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LT Master- Väljaarendus ja 
ajalugu
Kiletamisekspert GÖWEIL on pakkunud rullide 
pressimiseks ning pakkimiseks kõrgekvaliteedilisi 
seadmeid alates 1988 aastast. Kõik GÖWEIL'i 
seadmed ning masinad on arendatud ning toodetud 
ettevõtte peakorteris Kirchschlag'is (Austrias).

Aastakümnete jooksul on GÖWEIL teinud endast 
ülemaailmse asjatundja põllumajandusmasinate 
tootjana. Suur ekspordikvoot on GÖWEIL'i masinad 
teinud laialt tuntuks üle kogu maailma.

Pallipresside ja kiletamisseadmete arendusel ning 
tootmisel toetub GÖWEIL ettevõttesisestele 
asjatundjatele.

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



Edasijõudmine läbi mitmekülgsuse

LT-MASTER
Sissejuhatus

LT-Master on press-kiletaja kombinatsioon ümarate rullide tegemiseks. Masin suudab pressida pea 
igasugust niidet täiuslikuks rulliks, olgu see siis mais, CCM ehk maisitõlviku silo, lutsern, suhkrupeet, vili, 
isegi praht, puulastud, segasööt jne.

LT-Masteri väljatöötamisel keskenduti maisisilo lihtsamaks rullideks pressimiseks ning luua väiksemateks 
põllumajandustöödeks kasutatav masin.
Rohusöödarullid on loomasöödaks kiire ja lihtne lahendus. Maisisilo rullides on säilinud kõrge toiteväärtus, 
samuti on nad pressimise järel kaitstud teisese käärimise või järel-kuumenemise eest tehes nendest 
täiusliku söödalahenduse,

Teised enda eest rääkivad kasumitegurid:

Ÿ Lihtne rullide säilitamine ja hoiustamine
Ÿ Rulliivedu on lihtne ja ökonoomne
Ÿ Segasööda (TMR) tootmine
Ÿ Maisisilo saab kasutada suvetoiduna
Ÿ Võimalus valmistada edukalt maisisilo müügiks
 väiksematele loomakasvatajatele

LT-Master'i rakendused on aja jooksul suurel määral arenenud. Kuna GÖWEIL'i LT-Master on ainulaadne 
ja hästi varustatud, on sellest saanud populaarne valik ka lutserni, teravilja, suhkrupeedi ja isegi prahi rulli 
pressimiseks.

Selliselt algas LT-Master edulugu. Laialt tuntuks saamine ühendatud rullpress-kiletajate maailmatööstu- 
ses ei võtnud meie masinal palju aega.

LT-Master ühendatud rullpress-kiletajaid kasutatakse üle 
kogu maailma.



LT-MASTER
Sööda kvaliteet

Maisisilo pressimine
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Maisirullid Standard Valik: varieeruv palli suurus

Läbimõõt: 1.15 m 0.60 - 1.15 m

Laius: 1.20 m 1.20 m

Kaal:

(29% kuivaine)

~ 1,100 kg

Maisipall BSilopunker AMaisipall A

Iga talupidaja unistus on oma karjale pakkuda parimat võimalikku sööta. Silo tarbimine pakub mitmeid eeliseid ning 
on asendamatu osa tänapäevasest toidujaotusest. Parima silokvaliteedi saavutamiseks tuleb võtta arvesse mitmeid 
tegureid. Üks peamisi tingimusi on õhu kiire väljutamise ning puhtast töökäigu kõrval on kõrge sööda kokkupressimis-
aste. LT-Master ühendab need faktorid täielikult.

Silopunker B

Maisisilo

Maht:

~ 500-1,100kg
3880km/ m 3880km/ m

31.25 m 30.35-1.25 m

Maisisilo tihedusel on selgepiiriline erinevus
3Augusilo:  148 (120) kg Kuivainet/m

3Ümarpallid: 239 kg Kuivainet /m

„ Ümmargustes silopallides on hämmastavalt madal 
bakteri tase 2 mikroobigrupis (riknemist näitavad 
bakter id:  Baci l lus, Micrococcus, stafülokoki 
koagulaasnegatiivsed liigid - suunisväärtus: 200) 
väärtustega 6.0 kuni 6.5 CFU/grammi. Nii madal 
sisaldus võib tuleneda eelkõige kiires anaeroobse 
sööda hoiustamisest."

