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LT-Master – Fejlődés és történet
1988 óta a GÖWEIL név a legkiválóbb minőségű termékprogramot jelenti a 
bálacsomagolási és préstechnikában. Minden gép és berendezés tervezése, 
fejlesztése és gyártása közvetlenül a cég székhelyén, Kirchschlagban (Felső-
Ausztria) történik.

Az évtizedek során a GÖWEIL cég a mezőgazdasági gépek gyártásában 
szakértővé vált. A különösen magas exporthányad révén a GÖWEIL gépek 
nemcsak Európában, hanem világszerte ismertek és alkalmazásban vannak.

A préselési és bálacsomagolási technika területén a GÖWEIL a cégen belüli 
tervezésre és a dolgozói sokéves szaktudására támaszkodik. Minden GÖWEIL 
termék fejlesztése a legújabb technika szerint és egyedileg az egyes alkalma-
zási területeknek megfelelően történik.
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Előny a sokoldalúság révén:

Az LT-Master A préselő és bálacsomagoló kombináció a hengerbálákhoz. Nemcsak kukorica, hanem CCM, lucerna, cukorrépaszelet, gabona, hulladék, 
gyaluforgács, vegyes takarmány, stb. is tökéletesen préselt és csomagolt hengerbálává dolgozható fel.

Az indíttatás az LT-Master fejlesztéséhez egyrészt a silókukorica kezelhető, praktikus hengerbálába csomagolása, másrészt az volt, hogy a kis 
mezőgazdasági üzemek számára is használható legyen. Minden bála egy kis egységet képez, amit egyszerűen és gyorsan lehet etetésre használni. A 
silókukorica bálák ezenkívül különösen jó takarmányminőséggel büszkélkedhetnek, mivel a bálák utóerjedése és utómelegedése kizárt.

További, önmagukért beszélő előnyök:

•	 Bálák egyszerű és kedvező költségű tárolása
•	 Bálák egyszerű és kedvező költségű szállítása
•	 Kevert takarmány (TMR) egyszerű előállítása
•	 Silókukorica használata a nyári takarmányozásnál

Az idők során az LT-Master alkalmazási területei nagymértékben bővültek. Az egyedülálló, teljes megoldásnak köszönhetően a GÖWEIL az LT-Master-rel 
egyre több apróra vágott anyag, mint pl. lucerna, gabona, cukorrépa vagy hulladék hengerbálába történő feldolgozását kínálja. A vevőkörbe időközben 
már nem csak a vállalkozók, hanem a mezőgazdasági és ipari nagyüzemek is beletartoznak. Ezzel kezdődött az LT-Master sikertörténete. Rövid időn belül 
az ágazatban világszerte a legismertebb préselő és bálacsomagoló kombináció pozícióját sikerült elérni.

LT-MasTEr
Bevezetés

LT-Master préselő és bálacsomagoló kombinációk világszerte használatban vannak

LT-MasTEr
Takarmányminőség

Minden gazdának az az óhaja, hogy az állatait a lehető legjobb takarmánnyal lássa el. A szilázsok használata számos előnyt kínál és a modern takarmányozásban szinte elengedhetetlen. Első osztályú szilázs-minőség eléréséhez számos tényezőre kell 
ügyelni. A takarmány nagy tömörsége is ott áll a gyors levegő kizárás és a legmagasabb szinten tiszta gyártási folyamat mellett. Ezeket a pontokat az LT-Master optimálisan egyesíti.

a kukorica szilázs tömörsége
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„Feltűnően alacsony a hengerbála szilázsoknál a 2-es csíracsoport (kórokozó bakté-
riumok: Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus koaguláz-negatív fajai – Tájékoztató 
érték: 200) 6,0 - 6,5 telepképző egység/gramm értékkel. Ez a különösen gyors an-
aerob tárolásnak köszönhető.“

Forrás: LFZ raumberg gumpenstein - Pöllinger 2011

A kukorica szilázsok tömörségében jelentős különbségeket lehet felismerni:
Horizontális siló: 148 (120)  kg SZA/m3 
Hengerbála : 239  kg SZA/m3 

Kukorica bála Standard Opció: Változó bálaméret

Átmérő: 1,15 m 0,60 - 1,15 m
Szélesség: 1,20 m 1,20 m
Súly:  (29% SZA 
esetén)

