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G-1 F125

BASISUITVOERING excl. BTW

HYDRAULIEK
Load Sensing (kan ook met tractoren zonder LS-pomp worden gebruikt)

€ 73.411,–

PICKUP
Curvebaanloze pendel-pickup, DIN harkbreedte: 2,20 m, tandenrijen: 6, tandenafstand: 51 mm, 
kunststof afstrijker, dubbele-rollen-neerhouder, tastwielen met luchtbanden
TOEVOERSYSTEEM
8-sterren mega rotor, hydraulische zwenkbodem, snij-inrichting met 30 messen, snijlengte: 
35 mm, hydraulische balkbeveiliging
PERSKAMER 
18 inwendig verstevigde stalen rollen (4 mm) voorzien van 2 rijen pendelrollenlagers, waarvan 
een reinigingsrol en een rol met hydraulische koppeling
BINDING
Folie- en netbinding, hydraulisch instelbare remrol, automatische bewaking
DISSEL: Handmatig verstelbaar voor boven- en benedenkoppeling
ONDERSTEL & BANDEN 
Enkele as, banden 500/60-R22,5 FLI, remsysteem: naar keuze tweeleiding-drukluchtremsysteem 
of hydraulisch remsysteem
AANDRIJVING
Toerental aftakas: 1000 omw/min, AFC-Auto Flow Control: gedeeld aandrijfconcept, 
 overbelastingsbeveiliging met twee nokkenschakelkoppelingen, hoofdaandrijfketting perskamer: 
ASA 100 HE, nevenaandrijving perskamer: ASA 80 HE, rotor: ASA 80 Triplex, pickup: ASA 80 HE
ONDERHOUD: Volledig automatische centrale smering voor vet en olie
CAMERASYSTEEM
Bestaande uit 2 camera’s voor bewaking van de foliebinding en het balen afwerpen,  
incl. kleurenbeeldscherm
BESTURING: Volledig automatische programmabesturing PROFI

RONDEBALENPERS
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Programmabesturing PROFI

VEREISTE AANSLUITINGEN
Load-Sensing-aansluiting (voor LS-werking)
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de rondebalenpers
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper
Voor de elektrische voeding van de machine wordt de meegeleverde kabelboom gebruikt

Alle gegevens in mm

G-1 met dubbele bindingG-1 met enkele binding

8-sterren mega rotor

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 5.580 kg Hoogte enkele binding 2.680 mm
Lengte 4.735 mm Hoogte dubbele binding 2.830 mm
Breedte (500/60-R22,5 FLI) 2.550 mm Baaldiameter 1,25 m
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150 mm

G-1 F125

PERSKAMER

AFC – AUTO FLOW CONTROL

Aandrijving 
rotor

 Aandrijving 
 perskamer

PENDEL-PICKUP

8-STERREN MEGA ROTOR

FOLIE- & NETBINDING BALENVANGER

HYDRAULISCHE KOPPELING

RONDEBALENPERS

Hydraulische koppeling

Reinigingsrol
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden (voor profiel zie pagina 99 – Bij bestelling aangeven!)
500/60-R22,5 FL630 Plus (meerprijs t.o.v. standaardbanden) € 824,–
600/50-R22,5 (meerprijs voor standaardbanden) € 802,–

600/50-R22,5 FL630 Plus (meerprijs t.o.v. standaardbanden) € 1.488,–
710/45-R22,5 (meerprijs voor standaardbanden) € 1.214,–
710/40-R22,5 FL630 Plus (meerprijs t.o.v. standaardbanden) € 1.890,–
Zwenkbare tastwielen: Meerprijs op basisuitrusting “Tastwielen met luchtbanden” € 306,–
Extra messen-set
Set bestaande uit 30 tweesnijdende messen € 851,–

Balenhelling
Met de balenhelling wordt de baal buiten het zwenkbereik van de achterklep 
 afgeworpen. Het is niet nodig om de machine achteruit te zetten.

€ 576,–

Dubbele binding voor net en folie
De baal wordt tegelijk door twee netten of mantelfolie gebonden.
Daardoor wordt de bindtijd van de baal met de helft verkort.

€ 4.064,–

Hydraulische knikdissel
Hydraulische knikdissel met twee dubbelwerkende cilinders € 959,–

Hydraulische knikdissel met vering
Hydraulische knikdissel zorgt voor optimaal rijcomfort € 2.638,–

Aandrijfas compleet
Hydraulische aandrijving bergop, automatische remfunctie bergaf, ABS-systeem
Automatische regeling, parameters instelbaar op de terminal

€ 23.755,–

Led-werkschijnwerper € 129,–
Doseereenheid inkuilmiddel
Bestaande uit 100 l-tank, 2-punts-afzuiging (volledig legen), pomp met filter, 
 elektronische debietmeting, 2 sproeiers 0,1 in roestvrijstalen uitvoering

€ 2.936,–

Reinigingsinstallatie met perslucht
Bestaat uit persluchtslang en persluchtpistool en dient voor de reiniging van  
de rondebalenpers. Uitsluitend in combinatie met persluchtremsysteem!

€ 318,–

Balenvanger – Maakt het afwerpen van balen op hellingen makkelijker
Attentie! Kan niet in combinatie met de balenhelling worden gebruikt. € 1.784,–

Trekoogvarianten: A, C, D, F (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Zwaailicht (hoogte enkele binding: 2.860 mm // Hoogte dubbele binding: 2.915 mm) € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 249,–
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G-1 F125

VOORDELEN / KENMERKEN:
• Doseerapparaat voor melkzuurbacteriën
• Geschikt voor licht corrosieve zuren
• Zelfaanzuigende pomp met filter, doorstroommeter  

en elektrische toerentalregelaar
• Twee sproeiers
• De doseereenheid kan via de pickup en / of intrekrol  

worden in- en uitgeschakeld
• Kijkglas om hoeveelheid te controleren
• Display voor het weergeven van de hoeveelheid l/h,  

teller voor dagelijkse hoeveelheid
• Dosering in te stellen met elektr. toerentalregelaar
• Te kalibreren voor zuren van verschillende viscositeit
• Technische gegevens: 

Doseercapaciteit: 20 – 150 l/h 
Aandrijving: gelijkstroom 12 Volt (DC) 
Inhoud reservoir: 100 l, met volledig legen

AANDRIJFAS
VOORDELEN / KENMERKEN:
• Maximale veiligheid en maximaal comfort in elke positie: 

bergop en bergaf
• Met het sensorsysteem dat in de dissel is geïntegreerd, 

worden de bedrijfsmodi aandrijven, neutraal,  
remmen geheel automatisch aangestuurd

• De chauffeur kan zich daardoor volledig richten  
op zijn werk

• De chauffeur wordt op het overzichtelijke display  
constant geïnformeerd over alle relevante parameters

• Het systeem zorgt voor maximale trekkracht  
en 100 % bodembescherming 

SYSTEEMVEREISTEN VOOR HET TREKVOERTUIG
• Persolietoevoer vanaf Power-Beyond (LS)
• Olietransportcapaciteit bij G-1F125 G5040 Kombi: 120 l/min
• Olietransportcapaciteit bij G-1F125: 60 l/min
• Bedrijfsdruk: 190 bar
• Signaal van 12 Volt bij achteruitrijden
• Signaal van 12 Volt bij remlicht
• Stroomtoevoer 12 Volt
• Vangmuil kogelkop (K80)

DOSEEREENHEID INKUILMIDDEL

Trekker
Stroomvoorziening 12 V

Besturingssignalen V / N / R / B

Elektronische 
besturing

RONDEBALENPERS
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G-1 F125 KOMBI

BASISUITVOERING excl. BTW

HYDRAULIEK
Load Sensing (kan ook met tractoren zonder LS-pomp worden gebruikt)

€ 112.121,–

PICKUP
Curvebaanloze pendel-pickup, DIN harkbreedte: 2,20 m, tandenrijen: 6, tandenafstand: 51 mm, 
kunststof afstrijker, dubbele-rollen-neerhouder, tastwielen met luchtbanden
TOEVOERSYSTEEM
8-sterren mega rotor, hydraulische zwenkbodem, snij-inrichting met 30 messen,
Snijlengte: 35 mm, hydraulische balkbeveiliging
PERSKAMER 
18 inwendig verstevigde stalen rollen (4 mm) voorzien van 2 rijen pendelrollenlagers,  
waarvan een reinigingsrol en een rol met hydraulische koppeling
BINDING
Folie- en netbinding, hydraulisch instelbare remrol, automatische bewaking
DISSEL: Handmatig verstelbaar voor boven- en benedenkoppeling
ONDERSTEL & BANDEN 
Tandemasonderstel, banden 520/50-R17 FLT, remsysteem: naar keuze tweeleiding- 
drukluchtremsysteem of hydraulisch remsysteem
AANDRIJVING
Toerental aftakas: 1000 omw/min, AFC-Auto Flow Control: gedeeld aandrijfconcept,  
overbelastingsbeveiliging met twee nokkenschakelkoppelingen, hoofdaandrijfketting perskamer: 
ASA 100 HE, nevenaandrijving perskamer: ASA 80 HE, rotor: ASA 80 Triplex, pickup: ASA 80 HE
ONDERHOUD: Volledig automatische centrale smering voor vet en olie
CAMERASYSTEEM
bestaande uit 2 camera’s voor bewaking van de foliebinding en het balen afwerpen,  
incl. kleurenbeeldscherm  
BESTURING: Volledig automatische programmabesturing PROFI
WIKKELMACHINE G5040 KOMBI
Dubbele wikkelarm, hydraulisch verrijdbare wikkeltafel, balen afwerpen naar achteren, 4 stuks
Balentransportbanden met bandgeleiding, 4 stuks balengeleidingsrollen, folievoorrekunit voor 
750 mm, inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie, foliecontrole, 
 hydraulisch verlaagbaar foliemagazijn voor max. tien rollen folie, led-werkschijnwerper wikkeltafel
Extra rol voor wikkeltafel
WERKING MET ÉÉN FOLIEROL
Schakelt automatisch om naar “Werking met één folie” op het einde van een folie resp. als de folie 
van een rol scheurt.
De aanvoersnelheid wordt gereduceerd, zodat weer een overlapping van 50 % gegarandeerd is.

