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GHU Homlokrakodó
1988 óta a GÖWEIL név a bálacsomagoló- és bálázótechnikában egyet
jelent a legmagasabb minőségű termékprogrammal. A cég másik központi
tevékenysége a jól bevált GHU homlokrakodók gyártása.
Valamennyi gép és készülék tervezése, fejlesztése és gyártása közvetlenül
a cég telephelyén, Kirchschlagban (Felső-Ausztria) történik.
A GÖWEIL cég az eltelt évtizedek alatt világszerte a mezőgazdasági gépgyártás specialistájaként vált ismertté. A különösen magas exportarány
miatt a GÖWEIL gépeket és eszközöket nemcsak Európában, hanem Kanadában, Egyiptomban vagy Új-Zélandon is ismerik és használják.
A homlokrakodók termékfejlesztése és gyártása során a GÖWEIL a saját
tervezésre és munkatársai sokéves know how-jára alapoz.
Minden GÖWEIL terméket a technika legmodernebb szintjének
megfelelően, egyénileg, az Ön mindenkori felhasználási területéhez igazodva fejlesztünk ki.
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GHU
Homlokrakodó
Új előnyök:
Billenőteknő:

Legyen szó hóeltakarításról, föld, kavics vagy fa szállításáról vagy egyéb munkákról: a GHU homlokrakodók abszolút profi gépek! Hogy megfelelhessünk a magas követelményeknek, a GÖWEIL folyamatosan termékei tökéletesebbé tételén dolgozik.
A jól bevált dolgok maradhatnak – de mindig van valami új! A homlokrakodókat gyakorlati tesztek során vesszük górcső alá, így garantáljuk a magas GÖWEIL színvonalat.

GHU modellek

Euro-felfüggesztés a 3-pontos kereten

Sokoldalú kiegészítő felszerelések

A teknőt főként a felső sarokillesztéseknél és az oldalfalaknál erősítettük meg plusz
öntvény alkatrészekkel. Ezzel a homlokrakodó még nagyobb terhelésnek is ellenáll.
A felső élt egy köracél csővel tettük tökéletesebbé. Az oldalsó, sorban elhelyezett
rögzítőpontokba heveder fűzhető.

Euro-felfüggesztés a 3-pontos kereten:

A GÖWEIL öt különböző rakodótípust kínál:

Az „Euro-felfüggesztés” utánszerelő készlet csavarozott kivitelben kapható. A 3-pontos befogatás továbbra is korlátlanul használható.

GHU 08 | 15 - 60 LE
• öt különböző kanálszélesség
1.400 mm | 1.550 mm | 1.700 mm | 1.850 mm | 2.000 mm

Kiegészítő felszereltség:
A sokféle kiegészítő felszereléssel a GHU mindössze néhány kézmozdulattal az Ön
egyéni igényeihez igazítható.

Lengő oldalfal:
A lengő oldalfal egy oldalfal-profilból van, így a nagyobb terhelésnek is ellenáll.

GHU 10 | 40 - 100 LE
• öt különböző kanálszélesség
1.400 mm | 1.700 mm | 1.850 mm | 2.000 mm | 2.200 mm
Néhány a GÖWEIL homlokrakodók számos felhasználási lehetőségei közül. Maximális billentési magasság.

A jól bevált, régi előnyök::
Maximális billentési magasság

Álló, jól védett henger maximális emelőerővel

GHU 12 | ab 80 LE
• három különböző kanálszélesség
2.200 mm | 2.350 mm | 2.500 mm

Magas billentés
A homlokrakodó építésmódja maximális billentési magasságot tesz lehetővé.

Álló, jól védett teleszkópos henger
Az álló teleszkópos henger nemcsak, hogy tökéletesen védett és integrált helyen
van a 3-pontos keretben, hanem extrém emelőereje is megnyerő.
Semmilyen teher nem lehet túl nehéz!

