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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 vyrá-
běny přímo v sídle firmy v Kirchschlagu (Horní Rakousko).

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

Nejlepší senáž z trávy vyžaduje nejlepší konzervaci krmiva. Tažené Oví-
jecí stroj na kulaté balíky série G50 splňují tyto požadavky v maximální 
míře. Balíky jsou ovinuty rychle, čistě a především absolutně vzducho-
těsně, takže vznikají praktické krmné jednotky.
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G5010 G5012

SÉRIE G50
Přehled

Přehled jednotlivých strojů série G50

G5010: 
Tažený ovíjecí stroj s nakládacím ramenem a programovým řízením STANDARD 
s elektrickým joystickem umožňuje perfektní nástup do profesionální třídy. Silnými 
stránkami taženého ovíječe jsou kompaktní a obratná konstrukce. G5010 tak může 
být bez problémů tažen i slabšími traktory.

G5012: 
Tažený ovíjecí stroj na kulaté balíky G5012 je, ve srovnání s G5010, vybaven dvojitým 
ovíjecím ramenem. Tím je čas ovíjeni balíku zkrácen o polovinu! To šetří především 
během dlouhých pracovních dnů spoustu času a peněz. G5012 je vybaven řízením 
programu STANDARD.

Programové ovládání STANDARD 
Naloženi balíku se provádí ručně pomocí elektrického joysticku. 
Pracovní postupy „Ovíjení“, „založení a odstřižení fólie“ se pro-
vádějí automaticky, odložení balíku stisknutím tlačítka. 
Veškeré funkce a nastavení se provádějí prostřednictvím ovlá-
dací jednotky na stroji.



G5020 G5020 InlIner
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G5020: 
G5020 s dvojitým ovíjecím ramenem je absolutně profesionální stroj pro nároč-
né  využiti. Oproti výhodám strojů G5010 a G5012 je tento ovíječ navíc standardně 
vybaven plně automatickým řízením programu PROFI. Tažený ovíjecí stroj G5020 je 
vyhovující pro každého zemědělce poskytujícího služby!

G5020 Inliner: 
G5020 Inliner s dvojitým ovíjecím ramenem je tažen přímo za lisem. Tím se ušetří 
jeden traktor i jeden řidič. S řízením programu PROFI běží celý pracovní postup plně 
automaticky.

Řízení programu PROFI 
Naloženi balíku a pracovní postupy „Ovíjení“, „Založení a od-
střižení fólie“ i odložení balíku se provádějí zcela automaticky. 
Všechny postupy mohou být samozřejmě ovládány i ručně. 
Veškeré funkce a nastavení se nastavují přímo řízením programu.



SÉRIE G50
Vlastnosti

Největší předností ovíječe G50 je praktický způsob práce. K pravé straně posunutá pracovní pozice umožňuje, aby balíky,  
ve směru jízdy k lisu, byly uchopeny vpředu a odkládány dozadu. Dalšími přednostmi jsou:

Podle modelu je stroj vybaven jedním nebo dvěma podavači 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 a vzduchotěsně zabalené balíky. Ovíjecí 
rameno je k dostání ve dvou velikostech – navíc je možné podavače 
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

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

Stroj je namontován na posunuté nápravě. U pracovní pozice ovíječe 
posunuté doprava tím vzniká vyváženější rozložení hmotnosti. 

Výhody: 
– Zvláště při uchopení balíku je hmotnost perfektně rozložena
– Ovíječ tak může být tažen i menšími traktory
– Stabilita ve svazích je vynikající

NÁPRAVA

Robustní a precizní konstrukce 
a  zpracování ovíječe zaručují 
extrémně dlouhou životnost. 
Ovíjecí stroj na kulaté balíky G50 
je díky své kompaktní a široké 
konstrukci mimořádně vhodný 
do svahu a  obratný. Nízké těži-
ště navíc umožňuje absolutně 

S tímto systémem je spadnu-
tí balíku nemožné, protože 
na balík nepůsobí žádné od-
středivé síly. Dopravní pásy 
a čtyři otočné vodicí válce 
trvale zaručují plynulý posuv 
balíku a tím stejnoměrné 
překrytí fólie. Při   odložení 

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

KONSTRUKCE ROTUJÍCÍ OVÍJECÍ RAMENO
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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 řízení programu, napří-
klad při výměně fólie, bez problémů nechat v kabině traktoru.

