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Charakterystyka techniczna ciągnika PRONAR 5340
Silnik
Marka (norma toksyczności)
ilość/cm3
Ilość cylindrów/pojemność skokowa
kW(KM)/min-1
Moc maksymalna wg 97/68/EC/obroty
kW(KM)/min-1
Moc znamionowa wg 97/68/EC/obroty
Układ wtryskowy
Układ dolotowy
Układ oczyszczania spalin
dm3
Pojemność zbiornika paliwa
Układ napędowy (skrzynia biegów, oś tylna)
Marka/typ skrzyni biegów
Całkowita ilość przełożeń (przód/tył)
Wzmacniacz momentu Powershift - liczba przełożeń
Zmiana kierunku jazdy
km/h
Zakres prędkości
Sprzęgło
Blokada mechanizmu różnicowego
Oś przednia, układ kierowniczy, zawieszenie
Załączanie napędu osi
Blokada mechanizmu różnicowego
°/m
Maksymalny kąt skrętu kół/minimalny promień zawracania
Układ hamulcowy
Rodzaj
Instalacja hamulcowa przyczep
Instalacja hydrauliki zewnętrznej
Rodzaj
dm3
Pojemność zbiornika oleju
3
dm /min (bar)
Wydatek pompy (ciśnienie robocze)
Ilość sekcji rozdzielacza
Regulator wydatku
Trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ)
Tylny:
Udźwig w całym zakresie
kg
Maksymalny udźwig
System sterowania
Przedni:
kg
Maksymalny udźwig w osi końcówek cięgieł
Wałek odbioru mocy (WOM)
Tylny WOM
Sprzęgło WOM
Załączanie
Zakresy prędkości wałka
Przedeni WOM
Sprzęgło WOM
Zakresy prędkości wałka
Wymiary i masy
mm
Rozstaw osi
mm
Rozstawy kół osi przedniej/tylnej
mm
Długość/szerokość/wysokość
kg
Masa własna (z obciążnikami)
kg
Dopuszczalna masa przypadająca oś przednią/tylną
kg
Masa obciążników standardowych przednich/tylnych
Koła
Możliwe ogumienie (tył - przód)

Deutz (Stage IIIB)
4/3621
78(106)/2000
74,5(101)/2200
Common Rail
z turbodoładowaniem, chłodnicą powietrza (intercooler) i chłodzonym zewnętrznie EGR
DOC (Diesel oxidation catalytic converter) katalizator utleniający
125
ZF/mechaniczna, synchronizowana
16/16 Powershift
2 przełożenia
mechaniczna
2,2-35,8
jednotarczowe cierne LUK
załączana elektrohydraulicznie
elektrohydraulicznie
samoblokujący się, o podwyższonym tarciu wewnętrznym
50/4,8
tarczowe, mokre
dwuprzewodowa+jednoprzewodowa, rozłączany napęd sprężarki
w układzie otwartym (Open Center)
35, oddzielny zbiornik oleju
58 (175)
3 - standard, 4 - opcja
tak, dla jednej sekcji
4200
4900
elektrohydraulicznie typu EHR BOSCH, dodatkowe przyciski na błotniku
opcja
2100
niezależne, jednotarczowe, suche
elektrohydraulicznie + dodatko załączanie przyciskiem na błotniku
430/540/750/1000 - standard
opcja
mokre, załączane elektrohydraulicznie
1000
2369
1500-1860/1520-1920
4475/2080-2379/2744-2799
5015
2800/5000
540/0 - opcja
18,4R34 14,9R24
16,9R38 13,6R28
520/70R34 14,9R24
480/80R34 400/80R24
460/85-34 380/85-24

- standard
- opcja
- opcja
- bieżnik drogowy
- bieżnik leśny

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE I DODATKOWE:
ładowacz czołowy, TUZ przedni, WOM przedni;
tylny zaczep transportowy automatyczny;
tylny zaczep transportowy Pitonfix;
rozdzielacz hydrauliki 4-sekcyjny;
hydrauliczna instalacja hamulcowa przyczep;
klimatyzacja, siedzisko Grammer z tłumieniem mechanicznymi lub
pneumatycznym;

siedzisko pasażera;
osłony do pracy w lesie, siedzisko obrotowe;
dodatkowe światła mijania, światło błyskowe pomarańczowe;
szyby przyciemniane zielone;
obciążniki przednie (12x45kg);
obciążniki na TUZ przedni (12x45kg);
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SYSTEM
SYSTEM
STEROWANIA
STEROWANIA
TUZ-em
TUZ-em

- EHR -marki
EHR marki
BOSCHBOSCH
w standardzie
w standardzie

PANEL
PANEL
WSKAŹNIKÓW
WSKAŹNIKÓW

z wielofunkcyjnym
z wielofunkcyjnym
wyświetlaczem
wyświetlaczem

WYJŚCIA
WYJŚCIA
HYDRAULICZNE
HYDRAULICZNE

(3 w standardzie,
(3 w standardzie,
4 w opcji)
4 w opcji)

ŁADOWACZ
ŁADOWACZ
CZOŁOWY
CZOŁOWY
LC3 PRONAR
LC3 PRONAR
Udźwig
Udźwig
MAX 1820
MAX kg
1820 kg

DEUTZ
DEUTZ
Nowoczesny
Nowoczesny
silnik silnik
• układ• układ
wtryskowy
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Common
Common
Rail Rail
• otwarty
• otwarty
katalizator
katalizator
DOC DOC
OBCIĄŻNIKI
OBCIĄŻNIKI
PRZEDNIE
PRZEDNIE
(12x45(12x45
kg) - wkg)opcji
- w opcji
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PRONAR
PRONAR
Sp. Sp.
z o. zo.o. o.
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza
101101
A; 17-210
A; 17-210
Narew;
Narew;
tel./fax:
tel./fax:
85 681
85 681
63 29;
63 29;
e-mail:
e-mail:
pronar@pronar.pl;
pronar@pronar.pl;
www.pronar.pl
www.pronar.pl
Niniejsza
Niniejsza
oferta oferta
nie stanowi
nie stanowi
oferty oferty
handlowej
handlowej
w rozumieniu
w rozumieniu
Kodeksu
Kodeksu
Cywilnego
Cywilnego
oraz innych
oraz innych
właściwych
właściwych
przepisów
przepisów
prawnych.
prawnych.
Producent
Producent
zastrzega
zastrzega
sobie prawo
sobie prawo
do zmian
do zmian
konstrukcyjnych
konstrukcyjnych
i związanych
i związanych
z tym danych
z tym danych
technicznych.
technicznych.

KATALOG
PRODUKTÓW
MASZYNY DO ZBIORU ZIELONKI
MASZYNY DO ZADAWANIA PASZ
ŁADOWACZE CZOŁOWE I OSPRZĘT ROLNICZY

SPIS TREŚCI
ROZSIEWACZE

4

MASZYNY DO ZBIORU ZIELONKI

8

WOZY DO ZADAWANIA PASZ

36

ŁADOWACZE I OSPRZĘT

42

LISTA DILERSKA

58

2

Te ch n i k a d l a n a tu ry

SPIS TREŚCI
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ROZSIEWACZE
NAWOZÓW

ROZSIEWACZE NAWOZÓW

4

ROZSIEWACZ NAWOZÓW FD1-M03L

6

ROZSIEWACZ NAWOZÓW FD1-M05L

6

ROZSIEWACZ NAWOZÓW FD2-M10

7

4

Te ch n i k a d l a n a tu ry

Rozsiewacze nawozów
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ROZSIEWACZE NAWOZÓW

ROZSIEWACZ NAWOZÓW

FD1-M03L / FD1-M05L

FD2-M10

Dobrze dobrane, funkcjonalne rozsiewacze nawozów granulowanych i sypkich pozwalają w pełni wykorzystać
potencjał plonotwórczy roślin. Niewątpliwą zaletą jednotarczowych rozsiewaczy jest niska cena i niewielka masa
ułatwiająca agregowanie oraz możliwość pracy z ciągnikiem o niedużej mocy. Dlatego znakomicie sprawdzają się one
w małych i średnich gospodarstwach rolnych. Zgromadzony w plastikowym zbiorniku nawóz jest mieszany i grawitacyjnie podawany na łopatkową tarczę rozsiewającą. Napęd tarczy oraz mieszadła następuje od wałka odbioru
mocy poprzez wał przegubowo-teleskopowy. Za pomocą mechanizmu regulacji dawki i kierunku wysiewu można
płynnie regulować dawkę, kierunek wysiewu, a także zamknąć wsyp w trakcie postoju lub nawrotów. Służą do tego
dwie zasuwy otworów zsypowych i zasięgu rozrzutu.
ROZSIEWACZ NAWOZÓW FD1-M05L

Właściciele większych gospodarstw docenią zalety większego, dwutarczowego rozsiewacza FD2-M10. Zgromadzony w plastikowym, dwukomorowym zbiorniku nawóz jest mieszany i grawitacyjnie podawany na dwie łopatkowe
tarcze rozsiewające. Łopatki różnej długości, o regulowanych kątach ustawienia gwarantują równomierność i asymetrię rozrzutu. Rozsiewacz posiada regulację w zakresie ilości rozsianego materiału. Pod każdym otworem zsypowym znajdują się sterowane siłownikiem hydraulicznym zasuwy umożliwiające bez zatrzymywania się rozpoczęcie i
zatrzymanie rozsiewu (np. podczas nawrotu) i nie ma to wpływu na wcześniej ustaloną dawkę. Plandekę otwiera się
wygodnie jedną dźwignią, w opcji można doposażyć rozsiewacz w kółka transportowe. W wyposażeniu standardowym znajduje się instalacja oświetleniowa.
ROZSIEWACZ DWUTARCZOWY FD2-M10

ROZSIEWACZ NAWOZÓW FD1-M03L
UNIWERSALNY - daje się agregować z większością ciągników wyposażonych w 3-punktowy układ zawieszenia
PROSTY W OBSŁUDZE - nieskomplikowana zasada działania
WYTRZYMAŁY - zastosowano najlepsze materiały
oraz powłoki lakiernicze
WYGODNY - sterowanie ze stanowiska operatora
PRECYZYJNY - wyskalowane podziałki przy dźwigniach
sterowania dawką służą do precyzyjnego i powtarzalnego ustawiania żądanej ilości wysiewu

UNIWERSALNE - dają się agregować z większością
ciągników wyposażonych w 3-punktowy
układ zawieszenia
PROSTE W OBSŁUDZE - ustawienie odpowiedniej
dawki wysiewanego nawozu jest bardzo proste
WYTRZYMAŁE - zastosowano najlepsze materiały
oraz powłoki lakiernicze
WYGODNE - dostęp do dźwigni sterowania dawką ze
stanowiska operatora
SZEROKI ROZRZUT - dzięki odpowiedniemu
wyprofilowaniu tarczy szerokość rozrzutu może zawierać się w przedziale od 4 do 14 m

ROZSIEWACZE NAWOZÓW / PARAMETRY
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [kW]
ROZSIEWACZE NAWOZÓW / PARAMETRY

FD1-M03L

FD1-M05L

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY [kW]
MASA [kg]

SZEROKOŚĆ ROBOCZA [m]

11
42

MASA [kg]

52

ILOŚĆ WYSIEWU [kg/ha]

UWAGI

12

–

170

Z PLANDEKĄ;

10 - 24

–

10 - 1500

–

540

Z WAŁKA ODBIORU MOCY NOŚNIKA

10 - 2000

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA [km/h]

MAX. 12

–

PRĘDKOŚĆ ROBOCZA [km/h]

MAX. 10

PRĘDKOŚĆ TRANSPORTOWA [km/h]

MAX. 20

–

PRĘDKOŚĆ TRANSPORTOWA [km/h]

MAX. 20

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA [dm3]

1000

–

SZEROKOŚĆ ROBOCZA [m]

ZASILANIE MECHANICZNE [obr/min]

WARTOŚĆ / OPIS

4 -14

ILOŚĆ WYSIEWU [kg/ha]

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA [dm3]

250

500

ŁADOWNOŚĆ [kg]

ŁADOWNOŚĆ [kg]

325

650

WYSOKOŚĆ; SZEROKOŚĆ; DŁUGOŚĆ [m]

1,06/1,12/1,25

1,33/ 1,12/1,25

WYSOKOŚĆ/SZEROKOŚĆ/DŁUGOŚĆ [m]

Rozsiewacz PRONAR FD1-M05 o pojemności 500 dm3

6

Te ch n i k a d l a n a tu ry

Szerokość rozrzutu od 4 do 14 m

1300

–

1,32; 1,88; 1,23

WYSOKOŚĆ Z PLANDEKĄ

CIŚNIENIE NOMINALNE INSTALACJI HYDR. [MPa]

16

–

NAPIĘCIE NOMINALNE [V]

12

–

Dwutarczowy rozsiewacz PRONAR FD2-M10

Rozsiewacze nawozów

Tarcze rozsiewające z blachy kwasoodpornej odporne na korozję

w w w. p ro n a r. p l
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MASZYNY
DO ZBIORU ZIELONEK

MASZYNY DO ZBIORU ZIELONEK

8

KOSIARKI DYSKOWE TYLNE PRONAR PDK220, PDT260, PDT300, PDT340

10

ZGRABIARKA DWUKARUZELOWA ZKP800

23

KOSIARKI DYSKOWE TYLNE Z KONDYCJONEREM PRONAR PDT260C, PDT300C

12

PRASY BELUJĄCE PRONAR Z500K, PRONAR Z500R, PRONAR Z500G

24

KOSIARKI DYSKOWE CZOŁOWE PRONAR PDF300/ PDF300C

13

OWIJARKI BEL PRONAR Z-245, PRONAR Z-245/1

26

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA PRONAR PDF390

14

PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BEL DWUOSIOWE T022, T022M, T025, T025M

28

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA PRONAR PDD830

15

PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BEL TRZYOSIOWE T023, T023M, T026, T026M

30

KOSIARKA DYSKOWA DWUSTRONNA Z KONDYCJONEREM PRONAR PDD830C

15

PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BEL TANDEM T024, T024M

32

LISTWY TNĄCE PRONAR

16

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BEL SAMOZAŁADOWCZA TB-4

33

PRZETRZĄSACZE POKOSÓW PRONAR PWP530, PRONAR PWP770

18

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BEL T024G

34

ZGRABIARKI JEDNOKARUZELOWE ZKP300, ZKP350,ZKP420

20

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BIOMASY PRONAR T400

35

8

Te ch n i k a d l a n a tu ry

Maszyny do zbioru zielonek

w w w. p ro n a r. p l
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Kosiarki dyskowe tylne PRONAR:

KOSIARKI DYSKOWE TYLNE

PRONAR PDK220, PDT260, PDT300, PDT340
Kosiarki dyskowe tylne PRONAR PDK220, PDT260, PDT300, PDT340 zbudowane w oparciu o listwę tnącą PRONAR o wysokiej wytrzymałości
z dodatkowym profilem usztywniającym zamkniętym w korpusie listwy. Optymalna pojemność mis olejowych listew zapewnia doskonałe chłodzenie. Wymienne ślizgi ochronne i dodatkowe płozy ochronne zostały wykonane z hartowanej stali odpornej na ścieranie. Kosiarki dyskowe
PRONAR posiadają dyski o nowatorskim kształcie, zapewniającym mniejsze opory cięcia i mniejsze zapotrzebowanie mocy w przeliczeniu na
jednostkę szerokości cięcia. Zaletą kosiarek dyskowych PRONAR jest również stabilne ułożyskowanie dysków za pomocą dwóch łożysk kulkowych, powiększone, wysokiej jakości koła zębate o niskiej emisji hałasu i system szybkiej wymiany noży.

DANE TECHNICZNE:

PDK220

PDT260

PDT300

PDT340

4110

4500

4920

5340

Wysokość całkowita w położeniu roboczym [mm]

1120

1300

1300

1300

Długość w położeniu roboczym [mm]

1430

1290

1290

1290

Długość w położeniu transportowym min / max [mm]

1430 / 4440

1290 / 3990

1290 / 4410

1290 / 4830

Szerokość w położeniu transportowym min / max [mm]

1250 / 1740

1430 / 1760

1430 / 1760

1430 / 1760

Wysokość w położeniu transportowym min / max [mm]

980 / 2720

1480 / 3320

1480 / 3740

1480 / 4160

Szerokość całkowita w położeniu roboczym [mm]

Szerokość koszenia [mm]

2200

2600

3000

3400

Szerokość pokosu [mm]

1450

1200 / 1600

1200 / 2000

1500 / 2400

Zalecana prędkość koszenia [km/h]

10

10

10

10

Wydajność (dla zalecanej prędkości koszenia) [ha/h]

2,2

2,6

3

3,4

Masa własna [kg]

520

640

740

800

22 / 30

33 / 45

44 / 60

59 / 80

540

540

1000

1000

II i III kat. ISO 730-1
(kat. I po wymianie
sworzni)

II i III kat. ISO 730-1

II i III kat. ISO 730-1

II i III kat. ISO 730-1

Liczba dysków [szt.]

5

6

7

8

Liczba noży tnących [szt.]
- lewe
- prawe

4
6

6
6

8
6

8
8

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [kW/KM]
Prędkość obrotowa WOM [obr/min]
Układ zawieszenia

Rodzaj noży tnących

odgięte

odgięte

odgięte

odgięte

Prędkość obrotowa dysków [obr/min]

3265

3130

3000

3000

Kopiowanie terenu [°]

+ 90
- 22

+ 11
- 16

+ 11
– 16

+ 11
– 16

Pozycje transportowe
pionowo z boku ciągnika

Ustawiana hydraulicznie

Ustawiana hydraulicznie

Ustawiana hydraulicznie

Ustawiana hydraulicznie

pionowo z tyłu ciągnika

Ręczne przestawienie belki

Ustawiana hydraulicznie

Ustawiana hydraulicznie

Ustawiana hydraulicznie

poziomo z tyłu ciągnika

Ręczne przestawienie
belki (pozycja manewrowa zalecana do krótkiego
transportu)

Ustawiana hydraulicznie
(pozycja manewrowa
zalecana do krótkiego
transportu)

Ustawiana hydraulicznie
(pozycja manewrowa
zalecana do krótkiego
transportu)

Ustawiana hydraulicznie
(pozycja manewrowa
zalecana do krótkiego
transportu)

Wymagane wyjścia hydrauliczne

1 gniazdo z tyłu
ciągnika

1 sekcja dwustronnego
działania oraz
1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym

1 sekcja dwustronnego
działania oraz
1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym

1 sekcja dwustronnego
działania oraz
1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym

Pozycja transportowa PRONAR PDK220
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PRONAR PDK220

Te ch n i k a d l a n a tu ry

ENERGOOSZCZĘDNE - o 50% mniejsze zapotrzebowanie mocy w stosunku do kosiarek bębnowych
UNIWERSALNE - dzięki dużemu zakresowi wychyleń możliwa jest praca na terenie stromym i nierównym
PROSTE W OBSŁUDZE - umożliwiają pracę ze starszymi ciągnikami bez konieczności przeróbki hydrauliki, wymagane tylko jedno złącze hydrauliczne
EKONOMICZNE - nowatorski kształt dysków zapewnia mniejsze opory cięcia i zapotrzebowanie niewielkiej mocy

KOSIARKI DYSKOWE TYLNE POSIADAJĄ 3 POZYCJE TRANSPORTOWE

1. Pozycja pionowo z tyłu ciągnika
2. Pozycja pionowo z boku ciągnika
3. Pozycja poziomu z tyłu ciągnika

Kosiarki tylne dyskowe PRONAR PDK220, PDT260, PDT300, PDT340 to lekkie i solidne konstrukcje. W kosiarce PRONAR PDK220 zastosowano
zawieszenie klasyczne, a w kosiarkach PRONAR PDT260, PDT300, PDT340 centralne, które gwarantuje bardzo dobre kopiowanie terenu, czyste i estetyczne cięcie oraz optymalną wysokość koszenia. Trójstopniowy układ regulacji sprężyn odciążających - 70, 80 i 90 kg (w zależności
od rodzaju podłoża: od gleb miękkich, torfowych aż po twarde i suche) daje możliwość regulacji siły nacisku kosiarki na podłoże. Duży zakres
wychyleń (-16º ÷ +11º) ułatwia pracę na nierównym i stromym terenie. Trzy pozycje transportowe wyróżniają je spośród innych kosiarek.

KOSIARKA TYLNA DYSKOWA
PRONAR PDT340

PRONAR PDT300

Maszyny do zbioru zielonek

PRONAR PDT300

w w w. p ro n a r. p l
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KOSIARKI DYSKOWE CZOŁOWE

KOSIARKI DYSKOWE TYLNE Z KONDYCJONEREM

PRONAR PDT260C, PDT300C

PRONAR PDF300/PDF300C

KONDYCJONER, zastosowany w kosiarkach PRONAR przyspiesza suszenie, pozwala jeszcze bardziej oszczędzić czas i wydatki na paliwo.
Dzięki zastosowaniu kondycjonera trawa jest jednocześnie cięta i spulchniana oraz szybciej wysycha.
Kosiarki dyskowe tylne z kondycjonerem PRONAR PDT260C I PDT300C zbudowane w oparciu o nowoczesne materiały i technologie to kosiarki o bardzo dobrych cechach funkcjonalnych. Mocne, a zarazem lekie konstrukcje zbudowane w oparciu o listwę tnącą PRONAR o wysokiej
wytrzymałości z dodatkowym profilem usztywniającym zamkniętym w korpusie listwy. Optymalna pojemność mis olejowych listew, zapewnia
doskonałe chłodzenie. Wymienne ślizgi ochronne i dodatkowe płozy zostały wykonane z hartowanej stali odpornej na ścieranie. Kosiarki dyskowe PRONAR posiadają dyski o nowatorskim kształcie, zapewniającym mniejsze opory cięcia i mniejsze zapotrzebowanie mocy w przeliczeniu
na jednostkę szerokości cięcia.
DANE TECHNICZNE:

PDT260C

PDT300C

Szerokość całkowita w położeniu roboczym [mm]

4500

4920

Wysokość całkowita w położeniu roboczym [mm]

1300

1300

Długość w położeniu roboczym [mm]

1765

1765

1765 / 3990

1765 / 4410

Długość w położeniu transportowym min/max [mm]
Szerokość w położeniu transportowym min/max [mm]

1735 / 1760

1735 / 1760

Wysokość w położeniu transportowym min/max [mm]

1480 / 3320

1480 / 3740

Szerokość koszenia [mm]

2600

3000

1300 / 1900

1500 / 2300

Zalecana prędkość koszenia [km/h]

10

10

Wydajność (dla zalecanej prędkości koszenia) [ha/h]

2,6

3

Masa własna [kg]

860

930

44 / 60

55 / 75

Szerokość pokosu [mm]

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [kW/KM]
Prędkość obrotowa WOM [obr/min]
Układ zawieszenia

540

1000

II i III kat. ISO 730-1

II i III kat. ISO 730-1

6

7

Liczba dysków [szt.]
Liczba noży tnących [szt.]
- lewe
- prawe
Rodzaj noży tnących
Prędkość obrotowa dysków [obr/min]
Napęd spulchniacza pokosu
Rozmiar pasów

6
6

8
6

odgięte

odgięte

3130

3000

Przekładnia pasowa

Przekładnia pasowa

SPB 1525

SPB 1525

3

3

+ 11
– 16

+ 11
– 16

Ustawiana hydraulicznie
Ustawiana hydraulicznie
Ustawiana hydraulicznie (pozycja
manewrowa zalecana do krótkiego transportu)

Ustawiana hydraulicznie
Ustawiana hydraulicznie
Ustawiana hydraulicznie (pozycja
manewrowa zalecana do krótkiego transportu)

1 sekcja dwustronnego działania oraz
1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym

1 sekcja dwustronnego działania oraz
1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym

Ilość pasów [szt.]
Kopiowanie terenu [°]
Pozycje transportowe
pionowo z boku ciągnika
pionowo z tyłu ciągnika
poziomo z tyłu ciągnika

Wymagane wyjścia hydrauliczne

PROSTE W OBSŁUDZE
– szybka wymiana noży

Kosiarki czołowe dyskowe PRONAR PDF300 I PDF300C zbudowane w oparciu o nowoczesne materiały i technologie to kosiarki o bardzo
dobrych cechach funkcjonalnych. Mocna, a zarazem lekka konstrukcja zbudowana w oparciu o listwę tnącą PRONAR o wysokiej wytrzymałości
z dodatkowym profilem usztywniającym zamkniętym w korpusie listwy. Optymalna pojemność mis olejowych listew zapewnia doskonałe chłodzenie. Wymienne ślizgi ochronne i dodatkowe płozy ochronne zostały wykonane z hartowanej stali odpornej na ścieranie. Kosiarki dyskowe
PRONAR posiadają dyski o nowatorskim kształcie, zapewniającym mniejsze opory cięcia i mniejsze zapotrzebowanie mocy w przeliczeniu na
jednostkę szerokości cięcia, stabilne ułożyskowanie dysków za pomocą dwóch łożysk kulkowych, powiększone, wysokiej jakości koła zębate o
niskiej emisji hałasu i system szybkiej wymiany noży. Kosiarka czołowa dyskowa PRONAR PDF300C została wzmocniona KONDYCJONEREM
pokosu ze spiralnie ustawionymi i swobodnie mocowanymi palcami. Podwójne, stalowe palce spulchniacza - w układzie V z amortyzatorami
gumowymi. Regulacja siły spulchniania pokosu (czterostopniowa). Zgarniacze pokosu - stalowe.

DANE TECHNICZNE:

PDF300

Szerokość całkowita w położeniu roboczym [mm]

PDF300C

WYTRZYMAŁE – hartowana
stal borowa we wszystkich
elementach stykających się
bezpośrednio z podłożem

Wysokość w położeniu transportowym [mm]

1280

Długość w położeniu transportowym [mm]

1820

KOMFORTOWE – zmniejszenie
poziomu hałasu dzięki
zastosowaniu kół zębatych
ze szlifowanym uzębieniem

Szerokość koszenia [mm]

UNIWERSALNE – duży zakres
wychyleń ułatwia pracę
na terenie stromym i nierównym

Szerokość w położeniu transportowym (uniesione
osłony boczne) [mm]
Szerokość pokosu min / max [mm]

3150

3200
3000

1200 / 2000

1500 / 2300

Zalecana prędkość koszenia [km/h]

10

Wydajność (dla zalecanej prędkości koszenia) [ha/h]

3

Masa własna [kg]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [kW/KM]

780

1020

44 / 60

55/75

Prędkość obrotowa WOM [obr/min]
Układ zawieszenia

1000
TUZ przedni kat. II wg ISO 730-1

Odciążenie

Mechaniczne (sprężynowe)

Liczba dysków [szt.]

7

Liczba noży tnących [szt.]
– lewe
– prawe

8
6

Rodzaj noży tnących

KOMFORTOWE – zmniejszenie poziomu hałasu dzięki
zastosowaniu kół zębatych
ze szlifowanym uzębieniem
UNIWERSALNE – duży zakres wychyleń ułatwia pracę na
terenie stromym i nierównym

120x49x4 Ø21

Prędkość obrotowa dysków [obr/min]

3000

Kopiowanie terenu [°]
– w górę
– w dół

Wymagane wyjścia hydrauliczne

WYTRZYMAŁE – hartowana
stal borowa we wszystkich
elementach stykających się
bezpośrednio z podłożem

odgięte

Wymiary noży tnących [mm]

Pozycje transportowe
– poziomo z przodu ciągnika

PROSTE W OBSŁUDZE – szybka
wymiana noży z przodu i z tyłu
listwy

3550

+7
-6
Uniesiona na siłowniku kosiarki i TUZ
Przyłącze hydrauliczne z przodu ciągnika

Napęd spulchniacza pokosu

-

Przekładnia pasowa

Rozmiar pasów

-

SPB 1750

Ilość pasów

-

3

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA
PRONAR PDF300C
PRONAR PDF300C

KOSIARKA TYLNA DYSKOWA
PRONAR PDT300C
12

Te ch n i k a d l a n a tu ry

Maszyny do zbioru zielonek

w w w. p ro n a r. p l
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KOSIARKI DYSKOWE DWUSTRONNE TYLNE

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA

PRONAR PDF390

PRONAR PDD830/PDD830C

Kosiarka dyskowa PRONAR PDF390 została zbudowana w oparciu o nowoczesne materiały i technologie o wysokich parametrach funkcjonalnych. Wyróżnia ją zwarta, mocna i lekka konstrukcja. Wyposażona w listwę tnącą PRONAR o wysokiej wytrzymałości z dodatkowym profilem
usztywniającym zamkniętym w korpusie listwy. Optymalna pojemność mis olejowych listew, zapewnia doskonałe chłodzenie. Wymienne ślizgi
ochronne i dodatkowe płozy zostały wykonane z hartowanej stali odpornej na ścieranie. Kosiarki dyskowe PRONAR posiadają dyski o nowatorskim kształcie, zapewniającym mniejsze opory cięcia i mniejsze zapotrzebowanie mocy w przeliczeniu na jednostkę szerokości cięcia.
Kosiarka dyskowa PRONAR PDF390 przystosowana jest do pracy z maszynami samobieżnymi FORTSCHRITT serii E301-E303 wyposażonymi

w przedni wałek odbioru mocy (900 obr/min).

Kosiarka tylna dyskowa dwustronna: PRONAR PDD830
Doskonała oferta dla rolników posiadających większe areały użytków zielonych i świetna alternatywa dla drogich kosiarek samojezdnych.
Kosiarka składa się z dwóch belek koszących o szerokości roboczej 3 m, zamocowanych na jednej ramie. Szerokość koszenia 8,3m uzyskujemy
w zestawie z kosiarką czołową PRONAR PDF300. Zabezpieczenie hydrauliczne (zespół tnący unosi się i odchyla do tyłu) chroni zespół tnący
przed uszkodzeniem wskutek najechania na przeszkodę.
Kosiarka dyskowa dwustronna PRONAR PDD830C
Wszystkie zalety kosiarki PRONAR PDD830 uzupełnione KONDYCJONEREM pokosu. W kosiarce PRONAR PDD830C zastosowano spulchniacz z
czterostopniową regulacją siły spulchniania pokosu, wyposażony w spiralnie ustawione, swobodnie mocowane, stalowe i amortyzowane palce.
Szerokość koszenia 8,3m uzyskujemy w zestawie z kosiarką czołową PRONAR PDF300C.
DANE TECHNICZNE:

PDD830

PDD830C

Szerokość całkowita w położeniu roboczym [mm]
Wysokość całkowita w położeniu roboczym [mm]

1310

Szerokość w położeniu transportowym [mm]

2600

Wysokość w położeniu transportowym [mm]

3950

Prześwit od podłoża w położeniu transportowym [mm]

200

Szerokość koszenia [mm]
Szerokość pokosu min / max [mm]

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [kW/KM]
Prędkość obrotowa WOM [obr/min]
DANE TECHNICZNE:

PDF390

Szerokość całkowita w położeniu roboczym [mm]

4420

Wysokość całkowita [mm]

1240

Długość bez / z przystawką napędową [mm]
Szerokość w położeniu transportowym (uniesione osłony boczne) [mm]
Szerokość koszenia [mm]
Szerokość pokosu [mm]
Zalecana prędkość koszenia [km/h]
Wydajność (dla zalecanej prędkości koszenia) [km/h]
Masa własna [kg]

1880 / 2580
3900

Wymiary noży tnących [mm]

ok. 1900
10
4

Układ zawieszenia

Oryginalne zawieszenie samopokosówki Fortschritt

Rodzaj ramy nośnej

Sztywna z regulacją pochylenia listwy tnącej
Pochyleniem listwy tnącej

Liczba dysków [szt.]

9

Liczba noży tnących [szt.]
– lewe
– prawe

10
8

Rodzaj noży tnących

Prędkość obrotowa dysków [obr/min]
Kopiowanie terenu [°]
Pozycje transportowe
– pionowo z boków ciągnika
Wymagane wyjścia hydrauliczne

8*
1390

1890

88 / 120*

110 / 150*
1000
II i III kat. ISO 730-1
2x7
16
12

BEZPIECZNE – hydrauliczny zawór
przelewowy powoduje uniesienie i odchylenie listwy tnącej do tyłu podczas
nagłego najechania na przeszkodę
WYDAJNE - niskie zapotrzebowanie
mocy, duża szerokość koszenia, napęd
przekładni 1000obr/min
DOKŁADNE – równomierne cięcie
i regulacja docisku listwy tnącej do
podłoża na całej szerokości koszenia

odgięte
120x49x4 Ø21
3000
+ 11
– 16
Ustawiana hydraulicznie
1 sekcja dwustronnego działania oraz
1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym

* dla zestawu z kosiarką czołową o szerokości roboczej min. 3m.
PRONAR PDD830

PRONAR PDD830C - pozycja transportowa

odgięte

Wymiary noży tnących [mm]
Prędkość obrotowa dysków [obr/min]
Kopiowanie terenu

120x49x4 Ø21
3180
Na oryginalnym zawieszeniu samopokosówki Fortschritt

PRONAR PDF390
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Liczba noży tnących [szt.]
– lewe
– prawe
Rodzaj noży tnących

Boczny WOM samopokosówki Fortschritt po montażu przystawki napędowej

Regulacja wysokości koszenia

Liczba dysków [szt.]

4000

730

Napęd

Układ zawieszenia

2 x (1500 / 2300)
350*

Wydajność [ha/h]
Masa własna [kg]

WYTRZYMAŁE – wymienne płozy
ślizgowe chronią zespół tnący przed
uszkodzeniem i amortyzują uderzenia

8300* (2x3000)
2 x (1200 / 2000)

Zachodzenie obszarów koszenia [mm]

KOSIARKA DYSKOWA CZOŁOWA
PRONAR PDF390

SZYBKA WYMIANA NOŻY – dołączony klucz do szybkiej wymiany noży
skraca czas obsługi eksploatacyjnej

8880

PRONAR PDF390

Te ch n i k a d l a n a tu ry

Maszyny do zbioru zielonek

w w w. p ro n a r. p l
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LISTWY TNĄCE PRONAR

LISTWY TNĄCE PRONAR
DYSK

LISTWY TNĄCE PRONAR to listwy o wysokiej wytrzymałości z dodatkowym profilem usztywniającym zamkniętym w korpusie listwy.
Optymalna pojemność mis olejowych listew zapewnia doskonałe chłodzenie. Wymienne ślizgi ochronne i dodatkowe płozy ochronne zostały
wykonane z hartowanej stali odpornej na ścieranie. Dyski o nowatorskim kształcie zapewniają mniejsze opory cięcia i mniejsze zapotrzebowanie mocy w przeliczeniu na jednostkę szerokości cięcia, stabilne ułożyskowanie dysków za pomocą dwóch łożysk kulkowych, powiększone,
wysokiej jakości koła zębate o niskiej emisji hałasu i system szybkiej wymiany noży.

