GØMA GÖDSELVAGN
GG-18, 22, 25, 25 HWD

GG-VAGN

Standardutrustning

Möjlighet till spadventil för strypning av omrörning –
sparar effekt på fältet. Vagn med genomgående balk för
bärkraft av lift/tunga redskap.Förberedd för andok-system med stos för fyllning av lastbil

Möjlighet till förberedda Harsø rampbeslag. Full integrering med Bomech-ramp. Möjlighet till högt fabriksmonterad trafikbelysning. Hardox avlastningspump
modell GG.

Dator

På sikt kommer integrerad Harsø rampstyrning
över 30 m – 30 m och nedåt styrs som normalt i
vårt eget syrsystem.
Lincoln centralsmörjning med felövervakning. Indikator för smörjsystem på monitor med möjlighet
till manuell start
12” Wachendorpf pekskärm i fiber – mycket lätt
skärm som inte är känslig för solvärmen i hytten.
Framtidssäkrat styrsystem – enkel uppdatering av
mjukvara som inte kräver ny hårdvara.
Tryckstyrning av lift 100 % från hytten, både i aktiv
liftfunktion och vid tryckstyrning i gräs – ingen
extramontering av pressarfot på redskap.

Trippmätare och visning av återstående distans
vid given dosering
Autoskift av riktning i fördelare vid blockering.
Arbetsriktning på joystick ställs in via terminal, lätt
vändning av funktioner på t.ex. kran
Delavstängning med dubbelverkande funktion

Möjlighet till fyra delbredder
Ingen tankpressostat – Vi kör allt på nivåvisaren
Fyllningsassistent standardintegrerad

Kran

HWD

Lift

Hjulstyrning

10” kran med 2 x 2 m slangar för enklare hantering
Kranutskjut med tvärställt rör för bättre renlighet
och större styrka
Kranutskjut med 1700 mm slaglängd. Kan nå 4,80
m under nivån på GG 25
10” Harsø lastpump, lastkapacitet fullt på höjden
med FH-system.
Gjutjärnslastmotor, starkare motor som inte ärgar.
Autoparkering av kran, från tank till vagn.
Flytande boll i tratt – tätt även vid körning i backar.

Lift med flexibla armar – endast en modell för alla
kategorier.
Fästpunkter för vinschning bakåt.
Fästpunkter för montering av säkerhetskedjor vid
toppstång.

HWD med diff-lås vid boost-funktion
HWD med tryckstyrd reglering av oljepump –
mycket mjuk drift utan tryckspikar.
HWD med automatiskt riktningsbyte vid backning
120 l olja i HWD-systemet, temperaturvisning på
skärm, fläktvisning på skärm samt temperatur för
stopp/start av fläkt, styrs från vår kontroll.
HWD-system med remdriven transmission –
mycket tyst.

Autolyft av framaxel – treaxlade modeller
Ökat styrutslag på Agroturn hjulaxel (helt nyutvecklad BPW)
180 mm bromsar på alla hjulaxlar. Invändigt monterad hastighetssensor
– ingen givarring på HWD-vagnen.
Bakljus tänds automatiskt vid backning.
Agroturn-axlar med 22 graders styrutslag
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