PERS-WIKKELCOMBINATIE
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VEREISTE AANSLUITINGEN
Load-Sensing-aansluiting (voor LS-werking)
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de pers-wikkelcombinatie
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper
Voor de elektrische voeding van de machine wordt de meegeleverde kabelboom gebruikt

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 7.860 kg Hoogte enkele binding 2.810 mm
Lengte 7.130 mm Hoogte dubbele binding 2.865 mm
Breedte (520/50-R17 FLT) 2.990 mm Baaldiameter 1,25 m

Draadloze programmabesturing PROFI met camerasysteemBalen afwerpen

G-1F125 Kombi met enkele binding G-1F125 Kombi met dubbele binding

Alle gegevens in mm
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G-1 F125 KOMBI

AANDRIJFAS
VOORDELEN / KENMERKEN:
• Maximale veiligheid en maximaal comfort in elke positie: 

bergop en bergaf
• Met het sensorsysteem dat in de dissel is geïntegreerd, 

worden de bedrijfsmodi aandrijven, neutraal,  
remmen geheel automatisch aangestuurd

• De chauffeur kan zich daardoor volledig richten  
op zijn werk

• De chauffeur wordt op het overzichtelijke display  
constant geïnformeerd over alle relevante parameters

• Het systeem zorgt voor maximale trekkracht  
en 100 % bodembescherming 

SYSTEEMVEREISTEN VOOR HET TREKVOERTUIG
• Persolietoevoer vanaf Power-Beyond (LS)
• Olietransportcapaciteit bij G-1 F125 Kombi: 120 l/min
• Olietransportcapaciteit bij G-1 F125: 60 l/min
• Bedrijfsdruk: 190 bar
• Signaal van 12 Volt bij achteruitrijden
• Signaal van 12 Volt bij remlicht
• Stroomtoevoer 12 Volt
• Vangmuil kogelkop (K80)

DOSEEREENHEID INKUILMIDDEL

Trekker
Stroomvoorziening 12 V

Besturingssignalen V / N / R / B

Elektronische 
besturing

PERS-WIKKELCOMBINATIE

VOORDELEN / KENMERKEN:
• Doseerapparaat voor melkzuurbacteriën
• Geschikt voor licht corrosieve zuren
• Zelfaanzuigende pomp met filter, doorstroommeter  

en elektrische toerentalregelaar
• Twee sproeiers
• De doseereenheid kan via de pickup en / of intrekrol  

worden in- en uitgeschakeld
• Kijkglas om hoeveelheid te controleren
• Display voor het weergeven van de hoeveelheid l/h,  

teller voor dagelijkse hoeveelheid
• Dosering in te stellen met elektr. toerentalregelaar
• Te kalibreren voor zuren van verschillende viscositeit
• Technische gegevens: 

Doseercapaciteit: 20 – 150 l/h 
Aandrijving: gelijkstroom 12 Volt (DC) 
Inhoud reservoir: 100 l, met volledig legen
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Zwenkbare tastwielen
Meerprijs op basisuitrusting “Tastwielen met luchtbanden“ € 306,–

Extra messen-set
Set bestaande uit 30 tweesnijdende messen € 851,–

Dubbele binding voor net en folie
De baal wordt tegelijk door twee netten of mantelfolie gebonden. 
Daardoor wordt de bindtijd van de baal met de helft verkort.

€ 4.065,–

Hydraulische knikdissel
Hydraulische knikdissel met twee dubbelwerkende cilinders € 959,–

Hydraulische knikdissel met vering
Hydraulische knikdissel zorgt voor optimaal rijcomfort € 2.638,–

Aandrijfas compleet 
Hydraulische aandrijving bergop, automatische remfunctie bergaf, ABS-systeem
Automatische regeling, parameters instelbaar op de terminal

€ 23.755,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Balen nadraaien
Na het wikkelproces draait de baal door – de folieuiteinden komen beter te liggen € 315,–

Afwerpmat
Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen € 923,–

Balenneerzetter 
Na het wikkelproces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien 
rechts op zijn voorkant neergezet

€ 1.200,–

Doseereenheid inkuilmiddel
Bestaande uit 100 l-tank, 2-punts-afzuiging (volledig legen), pomp met filter, 
 elektronische debietmeting, 2 sproeiers 0,1 in roestvrijstalen uitvoering

€ 2.936,–

Reinigingsinstallatie met perslucht
Bestaat uit persluchtslang en persluchtpistool en dient voor de reiniging van de  
pers voor ronde balen – Uitsluitend in combinatie met persluchtremsysteem!

€ 318,–

Trekoogvarianten: A, C, D, F (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Zwaailicht (hoogte enkele- & dubbele binding: 3.015 mm) € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 249,–
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G5040 KOMBI

BASISUITVOERING (zonder rondebalenpers) excl. BTW

Load Sensing
Kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden

€ 44.363,–

Dubbele wikkelarm
Hydraulisch verrijdbare wikkeltafel
Extra rol voor wikkeltafel
4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen
Balen worden aan de achterkant afgeworpen
Folievoorrekunit 750 mm
Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Foliecontrole
Werking met één folierol
Hydraulisch verlaagbaar foliemagazijn voor max. 10 rollen folie
In hoogte verstelbare trekdissel voor boven- en onderkoppeling
Tandemasonderstel met banden 520/50-R17 FLT
Tweeleiding-drukluchtremsysteem of hydraulisch remsysteem
Bij bestelling aangeven!
Aanbouwdelen voor de betreffende rondebalenpers
Led-werkschijnwerper
Volledig automatische programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 5.400 – 7.700 kg Baaldiameter 0,90 – 1,50 m
Totale lengte 6.870 – 7.800 mm Balenbelading zonder wikkelproces (hooi, stro) tot 2,00 m
Totale breedte 2.990 mm Olie vanaf 60 l/min bij 190 bar
Totale hoogte 2.800 – 3.350 mm Balengewicht max. 1.800 kg

PERS-WIKKELCOMBINATIE

Programmabesturing PROFI
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW 

Folievoorrekunit gecombineerd 
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Balen nadraaien 
Na het wikkelproces draait de baal door – de folieuiteinden komen beter te liggen € 315,–

Afwerpmat: Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen € 923,–
Balenneerzetter 
Na het wikkelproces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien 
rechts op zijn voorkant neergezet

€ 1.200,–

Dissel – lange uitvoering: 200 mm langer dan de standaarddissel € 156,–
Camerasysteem – Vereiste aansluiting: 12 Volt combistekker DIN ISO 4165 € 662,–
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Trekoogvarianten: A, B, C, D, F (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

Persmontage netto
In de fabriek: De pers wordt door de klant beschikbaar gesteld  
(aanvoerkosten pers voor rekening van de klant)

€ 1.707,–
Bij de klant: Voor de montage moet één persoon en een 5.000 kg kraan ter  
beschikking worden gesteld (pers wordt voor inbouw tot ca. 1,5 m opgehesen).

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine 
Load-Sensing-aansluiting (alleen voor LS-werking noodzakelijk)
3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Zwaailicht (hoogte plus 200 mm) € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 254,–
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LT-MASTER

BASISUITVOERING excl. BTW

Dubbele wikkelarm

€ 243.133,–

Foliebinding gecombineerd met netbinding

Boordhydrauliek met oliekoeler

Hydraulische bandenvoorspanning

Terugvoerband voor evt. brokkelverlies

Geïntegreerde stortbak (werkbreedte 3,50 m)

Hydraulisch verrijdbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Balen worden aan de voorkant via een hydraulische hellingbaan op het veld afgeworpen

In hoogte verstelbare trekdissel

Folievoorrekunit 500 mm en 750 mm gecombineerd met een overlappingsinstelling

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliecontrole

Werking met één folierol

Tandemasonderstel met vering en banden 355/50 R22,5 

Hydraulisch verlaagbaar foliemagazijn voor max. 18 rollen folie

Led-werkschijnwerper
Tweeleiding-persluchtremsysteem (voor tot 80 km/uur) of hydraulisch remsysteem
Bij bestelling aangeven! 
Variabele balenmaat (enkel bij foliebinding)
Traploos instelbare balenmaat van 0,60 – 1,15 m 
Camerasysteem
De vier camera’s zijn zo gepositioneerd dat men de perskamer van boven, de opvoerband, 
de wikkeltafel alsmede de achterkant van de machine (in rijrichting rechts) kan zien.
Waterinspuiting voor perskamer
Bestaat uit magneetklep, slangaansluiting en instelbare sproeiers. Voor het bijmengen 
van water bij droge materialen
Extra draadloze drukknopzender voor het afwerpen van balen

Volledig automatische centrale smering voor olie en vet
Volledig automatische programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

PERS-WIKKELCOMBINATIE
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OPBOUW VAN DE MACHINE

1. Juiste positionering en dissel uitzwenken 2. Steunen uitschuiven

4. Wanden van de opvoerband en van de stortbak opklappen

6. De LT-Master is na drie minuten klaar voor gebruik! 5. Balenhelling omlaag klappen

3. Stortbak omlaag zetten

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 dubbelwerkende en 1 enkelvoudige aansturing voor de zwenkdissel
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper
Voor de elektrische voeding van de machine wordt de meegeleverde kabelboom gebruikt
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TRANSPORTPOSITIE WERKPOSITIE

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 15.930 kg
Lengte 11.580 mm
Breedte 2.550 mm
Hoogte 4.000 mm
Baaldiameter van 0,60 tot 1,15 m

BENODIGD VERMOGEN VOOR HET TREKVOERTUIG

Olie zwenkdissel 10 l bij 200 bar
Benodigd vermogen minimaal 90 kW

PERS-WIKKELCOMBINATIE
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Elektrische aandrijving
Bestaat uit een 90 kW-elektromotor die langzaam opstart. Compleet met schakelkast, 
bedrading, voetstuk met verbindingsstukken om te stapelen, noodstop en hoofdschakelaar
Vereiste aansluiting voor elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 125 A, beschermingsgraad IP55

€ 18.891,–

Niet-geijkt weegsysteem
Bestaat uit weegtafel, display en etikettenprinter
Prijs alleen geldig in combinatie met aanschaf van LT-Master

€ 8.713,–

Geijkt weegsysteem
Bestaat uit weegtafel, display en etikettenprinter op aanvraag

Hellingbaan met balenneerzetter
De baal kan op de voorkant behoedzaam (links of rechts) worden neergezet,  
resp. naar voren worden neergelegd

€ 11.919,–

Doseereenheid inkuilmiddel
LSP junior NK (zuurbestendig), pomp met filter, elektronische debietmeting  
Dosistar VD 390, 2 sproeiers 0,1 in roestvrijstalen uitvoering alsmede aanzuigslang  
voor het aanzuigen uit de tank. Attentie! Tank wordt niet meegeleverd

€ 2.832,–

Inkuilmiddeltank
450 liter rvs-tank gemonteerd op de machine € 2.950,–

Trekoogvarianten: A, B, C, D, E, G (overzicht zie pagina 98)
Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

ATTENTIE!
Alle prijzen betreffende de pers-wikkelcombinatie LT-Master zijn nettoprijzen!

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Zwaailicht € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto op aanvraag

Programmabesturing PROFIHellingbaan met balenneerzetter
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1750 mm

G1015

BASISUITVOERING excl. BTW

Load-Sensing 
kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden

€ 15.927,–

Enkele wikkelarm 

Driepuntsaanbouw cat. II en III

Hydraulisch zwenkbare armen voor het opnemen en afwerpen van de balen

2 stuks balengeleidingsrollen

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 1 rol folie

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD
De functies voor het opnemen en afwerpen van balen worden handmatig bestuurd 
met de elektronische joystick. De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen 
en afsnijden” gebeuren automatisch.