RUČNÍ PÁKY

Hydraulické nakládací rameno šetrně uchopí balík a jemně jej 
položí na ovíjecí stůl, který je při uchopení balíku mírně skloněn 
dopředu. Nakládací rameno lze nastavit do pěti různých pozic 
a tím vždy perfektně přizpůsobit průměru balíku. Díky otočné 
úchytné trubce s uložením v kuličkových ložiskách není balík ani 
sevřen ani poškozen. Bezpečné uchopení balíku je tak zaručeno 
v každém terénu. Jako mimořádně praktický se podavač balíků 
osvědčuje také při transportu dvou balíků.

NAKLÁDACÍ RAMENO

Během dlouhých pracovních dnů je enormně důležité mít 
dostatek fólie. Na ovíječi G50 je možné transportovat až šest 
rolí fólie. Držáky jsou umístěny na oji. Role fólie tak mohou 
být snadno nakládány a vykládány v příjemné pracovní výšce.

ZÁSOBNÍK FÓLIE

Díky hydraulicky nastavitelné otočné oji jsou pro postup oví-
jení zaručeny optimální pracovní podmínky – uchopení balí-
ku ve směru jízdy k lisu; odložení balíku dozadu.  Standardní 
spodní závěs činí ovíječ mimořádně obratným. Na úzkých 
 místech pole je minimální poloměr otáčení rozhodující 
 výhodou!

OTOČNÁ OJ

Absolutním vrcholem jsou uži-
vatelsky přívětivá a snadno ovla-
datelná Programové ovládání 
STANDARD a PROFI. Stroje G5010 a 
G5012 jsou vybaveny řízením pro-
gramu STANDARD a elektrickým 
joystickem. U ovíječů G5020 a Inli-
ner jsou pracovní kroky prováděny 

balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi. Tím 
je balík odložen mimořádně šetrně.

řízením PROFI plně automaticky 
a řidičem pouze hlídány. Všechny 
funkce a  parametry mohou být 
samozřejmě nastaveny i ručně.

S PEVNÝM OVÍJECÍM STOLEM ŘÍZENÍ
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PROFI PROFISTANDARD STANDARD STANDARD

SÉRIE G50
Pracovní postup

V následujících krocích bude vysvětleno, jak jednoduše a prakticky pracuje ovíječ série G50:

G5010 / G5012: 
Vychýlení ovíječe se provádí ovládacím 
přístrojem traktoru. Spuštění naklá-
dacího ramene dolů se provádí 
elektrickým joystickem.

G5010 / G5012: 
Uchopení balíku provádí řidič ručně po-
mocí elektrického joysticku.

G5010 / G5012: 
Ovíjení se odstartuje stisknutím tlačítka.

Na začátku je ovíječ k pracovní pozici posunut doprava za traktorem, vychýlen. Nakládací rameno se spustí dolů 
a otevře – přitom se ovíjecí stůl mírně skloní dopředu.

Pomocí bočního vodicího oblouku na podavači je balík bezpečně vystředěn i ve svazích. Hydraulické nakládací 
rameno s úchytnou trubkou uloženou v kuličkových ložiskách šetrně zajede pod balík a zvedne jej na ovíjecí stůl.

Ovíjení se spustí a nastavený počet vrstev fólie se rovno    měrně navine kolem balíku.

G5020 / Inliner:
Vychýlení stroje i spuštění naklá-
dacího ramene dolů provádí řízení 
PROFI.

G5020 / Inliner:
Uchopení balíku se provádí plně 
automaticky.

PŘÍJeZD UCHOPenÍ BAlÍKU OVÍJenÍ
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PROFI PROFI PROFISTANDARD STANDARD
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G5010 / G5012: 
Odstřižení a založení fólie se provádí plně 
automaticky.

