
pro kulaté a čtyřhranné balíky

Transportní zařízení 





GÖWEIL Maschinenbau GmbH 

Transportní zařízení na kulaté balíky
Od roku 1988 zastupuje jméno Göweil rozsáhlý program produktů 
v  oblasti ovíjecí a lisovací techniky. Další důležitou oblastí je výroba 
osvědčeného transportního zařízení na balíky. 

Veškeré stroje a zařízení se plánují, vyvíjí a vyrábějí přímo v sídle firmy 
v Kirchschlagu (Horní Rakousko).

V průběhu dvou desetiletí, se společnost Göweil  prosadila jako specia-
lista na výrobu zemědělských strojů. Díky extrémně vysokému  podílu 
exportu strojů a zařízení od firmy Göweil , jsou tyto produkty známy 
nejen v Evropě, ale také v zemích jako je Kanada, Egypt a Nový Zéland, 
kde se taktéž prezentují v praxi.

Ve vývoji a výrobě strojů i transportních zařízení spoléhá Göweil na 
dlouholeté zkušenosti a rozsáhlé Know - How svých zaměstnanců.

Všechny produkty Göweil jsou založeny na nejnovější technologii a 
určeny pro jejich individuální použití.
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•	 Zesílené hroty (Ø 42 mm, délka 1.100 mm)

•	 Tříbodová nástavba Kat. I a Kat. II

•	 Hmotnost: 45 kg

•	 D x š x V / 1.150 x 980 x 690  mm

Základní vybavení / Technické údaje

Transportní trn(špic) s ochranou hrotu

Všechny údaje v mm

Transportní trn(špic) je koncipován speciálně pro transport nezabalených kulatých 
balíků. Pomocí ochrany hrotu je TDE vhodný také pro silniční transport.

TDE 
Transportní trn jednoduchý 
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TDD 
TDD Transportní trn dvojitý 

Transportní trn byl vyvinut k transportování dvou nezabalených kulatých nebo hranatých balíků. 
Pomocí ochrany hrotu je TDD vhodný také pro silniční transport.  

•	 Zesílené	hroty	(Ø	42	mm,	délka	1.100	mm)

•	 Tříbodová	nástavba	Kat.	I	a	Kat.	II

•	 Hmotnost:	85	kg

•	 D	x	š x V / 1.150 x 2.000 x 690 mm

 Základní vybavení / Technické údaje
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Všechny údaje v mm

Pro kulaté nebo hranaté balíky
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BTGHY
Transportní vidle na kulaté balíky - hydraulické 

Slouží k transportu a skládání zabalených nebo nezabalených kulatých balíků. Pomocí integrovaných kuličkových ložisek hydraulicky ovládané otočné 
trubkové vidle, garantují obzvláště úsporný a bezeškodný pracovní postup. 

•	 Nezbytný je jednočinný nebo dvojčinný  hydrau-
lický okruh

•	 Pro průměr balíků od 900 do 1.800 mm

•	 Tříbodové uchycení Kat. I a II

•	 Maximální provozní tlak: 200 barů

•	 Hmotnost: 190 kg

•	 D x š x V / 1.600 x 1.300 x 960 mm

Základní vybavení / Technické údaje

Všechny  údaje v mm



Nástavbové varianty:
•	 Euro-rám

•	 Rychlo výměnná jednotka - Hauer Typ B

•	 Hydraulická nástavba Weidemann

•	 Další dle poptávky

Dodatečné vybavení:   

Výměnná sada- transportní trny (špice) na balíky. S touto sadou se dají 
trubkové vidle na kulaté balíky rychle vyměnit za transportní trny na 
balíky (zesílené hroty s průměrem 42 mm, délkou 1.100 mm), které jsou  
vhodné pro kulaté i hranaté balíky. 