~ 1.100 kg
880 kg/m3

~ 500 - 1.100 kg
880 kg/m3

Térfogat: 1,25 m3 0,35 - 1,25 m3

kiszonka z kukurydzy

Horizontális siló BKukorica bála BHorizontális siló aKukorica bála a



LT-MasTEr
anyagok

A préselhető és csomagolható anyagok sokfélesége miatt az LT-Master a legkülönfélébb célokra alkalmazható. Az eltérő betakarítási időpontok révén a gép az egész év során kihasz-
nálható. Ez garantálja a legnagyobb hatékonyságot és kihasználtságot. A leggyakoribb anyagok áttekintése:

Kukorica:
A kukorica szilázs a teljes kukorica növényből készül és az egyik legfontosabb alaptakarmányként szolgál a magas tejhozamú kérődzőknél. A ku-
korica szilázs különösen tápláló energiát nyújt a zúzott kukoricamagból nyert keményítő formájában és ezenkívül nagyon gazdag nyersrostban. 
Ilyen módon a kukorica szilázs a legjobb előfeltételeket nyújtja a legmagasabb tejhozam vagy növekedési teljesítmény megcélzásához. Különö-
sen 15 Celsius fok feletti hőmérsékleteken a mikrobaktériumok nagy aktivitása miatt a takarmányminőség csökkenése előfordulhat. Az LT-Master 
préselési eljárásánál elért nagyon magas tömörség révén felülmúlhatatlan tartósság és takarmány-minőség célozható meg.

CCM:
CCM (szem-csutka keverék) egy kiváló energia-takarmány, ami a kukoricacső csutkájából és magjaiból áll. Sertések, szarvasmarhák vagy más 
kiskérődzők takarmányozására használják. A CCM szilázs a legmagasabb energiakoncentrációt kínálja a járulékos keményítő révén és a ha-
gyományos abraktakarmányhoz hasonlítva kiváló ár-teljesítmény arányt nyújt. A kukoricaszemek zúzása révén a takarmány strukturáltabb 
lesz és így az állat nagyon jól tudja fogyasztani. A CCM szilázsbálák a kompakt forma miatt tökéletesen kezelhetők és kisebb mennyiségekben 
történő takarmányozásra is optimálisan alkalmasak.

Lucerna (alfalfa):
A kukorica szilázs mellett a lucerna szilázs egyike a legfontosabb alaptakarmány komponenseknek a szarvasmarha takarmányozásban. Egy na-
gyon magas takarmányfelvétel valamint különösen jó struktúra hatékonyság hozzájárul a szarvasmarha jelentős tejhozamához. A lucerna ter-
mesztése magas terméshozam biztonságot kínál, és még javítja a talaj minőségét is. Az alacsony cukortartalom miatt a lucerna a hagyományos 
módon nagyon nehezen tartósítható. Az LT-Masterrel hengerbálába történő feldolgozás a gyors levegőkizárás és a hatékony tömörítés révén 
jelentősen emeli a lucerna szilázs minőségét.

Cukorrépa:
A cukorrépa préselt szelet szilázsokat nagyon magas energiatartalom jellemzi, könnyen emészthetők és meggyőzően ízletesek. Ideális 
kiegészítés a fűszilázsokhoz, mivel negatív bendő nitrogén egyensúllyal rendelkezik és ezzel kiegyenlíti a fehérje egyensúlyt a bendőben. 
A préselt szelet szilázsok nagyon csekély tejsavat tartalmaznak és ezáltal alacsony a teljes savtartalmuk is. A nagy tömörség és a tiszta 
feldolgozás még meleg viszonyok között is roppant fontos a szilázs minőség szempontjából. Az LT-Master hengerbálák ráadásul gyors-
abban is hűlnek és ezáltal hamarabb felhasználhatók a takarmányozáshoz.

a szilázskészítés folyamata

A felaprított anyag légmentesen lesz csomagolva és 
tárolva. A felaprított anyag maradék cukortartalma va-
lamint az oxigénhiány miatt beindul a tejsavas erjedési 
folyamat. A szilázs savasodik és ezáltal tartóssá válik. 
A szilázs főként a kérődzők számára kiváló minőségű és 
fontos takarmány.

Ha a szilázs túl nedves vagy túl sok maradék oxigént tar-
talmaz, akkor ez nem kívánt magas ecet- vagy vajsavas 
erjedést eredményezhet. Ezáltal a szilázs az állat számára 
élvezhetetlenné válik és a mérgező kiválasztódó anyagok 
miatt megbetegedés veszélyét hordozza.

