel-
laagritega. Lisaks on kaks ajami ketast varusta-
tud 65 mm laagritega.

AFC-AUTOMAATNE JUURDEVOOLU REGULEERIMINE: 
JAGATUD JÕUÜLEKANNE

PRESSIMISKAMBRI 
POOLSE AJAMI
KÜLG

Rootori 
ajam

Juhtseade 
PROFI

Rootori
ülekoormuskaitse

Pressimiskambri
ülekoormuskaitse

 Pressimiskambri 
ajam

ROOTORI- JA KOGUJA-
POOLSE AJAMI KÜLG

G-1
Ajam
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G-1
Hooldus

Rullpress on varustatud Göweil'i PROFI juhtseadmega, mille süsteem on aastatepikkuste katsetuste ja
väljatöötamise õnnestunud tulemus.

Masinale on standardina sisse ehitatud automaatkeskõlitussüsteem, mis on loodud masina hoolduse lihtsustamiseks ning masina pikaealisuse 
tagamiseks.

Täisautomaatset määrdesüsteemi kasutatakse kõigi rullikute ja rootori laag-
rite määrimiseks. 

Õlitaja harjad jagavad õli võrdselt üle kogu ketipinna tagades pressimiskam-
bri, rootori ja koguja kettide pideva õlitamise.

Suured õli ja määrdeaine mahutid tagavad hoolduse pikkadeks tööperioo-
dideks.

LIHTNE HOOLDUS TÄNU 
KESKÕLITUSSÜSTEEMILE

PROFI 
JUHTSEADE
Seade jälgib ja juhib kogu töö käiku täisautomaatsel teel. Seadme ekraan teavitab 
juhti töö käigus kõigi masina poolt sooritatud sammude kohta. Loomulikult on või-
malik käivitada vastavaid töörežiime ka lihtsalt ja kiirelt masina terminalil.

Käsitsi juhtimine muutub eriti vajalikuks just teeninduse ja hoolduse käigus, kui juhil 
on võimalik kogu masina talitluskäiku juhtida otse masinalt.

G-1
Juhtimine
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G5040 KOMBI
Pressimise ning kiletamise tehnoloogia

•	 Aega säästev
Selle rullpress-kiletaja suure hulga materjali läbitöötamisvõime ning jõud 
vähendab eriti põllul töötamise aega. Võimaldades sõitmiskiirust kuni 40 
km/h võimaldab G5040 Kombi juhil kiirelt läbida ka pikemaid vahemaid. 

•	 Raha säästev
Göweil'i rullpress-kiletaja kooslus vähendab töötajate ja masinate hulka mi-
inimumini.

•	 Ülim kvaliteet
Ümmarguste rullide kiletamine toimub erakordselt lühikese ajaga. Kiire õhu 
väljutamine tagab hästisäiliva ja kvaliteetse sööda, sest loob parimad võima-
likud tingimused käärimiseks.

•	 Professionaalne
G-1 koos G5040 Kombi'ga on masin, mis on loodud pühendudes täielikult, 
olles ideaalne valik suurtele ettevõtetele ning lepingulistele saagikoristaja-
tele. Masina reguleerimine toimub vaid nupule vajutamisega - pole vahet, 
kas töötled silo, heina või põhku.

G5040 ühendab ühes masinas samaaegselt rullpressi ning kiletaja töö. Niitepallide pressimisel ja mähkimisel on see tehnoloogia tutvustanud lisaks oma revolutsioo-
nilisusele ka mitmeid kaasnevaid eeliseid:
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Kaks olulisimat omadust, mida iga ühendatud rullpress-kiletaja peab pakkuma on sujuv töökulg kui pressitud pall liigub kambrist mähkimislauale ning 
veatult läbi viidav mähkimisprotsess. Nendes kahes valdkonnas näitab G5040 end eriti heas valguses.

PALLI ÜLE VIIMINE

Õige rullpress-kiletaja valimisel on 
määrav veatu ning kiire rulli üle viimise 
lõpetamine. Selles valdkonnas on Göweil 
alati olnud esirinnas tehes läbimurde 
pakkudes esimesena otse rulli üleviimist 
kambrist mähkimislauale.

Kiirelt, puhtalt ja otse
Mähkimislaud liigub pressimiskambri 
alla ning nii pea kui pressimiskamber 
on oma tööga valmis liigutab laud palli 
ilma, et see kordagi maadki puudutaks.
 