Sonderausführung GHU 06 Mini | 10 - 25 LE
• kettő különböző kanálszélesség
1.200 mm | 1.400 mm

Egyszeres vagy kettős
Kérésre a GHU 08 és a GHU 10 modelleket egyszeres vagy kettős működésű hengerrel szereljük.

Mély ásás
Sonderausführung GHK Kommunal | ab 100 LE
• kettő különböző kanálszélesség
2.200 mm | 2.500 mm

A lapos kanálalj lehetővé teszi a GHU problémamentes rakodását.

Nyitott 3-pontos keret
Tökéletes eszköz egyengetéshez vagy hóeltakarításhoz. Semmi nem marad a sarkokban!
Lapos kanálalj hegesztett élprofillal

Nyitott 3-pontos keret
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GHU 08
Homlokrakodó GHU 08

Kiegészítő felszereltség

A GHU 08 homlokrakodó tökéletesen alkalmas kisebb mezőgazdasági tevékenységekhez és szállításhoz, valamint kerti munkákhoz.

Alapfelszereltség

Műszaki adatok és méretek

Kiegészítő felszereltség

Lengéscsillapító adapter
• egyszerű szerelés
• egyszerű, szerszám nélküli fel- vagy leszerelés
• a homlokfalat 450 mm-rel emeli meg
• továbbra is használható a teknő toldásaként

GHU 08
• 15-60 lóerős traktorokhoz
• Hasznos terhelés 2.400 kg-ig
• Öt különböző kanálszélesség
1.400 mm | 1.550 mm | 1.700 mm | 1.850 mm | 2.000 mm

Magasítófal
• 2 oldalrészből és egy homlokfalból áll
• 350 mm plusz magasság
• plusz hátfal / lengő oldalfal kapható
GHU 08/1400 GHU 08/1550 GHU 08/1700 GHU 08/1850 GHU 08/2000

Alapfelszereltség
• Egyszeres vagy kettős működésű 2-fokozatú teleszkópos
henger, a 3-pontos keretben elhelyezve
• 3-pontos felfüggesztés a I. kat.-nál (kérésre a II. kat.-nál is)
• Torziós rugók a gyors végállásba engedéshez
• Automata végállás reteszelés az egyszeres működésű
kivitelnél
• Lapos kanálalj hegesztett élprofillal.
• A levehető hátfal/lengő oldalfal a teknőrész toldásaként is
használható

Magas billentés

Álló, védett henger

Lapos kanálalj

Nyitott 3-pontos keret

Euro-befogatás KAT. II. felfüggesztéssel
• egyszerű szerelés a csavarozott felfüggesztésnek köszönhetően
• a 3-pontos felfüggesztés továbbra is korlátlanul használható
• a 2-fokozatú elzáró lemez jobb dőlésszöget és ez által tökéletesebb
ömlesztett áru felvételt tesz lehetővé

Euro-felfüggesztés

Extra rakodótérfogat

392

434

476

518

560

Súly (kg)

46,0

47,5

49,0

50,5

52,0

Lengéscsillapító adapter
Rakonca (párban)
• magasság: 500 mm
• egyszerű szerelés
• szerszám nélküli fel- és leszerelés
• a lengéscsillapító adapterrel kombinálva csak egy párra van szükség
Extra szín (szállítási határidő: kb. 4 hét)
• Az alábbi színváltozatokban:
John Deere zöld
Fendt zöld
Kommunális narancs (RAL 2000)
Piros (RAL 3000)
Mélyfekete (RAL 9005)

Magasítófal

Rakonca (2 pár)
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GHU 10
Homlokrakodó GHU 10

Kiegészítő felszereltség

Legyen szó ipari, mező- vagy erdőgazdasági felhasználásról – a GHU 10 a GÖWEIL homlokrakodói közt a multitalentum.