G5010 / G5012: 
Odložení balíku se provádí stisknutím 
tlačítka.

Ovíjení se spustí a nastavený počet vrstev fólie se rovno    měrně navine kolem balíku. Během posledního ovinu se otevřou nůžky. Při zavření páky nůžek je fólie přitlačována proti kapovacímu noži 
a čistě odstřižena. Jeden konec fólie je přiložen k balíku, druhý konec je zafixován odřezávačem fólie.

Při odložení balíku se ovíjecí stůl vychýlí dozadu a klesne až k zemi. Díky této jedinečné geometrii naklápění 
je  dosaženo mimořádně šetrné odložení balíku. Potom se ovíjecí stůl opět nakloní dopředu a je připraven pro 
 uchopení dalšího balíku!

G5020 / Inliner:
Ovíjení startuje plně automaticky.

G5020 / Inliner:
Odstřižení a založení fólie se provádí 
plně automaticky.

G5020 / Inliner:
Odložení balíku se provádí, podle 
nastavení, automaticky nebo 
ručně stisknutím tlačítka.

OVÍJenÍ ODSTŘIŽenÍ A ZAlOŽenÍ FÓlIe ODlOŽenÍ BAlÍKU



Tažený stroj s nakládáním balíků a programovým řízením STANDARD s elektrickým joystickem umožňuje perfektní nástup do profesionální třídy. Silnými stránkami 
 taženého ovíječe jsou kompaktní a obratná konstrukce. G5010 tak může být bez problémů tažen i malými traktory.

Základní vybavení / technické údaje

Základní vybavení:
•	 Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

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

•	 Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu

•	 Natahovací jednotka fólie 750 mm

•	 Automatika odříznutí a založení fólie

•	 Zásobník na 6 rolí fólie

•	 Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem

•	 Osvětlení a blikače

•	 Pracovní světlomet

•	 Pneumatiky 15.0/55-17AW

•	 Programové ovládání STANDARD
Naloženi balíku se provádí ručně pomocí elektrického joysticku. Pracovní postupy 
„Ovíjení“, „založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky, odložení balíku 
stisknutím tlačítka. 

Technické údaje:
•	 Hmotnost: 1.620 kg | Délka: 3.750 mm | Šířka: 2.700 mm | Výška: 3.030 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 2.760 mm)

•	 Potřeba oleje: od 65 l/min.

G5010
Ovíjecí stroj na kulaté balíky
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Potřebné připojení:

•	 Tlakové připojení se zpětným průtokem k obsluze ovíjecího stroje a dvojčinný  
okruh hydrauliky pro otočnou oj

•	 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:

•	 Pneumatiky 19.0/45-17 
Šířka se změní na 2.850 mm

•	 Natahovací jednotka fólie kombinovaná 
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm; dodatečně je možné nastavit překrytí

•	 Hlídání fólie 
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie

•	 Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje) 
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru,  
zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

•	 Odkládací rohož 
Pro šetrné odložení balíků na pole

•	 Přídavný válec pro ovíjecí stůl 
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu.

•	 Stavěč balíků (vč. přídavného válce) 
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy.

•	 Dvouokruhové vzduchové brzdy

•	 Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou

•	 Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky

•	 Výstražný maják

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

S nakládacím ramenem je balík šetrně zvednut na ovíjecí stůl. Patentované plastové válce zajišťují absolutně rovnoměrné předepnutí.

Je možné transportovat až šest rolí fólie. Díky jednotce rychlé výměny jsou prázdné role rychle vyměněny.

Odkládací rohož chrání ovinuté balíky při odložení. Ovládací jednotka se nachází přímo na stroji.



Tažený ovíjecí stroj na kulaté balíky G5012 je, ve srovnání s G5010, vybaven dvojitým ovíjecím ramenem. Tím je čas pro ovinutí balíku zkrácen o polovinu – průchozí 
výkon se zdvojnásobí! 

