HITRI PRIKLOPNI SISTEM
ZA HIDRAVLIKO IN KARDANSKI POGON
LAHKO JE TAKO ENOSTAVNO.

Gangl Docking Systems
revolucionira Vaše
delovne postopke.
S hitrim priklopnim sistemom Gangl Docking Systems boste zamenjali vaše
delovne priključke in priključili hidravlične povezave ter kardanski pogon
popolnoma avtomatsko, brez izstopa iz kabine.
Patentirana rešitev omogoča fleksibilne delovne korake na polju, pri
vzdrževanju in čiščenju.

www.ganglsystems.com

FLEKSIBILNO

ENOSTAVNO

KOMPATIBILNO

GDS 3

Princip za inovacijo

Vsak priklopni postopek je drugačen. Gangl Docking
Systems je razvil rešitev, ki te razlike izenači.
GDS 3 je sestavljen iz dveh delov:
Iz priključnega modela za vlečni stroj in ogrodja za delovni stroj.
Osnovna oblika bazira na tritočkovnem sistemu –
tehniki, ki omogoča priklop tudi na neravni podlagi.
Tako ohranja GDS 3 stabilni temelj za avtomatizacijo tehnične povezave med vlečnim strojem in delovnim strojem.

Priključni modul
Modul je na voljo v različnih izvedbah in ga je možno po
potrebi razširiti. Primeren je za dvižne in vlečne stroje, obenem je lahko nameščen na čelni ali zadnji strani vlečnega stroja.

Ogrodje za delovni stroj
Ogrodje je nameščeno na delovni stroj in mu je prilagojeno tako, da je stroj popolnoma neodvisen, kar pomeni,
da je ogrodje primerno za vse stroje.
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Največ delovnih korakov se začne s priklopom želenih delovnih strojev na vlečni stroj. Ta
centralni proces kmetijskega dela je revolucioniral Gangl Docking Systems – in s tem tudi
kompletno ravnanje z vašimi delovnimi stroji in traktorjem.

HITRO IN ENOSTAVNO
Prihranite čas in moč.

Pri popolnoma avtomatskem GDS hitrem priklopnem
sistemu boste prihranili čas in moč.
Ostanite sede.
Do sedaj je priklop delovnih strojev zahteval vaš čas
in fizičen napor.
Z GDS-3 modeli bo ta proces popolnoma avtomatiziran. Nov priklopni sistem vključuje poleg hidravlične

avtomatski priklop kardana.
Sistem spremeni doslej zamudno delo v enostavni proces s pritiskom na gumb. Stroje boste lahko udobno
in sede v kabini odključili, spet priključili in v nekaj sekundah pričeli z naslednjim delovnim korakom.
Priključevanje strojev ne bo nikoli več zamudno delo.

priključitve tudi hidravlične varnostne priključke in

FLEKSIBILNI DELOVNI POTEKI
Novosti pri delu z GDS-3 Modeli

Rešite se napeto planiranega vsakdana in uživajte
odslej v fleksibilnosti.
Hitro in enostavno.
Za delo na polju potrebujete dan za dnem številne
delovne stroje. Z GDS-3 sistemom boste zagotovo v
prednosti, saj boste vsak priključek lahko odpeli na kakršnemkoli terenu in po potrebi spet pripeli.
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Sistem ne spreminja osnovnih predpostavk na delovni
površini stroja.
Lahko se individualno odločite in vaše delovne stroje kadarkoli in povsod skladiščite in postavite. To vam
omogoča novo in fleksibilno ravnanje z vašimi stroji.
Enostavno in efektivno spadajo stari togi časovni plani
v preteklost.

POPOLNA KOMPATIBILNOST

Za vsak vlečni stroj, vsak delovni stroj in katerokoli znamko.