Allikas: LFZ raumberg grumpenstein - Pöllinger 2011



LT-MASTER
Materjalid

Mais:

Maisitõlvikusegu (CCM)

Lutsern:

Suhkrupeet:

Sileerimisprotsess

Maisirull

Mais

Lutsern

CCM

Peeneks hakitud niide pakitakse ning 
hoiustatakse õhukindlalt.
Peeneks hakitud materjalis peituva 
lisasuhkru ja hapniku loovutamise toimel 
algab piimhappe kääritamise protsess. Silo 
muutub happeliseks ning sellest tulenevalt 
säilitatav. Silo on kõrge toiteväärtusega ja 
vajalik sööt, eriti mäletsejatele.

Kui silo on liiga märg või sisaldab liigset 
hapniku võib soovimatu tulemusena 
äädikhappe või võihappe käärimise 
protsent muutuda liiga kõrgeks. Sellisena 
muutub silo karja jaoks söömiskõlbmatuks 
ning võib põhjustada mürgistuse tagajärjel 
haigusi.

LT-Masterit rullpress-kiletaja kasutades 
võimaldad endale mõningate nende 
ohtude välistamist, sest tänu tõhusale 
s i leer imisprotsess i le  tagab masin 
järgneva:

Ÿ Tugev niite kokkupressimine muudab 
sööda häs t i  sä i luvaks  ja  l i sab 
toiteväärtust.

Ÿ Väga kiire õhu väljutamine tänu 
optimiseeritud pressimis-kiletamis 
protsessile.

Ÿ Täiuslikult puhas tööprotsess välistab 
sööda saastumist.

Ÿ Teisese käärimise või järel-
kuumutamise ohu välistamine

LT-Master võimaldab pressida ja kiletada erinevaid niidetavaid kultuure, tehes sellest masinast paljudeks rakendusteks 
sobiva töövahendi. Kuna erinevate põllukultuuride koristusaeg toimub aastas pikema perioodi vältel erinevatel aegadel, 
on mitmeotstarbelist LT-Master'itki võimalik aastas kasutada pikema aja vältel. Masina suutlikkus ja kasutusvõimalused 
tagavad parima võimaliku tulemuse. Pilguheit kõige tavalisematele põllukultuuridele:

Maisisilo tehakse kogu maisi taimest, millest toodetakse olulist sööta mäletsejatele kõrge 
piimaanni saavutamiseks. Maisisilos on rohkelt toorkiudu ning see sisaldab tärklist, milles 
peitub toiteväärtuslik energia. Need omadused teevad maisisilost ideaalse sööda suure 
piimaanni ja tõhusate nuumamistulemuste saavutamiseks. Sööda kvaliteeti võib mõjutada 
temperatuur üle 15 kraadi, mis tõstab mikroobide tegevust. Pressimisel surub LT-Master 
materjali jõuliselt kokku, tagades säilivusaja ja sööda kvaliteedi.

Maisitõlvikusegu on väljapaistev kõrge energiasisaldusega sööt, mida antakse sigadele või 
veistele ja teiste mäletsejatele. Silo maisitõlvikusegust on tänu tärklisele kõrge energia-
sisaldusega pakkudes erakordset hinna-kvaliteedi suhet. Kuna selline sööt säilitab võrreldes 
teistega rohkem oma tekstuuri, on loomadel seda lihtsam tarbida. Tänu kompaktsele kujule 
on maisitõlvikusegust silorullid lihtsad käsitleda ning sobivad hästi ka väiksemate koguste 
kaupa söötmiseks.

Erinevalt maisisilost on lutsern olulisim osa veistele antavast koresöödast, mille omadustel 
on märkimisväärne osakaal suures piimaannis. Lisaks kõrge toodangu tagamisele, parandab
lutserni kavatamine ka mulla kvaliteeti. Madala suhkrusisalduse tõttu on lutserni tavakohaseid 
meetmeid kasutades raske säilitada. LT-Master võimaldab lutserni kvaliteeti säilitada tänu õhu
kiirele väljutamisele ning tõhusale kokku surumisele rulli pressimise käigus.