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 985 kg
Lengte 2.220 mm
Breedte 1.800 mm
Hoogte 2.355 mm
Opening rollen 1.750 mm
Baaldiameter 0,90 – 1,60 m
Balengewicht max. 1.200 kg
Olie vanaf 20 l/min bij max. 190 bar

Programmabesturing STANDARD

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Aansluitingen voor de hydraulische topstang
De bediening van de hydraulische topstang gebeurt direct via de programmabesturing 
van de wikkelmachine 

€ 418,–

Steunrol 
De lengte verandert naar: 2.370 mm / De hoogte verandert naar: 2.505 mm € 385,–

Balenneerzetter
Bediening via de programmabesturing € 880,–

Tegengewicht
Ca. 60 kg € 210,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Licht- en knipperlichtinstallatie € 307,–
Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas,  
een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

€ 1.719,–

AANBOUWVARIANTEN
Euro-vangraam € 151,–
Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX € 269,–

Dieci, Dieci Dedalus, Manitou, JCB Q-Fit, JCB 515-40 Q-Fit, Weidemann hydraulisch, 
Kramer, Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, 
Zettelmeyer 602, CAT 907H / Liebherr L507, Faresin, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C

€ 453,–

Andere aanbouwtypen op aanvraag
Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
Load-Sensing-aansluiting (alleen voor LS-werking noodzakelijk)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 99,–
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G2020

BASISUITVOERING excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 17.483,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname en -afwerpen aan achterzijde

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 4 rollen folie

Dissel aanhanger (in hoogte verstelbaar)

Banden 380/55-17AW

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD
De functies voor het opnemen en afwerpen van balen worden handmatig bestuurd met de 
elektronische joystick. De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” 
gebeuren automatisch.

Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.150 kg *Baaldiameter 0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm

Lengte 3.885 mm *Baaldiameter 0,90 – 1,35 m (de hoogte verandert naar 2.760 mm)
Breedte 2.440 mm Olie vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
Hoogte 3.010 mm Balengewicht max. 1.400 kg

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE

*Bij bestelling aangeven!
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Folievoorrekunit gecombineerd 
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks € 174,–
Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie, pomp, retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie € 1.719,–

Groothoek koppelingsas (eenzijdig) € 534,–
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Trekooguitvoering: B (overzicht zie pagina 98) volgens overzicht

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine  
(vervalt bij aftakas-aandrijving)
3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 99,–
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G3010 STANDARD

BASISUITVOERING excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 10.862,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Afwerpen van de baal naar links en rechts

Folievoorrekunit 750 mm

Driepuntsaanbouw cat. II

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine  
(vervalt bij aftakas-aandrijving)

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 99,–

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 680 kg Baaldiameter 0,90 – 1,60 m
Lengte 2.705 mm Olie vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
Breedte 1.720 mm Balengewicht max. 1.800 kg
Hoogte 2.670 mm

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW 

Draadloze programmabesturing STANDARD en led-werkschijnwerper
Met wikkelarmomwentelings- en balenteller. De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie 
aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch en de functie “Afwerpen van de baal” 
wordt met een druk op de knop geactiveerd.
Uitsluitend in combinatie met een inrichting voor het automatische afsnijden  
en aanbrengen van folie.
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct  
snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²

€ 3.496,–

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie € 1.798,–
Volledig automatische programmabesturing PROFI en led-werkschijnwerper
Met wikkelarmomwentelings- en balenteller. Alle arbeidsprocessen worden volledig 
automatisch uitgevoerd.
Uitsluitend in combinatie met een inrichting voor het automatische afsnijden  
en aanbrengen van folie.
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct  
snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²

€ 5.627,–

Draadloze afstandsbediening
Uitsluitend in combinatie met de volledig automatische programmabesturing PROFI
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de 
 handterminal (12 V / 10 A)

€ 1.720,–

Wikkelarmomdraaiings- en balenteller
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct  
snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²

€ 903,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld 
Alleen in combinatie met de programmabesturing Standard of Profi

€ 404,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is
Alleen in combinatie met de programmabesturing Standard of Profi

€ 1.723,–

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks € 174,–
Licht- en knipperlichtinstallatie – Vereiste aansluiting: 7-polige stekkerdoos voor de 
hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper) € 307,–

Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk
4 kW elektromotor, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie compleet gemonteerd
Vereiste aansluiting elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, beschermingsgraad IP55

€ 2.046,–

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas, een 
retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

€ 1.719,–

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk
8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie € 3.446,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
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G3010 EXCLUSIV

BASISUITVOERING excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 17.202,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname rechts – in of tegen de rijrichting

Afwerpen van de baal links (rechts alleen in hefvork mogelijk)

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Driepuntsaanbouw cat. II

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD
De functie “Balenopname” wordt handmatig met de elektronische joystick bestuurd.
De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch  
en de functie “Afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd

Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 880 kg Baaldiameter 0,90 – 1,60 m
Lengte 2.705 mm Olie vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
Breedte 1.825 mm Balengewicht max. 1.800 kg
Hoogte 2.670 mm Balengewicht met opnemer max. 1.100 kg

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Volledig automatische programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd
Meerprijs op programmabesturing Standard

€ 2.133,–

Draadloze afstandsbediening
Uitsluitend in combinatie met de volledig automatische programmabesturing PROFI  
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de 
 handterminal (12 V / 10 A)

€ 1.720,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks € 174,–
Licht- en knipperlichtinstallatie – Vereiste aansluiting: 7-polige stekkerdoos voor  
de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper) € 307,–

Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk
4 kW elektromotor, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie compleet gemonteerd
Vereiste aansluiting elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, beschermingsgraad IP55

€ 2.046,–

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas,  
een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

€ 1.719,–

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk
8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie € 3.446,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine  
vervalt bij aftakas-aandrijving
3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm2

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 99,–
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G3010 FARMER

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie) excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 22.237,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 balengeleidingsrollen

Afwerpen van de baal links en rechts 

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas 

Afneembare, hydraulische knikdissel

Foliemagazijn voor 3 rollen folie

Banden 300/80-15,3 AW
1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie)
8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie 
Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD
De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch  
en de functie “Afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd

Programmabesturing STANDARD
TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.450 kg Baaldiameter 0,90 – 1,60 m
Lengte 5.260 mm Olie Eigen olievoorziening
Breedte 1.950 mm Balengewicht max. 1.800 kg
Hoogte 2.990 mm (bij uitgeschoven liftas)

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 380/55-17 AW
De breedte verandert naar 2.130 mm € 334,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks € 174,–
Brandstofjerrycan 10 l met houder € 159,–
Onderkoppeling € 265,–
Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

VEREISTE AANSLUITINGEN
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–
Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–
Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–
Zwaailicht € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 99,–
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G3010 PROFI

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie) excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 30.492,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen

Afwerpen van de baal links en rechts

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas 

Afneembare, hydraulische knikdissel

Foliemagazijn voor 16 rollen folie

Banden 380/55-17 AW
3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor,  
watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie
Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper
Volledig automatische, draadloze programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.670 kg Baaldiameter 0,90 – 1,60 m
Lengte 5.610 mm Olie Eigen olievoorziening
Breedte 2.410 mm Balengewicht max. 1.800 kg
Hoogte 3.030 mm bij uitgeschoven liftas

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE

Programmabesturing PROFI
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 520/50-R17 AW FLT
Breedte wijzigt naar 2.545 mm, hoogte wijzigt naar 3.090 mm (bij uitgeschoven liftas) € 643,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol (per stuk) – maximaal 2 stuks € 174,–
Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental € 664,–

Asvering € 1.052,–
Onderkoppeling € 265,–
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

VEREISTE AANSLUITINGEN
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)
3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–
Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–
Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–
Zwaailicht € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 99,–
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G5010

BASISUITVOERING excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 20.056,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen 

Balenopname van voren, balen afwerpen aan achterzijde

Folievoorrekunit 750 mm 

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 6 rollen folie

Hydraulische verstelbare trekboom met handmatige bediening en onderkoppeling

Banden 380/55-17 AW

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD
De functie “Balenopname” wordt handmatig met de elektronische joystick bestuurd.  
De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch  
en de functie “Afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd.

Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.620 kg *Baaldiameter 0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm

Lengte 3.870 mm *Baaldiameter 0,90 – 1,35 m de hoogte verandert naar 2.785 mm

Breedte 2.730 mm Olie vanaf 20 l/min bij max. 190 bar
Hoogte 3.060 mm Balengewicht max. 1.800 kg

*Bij bestelling aangeven!

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 480/45-17 AW 
De breedte verandert naar 2.860 mm € 643,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas,  
een retourfilter en een 35 l tank voor hydraulische olie

€ 2.161,–

Extra rol voor wikkeltafel
Voorkomt dat de baal op steile hellingen van de wikkeltafel valt € 310,–

Afwerpmat (incl. extra rol)
Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen € 916,–

Balenneerzetter (incl. extra rol)
Na het wikkelproces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien 
rechts op zijn voorkant neergezet

€ 1.510,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm) € 412,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

Demonstratie en invoering netto € 191,–

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)
1 dubbelwerkend regelapparaat voor de zwenkdissel

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper
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G5012

BASISUITVOERING excl. BTW

Dubbele wikkelarm

€ 23.175,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel

4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen

Balenopname van voren, balen afwerpen aan achterzijde

Folievoorrekunit 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Foliemagazijn voor 6 rollen folie

Hydraulische verstelbare trekboom met handmatige bediening en onderkoppeling

Banden 380/55-17 AW

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD 
De functie “Balenopname” wordt handmatig met de elektronische joystick bestuurd.  
De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch 
en de functie “Afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd.

Programmabesturing STANDARD

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.740 kg *Baaldiameter 0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm

Lengte 3.870 mm *Baaldiameter 0,90 – 1,35 m de hoogte verandert naar 2.785 mm

Breedte 2.730 mm Olie vanaf 25 l/min bij max. 190 bar
Hoogte 3.060 mm Balengewicht max. 1.800 kg

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE

*Bij bestelling aangeven!
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 480/45-17 AW 
De breedte verandert naar 2.860 mm € 643,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 2.065,–

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas,  
een retourfilter en een 35 l tank voor hydraulische olie

€ 2.161,–

Extra rol voor wikkeltafel
Voorkomt dat de baal op steile hellingen van de wikkeltafel valt € 310,–

Afwerpmat (incl. extra rol)
Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen € 916,–

Balenneerzetter (incl. extra rol)
Na het wikkelproces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien 
rechts op zijn voorkant neergezet

€ 1.510,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)
1 dubbelwerkend regelapparaat voor de zwenkdissel
3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm²
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm) € 412,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

Demonstratie en invoering netto € 191,–
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G5020

BASISUITVOERING excl. BTW

Dubbele wikkelarm

€ 27.549,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel
4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen
Balenopname van voren, balen afwerpen aan achterzijde
Folievoorrekunit 750 mm
Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Foliemagazijn voor 6 rollen folie
Hydraulisch verstelbare zwenkdissel met onderkoppeling
Banden 380/55-17 AW
Licht- en knipperlichtinstallatie
Led-werkschijnwerper
Volledig automatische programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

Programmabesturing PROFI
TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.740 kg *Baaldiameter 0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm

Lengte 3.870 mm *Baaldiameter 0,90 – 1,35 m de hoogte verandert naar 2.785 mm

Breedte 2.730 mm Olie vanaf 25 l/min bij standaardhydrauliek bij max. 190 bar
vanaf 65 l/min bij LS-hydrauliek bij max. 190 bar

Hoogte 3.060 mm Balengewicht max. 1.800 kg

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

*Bij bestelling aangeven!

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 480/45-17 AW – breedte wijzigt naar 2.860 mm € 643,–
Draadloze afstandsbediening
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van  
de handterminal (12 V / 10 A)

€ 1.720,–

Load Sensing: Oliedruk en -hoeveelheid worden aangepast aan het verbruik.  
Dat verhoogt de energie-efficiëntie en de snelheid. De machine kan ook met tractoren 
zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden. Load-Sensing-aansluiting vereist

€ 1.945,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld € 404,–

Foliecontrole: Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van  
de folie bereikt is € 2.117,–

Overname 1 rol: Schakelt automatisch om naar “Werking met één folie” aan het 
einde van een folie. Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer een 
 overlapping van 50 % gegarandeerd is. Uitsluitend in combinatie met foliebewaking.