Naredite si vaš vozni park neodvisen od znamk in
zastarelih tehnologij priključevanja.
Kako vse skupaj funkcionira.
GDS-3 modeli so dovolj močni, da lahko dvignejo
in pripnejo tudi zmogljivejše delovne stroje. Zaradi stabilne konstrukcije je sistem primeren za vsak
vlečni stroj.
Zaradi fleksibilne namestitve (čelno/zadaj) in uporab-

nosti pri vseh vrstah strojev (privzdignjeni/vlečni) boste
popolnoma neodvisni od tehničnih omejitev.
Izberite GDS-3 modele glede na vaše trenutne potrebe. Modularna nadgradnja sistema vam omogoča, da lahko vaš model kadarkoli nadgradite.
Enostavno in le z nekaj prijemi.
S tem ostanejo vaš vlečni stroj in delovni stroji popolnima kompatibilni.
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GDS 3 valve
Hidravlični ventil

GDS 3 hydro
Osnovno ogrodje
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GDS 3 lock
Avtomatski kavelj/hidravlični cilinder
za hydro plus

GDS 3 inside plus
Notranji modul – razširitev
za master plus
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GDS 3 hydro

HIDRAVLIKA

VPETJE IN AVTOMATSKA
POVEZAVA HIDRAVLIKE
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GDS 3 hydro plus

GDS 3 LINE
VLEČNI STROJ

HIDRAVLIKA
VPETJE

AVTOMATSKO VPETJE IN
POVEZAVA HIDRAVLIKE
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GDS 3 master

HIDRAVLIKA
VPETJE
MEHANSKO
VPETJE KARDANA
AVTOMATSKO VPETJE IN POVEZAVA HIDRAVLIČNEGA VENTILA. MEHANSKA PRIKLJUČITEV
VGRAJENEGA KARDANA Z
ROČICO.
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GDS 3 master plus

GDS 3 LINE
VLEČNI STROJ

HIDRAVLIKA
VPETJE
KARDAN

AVTOMATSKO VPETJE IN POVEZAVA HIDRAVLIKE. VPETJE
KARDANA SE IZVRŠI POPOLNOMA AVTOMATSKO.
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GDS 3 G1 G2

GDS 3 LINE
DELOVNI STROJ

G1 TEMELJNO LAKIRANO
OGRODJE ZA VARIABILNO
NADGRADNJO NA DELOVNI
STROJ
G2 INDIVIDUALNO NA STROJE PRILAGOJENO OGRODJE
Z KAKOVOSTNO, ODPORNO
ZAŠČITO.
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G1 TEMELJNO
LAKIRANO BREZ DRŽAL
G2 Z DRŽALI

KALKULATOR
Primer obratovanja s povprečno 4. priklopnimi procesi na dan pri 6. delovnih dnevih tedensko
(ustreza 24. priklopnim procesom/teden)
Priklopni proces / dan

4,00

Priključitev / stroj
v minutah

3,00

Odključitev / stroj
v minutah

2,00

Poraba goriva v litrih / uro

10,00

Urna postavka v €

20,00

Delovni dnevi / teden

6,00

V minutah / leto

6240,00

V urah / leto

104,00

Prihranek / leto v €

2.080,00

Aktualna cena goriva v € / liter

1,40

Prihranek goriva v €

728,00

Prihranek / mesec v €

234,00

Prihranek / leto € 2.808,00
Za individualni izračun vam je na spletni strani www.ganglsystems.com/nutzenrechner na
voljo uporabni kalkulator.
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PRIKLOPNI
POTEK

HITRO IN ENOSTAVNO

Vseeno kje se vaš delovni stroj nahaja:
pripeljete se do stroja, sedite v kabini, začnete
priklopnim procesom.

FLEKSIBILNI DELOVNI POTEKI

GDS 3

Menjajte delovni stroj v nekaj sekundah –
vsepovsod in kadarkoli.

POPOLNOMA KOMPATIBILNO
Z GDS 3 modeli niste več odvisni od znamke ali
tipa vašega delovnega stroja in vlečnega stroja.

DOVOZ DO PRIKLJUČKA
(tik pred priklopom)

Vseeno ali pripenjate stroj čelno ali zadaj – z GDS 3 je
pripenjanje lahka igra.
Enostavno se pripeljete do delovnega stroja in s pritiskom na gumb začnete priklopni proces. Z GDS 3 master
plus se zapeljete do ogrodja na delovnem s t ro j u .

PRIKLJUČITEV
Pri pripenjanju se GDS 3 master plus spne z ogrodjem na
delovnem stroju.
Po priklopnem procesu sta oba trikotna elementa trdno zasidrana eden v drugem, hidravlična povezava je
priključena in v primeru kardanskega pogona se avtomatsko poveže še kardan s povezovalnim mehanizmom.
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PREDNOSTI
GDS-3MODELOV
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KARDAN
Kardan ostane vpet med
traktorjem in priklopnim
sistemom, ampak če je
potrebno, lahko slednje
tudi spremenite.