Hroty nejsou přidělány na otočnou trubku, nýbrž přišroubovány 
odděleně. Tím je zajištěna skutečně robustní konstrukce, jak pro trubkové 
vidle na kulaté balíky tak pro transportní trny. 
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 Optimální uchopení balíku pomocí trubkových vidlí Možná varianta nástavby: tříbodová nástavba Kat. I a II

Nasazení ve stacionárním provozu Jednoduché nakládání přívěsů

Dodatečné vybavení: výměnné  transportní trny (špice)  Vhodné také pro transport hranatých balíků  
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RBG
Kleště na kulaté balíky

Jednoduché nakládání a stohování všech druhů balíků (siláž, seno, sláma). Pomocí zaoblené konstrukce je zaručen obzvlášť šetrný a jistý úchop. Žádné natáhnutí nebo poškození fólie díky rovnoměrně 
rozloženému tlaku na balík. Podstatnou vlastností je také štíhlá, krátká konstrukce, čímž zůstává těžiště velmi blízko u čelního nakladače. 

Základní vybavení / Technické údaje

•	 Nezbytný dvojčinný hydraulický okruh

•	 Pro průměr balíků od 1.000 - 1.600 mm, bez nástavby

•	 Maximální provozní tlak: 200 barů

•	  Hmotnost: 190 kg

•	 D x š x V / 1.200 x 1.360 x 800 mm

Bez nástavby

Všechny údaje v mm



1.

2.
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Těžiště blízko čelního nakladače Jednoduché nakládání přívěsů

Dodatečné vybavení: adaptér na malé balíky Možná varianta nástavby Kat. I a Kat. II

šetrné stohování pomocí zaoblené konstrukce Zaoblená konstrukce a otočná místa

Nástavbové varianty:
•	 Euro-rám

•	 Rychlo výměnná jednotka - Hauer typ B

•	 Hydraulická nástavba Weidemann

•	 Kramer/Schäffer

•	 JCB Q-Fit

•	 Claas Scorpion

•	 Tříbodová nástavba Kat. I a Kat. II

•	 Další dle poptávky    

Dodatečné vybavení:

Adaptér na malé balíky. šroubuje se na rám a slouží k transportu menších 
balíků (průměr od 900 – 1.400 mm).

1. Speciální forma ramen kleští zabraňuje při stohování poškození spo-
dního balíku. 

2. Při ovládání kleští se manipulační ramena pohybují nezávisle na  sobě a 
tím je zaručeno šetrné působení ramen na balík, zvláště při nepovedeném 
uchopení balíku, kdy jedno s ramen se již dotýká a druhé nikoli. Dojde k 
přiblížení vzdálenějšího ramene, aniž by došlo k pohybu balíku a tím je 
vyloučeno jeho poškození.
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DTR
Dvojitý transportní rám

Dvojitý transportní rám byl zkonstruován tak, aby se na tento rám daly přidělat rychle a bez námahy dva kusy transportních vidlí na kulaté balíky BTGME nebo BTGHA. 
Na jedné straně se transportní vidle namontují na hydraulicky výškově stavitelný vozík. Tak mohou být současně transportovány dva kulaté balíky s průměrem až do 1.600 mm. 

•	 Nezbytný dvojčinný hydraulický okruh

•	 Tříbodové uchycení Kat. II

•	 Maximální provozní tlak 200 barů

•	 Hmotnost (bez balíkových vidlí): 212 kg

•	 D x š x V / 400 x 2.440 x 1.050 mm

Transportní vidle bez balíků

Základní vybavení / Technické údaje

Všechny údaje v mm



Dvojitý transportní rám byl zkonstruován tak, aby se na tento rám daly přidělat rychle a bez námahy dva kusy transportních vidlí na kulaté balíky BTGME nebo BTGHA. 
Na jedné straně se transportní vidle namontují na hydraulicky výškově stavitelný vozík. Tak mohou být současně transportovány dva kulaté balíky s průměrem až do 1.600 mm. 

Funkční popis:

Pomocí transportních vidlí, které jsou namontovány na hydraulicky  
stavitelném vozíku, se zachytí první balík a zvedne se hydraulikou  až do 
380 mm. 