LISTWY TNĄCE PRONAR
PRZEKRÓJ PRZEZ DYSK

LISTWY TNĄCE PRONAR
DODATKOWE PŁOZY OCHRONNE

LISTWY TNĄCE PRONAR
SOLIDNA RYNNA Z PROFILEM USZTYWNIAJĄCYM

DZIAŁ HANDLU CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI:
Adrian Kuprianowicz, tel: + 48 85 68 27 278 • e-mail: adrian.kuprianowicz@pronar.pl • www.pronar.pl
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Te ch n i k a d l a n a tu ry

1 – dyski z hartowanej stali borowej o nowatorskim kształcie zapewniającym mniejsze opory ciecia i wyższą odporność na ścieranie
2 – modułowa budowa pozwalająca na szybką wymianę części
3 – dodatkowy profil usztywniający zamknięty w korpusie listwy
4 – stabilne ułożyskowanie za pomocą dwóch łożysk kulkowych
5 – wyższe koła zębate ze szlifowanym uzębieniem dla zmniejszenia hałasu
6 – optymalna pojemność misy olejowej dla zapewnienia doskonałego chłodzenia
7 – system szybkiej wymiany noży, hartowane trzymaki wykonane ze stali borowej
8 – solidne odgięte noże o długości 120 mm
9 – wymienne ślizgi z hartowanej stali borowej
10 – dodatkowe wymienne płozy ochronne dla lepszej ochrony listwy w trudnych warunkach, łatwy dostęp do łącznika przegubowego
11 – obszar zachodzenia noży podczas ciecia 110 mm
12 – wysokość cięcia regulowana w zakresie 30 – 70 mm poprzez zmianę kąta pochylenia listwy tnącej
13 – wymiana noży możliwa w centralnym położeniu od przodu listwy, zmniejszenie niebezpieczeństwa zgubienia noża

Maszyny do zbioru zielonek

w w w. p ro n a r. p l
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PRZETRZĄSACZ POKOSÓW

PRZETRZĄSACZ POKOSÓW

PRONAR PWP530

PRONAR PWP770

Przetrząsacz pokosów PRONAR PWP530 jest urządzeniem typu karuzelowego. Przeznaczony jest do roztrząsania skoszonych, niskołodygowych roślin zielonych i podsuszonego siana lub do przetrząsania i rozrzucania skoszonych roślin na polach uprawnych i łąkach. Prosty w obsłudze i bardzo ekonomiczny doskonale sprawdza się w każdym gospodarstwie. Przetrząsacz pokosów ma szerokość roboczą 5,3 m, wyposażony
w cztery karuzele, każda z siedmioma ramionami roboczymi, co pozwala uzyskać wysoką wydajność w pracy (5,3ha/h). Aktywne, amortyzowane zawieszenie doskonale kopiuje teren.

Optymalne parametry
mocowania palców
przetrząsacza
- wysoka wytrzymałość połączona
z odpowiednią elastycznością

DANE TECHNICZNE PWP530
Długość całkowita

mm

2550

Szerokość w położeniu roboczym/transportowym

mm

5650/2990

Wysokość w położeniu roboczym/transportowym

mm

1810/3900

Szerokość pracy

mm

5300

Ilość karuzel

szt.

4

Liczba ramion roboczych na jednej karuzeli

szt.

7

Rodzaj zawieszenia

-

aktywne, amortyzowane

Układ zawieszenia

-

kat. I i II wg ISO 730-1

Rodzaj przekładni centralnej

-

mokra (w kąpieli olejowej)

Rodzaj przekładni karuzelowej

-

bezobsługowa (smarowana smarem stałym)

Zabezpieczenie przeciążeniowe WPT

-

sprzęgło 900Nm

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika

kW/KM

22/30

Maksymalna prędkość obrotowa WOM

obr/min

540

kg

685

Masa własna
Zalecana prędkość robocza

km/h

10

Wydajność robocza

ha/h

5,3

Rozmiar ogumienia

-

16 x 6.5 – 8 (6PR)

Wymagane wyjścia hydrauliczne ciągnika

-

1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym

Regulacja kąta rozrzutu

°

ręczna każde koło oddzielnie w zakresie 13°, 16°, 19°

Przetrząsanie graniczne

-

po ręcznym przestawieniu kół (każde koło oddzielnie)

Podnoszenie karuzel do pozycji transportowej

-

hydrauliczne – synchronizowane

Kopiowanie terenu:
• w górę
• w dół

°

do 30°
do 6°

Przetrząsacz pokosów PWP530
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Te ch n i k a d l a n a tu ry

KOMPATYBILNY - daje się agregować
z każdym ciągnikiem wyposażonym
w układ zawieszenia kat I i II

WYDAJNY - mimo niewielkich
rozmiarów osiąga wydajność 5,3ha/h
NAPĘD - przekładnie karuzelowe

hermetycznie zamknięte smarowane
smarem stałym, bezobsługowe

FUNKCJONALNY - palce sprężyste
jednakowe dla prawych i lewych obrotów
wirnika

Przeznaczony do roztrząsania skoszonych, niskołodygowych roślin zielonych i podsuszonego siana lub do przetrząsania i rozrzucania skoszonych roślin na polach uprawnych i łąkach. Przetrząsacz pokosów PRONAR PWP770 o szerokości roboczej 7,7 m wyposażony jest w sześć
karuzel, każda z siedmioma ramionami roboczymi, co pozwala uzyskać wysoką wydajność pracy (7,7ha/h). Aktywne, amortyzowane zawieszenie doskonale kopiuje teren.
DANE TECHNICZNE PWP770
Długość całkowita

mm

2550

Szerokość w położeniu roboczym/transportowym

mm

8275/2990

Wysokość w położeniu roboczym/transportowym

mm

1810/3900

Szerokość pracy

mm

7700

Ilość karuzel

szt.

6

Liczba ramion roboczych na jednej karuzeli

szt.

7

Rodzaj zawieszenia

-

aktywne, amortyzowane

Układ zawieszenia

-

kat. I i II wg ISO 730-1

Rodzaj przekładni centralnej

-

mokra (w kąpieli olejowej)

Rodzaj przekładni karuzelowej

-

bezobsługowa (smarowana smarem stałym)

Zabezpieczenie przeciążeniowe WPT

-

sprzęgło 1200Nm

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika

kW/KM

37/50

Maksymalna prędkość obrotowa WOM

obr/min

540

kg

915

Masa własna
Zalecana prędkość robocza

km/h

10

Wydajność robocza

ha/h

7,7

Rozmiar ogumienia

-

16 x 6.5 – 8 (6PR)

Wymagane wyjścia hydrauliczne ciągnika

-

1 sekcja dwustronnego działania z położeniem pływającym

Regulacja kąta rozrzutu

°

ręczna każde koło oddzielnie w zakresie 13°, 16°, 19°

Przetrząsanie graniczne

-

po ręcznym przestawieniu kół (każde koło oddzielnie)

Podnoszenie karuzel do pozycji transportowej

-

hydrauliczne – synchronizowane

Kopiowanie terenu:
moduł środkowy
– w górę
– w dół
moduł końcowy
– w górę
– w dół

°

do 30°
do 6°
do 6°
do 6°

KOMPATYBILNY - daje się agregować
z każdym ciągnikiem wyposażonym
w układ zawieszenia kat I i II
WYDAJNY - mimo niewielkich
rozmiarów osiąga wydajność 7,7ha/h
FUNKCJONALNY - palce sprężyste

jednakowe dla prawych i lewych obrotów
wirnika

NAPĘD - przekładnie karuzelowe

hermetycznie zamknięte smarowane
smarem stałym, bezobsługowe

Przetrząsacz pokosów PWP770

Maszyny do zbioru zielonek
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ZGRABIARKI KARUZELOWE

PRONAR ZKP300, ZKP350, ZKP420
Zgrabiarki karuzelowe usprawniają szybkie zgrabianie materiału na paszę. Doskonałe, wydajne maszyny o prostej budowie dają się agregować
z większością ciągników występujących na rynku. Zgrabiarka karuzelowa jednowirnikowa ZKP300 o szerokości roboczej 3 m wyposażona jest
w osiem ramion roboczych, a każde ramię w trzy podwójne palce grabiące. ZKP350 o szerokości roboczej 3,5 m, wyposażona jest w dziewięć
ramion roboczych, a każde ramię w trzy podwójne palce grabiące. ZKP420 o szerokości roboczej 4,20 m, wyposażona jest w jedenaście ramion
roboczych, a każde ramię w cztery podwójne palce grabiące.

DANE TECHNICZNE

ZKP300

ZKP350

ZKP420

3030/2190

3250/2430

3730/2875

3135
3635

3405
3905

4015
4515

Długość całkowita w położeniu roboczym/transportowym

mm

Szerokość w położeniu roboczym
– minimalna
– maksymalna

mm

Szerokość w położeniu transportowym

mm

1110

1110

1615

Wysokość w położeniu roboczym/transportowym

mm

1120/1855

1120/1985

1175/2280

Szerokość pracy

mm

3000

3500

4200

Liczba ramion roboczych

szt.

8

9

11

Ilość palców grabiących na ramieniu roboczym

szt.

3

3

4

Roszaj zawieszenia

-

sztywne

sztywne

aktywne, amortyzowane

Układ zawieszenia

-

sztywne kat. I i II wg ISO 730-1

kat. I i II wg ISO 730-1

kat. I i II wg ISO 730-1

Układ jezdny

-

dwa koła wleczone

dwa koła wleczone

cztery koła w układzie tandem

Rodzaj przekładni karuzelowej

-

mokra (w kąpieli olejowej)

mokra (w kąpieli olejowej)

mokra (w kąpieli olejowej)

Zabezpieczenie przeciążeniowe WPT

-

sprzęgło 600Nm

sprzęgło 600Nm

sprzęgło 900Nm

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika

kW/KM

15/20

18/25

22/30

Prędkość obrotowa WOM

obr/min

540

540

540

kg

290

315

500

Zalecana prędkość robocza

km/h

10

10

10

Wydajność robocza

ha/h

3

3,5

4,2

Rozmiar ogumienia

-

15x6.0-6

15x6.0-6

15x6.0-6

Masa własna

ZGRABIARKA KARUZELOWA
PRONAR ZKP300

Zgrabiarka karuzelowa PRONAR ZKP420

ZGRABIARKA KARUZELOWA
PRONAR ZKP350

WYDAJNE - mimo niewielkich rozmiarów osiągają wydajność od 3 do 4 ha/h
PROSTE W OBSŁUDZE - dzięki nieskomplikowanej budowie operator szybko ustawia żądane parametry
WYTRZYMAŁE - trwałe palce z drutu sprężynowego o grubości 9,5 mm
NOWOCZESNE - przekładnie karuzelowe smarowane w kąpieli olejowej ze stycznie ustawionymi ramionami wirników

Zgrabiarka karuzelowa PRONAR ZKP420
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ZGRABIARKA DWUKARUZELOWA

PRONAR ZKP800
ZKP 800 - doskonała, wydajna maszyna o prostej budowie, którą można agregować z większością ciągników występujących na rynku. Zgrabiarka ZKP800, ustawiana hydraulicznie, o szerokości roboczej od 7m do 8m z ręczną blokadą żądanej szerokości zapewnia wydajność 7ha/h.
W zależności od zadanych parametrów, szerokość zgrabionego wałka wynosi od 0,9 do 1,9m. Skrętny zaczep umożliwia utrzymanie żądanego
toru jazdy zgrabiarki za ciągnikiem. Tylne koła skrętne dyszla poprawiają zwrotność manewrową, a tandemowy układ jezdny karuzel zapewnia
doskonałe kopiowanie terenu. Wahliwe zawieszenie karuzel umożliwia wzdłużne i poprzeczne kopiowanie terenu, co poprawia skuteczność
grabienia.

Palce grabiące
z bardzo wytrzymałej stali

DANE TECHNICZNE PWP800
Długość całkowita w położeniu roboczym/transportowym
[mm]

5400/5400

Szerokość w położeniu roboczym/transportowym [mm]
– minimalna
– maksymalna

7500/2800
8500/2800

Wysokość w położeniu roboczym [mm]

1450

Wysokość w położeniu transportowym [mm]
– wyjęte grabie
– włożone grabie

3550
4200

Szerokość robocza [mm]

7000-8000

Szerokość zgrabianego wałka [mm]

900-1900

Liczba karuzel [szt.]

2

Liczba ramion roboczych jednej karuzeli [szt.]

11

Liczba palców grabiących na ramieniu roboczym [szt.]
Układ zawieszenia

Zgrabiarka dwukaruzelowa PRONAR ZKP800

4
kat. I i II wg ISO 730-1

Układ jezdny dyszla

dwa koła skrętne kierowane

Układ jezdny zespołu grabiącego

sześć kół w układzie tandem

Rodzaj przekładni karuzelowych

suche (smarowane smarem stałym)

Zabezpieczenie przeciążeniowe WPT

sprzęgło jednokierunkowe oraz przeciążeniowe 900Nm

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [kW/KM]

59/80

Prędkość obrotowa WOM [obr/min]

540

Masa własna [kg]

1940

Zalecana prędkość robocza [km/h]

10

Rozmiar ogumienia :
– układ jezdny
– zespół grabiący

10.0/75-15.3

16x6.5-8(6PR)

Wymagane wyjścia hydrauliczne ciągnika

Podnoszenie karuzel do pozycji transportowej

Siłowniki hydrauliczne regulujące szerokość
roboczą maszyny – 7-8 m

WYDAJNA - mimo niewielkich

rozmiarów osiąga wydajność 5,3ha/h

PROSTA W OBSŁUDZE

dzięki nieskomplikowanej budowie operator
bardzo szybko może ustawić żądane
parametry

NAPĘD - przekładnie karuzelowe

hermetycznie zamknięte, smarowane smarem
stałym, bezobsługowe

FUNKCJONALNA - palce sprężyste

Napięcie instalacji elektrycznej [V]

Regulacja szerokości zgrabiania

KOMPATYBILNA - daje się agregować
z każdym ciągnikiem wyposażonym
w układ zawieszenia kat I i II

12

jednakowe dla prawych i lewych obrotów
wirnika

1 sekcja dwustronnego działania + 1 sekcja dwustronnego
działania z położeniem pływającym
hydrauliczna – synchronizowana

Suche przekładnie karuzelowe własnej konstrukcji

Zgrabiarka dwukaruzelowa PRONAR ZKP800
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PRASY BELUJĄCE

PRONAR Z500K, Z500G, Z500R
Doskonałą jakość kiszonki gwarantuje prasa belująca PRONAR Z500K. Nowoczesna i wydajna, stałokomorowa, zapewnia wysoki stopień
zgniotu zbieranego materiału i daje doskonale cylindryczne bele. Przeznaczona do zbioru słomy, siana i masy zielonkowej. Układ owijania
podwójnym sznurkiem w wykonaniu standardowym zapewnia skrócenie czasu potrzebnego na owinięcie i zabezpiecza przed rozwinięciem.
Zastosowanie elastomerowych sprężyn w mechanicznym układzie blokowania klapy gwarantuje dużą gęstość balotu i wysoką jakość końcową
kiszonki.
DANE TECHNICZNE Z500K
Masa własna [kg]

2220

Wymiary gabarytowe ( dł. x szer. x wys.) [mm]

3490x2460x2220

Szerokość beli [mm]

1200

Średnica beli [mm]

1200

Szerokość podbieracza robocza [mm]
Całkowita liczba palców w podbieraczu [szt]
Zapotrzebowanie mocy [kW/KM]
Obroty WOM [obr./min]

1800
96 ( 48 podwójnych )
40,4/55
540

Liczba złączy hydr. ciągnika potrzebnych do obsługi [szt.]
Owijanie ( obwiązywanie )
Gęstość owinięć beli

4 (2 pary)
Dwoma sznurkami
3 zakresy

Ciśnienie nominalne instalacji hydraulicznej [bar]
Rozmiar ogumienia

160
400/60-15,5

Prasa belująca Pronar Z500G zachowując wszystkie zalety prasy Z500 jest dedykowana szczególnie do zbioru traw i trzcin z terenów podmokłych - zastosowano gąsienicowy układ jezdny niezbędny do pracy w takich warunkach. Można ją agregować z ratrakiem. Dla ochrony gleby
i powierzchni trawiastych zastosowano lamelki gąsienicowe ze specjalnymi gumowymi wkładkami, minimalizującymi niszczenie podłoża, jak
również pozwalającymi poruszać się po drogach utwardzonych.

UNIWERSALNE - znakomicie nadają się do
prasowania słomy, siana i masy zielonkowej

WYGODNE W OBSŁUDZE - umieszczenie

panelu prasy w kabinie ciągnika zapewnia
operatorowi pełną kontrolę nad obiema
maszynami
BEZAWARYJNE - doskonale zaprojektowany system podawania materiału do komory
prasującej
EKONOMICZNE - wyrzutnik balotów umożliwia wyładunek balotu z prasy bez zatrzymywania się, co przyspiesza pracę
EKOLOGICZNE - zaprojektowane tak, żeby
nie powodować strat w środowisku naturalnym

Prasa PRONAR Z500G - gąsienicowy układ jezdny pozwala pracować na podmokłych i bagiennych terenach

Prasa belująca PRONAR Z500G zachowując wszystkie zalety prasy Z500 jest dedykowana szczególnie do zbioru traw i trzcin z terenów
podmokłych i bagiennych. Zastosowano w niej gąsienicowy układ jezdny niezbędny do pracy w takich warunkach. Prasę można agregować z
ratrakiem. Dla ochrony gleby i powierzchni trawiastych zastosowano lamelki gąsienicowe ze specjalnymi gumowymi wkładkami, minimalizującymi niszczenie podłoża, jak również pozwalającymi poruszać się po drogach utwardzonych.

Masa własna [kg]
Wymiary gabarytowe ( dł. x szer. x wys.) [mm]

Podbierak o szerokości 1,8 m wyposażony w regularne gumowe kółka kopiujące zapewnia
doskonały zbiór materiału

DANE TECHNICZNE Z500R

DANE TECHNICZNE Z500G
2800
4090x3760x2300

Masa własna [kg]

3060

Wymiary gabarytowe ( dł. x szer. x wys.) [mm]

3780x2737x2430

Szerokość beli [mm]

1200

Szerokość beli [mm]

1200

Średnica beli [mm]

1200

Średnica beli [mm]

1200

Szerokość podbieracza robocza [mm]

1800

Szerokość podbieracza robocza [mm]

Całkowita liczba palców w podbieraczu [szt]
Zapotrzebowanie mocy [kW/KM]
Obroty WOM [obr./min]
Liczba złączy hydr. ciągnika potrzebnych do
obsługi [szt.]
Owijanie ( obwiązywanie )
Gęstość owinięć beli
Ciśnienie nominalne instalacji hydraulicznej [bar]
Układ jezdny i zawieszenie

96 ( 48 podwójnych )
40,4/55
540
4 (2 pary)

2035

Całkowita liczba palców w podbieraczu [szt]

112 ( 56 podwójnych )

Zapotrzebowanie mocy [kW/KM]

47,8/65

Obroty WOM [obr./min]

540

Liczba złączy hydr. ciągnika potrzebnych do obsługi [szt.]

4 (2 pary)

Średnica rotora [mm]
Dwoma sznurkami
3 zakresy
160
Dwie gąsienice o szerokości 800mm
każda na dwóch niezależnych wahaczach

423

Liczba noży mechanizmu tnącego ( rotora ) [szt.]

15

Minimalna długość cięcia [mm]

67

Owijanie ( obwiązywanie )

Siatką

1,2 do 3,2 owinięcia

Zakres regulacji liczby owinięć beli [szt.]

Ciśnienie nominalne instalacji hydraulicznej [bar]
Rozmiar ogumienia

160
400/60-15,5

W prasie Z500R zastosowano o rotor, który wstępnie rozdrabnia masę zielonkową. Zastosowanie rotora wpływa w olbrzymim stopniu na
zwiększenie ubicia i gęstości beli, a tym samym na maksymalne ograniczenie dostępu powietrza do zakiszanego materiału. Zastosowano nowy
typ podbieracz, o zwiększonej do 2035 mm szerokości roboczej, który zapewnia lepszą wydajność maszyny.
Prasa stałokomorowa PRONAR Z500K

Łańcuch rolujący pozwala na zbiór zarówno mocno przesuszonego materiału, jak i wilgotnego

FUNKCJONALNA - rotor zapewnia skuteczne pocięcie zielonki przy zachowaniu wysokiej jakości balotu oraz wpływa na duży stopień zagęszczenia balotu

Prasa PRONAR Z500R
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OWIJARKI DO BEL

Owijarka Pronar Z245/1 wyposażona jest w system funkcjonalny z czołowym chwytakiem bel z podjazdem do boku beli. Ramię załadowcze
umożliwia załadunek beli na stół owijarki bez konieczności zatrzymywania się, co eliminuje konieczność wykorzystania drugiego ciągnika. Hydrauliczny mechanizm odcinania folii skraca czas pracy. Stół wyładowczy pozwala na wyładunek beli na dwa sposoby: belę możemy położyć
lub postawić po czym wygodnie można załadować belę na przyczepę.

PRONAR Z245 / Z245/1
Owijarka Z245 jest przeznaczona do gospodarstw o średniej i dużej powierzchni użytków zielonych. Samoczynny załadunek i wyładunek zapewnia skrócenie czasu przygotowania owijarki do kolejnych cyklów owinięć. Ramię załadowcze umożliwia załadunek beli na stół owijarki bez
konieczności zatrzymywania się. Owijarka posiada system funkcjonalny bocznego chwytaka bel z podjazdem od czoła beli. Stół wyładowczy
pozwala na wyładunek beli na dwa sposoby: belę można położyć lub postawić na podłożu. W Z245 opcjonalnie można zastosować sterowanie
elektryczne czterema funkcjami owijarki z programowaniem ilości owinięć przy pomocy pulpitu LCD opcja na zamówienie specjalne

DANE TECHNICZNE Z245/1

DANE TECHNICZNE Z245
2070

Masa własna [kg]
Długość (transportowa / robocza) [mm]

4876/5560

Szerokość (transportowa / robocza) [mm]

2494/3790

Wysokość maksymalna [mm]

2665
1200,1500

Szerokość beli [mm]

do 1800

Średnica beli [mm]
Dopuszczalna masa beli [kg]

1100
500 lub 750

Szerokość folii [mm]
Zapotrzebowanie mocy [KM/kW]
Liczba złączy hydr. ciągnika potrzebnych do obsługi [szt.]

OSZCZĘDNE - bezpośredni załadunek podczas jazdy, bez konieczności

zatrzymywania

KOMFORTOWE - dzięki rozdzielaczowi hydraulicznemu oraz licznikowi

owinięć folią sterujemy bez konieczności opuszczania kabiny ciągnika

FUNKCJONALNE - prosta obsługa i szybkie agregowanie z ciągnikiem
EKONOMICZNE - niskie koszty eksploatacji

Prędkość dopuszczalna [km/h]

Hydrauliczny system cięcia i zaczepiania tnie i przytrzymuje folię w pozycji przygotowanej
do owinięcia kolejnej beli

30

5890/6100

Szerokość (transportowa / robocza) [mm]

2220/3370

Wysokość maksymalna [mm]
Szerokość beli [mm]
Średnica beli [mm]
Dopuszczalna masa beli [kg]
Szerokość folii [mm]

Zawieszenie
Rozmiar ogumienia

OWIJARKA
PRONAR Z245

1650

Długość (transportowa / robocza) [mm]

Liczba złączy hydr. ciągnika potrzebnych do obsługi [szt.]

2 (1 para)
340/55-16

Rozmiar ogumienia

Masa własna [kg]

Zapotrzebowanie mocy [KM/kW]

35,3/48
Jednoosiowe, sztywne

Zawieszenie

INNOWACYJNA - podjazd do boku beli ułatwia załadunek, oszczędza czas i paliwo
EKONOMICZNA - obniża koszty wytwarzania
FUNKCJONALNA - bezpośredni załadunek podczas jazdy, bez konieczności zatrzymywania
KOMFORTOWA - prosta w obsłudze – dzięki rozdzielaczowi hydraulicznemu sterujemy od załadunku po rozładunek bez konieczności opuszczania kabiny ciągnika
WYGODNA - wyładunek owiniętej beli bez konieczności opuszczania kabiny

Prędkość dopuszczalna [km/h]

OWIJARKA
PRONAR Z245/1

2570
max 1250
od 1200 do 1500
1000
500 lub 750
35,3/48
2 (1 para)
Jednoosiowe, sztywne
340/55-16
30

Załadunek czołowy z podjazdem do boku beli

Możliwość odkładania bel na boku lub czołowo

Owijarka do bel PRONAR Z245/1

26
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PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BEL

PRONAR T022 /T022M
PRONAR T025/T025M/T025KM
W ofercie produkcyjnej PRONAR znajdują się m.in. przyczepy do transportu bel, przyczepy specjalistyczne, które cieszą się bardzo dużą
popularnością.
Przyczepy do transportu bel posiadają płaską, stalową platformę ładunkową z bocznymi rantami oraz składane, ażurowe ściany z przodu i
z tyłu. Są używane głównie do transportu bel, słomy, siana, sianokiszonki. Są wykorzystywane przez firmy produkujące brykiet ze słomy,
kotłownie opalane balotami słomy. Ze względu na maksymalną prędkość konstrukcyjną 40 km/h, przyczepy doskonale sprawdzają się w transporcie na duże odległości. Są trwałe, niezawodne i zdają egzamin również w trudnym terenie - na polu i łące.
W zmodernizowanej wersji przyczep Pronar T022 i T025 – PRONAR T022M I T025M zastosowano wzmocnione płyty podłogowe o grubości
4 mm. Platformy wykonane są z wykorzystaniem tylko jednej spoiny centralnej, co ma znaczący wpływ na likwidację ognisk korozji.
Do modelu T025M dodano kłonice, dzięki czemu powstała przyczepa PRONAR T025KM przystosowana do przewozu drewna. Można ją wyposażyć w 8 kłonic bocznych lub/i w 4 kłonice przednie i 4 kłonice tylne.
SOLIDNE - lekka, stabilna konstrukcja i optymalna grubość podłogi
WYDAJNE- wysokość drabinek dostosowana do transportu dwóch warstw bel, nisko zwieszona konstrukcja ułatwiająca załadunek
UNIWERSALNE- szerokość powierzchni ładunkowej dostosowana do przewozu europalet i euroskrzyń
WYKONANE ZGODNIE Z EUROPEJSKIMI NORMAMI- wbudowane tylne zabezpieczenie najazdowe zgodnie z dyrektywami UE, homologowane dyszle pociągowe ze
sprężyną pociągową
ŁATWE W MANEWROWANIU – optymalny rozstaw kół i osi i szerokie ogumienie przystosowane są do pracy na łące i w polu
DANE TECHNICZNE

T022

T022M

T025

T025M

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita [kg]

11000

13000

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

10000

12000

T025KM

Ładowność [kg]

7360

7300

9040

8980

8890

Masa własna [kg]

2640

2700

2960

3020

3110

Powierzchnia ładunkowa [m2]

16,4 (17,7*)

Długość platformy ładunkowe [mm]

6495

Długość powierzchni ładunkowej [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej ** [mm]

6740 (7270*)
2435

Wymiary gabarytowe (długość***/szerokość/ wysokość) [mm]

6740 (7270*)
2517/2410

9135/2500/2780

Wysokość platformy od podłoża [mm]
Rozstaw kół [mm]

2517/2410

Przyczepa do transportu bel PRONAR T025M

9135/2550/2860

Wysokość drabinek ( od powierzchni ładunkowej ) [mm]
Grubość blachy podłogi [mm]

2435

1680
3

4

1100

1150

3

1730

Zawieszenie

4
1180
1820

resory paraboliczne

Rozmiar ogumienia

400/60-15,5

Prędkość konstrukcyjna [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [KM/kW]

500/50-17
40

67,6/49,7

72,8/53,5

* Z wysuniętą ramą tylną przedłużającą platformę
** Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
*** Ze schowaną ramą tylną
PRONAR T022M

Kłonice przednie, które w każdej chwili można zdemontować i używać przyczepy
jak typowej przyczepy do transportu bel

28
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PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BEL

PRONAR T023 /T023M
PRONAR T026/T026M/T026KM
Niezawodne, bezawaryjne i bardzo uniwersalne trzyosiowe przyczepy platformowe. Przyczepy PRONAR T023 i PRONAR T026 doskonale
sprawdzają się w transporcie ładunków objętościowych, wymagających dużych powierzchni ładunkowych, przy przewozie bel słomy i sianokiszonki oraz palet i europalet. Można regulować długość platformy ładunkowej i dopasować długość ładunkową do parametrów ładunku.
Odpowiednie pokrycie malarskie wysokiej jakości lakierami chemoutwardzalnymi zapewnia ochronę przed korozją. Długą żywotność pojazdu
zapewnia stabilne i mocne zawieszenie na resorach parabolicznych. Składane drabinki z przodu i z tyłu przyczepy zabezpieczają ładunek i
zapewniają jego właściwe zamocowanie podczas transportu.
W zmodernizowanej wersji przyczep Pronar T023 i T026 – Pronar T023M i T026M zastosowano wzmocnione płyty podłogowe o grubości
4 mm. Platformy wykonane są z wykorzystaniem tylko jednej spoiny centralnej, co ma znaczący wpływ na likwidację ognisk korozji.
Do modelu T026M dodano kłonice, dzięki czemu powstała przyczepa PRONAR T026KM przystosowana do przewozu drewna. Można ją wyposażyć w 14 kłonic bocznych lub/i w 4 kłonice przednie i 4 kłonice tylne (kłonice boczne do transportu dłużnicy, kłonice przednie i tylne do
transportu tzw. "metrów", kłonice kompletne (boczne, przednie i tylne).
SOLIDNE - lekka, stabilna konstrukcja i optymalna grubość podłogi
WYDAJNE - wysokość ścian dostosowana do transportu dwóch warstw bel, nisko zwieszona konstrukcja ułatwiająca załadunek
UNIWERSALNE - szerokość powierzchni ładunkowej dostosowana do przewozu europalet i euroskrzyń
WYKONANE ZGODNIE Z EUROPEJSKIMI NORMAMI - wbudowane tylne zabezpieczenie najazdowe zgodnie z dyrektywami UE, homologowane dyszle
pociągowe ze sprężyną pociągową

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BEL
PRONAR T026M

Przyczepa do transportu bel PRONAR T026

DANE TECHNICZNE

T023

T023M

T026

T026M

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita [kg]

16000

19000

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

15000

18000

Ładowność [kg]

11300

11170

13720

13580

13470

3700

3830

4280

4420

4530

Masa własna [kg]
Powierzchnia ładunkowa [m2]

24 (26,2*)

Długość platformy ładunkowe [mm]

9695

Długość powierzchni ładunkowej [mm]

9880 (10770*)

Szerokość powierzchni ładunkowej ** [mm]
Wymiary gabarytowe (długość***/szerokość/ wysokość) [mm]

2435

2517/2410

11995/2500/2780

11995/2550/2830

3

4

1100

1150

Wysokość drabinek ( od powierzchni ładunkowej ) [mm]
Grubość blachy podłogi [mm]
Wysokość platformy od podłoża [mm]
Rozstaw kół [mm]

2435

2517/2410
11995/2550/2860

1680
3

4
1180

1730

Zawieszenie

1820
resory paraboliczne

Rozmiar ogumienia

400/60-15,5

Prędkość konstrukcyjna [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [KM/kW]
* Z wysuniętą ramą tylną przedłużającą platformę
** Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
*** Ze schowaną ramą tylną

30

T026KM
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500/50-17
40

83,2/61

93,6/68,8

Przyczepa do transportu bel i drewna z kłonicami PRONAR T026KM
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PRZYCZEPY DO TRANSPORTU BEL

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BEL

PRONAR T024 /T024M

SAMOZAŁADOWCZA PRONAR TB-4

Niezawodne, bezawaryjne i bardzo uniwersalne przyczepy platformowe. Przyczepa PRONAR T024 na zawieszeniu tandem doskonale
sprawdza się w transporcie ładunków objętościowych w trudnym terenie, głównie w przewozie bel słomy i sianokiszonki, palet i europalet.
Niska podłoga z płaskimi rantami ułatwia załadunek i nie uszkadza zafoliowanych bel, zwiększając znacznie funkcjonalność przyczepy. Można
regulować długość platformy ładunkowej i dopasować długość ładunkową do parametrów ładunku. Odpowiednie pokrycie malarskie wysokiej
jakości lakierami chemoutwardzalnymi zapewnia ochronę przed korozją. Dłuższą żywotność pojazdu zapewnia stabilne i mocne zawieszenie na
resorach parabolicznych.
W zmodernizowanej wersji przyczepy Pronar T024 na zawieszeniu tandem – PRONAR T024M zastosowano wzmocnione płyty podłogowe o
grubości 4 mm. Platforma wykonana jest z wykorzystaniem tylko jednej spoiny centralnej, co ma znaczący wpływ na likwidację ognisk korozji.
DANE TECHNICZNE

T024

T024M

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita [kg]

13000

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

12000

malna grubość podłogi

8900

8700

Masa własna [kg]

3100

3300
17,4

Długość platformy ładunkowe [mm]

7170

Długość powierzchni ładunkowej [mm]

2435

Szerokość powierzchni ładunkowej ** [mm]

2517/2410*
9290/2500/2750

Wymiary gabarytowe (długość***/szerokość/ wysokość) [mm]

3
4

Grubość blachy podłogi [mm]

1110

1060

Wysokość platformy od podłoża [mm]

1750

1820

Rozstaw kół [mm]

Tandem-resory paraboliczne

Zawieszenie

1925

Rozmiar ogumienia

15,0/70-18TL

Prędkość konstrukcyjna [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [KM/kW]

WYDAJNE - wysokość ścian dostosowana do

15,0/70-18

TB-4

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

10500

Ładowność [kg]

7000

Masa własna [kg]

3500

Powierzchnia ładunkowa [m2]

17,5
12 bel o wym.
Ø1200x1200

transportu dwóch warstw bel, nisko zwieszona
konstrukcja ułatwiająca załadunek

Długość powierzchni ładunkowej [mm]

6910

Szerokość pow. ładunkowej [mm]

2550

UNIWERSALNE - szerokość powierzchni

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość) [mm]

ładunkowej dostosowana do przewozu europalet i euroskrzyń

WYKONANE ZGODNIE Z EUROPEJSKIMI
NORMAMI - wbudowane tylne zabezpiecze-

1680

Wysokość drabinek (od powierzchni ładunkowej) [mm]

DANE TECHNICZNE

Pojemność [mm]

Ładowność [kg]
Powierzchnia ładunkowa [m2]

SOLIDNE - lekka, stabilna konstrukcja i opty-

Samozaładowcza przyczepa PRONAR TB-4 na zawieszeniu tandem zapewnia efektywny sposób załadunku i zwożenia z pola bel słomy, siana
lub kiszonki. Wyposażona w hydraulicznie podnoszoną platformę ładunkową z przednim urządzeniem zbierająco-załadowczym sterowanym
hydraulicznie. Przyczepa TB-4 umożliwia płynny i bezproblemowy załadunek bel bez wykorzystania dodatkowych podnośników lub ładowaczy. Sztywny, hydraulicznie kierowany dyszel przyczepy TB-4 to łatwy podjazd do bel bez zbędnego manewrowania. System rozładunku bel
przez wychylenie platformy do tyłu skraca czas zwózki materiału do minimum.

Wysokość drabinek (od powierzchni ładunkowej) [mm]
Grubość blachy podłogi [mm]
Wysokość platformy od podłoża [mm]

nie najazdowe zgodnie z dyrektywami UE,
homologowane dyszle pociągowe ze sprężyną
pociągową

Rozstaw kół [mm]

ŁATWE W MANEWROWANIU – zawiesze-

Rozmiar ogumienia

nie typu tandem gwarantuje łatwe poruszanie
się po trudnym terenie i oraz manewrowanie
na grząskim polu, a szerokie ogumienie przystosowane jest do pracy na łące i w polu

Zawieszenie
Obciążenie oka dyszla [kg]
Prędkość konstrukcyjna [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [KM/kW]

8940/2720/1980
1060

SOLIDNA – sztywna i odporna na przeciążenia
konstrukcja

BEZPIECZNA - boczne balustrady zapewniają pewne
trzymanie bel podczas transportu zwiększając
bezpieczeństwo użytkowania przyczepy
WYGODA OBSŁUGI – kompletna obsługa załadunku
oraz rozładunku z kabiny ciągnika

KOMFORTOWA - nisko umieszczony środek ciężkości
załadowanej przyczepy znacząco zwiększa jej
stateczność podczas jazdy

4
930
2000
resory paraboliczne
1350
400/60-15.5
30
100/73

40
62,5/45,9

PRONAR TB4 - Urządzenie zbierająco-załadowcze

Hydrauliczny mechanizm załadunku unosi belę i kieruje ją na przyczepę

Prosty system rozmieszczenia bel na platformie ładunkowej

Szeroka platforma ładunkowa (2550 mm) umożliwia załadunek bel w dwóch rzędach

*Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BEL
PRONAR T024

Wyprofilowane, zaokrąglone ranty boczne zabezpieczają
ładunek przed zsunięciem z przyczepy i nie powodują
Instalacja oświetleniowa z bocznymi
uszkodzeń bel owiniętych folią
obrysówkami

32

Te ch n i k a d l a n a tu ry

Podpora dyszla nożycowa hydrauliczna

Maszyny do zbioru zielonek

w w w. p ro n a r. p l

33

PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BIOMASY

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BEL

PRONAR T400

PRONAR T024G

Jako jedyny producent PRONAR oferuje tak specjalistyczny sprzęt na tereny podmokłe i bagniste. W przyczepie PRONAR T024G zastosowano
innowacyjne rozwiązanie w postaci zawieszenia gąsienicowego z wahaczem podłużnym i amortyzowanymi półosiami gwarantuje pokonywanie z łatwością nierówności grząskiego terenu. Przyczepa przystosowana jest do współpracy z gąsienicowym pojazdem ciągnącym typu
RATRAK.