Základní vybavení:
•	 Dvojité ovíjecí rameno

•	 Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

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

•	 Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu

•	 Natahovací jednotka fólie 750 mm

•	 Automatika odříznutí a založení fólie

•	 Zásobník na 6 rolí fólie

•	 Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem

•	 Osvětlení a blikače

•	 Pracovní světlomet

•	 Pneumatiky 15.0/55-17AW

•	 Programové ovládání STANDARD
Naloženi balíku se provádí ručně pomocí elektrického joysticku. Pracovní postupy 
„Ovíjení“, „založení a odstřižení fólie“ se provádějí automaticky, odložení balíku 
stisknutím tlačítka 

Technické údaje:
•	 Hmotnost: 1.740 kg | Délka: 3.750 mm | Šířka: 2.700 mm | Výška: 3.030 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 2.760 mm)

•	 Potřeba oleje: od 65 l/min.

Základní vybavení / technické údaje S dvojitým ovíjecím ramenem se doba ovíjení podstatně zkracuje.

G5012
Ovíjecí stroj na kulaté balíky



Potřebné připojení:

•	 Tlakové připojení se zpětným průtokem k obsluze ovíjecího stroje a dvojčinný  
okruh hydrauliky pro otočnou oj

•	 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:

•	 Pneumatiky 19.0/45-17 
Šířka se změní na 2.850 mm

•	 Natahovací jednotka fólie kombinovaná 
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm; dodatečně je možné nastavit překrytí

•	 Hlídání fólie 
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie

•	 Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje) 
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru,  
zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

•	 Odkládací rohož 
Pro šetrné odložení balíků na pole

•	 Přídavný válec pro ovíjecí stůl 
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu.

•	 Stavěč balíků (vč. přídavného válce) 
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy.

•	 Dvouokruhové vzduchové brzdy

•	 Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou

•	 Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky

•	 Výstražný maják

•	 Napájecí kabel baterie 5,3 m 2x6 mm² s 3-pólovou zásuvkou
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S dvojitým ovíjecím ramenem se doba ovíjení podstatně zkracuje. Při odložení balíku klesne ovíjecí stůl až k zemi.

Ovíječ se natočí do pracovní pozice. Otočná oj činí ovíječ extrémně obratným.

Veškeré funkce je možné provádět přímo na stroji. Přídavný válec zajišťuje především ve svazích větší bezpečnost.



G5020 s dvojitým ovíjecím ramenem je absolutně profesionální stroj pro náročné využiti. Kombinuje výhody strojů G5010 a G5012 a navíc je standardně vybaven plně 
automatickým řízením programu PROFI.

Základní vybavení:
•	 Dvojité ovíjecí rameno

•	 Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

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

•	 Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu

•	 Natahovací jednotka fólie 750 mm

•	 Automatika odříznutí a založení fólie

•	 Zásobník na 6 rolí fólie

•	 Hydraulicky nastavitelná otočná oj se spodním závěsem

•	 Osvětlení a blikače

•	 Pracovní světlomet

•	 Pneumatiky 15.0/55-17AW

•	 Plně automatické řízení programu PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky. 

Technické údaje:
•	 Hmotnost: 1.740 kg | Délka: 3.750 mm | Šířka: 2.700 mm | Výška: 3.030 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 2.760 mm)

•	 Potřeba oleje:  Standardní hydraulika: od 65 l/min. 

 Load Sensing:  od 65 l/min.

Základní vybavení / technické údaje

G5020
Ovíjecí stroj na kulaté balíky
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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:

•	 Pneumatiky 19.0/45-17 
Šířka se změní na 2.850 mm

•	 Load Sensing 
Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost.  
Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.

•	 Natahovací jednotka fólie kombinovaná 
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm; dodatečně je možné nastavit překrytí

•	 Hlídání fólie 
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie

•	 Provoz s jednou fólií 
Na konci jedné role fólie automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“.  
Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.  
Jen ve spojení s hlídáním fólie

•	 Pohon vývodovou hřídelí (bez hydraulického oleje) 
Skládá se z převodovky s čerpadlem, nasaditelné na vývodovou hřídel traktoru,  
zpětného filtru a nádrže hydraulického oleje 30 l

•	 Odkládací rohož 
Pro šetrné odložení balíků na pole

•	 Přídavný válec pro ovíjecí stůl 
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu.