Suhkrupeedi pressimisjäägid on eriliselt kõrge toiteväärtusega ning lisaks sellele lihtsalt 
seeditavad ning väga maitsvad. Nad on täiuslik lisa rohusilole tänu oma negatiivsele 
lämmastiku tasakaalule, põhjustades sellega valgutasakaalu maos. Kokku pressitud silo vilja-
lihast on madala piimhappe sisaldusega olles sealjuures üleüldse vähese happe sisaldusega. 
Hea kvaliteediga silo tegmiseks on oluline soojas ja puhtas töökäigus kõrge pressimisastme 
saavutamine. LT-Masteriga pressitud ümmargused rullid jahtuvad kiiremini maha ning on 
seetõttu kiiremini söödavalmis.



TMR - segasööt:

Rohi:

Teraviljasilo (GPS):

Puulaastud/saepuru:

 
Kütusekomponentide asendamine jäätmetega:

Teisi rulli pressitavaid materjale:
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Rohi 

Puidujäägid 

Suhkrupeet 

CCM-rull Suhkrupeedijääkide rullLutsernirull 

TMR segasööt

Teraviljasilo

Alternatiivsed kütused

TMR on tasakaalustatud segu koresöödast ja jõusöödast. Kuivaine energiasisaldus ja maht on 
sobivas tasakaalus. TMR on otsustavalt positiivne toime piimaannile ja loomade tervisele. 
TMR'id on hoiustamiseks ette valmistatud segades juba käärinud silo seda uuesti siloks 
töödeldes. Kuna LT-Master toodab TMR'i lihtsalt, kiirelt ja taskukohaselt hoiustatavaks ja 
veostatavaks on see samuti kaubanduseks täiuslik lahendus.

Rohusilo on mäletsejate tähtsaim koresööt. Täiuslikul kujul koosneb silo kvaliteetsetest heina- 
ja rohttaimedest ning ristikheinast. Kõrge suhkrusisaldusega rohttaimed tagab põhjaliku 
käärimisprotsessi. Tänu LT-Master'i võimele niidet tihedalt kokku pressida saab masinaga 
töödelda ükskõik, millist rohttaime, isegi neid, mis on kõrge toorkiu sisaldusega.

Teraviljasilo valmistatakse odrast, nisust või tritikalest, mille kasvatamine tagab suure saagi 
ning toob endaga kaasa veel mitmeid viljakasvatue kasutegureid. Siiski on teravili madala 
energiasisaldusega ning tavameetodeid kasutades on seda keeruline sileerida. LT-Mastergiga 
on teraviljasilo tootmine pingutusvaba, sest masin surub kokku ning garanteerib kiire õhu 
väljutamise.

LT-Master võimaldab kompaktsetesse pallidesse pressida igat sorti materjali, on see siis 
saepuru, puulastud, puitvill, kooremults, puiduhake või -graanulid. Selline võimalus teeb oma-
korda lihtsamaks ruumi-, hoiustamis- ning veoküsimused. Palle saab vedada, kuhjata või kauba-
aluste peale tõsta traktoriga. Rulli pressituna püsib materjal kuiv ja puhas.

Prügi hoiustamine ja jäätmed on kasvav probleem. Mõningaid materjale saab ümber töödelda 
edasiseks töötluseks ning kasutada alternatiivsete kütustena. LT-Master pakub jäätmete 
selliseks kasutuseks kiire ja lihtsa lahenduse hoiustamis- ning veoprobleemidele. Kokku 
pressitud palle võib vedada ruumi kokku hoides olles sobiv ka väiksemale hoidlale. Üldjoontes 
on võimalik ka ümmargusteks pallideks vormida nii tahket prahti (plastik, majapidamisjäätmed) 
ning reovee jääke näiteks reoveesete.

Metsloomade sööt, juurviljade jäägid, suhkruroog, purustatud teravili, hobusesõnnik, õunajäägid ning õled.



3

Kiletaja kasutegurid:

-

Kasutegurid üldjoones:

LT-MASTER
Eelised masina talitluses

Rohkem palle tunnis:
Täiuslikult reguleeritud töökäik tagab kõrge tulemuse - 
kuni 60 tonni tunnis.

Masina konstruktsioon:
Suurepärane omadus! Väikese õppimisajaga on 
võimalik masin tööks ette valmistada umbes 3 minutiga.

Lihtsamaks ei saa enam minna:
Süsteem, mida"PROFI" juhtseade kasutab kogu töö 
automaatseks jälgmiseks  jätab juhile ülesandeks vaid 
masina jälgimise.
 