PRONAR T400 - idealna przyczepa do przewozu biomasy. Daje olbrzymie oszczędności w procesie dostarczania transportowanej masy do
punktów jej magazynowania lub przetwarzania. Nadwozie przyczepy zbudowane jest ze skręcanej konstrukcji ramowej usztywniającej ściany z
ocynkowanego profilu trapezowego. Podłoga skrzyni ma kształt trapezowy, a tylna część skrzyni jest szersza od części przedniej, co gwarantuje szybki i bezproblemowy wyładunek. W przyczepie T400 zastosowano zawieszenie typu tandem z kierowaną biernie tylną osią, dzięki czemu
podczas skręcania przyczepa nie niszczy darni.
DANE TECHNICZNE

T400

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita [kg]

23000

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

22000

Ładowność [kg]

14550

Masa własna [kg]

7450

Pojemność ładunkowa [m3]

40

Powierzchnia ładunkowa [m2]

16,84

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz [mm]

8000

Szerokość podłogi skrzyni ładunkowej wewnątrz [mm]

Trapez 2080/2130

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość) [mm]

10100/2900/3950

Wysokość ścian skrzyni [mm]

2260

Grubość blachy ścian bocznych [mm]

0,75

Wysokość podłogi skrzyni ładunkowej od podłoża [mm]

1690

Rozstaw kół [mm]

2200

Rozstaw osi [mm]
Zawieszenie

Przyczepa do transportu bel PRONAR T024G

1810

T024G

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

13000

Ładowność [kg]

8000

Masa własna [kg]

ok. 5000*

Powierzchnia ładunkowa [m2]

17,4

Długość platformy ładunkowej [mm]

7170

Szerokość powierzchni ładunkowej [mm]

2435

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość) [mm]
Wysokość drabinek (od powierzchni ładunkowej) [mm]
Grubość blachy podłogi [mm]
Wysokość platformy od podłoża [mm]

INNOWACYJNA I SPECJALISTYCZNA - dzięki zastosowaniu
SOLIDNA - lekka, stabilna konstrukcja i optymalna grubość podłogi

ZAWIESZENIE – zawieszenie typu tandem
z kierowaną biernie tylną osią zapewnia niższe
zużycie opon, pozwala na agregowanie
z ciągnikiem o mniejszej mocy i zapobiega
niszczeniu darni podczas skrętu
RÓWNOMIERNY WYŁADUNEK BIOMASY –
walce dozujące dostępne w wyposażeniu
dodatkowym zapewniają równomierny
wyładunek biomasy ze skrzyni

PROSTA i TRWAŁA KONSTRUKCJA –

nieskomplikowana, ale przemyślana i trwała
konstrukcja zapewnia długie i bezproblemowe
użytkowanie

Prędkość konstrukcyjna [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika [KM/kW]

2000
700/50-26,5
40
160/118

Przyczepa do przewozu biomasy PRONAR T400

Ściana tylna podnoszona hydraulicznie

Płyta podłogowa drewniana z metalowymi prowadnicami łańcuchów przenośnika

Podpora dyszla prosta, mechaniczna, teleskopowa

WYDAJNA - wysokość drabinek dostosowana do transportu
dwóch warstw bel, nisko zawieszona konstrukcja ułatwiająca
załadunek

9290/3680/2955
1680
3
1310

Rozstaw gąsienic [mm]

2270

Szerokość gąsienic [mm]

1400

Długość gąsienic

Rozmiar ogumienia
wózka z gąsienicami

ładunkowej stawia przyczepę T400 wśród
najbardziej pojemnych przyczep dostępnych
na rynku

Tandem na resorach parabolicznych
z biernym układem skrętu.

Obciążenie oka dyszla [kg]
DANE TECHNICZNE

DUŻA POJEMNOŚĆ – 40 m3 pojemności

4040

Zawieszenie

sztywny wahacz
podłużny

Obciążenie oka dyszla [kg]

1925

*masa własna orientacyjna, rzeczywista masa zależy od konstrukcji gąsienic i od wyposażenia
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WOZY
DO ZADAWANIA PASZ

WOZY PASZOWE

36

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP- 5S

38

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP- 6S

38

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP- 5ST

38

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP- 6ST

38

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP-10

40

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP-10S

40

36
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WÓZY PASZOWE

VMP-5S

VMP-5ST

VMP-6S

VMP-6ST

Dopuszczalna masa całkowita:

3650

3850

4300

4500

[kg]

Ładowność:

1950

1950

2350

2350

[kg]

Seria małych wozów paszowych PRONAR, o pojemności od 5m3 do 6m3, z pionowym ślimakiem nowej generacji, o

Masa własna:

1700

1900

1950

2150

[m 3]

wysokiej efektywności, jest idealną propozycją dla hodowców wykorzystujących niskie obory. Maszyny są trwałe i

Pojemność zbiornika

5

5

6**

6**

[mm]

Długość max zbiornika

2990

2990

2990

2990

[mm]

Szerokość max zbiornika

2190

2190

2190

2190

Wysokość zbiornika

1430

1430

1680***

1680***

[mm]

PRONAR VMP-5S, VMP-5ST, VMP-6S, VMP-6ST

niezawodne dzięki przemyślanej i sprawdzonej konstrukcji. Zastosowanie w tej serii wozów agresywnego – o dużej
sprawności mieszadła ślimakowego, z nożami tnącymi segmentowymi o wysokiej twardości, procentuje niewielkim
zapotrzebowaniem mocy, dużą wydajnością przygotowania mieszanki paszowej i optymalnym rozdrobnieniem.

Średnica podłogi zbiornika

Seria wozów bazuje na profilowanym, sztywnym zbiorniku, ze stabilną podłogą, gwarantuje szybkie, skuteczne i
odpowiednie do receptury wymieszanie. Wozy paszowe PRONAR oferowane są w dwóch wersjach systemu dozo-

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/
wysokość)

wania paszy: W modelach o wyróżniku „S” zastosowano jedno okno wysypowe z przodu z prawej strony, natomiast

Grubość blachy podłogi/ściany zbiornika

w modelach ST oferuje się w standardzie dwa okna – boczne i tylne. Standardowo wyposażone są w trzypunktowy

Wysokość podłogi zbiornika od podłoża:

system wagowy z wyświetlaczem LCD.

1700

1700

1700

[mm]

3880/2190/2130

3880/2190/2380

3880/2190/2380

[mm]

12/6

12/6

12/6

12/6

[mm]
[mm]

695

695

695

695

Rozstaw kół:

1500

1500

1500

1500

Zawieszenie:

sztywne

sztywne

sztywne

sztywne

800

845

945

990

10.0/75 -15.3

10.0/75 -15.3

10.0/75 -15.3

10.0/75 -15.3

15

15

15

15

Obciążenie oka dyszla

SOLIDNE – profilowane (segmentowe) zbiornik zasypowy odporny na odkształcenia i ścieranie
PRECYZYJNE – zastosowanie trzypunktowego systemu wagowego
WYDAJNE – zastosowanie mieszadła ślimakowego o optymalnym kształcie do minimum skraca czas cięcia i mieszania paszy oraz obniża koszt
przygotowania dawki
WYGODNE – wybór wariantu wysypu najbardziej odpowiadającego operatorowi

1700
3880/2190/2130

Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna:
System wagowy
System zadawania paszy

Liczba obrotów mieszadła
(przy obr, WOM 540 obr./min.)
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:
*
**
***

[kg]
[km/h]

3-punktowy

3-punktowy

3-punktowy

3-punktowy

Boczne okno z
przodu z prawej
strony

Boczne okno z
przodu z prawej
strony i tylne okno

Boczne okno z
przodu z prawej
strony

Boczne okno z
przodu z prawej
strony i tylne
okno

[obr/min]

33

33

33

33

[KM/kW]

55/40,5*

55/40,5*

60/44*

60/44*

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika to orientacyjna, najmniejsza wartość zapotrzebowania mocy na WOM-ie ciągnika. Wartość uzależniona od właściwości fizycznych
używanych składników mieszanki.
Pojemność zbiornika z nadstawą 250mm
Wysokość zbiornika wewnątrz z nadstawą

PRONAR VMP-5ST – dwa okna wysypowe z rynnami: boczne okno z przodu z prawej strony i tylne okno (na zdjęciu)

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP-5ST
Ślimak mieszający o optymalnym kształcie zwiększa skuteczność mieszania
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WÓZY PASZOWE

PRONAR VMP-10, VMP-10S
Wózy paszowe PRONAR VMP-10 i VMP-10S o pojemności 10 m3 to idealne rozwiązanie dla gospodarstwa z oborą na 50-60 krów. Zastosowany
mechanizm mieszania cechuje się małym zapotrzebowaniem na moc. Wymienne i regulowane noże docinające oraz dwa przeciwnoże sterowane mechanicznie, a także kształt komory mieszania gwarantują prawidłowe rozdrobnienie i wymieszanie paszy, zaś elektroniczna waga
pozwala dokładnie dawkować jej składniki oraz proporcje dla poszczególnych zwierząt. Gwarancja długiej i bezawaryjnej pracy.
Wóz VMP-10 posiada dwa okna dozujące umieszczone symetrycznie po bokach zbiornika. W modelu VMP-10S – zastosowano dwa niesymetrycznie położone okna wysypowe zapewniające równomierne i płynne opróżnianie zbiornika z paszy. Dziewięć noży tnących na mieszadle
gwarantuje długą i bezawaryjną pracę wozu.
VMP-10

VMP-10S

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

7700

7700

Ładowność [kg]

4000

4000

3700

3700

10*

10*

Masa własna [m ]
3

Pojemność zbiornika [mm]
Długość max zbiornika [mm]

3530

3530

Szerokość max zbiornika

2490

2490

Wysokość zbiornika [mm]

1588**

1588**

1960

1960

4860/2550/2670

4860/2490/2700

20/8/8

20/8/8

Średnica podłogi zbiornika [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość) [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany zbiornika/ściany nadstawy [mm]
Wysokość podłogi zbiornika od podłoża [mm]
Rozstaw kół
Zawieszenie [kg]
Obciążenie oka dyszla
Rozmiar ogumienia [km/h]
Prędkość konstrukcyjna
System wagowy
System zadawania paszy [obr/min]
Liczba obrotów mieszadła (przy obr, WOM 540 obr./min.) [KM/kW]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika
*
**
***

820

820

1700

1700

sztywne

sztywne

1300

1300

30x11.5-14.5 RE

30x11.5-14.5

25

25

4-punktowy

4-punktowy

boczny otworem okiennym

Boczny, oknami

33

33

65/47,8***

65/47,8***

Wyświetlacz dla monitorowania wagi składników paszy
i czasu pracy

VMP-10S – okna wysypowe z rynnami i osłonami

Wozy paszowe PRONAR VMP-10, VMP-10S
FUNKCJONALNE – skracają czas pracy ciągnika oszczędzając czas i paliwo
SOLIDNE – profilowany (segmentowy) zbiornik zasypowy odporny na odkształcenia i ścieranie
NIEZAWODNE – renomowana włoska przekładnia Comer
PRECYZYJNE – zastosowanie czteropunktowego systemu wagowego
WYDAJNE – mieszadło ślimakowe o optymalnym kształcie do minimum skraca czas cięcia i mieszania paszy oraz obniża koszt
przygotowania dawki
UNIWERSALNE – poprzez zdjęcie lub dodanie nadstawy możemy zmniejszyć lub powiększyć objętość wozu o 2m3

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP-10

WÓZ PASZOWY PRONAR VMP-10S

pojemność zbiornika z 1 nadstawą 250mm
Wysokość zbiornika wewnątrz bez nadstawy
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika to orientacyjna, najmniejsza wartość zapotrzebowania mocy na WOM-ie ciągnika. Wartość uzależniona od właściwości fizycznych
używanych składników mieszanki.

Wóz paszowy ułatwia pracę i obniża koszty produkcji mleka

Wóz paszowy przystosowany jest do przygotowania pełnowartościowej
mieszanki żywieniowej
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ŁADOWACZE CZOŁOWE
I OSPRZĘT
ŁADOWACZE CZOŁOWE

42

CZERPAK CHWYTAKOWY

53

ŁADOWACZE CZOŁOWE ŁC-1650

46

CZERPAK DO MATERIAŁÓW SYPKICH

53

ŁADOWACZE CZOŁOWE LC2

47

CZERPAK DO OKOPOWYCH

54

ŁADOWACZE CZOŁOWE LC3

48

CZERPAK OBJĘTOŚCIOWY

54

ŁADOWACZE CZOŁOWE LC4

49

CZERPAK WIELOFUNKCYJNY

55

ŁADOWACZE CZOŁOWE LC5

50

PRZECIWCIĘŻAR 400 I 1000 KG

55

OSPRZĘT ROLNICZY

51

WIDŁY DO OBORNIKA

56

CHWYTAK DO BALOTÓW

51

WIDŁY DO PALET

56

CHWYTAK DO BEL

51

WYCINAK KISZONKI 1,5 / 1,25

57

CHWYTAK DO KŁÓD

52

ZAWIESIE BIG BAG

57

CHWYTAK DO OBORNIKA

52

42

Te ch n i k a d l a n a tu ry

Ładowacze i osprzęt

w w w. p ro n a r. p l

43

ŁADOWACZE CZOŁOWE

ŁADOWACZE CZOŁOWE

TYP ŁADOWACZA

TYP ŁADOWACZA
MARKA I MODEL NOŚNIKA

MARKA I MODEL NOŚNIKA

PRONAR

ŁC - 1650

320 AMK

LC2

LC3

LC4

LC5

X

ZEFIR

ŁC - 1650

LC2

40

X

1025A

X

40K

X

1025A*

X

40*

X

X

40K*

X

1025A**
1025AII

X

1025AII*

X

X

X

X

X

X

X

85

ZETOR

X

LC2

LC3

X

X

X

5320

1221AII

X

X

X

8441

X

1523A

X

X

X

Proxima 85

X

X

Forterra

5110/5130

X

KUBOTA

5110/5130*

X

M6040

5115/5135

X

LC2

LC3

6180

X

T5040

X

7150

X

TD5010

ŁC - 1650

LC2

LC3
X

82A

X

X

TD5030

X

82SA

X

X

TD5040

X

82TSA

X

X

TD5050

X

82AII

X

TD80D

X

82TSAII

X

TD95D

X

82SAIII

X

T6010

ŁC - 1650

1025

X

1025**

X

1025.3

X

1025.3**

X

5720

X

1221

X

5080M

X

X
X

X

JOHN DEERE

X

FARMTRAC

1222.3

X

X

685DT

X

X

X

1523.3
1523.4

X

820

X

X

920

X

X

952

X

X

920.3

X

X

920.4

X

X

952.3

X

X

952.4

X

X

LC3

LC4

ŁC - 1650

LC2

DK451C

X

DK451C*

X

DK551C*

X

DK751C

X

DK901C

X

DK904C

X

DX7510

X

NX4510*

X

NX5510*

X

RX7320*

44

LC2

LC3

LC4

LC5

LC4

LC5

LC4

LC5

LC4

LC5

LC4

LC5

LC4

LC5

LC4

LC5

X

MASSEY FERGUSON

ŁC - 1650

LC2

LC2

LC3

LC3
X

ŁC - 1650

LC2

3625

LC3
X

8120

CASE

X

ŁC - 1650

LC2

LC3

JX90

X

JX80

X

LANDINI

LC5

X

ŁC - 1650

ŁC - 1650

LC2

LC3

5-100H

X

DT 100A

X

URSUS

ŁC - 1650

LC2

LC3

914

X

5314

X

X

1014

X

1014*

X

1224

STEYR

X

ŁC - 1650

9078

LC2

LC3

LC4

LC5

X

* możliwość zastosowania wraz z TUZ przedni prod. Pronar
** możliwiść zastosowanie wraz z TUZ + WOM prod. Pronar

X

Te ch n i k a d l a n a tu ry

LC5

Agrofarm M610

X

KIOTI

ŁC - 1650

Agrofarm 420

1221.3
1523 TYLKO MMZ

LC4

X

BELARUS

DEUTZ FAHR

LC5

X

NEW HOLLAND

LC5

LC4

X

9540

LC4

LC5

X

ŁC - 1650

X

LC3

LC4

X

6170

LC2

LC5

X

ŁC - 1650

1221A

5112/5122

LC4

X

85K

1025AIII

LC3

NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE MONTAŻ ŁADOWACZA NA WIĘKSZOŚCI CIĄGNIKÓW
Ładowacze i osprzęt
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ŁADOWACZE CZOŁOWE

ŁADOWACZE CZOŁOWE

ŁC1650 + ELEMENTY MOCUJĄCE

LC2 + ELEMENTY MOCUJĄCE

Ładowacz czołowy PRONAR ŁC-1650 to solidna konstrukcja umożliwiająca
wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych różnorodnych materiałów

Ładowacz PRONAR LC2 przeznaczony jest do prac załadunkowych, wyładunkowych
i transportu różnorodnych materiałów

ŁC-1650 - może być wykorzystywany zarówno w rolnictwie, leśnictwie, jak i w gospodarce komunalnej. Możliwość zastosowania
szerokiego wachlarza osprzętu dodatkowego gwarantuje jego optymalne dostosowanie do potrzeb użytkownika. Ładowacz
może być używany m.in. jako czerpak do materiałów sypkich lub jako chwytak do bel. Odpowiednia konstrukcja ŁC-1650 oraz
elementów mocujących pozwala na łatwy montaż i demontaż ładowacza z ciągnika oraz na szybką wymianę jego wyposażenia.

Jest wyposażony w układ amortyzacji wysięgnika dzięki temu łagodzone są uderzenia przewożonej masy podczas jazdy ciągnikiem po nierównych drogach, w trzeci obwód instalacji hydraulicznej niezbędny do pracy z aktywnymi chwytakami np. do
bel, do obornika, w sterowanie joystickiem, umieszczonym w kabinie oraz w równoległe mechaniczne prowadzenie osprzętu
przydatne podczas prac załadunkowych, np. z widłami do palet. Wysięgnik montuje się na ramie ciągnika za pomocą specjalnej
konstrukcji nośnej. Wysięgnik wykonany jest ze stali wysokowytrzymałej co zapewnia dużą wytrzymałość przy stosunkowo
małej masie własnej. Dzięki temu masa ładowacza nie przekracza 356 kg.
Podnoszenie i opuszczanie odbywa się za pomocą dwóch par cylindrów hydraulicznych zasilanych z układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika.

ŁC-1650

WARTOŚĆ / OPIS

UWAGI

1650

określony w środku ciężkości czerpaka typ 35C15 na wysokości 300 mm
od podłoża dla ciśnienia podanego w
p.3 oraz dla kazdego modelu ciągnika
indywidualnie

udźwig maksymalny [kg]

zakres mocy ciągników rolniczych [KM]

80-150

przydatność danego modelu ciągnika do
zabudowy ładowacza podlega każdorazowo indywidualnym sprawdzeniom

max. ciśnienie robocze [MPa]

15

-

zasilanie elektryczne 3-ej sekcji układu hydr.

12

z gniazda zapalniczki ciągnika rolniczego

przez naciśnięcie przycisku w dżojstiku

-

6

-

15

-

670

bez osprzętu

amortyzacja dwustronna wysięgnika zderzaki

zderzaki tylko do modeli 1025

uruchomianie 3-ej sekcji układu hydr.
max. prędkość robocza [km/h]
max. prędkość transportowa [km/h]
masa wysięgnika [kg]
wyposażenie opcjonalne

LC2
udźwig maksymalny [kg]

zakres mocy ciągników rolniczych [KM]

max. ciśnienie robocze [MPa]
zasilanie elektryczne 3-ej sekcji układu hydr.
uruchomianie 3-ej sekcji układu hydr.
max. prędkość robocza [km/h]
max. prędkość transportowa [km/h]

WYTRZYMAŁY – solidna konstrukcja ładowacza zapewnia niezwykłą trwałość użytkową

masa wysięgnika [kg]

SZEROKI WACHLARZ ZASTOSOWAŃ – użytkownik ma możliwość wykorzystywania ładowacza jako czerpak do materiałów sypkich, chwytak
do bel, chwytak do obornika, widły do obornika, widły do palet, wycinak kiszonki, chwytak do kłód

wersje wyposażenia

FUNKCJONALNY – dzięki odpowiedniej budowie ładowacza możliwa jest szybka wymiana jego wyposażenia, natomiast dostosowane elementy zapewniają łatwy montaż i demontaż ładowacza z ciągnika
ŁATWY W OBSŁDZE – uruchomienie trzeciej sekcji układu hydraulicznego następuje poprzez naciśnięcie przycisku w joysticku
UNIWERSALNY – może być wykorzystywany zarówno w rolnictwie, leśnictwie, jak i w gospodarce komunalnej
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opcje wyposażenia

WARTOŚĆ / OPIS

UWAGI

1300

określony w środku ciężkości czerpaka typ 35C15 na wysokości 300 mm
od podłoża dla ciśnienia podanego w
p.3 oraz dla kazdego modelu ciągnika
indywidualnie

40-70

przydatność danego modelu ciągnika do
zabudowy ładowacza podlega każdorazowo indywidualnym sprawdzeniom

18,5

-

12

z gniazda zapalniczki ciągnika rolniczego

przez naciśnięcie przycisku w dżojstiku

-

6

-

15

-

356

bez osprzętu

sterowanie 2 lub 3 – sekcyjne

-

zderzaki

-

FUNKCJONALNY - rygiel ramki szybkomocującej pozwala na szybką wymianę osprzętu typu: widły, czerpak itd.
WYGODNY I ERGONOMICZNY - akumulatory hydrauliczne nie zmniejszają pola widoczności i podnoszą komfort pracy
TRWAŁY - konstrukcja wsporcza ładowacza LC2 z podparciem na tylnej osi ciągnika to pewność wytrzymałego i niezawodnego mocowania
UNIWERSALNY – ładowacz można zagregować z różnorodnym osprzętem, dzięki czemu jest urządzeniem wielofunkcyjnym
PROSTY I NIEZAWODNY - wysięgnik ładowacza LC2 to lekka i wytrzymała konstrukcja wykonana z nowoczesnych gatunków materiałów
zapewniająca bezawaryjne i długotrwałe użytkowanie

Ładowacze i osprzęt
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ŁADOWACZE CZOŁOWE

ŁADOWACZE CZOŁOWE

LC3 + ELEMENTY MOCUJĄCE

LC4 + ELEMENTY MOCUJĄCE

Ładowacz czołowy PRONAR LC3 jest maszyną przeznaczoną
do prac załadunkowych, wyładunkowych i transportu różnorodnych materiałów

Ładowacz czołowy Pronar LC4 jest przystosowany do agregowania
z ciągnikami o mocy od 80 do 130 KM

Jego zaletą jest łatwe w wymianie wyposażenie decydujące o charakterze jego wykorzystywania, a także szybki montaż i
demontaż ładowacza z ciągnika. Wysięgnik ładowacza LC3 jest wyposażony ramkę szybkomocującą, która umożliwia montaż
osprzętu bez użycia narzędzi oraz zawieszanie osprzętu z mocowaniem EURO.
Ładowacz czołowy składa się z konstrukcji wsporczej montowanej na ciągniku, do której przegubowo mocowany jest wysięgnik.
Wysięgnik jest lekką konstrukcją ramową wyposażoną w dwie pary siłowników: wzniosu – służą do podnoszenia i opuszczania
osprzętu, oraz uchyłu – służy do przechylania osprzętu w przód i tył. Wysięgnik wyposażony jest w mechaniczny układ prostowodzący do utrzymywania założonej pozycji narzędzia przy podnoszeniu / opuszczaniu bez użycia siłowników uchyłu.

W zależności od użytego osprzętu, ułatwia on szybki załadunek i przeładunek z miejsca na miejsce oraz transport różnorodnych
materiałów na krótkich odległościach. Jego udźwig maksymalny w całym zakresie wynosi 1300 kg, natomiast w dolnym 2080
kg. Masa wysięgnika, jak na jego parametry, jest stosunkowo niewielka, bo wynosi zaledwie 490 kg. Wysokość podnoszenia z
osprzętem, podobnie jak w przypadku ładowacza LC5, wynosi ponad 4 m.

LC4
udźwig maksymalny [kg]
LC3
udźwig maksymalny [kg]

zakres mocy ciągników rolniczych [KM]

max. ciśnienie robocze [MPa]
zasilanie elektryczne 3-ej sekcji układu hydr.
uruchomianie 3-ej sekcji układu hydr.

WARTOŚĆ / OPIS

UWAGI

1820

określony w środku ciężkości czerpaka typ 35C15 na wysokości 300 mm
od podłoża dla ciśnienia podanego w
p.3 oraz dla kazdego modelu ciągnika
indywidualnie

70-110

przydatność danego modelu ciągnika do
zabudowy ładowacza podlega każdorazowo indywidualnym sprawdzeniom

18,5

-

12

z gniazda zapalniczki ciągnika rolniczego

przez naciśnięcie przycisku w dżojstiku

-

6

-

15

-

406

bez osprzętu

max. prędkość robocza [km/h]
max. prędkość transportowa [km/h]
masa wysięgnika [kg]
wyposażenie opcjonalne

zakres mocy ciągników rolniczych [KM]

max. ciśnienie robocze [MPa]
zasilanie elektryczne 3-ej sekcji układu hydr.
uruchomianie 3-ej sekcji układu hydr.

WARTOŚĆ / OPIS

UWAGI

2080

określony w środku ciężkości czerpaka
typ 35C na wysokości 300 mm od podłoża dla ciśnienia podanego w p.3 oraz dla
kazdego modelu ciągnika indywidualnie

80-130

przydatność danego modelu ciągnika do
zabudowy ładowacza podlega każdorazowo indywidualnym sprawdzeniom

18,5

-

12

z gniazda zapalniczki ciągnika rolniczego

przez naciśnięcie przycisku w dżojstiku

-

6

-

max. prędkość robocza [km/h]
max. prędkość transportowa [km/h]
masa wysięgnika [kg]
wyposażenie opcjonalne

15

-

490

bez osprzętu

zderzaki

-

zderzaki
PROSTY - prosta obsługa codzienna

UNIWERSALNY - może być wykorzystywany w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce komunalnej
FUNKCJONALNY - możliwy do zastosowania w ciągnikach różnych marek o mocy od 70 do 110 KM
WYTRZYMAŁY - solidna konstrukcja z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości
WSZECHSTRONNY - możliwość agregowania z różnorodnym osprzętem
ŁATWY W AGREGACJI - sprawne połączenie ładowacza z ciągnikiem oraz osprzętu z ładowaczem

FUNKCJONALNY - system szybkomocujący narzędzi roboczych na wysięgniku
BEZPIECZNY - duża widoczność z kabiny osiągnięta dzięki zwartej konstrukcji
ERGONOMICZNY - sterowanie jedną ergonomicznie umieszczoną dźwignią
SOLIDNY - sztywna i odporna na przeciążenia konstrukcja

Beznarzędziowy system szybkiego montażu szerokiej gamy osprzętu na wysięgniku, na zdjęciu z czerpakiem wielofunkcyjnym Pronar CW-18E

48
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ŁADOWACZE CZOŁOWE

OSPRZĘT ROLNICZY

LC5 + ELEMENTY MOCUJĄCE

CHWYTAK DO BALOTÓW

Ładowacz czołowy PRONAR LC5, dzięki swojemu dużemu udźwigowi, znacząco
zwiększa funkcjonalność ciągnika
Będąc największym w ofercie firmy Pronar wysięgnikiem – LC5 jednocześnie gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowano w nim bowiem układ amortyzacji wysięgnika i system szybkomocujący, który zapewnia sprawne i pewne podłączenie do niego narzędzi roboczych. Ryglowanie osprzętu przebiega z pozycji operatora. Wszystko to sprawia, że ładowacz
czołowy LC5 stanowi doskonałe narzędzie do załadunku, przeładunku, jak i transportu na krótkich odległościach.

Chwytak do balotów służy do pobierania z miejsca składowania, załadunku na środki transportu oraz przeładunku z miejsca
na miejsce balotów walcowych i prostopadłościennych, z siana, słomy i kiszonki. Solidna konstrukcja łap zapewnia bezpieczne
przewożenie balotów.
Balot jest chwytany przez dwa ramiona chwytaka, poruszane dwoma siłownikami hydraulicznymi sterowanymi poprzez szybkozłącza elektrozaworem trzeciej sekcji rozdzielacza ładowacza czołowego.

PARAMETRY

LC5

WARTOŚĆ / OPIS

udźwig maksymalny [kg]

zakres mocy ciągników rolniczych [KM]

2320

100-180

UWAGI
określony w środku ciężkości czerpaka

zasilanie elektryczne 3-ej sekcji układu hydr.
uruchomianie 3-ej sekcji układu hydr.
max. prędkość robocza [km/h]
max. prędkość transportowa [km/h]
masa wysięgnika [kg]
wyposażenie opcjonalne

max. wymiar balotu (beli) [m]

2,04

min. wymiar balotu (beli) [m]

0,64

szerokość po otwarciu [m]

2,27

szerokość min. [m]

1,21

wysokość [m]

0,51

długość [m]

ża dla ciśnienia podanego w p.3 oraz dla

ciśnienie nominalne [MPa]

18,5

kazdego modelu ciągnika indywidualnie

ciężar [kg]

324

przydatność danego modelu ciągnika do

głębokość chwytania [m]

1,06

zabudowy ładowacza podlega każdora-

ilość siłowników hydr.

18,5

-

12

z gniazda zapalniczki ciągnika rolniczego

przez naciśnięcie przycisku w dżojstiku

-

6

-

15

-

526

bez osprzętu

zderzaki

-

SOLIDNY - wykonany ze szwedzkiej drobnoziarnistej stali o wysokiej wytrzymałości
UNIWERSALNY - posiada duży udźwig i możliwość agregowania z ciągnikami różnych producentów
ERGONOMICZNY - zapewnia wygodne sterowanie za pomocą dźwigni z kabiny ciągnika
BEZPIECZNY - zastosowano w nim dwustronną amortyzację hydrauliczną i system szybkomocujący
LEKKI - cechuje go korzystny stosunek masy własnej do parametrów pracy

168CBE

typ 35c na wysokości 300mm od podło-

zowo indywidualnym sprawdzeniom
max. ciśnienie robocze [MPa]

168CB

układ zawieszenia

168CBS

1,7

2
ŁC-1650

udźwig [kg]

EURO

EURO-SMS

2000

PRAKTYCZNY – jest skonstruowany tak żeby nie niszczyć balotu
PROSTY W MONTAŻU I OBSŁUDZE – posiada układ mocowania EURO i na ładowacz PRONAR ŁC1650 i SMS
UNIWERSALNY – może współpracować z ładowaczami czołowymi innych producentów
TRWAŁY - powłoka lakiernicza nanoszona proszkowo

OSPRZĘT ROLNICZY

CHWYTAK DO BEL
Chwytaki do bel 35CB / 35CB1 / 35CB2 wykorzystywane są podczas zbioru trawy i słomy, do załadunku i wyładunku bel okrągłych (w szczególności do pobierania z miejsc składowania), załadunku na środki transportu, przeładunku z miejsca na miejsce i
transportu na krótkich odległościach bel o kształcie walcowym. Chwytak można agregować na ładowaczach czołowych z ramką
szybkomocującą typu EURO lub ŁC1650 lub SMS. Chwytak do bel składa się z ramy, do której zamocowane są ramiona (prawe i
lewe). Ruch ramion chwytaka odbywa się za pomocą cylindra hydraulicznego umieszczonego wewnątrz ramy.

PARAMETRY

35CB

średnica beli [m]

35CB1
max 1,2

szerokość po otwarciu [m]

2,27

szerokość po zamknięciu [m]

1,56

wysokość [m]

0,67

długość [m]

1,37

ciśnienie nominalne [MPa]

18,5

ciężar [kg]
układ zawieszenia

35CB2

235
ŁC-1650

EURO

EURO-SMS

PRAKTYCZNY – konstrukcja chwytaka zabezpiecza belę przed zniszczeniem
PROSTY W MONTAŻU I OBSŁUDZE – posiada układ mocowania EURO lub ŁC1650 lub SMS
UNIWERSALNY – może współpracować z ładowaczami czołowymi innych producentów
FUNKCJONALNY – szerokie możliwości zastosowania poprzez pracę z rożnymi średnicami bel walcowych
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OSPRZĘT ROLNICZY

OSPRZĘT ROLNICZY

CHWYTAK DO KŁÓD

CZERPAK CHWYTAKOWY

Chwytak do kłód PRONAR CK/CKE wykorzystywany jest głównie w tartakach i leśnictwie. Umożliwia sprawne pobieranie kłód
z miejsca składowania, załadunek na środki transportu i przeładunek z miejsca na miejsce. Pozwala też na transport na krótkich
odległościach. Odpowiednia konstrukcja chwytaka oraz elementów mocujących umożliwia łatwy i szybki montaż i demontaż
chwytaka na karetkę wideł do palet. Elementem dociskającym kłodę do wideł jest ruchome ramię uruchamiane siłownikiem
hydraulicznym sterowanym poprzez szybkozłącza z elektrozaworu ładowacza czołowego.

Czerpaki chwytakowe PRONAR CHC15, CHC18 I CHC20 standardowo wyposażone są w dodatkową zamykającą ażurową konstrukcję podnoszoną i zamykaną za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych. Opcjonalnie chwytak może być wyposażony w
osłonę siatkową. Czerpak służy do pobierania z miejsc składowania, załadunku na środki transportu, przeładunku z miejsca na
miejsce i transportowania na krótkich odległościach materiałów sypkich (np. nasiona, piasek) luźno związanych (np. obornik,
kiszonka) oraz objętościowych (np. trociny, śmieci, liście, biomasa).
PARAMETRY

PARAMETRY

CK

średnica kłody [m]**

0, 2 – 1 (zaciśnięcie pojedynczej kłody)
1,22

szerokość [m]

0,12

długość [m]**

1,43

ciśnienie nominalne [MPa]
ciężar [kg]
klasa uchwytu (karetki)

1,84

2,04

1,8

2,0

wysokość min. [m]

0,94

wysokość max. [m]

1,55

głębokość [m]

0,98

głębokość robocza [m]

0,78

przeznaczenie

ŁC-1650

EURO

394
SMS

ŁC-1650

LC2 / LC3

CO-12E

szerokość [m]

1,23

wysokość [m]

0,86

0,94

wysokość po otwarciu [m]

1,39

1,42

głębokość [m]

1,06

1,14

35C03

35C04

35C0

35C02

1,92

18,5

ilość zębów poziomych [szt.]

