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Bálaszállítók
1988 óta a GÖWEIL név a bálacsomagoló- és bálázótechnikában egyet
jelent a legmagasabb minőségű termékprogrammal. A cég másik
központi tevékenysége a jól bevált GÖWEIL szállítóeszközök 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 világszerte 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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TDE

TDD

Egyszeres bálaszállító tüske

Dupla bálaszállító tüske

A szállítótüskét speciálisan a csomagolatlan körbálák szállítására terveztük.
A tüskevédővel a TDE közúti szállításra is alkalmas.

A dupla szállítótüskét kettő csomagolatlan kör- vagy kockabála szállítására fejlesztettük ki.
A tüskevédővel a TDD közúti szállításra is alkalmas.
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Alapfelszereltség / Műszaki adatok

Alapfelszereltség / Műszaki adatok
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Minden méretadat mm-ben

Szállítótüske tüskevédővel.
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•

Erősített tüskék (Ø 42 mm, hossz 1.100 mm)
Hárompontos felfüggesztés I. és II. kat.
Súly: 45 kg
Hosszúság x Szélesség x Magasság / 1.150 x 980 x 690 mm

Minden méretadat mm-ben

Kör- vagy kockabálákhoz

•
•
•
•

Erősített tüskék (Ø 42 mm, hossz 1.100 mm)
Hárompontos felfüggesztés I. és II. kat.
Súly: 85 kg
Hosszúság x Szélesség x Magasság 1.150 x 2.000 x 690 mm
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BTGHY
Hidraulikus körbála szállítóvilla
A BTGHY-t csomagolt vagy csomagolatlan körbálák szállítására és rakásolására terveztük.
A hidraulikusan működtetett, integrált golyóscsapággyal forgatható villák garantálják a különösen kíméletes és roncsolásmentes munkát.

Alapfelszereltség / Műszaki adatok

Optimális bálafelvétel a keskeny villáknak köszönhetően

Lehetséges felfüggesztési változat: I. és II. kat. hárompontos felfüggesztés

Felfüggesztési módok:

600
1.670

1.200

Működtetés álló üzemmódban

Pótkocsik egyszerű rakodását teszi lehetővé.

Minden méretadat mm-ben

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Euro-befogókeret
Hauer gyorscsatlakozó egység, B típus
Weidemann hidraulikus felfüggesztés
továbbiak kérésre

Kiegészítő felszereltség:

Egyszeres vagy kettős működésű
Hidraulika-csatlakozás szükséges
900-1.800 mm átmérőjű bálákhoz
Hárompontos felfüggesztés I. és II. kat.
Max. üzemi nyomás: 200 bar
Súly: 190 kg
Hosszúság x Szélesség x Magasság / 1.600 x 1.300 x 960 mm

Bálaszállító tüske átszerelő készlet
Az átszerelő készlettel a BTGHY egyszerűen és gyorsan átalakítható
bálaszállító tüskévé, így alkalmassá válik kör- és kockabálák szállítására
is. (Megerősített fogazat, 42 mm átmérő, 1.100 mm hossz)
A tüskék nem a forgócsöveken belül vannak elhelyezve, hanem külön
vannak felcsavarozva. Ez garantálja a tökéletes, robosztus felépítést
mind a körbála szállítóvilla, mint a szállítótüske esetén.
Kiegészítő felszereltség: bálaszállító tüske átszerelő készlet

Kockabálák szállítására is alkalmas
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RBG
Körbálafogó
Az RBG mindenfajta körbála (siló, széna, szalma) egyszerű rakodására és rakásolására alkalmas. A lekerekített kialakítás különösen kíméletes és biztos fogást garantál.
A bálára gyakorolt egyenletes nyomásnak köszönhetően a fólia nem nyúlik vagy sérül meg. Fontos jellemző itt is a keskeny és rövid kivitel, mellyel a súlypont nagyon közel esik a rakodógéphez.

Alapfelszereltség / Műszaki adatok

A súlypont közel esik a rakodógéphez

Pótkocsik egyszerű rakodását teszi lehetővé.

Felfüggesztési módok:
800

60
1.800

Kiegészítő felszereltség: kisbála adapter

Lehetséges felfüggesztési változat: hárompontos felfüggesztés I. és II. kat.

Euro-befogókeret
Hauer gyorscsatlakozó egység, B típus
Weidemann hidraulikus felfüggesztés
Kramer/Schäffer
JCB Q-Fit
Claas Scorpion
I. és II. kat. hárompontos felfüggesztés
továbbiak kérésre

Kiegészítő felszereltség::

Minden méretadat mm-ben

2.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kettős működésű hidraulikus csatlakozás szükséges
1.000-1.600 mm átmérőjű bálákhoz
Max. üzemi nyomás: 200 bar
Súly: 190 kg
Hosszúság x Szélesség x Magasság / 1.200 x 1.360 x 800 mm

1.

Kisbála adapter:
Az adapter a körbálafogó keretére csavarozva kisebb (900-1.400 mm
átmérőjű) bálák szállítására alkalmas.
1. A fogókarok speciális formája megakadályozza az alsó bála sérülését
rakásolás közben.
2. A lengéskiegyenlítő lehetővé teszi a fogókarok különösen kíméletes
„igazodását” – ha a bálát a rakodó nem teljesen központosan fogja meg,
a fogókarok egymástól függetlenül is optimálisan tudnak igazodni a bálához – ezzel kizárt a bála elmozdulása a befogatás során.