Bez toho aby se první balík musel znovu položit, je naložen i druhý balík. 
Jelikož je první balík již nazdvižen, při nakládání druhého je poškození 
balíku vyloučeno. 
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1. Zachycení prvního balíku >> 2. Hydraulický vozík zdvihá balík až do 380 mm >>

3. Současné zachycení druhého balíku >> 4. Dva balíky naloženy >>

5. Současné odložení dvou balíků na skládku Nasazení s BTGHA
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Rychlouzávěr pro nastavení šířky

Sklopené vidle pro silniční transport

Základní vybavení / Technické údaje

BTGME 
Transportní vidle na kulaté balíky mechanické

Tyto vidle jsou vhodné  pro šetrný transport již ovinutých kulatých balíků. šíře vidlí se dá pomocí rychlouzávěru mechanicky nastavit v 50 mm odstupech. 
Transportní ramena vidlí na kulaté balíky se mohou pro silniční transport svisle sklopit .

•	 Pro průměr balíků od 1.000 - 1.800 cm

•	 Tříbodové uchycení Kat. I a II

•	 Hmotnost: 90 kg

•	 Vysoce dimenzovaná trubka / Ø110 mm

•	 D x š x V / 1.350 x 110 x 970 mm

Všechny údaje v mm
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850

 Základní vybavení / Technické údaje
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BTGHA
Transportní vidle na kulaté balíky s funkcí postavení balíků

Tyto vidle byly zkoncipovány pro transport a speciálně k postavení balíků při skladování. 
Tak se mohou balíky odvézt a obzvlášť šetrným způsobem z čelní strany odložit a skladovat.

•	 Nezbytný jednočinný hydraulický okruh   

•	 Pro průměr balíků od 1.000 - 1.800 mm

•	 Tříbodové uchycení Kat. I a II

•	 Vysoce dimenzovaná trubka / Ø110 mm

•	 Maximální provozní tlak 200 barů / hmotnost 125 kg

•	 D x š x V / 1.350 x 1.100 x 970  mm

Dodatečné vybavení: 
Hydraulické nastavení šíře vidlí 

šíře je plynule nastavitelná pomocí dvou hydraulických pístů. 
Dvojčinný hydraulický okruh pro nastavení šířky je nezbytný. 

Odjištění sklopných trubek pro funkci postavení probíhá pomocí dvou hydraulických pístů.

Mechanicky nastavitelná šíře v 50 mm odstupech

Všechny údaje v mm
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BTGQU
Kleště pro čtyřhranné balíky

Slouží speciálně k transportování a stohování čtyřhranných balíků. BTGQU jsou ale samozřejmě také vhodné pro transport všech kulatých balíků. 
Speciální forma zakulacených, vysoce dimenzovaných svíracích ramen garantuje šetrné sevření všech balíků bez poškození. 

•	 Nezbytný dvojčinný hydraulický okruh

•	 Tříbodová nástavba Kat. I a Kat. II

•	 Euro-rám

•	 Vedení svíracích ramen nenáročné na údržbu

•	 Maximální provozní tlak: 200 barů

•	 Hmotnost: 310 kg

•	 D x š x V / 1.600 x 2.240 x 680  mm

Základní vybavení / Technické údaje

Všechny údaje v mm
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Uchopení dvou balíků Jednoduché naložení přívěsu

Nasazení ve stacionárním provozu Nasazení s kulatým balíkem

Manuálně nastavitelná svěrací šíře o 240 mm Možná nástavbová varianta: Claas Scorpion

Nástavbové varianty:
•	 JCB Q-Fit

•	 Claas Scorpion

•	 Volvo BM

•	 Manitou

•	 Hydrema

•	 Další dle poptávky 

Funkční popis:

Díky velkému rozevření kleští se dají transportovat a stohovat čtyřhranné 
balíky do 2.100 mm a kulaté balíky do 2.000 mm. Nejmenší svěrací šíře je 
700 mm – tak se mohou bez problémů sevřít také menší balíky. 

šikmá svírací ramena garantují bezpečný úchop a zabraňují natáhnutí 
nebo poškození fólie.   
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