KILETAMINE

Kahepoolne mähkimisõlg ning kaks 
750 mm kilevenitusseadet tagavad rulli 
peaaegu olematu ajaga kiletamise. Pai-
gutudes alati turvaliselt laual toimub 
kiletamine täiuslikult ka kallakutel sõites. 
See omakorda tagab sujuva ja tõhusa 
töökäigu.

Kaks usaldusväärset sensorit jälgivad kile-
rulle ning reageerivad kiirelt juhul kui kile 
rebeneb või saab otsa. Kilejälgimisseade 
on paigaldatud standardina. Soovi korral 
on saadaval "ühe-kile" valik.

Kindel palli liigutamine isegi kallakutel.
Neli palli juhikrullikut suunavad palli kindlalt 
ja turvaliselt, tagades usaldusväärsuse palli 
kambrist lauale üle toomise isegi kallaku-
tel. Palli kambrist lauale liigutamine võtab 
ainult paar sekundit. Tagaluuk sulgub ajal 
mil mähkimislaud liigub oma tööasendisse 
ning pressimiskäik võib taas alata ilma ta-
kistusteta.

Kui kilerull saab otsa lülitub masin ise üle 
"ühe-kile" režiimile. Sellel ajal väheneb 
mähkimislaua töömäär, et tagada 50% 
kattumine.

Hetkest kui pall on täielikult mähitud 
lõigatakse kile täielikult läbi kahe lõike-
tera poolt enne kui pall automaat- või 
käsitsirežiimil soovitud kohta maha la-
etakse.

Pressitud pall liigub kambrist mähkimislauale.

Kahepoolne mähkimisõlg kiletab palli peaaegu olematu ajaga Pall veeretatakse ettevaatlikult mähkimislaualt masina tahaossa.

GÖWEIL'I RULLPRESS-
KILETAJA

NIITE KOGUJA
Koguja korjab niite, mis pressitakse pressimis-
kambris rulliks. 

RULLI LIIKUMINE
Kui pressimiskamber on rulliga valmis avaneb 
tagaluuk ning rull liigub edasi liikuvale mähki-
mislauale. Neli palli juhikrullikut tagavad rulli 
turvalise liigutamise ka kallakutel sõites.

MÄHKIMINE JA NIITE KOGUJA
Tagaluuk sulgub samal ajal kui liikuv mähki-
mislaud liigub tööasendisse. Kahepoolne mäh-
kimisõlg pakib palli määratud arvuga kilekih-
tidesse. Mähkimise ajal toimub järgmise palli 
jaoks niite kogumine ning pressimine.

RULLI MAHA LAADIMINE
Rulli täieliku kiletamise järel lõigatakse kile täislaiu-
ses läbi. Rulli maha laadimisel liigub mähkimislaud 

suunaga taha ja alla ning langeb kuni puudutab 
maapinda. Selline liikumine tagab pallide ette-
vaatliku maha laadimise. RUllide maha laadi-
mist on võimalik läbi viia automaatrežiimil või 
käsitsi nupule vajutusega.

G5040 KOMBI
Kiletaja
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G5040 KOMBI
Iseärasused

Käsitsi juhtimine on eriti vajalik masina hooldamisel ja teeninduses. 
Kangid võimaldavad juhil masina juures üle vaadata kõik seadistused. 
Seega on juhil lihtne jätta juhtseade kabiini, kui ta näiteks ise peab 
vahetama kile või rullpressi terasid.

KANGID
Kahepoolne mähkimisõlg on varustatud 750 mm kilevenitus-
seadmega. Kolm patenteeritud plastrullikut, tagavad ühtlase 
venituse. Kolm rullikut on temperatuurikindlad tagades pallil ti-
heda kiletuse. Kilevenitusseade kõrgus on reguleeritav, mis kind-
lustab alati pallide keskkohast lähtuvalt mähkimise olenemata 
nende suurusest. Kiirkinnitus-süsteem võimaldab kilerulle kiirelt 
vahetada. Kile rebenemise või otsasaamise korral peatab kilejäl-
gimisseade masina töökäigu.