7

7

9

ilość zębów pionowych [szt.]

6

6

8

265

220

2
ŁC-1650

Te ch n i k a d l a n a tu ry

SMS

ŁC-1650

EURO

SMS

LC3 / LC4
/ LC5

ŁC-1650

CZERPAK DO MATERIAŁÓW SYPKICH
Czerpak PRONAR przeznaczony jest do pobierania z miejsca składowania, załadunku na środki transportu, przeładunku z miejsca na miejsce materiałów sypkich - zboża, paszy, śniegu, nawozów, trocin, zrębki drzewnej. Może służyć do transportu wymienionych materiałów na niewielkich odległościach. Wykorzystywany do prac rolnictwie, leśnictwie oraz gospodarce komunalnej.
PARAMETRY

CM15E

35C15

35C15E

35C18

35C18E

35C20

35C20E

pojemność [m ]

0,32

0,6

0,7

0,8

ładowność [kg]

850

1,54

1,84

2,04

szerokość [m]

1,5

1,5

1,8

2,0

3

wysokość [m]

0,61

0,71

długość [m]

0,63

0,86

głębokość robocza [m]

0,57

ciężar [kg]
układ zawieszenia

295

1
EURO

FUNKCJONALNE - szerokie możliwości zastosowania poprzez pracę z rożnymi typami przewożonego materiału
PRAKTYCZNE – dzięki systemowi przykręcanych zębów możliwość szybkiej wymiany uszkodzonych zębów
PROSTE W MONTAŻU I OBSŁUDZE – układ mocowania EURO
UNIWERSALNE – może współpracować z ładowaczami czołowymi innych producentów
TRWAŁE - powłoka lakiernicza nanoszona proszkowo

52

35C05

1,42

ciśnienie nominalne [MPa]

1

EURO
LC3 / LC4
/ LC5

OSPRZĘT ROLNICZY

PARAMETRY

EURO

421

PROSTY W OBSŁUDZE - za pomocą joysticka zamocowanego w kabinie
operatora
MOŻLIWOŚĆ RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ – przeznaczony
do przemieszczania różnego rodzaju materiałów
KOMPATYBILNY – uniwersalne mocowanie pozwala na używanie
czerpaka również
z ładowaczami innych producentów
WYTRZYMAŁY - do produkcji używa się materiałów najwyższej jakości
OSŁONA SIATKOWA - gwarantuje zwiększenie szczelności zamykania

Pronar w swojej ofercie ma aż trzy wersje szerokościowe chwytaków do obornika z systemem chwytu typu krokodyl. Chwytaki
do obornika CO-12E, 35CO, 35CO1, 35CO2, 35CO3, 35CO4, 35CO5 służą do załadunku nie tylko obornika, ale również mogą być
wykorzystywane do załadunku kiszonki czy ściółki. W szczególności wykorzystuje się je do: pobierania materiału z miejsc składowania lub zalegania, załadunku na środki transportu, przeładunku z miejsca na miejsce i transportu na krótkich odległościach.
Można je agregować z ładowaczami z systemem mocowania typu EURO i ŁC-1650.

układ zawieszenia

CHC20SMS

1,22
350

Chwytaki do obornika PRONAR 1.2, 1.4, 1.9

ilość siłowników hydr.

CHC20E

1,5

układ zawieszenia

OSPRZĘT ROLNICZY

191

CHC20

1,54

75

WYTRZYMAŁY – solidna i niezawodna konstrukcja chwytaka zapewnia trwałość użytkowania
FUNKCJONALNY – bardzo łatwy montaż i demontaż chwytaka, szeroki zakres grubości przenoszonych kłód
ŁATWY W OBSŁUDZE – za pomocą joysticka
UNIWERSALNY – kompatybilny z urządzeniami innych producentów (widły do palet, wózki widłowe)

ciężar [kg]

CHC18SMS

szerokość [m]

** - parametry uzyskiwane z widłami do palet typ 35WP1 lub 35WP

35CO1

CHC18E

0,91

ciężar [kg]
EURO (wtyk + gniazdo)

CHC18

0,82

głebokość max. [m]

ŁC-1650 (dwa wtyki)

CHC15SMS

0,69

18
2A (wg ISO 2328)

instalacja hydrauliczna

CHC15E

szerokość robocza [m]

CKE

wysokość [m]**

CHC15

pojemność [m3]

80
TYP EURO

0,78
185
TYP ŁC-1650

210
TYP EURO

TYP ŁC-1650

230
TYP EURO

TYP ŁC-1650

TYP EURO

2
EURO

ŁC-1650

EURO
BEZPIECZNY – zabezpieczony przed uszkodzeniami dzięki zastosowaniu lemiesza i płozy
poślizgowej na spodzie czerpaka
ERGONOMICZNY – wydłużony kształt górnej krawędzi zapobiega utracie materiału
UNIWERSALNY – może współpracować z ładowaczami czołowymi innych producentów
WYTRZYMAŁY – wykonany z blach o podwyższonej wytrzymałości, odpornych na ścieranie
Ładowacze i osprzęt
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CZERPAK DO OKOPOWYCH

CZERPAK WIELOFUNKCYJNY

Czerpak PRONAR COK20 przeznaczony jest do pobierania z miejsca składowania, transportu na krótkie odległości, załadunku
na środki transportu, przeładunku z miejsca na miejsce bulw roślin okopowych. Czerpak przystosowany jest do ładowaczy LC3,
LC4, LC 5, które współpracują z ciągnikami o mocy do 180KM. Czerpak do okopowych jest idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw nastawionych na produkcję ziemniaków i innych roślin okopowych. Jest uniwersalny - może współpracować z ładowaczami czołowymi innych producentów.
PARAMETRY
FUNKCJONALNY – posiada ażurową konstrukcję
umożliwiającą odsianie ziemi
INNOWACYJNY – zastosowano wzmocnienia
i zabezpieczenia krawędzi wokół całej szufli,
zapobiegające uszkodzeniu pobieranego materiału
WYTRZYMAŁY – zabezpieczony przed zużyciem
dzięki zastosowaniu lemiesza ze stali
trudnościeralnej HARDOX

Czerpak przeznaczony jest do pobierania z miejsca składowania, załadunku na środki transportu, przeładunku z miejsca na miejsce różnego rodzaju materiałów. Umożliwia wykonywanie prac ziemnych i załadunkowych. Czerpak wielofunkcyjny PRONAR
CW-18E może służyć do transportu materiałów na niewielkich odległościach. Wykorzystywany do prac rolnictwie, leśnictwie
oraz gospodarce komunalnej. Czerpak wielofunkcyjny przystosowany jest do ładowaczy LC3, LC4, LC 5, które współpracują z
ciągnikami o mocy do 180KM.

COK20

pojemność [m ]

1,1

3

nośność [kg]

1000

szerokość [m]

2,55

szerokość robocza [m]

2,14

wysokość [m]

0,85

długość [m]

0,95

głębokość robocza [m]

0,86

ciężar [kg]

235

układ zawieszenia

TYP EURO

PARAMETRY

CW-18E

pojemność ( dla żwiru ) [m ]

0,52

ładowność [kg]

1900

szerokość [m]

1,89

wysokość [m]

0,85

długość [m]

0,76

3

TYP SMS

głębokość robocza [m]

0,6

ciężar [kg]

410

układ zawieszenia

TYP EURO

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ – zabezpieczony przed zużyciem dzięki zastosowaniu lemieszy ze stali trudnościeralnej HARDOX
PRAKTYCZNY – zamontowana obrotowo ruchoma cześć łyżki daje możliwość szerokiego otwarcia dzięki dwóm hydraulicznym cylindrom
UNIWERSALNY – może współpracować z ładowaczami czołowymi innych producentów

OSPRZĘT ROLNICZY

OSPRZĘT ROLNICZY

CZERPAK OBJĘTOŚCIOWY

PRZECIWCIĘŻAR 400/1000 KG

Czerpak objętościowy PRONAR CV24E, CV24, CV24S to szczelna łyżka z lemieszem skrawająco-oddzielającym oraz z innymi
elementami narażonymi na ścieranie wykonanymi z wysokowytrzymałej stali Hardox i elementami zaczepowymi do ramki szybkomocującej ładowacza czołowego. Pobieranie z miejsca składowania, załadunek na środki transportu, przeładunek z miejsca
na miejsce i transport na krótkich odległościach. Agregowanie na ładowaczach z systemem mocowania Typu EURO, ŁC1650 lub
SMS.

PARAMETRY

CV24E

CV24

pojemność [m ]

1,26

szerokość [m]

2,43

szerokość robocza [m]

2,4

wysokość [m]

0,93

długość [m]

1,22

głębokość robocza [m]

1,07

3

ciężar [kg]

348

ładowność [kg]

1100

układ zawieszenia
zalecenia

TYP EURO

TYP ŁC-1650

W ofercie Pronaru można znaleźć przeciwciężary ciągnika o masie 400 (objętość 0,2 m3) i 1000 kg (objętość 0,5 m3) - po napełnieniu. Przeznaczeniem przeciwciężarów jest poprawa stabilności ciągnika z ładowaczem przy pracy z dużymi ciężarami transportowanych materiałów. Przeciwciężary zmniejszają również naciski na koła i przednie osie / mosty ciągników, zwiększając ich
trwałość.

CV24S

TYP EURO-SMS

Ładunek sypkiego śniegu, zboża, nawozów, trocin,
zrębki drzewnej, itp.

PROSTY W OBSŁUDZE - dzięki joystickowi zamocowanemu w kabinie operatora
MOŻLIWOŚĆ RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ – przeznaczony do przemieszczania różnego rodzaju materiałów np. zboża, trocin nawozów
KOMPATYBILNY Z URZĄDZENIAMI INNYCH PRODUCENTÓW – bogata oferta mocowań nośnika pozwala na używanie czerpaka również z ładowaczami innych producentów
WYTRZYMAŁA I NIEZAWODNA KONSTRUKCJA - lemiesz wykonany z wysokowytrzymałej stali Hardox
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OSPRZĘT ROLNICZY

WIDŁY DO OBORNIKA

WYCINAK KISZONKI 1,25/1,5

W ofercie PRONAR dostępnych jest 5 modeli wideł do obornika: PRONAR 35WO, 35WO1, 35WO2, 35WO3, WO-12E. Dzięki
różnym układom zawieszenia, możliwa jest agregacja na wysięgnikach wyposażonych w system mocowania typu EURO oraz
ŁC1650. Solidna i wytrzymała pionowa rama wideł wyposażona w elementy mocujące do ładowacza czołowego posiada
poziome zęby służące do wbijania się w materiał przewozowy oraz do jego transportu, załadunku czy przeładunku z miejsca
na miejsce. Widły dostępne są w trzech wariantach szerokości roboczej: 1,16m, 1,34 oraz 1,84m, co pozwala na zaspokojenie potrzeb użytkownika w zakresie wyboru wielkości osprzętu. Widły do obornika PRONAR dzięki trwałemu i solidnemu wykonaniu
zapewniają bezpieczne i długotrwałe użytkowanie. Sprawdzą się zarówno w małych, jak i wielkich gospodarstwach.
BEZAWARYJNE – solidna konstrukcja w połączeniu z doskonałą jakością wpływają na długotrwałe użytkowanie sprzętu
FUNKCJONALNE I UNIWERSALNE – możliwość zastosowania do transportu różnych materiałów, takich jak obornik, słoma, kompost, ściółka
ŁATWE W OBSŁUDZE – profesjonalna konstrukcja umożliwiająca łatwy i szybki montaż oraz demontaż

W nowoczesnym rolnictwie obserwuje się wzrost znaczenia kiszonki jako metody konserwacji pasz zielonych. Jednak umiejętne
przygotowanie kiszonki to jedynie połowa sukcesu -konieczne jest również prawidłowe pobieranie materiału. Do tej czynności
został stworzony wycinak kiszonki PRONAR. Codzienne wycinanie bloków kiszonki za pomocą narzędzi ręcznych lub uniwerslanych, np. łyżki jest uciążliwe i nieefektywne. Wycinaki kiszonki sprawiają, iż staje się to bardzo łatwe. Pronar proponuje
m.in. wycinaki o szerokości 1.5 i 1,25 m, które charakteryzuje zwarta i wytrzymała konstrukcja oraz krótki czas wycinania bloku
kiszonki. Zamykanie wycinaka realizowane jest poprzez dwa siłowniki hydrauliczne sterowane elektrozaworem trzeciej sekcji
rozdzielacza ładowacza czołowego. Mechaniczny zgarniacz dodatkowo ułatwia wyładunek materiału.

PARAMETRY

WK1.25E

WK1.25EW

WK1,25

35WO1

szerokość [m]

35WO2

35WO

1,34

35WO3

WO-12E

1,84

1,16

wysokość [m]

0,85

0,68

głębokość [m]

0,94

0,83

ciężar [kg]

125

ilość zębów [szt.]
układ zawieszenia

165

7

102

9

ŁC-1650

EURO

ŁC-1650

7
EURO

EURO

WK1,25SMS

WK1.25SMSW

1,35

1,59

1,25

1,49

wysokość po otwarciu [m]

1,38

wysokość po zamknięciu [m]

0,95

wysokość otwarcia [m]

0,86

głębokość [m]

1,12

1,14

1,12

głębokość wycinania[m]

ciężar [kg]

Widły do palet PRONAR 35WP1/35WP I WP-25E (2,5 ton) to doskonałe uzupełnienie ładowaczy czołowych, podnoszące efektywność codziennej pracy w każdym gospodarstwie. Solidna konstrukcja i dokładne wykonanie zapewniają bezproblemowe
użytkowanie. Widły do palet służą do załadunku i wyładunku palet oraz skrzyń, a także kłód drewna (przy zastosowaniu specjalnego chwytaka do kłód). Na prowadnicach ramy zamontowane są dwie przesuwne łapy, których zmiana rozstawu odbywa
się skokowo.
WP-25E

3A (WG ISO 2328)

35WP

2500

1650

wysokość [m]

0,655

0,59

szerokość [m]

1,2

1,22

długość [m]

1,39

1,35

głębokość łapy [m]

1,2

1,1

226

175

układ zawieszenia

180 – 1080 (co 90 mm)
(między środkami łap)
– EURO
– JCB2CX (szybkomocowanie)
– SMS
– WEIDEMANN 2070CX50

35WP1

2A (WG ISO 2328)

udźwig [kg]

rozstaw łap [mm]

1,14

546

530

546

ilość zębów poziomych [szt.]

530

550

534

600

580

600

9+2

580

604

584

11+2
18,5

EURO
SPAWANE

PRZYKRĘCANE

ŁC-1650
SPAWANE

PRZYKRĘCANE

EUR0-SMS
SPAWANE

PRZYKRĘCANE

EURO
SPAWANE

PRZYKRĘCANE

ŁC-1650
SPAWANE

PRZYKRĘCANE

EURO-SMS
SPAWANE

PRZYKRĘCANE

OSPRZĘT ROLNICZY

ZAWIESIE BIG BAG
Zawiesie BIG-BAG PRONAR ZB10 jest bardzo pomocne w transporcie wielkogabarytowych worków m.in. z paszą dla zwierząt w
gospodarstwie lub z półfabrykatami w zakładach produkcyjnych. Przeznaczone jest do agregowania z ładowaczami czołowymi
firmy Pronar (LC2, LC3, LC4 i LC5). Może również współpracować z ładowaczami innych producentów, wyposażonymi w mocowanie typu EURO. Pozwala przyspieszyć i ułatwić pracę oraz podnieść poziom jej bezpieczeństwa.

MOŻLIWOŚĆ RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ – do zastosowania w rolnictwie i budownictwie
MOCNE I WYTRZYMAŁE – solidna konstrukcja urządzenia gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy
KOMPATYBILNE Z ŁADOWACZAMI INNYCH PRODUCENTÓW – dzięki zastosowaniu mocowania typu EURO

120 – 1080 (co 60 mm)
– ŁC-1650
– SMS

PROSTA KONSTRUKCJA – solidna konstrukcja w połączeniu z dokładnością wykonania zapewniają długie użytkowanie
ŁATWOŚĆ AGREGACJI – zastosowanie uniwersalnych układów zawieszenia gwarantuje łatwość mocowania
FUNKCJONALNE – możliwość transportu różnorodnych materiałów umieszczonych na paletach lub w skrzyniach

Te ch n i k a d l a n a tu ry

WK1.5SMSW

0,73

– EURO

PARAMETRY

ZB10

udźwig [kg]

1000

wysokość zaczepowa

1,26 – 1,56

(zawiesie opuszczone na podłoże) [m]
wymiary (długość x szerokość x wysokość) [m]

56

WK1.5SMS

SIŁA NACISKU – 2 siłowniki sprawiają, iż wycinanie nawet mocno zbitego materiału nie nastręcza problemów
WYTRZYMAŁOŚĆ – zastosowane materiały zapewniają trwałość konstrukcji i odporność na odkształcenia
SZYBKOŚĆ – zwarta konstrukcja zapewnia krótki czas wycinania bloku kiszonki
AGREGACJA – wycinaki kiszonki można agregować na nośniki z zawieszeniem typu: EURO, SMS, ŁC-1650
WYMIENNE NOŻE w wersji W – zastosowano wymienne, odkręcane noże, które użytkownik może sam wymienić

WIDŁY DO PALET

ciężar [kg]

WK1.5W

szerokość [m]

sposób mocowania noży

klasa uchwytu karetki

WK1.5

szerokość cięcia [m]

układ zawieszenia

PARAMETRY

WK1.5EW

1,0

ciśnienie nominalne [MPa]

OSPRZĘT ROLNICZY

WK1.5E

0,85

objętość wycinanego bloku
[m3]

PARAMETRY

WK1.25W

0,6 x 1,1 x 1,2

ciężar [kg]

70

mocowanie

EURO
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DILERZY
Województwo dolnośląskie

Województwo łódzkie

Jaskot Spółka Jawna
59-818 Siekierczyn 267
tel. 75 724 44 03, fax 75 724 43 33

P.P.H.U. FARMASZ s.c.
96-140 Brzeziny, Koluszki Stare 28
tel./fax 46 874 37 06

Jaskot Spółka Jawna
Oddział Budziszów Wielki, Budziszów Wielki 28 b
59-430 Wądroże Wielkie
tel. 607 777 903, budziszow@jaskot.pl

ZIMEX H. i C. Zimoch
99-100 Łęczyca, Leszcze 29
tel. 24 721 43 83

Stomil Sanok Dystrybucja (Agroma Wrocław)
Słupia pod Bralinem 74 A, 63-642 Perzów
tel. 62 333 00 01, www.agroma24.pl
Punkt handlowy Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 44, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 783 906 783
Punkt Handlowy Wołów
ul. Leśna 14, 56-100 Wołów
tel. 783 905 783
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nasienna 6
tel. 76 850 58 76
AGRARADA Sp. z o.o.
55-216 Domaniów, Brzezimierz 12
tel. 71 392 21 94, 71 394 70 25

Województwo kujawsko-pomorskie
PRODEX
88-200 Radziejów Kujawski, ul. Rolnicza 16
tel. 54 285 36 43, fax 54 285 43 00
AGROMA
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 15
tel. 52 388 82 20, fax 52 388 57 02
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa
Janusz Borysiak
87-300 Brodnica, ul. Podgórna 65a
tel. 56 697 71 57
Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP”
Gabriel Kropkowski
Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 01 70, wew. 35
Firma Handlowa AGRO-POL
Marcin Kowalczyk
87-707 Zakrzewo, ul. Kujawska 11
tel. 54 272 05 23, fax 54 272 02 19
NAROLKO Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Dojazdowa 11
tel. 668 189 762

Województwo lubelskie
Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych
-Janina Komoń
Kąkolewnica Wschodnia, 21-302 Turów, ul. Turów 235
tel. 83 352 51 34
VINETA Spółdzielnia Pracy
21-500 Biała Podlaska, ul. Handlowa 3
tel. 83 343 51 32, fax 343 23 97
P.H.U. FINO Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Rampa Brzeska 7
tel. 82 565 51 32
P.P.U.H. ARPIS Sp. z o.o.
22-630 Tyszowce, ul. Wielka 96
tel. 84 661 93 80, 84 661 95 77 fax 84 661 93 80
Savona Sp. z o.o.
23-212 Wilkołoz, Rudnik Szlachecki 59
AGRONOM
21-200 Parczew, Jasionka 102
tel. 83 355 05 22

AGROPLUS
99-400 Łowicz, ul. Poznańska 158
tel. 46 837 47 85
AGROMA POLSAD Sp. z o. o.
99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 42
tel. 24 355 32 00, fax 24 355 32 06
PH AGROSKŁAD s.j.
97-300 Ujazd, Józefin 39
tel. 44 719 35, 44 719 20 29, 44 719 24 88 w.15
AGROHANDEL
99-300 Kutno, Woźniaków 19a
tel./fax 24 355 78 50
KOMPANIA LEŚNA
Michał Mazurkiewicz
96-100 Skierniewice, ul. Domarasiewicza 3/5
tel. 607 949 673
biuro@kompanialesna.pl, www.kompanialesna.pl
Rad-Masz Oratyński Radosław
26-300 Opoczno, ul. Rzeczna 16
tel. 44 755 35 66
HYDRO - MASZ
98-275 Brzeźnio, Zapole 79/5
tel. 43 820 38 95
ROLTECH
26-332 Sławno Kozenin 53 B
tel. 44 610 22 22
P.H.U.P. AGROS-WROŃSCY Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 3, 98-337 Strzelce Wielkie
tel. 34 311 07 82 , 608 6251 65
Polsad Jacek Korczak
ul. Holenderska 14, 99-300 Kutno
tel. 24 254 79 58, 607 190 479

Województwo małopolskie
AGROMA Sp. z o.o.
31-420 Kraków, ul. Powstańców 127
tel. 12 681 10 70, fax 12 681 10 50
JACHOWICZ Sp. z o.o.
30-732 Kraków, ul. Biskupińska 21
tel. 12 653 17 27, tel./fax 12 653 19 29
Zakład Zaop.Ogrod. i Rolniczego
33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 9
tel. 14 629 30 70, 603 814 401
www.wialan.com.pl
AGRO-STANEK Aleksander Stanek
Posądza 125, 32-104 Koniusza
tel./fax 12 386 96 37, tel. kom. 502 402 581
IMPORT - EKSPORT Zdzisław Stanik
Starowiejska 24a, 34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 582
FHU Maszrol
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 107
tel. 41 383 18 85
URSON Zdzisław Wróbel
34-122 Wieprz 225, tel. 33 875 51 29
Centrum Ogrodnicze POLGER Sp. z o.o.
32-126 Igołomia, Zofipole 144
tel. 12 287 33 23
F.H.U. TRAKTOR-SERWIS Marek Krajewski
Stara Wieś 360, 34-600 Limanowa
tel. 18 337 52 67, 668 256 712

Rolmech Sp. z o.o
09-200 Sierpc, ul. Kilińskiego 24c
tel./fax 24 275 49 44
Przedsiębiorstwo ROLMECH Sp. z o.o.
Zakład WINNICA 06-120 Winnica, ul. Pułtuska 3
tel./ fax 23 691 44 44
części zamienne 23 691 44 45
ROL-BRAT s.c.
06-425 Karniewo, Żabin Kaniewski 39
tel. 29 691 18 20, 29 691 10 55
AUTO-AGRO
08-110 Siedlce, ul. Floriańska 80
tel./fax 25 644 67 92
AGROMASZ Sp. z o.o.
07-411 Rzekuń, Kolonie 3
tel./fax 29 761 75 39
Zakład Usługowo-Handlowy
Krzysztof Królik
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 47
tel./fax 25 684 37 56
PZiUT RE-MONT Rafał Rękas
Chylice, ul. Starochylicka 26, 05-510 Konstancin - Jeziorna
tel. 22 757 23 28, fax 22 353 93 83
WARPOL-AGRO
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa
08-130 Kotuń Broszków 27B
tel. 25 641 46 02, fax 25 641 46 51
PPHU ALDO sp.jawna
07- 430 Myszyniec, ul.Stefanowicza
tel. 29 77 21 981
ROLTECH
06-120 Winnica, Poniaty Wielkie 13
tel. 23 684 20 50, 23 684 40 20
PIOMAR Agro-Tech
ul. Worowska 3B, 05-600 Grójec
tel. 48 670 37 21
AGROBARD Sp.J.
Oblas 25b, 26-650 Przytyk
tel. 48 618 09 17, fax. 48 618 00 14
AGROSERWIS MAZOWSZE
Goślice 45A, 09-410 Płock
tel. 24 366 66 93

Województwo opolskie
AGRO-MASZ s.c. HURT-DETAL
MASZYN I CZĘŚCI
ROLNICZYCH, A. Smyk, J. Smyk
48-303 Nysa, Nowowiejska 16
tel. 77 435 89 81, 77 433 11 67
KOMAGRO
48-130 Kietrz, ul. Racibirska 109
tel. 77 471 16 65 do 67
Agro Centrum
46-300 Olesno, ul. Rolnicza 2
tel./fax 34 358 37 86
Agrocentrum Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie Olszowa, ul. Księży Las 1
tel. 77 405 68 00 - 20, fax 77 405 68 88

AGROMA Sp. z o.o.
35-206 Rzeszów, Al. Gen. L. Okulickiego 14
tel. 17 863 35 15, fax 17 863 34 90
ROL-MECH Sp. z o.o
37-550 Radymno, ul. Słowackiego 17
tel./fax 16 628 22 66

P.P.H.U. Janibax Grzegorz Basiak
o/Rudna Mała 19, 36-060 Głogów Młp.
tel. 603 917 709, biuro@janibax.pl
www.janibax.pl

Województwo lubuskie

ROLMECH Sp. z o.o.
09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 41b
tel. 23 662 52 98, fax 23 662 72 91

Województwo podlaskie

Agroma Sp. z o.o
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Aleja 11 Listopada 156
tel. 95 722 53 59

ROLMECH Zakład w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. T. Kościuszki 153
tel. 25 792 59 27, fax 25 792 30 23

Agromex Krystochowicz Sp.j.
13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza 15
tel. 56 47 43 727

DAMIAN Firma Handlowo-Usługowa
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 30A
tel./fax 62 74 78 460

Fabryczny Punkt Sprzedaży
Andrzejewo Kolonie 67A, 07-305 Andrzejewo
Tel: 86 271 92 05, Kom: 509 510 110; 507 063 827

Przedsiębiorstwo Romanowski
Sędławki 24, 11-200 Bartoszyce
tel./fax 89 762 31 94, tel. 89 762 17 39

Fabryczny Punkt Sprzedaży
Ul. Armii Krajowej 2, 17-120 Brańsk
Tel: 85 655 06 46, Kom: 509 179 368; 509 142 825

Agroserwis Pasłęk
14-400 Pasłęk, Nowa Wieś 1b
tel. 55 248 10 64

AGRO-MIG Sp.j.
Maciej Kubicki i Grzegorz Stawski
62-700 Turek, ul. Polna 4A
tel. 63 289 34 30, 63 289 28 10, fax 63 289 28 11

Punkt Konsultacyjny
Ul. Sportowa 23, 16-400 Suwałki
Kom: 504 096 713

Euro-Agro Invest
11-700 Mrągowo, ul.Przemysłowa 9
tel. 667 959 207

AGRO ROLNIK Sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kościelna 10
agrorolnik@lomza.com
tel. 86 217 61 23

Województwo wielkopolskie

Firma Handlowa Ramotowski Sp. j.
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46
tel. 86 278 39 45
MARPASZ Korytki
18-420 Jedwabne, ul. Wojska Polskiego 46
tel./fax 86 217 25 70

Województwo pomorskie
Z.H.U.P. AGROS TJ
83-120 Subkowy, ul. Wodna 6
tel./fax 58 536 81 18
AGRIPEL Sp. z o.o.
84 -100 Puck, ul.Wejherowska 5
tel. 58 774 31 68, fax 58 774 31 68
CEMAROL
76-251 Kobylnica, ul. Główna 89
tel. 59 725 22 22, fax 59 842 85 58
ROLTOP
83-020 Cedry Wielkie, ul. Wiślana 4 (k. Gdańska)
tel. 58 683 61 15, fax 48 58 683 63 22
Agro Kaszub
ul. Kościerska 6, 83-300 Kartuzy
tel. 508 325 635

Województwo śląskie
AGROMA
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 36
tel. 32 284 48 62, fax 32 284 48 83

AGROSPEC K.J. Kłudka Sp. j.

42-151 Waleńczów, ul. Częstochowska 49
tel. 34 318 71 31, fax 34 318 71 00
AGROKOMPLEKS P.P.H.
Ochaby Wielkie, ul. Główna 173, 43-430 Skoczów
tel. 33 853 56 10

Hbt sp.j. Magdalena, Bartłomiej, Zbigniew Nędza
42-425 Kroczyce, ul. Armii Ludowej 76
tel./fax 34 315 21 20

Województwo świętokrzyskie

AGROMA

Fabryczny Punkt Sprzedaży
07-305 Andrzejewo, Kolonie 67 A
tel. 86 271 92 05,
tel. kom 509 510 110, 509 777 551

PHU Mirosława Zawadzka
Radoszyn 78, 66-213 Skąpe
tel. 601 967 277, 683 419 370

Fabryczny Punkt Sprzedaży
Ul. Augustowska 94A, 16-310 Sztabin
Tel: 87 641 25 73, Kom: 506 718 327; 506 718 116

Województwo podkarpackie

P.H.U. ROLMAX Gabriel Kurzyna
ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik
tel. 81 721 67 85, 606 815 418

ROLMECH
Biuro handlowe Zakład Błonie
05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 64c
tel. 22 796 33 40, fax 22 725 46 30

AGROMARKET Ewa Skrzypczak
Jaryszki 4, 62-023 Gądki
tel. 61 663 96 02

P.P.H.U. Marian Kisiel
26-008 Górno, Górno 88
tel./fax 41 302 32 10

FHU ROL-BUD Jolanta Bodziuch
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1-go Maja 27
tel. 13 463 84 07

AGROVOL Sp. z o.o.
66-100 Sulechów, ul. Kruszyna 11
tel. 68 455 50 57, fax 68 455 50 56

AMAROL Andrzej Makarewicz
12-250 Orzysz, ul. Wierzbińska dz. 411/46
tel. kom. 662 840 503

P.H.-U. AGRO-AS
Otmuchowska 4E, 49-200 Grodków
tel. 77 424 17 90

Województwo mazowieckie

Mega Zborowski M, Gajowy P. sp.jaw.
21-400 Łuków, ul. Warszawska 90
tel. 25 798 81 98

Fabryczny Punkt Sprzedaży
Koszarówka 38, 19-203 Grajewo
Tel: 86 261 02 25, Kom: 501 543 843; 501 206 572

Fabryczny Punkt Sprzedaży
Jaszczołty 44, 17-315 Grodzisk
Tel: 85 681 65 65, Kom: 506 718 313; 503 191 144
Fabryczny Punkt Sprzedaży
Ul. Ks. Rabczyńskiego 1, 16-010 Wasilków k. Białegostoku
Tel: 85 719 42 50, Kom: 501 445 774; 512 368 525

25-801 Kielce, ul. Krakowska 293
tel. 41 345 16 21, fax 41 345 03 60
A.R. Chmielewski s.c.
27-641 Obrazów, Kleczanów 155
tel. 15 836 60 38, fax 15 836 64 09
ROLMA
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Wola Wiśniowa 102, 29-100 Włoszczowa
tel. 41 39 42 543, tel. kom. 604 128 665
ROLTECH
25-146 Kielce, ul.Leśniówka 72 a
tel. 41 361 50 31

Województwo
warmińsko-mazurskie
PERKOZ-BIS Sp. z o.o.
Lichtajny 1, 14-100 Ostróda
tel. 56 49 34 057, 606 229 154
Zakład Usług Motoryzacyjnych
Juchniewicz s.c
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko, tel./fax 87 421 82 80

AGRO-RAMI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Raniś i Wspólnicy s.c.
Kościelna Wieś ul. Poznańska 19, 63-322 Gołuchów
Tel 627616129
EWPA AGRI
ul. Poznańska 152
tel.61 810 75 13 w 412
AGRO-SERWIS
Romanów 25, 63-700 Krotoszyn
tel. 62 721 01 36

Centrum Sprzedaży Maszyn Rolniczych
ul. Parkowa 2, Sielinko, 64-330 Opalenica
tel./Fax 61 447 60 60

Województwo zachodniopomorskie

AGRORAMI
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Raniś i Wspólnicy s.c.
62-840 Koźminek, Dębsko-Ośrodek 6A
tel. 62 761 62 15, fax 62 761 62 14

AGROKOM Sp. z o.o.
Kłos 28C, 76-004 Sianów
tel. 94 318 50 22, fax 94 318 60 82

DOLMOT Lucjan Dopierała
62-600 Koło, ul. Toruńska 117
tel. 63 272 24 08

EXPORT IMPORT Halina Kania
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 39
tel. 67 250 07 30

TADEX T. Ubysz
62-860 Opatówek, ul. Helleny 10-12
tel. 62 761 84 45, fax 62 761 84 44

P.H.U ROLGWAR Sp. z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Gdyńska 28
tel/fax 91 578 26 22

TORAL Elżbieta Krupa
63-800 Gostyń, ul. Poznańska 65,
tel./fax 65 575 16 07

POMTOR

72-200 Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 71
tel. 91 392 05 24

AGROMA-Wągrowiec S.A.
62-100 Wągrowiec, ul. Rogozińska 1
tel. 67 262 08 26, fax 67 268 55 60
AGROMA S.A. w Poznaniu
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99, 62-006 Kobylnica
tel. 61 877 38 21, fax 61 876 65 89
ELID Lidia Kaczmarek
62-302 Węgierki k. Wrześni, Gutowo Wielkie
tel./fax 61 436 21 58

Rol - Mix Koszalin
ul. Szczecińska 65
tel. 94 342-27-30
Agrolex Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 570 42 09

PRONAR Sp. z o.o. umożliwia również bezpośredni
kontakt z przedstawicielem handlowym.
Województwo zachodniopomorskie
Województwo pomorskie
Robert Woldański
tel. 510 925 646, robert.woldanski@pronar.pl

Województwo łódzkie
Województwo świętokrzyskie
Erwin Kowalski
tel. 501 543 950, erwin.kowalski@pronar.pl

Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Zbigniew Milewski
tel. 510 284 371, zbigniew.milewski@pronar.pl

Województwo śląskie
Województwo małopolskie
Przedstawiciel handlowy
tel. 519 147 541

Województwo podlaskie
Województwo mazowieckie
Dariusz Szymański
tel. 501 206 675, dariusz.szymanski@pronar.pl

Województwo wielkopolskie
Tomasz Nakonowski
tel. 501 206 773, tomasz.nakonowski@pronar.pl

Województwo lubelskie
Województwo podkarpackie
Sylwester Węgrzyn
tel. 506 717 720, sylwester.wegrzyn@pronar.pl

Województwo lubuskie
Województwo dolnośląskie
Województwo opolskie
Piotr Domański
tel. 506 718 326, piotr.domanski@pronar.pl

Dział sprzedaży w Narwi
tel./fax
85 681 63 29, 85 681 64 29
85 681 63 81, 85 681 63 82,
85 681 63 84

www.pronar.pl

Narew Zakład nr 1

Narew Zakład nr 2

Narewka

Strabla

Narew Zakład nr 3

Siemiatycze

Województwo PODLASKIE
Narew

Dane techniczne zawarte w katalogu dotyczą różnych kompletacji wyposażenia występujących zarówno w wersjach standardowych, jak i ponad standardowych. Ze względu na stały proces
udoskonalania produktów dane te mogą ulec zmianie. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez wcześniejszego informowania.
Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej.

PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 101A

tel.:
fax:

+48 85 681 63 29
+48 85 681 64 29
+48 85 681 63 83
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przyczepy jednoosiowe
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PRZYCZEPY
JEDNOOSIOWE

przyczepa jednoosiowa

PRONAR T671
Dane techniczne:

PRONAR T671

Technicznie dopuszczalna masa całkowita: [kg]
7400
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
6855
Ładowność: [kg]
5000
Masa własna: [kg]
1855
8,2
Pojemność ładunkowa: [m3]
8,2
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
4010
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
trapez: 2010/2060
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość): [mm] 5630/2240/2080
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
500+500
Grubość blachy podłogi/ściany:[mm]
3/2
Wysokość platformy od podłoża:[mm]
1045
Rozstaw kół: [mm]
1530
Zawieszenie:
sztywne
Obciążenie oka dyszla: [kg]
1100
Rozmiar ogumienia:
400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
30
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu/na boki): [˚]

trójstronny
1540 mm/8 L/200 bar
36,4/26,7
50/46

PRZYCZEPY
JEDNOOSIOWE
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PRONAR T655|T654 |T654/1 przyczepy jednoosiowe
Dane techniczne:
Technicznie dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe
(długość/szerokość/wysokość): [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]

PRONAR T655
3500
2980
2000
980
1,6
4,1
2910
1410
4425/1595/1270

PRONAR 654
4300*
3780
2500
1280
2,5
6,2
3310
1860
4825/2045/1320

PRONAR 654/1
5500
4990
3500
1490
6,2
6,2
3310
1860
4825/2045/2060

400
3/2
855
1150
sztywne
480
10,0/75-15,3
30

400
3/2
920
1500
sztywne
600
10/75-15,3
40

500+500
3/2
1020
1500
sztywne
750
11,5/80-15,3
30

System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:

trójstronny
1300 mm/8 L/160 bar

trójstronny
1300 mm/8 L/160 bar

trójstronny
1300 mm/8 L/160 bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

20,8/15,3
50/46

* technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita przy obniżonej
prędkości do 30km/h
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PRZYCZEPY
JEDNOOSIOWE

26/19
50/46

31,2/23
50/46

przyczepy dwuosiowe
PRZYCZEPY
JEDNOOSIOWE
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przyczepy dwuosiowe

PRONAR T653|T653/1| T653/2

Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowejwewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/ wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:

PRONAR T653
5950
4000
1950
4,1
8,2
4010
trapez: 2010/2060
6140/2230/1585

PRONAR 653/1*
7105
5000
2105
8,2
8,2
4010
trapez: 2010/2060
6140/2230/2130

PRONAR 653/2*
8120
6000
2120
8,2
8,2
4010
trapez: 2010/2060
6140/2230/2170

500
3/2
1070
1600
resory paraboliczne
10,0/75-15,3
30
trójstronny

500+500
4/2
1120
1600
resory paraboliczne
11,5/80-15,3
30
trójstronny

500+500
4/2
1120
1600
resory paraboliczne
11,5/80-15,3
30
trójstronny

Cylinder teleskopowy:

1300 mm/8 L/160 bar

1300 mm/8 L/160 bar

1300 mm/8 L/160 bar

36,4/26,7
42/46

41,6/30,6
42/46

46,8/34,4
42/46

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

*dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości w mm 500+500
** na zamówienie
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PRZYCZEPY
DWUOSIOWE

przyczepy dwuosiowe

PRONAR T672|T672/1|T672/2
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość): [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:

PRONAR T672*
10990
8000
2990
9,8
9,8
4440
trapez: 2190/2240
6455/2390/2243

PRONAR T672/1**
13160
10000
3160
11,8
9,8
4440
trapez: 2190/2240
6455/2390/2500

PRONAR T672/2**
14000
10400
3600
11,8
9,8
4440
trapez: 2190/2240
6455/2390/2580

500+500
4/2
1215
1730
resory paraboliczne
400/60-15,5
40
trójstronny

600+600
5/2,5
1320
1700
resory paraboliczne
15,0/70-18
30
trójstronny

600+600
5/2,5
1345
1700
Resory paraboliczne
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny

Cylinder teleskopowy:

1700 mm/13 L/ 200bar 1700 mm/13 L/200 bar 1700 mm/13 L/200 bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 62,4/45,8
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) :[˚] 50/46

72,8/53,5
50/46

78/57,3
50/46

* dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości w mm 500+500
** dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości w mm 600+600

PRZYCZEPY
DWUOSIOWE
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PRONAR T680
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz***: [mm]
Wymiary gabarytowe
(długość/szerokość/wysokość): [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:

PRONAR T680
20000
18000*
13100**
4900
17,2
12,3
5100
2410
7500/2550/3100
800+600
5/2,5
1390
1900
Resory paraboliczne
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny
1980 mm/18 L/200 bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 109,2/80,3
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki): [˚] 47/47
* parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego
** parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od
kompletacji, może się różnić od podanego
***szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu
EUROPALET
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PRZYCZEPY
DWUOSIOWE

przyczepa dwuosiowa

przyczepa dwuosiowa

PRONAR T680P
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Materiał ścian:
Grubość podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:

PRONAR T680P
20000
18000*
13160**
4840
19,5
12,7
5250
2410***
7270/2550/3250
1540
Sklejka wodoodporna
5/18
1390
1900
Resory paraboliczne
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny
1980 mm/18 L/200 bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 109,2/80,3
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu / na boki) [˚] 47/47
* parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego
** parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od
kompletacji, może się różnić od podanego
***szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu
EUROPALET

PRZYCZEPY
DWUOSIOWE
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PRONAR T680H
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/ wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:

PRONAR T680H
20000

Cylinder teleskopowy:

1980 mm/18 L/200 bar

18000*
12980**
5020
20,3
12,1
5020
2420***
7270/2550/3070
800+900
5/2,5
1390
1900
Resory paraboliczne
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

109,2/80,3
47/47

* parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności od ograniczeń praw
nych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego
** parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od
kompletacji, może się różnić od podanego
*** szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu
EUROPALET
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PRZYCZEPY
DWUOSIOWE

przyczepa dwuosiowa

przyczepa dwuosiowa

PRONAR T680U

Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:

PRONAR T680U
20000

Cylinder teleskopowy:

1980 mm/18 L/200 bar

18000*
13030**
4970
17,2
12,3
5100
2410***
7500/2550/3100
800+600
5/2,5
1390
1900
Resory paraboliczne
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 109,2/80,3
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚] 47/47
* parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego
** parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od
kompletacji, może się różnić od podanego
*** szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu
EUROPALET
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przyczepy dwuosiowe

PRONAR PT606 | PT608 | PT610 | PT612
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz ****:[mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Obciążenie oka dyszla: [kg]

PRONAR PT606*
8900
6000
2900
10,1
10,1
4190
2420
500+500
6390/2550/2200

PRONAR PT608*
11600
8460
3140
11
11
4545
2420
500+500
6720/2550/2300

PRONAR PT610**
14200
10290
3910
13,2
11
4545
2420
600+600
6720/2550/2520

PRONAR PT612***
16300
12000
4200
15,4
11
4545
2420
600+800
6720/2550/2720

4/2
1160
1900
-

4/2
1220
1900

5/2,5
1270
1900
-

5/2,5
1270
1900
-

Rodzaj zawieszenia:
Rozmiar ogumienia:

Resory paraboliczne
14.0/65-16 14PR

Resory paraboliczne

Resory paraboliczne

40
trójstronny

385/65 R22,5 RE
40
trójstronny

Resory paraboliczne
385/65 R22,5 RE

Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:

14.0/65 -16
40
trójstronny

Cylinder teleskopowy:

1540mm/8L/200bar

1700mm/13L/200bar

1700mm/13L/200bar

1980mm/18L/200bar

62,4/45,8
50/46
-

78/57,3
50/46
-

89/65,7
50/46
-

-

40
trójstronny

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: KM/kW 46,8/34,4
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚] 50/46
Uchwyty ładunkowe (w podłodze): [szt]
8

* dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości w mm 500+500
** dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości w mm 600+600
*** dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości w mm 600+800
**** szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET
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przyczepa trzyosiowa

PRZYCZEPY
DWUOSIOWE
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PRONAR T780
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:
(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

PRONAR T780
24000*
16300**
7700
26
18,55
7696
2410***
10087/2548/2800
800+600
5/2,5
1390
1960
Resory paraboliczne
385/65 R22,5 RE
40
wywrót trójstronny
2 cylindry
2990 mm/68 L/200 bar
150/110,2
47/45

* parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego
** parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od
kompletacji, może się różnić od podanego
*** szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu
EUROPALET
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PRZYCZEPY
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przyczepa trzyosiowa

przyczepy tandem
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PRZYCZEPY
TRÓJOSIOWE

przyczepy tandem

PRONAR T663/1 | T663/2 | T663/3 | T663/4

Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]

PRONAR T663/1
14000

PRONAR T663/2
11000

PRONAR T663/3
14000

PRONAR T663/4
14000

13290
10000
3290
11,8
9,8
4440
trapez: 2190/2240
6116/2390/2484

9700*
7000**
2700***
9,8
9,8
4440
trapez: 2190/2240
6121/2390/2094

13660
10000
3660
11,8
9,8
4440
trapez: 2190/2240
6154/2390/2579

14000
10420
3580
11,8
9,8
4440
trapez: 2190/2240
6230/2390/2445

600+600
5/2,5

500+500
4/2

600+600
5/2,5

600+600
5/2,5

Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:

1250
1700
Resory piórowe

1060
1650
Resory paraboliczne

1320
1700
Resory piórowe

1185
1800

Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:

1860
15,0/70-18

1465

Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:

30
trójstronny

11,5/80-15,3
30
trójstronny

1880
2000
385/65 R22,5 (15R22,5) RE 15,0/70-18
40
30
trójstronny
trójstronny

Cylinder teleskopowy:

1700mm/13L/200bar

1700mm/13L/200bar

1700mm/13L/200bar

1830mm/15L/200bar

67,6/49,7
50/46

57,2/42
50/46

72,8/53,5
50/46

67,6/49,7
50/45

Resory paraboliczne

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

*
dopuszczalna masa całkowita przyczepy w wykonaniu innym niż standard
** ładowność homologacyjna zależna od wykonania i wyposażenia
*** masa własna jest inna w przypadku wykonania innego niż standardowe
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PRZYCZEPY
TANDEM

Zabudowa SILO z hydraulicznie podnoszoną ścianą tylną dostępna
w modelach: T663/1, T663/2, T663/3, T663/4.
Wysokość ścian skrzyni: 600 + 500 + 500

przyczepa tandem

PRONAR T683
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:

PRONAR T683
20000
20000*
15300**
4700
17,3
12,3
5100
2420***
6800/2550/2790
800+600
5/2,5
1350
1960
Resory paraboliczne
2000
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny
1980 mm/18 L/200 bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

104/76,4
50/46

* parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności
od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży,
może się różnić od podanego
** parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym
rynku oraz od kompletacji, może się różnić od podanego
*** szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana
do transportu EUROPALET

PRZYCZEPY
TANDEM
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PRONAR T683U|683P
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:

PRONAR T683U
20000

PRONAR T683P
20000

20000*
15230**
4770
17,3
12,3
5100
2420***
6800/2550/2790

20000*
15360**
4640
17,3
12,3
5100
2420***
6800/2550/2790

800+600
5/2,5
1350
1960
Resory paraboliczne
2000
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny

800+600
5/2,5
1350
1960
Resory paraboliczne
2000
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny

1980 mm/18 L/200 bar

1980 mm/18 L/200 bar

104/76,4
50/46

104/76,4
50/46

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

* parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności od ograniczeń prawnych
na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego
** parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od
kompetencji, może się różnić od podanego
*** szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET
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przyczepa tandem

przyczepa tandem

PRONAR T683H

Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:

PRONAR T683H
20000

20000*
15180**
4820
20,3
12,1
5020
2420***
7270/2550/3070
800+900
5/2,5
1350
1960
Resory paraboliczne
2000
385/65 R22,5 RE
40
trójstronny
1980 mm/18 L/200 bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

104/76,4
47/47

* parametr - dopuszczalna masa całkowita - w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego
** parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od
kompletacji, może się różnić od podanego
*** szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu
EUROPALET

PRZYCZEPY
TANDEM
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PRONAR PT510 | PT512

Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:

PRONAR PT510
15000

PRONAR PT512
17000

14200
10150
4050
13,2
11
4545
2420*
6139/2550/2452

16260
12000
4260
15,4
11
4545
2420*
6139/2550/2652

600+600
5/2,5
1250
1900
Resory paraboliczne
1700

Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:

600+800
5/2,5
1252
1900
Resory paraboliczne
1950
385/65 R22,5 (15R22,5) RE 385/65 R22,5 (15R22,5) RE
40
40
trójstronny
trójstronny

Cylinder teleskopowy:

1700mm/15L/200bar

1700mm/16L/200bar

74/54,4
50/46

84/61,7
50/46

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

* szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET
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przyczepa tandem

przyczepy skorupowe
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PRONAR T679
Dane techniczne:
PRONAR T679
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
16000
Ładowność: [kg]
12000
Masa własna: [kg]
4000
Pojemność ładunkowa z nadstawami 580/bez nad- 15,8/10,3
staw: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
10
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
4500
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
trapez: 2200/2250
6259/2550/2866
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
1000+580
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
5/4
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
1240
Rozstaw kół: [mm]
1860
Zawieszenie:
Resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla: [kg]
1950
Rozmiar ogumienia:
385/65 R22,5 RE
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
40
System wywrotu:
jednostronny
Cylinder teleskopowy:

1980mm/18L/200bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 83,2/61
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki)[˚] 50
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przyczepa skorupowa

przyczepa skorupowa

PRONAR T669 | T669/1
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność:[kg]
Masa własna:[kg]
Pojemność ładunkowa z nadstawami 580/ bez
nadstaw: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:

PRONAR T669

PRONAR T669/1

21000

21000

20000
14320
5680
22,7 / 15

20000
14000
6000
22,7/15

12,4
5500
trapez: 2200/2250
7255/2550/3160

12,4
5500
trapez: 2200/2250
7255/2550/3160

1200+580
5/4
1435
1960
Resory paraboliczne
2000
385/65 R22,5 RE
40
jednostronny
2400mm/29L/200bar

1200+580
5/4
1435
1960
Resory paraboliczne
2000
385/65 R22,5 RE
40
dwustronny
2400mm/29L/200bar

104/76,4
50

104/76,4
50/45

(długość/szerokość/wysokość) [mm]

Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:
(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

PRZYCZEPY
TANDEM
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PRONAR T682 | T682/1
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa bez nadstaw: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowejwewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/ wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylindry teleskopowe:

PRONAR T682
33000

PRONAR T682/1
33000

30000
21000
9000
22
17,8
8000
trapez: 2200/2250
9900/2550/3330

33000
24000
9000
22
17,8
8000
trapez: 2200/2250
9900/2550/3330

1200
5/4
1495
2100
Resory paraboliczne
3000
385/65 R22,5 RE
40
jednostronny

1200
5/4
1495
2100
Resory paraboliczne
3000
385/65 R22,5 RE
40
jednostronny

2990mm/72L /200bar

2990mm/72L /200bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Zasilanie hydrauliczne:
własny zbiornik, pompa
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 182/133,8
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚] 50
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własny zbiornik, pompa
182/133,8
50

przyczepy skorupowe

przyczepy skorupowe

PRONAR T700 | T700M
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa z nadstawami 830/ bez
nadstaw: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:

PRONAR T700*

PRONAR T700M**

21000
14430
6570
34,3/23

23000
16040
6960
35/23

14,7
6694
2180/2240
8500/2550/3900

14,7
6694
2242/2302
8500/2550/3750

1500/830
4/4
1475
2000
Resory paraboliczne
3000
550/60-22,5
40
jednostronny
2990mm/40L/200bar

1500/800
4/4
1325
2100
Resory paraboliczne
3000
550/60-22,5
40
jednostronny
2990mm/40L/200bar

124,8/91,7
55

136,7/100,5
55

(długość/szerokość/wysokość) [mm]

Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:
(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚]

* dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami i nadstawami (1500 + 830)
* dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami i nadstawami (1500 + 800)

PRZYCZEPY
SKORUPOWE
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przyczepy budowlane
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przyczepa budowlana

PRONAR T701
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowejwewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy:

PRONAR T701
24000
21000
14840
6160
10,44
13,5
5600
2410
7360/2550/2330
800
10/8
1475
2060
Resory paraboliczne
3000
385/65 R22,5 RE
40
2 cylindry,
wywrót jednostronny
1980mm/36L/200bar

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 124,8/91,7
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚] 60

PRZYCZEPY
SKORUPOWE
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PRONAR T679/2
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz:
(góra/dół) [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowejwewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:

PRONAR T679/2
16350
12000
4350
7,7
10,9
4625/4500

Cylinder teleskopowy:

2150mm/28L/200bar

2410
6230/2546/2080
700
10/8
1240
1860
Resory paraboliczne
2000
385/65 R22,5 RE
40
jednostronny

(skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 83,2/61
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej: (do tyłu/na boki) [˚] 55
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przyczepa budowlana
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rozrzutniki obornika
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rozrzutniki obornika

PRONAR N262 | N262/1
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość podłogi od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:
[KM/kW]
Obroty WOM: [obr/min]
Rodzaj adaptera / max. szerokość rozrzutu: [-/m]

PRONAR N262
18660
12000
6660
11,3
8,9
4500
trapez: 1955/1995
8000/2510/3740***

PRONAR N262/1
21200*
14000*
7200**
14
11,1
5600
trapez: 1955/1995
9000/2550/3740***

1265****
4/3
1530
1900
Tandem- resory paraboliczne
2200
550/60-22,5
40
127,3/93,6

1265****
4/3
1530
1940
Tandem- resory paraboliczne
2200
600/50-22,5
40
147,4/108,3

1000
AH20 / 25

1000
AH20 / 25

*

parametry konstrukcyjnie dopuszczalne, parametry homologacyjne mogą być inne od podanych
** masa własna jest inna w przypadku wykonania
innego niż standardowe
*** wysokość z siatką ochronną
****wymiar z drewnianą listwą ochraniającą

ROZRZUTNIKI
OBORNIKA
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PRONAR N161
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość powierzchni ładunkowej wewn.: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej wewn.: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość podłogi od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

PRONAR N161
8200
6000
2200
4,1
7,6
4000
1900
5780/2230/2750

Obroty WOM: [obr/min]
Rodzaj adaptera / max. szerokość rozrzutu: [ -/m]

540
AH21 / 2,4
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600
3/2,5
1150
1660
Jednoosiowe, sztywne
1500
500/50-17
25
68/50

rozrzutnik obornika

rozrzutniki obornika

PRONAR N162/2
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość podłogi od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:
[KM/kW]
Obroty WOM: [obr/min]
Rodzaj adaptera / max. szerokość rozrzutu: [-/m]

PRONAR T162/2
15100
od 9540 do 10140**
od 4960 do 5560**
9
8,5
4400
1930
7455/2440/3285***
1040****
3/3
1315
1820
Tandem- resory paraboliczne
2100
500/50-17
25
105/77,2 z AV40
115/84,6 z AV20
1000
AH40/6 AV20/12

*
**

parametry konstrukcyjnie dopuszczalne
parametry mogą ulec zmianie w zależności od
wyposażenia
*** wysokość z siatką ochronną
**** wymiar z drewnianą listwą ochraniającą

ROZRZUTNIKI
OBORNIKA
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przyczepy do transportu bel

przyczepa samozaładowcza do bel

PRONAR TB4
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Pojemność: [mm]
Długość powierzchni ładunkowej: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość drabinek: (od powierzchni ładunkowej) [mm]
Grubość blachy podłogi: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

PRONAR TB4
10500
7000
3500
17,5
12 bel o wym.
Ø1200x1200
6910
2550
8940/2720/1980
1060
4
930
1900
Resory paraboliczne
1350
400/60-15.5
30
100/73

PRZYCZEPY
SPECJALISTYCZNE
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PRONAR T022M|T025M|T024M|T023M|T026M
Dane techniczne:

PRONAR T022M

PRONAR T025M

PRONAR T024M

PRONAR T023M

PRONAR T026M

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita: [kg]

11000

13000

13000

16000

19000

Dopuszczalna masa całkowita: [kg]

10000

12000

12000

15000

18000

Ładowność: [kg]

7360

9040

8700

11300

13720

Masa własna: [kg]

2640

2960

3300

3700

4280

Powierzchnia ładunkowa: [m2]

16,4 (17,7*)

16,4 (17,7*)

17,4

24 (26,2*)

24 (26,2*)

Długość platformy ładunkowej: [mm]

6495

6495

7170

9695

9695

Długość powierzchni ładunkowej: [mm]

6740 (7270*)

6740 (7270*)

7500

9880 (10770*)

9880 (10770*)

Szerokość powierzchni ładunkowej: (z rantami/bez rantów **) [mm]

2517/2410

2517/2410

2517/2410**

2517/2410

2517/2410

Wymiary gabarytowe: (długość***/szerokość/wysokość) [mm]

9135/2550/2830

9135/2550/2860

9290/2550/2740

11995/2550/2830

11995/2550/2860

Wysokość drabinek: (od powierzchni ładunkowej) [mm]

1680

1680

1680

1680

1680

Grubość blachy podłogi: [mm]

4

4

4

4

4

Wysokość platformy od podłoża: [mm]

1150

1180

1060

1150

1180

Rozstaw kół: [mm]

1730

1820

1820

1730

1820

Resory paraboliczne

Resory paraboliczne

Tandem - Resory paraboliczne

Zawieszenie:

Resory paraboliczne

Resory paraboliczne

Rozmiar ogumienia:

400/60-15,5

500/50-17

15,0/70-18

400/60-15,5

500/50-17

Prędkość konstrukcyjna: [km/h]

40

40

40

40

40

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

67,6/49,7

72,8/53,5

62,5/45,9

83,2/61

93,6/68,8

Obciążenie oka dyszla: [kg]

1925

*
z wysuniętą ramą tylną przedłużającą platformę
** szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
*** ze schowaną ramą tylną

•
•
•
•

Płyta podłogowa gr. 4 mm o bardzo wysokiej wytrzymałości na odkształcenia
Platforma załadowcza z wyprofilowanymi rantami bocznymi, które zabezpieczają ładunek przed niekontrolowanym przesunięciem
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na drabinkach oporowych oraz brzegach bocznych platformy
Możliwość wyboru spośród dwóch systemów mocowania drabinek oporowych
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przyczepy do transportu bel

Zastosowanie śrub z wpuszczonymi łbami i dwupunktowy system mocowania drabinek oporowych

Zastosowanie jednej tylko spoiny centralnej
na platformie poprawia właściwości estetyczne, użytkowe oraz trwałość przyczepy

Wyprofilowane, zaokrąglone ranty
boczne zabezpieczają ładunek przed
zsunięciem z przyczepy i nie powodują uszkodzeń bel owiniętych folią

Tylne zabezpieczenie najazdowe zintegrowane
z tylnym oświetleniem

PRZYCZEPY
SPECJALISTYCZNE
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przyczepy do transportu bel

PRONAR T022 | T025
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość platformy ładunkowej: [mm]
Długość powierzchni ładunkowej: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej**: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość***/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość drabinek: (od powierzchni ładunkowej) [mm]
Grubość blachy podłogi: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

PRONAR T022
11000

PRONAR T025
13000

10000
7360
2640
16,4 (17,7*)
6495
6740 (7270*)
2435
9135/2500/2780

12000
9040
2960
16,4 (17,7*)
6495
6740 (7270*)
2435
9135/2500/2860

1680
3
1100
1730
Resory paraboliczne
400/60-15,5
40
67,6/49,7

1680
3
1180
1820
Resory paraboliczne
500/50-17
40
72,8/53,5

*
z wysuniętą ramą tylną przedłużającą platformę
** szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
*** ze schowaną ramą tylną

PRZYCZEPY DWUOSIOWE
• Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
• Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
• Prędkość konstrukcyjna na 40 km/h
• Zawieszenie na resorach parabolicznych
• Przyczepa T025 ma zwiększony w porównaniu z T022 - rozstaw kół i ładowność
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PRONAR T023
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość platformy ładunkowej: [mm]
Długość powierzchni ładunkowej: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej**: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość***/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość drabinek: (od powierzchni ładunkowej) [mm]
Grubość blachy podłogi: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

PRONAR T023
16000
15000
11300
3700
24 (26,2*)
9695
9880 (10770*)
2435
11995/2500/2780
1680
3
1100
1730
Resory paraboliczne
400/60-15,5
40
83,2/61

*
z wysuniętą ramą tylną przedłużającą platformę
** szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
*** ze schowaną ramą tylną

PRZYCZEPA TRZYOSIOWA
• Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
• Przednia oś skręcana na obrotnicy
• Zawieszenie oparte na resorach parabolicznych

PRONAR T024

Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość platformy ładunkowej: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej*: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość drabinek: (od powierzchni ładunkowej) [mm]
Grubość blachy podłogi: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

PRONAR T024
13000

12000
8900
3100
17,4
7170
2435
9290/2500/2750
1680
3
1110
1750
Resory paraboliczne
1925
15,0/70-18TL
40
62,5/45,9

* szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET

PRZYCZEPA TYPU TANDEM
• Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
• Zbudowana na podwoziu typu tandem
• Ładowność 9 t

przyczepy do transportu bel

PRONAR T026

Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość platformy ładunkowej: [mm]
Długość powierzchni ładunkowej: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej**: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość***/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość drabinek: (od powierzchni ładunkowej) [mm]
Grubość blachy podłogi: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

PRONAR T026
19000
18000
13720
4280
24 (26,2*)
9695
9880 (10770*)
2435
11995/2500/2860
1680
3
1180
1820
Resory paraboliczne
500/50-17
40
93,6/68,8

*
z wysuniętą ramą tylną przedłużającą platformę
** szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
*** ze schowaną ramą tylną

PRZYCZEPA DWUOSIOWA
• Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
• Zwiększony – w porównaniu z T023 - rozstaw kół i ładowność
• Prędkość konstrukcyjna na 40 km/h

PRZYCZEPY
SPECJALISTYCZNE
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przyczepy do przewozu zwierząt
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przyczepy do przewozu zwierząt

• Podłoga drewniana impregnowana drewnochronem głęboko penetrującym
• Stelaż plandeki wraz z poprzeczkami łączącymi
• Instalacja oświetlenia

PRONAR T046|T046/1
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]

PRONAR T046
5500

PRONAR T046/1
8000

Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe:
(długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość podłogi (drewno impregnowane)/ściany (sklejka
wodoodporna): [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

3700
1800
9,01*
4160
2360
6100/2515/2780

5360
2640
14,1
5960
2360
7980/2515/3012

1350
30/18

1350
30/18

700
2100
Sztywne
600
11,5/80 15,3
40
28,6/21

945
2100
Resory piórowe
1000
11,5/80 15,3
40
41,6/30,6

*powierzchnia bez nadkoli

• Podest załadunkowy ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
• Sprężyny ułatwiające otwieranie i zamykanie klapy tylnej
• Ściany ze sklejki wodoodpornej obustronnie foliowanej gr. 18 mm

PRZYCZEPY
SPECJALISTYCZNE
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PRONAR
T046/2
PRONAR T046/2

przyczepa do przewozu zwierząt
przyczepa do przewozu zwierząt

• Hydraulicznie opuszczana skrzynia ładunkowa
• Ściany z blachy profilowanej gr. 3 mm
• 12 t dopuszczalnej masy całkowitej

Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Powierzchnia ładunkowa*: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz:
(góra/dół) [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowejwewnątrz: [mm]
Wysokość skrzyni ładunkowej wewnątrz**:
Wymiary gabarytowe: (długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża:
(pozycja transportu/pozycja załadunku) [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

PRONAR T046/2
12000
8500
3500
14
6990
2300
2100
8920/2530/2800
1400
4/3
660/130
2200
Hydrauliczne
1500
14,0/65 - 16
40
65/47,8

* powierzchnia bez nadkoli
** wysokość od podłogi do najwyższego punktu pod
stelażem plandeki

44

PRZYCZEPY
SPECJALISTYCZNE

wozy przeładowcze
PRZYCZEPY
SPECJALISTYCZNE

45

PRONAR T740
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Wydajność rozładunku: [t/h]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe: (długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ścian/nadstaw: [mm]
Wysokość załadunkowa górnej krawędzi skrzyni
od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:

PRONAR T740
25000
23000
15300
7700
28
200 - 400
6015
2492
9142/2900/3645
1440+340
4/4/3
3400

2200
Tandem na resorach parabolicznych z biernym układem
skrętu
Obciążenie oka dyszla: [kg]
3000
Rozmiar ogumienia:
700/50-26,5
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
40
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 165/121,3
Przenośnik
ślimakowy
hydraulicznie
składany: 430/5170/4550-4850
(średnica/długość/wysokość do krawędzi otworu wysypowego)

[mm]

• 28 m3 pojemności ładunkowej
• Szybki przeładunek
• Zawieszenie typu tandem na resorach parabolicznych
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wóz przeładowczy

PRONAR T743

wóz przeładowczy

Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa
całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Wydajność rozładunku: [t/h]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe: (długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ścian/nadstaw: [mm]
Wysokość załadunkowa górnej krawędzi skrzyni od
podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:

PRONAR T743
36000
33000
22700*
10300*
34
200 - 400
7265
2492
10392/2900/3660
1440+340
4/4/3
3415

2200
Tridem na resorach parabolicznych z czynnym układem
skrętu
Obciążenie oka dyszla: [kg]
3000
Rozmiar ogumienia:
700/50-26,5
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
40
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW] 220/161,7
Przenośnik
ślimakowy
hydraulicznie
składany: 430/5170/4565-4865
(średnica/długość/wysokość do krawędzi otworu wysypowego)

[mm]

* dane przybliżone

• 34 m3 pojemności ładunkowej
• Szybki przeładunek
• Zawieszenie typu tridem na resorach parabolicznych
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PRONAR T900
PRONAR T900
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita: [kg] 35000
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
33000
Ładowność: [kg]
23500
Masa własna: [kg]
9500
36,57
Pojemność ładunkowa: [m3]
19,7
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
8320
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
2370
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm]
10510/2595/3543
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
2000
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
6/4
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
1500
Rozstaw kół: [mm]
2200
Zawieszenie:
Resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla: [kg]
3000
Rozmiar ogumienia:
550/60-22,5
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
40
System rozładunku:
Przesuwanie + wywrót
ściany
Cylinder teleskopowy
40l/200bar
(zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
182/133,8
Kąt wywrotu ściany przesuwnej: [˚]
55
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PRZYCZEPA Z PRZESUWNĄ ŚCIANĄ

•
•
•
•

Innowacyjny system wyładunku
33 000 kg dopuszczalnej masy całkowitej
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Zawieszenie tridem na resorach z osią środkową sztywną i dwiema osiami kierowanymi czynnie

PRZYCZEPA Z PRZESUWNĄ ŚCIANĄ

• Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z przednią osią sztywną i tylną osią kierowaną czynnie
• Dyszel resorowany resorem piórowym z regulacją wysokości
• Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem

PRONAR T902
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość) [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System rozładunku:
Cylinder teleskopowy
(zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Kąt wywrotu ściany przesuwnej: [˚]

PRONAR T902
23000
16000
7000
30,8
16,8
7100
2370
9100/2550/3500
2000
4/4
1500
2200
Resory paraboliczne
3000
550/60-22,5
40
Przesuwanie + wywrót
ściany
30l/200bar
124,8/91,7
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PRONAR T400

Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna:[kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość podłogi skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość): [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Grubość blachy ścian bocznych: [mm]
Wysokość podłogi skrzyni ładunkowej od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Rozstaw osi: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
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PRONAR T400
22000
14550
7450
40
16,84
8000
Trapez 2080/2130
10100/2900/3950
2260
0,75
1690
2200
1810
Tandem na resorach parabolicznych
z biernym układem skrętu
2000
700/50-26,5
40
160/118

PRZYCZEPA DO TRANSPORTU BIOMASY

PRZYCZEPA LEŚNA

PRONAR T644/1
Dane techniczne:
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Ilość słupków skrzyni: [m2]
Długość powierzchni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) [mm]
Wysokość przestrzeni ładunkowej: [mm]
Maksymalny promień działania chwytaka: [mm]
Udźwig chwytaka przy max promieniu działania: [kg]
Kąt obrotu ramienia ładowacza: [º]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Kąt obrotu dyszla – w lewo / w prawo
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Max ciśnienie pracy układu hydraulicznego
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Minimalne wymaganie dotyczące parametrów
układu hydrauliki zewnętrznej ciągnika

PRONAR T644/1
13000
12200
8000
4200
10,5*
10
3470 (4310*)
1810
6440*/2100/3300**
1440
6900
450
400
1670
Tandem na łożyskowanych
wahaczach podłużnych
24º/24º
2000
400/60-15.5 145A8 Flotation+
30
180 bar
80/58,8
Układ hydrauliki zewnętrznej
ciągnika z chłodzeniem oleju, o
pojemności min. 40l, z pompą
o parametrach min. 40l/min,
min.180 bar

* z wysuniętą ramą tylną
** wysokość ze złożonym ładowaczem

• Żuraw na teleskopowych podporach z chwytakiem obrotowym
• Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym z ciągnika
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PRONAR T185
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność * : [kg]
Masa własna przyczepy hakowej : [kg]
Długość bez kontenera: [mm]
Długość z najkrótszym/najdłuższym kontenerem: [mm]
Szerokość bez kontenera: [mm]
Szerokość z kontenerem (min/max): [mm]
Wymiary przyłączeniowe kontenera:
Wysokość haka:[mm]
Rozstaw rolek: [mm]
Dopuszczalne wymiary przyłączonego kontenera:
Długość ***(min/max): [mm]
Szerokość: [mm]
Wysokość: [mm]
Wysokość pojazdu (bez kontenera / z kontenerem): [mm]
Maksymalny kąt wywrotu kontenera/zapotrzebowanie oleju: [˚/l]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
*
łącznie z masą kontenera
** wymiar z kontenerem o wysokości 2000 mm
*** wymiar łącznie z zaczepem
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PRONAR T185
15000
12130
2870
5940
6415/6782
2360
2360/2550
1450/1570
1070
4100 - 5050
max. 2550
max. 2000
2512/2898**
46/15
1830
tandem z wahaczami podłużnymi
2000
500/50-17
40
78/57,3

PRZYCZEPA HAKOWA

PRZYCZEPA HAKOWA

PRONAR T285
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność *: [kg]
Masa własna przyczepy hakowej : [kg]
Długość bez kontenera: [mm]
Długość z najkrótszym / najdłuższym kontenerem: [mm]
Szerokość bez kontenera: [mm]
Szerokość z kontenerem: [mm]
Wymiary przyłączeniowe kontenera:
Wysokość haka: [mm]
Rozstaw rolek: [mm]
Dopuszczalne wymiary przyłączonego kontenera: Długość
całkowita (min/max): [mm]
Szerokość: [mm]
Wysokość: [mm]
Wysokość pojazdu (bez kontenera / z kontenerem): [mm]
Maksymalny kąt wywrotu kontenera/zapotrzebowanie oleju: [˚/l]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

PRONAR T285
21000
16360
4640
7313
7413/8413
2550
2550
1450/1570
1060
5400/6400
max. 2550
max. 2500
2981/3650**
53/18
1990
tandem z wahaczami podłużnymi
3000
385/65 R22,5 RE
40
110/80,8

* łącznie z masą kontenera
** wymiar z kontenerem o wysokości 2500 mm
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PRONAR T285/1

Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna przyczepy hakowej : [kg]
Długość bez kontenera: [mm]
Długość z najkrótszym / najdłuższym kontenerem:
[mm]
Szerokość bez kontenera: [mm]
Szerokość z kontenerem: [mm]
Wymiary przyłączeniowe kontenera:
Wysokość haka: [mm]
Rozstaw rolek: [mm]
Dopuszczalne wymiary przyłączonego kontenera:
Długość całkowita (min/max): [mm]
Długość wewnętrzna (min/max): [mm]
Szerokość: [mm]
Wysokość: [mm]
Wysokość pojazdu (bez kontenera / z kontenerem):
[mm]
Maksymalny kąt wywrotu kontenera/zapotrzebowanie oleju: [˚/l]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:
[KM/kW]
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PRONAR T285/1
23000
17760*
5240
7313
7413/8413
2550
2550
1450/1570
1060

5400/6400
5000/6000
max. 2550
max. 2500
2981/3650**
53/18
2000
resory paraboliczne
3000
445/65R22,5 RE
40
125/92

PRZYCZEPA HAKOWA

PRZYCZEPA TRANSPORTOWA
NISKOPODWOZIOWA SAMOCHODOWA

PRONAR PB3100

Dane techniczne:

PRONAR PB3100

Dopuszczalna masa całkowita (drogowo): [kg]

24000

Dopuszczalna masa całkowita (technicznie): [kg]

27000

Ładowność (drogowo): [kg]

~18000

Ładowność (technicznie): [kg]

~21000

Masa własna: [kg]

~6000

Powierzchnia ładunkowa części prostej (+ poszerzenia): 16,5 (+ 3)
[m2]
Powierzchnia ładunkowa całkowita (+ poszerzenia): [m2]
20,5 (+3)

Przyczepa PB3100 jest przystosowana do agregacji z samochodami
ciężarowymi. W opcji:
•
•
•
•

wyciągarka hydrauliczna,
poszerzona podłoga,
kosz stalowy na deski z poszerzeń,
światło ostrzegawcze (kogut).