Alapfelszereltség

Műszaki adatok és méretek

Kiegészítő felszereltség

Lengéscsillapító adapter
• egyszerű szerelés
• egyszerű, szerszám nélküli fel- vagy leszerelés
• a homlokfalat 450 mm-rel emeli meg
• továbbra is használható a teknő toldásaként

GHU 10
• 40-100 lóerős traktorokhoz
• hasznos terhelés 3.500 kg-ig
• öt különböző kanálszélesség:
1.400 mm | 1.700 mm | 1.850 mm | 2.000 mm | 2.200 mm

Magasítófal
• 2 oldalrészből és egy homlokfalból áll
• 350 mm plusz magasság
• plusz hátfal / lengő oldalfal kapható
GHU 10/1400 GHU 10/1700 GHU 10/1850 GHU 10/2000 GHU 10/2200

Alapfelszereltség
• Egyszeres vagy kettős működésű 2-fokozatú teleszkópos
henger, a 3-pontos keretben elhelyezve
• 3-pontos felfüggesztés az I. és II. kat.-nál
• Torziós rugók a gyors végállásba engedéshez
• Automata végállás reteszelés az egyszeres működésű
kivitelnél
• Lapos kanálalj hegesztett élprofillal.
• A levehető hátfal/lengő oldalfal a teknőrész toldásaként is
használható

Levehető lengő oldalfal

2-fokozatú teleszkópos henger

Maximális billentési magasság

Nyitott 3-pontos keret

Euro-felfüggesztés
• egyszerű szerelés a csavarozott felfüggesztésnek köszönhetően
• a 3-pontos felfüggesztés továbbra is korlátlanul használható
• a 2-fokozatú elzáró lemez jobb dőlésszöget és ez által tökéletesebb
ömlesztett áru felvételt tesz lehetővé

Euro-felfüggesztés

Extra rakodótérfogat

490

595

648

700

770

Súly (kg)

50,0

53,0

54,5

56,0

58

Lengéscsillapító adapter
Rakonca (párban)
• magasság: 500 mm
• egyszerű szerelés
• szerszám nélküli fel- és leszerelés
• a lengéscsillapító adapterrel kombinálva csak egy párra van szükség
Extra szín (szállítási határidő: kb. 4 hét)
• Az alábbi színváltozatokban:
John Deere zöld
Fendt zöld
Kommunális narancs (RAL 2000)
Piros (RAL 3000)
Mélyfekete (RAL 9005)

Magasítófal

Rakonca (2 pár)

GÖWEIL / Homlokrakodó

GHU 12
Homlokrakodó GHU 12

Kiegészítő felszereltség

A GHU 12 homlokrakodó HARDOX élprofilja a tökéletes megoldás kemény és igényes munkákhoz!

Alapfelszereltség

Műszaki adatok és méretek

Kiegészítő felszereltség

Lengéscsillapító adapter
• egyszerű szerelés
• egyszerű, szerszám nélküli fel- vagy leszerelés
• a homlokfalat 450 mm-rel emeli meg
• továbbra is használható a teknő toldásaként

GHU 12
• 80 LE feletti traktorokhoz
• hasznos terhelés 5.000 kg-ig
• három különböző kanálszélesség:
2.200 mm | 2.350 mm | 2.500 mm

Magasítófal
• 2 oldalrészből és egy homlokfalból áll
• 350 mm plusz magasság
• plusz hátfal / lengő oldalfal kapható
GHU 12/2200 GHU 12/2350 GHU 12/2500

Alapfelszereltség
• kettős működésű 3-fokozatú teleszkópos henger, a 3-pontos
keretben elhelyezve
• 3-pontos felfüggesztés az I. és II. kat.-nál
• Lapos kanálalj hegesztett HARDOX élprofillal.
• A levehető hátfal / lengő oldalfal a teknőrész toldásaként is
használható

Magas billentés

Kettős működésű, 3-fokozatú henger

HARDOX élprofil

Nyitott 3-pontos keret

Euro-felfüggesztés
• egyszerű szerelés a csavarozott felfüggesztésnek köszönhetően
• a 3-pontos felfüggesztés továbbra is korlátlanul használható
• a 2-fokozatú elzáró lemez jobb dőlésszöget és ez által tökéletesebb
ömlesztett áru felvételt tesz lehetővé