KAHEPOOLNE MÄHKIMISSÕLG NING KILEVENITUSSEADE

Õlikasutust reguleerib hüdrauliline standardkoormuseseire 
juhtsüsteem. See juhtsüsteem ei vii täide mitte ainult masi-
na talitlusi samaaegselt kuid säästab ka kütusekulu, tagades 
omakorda tunnis rohkemate pallide tootmise. Masinat saab 
ühendada ka traktoritega millel puudub pump koormuseseire 
jaoks.

KOORMUSESEIRE
Päevatööd pole võimalik ära teha ilma korraliku kilevaruta. G5040 
Kombi kaks kilehoidjat võimaldavad kokku hoida kuni 10 kilerulli. 
Hüdrauliline kallutusvahend võimaldab juhil kilerulle sobival töökõr-
gusel käsitseda. See võimaldab kiletada umbes 200-300 lenevalt palli 
läbimõõdust ning kilekihtide arvust.

HÜDRAULILINE KILEHOIDLA

G5040 Kombi juhtimine ja käsitsemine on lihtne nii põllul kui ka järel-
veos teedel. Raam on paigaldatud tandemteljega kerele, mida toesta-
vad 500/50-17 rehvid. Kitsas teljevahe võimaldab masinal muldpinnal 
tasaselt töötada ning liikuda sujuvalt isegi sõites teedel 40 km/h. 
Klientidel on võimalik valida oma rullpress-kiletajale kahe voolikuga 
õhkpidurisüsteem või hüdrauliline pidurisüsteem.

KERE
Roostevabast terasest lõiketera tagab kile puhta ja täpse lõike 
hoides lõikekangi abil kile paigal. Kohe peale kiletusprotsessi 
algust tagab kile standardasend kerge lahtirullumise.

AUTOMAATNE KILE HOIA JA LÕIKA SÜSTEEM

Raami Jõuline ja tugev ülesehi-
tus ja töötlus tagavad rullpress-
kiletaja erakordselt pika eluea. 
G5040 võimaldav silmapaistvat 
liikuvust tänu oma kompaktsele 
ülesehitusele ning kitsale telje-
vahele. Lisaks võimaldab madal 

Olemata sõltuv mingisugusestki 
kesktõukejõust see süsteem ho-
iab palli maha kukkumast. Kon-
veierrihmad ning neli pöörlevat 
palli juhikrullikut tagavad palli 
pideva edasiliikumise ning kile 
ühtlase mähkimise ümber palli. 

raskuskese liikuvust, mis on üle-
tamatu isegi kallakutel.

Pallide kindel ja ettevaatlik maha 
laadimine toimub mähkimislaua 
langetamisel maapinnani.

ÜLESEHITUS PÖÖRLEV KILETUSÕLG STATSIONAARMÄHKIMISLAUAGA
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Matt palli maha laadimiseks Palli otsale maha laadija

Lisarullik Tiisli haakesilmused

G5040 KOMBI
OmadusedG-1 F125

Hüdraulikasüsteem Koormaseire (võimalik ka traktoriühenduses ilma seirepumbata) Komplektis

Koguja
DIN heedri laius: 2,20m, 
6 piirida, Koguja piide vahed 51 mm,
plastkaared, paaris vaalutasandusrullid, õhkrehvid

Komplektis

Ettesöötmine
8-tipuline Mega-rootor, Hüdrauliline ülemine osa-avaneb üles,
hakkeseade 30 kahepoolse lõikeservaga tera, lõike pikkus 35 mm, 
hüdrauliline kaitseseade

Komplektis

Pressimiskamber 18 rullikut (4mm), tugevdatud sisemus
kaherealised kuullaagrid Komplektis

Sidumine Kile- ja võrgusidumisseade, hüdrauliliselt reguleeritav pidurirullik,
Automaatjuhik Komplektis

Tiisel Jäik tiisel Komplektis

Kere & rehvid

Üks telg, 500/50-R12 rehvid
Saadaval pidurisüsteemid:

•	 kahe voolikuga pidurisüsteem
•	 hüdrauliline pidurisüsteem

Komplektis

Ajam

Kardaanvõll 1000 rpm, AFC: jagatud jõuülekanne,
Ülekoormuskaitse 2 ülekoormuslülitiga,
Pressimiskambri peaaejamikett: ASA 100 HE,
pressimiskambri varuajam: ASA 80 HE,
Rootor; ASA 80 Triplex, Koguja: ASA 80 HE