€ 632,–

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas,  
een retourfilter en een 35 l tank voor hydraulische olie

€ 2.161,–

Aftakas-aandrijving LS (zonder hydraulische olie) – alleen in combinatie met  
Load Sensing
Bestaande uit een transmissie, pomp, retourfilter, een 60 l tank voor hydraulische olie
en een Onderkoppeling

€ 3.661,–

Cardanas (voor aftakas-aandrijving LS) € 301,–
Balen nadraaien
Na het wikkelproces draait de baal door – de folieuiteinden komen beter te liggen. € 315,–

Extra rol voor wikkeltafel
Voorkomt dat de baal op steile hellingen van de wikkeltafel valt € 310,–

Afwerpmat (incl. extra rol): Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen € 916,–
Balenneerzetter (incl. extra rol): Na het wikkelproces wordt de baal tijdens het  
afwerpen vanuit de rijrichting gezien rechts op zijn voorkant neergezet € 1.510,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm2 met 3-polige doos € 66,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm) € 412,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

Demonstratie en invoering netto € 191,–
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G5020 INLINER

BASISUITVOERING excl. BTW

Dubbele wikkelarm

€ 30.725,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel
4 stuks balentransportbanden met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen
Balenopname van voren, balen afwerpen aan achterzijde
Folievoorrekunit 750 mm
Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Foliecontrole
Foliemagazijn voor 6 rollen folie
Hydraulisch verstelbare, uitschuifbare zwenkdissel met onderkoppeling
Banden 380/55-17 AW
Licht- en knipperlichtinstallatie
Led-werkschijnwerper 
Volledig automatische programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd 

Programmabesturing PROFI

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – draaddiameter 2 x 6 mm²
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.780 kg *Baaldiameter 0,90 – 1,50 m met standaardwikkelarm

Lengte 4.740 mm *Baaldiameter 0,90 – 1,35 m de hoogte verandert naar 2.785 mm

Breedte 2.730 mm Olie
vanaf 25 l/min bij standaardhydrauliek bij max. 190 bar

vanaf 65 l/min bij LS-hydrauliek bij max. 190 bar
Hoogte 3.060 mm Balengewicht max. 1.800 kg

RONDEBALEN-WIKKELMACHINE

*Bij bestelling aangeven!
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EXTRA UITRUSTINGEN – VOOR TOEPASSING BIJ GEBRUIK VAN DE INLINER excl. BTW

Aanhanginrichting voor rondebalenpers, compleet: Perstype op aanvraag € 1.637,–
Set van verlengkabel en hydraulische slang voor handmatige bediening van de pers € 597,–
Aanbouwset voor volautomatisch Inliner-gebruik
Bestaat uit elektrische en hydraulische aanbouwdelen voor rondebalenpers € 1.804,–

Montage van de aanbouwdelen naar tijdsbesteding

Banden 480/45-17 AW – breedte wijzigt naar 2.860 mm € 643,–
Draadloze afstandsbediening
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van  
de handterminal (12 V / 10 A)

€ 1.720,–

Load Sensing: Oliedruk en -hoeveelheid worden aangepast aan het verbruik.  
Dat verhoogt de energie-efficiëntie en de snelheid. De machine kan ook met tractoren 
zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden. Load-Sensing-aansluiting vereist

€ 1.945,–

Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm – bovendien kan de overlapping worden ingesteld. € 404,–

Werking met één folierol
Schakelt automatisch om naar “Werking met één folie” aan het einde van een folie. 
Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer een overlapping van 50 % 
gegarandeerd is. 

€ 632,–

Balen nadraaien
Na het wikkelproces draait de baal door – de folieuiteinden komen beter te liggen € 315,–

Extra rol voor wikkeltafel
Voorkomt dat de baal op steile hellingen van de wikkeltafel valt € 310,–

Afwerpmat (incl. extra rol): Om de balen voorzichtig op het veld neer te leggen € 916,–
Balenneerzetter (incl. extra rol)
Na het wikkelproces wordt de baal tijdens het afwerpen vanuit de rijrichting gezien 
rechts op zijn voorkant neergezet

€ 1.510,–

Camerasysteem – Vereiste aansluiting: 12 Volt combistekker DIN ISO 4165 € 662,–
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN

Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–

Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–

Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–

Zwaailicht (hoogte plus 200 mm) € 412,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

Demonstratie en invoering netto € 191,–
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G3010 Q STANDARD

BASISUITVOERING excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 20.458,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 
2 stuks balengeleidingsrollen
Afwerpen van de baal naar links en rechts

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd 
Driepuntsaanbouw cat. II

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD
De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch 
en de functie “Afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd.

Programmabesturing STANDARD

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)
3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) – kabeldoorsnede 2 x 6 mm2

VIERKANTEBALEN-WIKKELMACHINE
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Volledig automatische programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd
Meerprijs op besturing Standard

€ 2.133,–

Draadloze afstandsbediening
Uitsluitend in combinatie met de volledig automatische programmabesturing PROFI
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de 
 handterminal (12 V / 10 A)

€ 1.720,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol € 174,–
Licht- en knipperlichtinstallatie – Vereiste aansluiting: 7-polige stekkerdoos voor  
de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper) € 307,–

Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk
4 kW elektromotor, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie compleet gemonteerd
Vereiste aansluiting elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, beschermingsgraad IP55

€ 2.046,–

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas,  
een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

€ 1.719,–

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk
8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie € 3.446,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 191,–

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 850 kg Voor alle maten balen tot 1,20 x 1,40 m
Lengte 2.705 mm Baallengte tot 1,60 m
Breedte 1.720 mm Doorsnede ronde baal 0,90 – 1,50 m
Hoogte 2.760 mm Olie vanaf 20 l/min bij max. 190 bar

Balengewicht rond / vierkant max. 1.800 / 1.000 kg
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G3010 Q EXCLUSIV

BASISUITVOERING excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 22.795,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks 
 balengeleidingsrollen
Balenopnemer voor vierkante en ronde balen

Balenopname rechts tegen de rijrichting in

Balen afwerpen naar links

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd 
Driepuntsaanbouw cat. II

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD
De functie “Balenopname” wordt handmatig met de elektronische joystick bestuurd. 
De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch 
en de functie “Afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd. 

VIERKANTEBALEN-WIKKELMACHINE

Programmabesturing STANDARD
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Volledig automatische programmabesturing PROFI 
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd
Meerprijs op besturing Standard

€ 2.133,–

Draadloze afstandsbediening
Uitsluitend in combinatie met de volledig automatische programmabesturing PROFI
Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van  
de handterminal (12 V / 10 A)

€ 1.720,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol € 174,–
Licht- en knipperlichtinstallatie – Vereiste aansluiting: 7-polige stekkerdoos voor de 
hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper) € 307,–

Elektrische aandrijving (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk
4 kW elektromotor, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie compleet gemonteerd
Vereiste aansluiting elektromotor: 400 V / 50 Hz, CEE 16 A, beschermingsgraad IP55

€ 2.046,–

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie met pomp, opsteekbaar op de trekkeraftakas,  
een retourfilter en een 30 l tank voor hydraulische olie

€ 1.719,–

1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie) – tractorgebruik verder mogelijk
8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie € 3.446,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 191,–

VEREISTE AANSLUITINGEN

1 Drukaansluiting en een drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine
(vervalt bij aftakas-aandrijving)

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm2

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.150 kg Voor alle maten balen tot 1,20 x 1,40 m
Lengte 2.980 mm Baallengte tot 1,60 m
Breedte 1.820 mm Doorsnede ronde baal 0,90 – 1,50 m
Hoogte 2.810 mm Olie vanaf 20 l/min bij max. 190 bar

Balengewicht rond / vierkant max. 1.800 / 1.000 kg



52

G3010 Q FARMER

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie) excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 27.797,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks 
 balengeleidingsrollen
Afwerpen van de baal naar links en rechts

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas 

Afneembare, hydraulische knikdissel

Foliemagazijn voor 3 rollen folie

Banden 300/80-15,3 AW
1 cilinder Honda benzinemotor (zonder hydraulische olie)
8,2 kW benzinemotor met accu, e-starter, retourfilter en 30 l-tank voor hydraulische olie 
Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd
Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper
Draadloze programmabesturing STANDARD
De arbeidsprocessen “Wikkelen” en “Folie aanbrengen en afsnijden” gebeuren automatisch 
en de functie “Afwerpen van de baal” wordt met een druk op de knop geactiveerd. 

VIERKANTEBALEN-WIKKELMACHINE

Programmabesturing STANDARD
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 380/55-17 AW
De breedte verandert naar 2.130 mm € 334,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol € 174,–

Brandstofjerrycan 10 l met houder € 159,–

Onderkoppeling € 265,–

Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

VEREISTE AANSLUITINGEN
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–
Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–
Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–
Zwaailicht € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 191,–

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.670 kg Voor alle maten balen tot 1,20 x 1,40 m
Lengte 5.260 mm Baallengte tot 1,60 m
Breedte 1.950 mm Doorsnede ronde baal 0,90 – 1,50 m
Hoogte 3.140 mm bij uitgeschoven liftas Olie Eigen olievoorziening

Balengewicht rond / vierkant max. 1.800 / 1.000 kg
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G3010 Q PROFI

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie) excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 36.095,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling

Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks 
 balengeleidingsrollen

Afwerpen van de baal naar links en rechts

Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm

Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie

Hydraulisch verstelbare liftas 

Afneembare, hydraulische knikdissel

Foliemagazijn voor 16 rollen folie

Banden 380/55-17 AW

3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, 
 watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie 

Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd

Licht- en knipperlichtinstallatie

Led-werkschijnwerper

Volledig automatische, draadloze programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

VIERKANTEBALEN-WIKKELMACHINE

Programmabesturing PROFI



 55

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 520/50-R17 AW FLT
De breedte verandert naar 2.545 mm, 
Hoogte wijzigt in 3.240 mm (bij uitgeschoven liftas) € 643,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol € 174,–
Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental € 664,–

Asvering € 1.052,–
Onderkoppeling € 265,–
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

VEREISTE AANSLUITINGEN
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)
3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 1.850 kg Voor alle maten balen tot 1,20 x 1,40 m
Lengte 5.610 mm Baallengte tot 1,60 m
Breedte 2.410 mm Doorsnede ronde baal 0,90 – 1,50 m
Hoogte 3.180 mm bij uitgeschoven liftas Olie eigen olievoorziening

Balengewicht rond / vierkant max. 1.800 / 1.000 kg

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–
Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–
Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–
Zwaailicht € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 191,–
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G3020 Q PROFI

BASISUITVOERING excl. BTW

Enkele wikkelarm

€ 33.344,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 2 stuks balengeleidingsrollen
Balenopnemer voor vierkante en ronde balen
Balenopname rechts in rijrichting
Balen afwerpen naar links
Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm
Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Hydraulisch verstelbare liftas 
Starre trekdissel voor onderstangkoppeling
Foliemagazijn voor 16 rollen folie
Banden 380/55-17 AW
Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd 
Licht- en knipperlichtinstallatie
Led-werkschijnwerper
Volledig automatische programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd 