Kiire ja dünaamiline:
Liikuv pöörlev tiisel võimaldab masinat pöörata 
mõlemale poole 30 kraadi. See tagab väikseima 
pöörderaadiuse ning võmaldab masinat traktoriga 
käitada nii paremalt kui vasakult poolt.

Õlitatud värk:
Keskõlitussüsteem määrib järjepidevalt masinal olulisi 
kohti määrde või õliga. See tagab masina pikaealisuse 
ning vähendab kulumist miinimumini.

Mitte ükski tee ei ole pikk:
80 km/h kere võimaldab jõuda igale poole kiiresti, kas 
traktori või veoautoga. (80km/h kere vajab kahe 
voolikuga õhkpidurisüsteemi kasutamist)

Kõrgetasemeline pidurisüsteem:
Kahe voolikuga õhkpidurisüsteem kombineerituna 
hüdraulilise pidurisüsteemiga on masinal standard.

Mitte kunagi tühjade kätega:
LT- Master sobib tänu hüdrauliliselt kokkupandavale 

Liikuv kiletuslaud:
Nagu G5040 Kombi'l, võtab liikuv kiletuslaud pressija alla 
liikudes palli vastu otse, tasakesi kuid kiirelt.
Kahepoolne kiletusõlg:
Meie kiletaja on alati sammuvõrra ees tänu kahepoolsele 
kiletusõlale ning 2 x 750 mm kilevenitusseadisele. Ühe 
kilerulli kohta rohkem rulle - sellist tulemust pakuvad 
patendeeritud plastrullikud. Peale selle jälgivad kaks 
usaldusväärset sensorit kile tööd ning annavad koheselt 
teada kui see rebeneb või saab otsa.
Kile jälgitav ka ühe kaupa:
Kui kile saab otsa või rebeneb, vähendatakse kiletuslaua 
kiirusmäära seniks kuni tagatud on uuesti 50% ka. See 
teeb võimalikuks palli kiletamise lõpetamise ilma töökäiku 
peatamata. Kui mõlemad kilerullid saavad otsa või 
katkevad lõpetab kile jälgimisseade kiletuskäigu.
Rulli ramp:
Masinalt palli ettevaatlikult maha veeretamine on tagatud 
hüdrauliliselt kokkupandava rambi poolt.
Isetoimiv kile lõika-ja hoiasüsteem:
Roostevaba väljaviskuva teraga nuga tagab täpse 
kilelõike. Kilelõikuri asend tagab kile kerge lahtituleku 
ning ennetab kilejäänuste kinni jäämist.

Rullpressija kasutegurid:
Suur pressimisihedus:
Katkematu rihm võimaldab pressitava aine väga tihedalt kokku pressida. 1.15m läbimõõduga pall võib saavutada umbes 1,100kg raskuse!
Fikseeritud kamber:
Katkematu rihm hõlmab kambri mõlemat poolt. See vähendab laiali lagunemise ohtu. Rihmade pinget on võimalik reguleerida hüdrauliliselt, 
mis omakorda tagab pressimiskäigu usaldusväärse alguse ning lõpptulemusena kindla rulli väljutamise.
Pikaealisus:
Suured laagrid kooskõlas suurepärase õlitussüsteemiga tagavad masina pikaealisuse
Valik kile või võrgu vahel:
Rulli täiuslikus seisukorras hoidmiseks on vaja selle sidumiseks/mähkimiseks tõhusat süsteemi. Peamisteks eesmärkideks on niite suurima 
toiteväärtuse tagamine, säästes samal ajal aega ja raha. LT-Master'il on võrgumähkimisseade standardina, kuid saadaval ka 
eelkiletajaseadega, mis on kombineeritud võrgumähkijaga.
Uuesti ettesöödu rihm:
Uuesti ettesöödu rihm, mis jookseb masina alumise poole kogupikkuses püüab kinni kogu välja langeva puru ja paiskab selle puhtana tagasi 
kaldkonveierile.
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Täiteseadme/mõõteseadme kasutegurid:

GÖWEIL / LT-Master 08-09

Madalal asetsev kujundus:
Pole vahet kas kasutada kallurit, haagist või veoautot- Täiteseade oma 3.50 m 
pikkusega ning madalal asetseva kujundusega teeb täitmise kiireks ja lihtsaks.
Mõõtmisrullikud ja etteandmiskruvid
Rullikute pind tagab niite täiuslikult jagunemise kaldkonveieril.
Suure võimsusega täiteseade:
12m3 maht tagab täiteseadme suure puhvri. Selline võimsus säästab LT-
Master'it seisakust.
Mõõtmisseade:
Varbpõranda kiirus kontrollib ning kohandub automaatselt materjali hulgaga.
Varbpõranda ketid:
Kaldkonveieri ja täiteseadme galvaniseeritud ja sepistatud varbpõranda ketid on 
praktiliselt purunematud.