Komplektis

Hooldamine Täisautomaatne määrde-ja õlitussüsteem Komplektis

Juhtimine Täisautomaatne PROFI juhtseade Komplektis

Tugirattad Kogujale Lisa

Lisaterade komplekt 30 kahepoolse lõikeservaga teradest koosnev komplekt Lisa

Palli ramp Valikulist rulli rampi saab kasutada palli maha laadimiseks tagaluugi
pöörderaadiusest välja poole. Režiimi algsätestamine pole vajalik. Lisa

Kile ning võrku kasutav kahene 
sidumisseade

See sidumisseade mähib pressitud palli samaaegselt kahe võrgu või laia kilega. 
Selline omadus vähendab palli mähkimiseks ja kile-/võrgurulli vahetamiseks kuluvat 
aega poole võrra.

Lisa

Tiisli pikendus Tiisel on pikendatud 200mm Lisa

Hüdrauliliselt liigendatud tiisel Hüdrauliliselt liigendatud tiisel ning kaks kahetoimelist silindrit Lisa

Hüdrauliliselt liigendatud tiisel  
vedrustusega Hüdrauliliselt liigendatud vedrustusega tiisel tagab optimaalse sõidumugavuse Lisa

Rehvid: 500/60-R22,5 FL630 Plus Üldlaius 2.550 mm Lisa

Rehvid: 600/50-R22,5 
Rehvid: 600/50-R22,5 FL630 Plus Üldlaius 2.750 mm Lisa

Rehvid: 700/40-R22,5
Rehvid: 700/40-R22,5 FL630 Plus Üldlaius 2.950 mm Lisa

Kaamerasüsteem Koosneb tahavaatekaamerast ja kaamerast, mis jälgib kilesidumisseadet. Värviekraan. Lisa

LED töötuled Kasutatakse tagavaratuledena Lisa

Märgutuli Nõudluse korral riigipõhine heakskiit Lisa

Tiislisilma tüübid A K80 tiislisilm, C/D rõngaga tiislisilm D50 mm pööratav/jäik,
F standard tiislisilm D40 mm Lisa

G-1 F125 + 
G5040 Kombi

Hüdraulikasüsteem Koormaseire (võimalik ka traktoriühenduses ilma seirepumbata) Komplektis

Koguja DIN heedri laius: 2,20m, 6 piirida, Koguja piide vahed 51 mm,
plastkaared, paaris vaalutasandusrullid, õhkrehvid Komplektis

Ettesöötmine 8-tipuline Mega-rootor, Hüdrauliline ülemine osa-avaneb üles,
hakkeseade 30 kahepoolse lõikeservaga tera, lõike pikkus 35 mm, hüdrauliline kaitseseade Komplektis

Pressimiskamber 18 rullikut (4mm), tugevdatud sisemus
kaherealised kuullaagrid Komplektis

Sidumine Kile- ja võrgusidumisseade, hüdrauliliselt reguleeritav pidurirullik, Automaatjuhik Komplektis

Tiisel Jäik tiisel Komplektis

Kere & rehvid

Üks telg, 500/50-R12 rehvid
Saadaval pidurisüsteemid:

•	 kahe voolikuga pidurisüsteem
•	 hüdrauliline pidurisüsteem

Komplektis

Ajam

Kardaanvõll 1000 rpm, AFC: jagatud jõuülekanne,
Ülekoormuskaitse 2 ülekoormuslülitiga,
Pressimiskambri peaaejamikett: ASA 100 HE,
pressimiskambri varuajam: ASA 80 HE,
Rootor; ASA 80 Triplex, Koguja: ASA 80 HE

Komplektis

Hooldamine Täisautomaatne määrde-ja õlitussüsteem Komplektis

Juhtimine Täisautomaatne PROFI juhtseade Komplektis

Tugirattad Kogujale Lisa

Lisa teradekomplekt 30 kahepoolse lõikeservaga teradest koosnev komplekt Lisa
Kile ning võrku kasutav kahene 
sidumisseade

See sidumisseade mähib pressitud palli samaaegselt kahe võrgu või laia kilega. Selline omadus 
vähendab palli mähkimiseks ja kile-/võrgurulli vahetamiseks kuluvat aega poole võrra. Lisa

Lisa pöörlemine Pärast kiletamise lõpetamist, teeb pöörlemisalus veel ühe pöörde - kile hoiab veelgi paremini ja 
tihedamalt rullu peal. Lisa