Az LT-Master préselő és bálacsomagoló kombinációval 
végzett hatékony szilázskészítési eljárás révén több ves-
zélyforrás is kiküszöbölhető:

•	 A préselési eljárásnál a nagyon magas tömörség opti-
mális tartósságot és a legjobb takarmány minőséget 
jelenti.

•	 Különösen gyors levegőkizárás az optimalizált préselő 
és csomagoló eljárás révén

•	 Abszolút tiszta gyártási folyamat és ezáltal nincs 
szennyeződés a takarmányban

•	 Nem áll fenn az utóerjedés és utómelegedés veszélye

TMr – Teljes takarmánykeverék:
Egy teljes takarmánykeverék alap- és abraktakarmányok kimért keverékét tartalmazza. A szárazanyag hányad és az energiatartalom töké-
letesen össze van hangolva. A szárazanyag takarmányoknak nagyon pozitív hatása van a tejhozamra és az állatok egészégére. A teljes tak-
armánykeverék készletezéséhez a már készre erjedt szilázsokat keverik és újra silózzák. Az LT-Master segítségével a teljes takarmánykeve-
rék készletek egyszerűen, gyorsan és kedvezően előállíthatók, szállíthatók és így ideális megoldást jelentenek a kereskedelem számára.

Fű:
A fűszilázs a kérődzőknél a legfontosabb alaptakarmányként szolgál. A takarmány optimális esetben pázsitfűfélékből, lágyszárúakból és 
lóheréből áll. A magas cukortartalmú fűfajták jó erjedési folyamatot garantálnak. Az LT-Masterrel a magas préselési tömörségük miatt a 
füvek még magasabb nyersrost tartalomnál is optimálisan feldolgozhatók.

Gabona teljesnövény szilázs:
Gabona teljesnövény szilázs leginkább árpából, búzából vagy tritikáléből készül. A termesztés nagyon jövedelmező és bizonyos növény-
termesztési területeken vannak előnyei. De a gabona alacsony energiatartalommal rendelkezik és a szokásos módokon nehéz silózni. Az 
optimális tömörítés és a gyors levegőkizárás révén az LT-Masterrel a gabonasilózás probléma nélkül elvégezhető.  

Fa-gyaluforgács:
Akár fűrészpor, gyaluforgács, fagyapot, kéreg mulcs, faapríték vagy pellet... Az LT-Masterrel minden anyag tömör bálákba csomagolható. 
Ez egyrészt megkönnyíti a szállítást és ezzel egyidejűleg drága tárolási helyet takarít meg. A bálák traktorral szállíthatók, rakásolhatók 
vagy egy raklapra is rakodhatók. Bálákba csomagolva az anyag száraz és tiszta marad. 

 

Hulladék-póttüzelőanyagok:
Egyre akutabbá váló problémát jelent a hulladékok és szemetek tárolása. Néhány anyagot előkészítenek tovább feldolgozásra és 
póttüzelőanyagként hasznosítanak. Az ehhez kapcsolódó tárolási és szállítási problémát egyszerűen és gyorsan meg lehet oldani az LT-
Masterrel. A préselt bálák nagyon helytakarékosan szállíthatók és optimálisan megfelelnek köztes tárolásra. Elvileg mind a szilárd marad-
vány anyagok (műanyag, háztartási hulladék, ...), mind a szennyvíztisztítás maradványai, úgymint derítőiszap feldolgozhatók csomagolt 
hengerbálákká..

További hengerbálává már feldolgozott anyagok:  
Vadtakarmány, növényi maradékok, cukornád, zúzott szemes kukorica, lótrágya, almatörköly, szalma
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Fű

Fa-gyaluforgács

Kukoricabála

Kukorica

Lucerna

Cukorrépa

CCM bála Cukorrépa préselt szelet bálaLucerna bála

TMR

CCM Gabona teljesnövény sziláz

Hulladék-póttüzelőanyagok
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Előnyök Csomagoló:
Mozgó csomagolóasztal: 

Úgy, mint a G5040 Kombinál, a mozgó csomagolóasztal becsúszik a prés alá és kö-
zvetlenül, gyorsan, valamint kíméletesen veszi át a bálákat.