Euro-felfüggesztés

Extra rakodótérfogat

924

987

1021

Súly (kg)

62,0

63,5

64,5

Lengéscsillapító adapter
Rakonca (párban)
• magasság: 500 mm
• egyszerű szerelés
• szerszám nélküli fel- és leszerelés
• a lengéscsillapító adapterrel kombinálva csak egy párra van szükség
Extra szín (szállítási határidő: kb. 4 hét)
• Az alábbi színváltozatokban:
John Deere zöld
Fendt zöld
Kommunális narancs (RAL 2000)
Piros (RAL 3000)
Mélyfekete (RAL 9005)

1 pár, a lengéscsillapító adapterrel kombinált rakonca

Magasítófal
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GHU 06 Mini

GHK Kommunal

Homlokrakodó GHU 06 Mini

Homlokrakodó GHK Kommunal

A speciális kivitelű GHU 06 Mini-t kisebb és könnyebb szállítmányokhoz, kommunális és kerti munkákhoz terveztük.

A csavarozott HARDOX élprofillal szerelt GHK Kommunal tökéletes megoldás a kemény és igényes kommunális feladatokhoz!

Alapfelszereltség

Alapfelszereltség

GHU 06 Mini

GHK Kommunal

• 10 - 25 Lóerős traktorokhoz
• hasznos terhelés 700 kg-ig
• kettő különböző kanálszélesség:
1.200 mm | 1.400 mm

• 100 LE feletti traktorokhoz
• hasznos terhelés 7.000 kg-ig
• kettő különböző kanálszélesség:
2.200 mm | 2.500 mm

Alapfelszereltség
GHU 06 Mini

Kiegészítő felszereltség
• Lengéscsillapító adapter
Egyszerű szerelés
Egyszerű, szerszám nélküli fel- vagy leszerelés
• Extra szín - John Deere zöld, Fendt zöld, kommunális narancs (RAL 2000), piros (RAL 3000),
mélyfekete (RAL 9005)

• kettős működésű 2-fokozatú teleszkópos henger, a 3-pontos
keretben elhelyezve
• 3-pontos felfüggesztés a 0. kat.-nál
• Lapos kanálalj hegesztett élprofillal.
• A levehető hátfal / lengő oldalfal a teknőrész toldásaként is
használható

Alapfelszereltség
Lengéscsillapító adapter

Kiegészítő felszereltség
•
•
•
•
•

Euro-felfüggesztés - egyszerű szerelés a csavarozott felfüggesztésnek köszönhetően
Lengéscsillapító adapter - egyszerű, szerszám nélküli fel- vagy leszerelés
Magasítófal - 350 mm plusz magasság
Rakonca (párban) - magasság: 500 mm, szerszám nélküli szerelés
Extra szín - John Deere zöld, Fendt zöld, piros (RAL 3000), mélyfekete (RAL 9005)

• Kommunális kivitel – RAL 2000 színben
• kettős működésű 3-fokozatú teleszkópos henger, a 3-pontos
keretben elhelyezve
• 3-pontos felfüggesztés a II. és III. kat.-nál
• lapos kanálalj csavarozott HARDOX élprofillal.
• a levehető hátfal / lengő oldalfal a teknőrész toldásaként is
használható
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GHU

Munka közben

Alapadatok
GHU 06 Mini

GHU

A magasbillentő funkcióval a lehető legjobb billentési magasság érhető el.

GHK speciális modell max. 7.000 kg hasznos terhelhetőséggel.

Tökéletes társ a hóeltakarításban.

Plusz raktérfogat a magasító falnak köszönhetően.

A lengő oldalfal optimálisan használható a teknőrész toldására.

GHK

GHU 12

GHU 10

GHU 08

Legjobb felszereltség az igényes munkavégzéshez.

A lengéscsillapító adapter egy pár rakoncával kombinálva tökéletes tartozék faáru szállításához.
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