Viljankuljetusvaunu
Parempaa suorituskykyä pellolle

GTW 21/25

Jatkuvaan käyttöön
Tehty ammattimaiseen käyttöön ja urakoitsijoille

Viljankuljetusvaunu on logistinen linkki jatkuvasti liikkeessä olevan
puimurin ja pellon reunassa odottavien kuljetusajoneuvojen välillä.

Sinä aikana, kun GTW ottaan viljan vastaan,
kuljettaa ja siirtää sen, puimuri jatkaa työtä
ilman keskeytystä. Tämä on merkittävä
parannus sadonkorjuun tuottavuuteen.

Matalalla oleva painopiste antaa GTW
vaunulle erittäin hyvät ajo-ominaisuudet
pellolla ja maantiellä..

Isot ikkunat GTW:n etulaidassa takaa hyvän
näkymän kuormatilaan. Ruuvikuljetin taitetaan
ulos ja sisään hydraulisesti ja sitä ohjataan
traktorinohjaamosta.
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Luotettavaa käyttötekniikkaa
Tavoitteemme: Korkea suorituskyky ja luotettavuus

Kaikki komponentit ovat erittäin korkealaatuiset ja tämä takaa
turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävyyden myös jatkuvassa
pitkäaikaisessa käytössä.
GTW 21 ja GTW 25 -vaunujen tilavuus on
21 m³. Lisävarusteena olevien sivulaitojen
korotuksilla voidaan kuljettaa ja siirtää 25 m³.
Kuormatilassa, vaakatasossa oleva erikoissyöttökuljetin siirtää puidun materiaalin nopeasti,
tasaisesti ja varovasti siirtokuljettimelle.
Sähköisesti tasapainotetun ruuvikuljettimen
kaltevuuskulmaa voidaan säätää ja sen suuri
siirtonopeus on erittäin tehokas 400 tn/h ja
jopa enemmän.
Kuljettimen korkeus on 4,80 m.
Syöttökuljetin voidaan kytkeä pois päältä
hydraulisella kytkimellä, jotta voidaan varmistaa
siirtokuljettimen tyhjeneminen kokonaan.

Syöttökuljettimen
optimaalinen
suorituskyky
saavutetaan hydraulisesti toimivalla
annosteluyksiköllä,
Kaikki vapaasti
virtaava materiaali
kuten siemenet,
CCM, jyvät, lanta
jne. kuljetetaan ja
siirretään
turvallisesti.

Tyhjennysventtiili on
syöttökuljettimen
alimmassa
kohdassa jolloin
voidaan varmistaa
jäämien täydellinen
poistuminen.
Venttiili toimii myös
puhdistusventtiilinä.

Vahva voimansiitojärjestelmä
takaa GTW-vaunun pitkän ja
luotettavan käytön.

Lisävarusteena on suojapeite seisontatasolla
tai ilman, joilloin voidaan suojata materiaali
kosteudelta turvallisen kuljetuksen
varmistamiseksi.
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Tekniset tiedot

Koneen mitat:
Pituus*
Leveys*
Kuormauskorkeus*
Tilavuus (DIN)

mm

GTW 25
Telirunko ja DLB
4.800 ⫻ 2.550

mm
mm
mm
m3

7.400 – 7.900
2.990
3.200
21

7.400 – 7.900
2.550 – 3.000
3.320 / 3.740**
21 / 25**

Verden

HAUS DER WERBUNG

FIN 04/2018

kg
kg

12.000
21.000

20.000 – 21.000
24.000

Siirtokuljettimen kuormauskorkeus* mm

4.800

4.920

Kuljettimen halkaisija:
Syöttökuljetin
Siirtokuljetin
Tehontarve

Renkaat
550/60-22.5 (vain GTW 25)
600/55-22.5 (vain GTW 25)

Suurin kokonaispaino:
Maantie
Peltokäyttö

Lisävarusteet:

700/50-22.5 (vain GTW 25)
600/55-26.5 (vain GTW 25)
700/50-26.5 (vain GTW 25)
600/55 R 26.5 Michelin
CARGO XBIB (vain GTW 25)
710/50 R 26.5 Michelin
CARGO XBIB (vain GTW 25)
30.5/R 32 (vain GTW 25)
ALB (vain GTW 25)
Alavetopuomi

mm
mm
KW
hv

350
400
88 - 184
120 - 250

350
400
96 - 206
130 - 280

Kuulavetolaite
Suojapeite
seisontatasolla / ilman

* laitteista riippuen I ** when equipped with body extension

Lannanlevitin - Tarkkuuslevitin - Noukin- ja rehuvaunut - Rehunkuljetusvaunut - Viljankuljetusvaunut - Vario-järjestelmät - Erikoisajoneuvot

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

Mitat, painot ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman etukäteisilmoitusta. Kuvat, mitat ja painot eivät välttämättä koske vakiomalleja eivätkä tiedot ole sitovia.

Runko
Kuormatilan mitat (pituus x leveys)

GTW 21
Vakio runko ja DLB
4.800 ⫻ 2.550