•	 Stavěč balíků (vč. přídavného válce) 
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy.

•	 Dvouokruhové vzduchové brzdy

•	 Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou

•	 Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky

•	 Výstražný maják

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

Otočné podávací rameno lze perfektně nastavit na průměr balíků. Fólie je pákou nůžek přitlačována proti ostrému kapovacímu noži.

Při provozu s jednou fólií se sníží rychlost posuvu. Zvláště praktické: Transport dvou balíků.

Se stavěčem balíků jsou balíky odkládány na čelní stranu.  Odkládací rohož chrání balíky při odložení.



G5020 Inliner s dvojitým ovíjecím ramenem je s bočním závěsem tažen přímo za lisem. Tím se ušetří jeden traktor i jeden řidič. Díky řízení programu PROFI se celý 
pracovní postup odehrává plně automaticky.

Základní vybavení:
•	 Dvojité ovíjecí rameno

•	 Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl

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

•	 Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu

•	 Natahovací jednotka fólie 750 mm

•	 Automatika odříznutí a založení fólie

•	 Hlídání fólie 
Vypne ovíjení při přetržení nebo konci fólie.

•	 Zásobník na 6 rolí fólie

•	 Hydraulicky nastavitelná teleskopická otočná oj

•	 Osvětlení a blikače

•	 Pracovní světlomet

•	 Pneumatiky 15.0/55-17AW

•	 Plně automatické řízení programu PROFI
Všechny pracovní postupy se provádějí plně automaticky. 

Technické údaje:
•	 Hmotnost: 1.770 kg | Délka: 4.350 mm | Šířka: 2.700 mm | Výška: 3.030 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 2.760 mm)

•	 Potřeba oleje:  Standardní hydraulika: od 65 l/min. 

 Load Sensing:  od 65 l/min.

Základní vybavení / technické údaje

G5020 INLINER
Kombinovaný lisovací a ovíjecí stroj na kulaté balíky
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Automatické předávání balíku z lisu na ovíječ. Je možné připojení na všechny běžné typy lisů.

Balíky jsou ovinuty rychle a čistě.

Všechny funkce se provádějí plně automaticky.

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:
Potřebné dodatečné vybavení pro použití v provozu Inliner:

•	 Tažné zařízení pro ovíjecí stroj na kulaté balíky kompletní (typ lisu na vyžádání)

•	 Sada prodlužovacích kabelů a hydraulických hadic pro ruční ovládání lisu

•	Montážní sada pro plně automatický provoz Inliner 
Skládá se elektrických a hydraulických přípojných dílů pro lis na kulaté balíky

•	Montáž přípojných dílů 
Vyúčtování skutečně vynaloženého času

•	 Pneumatiky 19.0/45-17 
Šířka se změní na 2.850 mm

•	 Load Sensing 
Tlak a množství oleje se přizpůsobují potřebě. To zvyšuje energetickou účinnost a rychlost.  
Stroj může být používán i s traktory bez čerpadla Load Sensing.

•	 Natahovací jednotka fólie kombinovaná 
Pro šířky fólie 500 mm a 750 mm; dodatečně je možné nastavit překrytí

•	 Provoz s jednou fólií 
Na konci jedné role fólie automaticky přepne na „provoz s jednou fólií“.  
Přitom se sníží rychlost posuvu, takže je opět zaručeno 50 % překrytí.  
Jen ve spojení s hlídáním fólie

•	 Odkládací rohož 
Pro šetrné odložení balíků na pole

•	 Přídavný válec pro ovíjecí stůl 
Brání spadnutí balíku z ovíjecího stolu ve strmém terénu.

•	 Stavěč balíků (vč. přídavného válce) 
Balík se po ovíjení postaví při odložení na čelní stranu vpravo ve směru jízdy.

•	 Dvouokruhové vzduchové brzdy

•	 Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou

•	 Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky

•	 Kamerový systém

•	 Výstražný maják

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



24h

SÉRIE G50
Na poli

Ovíjecí stroje GÖWEIL jsou zárukou nejvyšší kvality. Aby odpovídaly vysokým nárokům pracovního dne na poli, je spolehlivost ovíječů kontrolována mnoha testy 
 vycházejícími z praxe. Ale především promyšlená řešení detailů činí ovíječe série G50 tak jedinečnými.