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 2.350 kg Voor alle maten balen tot 1,20 x 1,40 m
Lengte 5.620 mm Baallengte tot 1,60 m
Breedte 2.410 mm Doorsnede ronde baal 0,90 – 1,50 m
Hoogte 3.180 mm bij uitgeschoven liftas Olie vanaf 20 l/min bij max. 190 bar

Balengewicht rond / vierkant max. 1.800 / 1.000 kg

VIERKANTEBALEN-WIKKELMACHINE

Programmabesturing PROFI
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VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine 

3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) 
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm2

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 520/50-R17 AW FLT
De breedte verandert naar 2.545 mm, 
Hoogte wijzigt in 3.240 mm (bij uitgeschoven liftas) € 643,–

Draadloze afstandsbediening – Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos  
voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A) € 1.720,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Extra balengeleidingsrol € 174,–
3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, 
 watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie € 10.113,–

Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental – 
alleen in combinatie met 3-cilinder dieselmotor KUBOTA

€ 664,–

Extra buis voor balenopnemer
Is nodig als twee enkele balen (tot 0,60 x 0,90 m) na elkaar worden opgeladen  
om een dubbele baal te wikkelen

€ 605,–

Dubbele baalopnemer – Is nodig als twee enkele balen (tot 0,50 x 0,80 m)  
op elkaar gestapeld worden opgeladen om een dubbele baal te wikkelen € 980,–

Asvering € 1.052,–
Hydraulische knikdissel € 328,–
Onderkoppeling € 265,–
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Trekoogvarianten: B, D (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven! volgens overzicht

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–
Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–
Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–
Zwaailicht € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 191,–
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G4010 Q PROFI

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie) excl. BTW

Dubbele wikkelarm

€ 50.248,–

Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling 
Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen 
Balen afwerpen naar links in rijrichting
Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm
Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Hydraulisch verstelbare liftas
Onderkoppeling
Foliemagazijn voor 16 rollen folie
Banden 380/55-17 AW
3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, watergekoeld, 
accu, e-starter, urenteller, druk- & retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie
Transport-uitschakelventiel
Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping van de folie gezorgd
Licht- en knipperlichtinstallatie
2 stuks led-werkschijnwerper
Volledig automatische, draadloze programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 2.920 kg Voor alle maten balen van 0,80 x 0,80 m tot 1,20 x 1,40 m
Lengte 6.790 mm Enkele baal / 2 balen tot 2,00 m lengte
Breedte 2.410 mm Doorsnede ronde baal 0,90 – 1,50 m
Hoogte 3.530 mm – tot 3.710 afhankelijk van de stand van het bovendeel Olie eigen olievoorziening

bij uitgeschoven liftas Balengewicht rond / vierkant max. 1.800 / 1.500 kg

VIERKANTEBALEN-WIKKELMACHINE

Programmabesturing PROFI
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LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–
Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–
Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–
Zwaailicht € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 254,–

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 520/50-R17 AW FLT
Breedte wijzigt in 2.545 mm, hoogte wijzigt in 3.590 – 3.770 mm afhankelijk van  
de stand van het bovendeel, bij uitgeschoven liftas

€ 643,–

Load Sensing
Oliedruk en -hoeveelheid worden aangepast aan het verbruik, met het oog op  
de energie-efficiëntie en de snelheid

€ 1.926,–

Hydraulische steunvoet
In hoogte verstelbare muilkoppeling met hydraulische steunvoet, voor wielladers,  
te besturen d.m.v. draadloze communicatie

€ 1.722,–

Rondebalen-opnemer
Om de machine met ronde balen te beladen. De functie van de laadarm kan naar  
keuze in het automatische proces worden geïntegreerd

€ 3.135,–

Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 2.065,–

Werking met één folierol
Schakelt automatisch om naar “Werking met één folie” op het einde van een folie resp.  
als de folie van een rol scheurt. Hierbij wordt de aanvoersnelheid gereduceerd, zodat weer 
een overlapping van 50 % gegarandeerd is. Uitsluitend in combinatie met foliebewaking.

€ 632,–

Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental € 664,–

Balen-afwerpmat
Hydraulisch verlaagbare rubbermat, op afstand te bedienen € 3.135,–

Asvering € 1.052,–
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Trekoogvarianten: A, B, C, D, G (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!  
Alleen in combinatie met extra uitrusting: hydraulische steunvoet volgens overzicht

VEREISTE AANSLUITINGEN
7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie (behalve werkschijnwerper)
3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)
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G4020 Q PROFI

BASISUITVOERING (zonder hydraulische olie) excl. BTW

Load-Sensing: kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden

€ 46.943,–

Dubbele wikkelarm
Hydraulisch kantelbare wikkeltafel met mechanische bandlengteverstelling
Brede, doorlopende balentransportband met bandgeleiding en 4 stuks balengeleidingsrollen
Balenopnemer voor vierkante en ronde balen 
Balenopname rechts in rijrichting
Balen afwerpen naar links
Gecombineerde folievoorrekunit 500 mm en 750 mm
Inrichting voor het automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Hydraulisch verstelbare liftas 
Dissel met onderkoppeling die precies het spoor van het trekkende voertuig volgt
Foliemagazijn voor max. 16 rollen folie 
Banden 380/55-17 AW
Transport-uitschakelventiel – Bij rechthoekige balen wordt zo voor een exacte overlapping  
van de folie gezorgd
Licht- en knipperlichtinstallatie
2 stuks led-werkschijnwerper
Volledig automatische programmabesturing PROFI
Alle arbeidsprocessen worden volledig automatisch uitgevoerd

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht 3.680 kg Voor alle maten balen van 0,80 x 0,80 m tot 1,20 x 1,40 m
Lengte 6.410 mm Enkele baal / 2 balen tot 2,00 m lengte
Breedte 2.410 mm Doorsnede ronde baal 0,90 – 1,60 m
Hoogte 3.710 mm bij uitgeschoven liftas Olie vanaf 80 l/min bij max. 190 bar

Balengewicht rond / vierkant max. 1.800 / 1.500 kg

VIERKANTEBALEN-WIKKELMACHINE

Programmabesturing PROFI
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VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine (vervalt bij aftakas-aandrijving)
Load-Sensing-aansluiting (voor LS-gebruik) – (vervalt bij aftakas-aandrijving)
3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A) 
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm2

7-polige stekkerdoos voor de hele lichtinstallatie, uitgezonderd werkschijnwerper

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Banden 520/50-R17 AW FLT
Breedte wijzigt in 2.545 mm, hoogte wijzigt in 3.770 mm € 643,–

Draadloze afstandsbediening – Vereiste aansluiting: 3-polige stekkerdoos  
voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A) € 1.720,–

Hydraulische steunvoet
In hoogte verstelbare muilkoppeling met hydraulische steunvoet, voor wielladers,  
te besturen d.m.v. draadloze communicatie – geen aftakas-aandrijving mogelijk

€ 1.722,–

Foliecontrole: Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van  
de folie bereikt is € 2.065,–

Overname 1 rol: Schakelt automatisch om naar “Werking met één folie” op het einde 
van een folie resp. als de folie van een rol scheurt. Hierbij wordt de aanvoersnelheid 
gereduceerd, zodat weer een overlapping van 50 % gegarandeerd is. Uitsluitend in 
combinatie met foliebewaking

€ 632,–

Aftakas-aandrijving (zonder hydraulische olie)
Bestaande uit een transmissie, pomp, retourfilter en een 60 l tank voor hydraulische olie € 2.162,–

Cardanas € 301,–
3-cilinder Dieselmotor Kubota (zonder hydraulische olie): 17,5 kW dieselmotor, 
 watergekoeld, accu, e-starter, urenteller, retourfilter en 44 l-tank voor hydraulische olie. 
Tractor- of aftakasgebruik verder mogelijk

€ 10.113,–

Toerentalregeling voor dieselmotor
Schakelt na het wikkelen of vrij grote pauzes automatisch naar onbelast toerental – 
alleen in combinatie met 3-cilinder dieselmotor KUBOTA

€ 664,–

Asvering € 1.052,–
Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Trekoogvarianten: A, B, C, D, G (overzicht zie pagina 98) – Bij bestelling aangeven!  
Alleen in combinatie met extra uitrusting: hydraulische steunvoet volgens overzicht

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Tweeleiding-drukluchtremsysteem € 1.359,–
Hydraulische rem met drukopslag en losbreekbeveiliging € 1.359,–
Hydraulische rem zonder drukopslag en losbreekbeveiliging € 748,–
Zwaailicht € 412,–
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 254,–
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G1010

BASISUITVOERING excl. BTW

Load-Sensing
kan ook met tractoren zonder Load-Sensing-pomp gebruikt worden

€ 18.076,–

Enkele wikkelarm

Hydraulisch klapbare unit voor automatisch afsnijden en aanbrengen van folie
Folievoorrekunit gecombineerd
Voor foliebreedte 500 mm en 750 mm, bovendien kan de overlapping worden ingesteld 
Hydraulisch verrijdbare folievoorrekker
Hoogteverschuiving: 600 mm
Genormeerde vorktandopname ISO 3B

Vorktandlengte: 1.400 mm

Led-werkschijnwerper
Programmabesturing PROFI
Alle werkstappen kunnen zowel handmatig als volledig automatisch uitgevoerd worden

TECHNISCHE GEGEVENS // BASISUITVOERING

Gewicht (zonder vorktanden) 608 kg Maximale palletgrootte 1.350 – 1.350 mm
Lengte (zonder vorktanden) 2.000 mm Maximale pallethoogte 1.700 mm
Breedte 1.400 mm Olie vanaf 25 l/min. bij max. 190 bar
Hoogte 2.240 mm Palletgewicht max. 2.000 kg

Programmabesturing PROFI

PALLET-WIKKELMACHINE
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VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour voor de voeding van de wikkelmachine 
Load-Sensing-aansluiting (voor LS-werking)
3-polige stekkerdoos voor de elektrische voeding met direct snoer naar de accu (12 V / 30 A)
Kabeldoorsnede 2 x 6 mm2

3-polige stekkerdoos voor de stroomvoorziening van de handterminal (12 V / 10 A)

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Draadloze afstandsbediening € 1.720,–
Foliecontrole
Schakelt het wikkelproces uit, als de folie scheurt of als het einde van de folie bereikt is € 1.723,–

Vorktandlengte: 2.200 mm
Meerprijs op vorktanden 1.400 mm (basisuitvoering) € 539,–

Voedingskabel accu 5,3 meter 2 x 6 mm² met 3-polige doos € 66,–
Camerasysteem
Voor beter overzicht bij de vorktanden en de foliesnijder
Vereiste aansluiting: 12 Volt combistekker DIN ISO 4165 € 662,–

Spatbescherming
Speciaal voor als er een wiel- of telescooplader wordt gebruikt € 170,–

AANBOUWVARIANTEN
Euro-vangraam € 151,–
SMS, MX € 269,–

Dieci, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB 515-40 Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer,  
Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T, Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 602,  
Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514, Faresin, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C

€ 453,–

Driepuntsaanbouw cat. I en II € 475,–
Andere aanbouwtypen op aanvraag
Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
Demonstratie en invoering netto € 99,–
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excl. BTW