LT-MASTER
Masina ülesehitus

1. LT-Masteri õige asetus ning tiisli välja pöörlemine. 2. Tugijala pikendamine

4. Kaldkonveieri ja täiteseadme paneelide lahti tegemine 6. LT-Master on kolme minutiga kasutusvalmis!5. Rulli rambi alla laskmine

3. Täiteseadme alla laskmine



LT-MASTER
Ettevalmistus

Kile välja vahetamine Võrgu või laia kile vahetamine

Materjalile vastava programmi reguleerimine Täiuslik õli- ja määrdevarustus
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Masina üles seadmine ja ette 
valmistamine

Üks LT-Masteri suuri eel iseid on lühike 
ettevalmistusaeg - umbes 3 min. See omadus 
tuleb selles põllumajandusharus töötajatele eriti 
kasuks, kui asukohta tuleb vahetada mitmeid 
kordi päevas. Masina üles seadmine on täielikult 
hüdraulikapõhine. LT-Master on töövalmis peale 
mõne lihtsa sammu läbitegemist.

Lisaks sellele on tavaliselt aega nõudvad 
to ime tused  asendunud  op t im isee r i t ud 
pisiliigutustega:

Ÿ Tänu kiirkinnititele ei nõua kile vahetamine 
aega.

Ÿ Võrgu või kile vahetamine toimub paari lihtsa 
sammuga.

Ÿ "PROFI" juhtseade võimaldab masinat 
kohandada er inevate  mater ja l idega. 
Valikeelis: Menüü toimib 9 erinevas keeles.

Ÿ Keskõlitussüsteemi täitmine määrdeaine ja 
õliga nõuab vähest vaeva.
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LT-MASTER
Materjali voog

Rull maandub liikuvale mähkimislauale.

Kiire, lihtne ja täielikult automaatne. Iga väike osake töötab kaasa materjali täiuslikule liikumisele. LT-Master 
saavutab selles vallas kõrgeid tulemusi tänu esmaklassilisele läbilaskele. Piltide all näidatud materjali vool 
näitab otsest kuid tõhusat viisi kuidas LT-Master töötab.

Rull mähitakse täiuslikult kahepoolse kiletusõla 
poolt ning veeretatakse ettevaatlikult maha.

Katkematud rihmad kambris tagavad 
pallide tihedalt kokku pressimise
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Materjal tuleb kaldkonveierilt kambrisse.

Täpselt mõõdetud materjal läheb 
täiteseadmest kaldkonveierile.

Materjal kogutakse suure võimsusega 
täiteseadmesse.



LT-MASTER
Omadused

Põhimudel

Ÿ Kahepoolne mähkimisõlg
Ÿ Võrgu sidumine
Ÿ Õlijahutajaga hüdraulikasüsteem
Ÿ Hüdrauliline rihma eelpingutamine
Ÿ Uuesti ette söötmine pudiseva materjali püüdmiseks
Ÿ Integreeritud täiteseade (töölaius 3.50m)
Ÿ Hüdrauliliselt käivitatav mähkimislaud
Ÿ Rulli kukutamine suunaga ette hüdraulilise 

palliväljastus rambi abil
Ÿ Reguleeritava kõrgusega tiisel
Ÿ Kilepingutusseade 750 mm kombineerituna kattuva 

osa reguleerimisega
Ÿ Automaatne kile lõikamis - ning hoidmissüsteem
Ÿ Tandemteljega ja vedrustusega kere ning rehvid 

315/60R 22.5
Ÿ LED töötuled
Ÿ Hüdrauliliselt langetatav kilehoidla kuni 20 kilerulli 

jaoks
Ÿ Täisautomaatne juhtseade PROFI
Ÿ Kilejälgimisseade
Ÿ "Ühe-kilerulli" režiim
Ÿ Kahe voolikuga õhkpidurisüsteem 80km/h 

kombineerituna hüdropiduriga
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Mõõtmed:

Kaal:

Tööasend Andmed

LT-MASTER
Tehnilised andmed

14-15

Veoasend 

Veoasend:
Pikkus:11,500 mm
Laius: 2,550 mm
Kõrgus: 4,000 mm

Tööasend:
Pikkus:13,940 mm
Laius: 5,200 mm
Kõrgus: 4,010 mm

15,200kg



Tiislisilma tüübid

LT-MASTER
Omadused

Kile kinnitamine kombineeritud võrgu kinnitamisega:

-

Valik rullide suurusi 0.60-1.15m:

Kaamerasüsteem:

Pöörlev tuli

Elektriajam:

Veesüst pressimiskambrile:

Täiendav juhtmevaba sensori saatja pallide mahalaadimiseks 

Kaalumissüsteem:

Tiislisilma tüübid:

Erineva läbimõõduga pallid 0.60-1.15m

Veesüst pressimiskambrile

 

Lisavarustus

Laia eelkilega rullide mähkimine teeb neist eriti korrapärase 
kujuga ning püsivad kilerullid. Veel üks kasutegur: Laia eel-
kilet ning mähkimiskile ei tule enne kasutamist eelnevalt 
eraldada.

Pidevalt varieeruv rulli läbimõõt 0.60-1.15m on kombinee-
ritud kilevenitusseadmes 500 mm ja 750 mm kilega.
Ainult koos kile kinnitamisega

Kaamera on paigutatud nii, et juhil on võimalus näha 
pressimiskambri tööd.

Koosneb 90kW sujuvkäivitiga elektrimootorist. Komplektis 
lülitikilbi, juhtmete, kahveltõstuki pesade, avariilüliti ning 
pealülitiga.

Koosneb solenoidventiilist, torudest ning reguleeritavatest 
otsikutest, et segada vett kuiva materjali hulka.

Koosneb kaalumissüsteemist (4 kiletamislauaga integ-
reeritud raskust), ekraanist ja sildiprinterist.

A,B,C,D,E,G

Kile kinnitamine kombineerituna võrgu kinnitamisega 

A   K80 haakesilmus - 
Tiisel/kuulliigendühendus

B Standard haakesilmus 
D40 mm  
DIN sarnaneb 11026'le
     ISO sarnaneb 5692-2'le

C Haakesilmus D50 mm
pööratav (veoaas),
     DIN sarnaneb 9678'le
     ISO sarnaneb 5692-1'le

D- Haakesilmus 
D50 mm
jäik (veoaas)
     DIN sarnaneb 9678'le
     ISO sarnaneb 20019'le

E  Standard haakesilmus 
D50 mm 
(veoauto tiislisilmus)
     DIN sarnaneb 74053'le
     ISO sarnaneb 1102'le

G Standard haakesilmus 
D40 mm 
(veoauto tiislisilmus) 
30 mm paks
     DIN sarnaneb 74054'le
     ISO sarnaneb 8755'le
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Nelja koormaanduriga kaalumissüsteem 

Kuva

Etiketiprinter

Kaalumissüsteem

-

Kardaanvõlli poolt aetud

LT-Master'i elektriajam 

Elektriajam

Üksikasjad

Neli koormaandurit on paigaldatud otse mähkimislaua külge. Ekraan on paigaldatud 
lülitipaneeli kõrvale. Valmis rullide kaalumisprotsess on automaatne, välistades seega 
pidurdusi töövoolus. Mähitud rulle on võimalik eraldi kaaluda või hinnata kogu partiid. 
Erinevate režiimide valik terminalis toimub kiirelt ja lihtsalt.

Kaalumissüsteem on saadaval ka valikulise etiketiprinter.iga Etikettidele trükitud teave 
sisaldab palli kaalu, kuupäeva, aega ning salvestatud logo Kui etikette ei ole vaja, saab 
selle funktsiooni juhtseadmest välja lülitada. Kleebitavad sildid ja trükilint on kaubanduses 
kättesaadavad tooted ning neid on võimalik soetada vastava edasimüüja käest. 
Olemasolevat kaalumissüsteemi on igal ajal võimalik etiketiprinteri abil kohandada.