Długość części prostej platformy: [mm]

6500

Długość całkowita platformy: [mm]

8500

Długość najazdów: [mm]

2200

Kąt najazdu:

15 st.

Szerokość podłogi: [mm]

2540

Szerokość podłogi z poszerzeniami: [mm]

3000

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość):
[mm]
Materiał podłogi: [mm]

11500/2550/2750

Wysokość platformy od podłoża: [mm]

900

Wznios oka dyszla: [mm]

830

Producent osi:

BPW

Liczba osi: [szt.]

3

Nacisk na oś (drogowo): [kg]

8000

Nacisk na oś (technicznie): [kg]

9000

Instalacja hamulcowa:

pneumatyczna z EBS

Rodzaj zawieszenia (pneumatyczne / mechaniczne):

mechaniczne BPW

Rozmiar ogumienia:

235/75 R17,5 (143/141J)

Prędkość konstrukcyjna: [km/h]

100

Najazdy opuszczane hydraulicznie:

tak

Uchwyty ładunkowe: [szt]

14

Bariery boczne

tak

deski drzew iglastych 45
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PRZYCZEPA TRANSPORTOWA NISKOPODWOZIOWA

PRONAR RC2100 | RC2100-1| RC2100-2
PRONAR RC2100
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
19000
Ładowność: [kg]
14700
Masa własna: [kg]
4300
Pojemność ładunkowa: [m3]
14,0 (+ 2,7)
Powierzchnia ładunkowa części prostej
(+ poszerzenia): [m2]
Powierzchnia ładunkowa całkowita
17,9 (+ 3,4)
(+ poszerzenia): [m2]
Długość części prostej platformy: [mm]
5500
Długość całkowita platformy: [mm]
7020
Długość najazdów: [mm]
1900
Szerokość podłogi: [mm]
2540
Szerokość podłogi z poszerzeniami: [mm]
3040
Wymiary gabarytowe: (długość/szerokość/ wyso- 9160/2550/2500
kość): [mm]
Materiał podłogi: [mm]
deski drzew iglastych 45
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
935
Liczba osi: [szt.]
2
Nacisk na oś: [kg]
8000
Nacisk na zaczep: [kg]
3000
Instalacja hamulcowa:
pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB

PRONAR RC2100-1
19000
14500
4500
15,3 (+3)

PRONAR RC2100-2
19000
14900
4100
14

19,2 (+3,8)

17,9

6000
7520
1900
2540
3040
9590/2550/2500

5500
7020
1900
2540

deski drzew iglastych 45
935
2
8000
3000
hydrauliczna jednoprzewodowa

Rodzaj zawieszenia:
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km]
Hydrauliczna podpora dyszla

Resory paraboliczne
215/75 R 17,5 (135/133J)
40
prosta, składana

deski drzew iglastych 45
935
2
8000
3000
pneumatyczna dwuprzewodowa z
ręcznym regulatorem siły hamowania
mechaniczne resorowane
215/75 R 17,5
60
prosta, składana

Zaczep dyszla
Najazdy opuszczane mechanicznie
Uchwyty ładunkowe [szt.]
Bariery boczne:
Minimalne zapotrzebowanie mocy silnika: [KM/kW]

kulowy, średnica 80
+
11
+
104/76,4

kulowy, średnica 80
+
11
+
104/76,4
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9450/2550/2460

mechaniczne resorowane
215/75 R 17,5
60
prosta mechaniczna, składana
obrotowy, średnica 50
+
10
+
104/76,4
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PRONAR PC2300

Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita (drogowo): [kg]
Dopuszczalna masa całkowita (technicznie): [kg]
Ładowność (drogowo): [kg]
Ładowność (technicznie): [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa części prostej
(+ poszerzenia): [m]
Powierzchnia ładunkowa całkowita (+ poszerzenia): [m2]
Długość części prostej platformy: [mm]
Długość całkowita platformy: [mm]
Długość najazdów: [mm]
Kąt najazdu: [st.]
Szerokość podłogi: [mm]
Szerokość podłogi z poszerzeniami: [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość): [mm]
Materiał podłogi:
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Wznios oka dyszla: [mm]
Producent osi:
Liczba osi: [szt.]
Nacisk na oś (drogowo): [kg]
Nacisk na oś (technicznie): [kg]
Instalacja hamulcowa:
Rodzaj zawieszenia (pneumatyczne / mechaniczne):
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
Najazdy opuszczane mechanicznie:
Uchwyty ładunkowe: [szt.]
Bariery boczne:
Nogi podporowe: [szt.]
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PRONAR PC3100
18000
18000
13500
13500
4500
14,0 [+2,5]

17,9 [+3,2]
5500
7020
1900
11,5
2540
3000
9500/2550/2500
deski drzew iglastych
45 mm
950
1000 (± 110)
ATW
2
9000
9000
pneumatyczna z EBS
mechaniczne
100
tak
9
tak
3

PRZYCZEPA TRANSPORTOWA SAMOCHODOWA

PRZYCZEPA SAMOCHODOWA
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz*: [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Wymiary gabarytowe
(długość/szerokość/wysokość): [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Producent osi:
Liczba osi: [szt.]
Nacisk na oś: [kg]
Instalacja hamulcowa:
Rodzaj zawieszenia
(pneumatyczne / mechaniczne):
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Cylinder teleskopowy (ilość członów / skok /
zapotrzebowanie oleju/ciśnienie max)

PRONAR PC2100

PRONAR PC2100
18000
12300
5700
12
12,3
5100
2410
1000
7610/2550/2780
5 Hardox / 4 Domex
1540
BPW
2
9000
pneumatyczna z EBS
pneumatyczne
385/65 R 22,5 (160J,K)
100
trójstronny
6/1875/22/300bar

•
•
•
•

Superwytrzymałe ściany Domex i podłoga Hardox
Pneumatyczna instalacja hamulcowa Knorr-Bremse
Ładowność 12,3 t
Prędkość konstrukcyjna 100 km/h

* szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET
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PRONAR PC2100/1

•
•
•
•

Superwytrzymałe ściany Domex i podłoga Hardox
Pneumatyczna instalacja hamulcowa Knorr-Bremse
Ładowność 12,3 t
Prędkość konstrukcyjna 100km/h
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PRZYCZEPA SAMOCHODOWA
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz*: [mm]
Wysokość ścian skrzyni: [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość): [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Producent osi:
Liczba osi: [szt.]
Nacisk na oś: [kg]
Instalacja hamulcowa:
Rodzaj zawieszenia:
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wywrotu:
Lewa burta (hydrauliczna):
Cylinder teleskopowy
(ilość członów / skok / z
 apotrzebowanie oleju/ciśnienie max)

PRONAR PC2100/1
18000
12850
5150
12
12,3
5100
2410*
1000
7610/2550/2780
4 Hardox / 3 Domex
1540
BPW
2
9000
pneumatyczna z EBS
pneumatyczne
385/65 R 22,5 (160J,K)
100
trójstronny
otw. / zam. hydrauliczne
6/1875/22/300

*szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET

PRZYCZEPA SAMOCHODOWA
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność ładunkowa: [m3]
Powierzchnia ładunkowa: [m2]
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Szerokość powieżchni ładunkowej wewnątrz: [mm]
Wysokość powierzchni ładunkowej: [mm]
Wysokość burt bocznych i tylnej: [mm]
Wymiary gabarytowe
(długość/szerokość/wysokość): [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany: [mm]
Wysokość platformy od podłoża: [mm]
Producent osi:
Liczba osi: [szt.]
Nacisk na oś: [kg]
Instalacja hamulcowa:
Rodzaj zawieszenia (pneumatyczne/mechaniczne):
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]

PRONAR PC2200
18000
13200
4800
57
19,3
7800
2480*
2970
600
10210±300/2550/4000
27 sklejka / 25 Al
990
BPW
2
9000
pneumatyczna z EBS
pneumatyczne
265/70 R19,5 (160K)
100

•
•
•
•

PRONAR PC2200

Przesuwne kurtyny boczne i dach
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET
Zawieszenie pneumatyczne BPW
Prędkość konstrukcyjna 100km/h
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PRONAR VMP-5S
Dane techniczne:

PRONAR VMP-5S

Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność zbiornika: [m3]
Długość max zbiornika: [mm]
Szerokość max zbiornika: [mm]
Wysokość zbiornika: [mm]
Średnica podłogi zbiornika: [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość):[mm]
Grubość blachy podłogi/ściany zbiornika: [mm]
Wysokość podłogi zbiornika od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wagowy
System zadawania paszy
Liczba obrotów mieszadła (przy obr, WOM 540 obr./min.):
[obr/min]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

3800
2200
1600
5
2990
2190
1430
1700
3880/2190/2130
12/6
695
1500
Sztywne
800
10.0/75 -15.3
15
3-punktowy
Boczne okno z przodu z prawej strony
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33
50/36,7

WÓZ DO ZADAWANIA PASZ Z BOCZNYM WYSYPEM SKOŚNYM
• Przeznaczony dla gospodarstw z oborą na około 40 krów
• Zbiornik wozu charakteryzuje się wysoką sztywnością i trwałością pod względem ścierania
• Okno wysypowe z prawej strony zbiornika zapewnia jego bardzo równomierne i płynne
opróżnianie z przygotowanej paszy
• Mieszadło ślimakowe o optymalnym kształcie pozwala na skrócenie do minimum czasu cięcia i mieszania paszy
• Cztery wysokiej jakości dzielone noże tnące gwarantują długą i bezawaryjną pracę
• Dwa przeciwnoże regulowane manualnie
• Górna obręcz zabezpieczająca przed wypadaniem paszy
• 3-punktowy system wagowy umieszczony pod podłogą zbiornika
• Duży czytelny wyświetlacz cyfrowy, którego położenie można regulować
• Podest ze stopniami z obu stron wozu
• Min zap. mocy ciągnika 50/36,7 km/kw

WÓZ DO ZADAWANIA PASZ Z TYLNYM WYSYPEM

PRONAR VMP-5T
Dane techniczne:

PRONAR VMP-5T

Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność zbiornika: [m3]
Długość max zbiornika: [mm]
Szerokość max zbiornika: [mm]
Wysokość zbiornika: [mm]
Średnica podłogi zbiornika: [mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/ wysokość): [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany zbiornika: [mm]
Wysokość podłogi zbiornika od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wagowy
System zadawania paszy
Liczba obrotów mieszadła (przy obr, WOM 540 obr./min.):
[obr/min]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]

3800
2200
1600
5
2990
2190
1430
1700
3880/2190/2130
12/6
695
1500
Sztywne
800
10.0/75-15.3
15
3-punktowy
tylne okno
33
50/36,7
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PRONAR VMP-10
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność zbiornika*: [m3]
Powierzchnia załadunkowa (górna) zbiornika**: [m2]
Długość zbiornika (górna): [mm]
Szerokość zbiornika (górna): [mm]
Wysokość zbiornika***: [mm]
Wysokość nadstawy: [mm]
Średnica wewnętrzna podłogi zbiornika: [mm]
Wymiary gabarytowe
(długość/szerokość/wysokość*): [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany zbiornika/ściany nadstawy: [mm]
Wysokość podłogi zbiornika od podłoża: [mm]
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość konstrukcyjna: [km/h]
System wagowy:
System zadawania paszy:
Obroty WOM:
Obroty mieszadła (przy obr. WOM 540 obr./min.):
[obr/min]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:

PRONAR VMP-10
7700
4000
3700
10
7,1
3530
2490
1588
250
1960
4860/2550/2670
20/8/8
820
1700
sztywne
1300
30x11.5-14.5 RE
25
4-punktowy
Boczny, otworem okiennym
540 [obr/min]
25
60/44,1 [KM/kW]

*
z jedną nadstawą 250mm
** powierzchnia w świetle górnej obręczy zabezpieczającej
*** wysokość zbiornika wewnątrz bez nadstawy

• Do obsługi stada krów o liczebności 50 - 60 sztuk
• Możliwość ustawiania noży docinających w 3 pozycjach
• Możliwość zwiększenia objętości zbiornika o 2 m3 (do 12 m3 objętości
całkowitej)
VMP-10 - dwa okna dozujące po bokach usytuowane symetrycznie
względem osi wzdłużnej maszyny

64

PRZYCZEPY
SPECJALISTYCZNE

WÓZ DO ZADAWANIA PASZ

WÓZ DO ZADAWANIA PASZ

PRONAR VMP-10S
Dane techniczne:

PRONAR VMP-10 S

Dopuszczalna masa całkowita: [kg]

7700

Ładowność: [kg]

4000

Masa własna: [kg]

3700

Pojemność zbiornika*: [m3]

10

Powierzchnia załadunkowa zbiornika: [m2]

7,1

Długość max zbiornika: [mm]

3530

Szerokość max zbiornika: [mm]

2490

Wysokość zbiornika**: [mm]

1588

Średnica podłogi zbiornika: [mm]

1960

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość): [mm]
Grubość blachy podłogi/ściany zbiornika/ściany
nadstawy: [mm]

4860/2490/2700
20/8/8

Wysokość podłogi zbiornika od podłoża: [mm]

820

Rozstaw kół: [mm]

1700

Zawieszenie: sztywne Obciążenie oka dyszla: [kg]

1300

Rozmiar ogumienia:

30x11.5-14.5 RE

Prędkość konstrukcyjna: [km/h]

25

System wagowy:

4-punktowy

System zadawania paszy boczny otworem okiennym
Liczba obrotów mieszadła (przy obr, WOM 540 obr./ 25
min.): [obr/min]
Liczba obrotów mieszadła przy zastosowaniu II 33 - na I biegu 17 biegowej przekładni redukcyjnej (przy obr, WOM
na II biegu [obr/min]
540 obr./min.)
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika:

60/44,1 KM/kW

* pojemność zbiornika z 1 nadstawą 250mm
** wysokość zbiornika wewnątrz bez nadstawy

VMP-10S - dwa okna dozujące po bokach usytuowane niesymetrycznie względem osi wzdłużnej maszyny
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PRONAR T314 | T315 | T316
Dane techniczne:
Dopuszczalna masa całkowita: [kg]
Ładowność: [kg]
Masa własna: [kg]
Pojemność zbiornika: [l]
Długość zbiornika: [mm]
Średnica zbiornika: [mm]
Grubość ścianki zbiornika:[mm]
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość): [mm]
Zawieszenie zbiornika:
System napełniania / opróżniania zbiornika:
Rozstaw kół: [mm]
Zawieszenie podwozia:
Obciążenie oka dyszla: [kg]
Rozmiar ogumienia:
Prędkość: [km/h]
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: [KM/kW]
Obroty pracy WOM: [obr/min]
Maksymalna wydajność kompresora: [L/min]
Maksymalny czas napełniania: [min]
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PRONAR T314
około 5800
4400
1400
4000
2840
1400
5
53350/2050/2380
na ramie podwozia
Pneumatyczny:
podciśn./nadciśn.
1650
Jednoosiowe sztywne
1000
400/60-15,5
40
45/33
540
4350
4

PRONAR T315
około 7200
5500
1700
5000
3460
1400
5
5965/2300/2430
na ramie podwozia
Pneumatyczny:
podciśn./nadciśn.
1770
Jednoosiowe sztywne
1300
500/50x17
40
54,38/40
540
6150
4

WOZY ASENIZACYJNE

PRONAR T316
około 8650
6600
2050
6000
4120
1400
5
6708/2400/2610
na ramie podwozia
Pneumatyczny:
podciśn./nadciśn.
1860
Jednoosiowe sztywne
1400
500/60-22,5
40
65,26/48
540
6150
5

PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE

T671 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku
do tyłu )
Trójkątna rama podwozia o wysokiej wytrzymałości
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm,
wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Centralne ryglowanie ścian
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości
i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Wykonanie z hamulcem najazdowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Wykonanie na 40km/h ( Dopuszczalna masa całkowita 6000 kg, Oś jezdna ze wzmocnionym hamulcem, Koła 8-mio szpilkowe z ogumieniem 15.0/70-18, Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa )
Wykonanie ze ścianami z profili PF500mm, przystosowanymi do montażu nadstaw, z
szybrem zsypowym do ziarna w ścianie tylnej, bez nadstaw
Tylny zaczep manualny, sztywny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Plandeka sznurowana ze stelażem
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
Koło zapasowe luzem

T655 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Centralne ryglowanie ścian
Rodzaj ramy podwozia: trójkątna z profili otwartych
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z profilu PP400mm
Przestrzenie zamknięte profili ścian zabezpieczone antykorozyjnie
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005
Kolorystyka malowania ścian pomarańczowy RAL2008
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Nadstawy z profilu PP400mm z drabinką
Wykonanie z hamulcem najazdowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny
ciągnika
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
Koło zapasowe luzem

T654 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Centralne ryglowanie ścian
Rodzaj ramy podwozia: trójkątna z profili otwartych
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z profilu PP400mm
Przestrzenie zamknięte profili ścian zabezpieczone antykorozyjnie
Linki spinające ściany
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Nadstawy z profilu PP400mm z drabinką
Wykonanie z hamulcem najazdowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny
ciągnika
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Tylny zaczep manualny, sztywny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Plandeka sznurowana ze stelażem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
Koło zapasowe luzem

DANE
TECHNICZNE
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T654/1 Wyposażenie standardowe
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Centralne ryglowanie ścian
Rodzaj ramy podwozia: trójkątna z profili otwartych
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm,
wykonanych z wykorzystaniem
zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi
zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Wykonanie z hamulcem najazdowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny
ciągnika
Wykonanie ze ścianami z profili PF500mm, przystosowanymi do montażu nadstaw, z
szybrem zsypowym do ziarna w ścianie tylnej, bez nadstaw
Tylny zaczep manualny, sztywny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Plandeka sznurowana ze stelażem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
Koło zapasowe luzem
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DANE
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PRZYCZEPY DWUOSIOWE
T653 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Prostokątna rama podwozia o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny, sztywny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny
ciągnika
Plandeka sznurowana ze stelażem
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Koło zapasowe
Wieszak koła zapasowego
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
Koło zapasowe luzem

T653/1 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Prostokątna rama podwozia o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny, sztywny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Nadstawy z profili PF500mm, z obrzeżem 70mm,
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny
ciągnika
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Plandeka sznurowana ze stelażem
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Koło zapasowe
Wieszak koła zapasowego
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, do zamontowania
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, do zamontowania
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, zamiast nadstaw PF500
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, zamiast nadstaw PF500

T653/2 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Prostokątna rama podwozia o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny, sztywny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Nadstawy z profili PF500mm, z obrzeżem 70mm,
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny
ciągnika
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Wykonanie z hamulcem najazdowym
Plandeka sznurowana ze stelażem
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Koło zapasowe
Wieszak koła zapasowego
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, do zamontowania
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, do zamontowania
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, zamiast nadstaw PF500
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, zamiast nadstaw PF500
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T653/3 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej (skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu)
Prostokątna rama podwozia o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny, sztywny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania
laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Plandeka sznurowana ze stelażem
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min*
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym (ALB)
regulatorem siły hamowania
Koło zapasowe
Wspornik kola zapasowego
Błotniki kół przednich
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, do zamontowania
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, do zamontowania
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, zamiast nadstaw PF500
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, zamiast nadstaw PF500
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety
wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T672 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny, amortyzowany
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Linki spinające ściany
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 70mm
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym (ALB) regulatorem siły hamowania
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Wieszak kola zapasowego
Koło zapasowe
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, zamiast nadstaw PF500
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, zamiast nadstaw PF500
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF500mm
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Tylny zaczep automatyczny
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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T672/1 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny, amortyzowany
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm, z obrzeżem 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Linki spinające ściany
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm, z obrzeżem 70mm
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym (ALB) regulatorem siły hamowania
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Wieszak kola zapasowego
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, zamiast nadstaw PF600
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, zamiast nadstaw PF600
Tylny zaczep automatyczny
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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T672/2 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna alternatywnie
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny, amortyzowany
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm, z obrzeżem 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Linki spinające ściany
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm, z obrzeżem 70mm
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym (ALB) regulatorem siły hamowania
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 30mm, zamiast nadstaw PF500
Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm, zamiast nadstaw PF500
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Tylny zaczep automatyczny
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T680 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym, z oświetleniem obrysowym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym i z grubymi linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili (PF800mm+PF600mm) z
obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściany boczne dzielone słupkiem środkowym z linkami spinającymi
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Koło zapasowe z koszem mocującym
Błotniki kół tylnych -plastikowe
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Kosz koła zapasowego tylko do kół : 385/65 R22,5 i 425/65 R22,5
Boczne oświetlenie obrysowe
Wyposażenie standardowe: 		
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym (ALB) regulatorem siły hamowania
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Nadstawy z profilu PF800mm zamiast standartowych nadstaw PF600mm
Nie dzielone ściany i nadstawy (PF800mm+PF600mm, bez słupka bocznego)
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych ( tylko -długich nie dzielonych )
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Dwa szybry zsypowe do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Trzy szybry zsypowe do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Tylny zaczep automatyczny
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Dodatkowe plastikowe błotniki tylne – przy kołach przednich
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach tylnych
Centralne ryglowanie ścian wspomagane hydraulicznie
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
		

T680P Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa ze specjalnym systemem otwierania ścian z prawą ścianą portalową
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V, z tylnym gniazdem elektrycznym, z oświetleniem obrysowym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym i z grubymi linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany ze sklejki wodoodpornej obustronnie foliowanej gr. 18 mm, z obrzeżem z profili aluminiowych, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściana lewa, ze słupkiem środkowym, nie dzielona, 1540mm wysokości, system uchylno –
rozwierny
Ściana prawa, ze słupkiem środkowym, dzielona, 800mm+740mm wysokości, system –
uchylny
Ściana tylna, 1540mm wysokości, nie dzielona, 1540mm wysokości, system -uchylny
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na
UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka ścian – sklejki foliowanej – brązowy ciemny
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Koło zapasowe z koszem mocującym
Stelaż plandeki
Błotniki kół tylnych -plastikowe
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Kosz koła zapasowego tylko do kół : 385/65 R22,5 i 425/65 R22,5
Boczne oświetlenie obrysowe
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana
Balkon na ścianie przedniej
Trzy szybry zsypowe do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie, dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min*
System zsypu (blachy boczne i tylne)
Skrzynia ładunkowa ze specjalnym systemem otwierania ścian z prawą ścianą portalową
Ściana prawa, ze słupkiem środkowym, nie dzielona, 1540mm wysokości, system uchylno
– rozwierny, Ściana lewa, ze słupkiem środkowym, dzielona, 800mm+740mm wysokości,
system – uchylny )
Koło zapasowe luzem
Tylny zaczep automatyczny
Dodatkowe plastikowe błotniki tylne – przy kołach przednich
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach tylnych
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T680H Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa ze specjalnym systemem otwierania ścian
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Wzmocniona płyta podłogowa z automatycznym ryglowaniem ściany lewej
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym, z oświetleniem obrysowym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym i z grubymi linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany z uszczelnieniem gumowym, z wysokiej jakości, mocnych, profili PF800mm z
obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściana lewa, 1700mm wysokości, unoszona hydraulicznie, ściana prawa, dolna 800mm –
system uchylny
Ściana tylna, dolna 800mm – system uchylny
Centralne ryglowanie ściany prawej i tylnej
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności
na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Koło zapasowe z koszem mocującym
Błotniki kół tylnych -plastikowe
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Kosz koła zapasowego tylko do kół : 385/65 R22,5 i 425/65 R22,5
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Nadstawy 500mm do zielonki z prawej strony przyczepy
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie, dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z
zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Dwa szybry zsypowe do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Koło zapasowe luzem
Tylny zaczep automatyczny
Dodatkowe plastikowe błotniki tylne – przy kołach przednich
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach tylnych
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T680U Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Skrzynia ładunkowa wyposażona w specjalny system uszczelnienia
Wymienne uszczelki gumowe , umieszczone w gniazdach przy płycie podłogowej, z
trzech stron podłogi, zapewniające szczelność przyczepy (szczególnie przydatne przy
transporcie rzepaku) oraz wymienne przyklejane uszczelki z EPDM na pozostałych połączeniach ścian, nadstaw i płyty podłogowej.
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V, z tylnym gniazdem elektrycznym, z lampami LED, z hermetycznymi połączeniami, z oświetleniem obrysowym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym i z grubymi linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany z profili PF800mm i nadstawy z profili PF600mm z obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania
laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściany boczne dzielone słupkiem środkowym z linkami spinającymi
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Koło zapasowe z koszem mocującym
Błotniki kół tylnych -plastikowe
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Kosz koła zapasowego tylko do kół : 385/65 R22,5 i 425/65 R22,5
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Nadstawy z profilu PF800mm zamiast standartowych nadstaw PF600mm
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Tylny zaczep automatyczny
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Skrzynka narzędziowa
Dodatkowe plastikowe błotniki tylne – przy kołach przednich
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach tylnych
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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PT606 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian, z ośmioma uchwytami do mocowania ładunku w zagłębionych kieszeniach podłogi
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Hamulec postojowy: ręczny na korbę
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylne zaczep manualny sztywny oraz tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej
przyczepy
Zawór odcinający hydraulicznej instalacji wywrotu
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Błotniki kół tylnych
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności UV
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Boczne listwy napinane wzmacniające ściany
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 60mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB z wyjściem na tył,
Wykonanie z hamulcem najazdowym
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Zaczep tylny manualny amortyzowany,
Zaczep tylny manualny (V. Orlandi)
Zaczep tylny automatyczny (V. Orlandi)
Plandeka sznurowana ze stelażem
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Rynna zsypowa tylna na całej szerokości przyczepy
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Zbiornik na wodę (30 l) z dozownikiem mydła,
Skrzynka narzędziowa
Błotniki kół przednich
Listwa napinająca nadstawy boczne,
Brak nadstaw
Koło zapasowe luzem
Koło zapasowe 14.0/65-16 -montaż na ścianie przedniej,
Koło zapasowe 14.0/65-16 -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe 400/60-15,5 -montaż na ścianie przedniej,
Koło zapasowe 400/60-15,5 -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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PT608, Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny, amortyzowany
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm, z obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Boczne listwy napinane wzmacniające ściany
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF500mm
Listwa napinająca nadstawy boczne
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Rynna zsypowa tylna na całej szerokości przyczepy
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Skrzynka narzędziowa
Dodatkowe plastikowe błotniki tylne – przy kołach przednich
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach tylnych
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Winda koła zapasowego pod ramą przyczepy , z korbą na wyposażeniu,
Koło zapasowe
Tylny zaczep automatyczny
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PT610 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylny zaczep manualny amortyzowany
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm, z obrzeżem 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Boczne listwy napinane wzmacniające ściany
Boczne listwy napinane wzmacniające nadstawy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm, z obrzeżem 70mm,
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatycznym (ALB) regulatorem siły hamowania
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Rynna zsypowa tylna na całej szerokości przyczepy
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Skrzynka narzędziowa
Dodatkowe plastikowe błotniki tylne – przy kołach przednich
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach tylnych
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Winda koła zapasowego pod ramą przyczepy , z korbą na wyposażeniu,
Koło zapasowe
Tylny zaczep automatyczny
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PT612 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm z obrzeżem 60mm, wykonanych
z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Przestrzenie zamknięte profili ścian i nadstaw zabezpieczone spoiną laserową
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Boczne listwy napinane wzmacniające ściany
Boczne listwy napinane wzmacniające nadstawy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF800mm z obrzeżem 60mm
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 50mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Nadstawy z profilu PF600mm zamiast nadstaw PF800mm
Rynna zsypowa tylna na szerokości szybra zsypowego
Rynna zsypowa tylna na całej szerokości przyczepy
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min *
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Skrzynka narzędziowa
Dodatkowe plastikowe błotniki tylne – przy kołach przednich
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach tylnych
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Winda koła zapasowego pod ramą przyczepy , z korbą na wyposażeniu,
Koło zapasowe
Tylny zaczep automatyczny
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PRZYCZEPA TRZYOSIOWA

T780 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Osie na 60km/h
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym, z oświetleniem obrysowym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Dwa siłowniki teleskopowe trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili (PF800mm+PF600mm) z
obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściany boczne dzielone słupkiem środkowym z linkami spinającymi
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Sprężyny wspomagające otwieranie bort
Błotniki kół -plastikowe
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Nadstawy 800mm (zamiast 600mm)*
Szyber zsypowy do ziarna w ścianach bocznych z lewej lub prawej strony
Skrzynka narzędziowa
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Boczne oświetlenie obrysowe
Komplet blach zsypowych po bokach i tył przyczepy
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Koło zapasowe z koszem mocującym
Kosz koła zapasowego tylko do kół : 385/65 R22,5 i 425/65 R22,5
Kolo zapasowe luzem
Tylny zaczep manualny ( z ograniczeniami technicznymi )
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
*zastosowanie nadstaw o wysokości 800mm zamiast 600mm możliwe tylko przy wyposażeniu przyczepy w ogumienie Koło z ogumieniem 425/65 R22,5 ET= -30 lub Koło
z ogumieniem 550/45 R22,5 Flotation

PRZYCZEPY TANDEM

T663/1 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm z obrzeżem 70mm,
wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Linki spinające ściany
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Błotniki kół tylnych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Zabudowa SILO z hydraulicznie podnoszoną ścianą tylną
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Tylny zaczep manualny, amortyzowany
Tylny zaczep automatyczny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach zestawu kołowego tandem
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Boczne światła obrysowe
Wieszak kola zapasowego
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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T663/2 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych ze sztywnym dyszlem
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF500mm z obrzeżem 70mm,
wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Linki spinające ściany
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Błotniki kół tylnych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ):
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Zabudowa SILO z hydraulicznie podnoszoną ścianą tylną (wyłącznie na ogumieniu
400/60 – 15,5)
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF500mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Wykonanie z hamulcem pneumatycznym na 40km/h, DMC=10000kg
Wykonanie z hamulcem najazdowym ( DMC=8000kg, 40km/h )
Instalacja oświetlenia z bocznymi obrysówkami
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Tylny zaczep manualny, amortyzowany
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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T663/3 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych ze sztywnym dyszlem
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm z obrzeżem 70mm,
wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Linki spinające ściany
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Błotniki kół tylnych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Zabudowa SILO z hydraulicznie podnoszoną ścianą tylną
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja oświetlenia z bocznymi obrysówkami
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Tylny zaczep manualny, amortyzowany
Tylny zaczep automatyczny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach zestawu kołowego tandem
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T663/4 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian
Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej ( skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do
tyłu )
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych ze sztywnym dyszlem
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm z obrzeżem 70mm,
wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Linki spinające ściany
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Błotniki kół tylnych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ):
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Zabudowa SILO z hydraulicznie podnoszoną ścianą tylną
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja oświetlenia z bocznymi obrysówkami
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Tylny zaczep manualny, amortyzowany
Tylny zaczep automatyczny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Dodatkowe plastikowe błotniki przednie – przy kołach zestawu kołowego tandem
Wieszak kola zapasowego
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T683 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili wykonanych ze stali
S355
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika,
amortyzowany resorami gumowymi
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Osie na 60 km/h
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym, z bocznym oświetleniem
obrysowym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym i z grubymi linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili (PF800mm+PF600mm) z
obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściany boczne dzielone słupkiem środkowym z linkami spinającymi
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Tylne zabezpieczenie, składane
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel amortyzowany podkładami gumowymi do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm zgodny z DIN 11026 do łączenia z górnym
zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem kulowym K80mm do łączenia z zaczepem kulowym
ciągnika
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Nadstawy z profilu PF800mm zamiast standartowych nadstaw PF600mm
Nie dzielone ściany i nadstawy (bez słupka bocznego)
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych ( tylko -długich nie dzielonych )
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Tylny zaczep automatyczny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Centralne ryglowanie ścian wspomagane hydraulicznie
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T683U Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian
Skrzynia ładunkowa wyposażona w specjalny system uszczelnienia
Wymienne uszczelki gumowe , umieszczone w gniazdach przy płycie podłogowej, z trzech stron
podłogi, zapewniające szczelność przyczepy (szczególnie przydatne przy transporcie rzepaku) oraz
wymienne przyklejane uszczelki z EPDM na pozostałych połączeniach ścian, nadstaw i płyty podłogowej.
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, amortyzowany
resorami gumowymi
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym
Osie na 60 km/h
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem do II przyczepy
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym, z bocznym oświetleniem obrysowym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym i z grubymi linami zabezpieczającymi, z wyjściem do II
przyczepy
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika
Ściany i nadstawy z wysokiej jakości, mocnych, profili (PF800mm+PF600mm) z obrzeżem 60mm,
wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściany boczne dzielone słupkiem środkowym z linkami spinającymi
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Błotniki kół tylnych
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Tylne zabezpieczenie, składane
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel amortyzowany podkładami gumowymi do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm zgodny z DIN 11026 do łączenia z górnym zaczepem
ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem kulowym K80mm do łączenia z zaczepem kulowym ciągnika
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Nadstawy z profilu PF800mm zamiast standartowych nadstaw PF600mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewodowa + hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezpieczającym i regulatorem siły hamowania )
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie, dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem
na olej 30 L/min, *
Skrzynka narzędziowa
Tylny zaczep automatyczny
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T683P Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa ze specjalnym systemem otwierania ścian z lewą ścianą portalową
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Prostokątna rama podwozia z profili zamkniętych o wysokiej wytrzymałości
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem
ciągnika, amortyzowany resorami gumowymi
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Osie na 60 km/h
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym, z bocznym
oświetleniem obrysowym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym i z grubymi linami zabezpieczającymi, z wyjściem do II przyczepy
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do
ciągnika
Ściany ze sklejki wodoodpornej obustronnie foliowanej gr. 18 mm, z obrzeżem z profili aluminiowych, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściana lewa, ze słupkiem środkowym, nie dzielona, 1540mm wysokości,
system uchylno – rozwierny
Ściana prawa, ze słupkiem środkowym, dzielona, 800mm+740mm wysokości, system – uchylny
Ściana tylna, 1540mm wysokości, nie dzielona, 1540mm wysokości, system -uchylny
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka ścian – sklejki foliowanej – brązowy ciemny
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Stelaż plandeki
Błotniki kół tylnych -plastikowe
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Tylne zabezpieczenie, składane
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel amortyzowany podkładami gumowymi do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm zgodny z DIN 11026 do łączenia z
górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem kulowym K80mm do łączenia z zaczepem
kulowym ciągnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Trzy szybry zsypowe do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej
ścianie, dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem
ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Tylny zaczep automatyczny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Boczne zabezpieczenia (osłony )
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Skrzynia ładunkowa ze specjalnym systemem otwierania ścian z prawą
ścianą portalową ( Ściana prawa, ze słupkiem środkowym, nie dzielona,
1540mm wysokości, system uchylno – rozwierny, Ściana lewa, ze słupkiem
środkowym, dzielona, 800mm+740mm wysokości, system – uchylny )
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do
zastosowań przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech
cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T683H Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa ze specjalnym systemem otwierania ścian
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Wzmocniona płyta podłogowa z centralnym ryglowaniem ścian
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili wykonanych ze stali
S355
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika,
amortyzowany resorami gumowymi
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Osie na 60 km/h
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja wywrotu z zaworem odcinającym i z grubymi linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika
Ściany z uszczelnieniem gumowym, z wysokiej jakości, mocnych, profili PF800mm z
obrzeżem 60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Ściana lewa, 1700mm wysokości, unoszona hydraulicznie, ściana prawa, dolna
800mm – system uchylny
Ściana tylna, dolna 800mm – system uchylny
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Błotniki kół tylnych -plastikowe
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Boczne oświetlenie obrysowe
Tylne zabezpieczenie, składane
T683H Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Dyszel amortyzowany podkładami gumowymi do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm
Zaczep dyszla sztywny z okiem kulowym K80mm (2 tony)
Nadstawy z blachy pełnej 500mm do zielonki z prawej strony przyczepy
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Tylny zaczep automatyczny
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Koło zapasowe luzem
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Boczne zabezpieczenia (osłony )
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
PT510 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych ze sztywnym dyszlem
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Instalacja oświetlenia z bocznymi światłami odblaskowymi i światłami obrysowymi
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja hydrauliczna trójstronnego wywrotu z zaworem sterującym i z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Tylne wyjścia ( hydrauliki wywrotu i hamulców ) do drugiej przyczepy
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili PF600mm z obrzeżem 60mm, wykonanych
z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Boczne listwy napinane wzmacniające ściany
Boczne listwy napinane wzmacniające nadstawy
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Błotniki kół tylnych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny kulowy K80
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Plandeka rolowana ze stelażem
Balkon na ścianie przedniej
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Błotniki kół przednich
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Tylny zaczep manualny
Tylny zaczep automatyczny
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PT512 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z uniwersalnym systemem otwierania ścian, z centralnym ryglowaniem ścian
Konstrukcja skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych ze sztywnym dyszlem
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Osie na 60 km/h
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
Instalacja oświetlenia z bocznymi światłami odblaskowymi i światłami obrysowymi
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Instalacja hydrauliczna trójstronnego wywrotu z zaworem sterującym i z zaworem odcinającym
Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym
Tylne wyjścia ( hydrauliki wywrotu i hamulców ) do drugiej przyczepy
Ściany z wysokiej jakości, mocnych, profili ( PF600mm+PF800mm ) z obrzeżem
60mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach
i spawania laserowego, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
Boczne listwy napinane wzmacniające ściany i nadstawy
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Błotniki kół tylnych
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny kulowy K80
Dodatkowe nadstawy środkowe z profilu PF600mm
Nadstawy z profilu PF600mm zamiast nadstaw z profilu PF800mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Balkon do obsługi plandeki, stelaż plandeki i plandeka rolowana
Rynna do szybra zsypowego
Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h, zamontowany na tylnej ścianie,
dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min, *
Błotniki kół przednich
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Sprężyny wspomagające otwieranie ścian bocznych
Tylny zaczep manualny
Tylny zaczep automatyczny
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PRZYCZEPY SKORUPOWE