Kettős csomagolókar: 
A 2 x 750 mm fólia előnyújtó egységekkel ellátott szériajellegű kettős csomago-
lókarnak köszönhetően a csomagoló mindig egy lépéssel előbbre jár. Fóliate-
kercsenként több bála az eredménye a szabadalmaztatott műanyag görgőknek. 
Továbbá két érzékelő gondoskodik a fólia megbízható ellenőrzéséről, amelyek a 
fólia végénél ill. szakadásánál gyorsan reagálnak.

Fóliaellenőrzés egyfóliás üzemnél: 
A fólia végénél vagy fóliaszakadásnál a csomagolóasztal adagolási sebessége 
úgy lecsökken, hogy újra 50%-os átfedést lehessen garantálni. Így a bálákat 
megszakítás nélkül lehet végigcsomagolni. A fólia végénél vagy szakadásánál a 
fóliaellenőrzés lekapcsolja a csomagolási eljárást.

Bálarámpa: 
Kíméletes bálalerakást garantál a hidraulikusan lehajtható bálarámpa.

Fóliavágó és illesztő automatika: 
A rozsdamentes élvágó kés garantálja a fólia precíz leválasztását. A fóliavágó 
szériajellegű úszóállása gondoskodik a fólia könnyű leoldásáról ésezáltal nem 
csípődhetnek be maradékok.

Általános előnyök:

Óránként több bála:
A tökéletesen összehangolt munkafolyamat révén magas munkaterhelés érhető 
el – akár 60 tonna óránként. 

A gép felállítása: 
Egy abszolút plusz! Némi gyakorlattal a gép kb. három percen belül használatra kész.

Egyszerűbb nem lehet: 
A „PROFI” programvezérlés buszrendszeren keresztül vezérli a teljes munkafoly-
amatot teljesen automatikusan – a vezető csupán felügyeli a gépet.

Gyors és mozgékony: 
A mozgó forgórúdnak köszönhetően a gép mindkét oldalon akár 30°-ot is ki-
fordítható. Ezáltal minimális fordulókör keletkezik és a traktorral történő mozga-
tás bal és jobb oldalon is lehetséges.

Zsíros ügy: 
A központi kenés folyamatosan ellátja a legfontosabb csapágyakat zsírral ill. olajjal. 
Nagyon hosszú élettartam valamint kismértékű kopás garantált.

Egy út sem túl hosszú: 
A 80 km/h futóművekkel minden felhasználási helyet gyorsan el lehet érni, akár trak-
torral, akár tehergépjárművel. (80 km/h futóművek csak a kétvezetékes légfékeknél)

Kifinomult fékberendezés: 
Széria felszerelésként egy kétvezetékes légfék van beszerelve egy hidraulikus 
fékberendezéssel kombinálva.

Mindig bőven van tartalék: 
A hidraulikusan lehajtható fóliatárnak köszönhetően akár 20 tekercs fóliával az LT-
Master a hosszabb munkanapokra is jól fel van szerelve.

Legyen világosság: 
A LED világítással az LT-Master éjszaka is tökéletesen kivilágítható.

LT-MasTEr
Működés – Előnyök

Előnyök Prés:
Nagy préselési tömörség:

A végtelenített szalag gondoskodik az anyag állandóan nagy tömörségéről. Egy 1,15 m-es átmérőjű bála eléri a kb. 1.100 kg-os súlyt!
Hosszú élettartam: 

Nagy átmérőjű csapágyak valamint a tökéletesen összehangolt kenési rendszer garantálja a prés hosszú élettartamát.
Tekercsfeszítő kamra: 

A préskamra mindkét felét egy folytonos, végtelenített szalag fogja át. Így a morzsálódási veszteség minimálisra csökken. Ezen kívül a szalagok feszessége hidraulikusan mó-
dosítható. Ez hozzájárul egy biztos bálakezdéshez és egy jó bálakidobáshoz is.

Háló vagy fólia: 
Egy bála tökéletes konzerválásához egy hatékony kötözési rendszer szükséges. Egyrészt biztosítani kell az optimális takarmányminőséget, másrészt költséget és időt lehet meg-
takarítani. Szériajelleggel az LT-Master hálós kötözéssel van felszerelve. Kérésre hálós kötözéssel kombinált fóliás kötözéssel is kapható. 

Visszavezető szalag: 
Nincsen veszteség a visszavezető szalagnak köszönhetően, ami a teljes gép alatt fut, felfogja a morzsálódási veszteséget és szennyeződés nélkül újra az emelkedő szállítószalagra juttatja.