Töö käigus on mootori mürateke väike ning võimaldab samuti tööprotsessis kokku 
hoida kütust. Võrreldes traktori tööga ei hoia elektriajam mitte ainult ruumi kokku, vaid 
ta ei tooda ka heitgaase, mis teeb temast hea lahenduse hallides töötamisel. Sellest 
hoolimata teeb elektriajam terasest raami katuseehitus selle sobivaks õues kasutamiseks 
(temperatuurivahemik -15 [kraadi] C kuni +60 [kraadi] C). Hoolduskulud on väga 
madalad ning elektriajamit on tänu kahveltõstuki pesadele lihtne transportida Elektriajam 
on varustatud sujuvkäivit iga, mis vähendab kävitamisel mäkimisväärselt 
maksimumpinget ja pöördeid. See aitab omakorda säästa energiat ning tekitab ajamis 
ja käigukastis vähem pinget.

Pinge: 400V     Sagedus: 50Hz          Kaitseklass: IP 55    Kaal: 2,970kg
Reiting: 90 kW    Ajam: 1,000 rpm    Sisendvõimsus: Max: 125 A  
P x L x H: 1,773 x 1,323 x 1,652 mm

Lülituskilp



LT-MASTER
Omadused

Piduriühendused

Veoühendused

Selleks, et traktori ja LT-Masteri vaheline ühendus töötaks oleme koostanud ülevaate vajalikest ühendustest:

Kardaanvõlli ühendus (Z6)

Kahe voolikuga õhupiduri süsteemi jaoks Hüdaulilise pidurisüsteemi jaoks

7-klemmiga pistikusüsteem Adapter veoautole ABS

Vajalikud ühendused

Ÿ üks lihttoimeline ja üks kahetoimeline hüdroväljavõte pöörlevale 
tiislile.

Ÿ Kardaanvõlli ühendus: Kiirus 830-1,000| 13/8" Z6
Ÿ 2 klemmiga pistikusüsteem masina elektriga varustamiseks. 

Toitekaabel on masinaga kaasas.

Ühendused töötamiseks

Ÿ Kahe voolikuga õhupiduri ühendused või
Ÿ Hüdraulilisele pidurisüsteemile piduriventiili ühendus

Ÿ 7 klemmiga pistikusüsteem kogu valgustussüsteemi jaoks, 
väljaarvatud töötuledele

Ÿ Adapter veoautole: 24V|7-klemmiga|15-klemmiga(valikuline)
Ÿ ABS

2-klemmiga pistikusüsteem elektrisüsteemi jaoks



24h

LT-MASTER
Teenus

Meie eksperdid töötavad Sinu heaks

Sa võid meile loota! GÖWEIL Teenuskomplektiga Service-Kit'iga oled Sa alati heades kätes.

GÖWEIL Teenuskomplekt Service-Kit sisaldab:

GÖWEIL / LT-Master 18-19

Originaalosad

Kiire ning pikaajaline hea kvaliteet

24h tunnine TEENINDUS - 24 tundi päevas- 7 päeva nädalas
Rahvusvaheline Infoliin: 07215/2131-0| e-mail : 
service@goeweil.com
Me oleme Sinu jaoks olemas Sinu usaldusväärse 
partnerina! Olenemata sellest, kas on tööpäev või 
nädalavahetus või ajavahest tingituna isegi öösiti ... Meile 
on oluline olla saadaval ööpäev läbi. Küsi lähemalt ka 
kohaliku Göweil maaletooja käest.

Eriti kõige kiiremal söödavarumisajal on väga oluline 
varuosade või kulunud osade välja vahetamine nii kiiresti 
kui võimalik. Meie suurepärane laosüsteem võimaldab 
Sinul saada kätte oma tellitud osa võimalikult kähku. 
GÖWEIL'i Sinu kohalik maaletoojaga teeme selles vallas 
väga tihedat koostööd.

Asjatundjatest meeskond

Meie hästi treenitud töötajaskond on oma nõu ja jõuga valmis 
Sind aitama kas telefoni või kirja teel või Sinuga kohtudes. Me 
püüame Sinu küsimustele vastuseid leida nii kiiresti kui võimalik, 
et Sina saaksid esimesel võimalusel pöörduda tagasi tööle. Meie 
maaletoojatel on tehasekoolituse läbinud hooldemeeskond. 
Vajadusel on meie tehasetugi saadaval 24/7.
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