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Ovíjecí stroj na kulaté balíky

Během dvou desítek  let se firma GÖWEIL etablovala jako specialista 
na  výrobu ovíjecích strojů na kulaté balíky. Díky extrémně velkému  
podílu exportu jsou stroje GÖWEIL používány a známy nejenom v  
Evropě,  nýbrž na celém světě. Veškeré stroje a zařízení jsou plánovány,  
vyvíjeny a vyráběny přímo v sídle firmy v Kirchschlagu (Horní Rakous-
ko).

Všechny výrobky GÖWEIL se vyvíjejí dle nejnovějšího stavu techniky 
a individuálně pro jejich danou oblast použití.

Nejlepší senáž z trávy vyžaduje nejlepší konzervaci krmiva. Tažený  
ovíjecí stroj na kulaté balíky G2020 je ideální pro malé a střední  
provozy a díky jedinečné geometrii naklápění je perfektně použitelný  
především ve svazích. Balíky jsou ovinuty rychle, čistě a především 
 absolutně  vzduchotěsně, takže vznikají praktické krmné jednotky.
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G2020
Zvláštnosti

Díky nízké vlastní hmotnosti  
pouhých 1020 kg i kompakt-
ní a  široké konstrukci je G2020  
mimořádně obratný a vhodný do 
svahu. Nakládání a ovíjení je díky 
nízkému těžišti bezproblémově 
možné i v náročném terénu. Stan-

dardní obutí 15.0/55-17 zajišťuje 
rovnoměrné rozložení hmotnosti a 
je šetrné ke strništi.

VHODNOST DO SVAHU

Hydraulické nakládací rameno šetrně uchopí balík a jemně jej položí 
na ovíjecí stůl, který je při uchopení balíku skloněn dozadu. Nakládací  
rameno lze nastavit do pěti různých pozic a tím vždy perfektně přizpůsobit  
průměru balíku. Díky otočné podávací trubce s uložením v kuličkových 
ložiskách není balík ani sevřen ani poškozen. Bezpečné uchopení balíku je 
zaručeno v každém terénu. 

NAKLÁDACÍ RAMENO

Ovíjecí rameno je vybaveno natahovací jednotkou fólie pro role fólie 
750 mm. Tři patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné 
předepnutí. Válce navíc nejsou citlivé na teplotu. To šetří fólií a zaručuje 
pevně ovinuté balíky. Ovíjecí rameno je k dostání ve dvou velikostech – 
navíc je možné jednotku fólie nastavit také výškově. Balíky jsou tak vždy 
perfektně ovinuty kolem svého vlastního středu. Se systémem rychlé 
výměny je možné prázdné role rychle a snadno vyměnit.

OVÍJECÍ RAMENO S NATAHOVACÍ JEDNOTKOU fóLIE

Při nakládání a odkládání balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi. Naklá-
dacím ramenem je balík až do poslední chvíle držen. Tím je zaručeno 
mimořádně šetrné a bezpečné odložení balíku. To je velkou výhodou 
především ve svazích.

OVÍJECÍ STŮL
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Ruční páky velmi pomáhají zvláště při údržbářských a servis-
ních činnostech. Veškeré funkce a postupy je tak možné 
 provádět přímo na stroji. Řidič může ovládání, například při 
 výměně fólie, bez problémů nechat v kabině traktoru.

RUčNÍ pÁKy

Absolutním vrcholem je uživatelsky 
přívětivé a snadno použitelné 
programové ovládání STANDARD. 
 Funkce „naložení balíku“ se  
provádí ručně pomocí elektrického 
joy sticku. Pracovní postupy  
„ovíjení, založení a odříznutí 

fólie“ se provádějí automaticky.  
Odložení balíku se opět provádí 
ručně pomocí joysticku. 
Veškeré funkce a nastavení 
se  provádějí prostřednictvím  
ovládací jednotky na ovíječi. 

OVLÁDÁNÍ

Během dlouhých pracovních dnů je enormně důležité mít 
dostatek fólie. Na zásobníku fólií na G2020 je možné trans-
portovat až čtyři role fólie. Držáky jsou umístěny tak, že role 
fólie mohou být snadno nakládány a vykládány v příjemné 
pracovní výšce.

ZÁSObNÍK fóLIE

Nerezový kapovací nůž zaručuje čisté a přesné oddělení fólie. 
Současně je fólie fixována pákou nůžek. Krátce po začátku 
ovíjení zajišťuje standardní plovoucí poloha snadné uvolnění.

AUTOMATIKA ODŘÍZNUTÍ A ZALOŽENÍ fóLIE



G2020
Ovíjecí stroj na kulaté balíky

G2020 je lehká váha mezi ovíječkami a optimální stroj pro malé a střední provozy. Při nakládání a odkládání balíku klesne ovíjecí stůl s nakládacím 
ramenem až k zemi. Balík je tak stále dobře zajištěn. Především ve strmém terénu je stroj optimálně použitelný.

Základní vybavení:
•	 Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

•	 4 x transportní pás s vedením, 2 x vodící kladka balíku

•	 Naložení a odložení balíku směrem dozadu

•	 Natahovací jednotka fólie 750 mm

•	 Osvětlení a blikače

•	 Automatika odříznutí a založení fólie

•	 Výškově nastavitelná přípojná oj

•	 Pracovní světlomet

•	 Zásobník na 4 role fólie

•	 Pneumatiky 15.0/55-17AW

•	 programové ovládání STANDARD 
Funkce pro naložení a odložení balíku se provádějí ručně pomocí elektrického  joysticku. 
Pracovní postupy „ovíjení, založení a odříznutí fólie“ se provádějí automaticky.

Technické údaje:
•	 Hmotnost: 1020 kg | Délka: 3780 mm | Šířka: 2420 mm | Výška: 3030 mm

•	 Pro průměry balíku 0,90 – 1,50 m se standardním ovíjecím ramenem

•	 Pro průměry balíku 0,90 – 1,35 m (výška se změní na 2760 mm)

Základní vybavení / technické údaje
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Základní vybavení / technické údaje

potřebné připojení:
•	 Tlakové připojení se zpětným průtokem k obsluze ovíjecího stroje
•	 3-pólová zásuvka pro elektrické napájení s přímým přívodem k baterii 

(průřez vodičů 2x6 mm²)
•	 7-pólová zásuvka pro celé osvětlení s výjimkou pracovního světlometu

Dodatečné vybavení:

•	 Kombinovaná natahovací jednotka fólie 
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm, dodatečně je možné nastavit překrytí

•	 Dodatečná vodící kladka balíku

•	 Hlídání fólie 
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie

•	 pohon vývodovou hřídelí 
Skládá se z převodovky s čerpadlem, zpětného filtru a nádrže 
 hydraulického oleje 30 l

•	 Kloubová hřídel s širokým úhlem (jednostranná)

•	 Výstražný maják

•	 Napájecí kabel baterie 5,3 m 2x6 mm² s 3-pólovou zásuvkou

1. Ovíjecí stůl a nakládací rameno klesnou až k zemi >> 2. S nakládacím ramenem je balík zvednut na ovíjecí stůl >>

3. Balík je ovinut čistě a vzduchotěsně >> 4. Odložení balíku se provádí šetrně dozadu.

Hlídání fólie není citlivé na nečistoty a vlhkost. Pohon vývodovou hřídelí
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