Előnyök Odaszállítás / adagolás:
Alacsony kivitel:

Akár billenőkocsi, letolólapos kocsi vagy teherautó - a 3,50 méter széles adagoló az alacsony kivitele miatt könnyen és 
egyszerűen tölthető. 

Adagolóhengerek és adagolócsigák: 
A hengerek folytonos profillal mindig gondoskodnak az optimális anyageloszlásról az emelkedő szállítószalagon.

Tágas adagoló: 
A körülbelül 12 m³ térfogató adagoló nagy tartalékot biztosít. Ezáltal elkerülhető az LT-Master leállása a billenőkocsi cseréje alatt. 

Adagolóberendezés: 
A kaparófenéklap sebessége igazodik az anyagmennyiséghez és automatikus szabályozású. 

Kaparófenéklap láncok:
A horganyzott, préskovácsolt kaparófenéklap láncok az emelkedő szállítószalagnál és az adagolónál elnyűhetetlenek.
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LT-MasTEr
a gép felállítása

1.  Az LT-Master helyes pozícionálása és a rúd kifordítása >> 2. Támasztólábak kihajtása >>

4.  Az emelkedő szállítószalag és az adagoló falainak felhajtása >> 6. Az LT-Master három perc múlva használatra kész! 5. Bálarámpa lehajtása >>

3. Adagoló leengedése >>

LT-MasTEr
Előkészületek

a gép felállítása és előkészítése

Az LT-Master egyik irányadó jellemzője a rövid, kb. 3 perces előkészítési idő. 
Ennek főként azon vállalkozók számára van jelentősége, akik a professzionális 
felhasználás során részben naponta többször váltogatják a helyszínt. A gép 
felállítása teljesen hidraulikus működésű. 

Az LT-Master néhány kézmozdulattal használatra kész. További időigényes 
dolgok intézhetők el gyorsan és egyszerűen az optimalizált részletes megol-
dásoknak köszönhetően:

•	 A csomagolófólia a pillanatzárnak köszönhetően a legrövidebb idő alatt 
kicserélhető.

•	 Az átváltás a háló és a palástfólia között néhány kézmozdulattal 
elvégezhető.

•	 A „PROFI” programvezérlés révén a gépet és az anyagot optimálisan össze 
lehet hangolni. Egy abszolút előny: A menü kilenc nyelven elérhető.

•	 A zsírt és az olajat nehézség nélkül lehet a központi kenésnél utántölteni.

A csomagolófólia cseréje A háló vagy a palástfólia cseréje

A programbeállításnak az anyaghoz igazítása A gép optimális zsír- és olajellátása
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LT-MasTEr
anyagáramlás

Gyors, egyszerű és teljesen automatizált. Minden egyes apró részlet hozzájárul az optimális anyagáramláshoz. Az LT-Master ezzel első osztályú áthaladási teljesítményt ér el. 
A bemutatott anyagáramlás szemlélteti, hogy milyen egyszerűen és mégis hatékonyan működik az LT-Master.

GÖWEIL / LT-Master / Oldal 12-13

Az anyag bekerül a tágas adagolóba

A kettős csomagolókar a bálákat tökéletesen becsomagolja és utána 
leteszi.

A présben a végtelenített szalagok gondoskodnak kezdettől fogva a 
nagy tömörségről A bálákat a mozgó csomagolóasztal veszi át

Tökéletesen adagolva eljut az anyag az adagolóból az emelkedő 
szállítószalagra

Az emelkedő szállítószalagról az anyag a préskamrába hullik
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LT-MasTEr
Felszerelés

alapfelszerelés

•	 Kettős csomagolókar

•	 Hálós kötözés

•	 Fedélzeti hidraulika olajhűtővel

•	 Hidraulikus szalag előfeszítés

•	 Visszavezető szalag az esetleges morzsálódási veszteséghez

•	 Integrált adagoló (munkaszélesség 3,50 m)

•	 Hidraulikusan mozgó csomagolóasztal

•	 4 darab bála szállítószalag szalagvezetéssel és 2 darab bálavezető görgővel

•	 Bálalerakás előre, hidraulikus bálalerakó rámpával

•	 Állítható magasságú vonórúd

•	 Fólia előnyújtó egység 750 mm átfedési beállítással kombinálva

•	 Fóliavágó és illesztő automatika

•	 Tandemtengelyes futómű rugózással és abroncsokkal 315/60 R 22,5

•	 Munka fényszórók LED

•	 Hidraulikusan leengedhető fóliatár akár 20 tekercs fóliához

•	 PROFI Teljesen automatikus programvezérlés

•	 Fóliaellenőrzés

•	 Egyfóliás üzemeltetés

•	 Kétvezetékes légfék 80 km/h sebességhez hidraulikus fékkel kombinálva

Méretek:

szállítási pozíció:

Hossz: 11.550 mm

Szélesség: 2.550 mm

Magasság: 4.000 mm

Üzemeltetési pozíció:

Hossz: 13.940 mm

Szélesség: 5.200 mm

Magasság: 4.010 mm

Súly:
15.200 kg 

szállítási pozíció Üzemeltetési pozíció adatok

LT-MasTEr
Műszaki adatok
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D i s p l a y

Vonószem változatok

LT-MasTEr
Felszerelés

Fóliás kötözés hálós kötözéssel kombinálva: 
A palást fóliázással nagyon szép formájú és stabil bálák készülnek. To-
vábbi plusz: A palástfóliát és a csomagolófóliát eltávolításkor nem kell 

szétválasztani.

Opció Változó bálák 0,60 - 1,15 m: 
Fokozatmentesen állítható bálaméret 0,60 - 1,15 méterig egy 500 
mm és 750 mm fólia előnyújtó egységgel kombinálva, csak a fóliás 
kötözéssel együtt.

Kamerarendszer: 
A kamera úgy van elhelyezve, hogy fentről a préskamrába lehessen látni.

Forgófény  

Elektromos meghajtás: 
90 kW-os lassú indítós elektromotorból áll. Kompletten kapcsolósze-
krénnyel, kábelezéssel, aljzat targoncanyílással, vész-kikapcsoló és 
főkapcsoló.

Vízbefecskendezés a préskamrához:
Mágnesszelepből, tömlős összeköttetésből és beállítható fúvókákból 
áll. Száraz anyagoknál víz hozzáadásához.

Kiegészítő rádiós jeladó-gomb a bálalerakáshoz

Mérőrendszer:
Mérőrendszerből (4 mérőcella a csomagolóasztalba integrálva) és 
kijelzőből áll. Opcionálisan kapható címkenyomtató.

Vonószem változatok:
A, B, C, D, E, G

Kiegészítő felszerelés

Fóliás kötözés hálós kötözéssel kombinálva Opció Változó bálák 0,60 - 1,15 m

Vízbefecskendezés a préskamrához

C     Gyűrűs vonószem 
D50 mm 
forgatható (Hitchring),
Hasonló DIN 9678
Hasonló ISO 5692-1

a     K80 - as vonószem
Vonó-gömbcsatlakozó

B     szabványos vonószem 
D40 mm
Hasonló DIN 11026
Hasonló ISO 5692-2 

G     szabványos vonószem 
D40 mm
(teherautó vonószem)
30 mm vastag
Hasonló DIN 74054
Hasonló ISO 8755

D     Gyűrűs vonószem D50 mm 
merev (Hitchring),
Hasonló DIN 9678
Hasonló ISO 20019

E     szabványos vonószem 
D50 mm 
(teherautó vonószem)
Hasonló DIN 74053
Hasonló ISO 1102

Mérőrendszer négy integrált mérőcellával

Kijelző

Címkenyomtató

Mérőrendszer

A hajtás csuklós tengellyel történik – a használatba vétel traktorral sem kíván nagyobb átalakítási munkákat. A motor 
nagyon halkan jár és az üzemeltetési költségeket alacsonyan lehet tartani a magas üzemanyagárak ellenére. 
Összehasonlítva egy traktorral az elektromos hajtással nemcsak helyet lehet megtakarítani, hanem kipufogógáz sincs és 
így lehetővé válik a csarnokokban történő üzemeltetés. Az acélkeretes tetőkialakításnak köszönhetően az elektromos meg-
hajtás problémamentesen használható a szabadban is (hőmérséklet tartomány: -15 - +60°C). A karbantartási költségek 
nagyon alacsonyak és a targoncanyílásos aljzattal az elektromos meghajtás könnyen szállítható. Az elektromos meghajtás 
lassú indítóval rendelkezik. Ezzel a kezdeti feszültségcsúcsok és az indítási nyomaték jelentősen csökkennek. Ez további 
áram megtakarítást jelent és óvja a hajtóművet, a tengelyeket és az áttételt.