Om ongewikkelde balen te transporteren.
Versterkte tanden (Ø: 42 mm, lengte 1.100 mm)
Met tandbescherming voor het transport op de weg
Driepuntsaanbouw cat. I en II, Euro-vangraam
Gewicht: 75 kg
Balengewicht: max. 1.500 kg

€ 460,–

Aanbouwvariant – overzicht zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Steunvoet (afb. 1) € 39,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

TDE – Balen-transportdoorn enkel

excl. BTW

Voor het transport van twee ongewikkelde ronde balen 
(max. baaldiameter 1,60 m) resp. vierkante balen tegelij-
kertijd / versterkte tanden (Ø: 42 mm, lengte 1.100 mm) 
Met tandbescherming voor het transport over de weg, 
driepuntsaanbouw cat. I en II, Euro-vangraam
Gewicht: 134 kg
Balengewicht: max. 2.500 kg

€ 751,–

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Steunvoet (afb. 1) € 39,–

Laadarm voor vierkante balen (afb. 2) € 177,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

TDD – Balen-transportdoorn dubbel

excl. BTW

Om ongewikkelde of gewikkelde ronde balen 
te  transporteren. Mechanisch verstelbare vorkpijpen 
met snelsluiting.
Voor een baaldiameter van 1,00 – 1,80 m
Driepuntsaanbouw cat. I en II, gewicht: 90 kg
Balengewicht: max. 1.800 kg

€ 555,–

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–
Hydraulische breedteverstelling
Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk € 354,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

BTGME – rondebalen-transportvork 
mechanisch

AFB. 1 AFB. 2

BALEN-TRANSPORTWERKTUIGEN
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excl. BTW

Om ongewikkelde of gewikkelde ronde balen 
te transporteren en neer te zetten
Mechanisch verstelbare vorkpijpen met snelsluiting
Ontgrendeling van de kiepbuizen gebeurt m.b.v.  
twee hydraulische cilinders
Enkelvoudig werkende hydraulische aansluiting 
noodzakelijk
Voor een baaldiameter van 1,00 – 1,80 m
Driepuntsaanbouw cat. I en II
Max. bedrijfsdruk: 200 bar
Gewicht: 136 kg
Balengewicht: max. 1.800 kg

€ 1.375,–

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Hydraulische breedteverstelling
Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk € 354,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

BTGHA – Rondebalen-transportvork

excl. BTW

Voor aanbouw van twee rondebalen-transportvorken 
BTGME of BTGHA, om twee balen met ee diamter tot 
1,60 m tegelijk te kunnen vervoeren.
Dubbel werkende hydraulische aansluiting 
 noodzakelijk 
ZONDER rondebalen-transportvork BTGME / BTGHA
Driepuntsaanbouw cat. II 
Max. bedrijfsdruk: 200 bar 
Gewicht (zonder balenvork): 212 kg
Balengewicht: max. 3.500 kg

€ 1.463,–

Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

DTR – Dubbel transportframe
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excl. BTW

Om ronde balen te transporteren of stapelen
Draaibare vorkpijp met kogellagers
Voor een baaldiameter van 0,90 – 1,80 m
Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk
Driepuntsaanbouw cat. I en II
Max. bedrijfsdruk: 200 bar
Gewicht: 245 kg
Balengewicht: max. 1.800 kg

€ 1.718,–

Drukbegrenzingsventiel incl. afsluitblok 
(nodig voor telescoop- / wielladers met bedrijfsdruk 
hoger dan 200 bar) 

€ 201,–

Ombouwset op balen-transportdoorn
Tandenuitvoering net als balen-transportdoorn 
enkelvoudig

€ 175,–

Aanbouwvarianten tot bouwjaar 2013 – overzicht zie pagina 100

Euro-vangraam € 151,–

Hauer B € 269,–

Manitou, JCB Q-Fit, JCB 515-40 Q-Fit,  
Weidemann hydraulisch € 453,–

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Aanbouwvarianten vanaf bouwjaar 2013 – overzicht zie pagina 100

Euro-vangraam € 151,–

Hauer B, Merlo, SMS, MX € 269,–

Dieci, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit, JCB 
515-40 Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer,  
Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T,  
Atlas, Claas Scorpion, Zettelmeyer 402,  
Volvo BM, Hydrema, Faucheux, Bobcat, CAT 907H /  
Liebherr L507, CAT TH 407 C

€ 453,–

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Andere aanbouwtypen op aanvraag

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

BALEN-TRANSPORTWERKTUIGEN

BTGHY – Rondebalen-transportvork 
hydraulisch
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excl. BTW

Om elk soort balen om te laden en op te stapelen 
(silage, hooi, stro)
Balendiameter van 1,10 – 1,60 m
Voorzichtige, veilige greep door afgeronde vorm Rank, 
kort model
Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk
Euro-vangraam
Max. bedrijfsdruk: 200 bar
Gewicht: 202 kg
Balengewicht: max. 1.800 kg

€ 1.606,–

Kleinebalen-adapter
Voor transport van kleine balen (Ø 0,90 – 1,40 m) € 300,–

RBG 140 – rondebalen-grijper

RGB-variant voor baaldiameter 0,80 – 1,30 m € 1.606,–

Kleinebalen-adapter
Voor transport van kleine balen (Ø 0,70 – 1,10 m) € 300,–

Drukbegrenzingsventiel incl. afsluitblok 
(nodig voor telescoop- / wielladers met bedrijfsdruk 
hoger dan 200 bar) 

€ 201,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Driepuntsaanbouw cat. I en II € 144,–

Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX € 269,–

Dieci, Dieci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit,  
JCB 515-40 Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer,  
Schäffer tot 3550, Schäffer vanaf 3550T, Atlas,  
Claas Scorpion, Zettelmeyer 402, Zettelmeyer 602,  
Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, Liebherr L514,  
Faresin, Avant, Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C

€ 453,–

Adapter Weiste-driehoek cat. II 
driepuntsbevestiging vereist € 475,–

Andere aanbouwtypen op aanvraag

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

Kleinebalen-adapter

RBG – Rondebalen-grijper
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excl. BTW

Voor transport van 16 of 14 rollen folie resp.  
twee rollen net of mantelfolie
Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist 
Driepuntsaanbouw cat. I en II
Gewicht: 250 kg

€ 2.080,–

Verlichtingsset
4 Led-werkschijnwerpers en begrenzingslampen – 
met afstandsbediening

€ 681,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Euro-vangraam € 151,–

Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, MX, SMS € 269,–

Dieci, Dieci Dedalus, Kramer, Schäffer tot 3550,  
Schäffer vanaf 3550T, Zettelmeyer 602,  
CAT 907H / Liebherr L507, Avant, Bobcat, Faucheux,  
JCB Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Liebherr L514,  
Faresin, CAT TH 407 C

€ 453,–

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Andere aanbouwdelen op aanvraag

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

excl. BTW

Voor transport / stapelen van ronde & vierkante balen
Voor vierkante balen tot 2,10 m en ronde balen  
tot 2,00 m
Dubbel werkende hydraulische aansluiting noodzakelijk
Driepuntsaanbouw cat. I en II en Euro-vangraam
Max. bedrijfsdruk: 200 bar
Gewicht: 381 kg
Balengewicht: max. 2.000 kg

€ 2.836,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Merlo, MX € 269,–

Manitou, JCB Q-Fit, Weidemann hydraulisch, Kramer,  
Schäffer vanaf 3550T, Claas Scorpion, Volvo BM, 
Hydrema, Faucheux, Bobcat

€ 453,–

Andere aanbouwtypen op aanvraag

Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

BTGQU – Vierkantebalen-tang

GFM – foliemagazijn

BALEN-TRANSPORTWERKTUIGEN
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excl. BTW

Voor het snijden en transport van alle soorten balen 
(silage, hooi, stro), 5 versterkte tanden (Ø: 42 mm, 
lengte: 1.000 mm), schraaplijst van HARDOX 500 
Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist
Max. openingsbereik: 1.520 mm
Driepuntsaanbouw cat. I en II
Max. bedrijfsdruk: 200 bar, gewicht: 487 kg
Balengewicht: max. 1.800 kg

€ 2.824,–

Drukbegrenzingsventiel incl. afsluitblok 
(nodig voor telescoop- / wielladers met bedrijfsdruk 
hoger dan 200 bar) 

€ 201,–

Foliehouder voor RBS 
Folie / net wordt van de baal gehaald zonder  
te hoeven afstappen
Zet net en folie vast met 8 haken over de hele 
 breedte – kan op bestaande werktuigen vanaf 
 bouwjaar 2002 worden aangebracht, gewicht: 52 kg

€ 857,–

Twee extra tanden € 115,–
Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100
Euro-vangraam € 151,–
Hauer B, Merlo, Merlo ZM3, SMS, MX € 269,–
Dieci, DIeci Dedalus, Amkodor, Manitou, JCB Q-Fit,  
Weidemann hydraulisch, Kramer, Schäffer tot 3550,  
Schäffer vanaf 3550T, Claas Scorpion,  
Zettelmeyer 602, Volvo BM, CAT 907H / Liebherr L507, 
Faucheux, Bobcat, CAT TH 407 C

€ 453,–

Adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–
Andere aanbouwtypen op aanvraag
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

RBS – Rondebalen-snijder

excl. BTW

Voor het afwikkelen en transport van alle  
soorten balen (silage, hooi, stro)
Dubbel werkende of enkelvoudig werkende 
 hydraulische aansluiting met vrije terugloop 
noodzakelijk
Driepuntsaanbouw cat. I en II, gewicht: 148 kg
Balengewicht: max. 1.500 kg

€ 2.222,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100
Euro-vangraam, CAT Liebherr 907H / Liebherr L507, 
Weidemann hydraulisch € 453,–

Andere aanbouwtypen op aanvraag
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

BALEN-LOSMAAKWERKTUIGEN

BZT – Rondebalen-verdeler
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BASISUITVOERING excl. BTW

Basiswerktuig zonder driepuntsaanbouw
€ 6.152,–

Schraapvloer met curve-gestuurde pick-up

Gewicht 520 kg

Lengte 1.600 mm

Breedte 2.100 mm

Hoogte 1.100 mm

Balengewicht max. 1.000 kg

TECHNISCHE GEGEVENS //  
BASISWERKTUIG

VERKORTE VERSIE // De breedte neemt af met 300 mm

Gewicht 760 kg

Lengte 1.800 mm

Breedte 2.230 mm

Hoogte 1.477 mm

TECHNISCHE GEGEVENS //  
WERKTUIG MET LAADARM EN VORKTANDEN

RBA – rondebalen-losmaker

BASISUITVOERING excl. BTW

Basiswerktuig zonder driepuntsaanbouw
€ 6.152,–

Schraapvloer met curve-gestuurde pick-up

VEREISTE AANSLUITINGEN
1 drukaansluiting en 1 drukloze retour 
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Afbeelding 1 – driepuntsaanbouw cat. II met vorktanden

Afbeelding 3 – instrooi-opzetstuk

Afbeelding 5 – onderstel met dissel

Afbeelding 2 – hydraulische laadarm

Afbeelding 4 – elektrische aandrijving

Afbeelding 6 – onderstel met zwenkwielen

BALEN-LOSMAAKWERKTUIGEN
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RBA

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Driepuntsaanbouw cat. II met vorktanden (afb. 1) € 997,–
Hydraulische laadarm (afb. 2)
Met 2 laadcilinders en 1 telescoopcilinder (laadarm kan met enkele handgrepen aan de 
andere kant gemonteerd worden). Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist.