T669 wyposażenie standardowe :
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Ściana tylna podnoszona hydraulicznie
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, resorowany resorami gumowymi
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z osiami sztywnymi wyposażonymi w
hamulce bębnowe o wymiarach 400x120
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Tylne zabezpieczenie, składane
Błotniki plastikowe osłaniające tylne koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja elektryczna 12V z bocznymi światłami obrysowymi i wyjściem na tył
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika
Przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym i grubymi
linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy wywrotu na zawiesiu przegubowym
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Okna na przedniej ścianie skrzyni ładunkowej
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Nadstawy o wysokości 580mm wykonane z blachy o grubości 2mm, z poprzeczką
stabilizującą
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Wykonanie z dyszlem 3t, uniwersalnym sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym
zaczepem ciągnika, resorowanym resorem stalowym, z podporą teleskopową mechaniczną z przekładnią
Wykonanie z dyszlem 3t, uniwersalnym sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym
zaczepem ciągnika, resorowanym resorem stalowym, z podporą hydrauliczną składaną
Wykonanie z dyszlem 3t, uniwersalnym sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym
zaczepem ciągnika, resorowanym resorem stalowym, z podporą hydrauliczną prostą
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm zgodny z DIN11026 do łączenia z górnym
zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Oś tylna skrętna biernie kierowana z instalacją hydrauliczną blokady skrętu
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Rynna zsypowa do ziarna
Nadstawy o wysokości 580mm wykonane z blachy o grubości 2mm , z oknem z siatki
30mmx30mm na przedniej
nadstawie, z płytą stalową zaślepiającą okno, z poprzeczką stabilizującą
Nadstawy o wysokości 1000mm zwiększające pojemność ładunkową do 27,7m3 wykonane z blachy o grubości 2mm,
ze składaną przednią nadstawą z siatki 30x30, z poprzeczką stabilizującą
Zaczep tylny automatyczny
Plandeka zwijana na bok, ze stelażem z centralną odkładana rurą, z balkonem, do
nadstaw o wysokości 580mm

T669/1 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa z dwiema centralnie ryglowanymi klapami po prawej
stronie z możliwością wywrotu do tyłu i na prawą stronę
Ściana tylna podnoszona hydraulicznie
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, resorowany resorami gumowymi
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem
hydraulicznym
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z osiami sztywnymi wyposażonymi w
hamulce bębnowe o wymiarach 400x120
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Tylne zabezpieczenie, składane
Błotniki plastikowe osłaniające tylne koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi i wyjściem na tył
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika
Przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym i grubymi
linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy wywrotu na zawiesiu przegubowym
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Okna na przedniej ścianie skrzyni ładunkowej
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Nadstawy o wysokości 580mm wykonane z blachy o grubości 2mm, z poprzeczką
stabilizującą
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Wykonanie z dyszlem 3t, uniwersalnym sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym
zaczepem ciągnika, resorowanym resorem stalowym, z podporą teleskopową mechaniczną z przekładnią
Wykonanie z dyszlem 3t, uniwersalnym sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym
zaczepem ciągnika, resorowanym resorem stalowym, z podporą hydrauliczną składaną
Wykonanie z dyszlem 3t, uniwersalnym sztywnym do łączenia z dolnym lub górnym
zaczepem ciągnika, resorowanym resorem stalowym, z podporą hydrauliczną prostą
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm zgodny z DIN11026 do łączenia z górnym
zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Oś tylna skrętna biernie kierowana z instalacją hydrauliczną blokady skrętu
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Skorupowa skrzynia ładunkowa z dwiema centralnie ryglowanymi klapami po lewej
stronie z możliwością wywrotu do tyłu i na lewą stronę
Skorupowa skrzynia ładunkowa z centralnie ryglowanymi klapami po lewej i prawej
stronie z możliwością wywrotu do tyłu i na boki (lewa, prawa strona)
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Rynna zsypowa do ziarna
Nadstawy o wysokości 580mm wykonane z blachy o grubości 2mm , z oknem z siatki
30mmx30mm na przedniej nadstawie i z płytą stalową zaślepiającą okno, z poprzeczką stabilizującą
Tylny zaczep automatyczny
Błotniki plastikowe osłaniające przednie koła
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Skrzynka narzędziowa

Plandeka zwijana na bok, ze stelażem z centralną odkładana rurą, z balkonem, do
nadstaw o wysokości 580mm
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T679 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Ściana tylna podnoszona hydraulicznie
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z osiami sztywnymi wyposażonymi w
hamulce bębnowe o wymiarach 400x80
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Błotniki plastikowe osłaniające tylne koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi i wyjściem na tył
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym i grubymi
linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy wywrotu na zawiesiu przegubowym
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika
Przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia
Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe z homologacją wg dyrektywy 70/221/EWG
(zgodne z 2006/20/WE)
Nadstawy o wysokości 580mm wykonane z blachy o grubości 2mm
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
T679 wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ręczną pompką i odcinającym zaworem kulowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Rynna zsypowa do ziarna
Nadstawy o wysokości 580mm wykonane z blachy o grubości 2mm i z oknem z siatki
30x30 na przedniej nadstawie
Zaczep tylny manualny, amortyzowany
Zaczep tylny automatyczny
Plandeka zwijana na bok, ze stelażem z centralną odkładana rurą, z balkonem, do
nadstaw o wysokości 580mm
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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T700 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa z profilowanym ścianami o wysokości 1500mm
Ściana tylna podnoszona hydraulicznie
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Uniwersalny dyszel sztywny amortyzowany resorem stalowym do łączenia z dolnym
lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Dyszel resorowany resorem piórowym z regulacją wysokości
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Błotniki plastikowe osłaniające tylne i przednie koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja oświetleniowa 12V z wyjściem do drugiej przyczepy
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym i grubymi
linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy wywrotu na zawiesiu przegubowym
Przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Okna na przedniej ścianie skrzyni ładunkowej
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
T700 wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø50mm do łączenia dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia dolnym zaczepem ciągnika
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Hydrauliczna składana podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Zawieszenie bogie na resorach piórowych z hydrauliczną blokadą wychylenia tylnej osi
Oś tylna skrętna, biernie kierowana z instalacją hydrauliczną blokady skrętu
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Rynna zsypowa do ziarna
Zaczep tylny manualny, amortyzowany
Zaczep tylny automatyczny
Błotniki metalowe osłaniające zestaw kołowy – szerokość błotników nie przekracza
2550mm
Nadstawy o wysokości 830mm wykonane z blachy o grubości 2mm i ze składaną
przednią nadstawą z siatki 30x30,
z dwoma poprzeczkami stabilizującymi
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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T700M wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa z profilowanym ścianami o wysokości 1500mm
Ściana tylna podnoszona hydraulicznie
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Uniwersalny dyszel sztywny amortyzowany resorem stalowym do łączenia z dolnym
lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Dyszel resorowany resorem piórowym z regulacją wysokości
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Błotniki plastikowe osłaniające tylne i przednie koła i metalowa osłona nad kolami
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja oświetleniowa 12V z wyjściem do drugiej przyczepy
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym i grubymi
linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy wywrotu na zawiesiu przegubowym
Przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Okna na przedniej ścianie skrzyni ładunkowej
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
T700M wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø50mm do łączenia dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia dolnym zaczepem ciągnika
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Hydrauliczna składana podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Oś tylna skrętna, biernie kierowana z instalacją hydrauliczną blokady skrętu
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Rynna zsypowa do ziarna
Zaczep tylny manualny, amortyzowany
Zaczep tylny automatyczny
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Nadstawy o wysokości 800mm wykonane z blachy o grubości 2mm i ze składaną
przednią nadstawą z siatki 30x30
Koła z ogumieniem 600/65R23 (22,5R23) RE – szerokość przyczepy przekracza
2550mm,
Plandeka zwijana na bok, ze stelażem z centralną odkładana rurą, z balkonem, do
nadstaw o wysokości 800mm
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T682 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Ściana tylna podnoszona hydraulicznie
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili wykonanych ze stali
S355
Uniwersalny dyszel sztywny amortyzowany resorem stalowym do łączenia z dolnym
lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Zawieszenie tridem na resorach parabolicznych ze środkową osią sztywną i dwiema
osiami kierowanymi biernie z instalacją hydrauliczną blokady skrętu
Hamulce bębnowe o wymiarach 400x140
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Błotniki plastikowe osłaniające przednie i tylne koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi i wyjściem na tył
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Instalacja hydrauliczna wywrotu z własnym zbiornikiem oleju, pompą i elektrycznym
rozdzielaczem sterowanym z kabiny ciągnika za pomocą przełącznika
Teleskopowy wałek przesyłu mocy do podłączenia pompy z WOM ciągnika
Grube liny zabezpieczające
Dwa siłowniki teleskopowe wywrotu na zawiesiach przegubowych
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Okna na przedniej ścianie skrzyni ładunkowej
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna sterowana z kabiny ciągnika za pomocą przełącznika, z automatycznym dociskiem
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
T682 wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø50mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Hydrauliczna składana podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Zaczep tylny automatyczny
Nadstawy o wysokości 580mm zwiększające pojemność ładunkową do 32m3 wykonane z blachy o grubości 2mm
Nadstawy o wysokości 700mm zwiększające pojemność ładunkową do 35m3 wykonane z blachy o grubości 2mm
Rynna zsypowa do ziarna
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PRZYCZEPY BUDOWLANE

T679/2 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Hydrauliczna klapa tylna o wysokości 450mm uchylana do dołu.
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili wykonanych ze stali
S355
Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z osiami sztywnymi wyposażonymi w
hamulce bębnowe o wymiarach 400x80
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Błotniki plastikowe osłaniające tylne koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi i wyjściem na tył
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym i grubymi
linami zabezpieczającymi
Siłownik teleskopowy na zawieszeniu przegubowym
Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian żółty RAL1007 PRONAR
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika.
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Skrzynia ładunkowa wykonana z blachy trudnościeralnej
Klapa wahliwa.
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym.
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Zaczep tylny manualny, amortyzowany
Zaczep tylny automatyczny
Nadstawy 800mm x 2,5mm, z oknem z plexi, ścianą tylną wahliwą, uszczelką, poprzeczką środkową, drabinką i
stopniami wewnętrznymi
Boczne zabezpieczenia najazdowe wg dyrektywy 89/297/WE
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
rójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T701 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Hydrauliczna klapa tylna o wysokości 370mm uchylana do dołu.
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili stalowych
Uniwersalny dyszel sztywny amortyzowany resorem stalowym do łączenia z dolnym
lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z osiami sztywnymi wyposażonymi w
hamulce bębnowe o wymiarach 400x120 (FAD -hamulce na 40km/h))
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Składane tylne zabezpieczenie z homologacją wg dyrektywy 70/221/EWG (zgodnie z
2006/20/WE)
Błotniki plastikowe osłaniające tylne i przednie koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi i wyjściem na tył
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym i grubymi
linami zabezpieczającymi
Siłowniki teleskopowe wywrotu na zawieszeniu przegubowym
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian żółty RAL1007
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø50mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Skrzynia ładunkowa o szer. wewnętrznej 2410 wykonana z blachy trudnościeralnej
Klapa wahliwa – dla skrzyni o szerokości 2410
Skrzynia ładunkowa trapez 2196mm/2300mm wykonana z blachy zwykłej jakości.
Skrzynia ładunkowa trapez 2196mm/2300mm wykonana z blachy trudnościeralnej.
Hydrauliczna klapa tylna unoszona do góry z drzwiami otwieranymi jak wrota wyposażonymi w otwór zsypowy – tylko dla skrzyni o szer. wewnętrznej 2300mm
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Zawieszenie bogie na resorach piórowych z hydrauliczną blokadą wychylenia tylnej osi
Osie z hamulcami 400x140 (ADR)
Oś tylna skrętna, biernie kierowana z instalacją hydrauliczną blokady skrętu
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
Zaczep tylny manualny, amortyzowany
Zaczep tylny automatyczny
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

N161 Wyposażenie standardowe:
Uniwersalna skrzynia ładunkowa
Zawieszenie jednoosiowe sztywne
Adapter rozrzucający poziomy 2-walcowy AH21
Przenośnik łańcuchowy z dwoma łańcuchami o grubości 11mm z wysokogatunkowej
stali, z napędem hydraulicznym, z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu,
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym
Sterowanie hydrauliczne z rozdzielacza ciągnika (płynna regulacja posuwu przenośnika)
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna alternatywnie
Korbowy hamulec ręczny
Instalacja oświetlenia 12V
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Przednia siatka ochronna
Wał przegubowo teleskopowy – Z6 ze sprzęgłem przeciążeniowym ( kołek ścinany )
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem transportowym ciągnika
Zaczep dyszla: sztywny, z okiem 40mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Koło zapasowe luzem
Wał przegubowo teleskopowy – Z21 ze sprzęgłem przeciążeniowym ( kołek ścinany )
Wał przegubowo teleskopowy – szerokokątny Z21 ze sprzęgłem przeciążeniowym (
kołek ścinany )
Wał przegubowo teleskopowy – szerokokątny Z6 ze sprzęgłem przeciążeniowym ( kołek ścinany )
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
N162/1 Wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Zawieszenie jednoosiowe na resorach parabolicznych z osią sztywną
Adapter rozrzucający pionowy 4-walcowy AV40
Przenośnik łańcuchowy z czterema łańcuchami o grubości 14mm z wysokogatunkowej
stali, z napedem hydraulicznym, z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu,
Rodzaj dyszla: dyszel amortyzowany do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta mechaniczna teleskopowa
Sterowanie hydrauliczne z rozdzielacza ciągnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Jednoprzewodowy system smarowania adaptera
Korbowy hamulec ręczny
Instalacja oświetlenia 12V
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Przednia siatka ochronna
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania nadwozia, dyszla, osi, mechanizmu podającego zielony
RAL6010 PRONAR
Kolorystyka malowania zasuwy, adaptera rozrzucającego, błotników i siatki ochronnej
czerwony RAL3000 PRONAR
N162/1 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne ) :
Wykonanie na 40 km/h
Adapter pionowy 2-walcowy AV20
Hydraulicznie podnoszona ściana tylna (zasuwa) ze wskaźnikiem
Hydraulicznie podnoszona osłona tylna (klapa)
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
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Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Rodzaj dyszla: dyszel amortyzowany do łączenia z górnym zaczepem transportowym
ciągnika
Zaczep dyszla: obrotowy z okiem 45mm
Zaczep dyszla: sztywny, z okiem 40mm
Zaczep dyszla: sztywny, kulowy K80mm
Wał przegubowo teleskopowy-zwykły
Wał przegubowo teleskopowy-szerokokątny
Koło zapasowe luzem
Błotniki przy kołach z fartuchami gumowymi
Zderzak tylny
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
N162/2 Wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z osiami sztywnymi
Adapter rozrzucający pionowy 4-walcowy AV40
Przenośnik łańcuchowy z czterema łańcuchami o grubości 14mm z wysokogatunkowej
stali, z napedem hydraulicznym, z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu,
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny uniwersalny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem
ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta mechaniczna teleskopowa
Hydraulicznie podnoszona osłona tylna (klapa)
Sterowanie hydrauliczne z rozdzielacza ciągnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Jednoprzewodowy system smarowania adaptera
Korbowy hamulec ręczny
Instalacja oświetlenia 12V
Błotniki przy kołach
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Przednia siatka ochronna
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania nadwozia, dyszla, osi, mechanizmu podającego zielony RAL6010
PRONAR
Kolorystyka malowania zasuwy, adaptera rozrzucającego, błotników i siatki ochronnej
czerwony RAL3000 PRONAR
N162/2 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Adapter rozrzucający pionowy 2-walcowy AV20
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hydraulicznie podnoszona ściana tylna (zasuwa) ze wskaźnikiem
Zaczep dyszla: sztywny, z okiem 40mm
Zaczep dyszla: sztywny, kulowy K80mm
Wał przegubowo teleskopowy-zwykły
Wał przegubowo teleskopowy-szerokokątny
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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N262 Wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Adapter rozrzucający z dwoma bębnami dozującymi ślimakowymi z przykręcanymi łopatkami i z dwoma szeroko rozrzucającymi dyskami z czterema przykręcanymi łopatkami na
każdym dysku
Przenośnik łańcuchowy z czterema łańcuchami o grubości 14mm z wysokogatunkowej
stali, z napedem hydraulicznym, z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu,
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Cięgna do wyboru do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika:
· zaczep obrotowy marki PRONAR z okiem 50mm lub,
· zaczep obrotowy marki Scharmuller z okiem 50mm lub,
· sztywny kulowy K80mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta hydrauliczna
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym ciągnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Korbowy hamulec ręczny
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Hydraulicznie podnoszona ściana tylna (zasuwa)
Hydraulicznie podnoszona osłona tylna (klapa)
Przednia siatka ochronna
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Błotniki kół
Instalacja oświetlenia 12V
Jednoprzewodowy system smarowania łożysk adaptera
Wskaźnik wysokości podniesienia ściany tylnej (zasuwy)
Wykładzina gumowa klapy tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności
na UV
Kolorystyka malowania nadwozia, dyszla, osi, mechanizmu podającego zielony RAL6010
PRONAR
Kolorystyka malowania zasuwy, adaptera rozdrabniającego, mechanizmu szerokiego rozrzutu, błotników, osłon i siatki ochronnej czerwony RAL3000 PRONAR
N262 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem transportowym ciągnika
Cięgno do łączenia z górnym zaczepem ciągnika: sztywne z okiem 40mm
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym rozrzutnika
Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe pojazdu
Wał przegubowo teleskopowy-zwykły
Wał przegubowo teleskopowy-szerokokątny
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
N262 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem transportowym ciągnika
Cięgno do łączenia z górnym zaczepem ciągnika: sztywne z okiem 40mm
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym rozrzutnika
Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe pojazdu
Wał przegubowo teleskopowy-zwykły
Wał przegubowo teleskopowy-szerokokątny
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

N262/1 Wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Adapter rozrzucający z dwoma bębnami dozującymi ślimakowymi z przykręcanymi
łopatkami i z dwoma szeroko rozrzucającymi dyskami z czterema przykręcanymi łopatkami na każdym dysku
Przenośnik łańcuchowy z czterema łańcuchami o grubości 14mm z wysokogatunkowej
stali, z napedem hydraulicznym, z bezstopniową regulacją prędkości przesuwu,
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Cięgna do wyboru do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika:
· zaczep obrotowy marki PRONAR z okiem 50mm lub,
· zaczep obrotowy marki Scharmuller z okiem 50mm lub,
· sztywny kulowy K80mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta hydrauliczna
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym ciągnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Korbowy hamulec ręczny
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Hydraulicznie podnoszona ściana tylna (zasuwa)
Hydraulicznie podnoszona osłona tylna (klapa)
Przednia siatka ochronna
Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Błotniki kół
Instalacja oświetlenia 12V
Jednoprzewodowy system smarowania łożysk adaptera
Wskaźnik wysokości podniesienia ściany tylnej (zasuwy)
Wykładzina gumowa klapy tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania nadwozia, dyszla, osi, mechanizmu podającego zielony
RAL6010
Kolorystyka malowania zasuwy, adaptera rozdrabniającego, mechanizmu szerokiego
rozrzutu, błotników, osłon i
siatki ochronnej czerwony RAL3000 PRONAR
N262/1 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem transportowym ciągnika
Cięgno do łączenia z górnym zaczepem ciągnika: sztywne z okiem 40mm
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym rozrzutnika
Tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Wał przegubowo teleskopowy-zwykły
Wał przegubowo teleskopowy-szerokokątny
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PRZYCZEPYDO TRANSPORTU BEL

TB-4 Wyposażenie standardowe:
Przyczepa z platformą ładunkową podnoszoną hydraulicznie
Rozładunek bel przez wychylenie platformy ładunkowej do tyłu
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Dyszel sztywny kierowany hydraulicznie
Przednie urządzenie zbierająco -załadowcze bel sterowane hydraulicznie
Boczne balustrady
Tylne urządzenie wyładowcze sterowane hydraulicznie
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym za pomocą cięgien z ciągnika
Rodzaj podpory dyszla: mechaniczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia: czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania nadwozia: zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
TB-4 Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z zaczepem K80
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Koło zapasowe
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T022M Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Wzmocniona płyta platformy ładunkowej
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych i zamkniętych
Rama podwozia przystosowana do montażu zaczepu tylnego
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach, przednia i tylna
Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
Śruby dociskowe ustalające ramę przedłużającą
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na brzegach platformy
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na drabinkach oporowych
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
T022M Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Skrzynka narzędziowa
Boczne zabezpieczenia najazdowe wg 89/297/EWG
Dwa urządzenia z zapadką do zwijania pasów lub lin zabezpieczających ładunek
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach: przednia i tylna z mocowaniem każdej za pomocą czterech śrub
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Wykonanie z hamulcem najazdowym ( 8t DMC )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp.
Tylne wyjście hamulców II-przewodowych pneumatycznych do drugiej przyczepy

Tylny zaczep manualny, sztywny ( ograniczenia techniczne, D=44kN )*
Koło zapasowe -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe luzem
Koła z ogumieniem 360/65-16
Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T025M Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Wzmocniona płyta platformy ładunkowej
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych i zamkniętych
Rama podwozia przystosowana do montażu zaczepu tylnego
Platforma załadowcza z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach, przednia i tylna
Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
Śruby dociskowe ustalające ramę przedłużającą
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na brzegach platformy
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na drabinkach oporowych
Instalacja hamulcowa pneumatyczna
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
T025M Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Skrzynia narzędziowa
Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach
Boczne zabezpieczenie najazdowe wg 89/297/EWG
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp.
Tylne wyjście hamulców II-przewodowych pneumatycznych do drugiej przyczepy
Tylny zaczep manualny, sztywny ( ograniczenia techniczne, D=44kN )*
Dwa urządzenia z zapadką do zwijania pasów lub lin zabezpieczających ładunek
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach: przednia i tylna z mocowaniem każdej za pomocą czterech śrub
Tylne wyjście hamulców II-przewodowych pneumatycznych do drugiej przyczepy
Koło zapasowe -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T024M , Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Wzmocniona płyta platformy ładunkowej
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Rama podwozia przystosowana do montażu zaczepu tylnego
Platforma załadowcza z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Rodzaj dyszla: dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem
ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: nożycowa hydrauliczna
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach, przednia i tylna
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na brzegach platformy
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na drabinkach oporowych
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
T024M, Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Zaczep dyszla sztywny K80mm do łączenia z kulowym zaczepem ciągnika
Tylny zaczep manualny, sztywny ( ograniczenia techniczne, D=44kN )*
Boczne zabezpieczenia najazdowe wg 89/297/EWG
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp.)
Dwa urządzenia z zapadką do zwijania pasów lub lin zabezpieczających ładunek
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach: przednia i tylna z mocowaniem każdej za pomocą czterech śrub
Plastikowe błotniki kół tylnych na ocynkowanych wspornikach
Koło zapasowe luzem
Skrzynka narzędziowa
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T023M Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Wzmocniona płyta platformy ładunkowej
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych i zamkniętych
Rama podwozia przystosowana do montażu zaczepu tylnego
Platforma załadowcza z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach , przednia i tylna
Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
Śruby dociskowe ustalające ramę przedłużającą
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na brzegach platformy
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na drabinkach oporowych
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na
tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
DANE
TECHNICZNE

81

T023M Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Skrzynka narzędziowa
Boczne zabezpieczenia najazdowe wg 89/297/EWG
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp. i
Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach
Dwa urządzenia z zapadką do zwijania pasów lub lin zabezpieczających ładunek
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach, przednia i tylna, z mocowaniem każdej za pomocą czterech śrub
Tylny zaczep manualny, sztywny ( ograniczenia techniczne, D=44kN )*
Koło zapasowe -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T026M Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Wzmocniona płyta platformy ładunkowej
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych i zamkniętych
Rama podwozia przystosowana do montażu zaczepu tylnego
Platforma załadowcza z wyprofilowanymi rantami bocznymi
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach, przednia i tylną
Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
Śruby dociskowe ustalające ramę przedłużającą
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na brzegach platformy
Otwory przydatne do zaczepiania pasów na drabinkach oporowych
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne ) :
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Skrzynka narzędziowa
Boczne zabezpieczenia najazdowe wg 89/297/EWG
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp. )
Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach
Dwa urządzenia z zapadką do zwijania pasów lub lin zabezpieczających ładunek
Drabinki oporowe o zaokrąglonych krawędziach, przednia i tylna, z mocowaniem każdej za pomocą czterech śrub
Tylny zaczep manualny, sztywny ( ograniczenia techniczne, D=44kN )*
Koło zapasowe -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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T022 Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z płaskimi rantami bocznymi
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Drabinki oporowe: przednia i tylna
Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
T022 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Boczne zabezpieczenie najazdowe wg 89/297/EWG
Skrzynia narzędziowa
Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Wykonanie z hamulcem najazdowym *
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp. )
Tylne wyjście hamulców II-przewodowych pneumatycznych do drugiej przyczepy
Tylny zaczep manualny, sztywny ( D=44kN )**
Koło zapasowe -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T025 Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z płaskimi rantami bocznymi
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Drabinki oporowe: przednia i tylna
Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
T025 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Skrzynia narzędziowa
Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach
Boczne zabezpieczenie najazdowe wg 89/297/EWG
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp. )
Tylne wyjście hamulców II-przewodowych pneumatycznych do drugiej przyczepy
Tylny zaczep manualny, sztywny ( D=44kN )**
Koło zapasowe -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe luzem

Koła z ogumieniem 520/50-17
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T024 Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z płaskimi rantami bocznymi
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Rodzaj dyszla: dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem
ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: nożycowa hydrauliczna
Drabinki oporowe: przednia i tylna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna alternatywnie
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
T024 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Zaczep dyszla sztywny K80mm do łączenia z kulowym zaczepem ciągnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp.)
Tylny zaczep manualny, sztywny ( D=44kN )**
Koło zapasowe luzem
Plastikowe błotniki kół tylnych na ocynkowanych wspornikach
Boczne zabezpieczenia najazdowe wg 89/297/EWG
Skrzynka narzędziowa
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T023 Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z płaskimi rantami bocznymi
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Drabinki oporowe: przednia i tylna
Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
T023 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Boczne zabezpieczenie najazdowe wg 89/297/EWG
Skrzynia narzędziowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa

Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp.)
Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach
Tylny zaczep manualny, sztywny ( ograniczenia techniczne , D=44kN )**
Koło zapasowe -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T026 Wyposażenie standardowe:
Platforma ładunkowa z płaskimi rantami bocznymi
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych
Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
Drabinki oporowe: przednia i tylna
Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną
Tylne gniazdo elektryczne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
T026 Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
Boczne zabezpieczenie najazdowe wg 89/297/EWG
Skrzynia narzędziowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp.)
Plastikowe błotniki kół przednich i tylnych na ocynkowanych wspornikach
Tylny zaczep manualny, sztywny ( ograniczenia techniczne , D=44kN )*
Koło zapasowe -montaż pod ramą przyczepy (zastosowanie wciągarki),
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PRZYCZEPY PRZEWOZU ZWIERZĄT
T046 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z przykręconymi ścianami
Podłoga drewniana impregnowana Drewnochronem głęboko penetrującym
Ściany ze sklejki wodoodpornej obustronnie foliowanej gr. 18 mm
Ściana tylna – podest, otwierana manualnie
Dyszel sztywny zintegrowany z ramą do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø 50 do łączenia z dolnym zaczepem cięgnika
Kółko podporowe dyszla
Zawieszenie nieresorowane z osia sztywna wyposażoną w hamulec bębnowy o wymiarach 300x90 z ręcznym regulatorem siły hamowania
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V
Podest ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
Sprężyny ułatwiające otwieranie i zamykanie podestu
Rozkładane barierki boczne na podeście załadunkowym.
Stelaż plandeki wraz z poprzeczkami łączącymi.
Plandeka sznurowana
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR ( kolor sklejki ciemny brąz )
T046 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40 do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Podłoga z blachy ryflowanej gr. 4 mm z dwoma otworami spustowymi
Podłoga z blachy ryflowanej z dwoma otworami spustowymi pokryta antypoślizgową i
wygłuszającą żywicą.
Przegroda wewnętrzna jednoczęściowa oddzielająca przewożone zwierzęta
Wykonanie z hamulcem najazdowym ( 5100kg, 40km/h )
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny
ciągnika
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców (
kolor sklejki ciemny brąz )
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T046/1 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z przykręconymi ścianami
Podłoga drewniana impregnowana Drewnochronem głęboko penetrującym
Ściany ze sklejki wodoodpornej obustronnie foliowanej gr. 18 mm
Ściana tylna – podest, otwierana manualnie
Dyszel sztywny zintegrowany z ramą do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø 50 do łączenia z dolnym zaczepem cięgnika
Kółko podporowe dyszla
Podłoga drewniana impregnowana drewnochronem głęboko penetrującym.
Zawieszenie tandem na resorach piórowych z osiami sztywnymi i wyposażonymi w
hamulce bębnowe o wymiarach 300x60
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa ,
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia 12V
Podest załadunkowy ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
Sprężyny ułatwiające otwieranie i zamykanie podestu załadunkowego
Rozkładane barierki boczne na podeście załadunkowym.
Stelaż plandeki wraz z poprzeczkami łączącymi.
Plandeka sznurowana
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR ( kolor sklejki ciemny brąz )

T046/1 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40 do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Podłoga z blachy ryflowanej gr.4 mm z dwoma otworami spustowymi
Podłoga z blachy ryflowanej z dwoma otworami spustowymi pokryta antypoślizgową i
wygłuszającą żywicą.
Przegroda wewnętrzna jednoczęściowa oddzielająca przewożone zwierzęta
Wykonanie z hamulcem najazdowym ( 8000kg DMC, 40km/h )
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Hamulec ręczny dźwigniowy w wykonaniu umożliwiającym przenoszenie do kabiny
ciągnika
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców (
kolor sklejki ciemny brąz )
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T046/2 Wyposażenie standardowe:
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili stalowych
Uniwersalny dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50 do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Hydraulicznie opuszczana skrzynia ładunkowa ułatwiająca załadunek.
Hydrauliczne amortyzatory tłumiące drgania zawieszenia w czasie jazdy.
Podpora mechaniczna z korbą
Szczelna podłoga z blachy ryflowanej z dwoma otworami spustowymi
Ściany z blachy profilowanej gr. 3 mm
Tylne drzwi otwierane jak wrota.
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia
Stelaż plandeki wraz z poprzeczkami łączącymi.
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Boczne drzwi uchylno -rozwierane ułatwiające dostęp do przewożonych zwierząt.
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR
T046/2 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne) :
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40 do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80 do z dolnym zaczepem ciągnika
Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym.
Barierki boczne ułatwiające załadunek.
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Podłoga z blachy ryflowanej z dwoma otworami spustowymi pokryta antypośligową i
wygłuszającą żywicą.
Przegroda wewnętrzna jednoczęściowa oddzielająca przewożone zwierzęta
Plandeka sznurowana
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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WOZY PRZEŁADOWCZE