A négy mérőcella közvetlenül a csomagolóasztalba van integrálva. A kijelző a kapcsolófal mellet van elhelyezve. A készre 
csomagolt bálák mérési folyamata automatikusan zajlik - így nincs késleltetés a munkafolyamatban.

A becsomagolt bálákat lehet egyenként mérni, vagy teljes adagként értékelni. A különböző lehetőségek lehetővé teszik a 
terminál egyszerű és nem bonyolult beállítását. A mérőrendszeren kívül egy címkenyomtató is kapható. A címkére olyan 
információk nyomtathatók, mint a bálasúly, dátum, időpont valamint egy rögzített logó. Ha nem szükséges címke, akkor 
ezt a funkciót ki lehet kapcsolni a terminálon. Az öntapadós címkék és címkéző szalagok kereskedelmi termékek és szaküz-
letekben kaphatók. A címkenyomtatóval bármikor utólag is felszerelhető a meglévő mérőrendszer.

Feszültség: 400 V 
Teljesítmény: 90 kW 

Frekvencia: 50 Hz 
Hajtás: 1.000 ford./perc 

Védelmi osztály: IP 55 
Áramfelvétel: Max. 125 A

Súly: 2.970 kg 
H x SZ x M: 1.773 x 1.323 x 1.652 mm

Meghajtás csuklós tengellyel

Elektromos meghajtás az LT-Masterhez Kapcsolószekrény

részletek

Elektromos meghajtás
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LT-MasTEr
szerviz

Képzett szakszemélyzet
Szakembereink Önöknek dolgoznak
Akár telefonon, e-mailben vagy a helyszínen Önökért. A legjobban képzett sz-
akszemélyzetünk mindig készen áll tanáccsal vagy tettel. Azon fáradozunk, hogy 
olyan gyorsan feldolgozzuk a kérésüket, ahogy lehet, hogy Önök újra a munká-
jukra tudjanak koncentrálni.

Bennünk bízhat! A GÖWEIL szerviz-csomaggal mindig jó kezekben van!

a GÖWEIL szerviz-csomag tartalma:  
24 ÓRÁS SZERVIZ – Napi 24 óra – Heti 7 napon
Szerviz forródrót: 07215 / 2131-0 | Szerviz e-mail cím: service@goeweil.com
Önökért vagyunk, ha egy megbízható partnerre van szükségük! Függetlenül attól, 
hogy hosszú munkanapokon, hétvégén vagy az időeltolódás miatt, ... Nagyon fon-
tos számunkra, hogy éjjel-nappal elérhetők legyünk az Ön számára.
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Eredeti pótalkatrészek
Gyorsan, jó minőségben és hosszú időre
Főleg a zsúfolt betakarítási időszakban fontos, hogy minél gyorsabban rendelke-
zésre álljanak a pót- vagy kopóalkatrészek. Raktárrendszerünk révén a szükséges 
alkatrészeket mindig a lehető legrövidebb idő alatt megkapják. Az eredeti GÖWEIL 
alkatrészek meggyőzik a minőségről és minden géphez egész évben kaphatók.

LT-MasTEr
Felszerelés

Csatlakozások az üzemeltetéshez
•	 Egy kettős működésű és egyszerű vezérlőberendezés a forgórúdhoz

•	 Csuklóstengely csatlakozás: Fordulatszám: 830 -1000 | 1 3/8“ Z6

•	 Egy kétpólusú csatlakozóaljzat a gép elektromos ellátásához  
Egy ellátókábelt szállítunk a géppel.

Fékcsatlakozások  
•	 Csatlakozók a kétvezetékes légfékhez, vagy

•	 Fékszelep csatlakozás a hidraulikus fékhez

szállítócsatlakozások 
•	 Egy 7-pólusú csatlakozóaljzat az összes világításhoz kivéve a munkafényszórót

•	 Adapter teherautóhoz: 24V | 7-pólusú | 15-pólusú (opcionális)

•	 ABS

A vontató és az LT-Master közötti zökkenőmentes munkafolyamat garantálásához, itt egy áttekintést nyújtunk a szükséges csatlakozásokról:

Csuklóstengely csatlakozás (Z6)

Fékcsatlakozó a kétvezetékes légfékhez Fékszelep csatlakozás a hidraulikus fékhez

7-pólusú csatlakozóaljzat Adapter teherautóhoz ABS

2-pólusú csatlakozóaljzat az elektromos berendezésekhez

szükséges csatlakozások
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