Bistvene stvari na
enem mestu
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NOBENIH NEPOTREBNIH
HIDRAVLIČNIH PRIKLJUČKOV
Sistem je opremljen s krožnim hidravličnim tokom.
Za premikanje vseh pozicij
zadostuje dvokrožni hidravlični sistem in elektronska
oskrba na upravljalni
napravi.

PRIHRANEK STROŠKOV
Prihranite skozi optimirane
delovne postopke z GDS-3
moduli dragocen čas
in denar. Več o tem na
www.ganglsystems.com/
nutzrechner
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OKOLJE
Skozi nekaj sekund trajajočim priklopnim sistemom
je obratovanje vlečnega
stroja skrajšano in s tem
zmanjšana poraba goriva
obenem pa zmanjšan tudi
izpust škodljivih snovi v
okolje.
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VARNOST
Za celoten proces priklopa stroja ne potrebujete
zapuščati kabine traktorja. S tem se ne boste
izpostavljali nevarnemu
območju med vlečnim
in delovnim strojem.
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PRIHRANEK ČASA
Namesto dolgotrajnega
napornega dela običajnega priklopa, lahko
preko pritiska na gumb
v nekaj sekundah stroj
brezhibno priklopite.
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SKLADIŠČENJE
Zaradi hitrega priklopnega sistema lahko vsako
skladiščno mesto dose
žete v kratkem času. S tem
potrebujete manj skla-

diščnih mest, saj lahko
stroje postavite in uredite
enega za drugim. Tudi
transportnih vozičkov za
premikanje strojev ne
boste več potrebovali.
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MULTIFUNKCIONALNA
UPORABA
Zaradi multifunkcionalne
uporabe delovnih strojev
boste prihranili gorivo in
s tem tudi denar.

MODULARNI VLOŽEK
Osnovno ogrodje GDS
3 hydro nudi možnost
nadaljnjega mehanskega priklopa. Kadarkoli je
možna nadgradnja z
hidravličnim cilindrom
in kardanskim vpetjem.
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OGRODJE ZA
DELOVNI STROJ
Vsa ogrodja je kadarkoli možno nadgraditi s
hidravlično povezavo in
kardanskim pogonom.
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„Rešiti je možno vse.
Potrebno je le odkriti, kaj nek
problem v resnici reši.“

JOHANN GANGL
Iznajdljivost z energijo

Johann Gangl izvira iz družine kmetovalcev in kovinarjev. Že v zgodnjem otroštvu mu je bilo delo z traktorjem domače, tekom njegovega življenja je opremljen z vztrajnim izumiteljskim in razvojnim duhom.
Neprestano razvija delovne izboljšave in inovacije. Kot
poklicni kmetovalec in izumitelj odpravlja omejitve in
nadgrajuje svoje naprave.
Vzpodbudo je dobil leta 2001 ob nakupu novega
traktorja. Njegova želja po avtomatskem priklopnem
sistemu se je izkazala kot neizpolnjena. „To si morate
sami sestaviti, g. Gangl.“ je bil odgovor po nekajtedenskih raziskavah.
Navdahnjen z izumiteljskim duhom je začel razvijati
Gangl Docking Systems module. Skupaj s svojima sinovoma in prijateljem je v več kot desetih letih razvil
sistem, ki je plod njegovih vsakodnevnih izkušenj v
kmetijstvu.
„Nobenih polovičnih stvari“ si je obljubil in izboljševal
svoj sistem tako dolgo, da je nanj možno avtomatsko priklopiti vse povezave med vlečnim in delovnim
strojem.
Izum avtomatskega priklopa kardanskega pogona je
dokončno izpopolnil dolgotrajno iskanje rešitve in revolucionira postopek kmetijskega dela.

„Vsak dan na polju je
bil test produkta. Ampak ob koncu dneva
sem vedel kaj moram
še izboljšati.“

Johann Gangl

Medijski lastnik:

GDS GmbH

Fritz-Knoll-Straße 3, A-8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 940-0, Fax -90
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