€ 2.016,–

Instrooi-opzetsuk (afb. 3)
Inrichting voor het gelijkmatig instrooien van stro € 1.950,–

Hydraulische scharnierinrichting voor instrooi-opzetstuk € 464,–
Elektrische aandrijving (afb. 4)
Bestaande uit 4 kW elektromotor met hydraulische pomp, retourfilter,  
hydraulische-olietank en aansturing voor schraapvloer

€ 2.696,–

In hoogte verstelbaar onderstel met trekdissel (afb. 5)
Hydraulisch verstelbare liftas, trekdissel met trekoog D40 en akkerrail gecombineerd, 
mechanische steun voor baalopname
Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist.

€ 2.779,–

In hoogte verstelbaar onderstel met zwenkwielen (afb. 6)
Dubbele stuurwielen (voor gebruik met kleinere tractoren) Alleen in combinatie  
met driepuntsaanbouw, bovenstuurse bevestiging alleen met ketting, niet geschikt  
voor kniksturen!
Dubbel werkende hydraulische aansluiting vereist.

€ 1.632,–

Voergoot € 411,–
Regelventiel voor hoeveelheden
Voor het instellen van de snelheid van schraapvloer en pick-up € 383,–

Handverdeelschuif 2 functies € 631,–
Handverdeelschuif 3 functies € 692,–
Handverdeelschuif 4 functies € 849,–
Draadloze afstandsbediening 2 secties
Elektromagnetische klep draadloos te bedienen voor de functies laadarm  
en schraapvloer

€ 1.035,–

Draadloze afstandsbediening met joystick 3 secties
Elektromagnetische klep draadloos te bedienen voor de functies laadarm,  
onderstel en schraapvloer. 1 drukaansluiting en 1 drukloze retour vereist.

€ 1.351,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

AANBOUWVARIANTEN
Adapter Weiste-driehoek cat. II – alleen in combinatie met 3-puntsaanbouw € 475,–
Andere aanbouwtypen op aanvraag
Overzicht aanbouwvarianten – zie pagina 100

RBA
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Draadloze afstandsbediening  
2 secties

Draadloze afstandsbediening  
met joystick 3 secties

Aansturing op RBA

VOORDELEN / KENMERKEN:
• De aansturing wordt op het basisapparaat gemonteerd.
• Alleen de draadloze bedieningseenheid bevindt  

zich in de trekker  
Niet meer de aansturing en de slangen

• Als er een wiel- of telescooplader wordt gebruikt,  
is er een enkelwerkende aansturing met vrije terugloop 
en een aansluiting van 12 Volt nodig

• De RBA kan met de draadloze afstandsbediening  
ook buiten de trekker worden bediend (bijv. bij het 
weghalen van folie en netten)

• Kan achteraf op bestaande losmakers voor ronde  
balen worden gemonteerd

DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING

HANDVERDEELSCHUIF

Voor het bedienen van de tractorcabine.
Afhankelijk van de uitrusting, 2-, 3- of 4-voudig.
1 x instelling voor schraapvloer. 

BALEN-LOSMAAKWERKTUIGEN
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GHU 06 MINI

BASISUITVOERING

Van 8 – 20 kW (~ 10 – 25 pk) // laadvermogen tot 700 kg
Dubbelwerkende 2-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Driepuntsaanbouw cat. 0 / cat. I

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 600 mm I voor- / zijwandhoogte: 350 mm

Model Bakbreedte Gewicht excl. BTW

GHU 06/920 920 mm (uitwendige breedte 1.000 mm) 122 kg € 1.507,–

GHU 06/1200 1.200 mm 130 kg € 1.507,–

GHU 06/1400 1.400 mm 136 kg € 1.507,–

HOOGKIEPBAKKEN
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Scharnierinrichting
Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder  
gereedschap worden aangebracht en afgenomen,  
verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook  
worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

€ 139,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Adapter Weiste-driehoek cat. 0 € 377,–

Andere aanbouwvarianten op aanvraag

Speciale laklaag in de kleuren
John Deere groen, Fendt groen, oranje (RAL 2000),
rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005)

€ 121,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag



82

GHU 08

BASISUITVOERING

10 – 45 kW (~ 15 – 60 pk) // laadvermogen tot 2.400 kg
Enkel- of dubbelwerkende 2-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Driepuntsaanbouw cat. I

Torsieveren om snel tot de eindpositie omlaag te zakken incl. automatische 
 vergrendeling van de eindpositie bij eenvoudig werkende uitvoering

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 800 mm I voor- / zijwandhoogte: 600 mm

Model Bakbreedte Gewicht excl. BTW

GHU 08/1200 1.200 mm 236 kg € 1.644,–

GHU 08/1400 1.400 mm 247 kg € 1.644,–

GHU 08/1550 1.550 mm 255 kg € 1.644,–

GHU 08/1700 1.700 mm 263 kg € 1.644,–

GHU 08/1850 1.850 mm 271 kg € 1.677,–

GHU 08/2000 2.000 mm 279 kg € 1.677,–

GHU 08/2200 2.200 mm 291 kg € 1.711,–

HOOGKIEPBAKKEN



 83

Hauer B

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Scharnierinrichting
Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder  
gereedschap worden aangebracht en afgenomen,  
verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook  
worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

€ 142,–

Opzetkleppen
Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en  
een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

€ 436,–

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord 

Bakbreedte: 1.400 mm, 1.550 mm, 1.700 mm, 1.850 mm € 254,–

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm € 279,–

Verbindingslat
Om extra achterwand vast te maken  
aan standaard achterwand

€ 42,–

Insteekrongen (1 paar)
Hoogte: 500 mm
Eenvoudige montage (zonder gereedschap  
bevestigen en verwijderen)

€ 114,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Driepuntsaanbouw cat. II € 144,–

Euro-bevestiging incl. cat. II aanbouw
Eenvoudige montage door geschroefde aanbouw
3-punts-aanbouw blijft onbeperkt te gebruiken
2-traps vergrendelingslussen zorgen voor een  
betere hellingshoek en dus voor een grotere opname  
van los gestort goed

€ 433,–

Weidemann hydraulisch € 453,–

Adapter Weiste-driehoek cat. 0, adapter Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Hauer B € 894,–

Andere aanbouwvarianten op aanvraag

Speciale laklaag in de kleuren:
John Deere groen, Fendt groen, geeloranje (RAL 2000),  
rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005) 

€ 121,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
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GHU 10

BASISUITVOERING

30 – 75 kW (~ 40 – 100 pk) // laadvermogen tot 3.500 kg

Enkel- of dubbelwerkende 2-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Driepuntsaanbouw cat. I en cat. II

Torsieveren om snel tot de eindpositie omlaag te zakken
Incl. automatische vergrendeling van de eindpositie bij eenvoudig werkende uitvoering

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.000 mm I voor- / zijwandhoogte: 600 mm

Model Bakbreedte Gewicht excl. BTW

GHU 10/1400 1.400 mm 315 kg € 1.793,–

GHU 10/1700 1.700 mm 333 kg € 1.793,–

GHU 10/1850 1.850 mm 342 kg € 1.793,–

GHU 10/2000 2.000 mm 384 kg € 1.862,–

GHU 10/2200 2.200 mm 398 kg € 1.934,–

HOOGKIEPBAKKEN
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Hauer B

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Scharnierinrichting
Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder  
gereedschap worden aangebracht en afgenomen,  
verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook  
worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

€ 155,–

Opzetkleppen
Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en  
een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

€ 460,–

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord 

Bakbreedte: 1.400 mm, 1.700 mm, 1.850 mm € 254,–

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm € 279,–

Verbindingslat
Om extra achterwand vast te maken  
aan standaard achterwand

€ 42,–

Insteekrongen (1 paar)
Hoogte: 500 mm
Eenvoudige montage (zonder gereedschap  
bevestigen en verwijderen)

€ 114,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Euro-bevestiging
Eenvoudige montage door geschroefde aanbouw
3-punts-aanbouw blijft onbeperkt te gebruiken
2-traps vergrendelingslussen zorgen voor een  
betere hellingshoek en dus voor een grotere opname  
van los gestort goed

€ 341,–

Weidemann hydraulisch € 453,–

Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Hauer B € 894,–

Andere aanbouwvarianten op aanvraag

Speciale laklaag in de kleuren:
John Deere groen, Fendt groen, oranje (RAL 2000),
rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005) 

€ 121,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
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GHU 12

BASISUITVOERING

Vanaf 60 kW (~ 80 pk) // laadvermogen tot 5.000 kg
Dubbelwerkende 3-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Driepuntsaanbouw cat. II en cat. III

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.200 mm I voor- / zijwandhoogte: 700 mm

Model Bakbreedte Gewicht excl. BTW

GHU 12/2000 2.000 mm 526 kg € 2.728,–

GHU 12/2200 2.200 mm 545 kg € 2.790,–

GHU 12/2350 2.350 mm 559 kg € 2.853,–

GHU 12/2500 2.500 mm 567 kg € 2.918,–

HOOGKIEPBAKKEN
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Hauer B

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Scharnierinrichting
Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder  
gereedschap worden aangebracht en afgenomen,  
verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook  
worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

€ 176,–

Opzetkleppen
Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en  
een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

€ 478,–

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord 

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm € 279,–

Bakbreedte: 2.350 mm, 2.500 mm € 295,–

Verbindingslat
Om extra achterwand vast te maken  
aan standaard achterwand

€ 42,–

Insteekrongen (1 paar)
Hoogte: 500 mm
Eenvoudige montage (zonder gereedschap  
bevestigen en verwijderen)

€ 114,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Euro-bevestiging
Eenvoudige montage door geschroefde aanbouw
3-punts-aanbouw blijft onbeperkt te gebruiken
2-traps vergrendelingslussen zorgen voor een betere  
hellingshoek en dus voor een grotere opname van  
los gestort goed

€ 433,–

Weidemann hydraulisch, Manitou € 453,–

Weiste-driehoek cat. II € 475,–

Hauer B € 894,–

Andere aanbouwvarianten op aanvraag

Speciale laklaag in de kleuren:
John Deere groen, Fendt groen, oranje (RAL 2000),
rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005) 

€ 121,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
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GHS 10

50
 m

m

150 mm

BASISUITVOERING

30 – 75 kW (~ 40 – 100 pk) // laadvermogen tot 3.500 kg
Dubbelwerkende 2-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

Aanbouw aan stapelaar via vorktanden

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.000 mm I voor- / zijwandhoogte: 700 mm

Model Bakbreedte Gewicht excl. BTW

GHS 10/1400 1.400 mm 275 kg € 1.793,–

GHS 10/1700 1.700 mm 293 kg € 1.793,–

GHS 10/1850 1.850 mm 302 kg € 1.793,–

GHS 10/2000 2.000 mm 344 kg € 1.862,–

GHS 10/2200 2.200 mm 358 kg € 1.934,–

HOOGKIEPBAKKEN VOOR STAPELAAR
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Scharnierinrichting
Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder  
gereedschap worden aangebracht en afgenomen,  
verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook  
worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

€ 155,–

Opzetkleppen
Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en  
een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

€ 460,–

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord 

Bakbreedte: 1.400 mm, 1.700 mm, 1.850 mm € 254,–

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm € 279,–

Verbindingslat
Om extra achterwand vast te maken  
aan standaard achterwand

€ 42,–

Insteekrongen (1 paar)
Hoogte: 500 mm
Eenvoudige montage (zonder gereedschap  
bevestigen en verwijderen)

€ 114,–

Speciale laklaag in de kleuren:
John Deere groen, Fendt groen, geeloranje (RAL 2000),  
rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005) 

€ 121,–

AANWIJZING: De levertijd voor GHS bedraagt tot 8 weken.

