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Pallikiletaja

Aastakümnete jooksul on GÖWEIL on teinud endast ülemaailmse 
asjatundja põllumajandusmasinate tootjana. Suur ekspordikvoot 
on GÖWEIL‘i masinad teinud laialt tuntuks üle kogu maailma. Kõik 
GÖWEIL‘i seadmed ning masinad on arendatud ning toodetud ettevõt-
te peakorteris Kirchschlag‘is (Austrias).

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

Esmaklassiline silo eeldab esmaklassilisi säilitusmeetodeid. G1015 pal-
likiletaja paistab silma kompaktse ja tugeva ehituse poolest, mis lubab 
masinat kasutada kõik-ühes üksusena niite transportimiseks, pallita-
miseks ja virnastamiseks. Pallid kiletatakse kiirelt, puhtalt ja mugavalt 
ning, mis kõige tähtsam, tihedalt.
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G1015
Iseärasused

Üks G1015 eelistest on raami ülemise osa külgmine paigutus. Sedasi 
näeb operaator probleemideta kogu tööala ja pallitamisprotsessi.

SUUREPÄRANE NÄHTAVUS

Kiletaja on varustatud kiletusõlaga 750 mm kilerullidele. Üht-
se venituse tagavad kolm p a t e n t e e r i t u d t e m p e r a t 
u u r i k i n d l a t plastikrullikut, mis aitavad kaasa kile kok-
kuhoiule ning tagavad pallide tihkelt ja kindlalt mähkimise. 
Kiletusõlg on saadaval kahes suuruses ning lisana on venitus-
seade kõrgus reguleeritav. See tagab pallide kiletamise alati 
keskpunktist lähtuvalt. Kiirkinnitite abil on tühje rulle lihtne 
ilma jõupingutuseta välja vahetada.

VENITUSSEADMEGA KILETUSÕLG

G1015 pallikiletaja on kättesaadav erinevate li saseadmetega, 
näiteks palli otsale mahalaadija, kile jälgimissüsteem, tugirullik 
või vasturaskus. Tänu neile on võimalik seadistada masin just 
vajaliku ülesande jaoks.

LISAVARUSTUS

Hüdrosilindreid ja - mootoreid kaitseb nende asukoht,
vastavalt siis pallikiletaja alusraami sees ja rullikute sees.

HÜDROSILINDRID JA HÜDROMOOTORID

G1015 pallikiletaja eriti suured rullikud võimaldavad kiletada isegi 
raskeid palle (kuni 1200 kg). Teineteisest sõltumatu veomehhanismiga 
rullikud pakivad palli kilesse ühtlaselt ja stabiilselt. Lisaks kaitsevad rul-
likud nende sisse paigutatud hüdromootoreid.

RULLIKUD

Ülemist hüdrosilindrit on võimalik kasutada pallikiletaja 
kõrguse pidevaks muutmiseks ilma suurema pingutusega. 
Lisavalikuna on kättesaadaval ka lisaühendused ülemise 
hüdrosilindri kontrollimiseks. Need lisavalikud lubavad oper-
aatoril kasutada pallikiletaja juhtseadet ülemise hüdrosilindri 
juhtimiseks.

ÜLEMINE HÜDROSILINDER

Roostevabast terasest nuga tagab kile puhta ja täpse lõike. 
Samal ajal hoiab lõikekang kile paigal. Kile standardasend 
tagab selle lihtsa rullist lahtituleku.

AUTOMAANTE KILE “LÕIKA- ja HOIA” SÜSTEEM

G1015 mähkija ühendab endas 
töökäigud „Vedu“, „ M ä h k i m i n 
e „ j a „Kuhjamine“ ja seda ainult 
ühes masinas. 

Pallikiletaja sobib nii esikui taga-
haakesse, samuti on lai valik 

laadija paigaldusvalikuid. Tänu 
ülemise raami paigutuse tõttu on 
pall alati väga hästi nähtav.