Felfüggesztés nélkül
A lekerekített kialakítás kíméletes rakásolást tesz lehetővé

Lekerekített kialakítás és lengéskiegyenlítő
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DTR
Dupla szállítókeret
A dupla szállítókeretet úgy alkottuk meg, hogy kettő darab BTGME vagy BTGHA típusú körbála szállítóvillát mindössze néhány kézmozdulattal csatlakoztatni lehessen a szállítókeretre. Az egyik oldalon a bálaszállító villa fix, a másik
oldalon pedig egy hidraulikus, állítható magasságú szállítókocsira kell szerelni. Ezzel kettő, max. 1.600 mm átmérőjű körbálát lehet egyidejűleg szállítani.

Alapfelszereltség / Műszaki adatok

1. Első bála felvétele>>

2. A kiegészítő hidraulika akár 380 mm-re is képes megemelni a bálát >>

3. Második bála egyidejű felvétele >>

4. Két bála rakodása kész >>

1.050
2.440

Minden méretadat mm-ben

•
•
•
•
•

400

Kettős működésű hidraulikus csatlakozás szükséges
II. kat. hárompontos felfüggesztés
Max. üzemi nyomás: 200 bar
Súly (bálavilla nélkül): 212 kg
Hosszúság x Szélesség x Magasság / 400 x 2.440 x 1.050 mm

Működés:
A hidraulikusan működtetett szállítókocsira szerelt szállítóvilla felveszi
az első bálát, és a kiegészítő hidraulikával akár 380 mm magasra emeli.

Bálaszállító villa nélkül

Anélkül, hogy az első bálát le kellene engedni, következik a második bála
rakodása. Mivel az első bála a második bála felvétele alatt a magasban
van, a bála sérülése kizárt.
5. Két bála egyidejű lerakása a rakodóhelyen

Felhasználás kettő BTGHA-val
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BTGME

BTGHA

Mechanikus körbála szállítóvilla

Körbála szállítóvilla fordítóval

A körbála szállítóvilla csomagolt körbálák kíméletes szállítására alkalmas. A nyílástartomány a gyorsreteszelővel 50 mm-enként mechanikusan állítható.
A körbálavilla szállítókarjai a közúti szállításhoz felhajthatók.

A körbála szállítóvillát csomagolt körbálák szállításához és felállításához fejlesztettük ki.
A bálák a szállítás után különösen kíméletes módon rakhatók le és tárolhatók az oldalukra fordítva.

Alapfelszereltség / Műszaki adatok
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Alapfelszereltség / Műszaki adatok

Az átfordító funkciót működtető billentőcsövek kioldása két hidraulikus hengerrel történik.

1.150

1.200
850
1.250

850

Minden méretadat mm-ben

1.250

Felhajtott villák közúti közlekedéshez

Minden méretadat mm-ben

•
•
•
•
•

Szélességállító gyorsreteszelő

1.000-1.800 mm átmérőjű bálákhoz
I. és II. kat. hárompontos felfüggesztés
Súly: 90 kg
Nagyméretű csövek / Ø 110 mm
Hosszúság x Szélesség x Magasság / 1.350 x 110 x 970 mm

Mechanikus szélességállítás 50 mm-es fokozatokban.

•
•
•
•
•
•
•

Egyszeres működésű hidraulikus csatlakozás szükséges
1.000-1.800 mm átmérőjű bálákhoz
I. és II. kat. hárompontos felfüggesztés
Nagyméretű csövek / Ø 110 mm
Max. üzemi nyomás: 200 bar
Súly: 125 kg
Hosszúság x Szélesség x Magasság / 1.350 x 1.100 x 970 mm

Kiegészítő felszereltség:
Hidraulikus szélességállítás

A nyílásszélesség két hidraulikus henger segítségével fokozatmentesen
állítható. A hidraulikus szélességállításhoz kettős működésű vezérlő
szükséges.
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BTGQU
Kockabálafogó
A BTGQU elsősorban kockabálák szállítására és rakásolására alkalmas. A kockabálafogó azonban természetesen valamennyi körbálafajta szállítására is használható.
A lekerekített, nagyméretű befogókarok minden bála esetén roncsolásmentes, kíméletes befogatást garantálnak.

Alapfelszereltség / Műszaki adatok

Duplabálák felvételére is alkalmas

Pótkocsik egyszerű rakodását teszi lehetővé

1.150

Felfüggesztési módok:

680
2.150

Minden méretadat mm-ben

•
•
•
•
•
•
•

Álló üzemmód a BTGQU-val

Körbálákkal végzett munka

Kettős működésű hidraulikus csatlakozás szükséges
I. és II. kat. hárompontos felfüggesztés
Euro-befogókeret
Alacsony karbantartási igényű fogókarvezetők
Max. üzemi nyomás: 200 bar
Súly: 310 kg
Hosszúság x Szélesség x Magasság / 1.600 x 2.240 x 680 mm

•
•
•
•
•
•

JCB Q-Fit
Claas Scorpion
Volvo BM
Manitou
Hydrema
továbbiak kérésre

Működés:
A nagy nyílásköznek köszönhetően akár 2.100 mm-es kockabálák és
2.000 mm-es körbálák is szállíthatók és rakásolhatók. A legkisebb nyílásköz 700 mm – így kisebb bálák is problémamentesen befogathatók.
Az egymáshoz viszonyítva srégen álló befogókarok garantálják a biztos
fogást, és megakadályozzák a fólia megnyúlását vagy sérülését.
A befogótartomány manuálisan 240 mm-rel állítható

Lehetséges felfüggesztési változat: Claas Scorpion

Magyar
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