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
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GHS 12

50
 m

m

150 mm

BASISUITVOERING

Vanaf 60 kW (~ 80 pk) // laadvermogen tot 5.000 kg
Dubbelwerkende 3-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

Vlakke schopbodem met aangelaste schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

Aanbouw aan stapelaar via vorktanden

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.200 mm I voor- / zijwandhoogte: 700 mm

Model Bakbreedte Gewicht excl. BTW

GHS 12/2000 2.000 mm 461 kg € 2.728,–

GHS 12/2200 2.200 mm 480 kg € 2.790,–

GHS 12/2350 2.350 mm 494 kg € 2.853,–

GHS 12/2500 2.500 mm 503 kg € 2.918,–

HOOGKIEPBAKKEN VOOR STAPELAAR
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Scharnierinrichting
Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder  
gereedschap worden aangebracht en afgenomen,  
verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook  
worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

€ 176,–

Opzetkleppen
Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en  
een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

€ 478,–

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord 

Bakbreedte: 2.000 mm, 2.200 mm € 279,–

Bakbreedte: 2.350 mm, 2.500 mm € 295,–

Verbindingslat
Om extra achterwand vast te maken  
aan standaard achterwand

€ 42,–

Insteekrongen (1 paar)
Hoogte: 500 mm
Eenvoudige montage (zonder gereedschap  
bevestigen en verwijderen)

€ 114,–

Speciale laklaag in de kleuren:
John Deere groen, Fendt groen, geeloranje (RAL 2000),  
rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005) 

€ 121,–

AANWIJZING: De levertijd voor GHS bedraagt tot 8 weken.

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
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GHK

BASISUITVOERING

Vanaf 75 kW (~ 100 pk) // laadvermogen tot 7.000 kg

Gemeentelijke uitvoering
Lakkleur RAL 2000

Dubbelwerkende 3-traps telescoopcilinder, staand in 3-punts frame

3-puntsaanbouw cat. II en cat. III

Vlakke schopbodem met geschroefde schraaplijst van HARDOX 500

Afneembaar achterschutbord / pendelklep

STANDAARDMATEN

Bakdiepte: 1.200 mm I voor- / zijwandhoogte: 800 mm

Model Bakbreedte Gewicht excl. BTW

GHK/2200 2.200 mm 644 kg € 4.302,–

GHK/2500 2.500 mm 668 kg € 4.302,–

HOOGKIEPBAKKEN
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EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Scharnierinrichting
Eenvoudige montage, kan eenvoudig en zonder  
gereedschap worden aangebracht en afgenomen,  
verhoogt het voorschutbord met 450 mm, kan ook  
worden gebruikt als verlengstuk voor bakken

€ 176,–

Opzetkleppen
Bestaande uit 2 zijschotten, achterwand en  
een houder voor de klep
Extra hoogte van 350 mm

€ 478,–

Extra achterschutbord / keerbaar schutbord 

Bakbreedte: 2.200 mm € 279,–

Bakbreedte: 2.500 mm € 295,–

Verbindingslat
Om extra achterwand vast te maken  
aan standaard achterwand

€ 42,–

Insteekrongen (1 paar)
Hoogte: 500 mm
Eenvoudige montage (zonder gereedschap  
bevestigen en verwijderen)

€ 114,–

Aanbouwvarianten – overzicht zie pagina 100

Euro-bevestiging
Eenvoudige montage door geschroefde aanbouw
3-punts-aanbouw blijft onbeperkt te gebruiken
2-traps vergrendelingslussen zorgen voor een betere  
hellingshoek en dus voor een grotere opname  
van los gestort goed

€ 433,–

Weidemann hydraulisch € 453,–

Adapter Weiste driehoek cat. II € 475,–

Adapter Hauer B € 894,–

Andere aanbouwvarianten op aanvraag

Speciale laklaag in de kleuren:
John Deere groen, Fendt groen, Gentiaanblauw (RAL 5010),
rood (RAL 3000), diepzwart (RAL 9005) 

geen 
 meerprijs

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag
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MS100

BASISUITVOERING excl. BTW

Voor het slijpen van alle gangbare boogvormige messen bij persen en laadwagens

€ 1.399,–

Slijphoek en radius traploos in te stellen

Speciale slijpschijf

Zeer eenvoudig te bedienen

1,1 kW elektromotor – naar keuze verkrijgbaar met 230 V of 400 V
Bij bestelling aangeven (levering zonder stekker)

Gewicht: 69 kg

EXTRA UITRUSTINGEN excl. BTW

Reserve komslijpsteen
Komslijpschijf: grove korrel (meegeleverd)
Komslijpschijf: fijne korrel, maakt langere standtijd mogelijk

€ 83,–

Adapter voor het slijpen van rechte messen € 88,–

Koelinrichting
Vermindert de warmteontwikkeling bij het mes tijdens het slijpen

€ 100,–

LANDSPECIFIEKE UITRUSTINGEN
Aandeel vrachtkosten netto op aanvraag

MESSENSLIJPER
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BASISUITVOERING (prijs zonder werktuigen) excl. BTW

Beursstandaard voor 4 aanbouwdelen (transportwerktuigen en hoogkiepbakken)  
resp. 1 aanbouwwerktuig (wikkelmachine G1015)

€ 969,–Ogen voor transport

Houder voor montage van vlaggenmast met een diameter van 90 mm

TECHNISCHE GEGEVENS (zonder transportvoertuigen, laadschoppen of G1015)

Transportwerktuigen, hoogkiepbakken G1015
Gewicht 340 kg 250 kg
Lengte 2.467 mm 2.250 mm
Breedte 950 mm 1.480 mm
Hoogte 2.733 mm 1.275 mm

Beursstandaard voor transportvoertuigen

Beursstandaard voor laadschoppen 

Beursstandaard voor G1015 

BEURSSTANDAARD
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A K80 Trekoog excl. BTW

Trek-kogelkoppeling € 204,–

B Norm trekoog D40 mm excl. BTW

Conform DIN 11026, ISO 5692-2 geen meerprijs

C Ring trekoog D50 mm excl. BTW

Draaibaar (hitchring)
DIN soortgelijk 9678, ISO soortgelijk 5692-1 € 204,–

D Ring trekoog D50 mm 

Star (hitchring)
DIN soortgelijk 9678, ISO soortgelijk 20019 geen meerprijs

E Norm trekoog D50 mm excl. BTW

Vrachtwagen trekoog
DIN soortgelijk 74053, ISO soortgelijk 1102 € 204,–

F Norm trekoog D40 mm, naar onderen verplaatst excl. BTW

42 mm dik
DIN soortgelijk 11026, ISO soortgelijk 5692-2 € 204,–

F Norm trekoog D40 mm, naar onderen verplaatst voor G-1

42 mm dik
DIN soortgelijk 11026, ISO soortgelijk 5692-2 geen meerprijs

G Norm trekoog D40 mm

Vrachtwagen trekoog
30 mm dik
DIN soortgelijk 74054, ISO soortgelijk 8755

geen meerprijs

TREKOOGVARIANTEN
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Compleet wiel 500/60-R22,5
16 PR/8 gats / ET+50 / radiaal, Flotation Implement

Compleet wiel 710/45-R22,5
16 PR/8 gats / ET-50 / radiaal, Flotation Implement

Compleet wiel 500/60-R22,5
16PR/8 gats / ET+50 BKT / radiaal, FL630 Plus

Compleet wiel 710/40-R22,5
16PR/8 gats / ET-50 BKT / radiaal, FL630 Plus

Compleet wiel 600/60-R22,5
16PR/8 gats / ET0 BKT / radiaal, FL630 Plus

Compleet wiel 300/80-15.3
10PR/6 gats / ET0 / diagonaal, AW

Compleet wiel 600/50-R22,5
16PR/8 gats / ET0 / radiaal, Flotation Implement 

Compleet wiel 480/45-17
10PR/6 gats / ET-35 / diagonaal, AW

Compleet wiel 520/50-R17
10PR/6 gats / ET-35 / radiaal, Flotation Trac

Compleet wiel 500/50-17
10PR/6 gats / ET-35 / diagonaal, Flotation Plus

Compleet wiel 380/55-17
10PR/6 gats / ET0 / diagonaal, AW

BANDEN



100

Volvo BM Faucheux

Avant Manitou

Euro-vangraam Hauer B

Faresin
SMS

AANBOUWVARIANTEN
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Merlo ZM3

Kramer

JCB Q-Fit

Dieci DedalusDieci

CAT 907 H & Liebherr L507

Merlo

JCB Compact Hitch

Hydrema
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Claas Scorpion

MX

Liebherr L514

Atlas

Zettelmeyer 602

Zettelmeyer 402

Weidemann hydraulisch

Amkodor

AANBOUWVARIANTEN
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Adapter Weiste-driehoek cat. 0

CAT TH 407 C

Adapter Weiste-driehoek cat. II

Bobcat

Schäffer tot 3550 Schäffer vanaf 3550T
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Uittreksel uit de AV (in te zien op http://www.goeweil.com/en/terms-and-conditions)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Verkoop- en leveringsvoorwaarden
•  Verkoop en levering vinden uitsluitend conform de algemene leveringsvoorwaarden voor landbouwmachines 

en voertuigen plaats.
•  Onze aansprakelijkheid heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van originele onderdelen en vervalt, indien 

het geleverde voorwerp door de besteller of door een derde zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming 
werd gewijzigd of gerepareerd.

• Reclamaties kunnen uitsluitend erkend worden, indien deze binnen 8 dagen ingediend werden.
• In garantiegevallen dient de fabrikant vóór het begin van de reparatie schriftelijk hierover geïnformeerd te worden.

Betalingsvoorwaarden – Rente wegens te late betaling
•  Er worden steeds uitsluitend zulke betalingsvoorwaarden aanvaard, die door ons toegezegd of op de rekening 

vermeld werden. De door de bank vastgestelde rente wegens te late betaling inclusief kosten en onkosten worden 
berekend vanaf de vervaldatum. 

• De goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig betaald zijn.

Commissiegoed
•  De besteller is aansprakelijk voor het verlies en de beschadiging van de goederen die hij in bewaring heeft 

 alsmede voor de gevolgen van ondeskundige opslag.
•  Bij verkoop dient de fabrikant onmiddellijk geïnformeerd te worden! Zonder de toestemming van de fabrikant 

mogen de goederen niet in bedrijf gesteld of doorgegeven (verhuurd) worden.

Plaats van betaling en bevoegde rechtbank
•  Plaats van levering en bevoegde rechtbank voor de levering, betaling en alle overige wederzijdse verplichtingen 

is A-4020 Linz.  
Aan de rechtsbetrekkingen ligt de Oostenrijkse wetgeving ten grondslag.
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NOTITIES
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GÖWEIL Maschinenbau GmbH
Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Oostenrijk

Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0) 7215 / 2131-9

 office@goeweil.com / www.goeweil.com
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