VEDAMINE, MÄHKIMINE, KUHJAMINE

G1015 pallikiletaja standardva-
rustusse kuulub h õ l p s a l t k a 
s u t a t a v STANDARD juhtseade, 
mis on varustatud elektroonilise 
juhtkangiga.
Pallikiletajat on võimalik kontrolli-
da ka otse masina kerelt – see on

kasulik näiteks kilerulli vaheta-
misel. Täiendavad ühendused lu-
bavad kasutada pallikiletaja juht-
seadet isegi hüdraulilise ülemise 
ühenduse juhtimiseks.

JUHTSEADE



Vajalikud ühendused:
•	 Üks surveühendus ja üks vähendatud rõhuga tagasivool kiletaja 

jaoks
•	 3-klemmiga pistikusüsteemiga elektrijuhe lisaks juhe otseühen-

duseks akuga (läbimõõt 2x6mm²)
•	 Ühendus koormaseireks (vajalik ainult koormaseire kasutamiseks)

Lisavarustus:

•	 Kombineertud kile venitaja  
500 mm või 750 mm laiusega kiledele, reguleerida saab samuti 
kattuvust

•	 Kile jälgimine 
peatab kiletamise rebenemise või otsasaamise korral

•	 Ülemine hüdrosilinder 
Ülemise hüdrosilindri töökäiku kontrollib kiletaja pardakompuuter

•	 Tugirullik 
Pikkus 2,370 mm, kõrgus 2,440 mm

•	 Palli otsale maha laadija 
Käsitletav läbi STANDARD juhtseadme

•	 Raskused vastukaaluks  
umbes 60 kg

•	 Juhe akuga ühendamiseks 5.3 m 2x6 mm²

Paigaldusvalikud:

•	 Euro-capture kinnitus

•	 Weidemann & Kramer hüdraulika

•	 JCB Q-Fit, JCB 515-40 Q-Fit

•	 Manitou

•	 CAT-907H and Liebherr-L507

•	 Merlo

G1015
Pallikiletaja

GÖWEIL‘i G1015 pallikiletajat iseloomustab kindel ja vastupidav ülesehitus. Kaks eraldi aetavat rullikut tagavad
palli pideva pöörlemise. Pardakompuuter STANDARD koos elektroonilise juhtkangiga täiendavad sujuvat töökäiku.

Põhimudel:
•	 Kolmepunkti ühendus Kat. II ja Kat. III

•	 Hüdrauliliselt pöörlevad rullikud palli peale ja maha laadimiseks

•	 2 palli juhikrullikut

•	 Kilevenitusseade 750mm

•	 Automaatne kile lõika-ja hoiasüsteem

•	 LED esituli töötamiseks

•	 Koormuse sensorid 
Koormusesensoritelt pidevale töörežiimile lülitamine võimalik

•	 Pardakompuuter STANDARD  
Palli peale ja maha laadimine on käsitsi kontrollitav kasutades elektroonilist 
juhtkangi.  
Režiimid „kiletamine“ ja „kile lõikamine“ algavad automaatselt. 

Tehnilised andmed:
•	 Kaal: 910 kg

•	 Pikkus: 2.220 mm | Laius: 1.670 mm

•	 Kõrgus: 2.360 mm

•	 Pallidele läbimõõdug 0.90-1.55 m

•	 Maks. palli kaal 1,200 kg

•	 Õlitarve: algab 25 l/min

Põhimudel / tehnilised andmed
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Kile lõigatakse puhtalt läbi.

Pall korjatakse rullikute abil üles. Palli kiletamine on isegi sõidu ajal lihtne.

Pall pannakse õrnalt maha.

Lisavarustusena kättesaadav palli ühe otsa peale paigutaja seab kiletatud palli ühe otsa peale. Laaduri abil saab pallid virna seada.

•	 Claas Scorpion

•	 Zettelmeyer 402

•	 Dieci

•	 Teised vastava 

soovi esitamisel
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