Tiisli pikendus Tiisel on pikendatud 200 mm Lisa

Hüdrauliliselt liigendatud tiisel Hüdrauliliselt liigendatud tiisel ning kaks kahetoimelist silindrit Lisa

Hüdrauliliselt liigendatud tiisel  
vedrustusega Hüdrauliliselt liigendatud vedrustusega tiisel tagab optimaalse sõidumugavuse Lisa

Tiislisilma tüübid A K80 tiislisilm, C/D rõngaga tiislisilm D50 mm pööratav/jäik,
F standard tiislisilm D40 mm Lisa

Rullpress-kiletaja

Kahepoolne kiletusõlg, hüdrauliliselt käivitatav mähkimislaud, 4 palli konveierrihma koos rihma
juhikuga, 4 palli juhikrullikut, palli väljutamine tagasuunas, kilevenitusseade 750 mm, auto
maatne kile lõika-ja hoia-süsteem, kilejälgimisseade, hüdrauliliselt alla lastav kilehoidla kuni 10 
kilerullile, töötuled mähkimislauale

Komplektis

Kombineeritud kilevenitusseade Kilele laiusega 500 mm ja 750 mm; kattumist saab samuti reguleerida Lisa

"Ühe-kile" režiim Automaatne lülitus "ühe- kile" režiimile nii pea kui üks kilerull saab otsa või rebeneb. Selle 
protsessi käigus väheneb kile söötmine 50% kattuvuse tagamiseks. Lisa

40 km/h ehitus Nõudluse korral riigipõhine heakskiit Lisa

Maha laadimise matt Palli põllule õrnaks maha laadimiseks Lisa

Mähkimislaua lisarullik Hoiab järsakutel palli maha kukkumise eest. Lisa

Palli otsale maha laadija Kui mähkimisrežiim on lõppenud asetatakse pall otsale Lisa

Kaamerasüsteem Koosneb tahavaatekaamerast ja kaamerast, mis jälgib kilesidumisseadet. Värviekraan. Lisa

Märgutuli Nõudluse korral riigipõhine heakskiit Lisa
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Pilguheit rullpress-kiletaja tehnilistele andmetele:Pilguheit G-1 tehnilistele andmetele:

TEHNILISED ANDMED:

G1-F125

Täiskõrgus:    2.890 mm

Täiskõrgus:    2.910 mm

Täispikkus:    4.535 mm

Täislaius: (500/60-R22,5):  2.550 mm (standardrehvid)

Täislaius: (600/50-22,5):  2.750 mm (lisarehvid)

Täislaius: (700/40-22,5):  2.950 mm (lisarehvid)

Kogukaal:    5.580 kg

Palli läbimõõt:  1,25 m

 
VAJALIKUD ÜHENDUSED:

•	 Ühendus koormaseireks (Koormaseire (LS) režiimis)

•	 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga tagasivool rullpressile

•	 Masina elektritoitega varustamiseks saate kasutada kaasasolevat 
kaablit.

•	 7 klemmiga pistikusüsteem kogu valgustussüsteemile, välja arvatud 
töötuledele

2.8
90

4.535

G-1 ühese sidumisseadega
G-1 ühese sidumisseadega

G-1 kahese sidumisseadega
G-1 kahese sidumisseadega

4.535

2.550 2.990

2.9
10

Kõik mõõdud 
millimeetrites

6.930 6.930

2.9
80

TEHNILISED: ANDMED:

G1-F125 + G5040 Kombi

Kõrgus (üks ja kaks sidujat): 2.980 mm

Täispikkus:    6.930 mm

Täislaius: (520/50-R17):  2.990 mm (standardrehvid)

Kogukaal:    7.860 kg

VAJALIKUD ÜHENDUSED:

•	 Ühendus koormaseireks (Koormaseire (LS)režiimis)

•	 1 surveühendus ning üks vähendatud rõhuga tagasivool kiletaja jaoks

•	 Masina elektritoitega varustamiseks saate kasutada kaasasolevat 
kaablit.

•	 7 klemmiga pistikusüsteem kogu valgustussüsteemile, välja arvatud 
töötuledele

G-1 + G5040 KOMBI
Tehnilised andmed

Kõik mõõdud 
millimeetrites
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