Ovíjení do řady

Ve svahu Servis

Transport 2 balíků

Ovíjení do řady:
Podstatnou úsporu času přináší „Ovíjení do řady“. Při něm se nakládací rameno bezprostředně po naložení balíku otočí zpět 
do nabírací pozice. Další balík může být nabrán okamžitě po odložení právě ovinutého balíku. 
Ve svazích: 
Optimální rozložení hmotnosti, nízká konstrukce a pevný ovíjecí stůl zaručují i ve strmých svazích maximální stabilitu 
a vhodnost použití ovíjecího stroje.
Transport 2 balíků: 
Jako mimořádně praktická metoda se osvědčuje transport dvou balíků. Když mají být ovinuté balíky odloženy na určité 
místo, zvedne se dodatečně ještě neovinutý balík nakládacím ramenem a ovine se pak přímo na místě, kde se balíky shro-
mažďují.
Servis: 
„Na nás se můžete spolehnout!“ Se servisní službou GÖWEIL jste vždy ideálně zajištěni. Servisní služba GÖWEIL zahrnuje: 
24 hodinový servis, originální náhradní díly a perfektně školený odborný personál – kdykoli pro Vás k dispozici.
Servisní hotline: +43 (0)7215 2131-0 | Servisní mail: service@goeweil.com
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SÉRIE G50
Klíčové údaje

G5010 G5012 G5020 G5020 Inliner
Dvojité ovíjecí rameno --- Série Série Série

Hydraulicky sklopný ovíjecí stůl Série Série Série Série

4 kusy dopravních pásů balíku s vedením pásu a 4 kusy vodicích válců balíku Série Série Série Série

Naložení balíku zepředu, odložení balíku dozadu Série Série Série Série

Natahovací jednotka fólie 750 mm Série Série Série Série

Natahovací jednotka fólie kombinovaná pro 500 a 750 mm Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Automatika odříznutí a založení fólie Série Série Série Série

Hlídání fólie Doplněk Doplněk Doplněk Série

Provoz s jednou fólií --- --- Doplněk Doplněk

Zásobník na 6 rolí fólie Série Série Série Série

Hydraulická otočná oj s manuálním ovládáním a spodním závěsem Série Série --- ---

Hydraulicky nastavitelná otočná oj se spodním závěsem --- --- Série ---

Hydraulicky nastavitelná teleskopická otočná oj --- --- --- Série

Osvětlení a blikače Série Série Série Série

Pracovní světlomet Série Série Série Série

Pneumatiky 15.0/55-17AW Série Série Série Série

Pneumatiky 19.0/45-17 Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Řízení – ovládání STANDARD STANDARD PROFI PROFI

Load Sensing --- --- Doplněk Doplněk

Pohon vývodovou hřídelí Doplněk Doplněk Doplněk ---

Odkládací rohož Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Přídavný válec pro ovíjecí stůl Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Stavěč balíků vč. přídavného válce Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Dvouokruhové vzduchové brzdy Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Hydraulické brzdy s tlakovou nádobou a pojistkou Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Hydraulické brzdy bez tlakové nádoby a pojistky Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

Výstražný maják Doplněk Doplněk Doplněk Doplněk

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

Kamerový systém --- --- --- Doplněk

Potřebné dodatečné vybavení pro provoz Inliner
Tažné zařízení pro ovíjecí stroj na kulaté balíky kompletní (typ lisu na vyžádání) --- --- --- Doplněk

Sada prodlužovacích kabelů a hydraulických hadic pro ruční ovládání lisu --- --- --- Doplněk

Montážní sada pro plně automatický provoz Inliner --- --- --- Doplněk

Montáž přípojných částí --- --- --- Doplněk

VY
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Série:  obsaženo v základním vybavení
Doplněk k dostání jako dodatečné vybavení
---:  není k dispozici



GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Göweil Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Rakousko
Tel.: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com
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