T740 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa z 6-cio punktowym podparciem
Dyszel sztywny, zintegrowany z ramą do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z rozstawem osi 1810mm, z przednia osią sztywną i tylną kierowaną biernie
Hamulce bębnowe o wymiarach 400x140
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Dwusegmentowy przenośnik przedni rozkładany hydraulicznie
Hydrauliczna blokada bezpieczeństwa mechanizmu rozkładania przenośnika przedniego
Profilowane ściany skrzyni z dodatkowymi usztywnieniami i z nadstawami 340mm
Stelaż plandeki z rusztem linowym
Cztery otwory rewizyjne do oczyszczania skrzyni
Otwór rewizyjny do oczyszczania skrzyni sterowany hydraulicznie
Trzy okna kontrolne poziomu załadunku skrzyni
Podwójny przenośnik podłogowy
Dwustopniowa regulacja prędkości posuwu przenośników podłogowych
Błotniki nad kołami
Balkon i składana drabinka ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja oświetlenia 12V
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania zbiornika zielony RAL6010 PRONAR
T740 wyposażenie opcjonalne:
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łaczenia z dolnym zaczepem ciagnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
6-cio punktowy system wagowy z wyświetlaczem LCD
6-cio punktowy system wagowy z wyświetlaczem LCD i drukarką
Elastyczna rura zsypowa
Plandeka rolowana
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety
wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T743 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa z 8-mio punktowym podparciem
Dyszel sztywny, zintegrowany z ramą do łączenia z dolnym zaczepem transportowym
ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Zawieszenie tridem na resorach parabolicznych z rozstawem osi 1810mm, z osią środkową sztywną i dwiema osiami kierowanymi czynnie
Instalacja hydrauliczna skrętu z ręczną pompką do napełniania układu
System połączenia układu skrętu z ciągnikiem zgodny z ISO 26402 (przyczepa nie jest
wyposażona w układ skrętu ciągnika)
Hamulce bębnowe o wymiarach 400x140
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Hamulec postojowy pneumatyczny
Dwusegmentowy przenośnik przedni rozkładany hydraulicznie
Hydrauliczna blokada bezpieczeństwa mechanizmu rozkładania przenośnika przedniego
Profilowane ściany skrzyni z dodatkowymi usztywnieniami i nadstawami 340mm
Stelaż plandeki z rusztem linowym
Cztery otwory rewizyjne do oczyszczania skrzyni
Otwór rewizyjny do oczyszczania skrzyni sterowany hydraulicznie
Trzy okna kontrolne poziomu załadunku skrzyni
Podwójny przenośnik podłogowy
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Dwustopniowa regulacja prędkości posuwu przenośników podłogowych
Błotniki nad kołami
Składana drabinka ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Balkon i składana drabinka ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Instalacja oświetlenia 12V
Podest wewnątrz skrzyni na całej długości
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania zbiornika zielony RAL6010 PRONAR
T743 wyposażenie opcjonalne:
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
8-mio punktowy system wagowy z wyświetlaczem LCD
8-mio punktowy system wagowy z wyświetlaczem LCD i drukarką
Elastyczna rura zsypowa
Plandeka rolowana
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PRZYCZEPY Z PRZESUWNĄ ŚCIANĄ
T900 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Ściana przesuwna wyposażona w elastomerowe uszczelniacze zapewniające szczelność
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili wykonanych ze stali
S355
Uniwersalny dyszel sztywny amortyzowany resorem stalowym do łączenia z dolnym
lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Zawieszenie tridem na resorach parabolicznych z rozstawem osi 1810mm, z osią środkową sztywną i dwiema osiami kierowanymi czynnie, hamulce bębnowe o wymiarach
400x140
Osie na 60 km/h
Instalacja hydrauliczna skrętu z ręczną pompką do napełniania układu, z czterema manometrami
System połączenia układu skrętu z ciągnikiem zgodny z ISO 26402 (przyczepa nie jest
wyposażona w układ skrętu
ciągnika)
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa,
Hamulec postojowy pneumatyczny
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Błotniki plastikowe osłaniające przednie i tylne koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Instalacja hydrauliczna przesuwu ściany przedniej z funkcją automatycznego wywrotu
o kąt 55º w ostatniej fazie wyładunku
Przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia
Składana drabinka ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Okna na ścianie przesuwnej
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR

900 wyposażenie opcjonalne:
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø50mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Hydrauliczne zawieszenie tridem z sześcioma półresorami stalowymi, z rozstawem osi
1810mm, z osią środkową sztywną i dwiema osiami kierowanymi czynnie, stabilizowane i regulowane hydraulicznie z funkcją podnoszenia przedniej osi
Hydrauliczna składana podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB,
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB dla zawieszenia hydraulicznego
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Błotniki plastikowe osłaniające przednie i tylne koła oraz metalowy błotnik osłaniający
koła od góry – jeśli szerokość przyczepy przekracza 2550mm
Hydraulicznie otwierana klapa boczna o wysokości 500mm z automatycznym układem
ryglowania z lewej lub prawej strony przyczepy
Hydraulicznie otwierane klapy boczne o wysokości 500mm z automatycznym układem
ryglowania po obu stronach przyczepy
Rynna zsypowa do ziarna
Nadstawy skrzyni ładunkowej o wys. 500mm ( dzielone 400mm+100mm )
Nadstawy skrzyni ładunkowej o wys. 400mm
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T902 wyposażenie standardowe:
Skorupowa skrzynia ładunkowa
Ściana przesuwna wyposażona w elastomerowe uszczelniacze zapewniające szczelność
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Uniwersalny dyszel sztywny amortyzowany resorem stalowym do łączenia z dolnym
lub górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z rozstawem osi 1810mm, z przednią osią sztywną i tylną osią kierowaną czynnie, hamulce bębnowe o wymiarach
400x140,
Osie na 60 km/h
Instalacja hydrauliczna skrętu z ręczną pompką do napełniania układu, z dwoma manometrami
System połączenia układu skrętu z ciągnikiem zgodny z ISO 26402 (przyczepa nie jest
wyposażona w układ skrętu ciągnika)
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Tylne zabezpieczenie, z homologacją typu WE, składane
Błotniki plastikowe osłaniające przednie i tylne koła
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Instalacja hydrauliczna przesuwu ściany przedniej z funkcją automatycznego wywrotu
o kąt 55° w ostatniej fazie rozładunku
Przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia
Składana drabinka ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Okna na ścianie przesuwnej
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem
Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
T902 wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø50mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika

Hydraulicznie otwierane klapy boczne o wysokości 500mm z automatycznym układem
ryglowania po obu stronach przyczepy
Rynna zsypowa do ziarna
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

PRZYCZEPY SPECJALISTYCZNE

T400 Wyposażenie standardowe:
Skrzynia ładunkowa z przykręcanymi ścianami, przystosowana do dodatkowego
zamontowania walców dozujących, napędu walców dozujących i wału przegubowo
teleskopowego
Ściany z profili trapezowych z powłoką ALU-CYNK
Płyta podłogowa drewniana z metalowymi prowadnicami łańcuchów przenośnika
Ściana tylna podnoszona hydraulicznie
Ściana przednia ażurowa
Nadstawa przednia ażurowa odchylana hydraulicznie
Linki spinające ściany
Mechaniczne ryglowanie ściany tylnej
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Dyszel sztywny amortyzowany elastomerami, do łączenia z dolnymi zaczepami
ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: prosta, mechaniczna, teleskopowa
Sterowanie hydrauliczne z rozdzielacza ciągnika
Podajnik podłogowy: 4-łańcuchowy, listwowy z centralnym smarowaniem łożysk
przednich przenośnika
Napęd podajnika podłogowego: hydrauliczny, podwójny, z dwóch stron przyczepy
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja oświetlenia 12V
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Błotniki nad kołami
Tylne urządzenie najazdowe, odkładane
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania ramy dolnej, dyszla, osi, błotników, belki tylnej: czerwony RAL
3000 PRONAR
Kolorystyka malowania skrzyni ładunkowej: zielony RAL 6010 PRONAR
Kolorystyka profilowanych ścian bocznych: naturalny ALUCYNK
T400 Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z pow. kulową K80 mm
Walce dozujące do sieczki kukurydzianej z sieczkarni polowej, z napędem z wałem
ze sprzęgłem automatycznym i wałem przyłączeniowym przegubowo teleskopowym
-zwykłym
Walce dozujące do zielonki z sieczkarni polowe, z napędem z wałem ze sprzęgłem
automatycznym i wałem przyłączeniowym przegubowo teleskopowym -zwykłym
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Koło zapasowe luzem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety
wzorców (Kolorystyka profilowanych ścian bocznych: naturalny ALUCYNK )
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T644/1 Wyposażenie standardowe:
Rodzaj ramy: Rama prostokątna z płytą nad zestawem kołowym
Rodzaj podpory dyszla: prosta, mechaniczna
Przednia bariera przestrzeni ładunkowej
Wysuwana hydraulicznie rama tylna ze słupkami
Rodzaj dyszla: Dyszel kierowany hydraulicznie
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm, DIN11026
Blokada dyszla do jazdy na wprost
Żuraw na teleskopowych podporach z chwytakiem obrotowym
Zasilanie z hydrauliki zewnętrznej ciągnika
Sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym za pomocą cięgien z ciągnika
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
T644/1 Wyposażenie dodatkowe:
Instalacja hydrauliczna z własnym zbiornikiem oleju, pompą, przekładnią z wałkiem 1
3/8” Z6 i wałem przegubowo-teleskopowym zwykłym
Dwa typy wałów przegubowo-teleskopowych do wyboru: 1 3/8” z6 / 1 3/8” z6 lub 1
3/8” z6 / 1 3/8” Z21
Zaczep dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Zaczep dyszla: sztywny, kulowy K80mm
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Dwa słupki dodatkowe do ramy tylnej wysuwanej
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety
wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T185 Wyposażenie standardowe:
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Dyszel sztywny zintegrowany z ramą do łączenia z zaczepami ciągnika ( hitch, piton
fix, transportowy )
Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm do łączenia z zaczepami ciągnika -hitch,
piton fix
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym ( układ
zasilania podpory wymaga stałego lub sporadycznego użycia jednego wyjścia hydr z
ciągnika ) Zawieszenie tandem z wahaczami podłużnymi z osiami sztywnymi
wyposażonymi w hamulce bębnowe o wymiarach 300x135
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja hydrauliczna blokady wahaczy
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Ręcznie wysuwany zderzak tylny z możliwością blokady w dwóch położeniach (w
zależności od długości przewożonego kontenera)
Instalacja elektryczna bez bocznych świateł obrysowych
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Błotniki nad kołami metalowe
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Instalacja hydrauliczna wywrotu z ręcznym przełączeniem hakowiec / wywrotka
Przyczepa wymaga ciągnika z trzema parami wyjść hydrauliki zewnętrznej do sterowania: blokadą zawieszenia, ramą wychylną, ramą haka
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
T185 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne ) :
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z transportowym zaczepem
ciągnika
Zaczep dyszla sztywny do łączenia z kulowym zaczepem ciągnika K80mm
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Podpora dyszla: teleskopowa z przetyczką
Boczne zabezpieczenia najazdowe wg dyrektywy 89/297/WE
Hak z automatycznym zabezpieczeniem kontenera
Sterowanie elektryczne, przewodowe z kabiny ciągnika trzema funkcjami pojazdu (
blokada zawieszenia, ruch ramy haka, ruch ramy wychylnej ) 		

Własny układ hydrauliczny, ze zbiornikiem oleju, pompą, przekładnią i wałem przekaźnika mocy, sterowany elektrycznie, przewodowo, z kabiny ciągnika trzema funkcjami
pojazdu ( blokada zawieszenia, ruch ramy haka, ruch ramy wychylnej )
Hydrauliczna blokada kontenera sterowana niezależnie (dla ciągników z przynajmniej
4 parami wyjść hydraulicznych), z układem zabezpieczeń elektrohydraulicznych
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa hydrauliczna z mechanicznym zaworem zabezpieczającym
Instalacja hamulcowa hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezpieczającym i regulatorem siły hamowania
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z mechanicznym zaworem zabezp. )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp. i regulatorem siły hamowania )
Skrzynka narzędziowa
Błotniki nad kołami plastikowe
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T285 Wyposażenie standardowe:
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Dyszel sztywny zintegrowany z ramą do łączenia z zaczepami ciągnika ( hitch, piton
fix, transportowy )
Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm do łączenia z zaczepami ciągnika -hitch,
piton fix
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym ( układ
zasilania podpory wymaga stałego lub sporadycznego użycia jednego wyjścia hydr z
ciągnika )
Zawieszenie tandem z wahaczami podłużnymi z osiami sztywnymi wyposażonymi w
hamulce bębnowe o wymiarach 400x140
Instalacja hydrauliczna blokady wahaczy
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Ręcznie wysuwany zderzak tylny z możliwością blokady w trzech położeniach ( w
zależności od długości przewożonego kontenera)
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Błotniki nad kołami metalowe
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Mechaniczna blokada( dla kontenerów wykonanych wg DIN 30722) z możliwością
zmiany położenia w zależności od długości przewożonego kontenera
Instalacja hydrauliczna wywrotu z ręcznym przełączaniem hakowiec / wywrotka
Przyczepa wymaga ciągnika z trzema parami wyjść hydrauliki zewnętrznej do sterowania: blokadą zawieszenia, ramą wychylną, ramą haka
Hak z automatycznym zabezpieczeniem kontenera i regulowana w dwóch położeniach wysokością (przystosowanie do kontenerów wykonanych wg DIN 30722 i
kontenerów wg SS 3021
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
T285 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne ) :
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z transportowym zaczepem
ciągnika
Zaczep dyszla sztywny K80mm do łączenia z kulowym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø50mm do łączenia z zaczepami ciągnika -hitch,
piton fix
Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Podpora dyszla teleskopowa z przetyczką
Boczne osłony przeciwnajazdowe
Plastikowe błotniki
Hydrauliczna blokada kontenera zintegrowana z blokadą wahaczy (dla ciągników z
przynajmniej 3 parami wyjść hydraulicznych), z układem zabezpieczeń elektrohydraulicznych
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Hydrauliczna blokada kontenera sterowana niezależnie (dla ciągników z przynajmniej 4
parami wyjść
hydraulicznych), z układem zabezpieczeń elektrohydraulicznych
Sterowanie elektryczne, przewodowe z kabiny ciągnika czterema funkcjami pojazdu
(blokada zawieszenia, blokada
kontenera, ruchy ramy haka, ruchy ramy wychylnej)
Własny układ hydrauliczny, ze zbiornikiem oleju, pompą, przekładnią i wałem przekaźnika mocy, sterowany
elektrycznie, przewodowo, z kabiny ciągnika trzema funkcjami pojazdu ( blokada zawieszenia, ruch ramy haka, ruch
ramy wychylnej )
Instalacja hamulcowa pneumatyczno-hydrauliczna
Dodatkowa para wyjść instalacji hydraulicznej na tył (do zasilania np. hydraulicznej klapy kontenera)
Mechaniczna blokada dla kontenerów wykonanych wg SS3021
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana (pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna)
Koło zapasowe luzem
Błotniki nad kołami plastikowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
T285/1 Wyposażenie standardowe:
Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili
Dyszel sztywny zintegrowany z ramą do łączenia z zaczepami ciągnika ( hitch, piton fix,
transportowy )
Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm do łączenia z zaczepami ciągnika -hitch,
piton fix
Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym ( układ wymaga stałego lub sporadycznego użycia jednego wyjścia hydr z ciągnika )
Zawieszenie tandem na resorach parabolicznych z rozstawem osi 1810mm, z przednią
osią sztywną i tylną osią
kierowaną biernie z instalacją hydrauliczna blokady skrętu, hamulce bębnowe o wymiarach 400x140 (układ wymaga
stałego użycia jednej pary wyjść hydr z ciągnika )
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Ręcznie wysuwany zderzak tylny z możliwością blokady w trzech położeniach ( w zależności od długości
przewożonego kontenera)
Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi
Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
Plastikowe błotniki nad kolami
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Centralny układ hydrauliczny z układem zabezpieczeń elektrohydraulicznych sterowany rozdzielaczem hydraulicznym ciągnika (dla ciągników z 3 parami wyjść hydraulicznych) realizujący funkcje:
Hydrauliczna blokada zawieszenia
Hydrauliczna blokada kontenera
Hydrauliczny wywrót z hydraulicznym przełączaniem hakowiec/wywrotka
Hydrauliczna rama haka
Świetlna informacja o położeniu hakowiec/wywrotka
Hak z automatycznym zabezpieczeniem kontenera i regulowana w dwóch położeniach
wysokością (przystosowanie do kontenerów wykonanych wg DIN 30722 i kontenerów
wg SS 3021
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
T285/1 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne ) :
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm do łączenia z transportowym zaczepem
ciągnika
Zaczep dyszla sztywny K80mm do łączenia z kulowym zaczepem ciągnika
Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø50mm do łączenia z zaczepami ciągnika -hitch, piton
fix
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Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią
Podpora dyszla teleskopowa z przetyczką
Boczne osłony przeciwnajazdowe
Skrzynka narzędziowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp. i regulatorem siły hamowania )
Wyjście na tył instalacji hamulcowej
Własny układ hydrauliczny, ze zbiornikiem oleju, pompą, przekładnią i wałem przekaźnika mocy, sterowany elektrycznie, przewodowo, z kabiny ciągnika trzema funkcjami
pojazdu ( blokada zawieszenia, ruch ramy haka, ruch ramy wychylnej )
Sterowanie elektryczne, przewodowe z kabiny ciągnika Centralnym układem hydraulicznym (układ wymaga stałego użycia jednej pary wyjść hydr z ciągnika )
Sterowanie elektryczne, przewodowe z kabiny ciągnika Centralnym układem hydraulicznym i wyjściem instalacji z tyłu przyczepy (układ wymaga stałego użycia jednej pary
wyjść hydr z ciągnika )
Para wyjść instalacji hydraulicznej z tyłu (do zasilania np. hydraulicznej klapy kontenera)
Stabilizator zawieszenia dla zoptymalizowania właściwości jezdnych ( komplet na jedną
oś )
Koło zapasowe luzem
Metalowe błotniki nad kołami
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
PB3100 Wyposażenie standardowe:
Podłoga: deska drzew iglastych – 45 mm
Osie: 3x9 ton (BPW)
Hamulce bębnowe
ABS (na dwóch osiach)
Zawieszenie mechaniczne (BPW)
Pneumatyczna instalacja hamulcowa z EBS: Knorr-Bremse
Hamulec postojowy – pneumatyczny
dodatkowe zasilanie modułu EBS ze świateł „stop”
Koła 235/75 R17,5 - 143/141J (12 sztuk)
Średnica oczka dyszla Ø40
Dyszel o długości: 2400 mm
Instalacja elektryczna 24V; zgodna z Regulaminem 48 EKG ONZ
Bariery przeciwnajazdowe; zgodne z dyrektywą: 89/297/EWG
Hydrauliczny system opuszczania/podnoszenia najazdów;
Mechanicznie regulowana szerokość najazdów;
Błotniki;
Chlapacze; zgodne z dyrektywą: 91/226/EWG
Uchwyty ładunkowe w podłodze: 14 sztuk
Nogi podporowe tylne: 2 sztuki
Kliny pod koła: 2 sztuki
Tablice wyróżniające
Oznakowanie konturowe
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Wyposażenie opcjonalne:
Podłoga: deska drzewa dębowego 45 mm
Wyposażenie dodatkowe:
Koło zapasowe – 1 sztuka
Tablice oznakowania ponadgabarytu (ze światłami obrysowymi)
Żółte światło ostrzegawcze – tzw.: „kogut”
Skrzynka narzędziowa (1 lub 2 sztuki) (~50l każda)
Poszerzenia podłogi + deski (sosna/świerk)
Kosz stalowy (~240 l) (np.: na deski poszerzeń)
Długość dyszla – inna niż 2400 mm
Dyszel z oczkiem Ø50
Kosz w przedniej części przyczepy – wysokość 500 mm (cztery warianty wykonania)
Wyciągarka hydrauliczna: uciąg 6500 kg (lub opcjonalnie: 8000 kg)

RC2100 Wyposażenie standardowe:
Podłoga: deski drzew iglastych – 45 mm
Osie na 60km/h, hamulce bębnowe
Zawieszenie mechaniczne resorowane
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa ALB
Hamulec postojowy ręczny na korbę
Zaczep dyszla: kulowy ø80
Podpora dyszla hydrauliczna, prosta, składana
Instalacja oświetlenia 12V
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Boczne zabezpieczenia (osłony )
Mechaniczny system opuszczania/podnoszenia najazdów z zabezpieczeniem przed
przypadkowym otwarciem
Nogi podporowe w tylnej części przyczepy
Uchwyty ładunkowe w podłodze: 11 sztuk
Kliny pod koła: 2 sztuki
Kosz w przedniej części przyczepy
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka: pomarańczowy RAL 2008
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Hydrauliczny system opuszczania i podnoszenia najazdów
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB Knorr,
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa ALB – 60 km/h
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z mechanicznym zaworem zabezp. )
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp. i regulatorem siły hamowania )
Zaczep dyszla sztywny ø50,
Zaczep dyszla obrotowy ø50,
Zaczep dyszla sztywny ø40,
Podłoga z desek dębowych 45 mm grubości
Poszerzenia podłogi obustronne + deski (sosna/świerk)
Wyciągarka hydrauliczna
Koło zapasowe: 1 lub 2
Zbiornik na wodę (30 l) z dozownikiem mydła
Skrzynka narzędziowa (~50 l)
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
RC2100 -1 Wyposażenie standardowe:
Podłoga: deski drzew iglastych – 45 mm
Osie na 60km/h, hamulce bębnowe
Zawieszenie mechaniczne resorowane
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły
hamowania
Hamulec postojowy ręczny na korbę
Zaczep dyszla: kulowy ø80
Podpora dyszla hydrauliczna, prosta, składana
Instalacja oświetlenia 12V
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Boczne zabezpieczenia (osłony)
Mechaniczny system opuszczania/podnoszenia najazdów z zabezpieczeniem przed
przypadkowym otwarciem
Nogi podporowe w tylnej części przyczepy
Uchwyty ładunkowe w podłodze: 11 sztuk
Kliny pod koła: 2 sztuki
Kosz w przedniej części przyczepy
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka: pomarańczowy RAL 2008
Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Hydrauliczny system opuszczania i podnoszenia najazdów
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z ręcznym regulatorem siły
hamowania
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z ALB
Instalacja hamulcowa hydrauliczna z regulatorem siły hamowania
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna z mechanicznym zabezpieczeniem
Instalacja hamulcowa kombinowana (pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna)
Instalacja hamulcowa kombinowana (pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z mechanicznym zaworem zabezp.)
Instalacja hamulcowa kombinowana ( pneumatyczna 2przewod.+hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezp. i regulatorem siły hamowania)
Zaczep dyszla sztywny ø50,
Zaczep dyszla obrotowy ø50,
Zaczep dyszla sztywny ø40,
Podłoga z desek dębowych 45 mm grubości
Poszerzenia podłogi obustronne + deski (sosna/świerk)
Wyciągarka hydrauliczna
Koło zapasowe: 1 lub 2
Zbiornik na wodę (30 l) z dozownikiem mydła
Skrzynka narzędziowa (~50 l)
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
RC2100 -2 Wyposażenie standardowe:
Podłoga: deski drzew iglastych – 45 mm
Osie na 60km/h, hamulce bębnowe
Zawieszenie mechaniczne resorowane
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa
Hamulec postojowy ręczny na korbę
Zaczep dyszla: obrotowy ø 50
Podpora dyszla mechaniczna, prosta, składana
Nogi podporowe w tylnej części przyczepy: stałe na najazdach
Instalacja oświetlenia 12V
Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
Boczne zabezpieczenia (osłony)
Mechaniczny system opuszczania/podnoszenia najazdów z zabezpieczeniem przed
przypadkowym otwarciem
Uchwyty ładunkowe: 10 sztuk
Kosz w przedniej części przyczepy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka: pomarańczowy RAL 2008
RC2100 -2 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):
Wkładka na pochyloną część podłogi
Koło zapasowe: 1 lub 2
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców

PC2100 Wyposażenie standardowe:
Wymiary wewnętrzne (dł./szer./wys.): 5100x2410x1000
Podłoga: 5 mm Hardox
Burty: 4 mm Domex
Osie: 2x9 ton (BPW)
Hamulce bębnowe
Zawieszenie pneumatyczne 2x9 ton (BPW)
Pneumatyczna instalacja hamulcowa z EBS: Knorr-Bremse
Dodatkowe zasilanie modułu EBS ze świateł „stop”
Koła 385/65 R22,5 (4 sztuki)
Zaczep dyszla ø50
Hydrauliczny siłownik wywrotu
Instalacja hydrauliczna wywrotu - dwuprzewodowa
Hydrauliczne złącze zasilające: 3/4” Hyva
Hydrauliczne złącze powrotne: 1” Hyva
Noga podporowa
Instalacja elektryczna 24V; zgodna z Regulaminem 48 EKG ONZ
Oznakowanie konturowe; zgodne z Regulaminem 48 EKG ONZ
Burty boczne otwierane manualnie dźwignią na ścianie przedniej (prawa strona - uchylna; lewa uchylna i otwierana na boki)
Burta tylna uchylna (otwierana automatycznie w momencie wywrotu)
Uchwyty ładunkowe w podłodze: 8 sztuk
Bariery przeciwnajazdowe; zgodne z dyrektywą: 89/297/EWG
Błotniki plastikowe: 4x1
Chlapacze; zgodne z dyrektywą: 91/226/EWG
Zderzak stały; zgodny z dyrektywą: 2006/20/WE
Liny ograniczające wywrot: 2 sztuki
Kliny pod koła: 2 sztuki
Podpora naprawcza pod skrzynią: 2 sztuki
Tablice wyróżniające
Uchwyty pociągowe (promowe): 2 sztuki
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej
trwałości i odporności na UV
Wyposażenie opcjonalne:
Pneumatyczna instalacja hamulcowa z EBS: Haldex
Hydrauliczne złącza: zasilanie / powrót – 1/2” (ISO 7241-1)
Wyposażenie dodatkowe:
Podest na ścianie przedniej
Koło zapasowe (1 sztuka)
Wciągarka koła zapasowego
Skrzynka narzędziowa (~50 l)
Zbiornik na wodę (30 l) z dozownikiem mydła
Plandeka okrywająca ładunek – zwijana listwą na bok
Łańcuch spinający słupki środkowe
Aluminiowa drabina (długość około 2 m) wraz z mocowaniem pod
podłogą
Łopata wraz z mocowaniem pod podłogą

PC2100-1 Wyposażenie standardowe:
Wymiary wewnętrzne (dł./szer./wys.): 5100x2410x1000
Podłoga: 4 mm Hardox
Burty: 3 mm Domex, Domex Wear
Osie: 2x9 ton (BPW)
Hamulce bębnowe
Zawieszenie pneumatyczne 2x9 ton (BPW)
Pneumatyczna instalacja hamulcowa z EBS: Knorr-Bremse
Dodatkowe zasilanie modułu EBS ze świateł „stop”
Koła 385/65 R22,5 (4 sztuki)
Zaczep dyszla ø50
Hydrauliczny siłownik wywrotu
Instalacja hydrauliczna wywrotu - dwuprzewodowa
Hydrauliczne złącze zasilające: 3/4” Hyva
Hydrauliczne złącze powrotne: 1” Hyva
Hoga podporowa
Instalacja elektryczna 24V; zgodna z Regulaminem 48 EKG ONZ
Oznakowanie konturowe; zgodne z Regulaminem 48 EKG ONZ
Burty boczne prawe – uchylne, otwierane manualnie dźwignią na ścianie przedniej
Burta boczna lewa – Hydroboard, otwierana/zamykana za pomocą siłowników hydraulicznych
Burta tylna uchylna (otwierana automatycznie w momencie wywrotu)
Uchwyty ładunkowe w podłodze: 8 sztuk
Bariery przeciwnajazdowe; zgodne z dyrektywą: 89/297/EWG
Błotniki plastikowe: 4x1
Chlapacze; zgodne z dyrektywą: 91/226/EWG
Zderzak stały; zgodny z dyrektywą: 2006/20/WE
Liny ograniczające wywrot: 2 sztuki
Kliny pod koła: 2 sztuki
Podpora naprawcza pod skrzynią: 2 sztuki
Tablice wyróżniające
Uchwyty pociągowe (promowe): 2 sztuki
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Wyposażenie opcjonalne:
Pneumatyczna instalacja hamulcowa z EBS: Haldex
Hydrauliczne złącza: zasilanie / powrót – 1/2” (ISO 7241-1)
Wyposażenie dodatkowe:
Podest na ścianie przedniej
Koło zapasowe (1 sztuka)
Wciągarka koła zapasowego
Skrzynka narzędziowa (~50 l)
Zbiornik na wodę (30 l) z dozownikiem mydła
Plandeka okrywająca ładunek – zwijana listwą na bok
Łopata wraz z mocowaniem pod podłogą
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PC2200 Wyposażenie standardowe:
Składany, przesuwny dach
Przesuwne kurtyny boczne
System napinający plandekę
Przesuwne słupy środkowe z możliwością demontażu
Wymiary wewnętrzne (dł./szer./wys.): 7800x2480x2970
Podłoga: wodoodporna, antypoślizgowa sklejka - 27 mm
Burty boczne i tylna: aluminium - 25 mm
Ściana przednia: aluminium - 25 mm (pełna na całej wysokości)
Dodatkowe wewnętrzne wzmocnienie ściany przedniej blachą do
wysokości 1000 mm
Wysokość burt bocznych i tylnej: 600 mm (środkowy profil celny)
Burty otwierane manualnie dźwigniami na słupach zabudowy
Stopnie wejściowe na tylnej burcie
Osie: 2x9 ton (BPW)
Hamulce bębnowe
Zawieszenie pneumatyczne 2x9 ton (BPW)
Pneumatyczna instalacja hamulcowa z EBS: Knorr-Bremse
Dodatkowe zasilanie modułu EBS ze świateł „stop”
Koła 265/70 R19,5 (8 sztuk)
Zawór podnoszenia/opuszczania z automatycznym powrotem do
pozycji „jazda”
Zaczep dyszla Ø50
Dyszel o regulowanej długości wysuwu: ±300 mm
Nogi podporowe: 3 sztuki
3 poziomy desek drewnianych pomiędzy słupami
Instalacja elektryczna 24V; zgodna z Regulaminem 48 EKG ONZ
Oznakowanie konturowe; zgodne z Regulaminem 48 EKG ONZ
Bariery przeciwnajazdowe; zgodne z dyrektywą: 89/297/EWG
Zderzak stały; zgodny z dyrektywą: 2006/20/WE
Błotniki plastikowe: 4x1/4
Chlapacze; zgodne z dyrektywą: 91/226/EWG
Odboje gumowe z boków i z tyłu
Uchwyty ładunkowe w podłodze: 18 sztuk
Uchwyty promowe: 4 sztuki
Kliny pod koła: 2 sztuki
Tablice wyróżniające
Dodatkowy ekspander napinający plandekę
Wyposażenie opcjonalne:
Pneumatyczna instalacja hamulcowa z EBS: Haldex
dwuskrzydłowe, stalowe drzwi tylne zamiast burty i plandeki tylnej
Wyposażenie dodatkowe:
Koło zapasowe (1 lub 2 sztuki)
Mocowanie na koło zapasowe z samochodu (zamiast jednego koła
zapasowego)
Wciągarka koła zapasowego (1 lub 2 sztuki)
Drabinka wejściowa (przy opcji z dwuskrzydłowymi drzwiami tylnymi)
Skrzynka narzędziowa (1 lub 2 sztuki) (~50l każda)
Zbiornik na wodę (30l) z dozownikiem mydła
Linka celna

WOZY PASZOWE

VMP-5S Wyposażenie standardowe:
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Profilowany zbiornik o wysokiej sztywności
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciagnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: teleskopowa mechaniczna
Oś jezdna niehamowana
Typ mieszadła : pojedyncze mieszadło ślimakowe
4 noże tnące o bardzo dużej wytrzymałości na ścieranie
Wymienne ostrza noży tnących
Dwa przeciwnoże w skrzyni zbiornika regulowane manualnie
Jedno okno dozujące umieszczone niesymetrycznie z przodu po prawej stronie
Okno dozujące z zasuwą sterowaną hydraulicznie
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Metalowy zsyp pod oknem
Osłona z materiału plandekowego w świetle okna dozującego regulująca i ograniczająca wysyp
System wagowy z wyświetlaczem LCD do monitorowania wagi załadunku.
Podest ze stopniami z obu stron wozu
Górna obręcz zabezpieczająca
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podestu, zsypów: czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania podwozia, zbiornika: zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Wał przekaźnika mocy do łączenia z ciągnikiem
VMP-5S Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Ruchoma górna obręcz zabezpieczająca
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
VMP-5T Wyposażenie standardowe:
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Profilowany zbiornik o wysokiej sztywności
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: teleskopowa mechaniczna
Oś jezdna niehamowana
Typ mieszadła : pojedyncze pionowe mieszadło ślimakowe
Noże tnące o bardzo dużej wytrzymałości na ścieranie
Wymienne ostrza noży tnących
Dwa przeciwnoże w skrzyni zbiornika regulowane manualnie
Okno dozujące z tyłu zasuwą sterowaną hydraulicznie
Metalowy zsyp pod oknem
System wagowy z wyświetlaczem LCD do monitorowania wagi załadunku.
Podest nad dyszlem ze stopniami z obu stron wozu i z poręczami zamocowanymi do
zbiornika
Ruchoma górna obręcz zabezpieczająca
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podestu, zsypów: czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania podwozia, zbiornika: zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
Wał przekaźnika mocy do łączenia z ciągnikiem
VMP-5T Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Dodatkowe okno dozujące z prawej strony
Dodatkowe okna dozujące z prawej i lewej strony
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające
VMP-10 Wyposażenie standardowe:
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Profilowany zbiornik o wysokiej sztywności
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciagnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: teleskopowa mechaniczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Instalacja oświetlenia
Typ mieszadła : 1-pionowe mieszadło ślimakowe
Wymienne docinające noże na mieszadle pionowym:
-3 przypodłogowe noże chromowo – wanadowo -wolframowe o bardzo dużej wytrzymałości na ścieranie
-6 noży górnych chromowo-wanadowych o podwyższonych właściwościach
Możliwość ustawiania noży tnących w 3 pozycjach
Dwa przeciwnoże w skrzyni zbiornika regulowane manualnie

Dwa okna dozujące z zasuwami sterowanymi hydraulicznie
Regulowane zsypy pod oknami
Osłony gumowe w świetle okien dozujących regulujące i ograniczające wysyp
System wagowy z wyświetlaczem LCD do monitorowania czasu pracy mieszadła, oraz
wagi załadunku.
Podest ze stopniami z obu stron wozu
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania podestu, zsypów: czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania podwozia, zbiornika: zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
VMP-10 Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne ) :
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Możliwość zmniejszenia objętości zbiornika o 2 m3 (do 8m3 objętości całkowitej) poprzez zdjęcie nadstawy 250 mm
Wał przekaźnika mocy do łączenia z ciągnikiem
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
VMP-10S Wyposażenie standardowe:
Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili zamkniętych
Profilowany zbiornik o wysokiej sztywności
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciagnika
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm
Rodzaj podpory dyszla: teleskopowa mechaniczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Typ mieszadła : pojedyncze zmodernizowane mieszadło ślimakowe
9 noży tnących o bardzo dużej wytrzymałości na ścieranie
Możliwość ustawiania noży tnących w dwóch pozycjach
Dwa przeciwnoże w skrzyni zbiornika regulowane manualnie
Napęd mieszadła 540min-1, z przekładnią redukcyjną I-biegową, liczba obrotów mieszadła -33min-1
Dwa okna dozujące umieszczone niesymetrycznie po bokach
Okna dozujące z zasuwami sterowanymi hydraulicznie
Gumowe zsypy pod oknami
Osłony z materiału plandekowego w świetle okien dozujących regulujące i ograniczające wysyp
System wagowy z wyświetlaczem LCD do monitorowania czasu pracy mieszadła, oraz
wagi załadunku.
Podest o regulowanej wysokości ze stopniami z obu stron wozu
Kolorystyka malowania podestu, zsypów: czerwony RAL3000 PRONAR
Kolorystyka malowania podwozia, zbiornika: zielony RAL6010 PRONAR
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
VMP-10S Wyposażenie dodatkowe ( opcjonalne ) :
Specjalny napęd mieszadła, 540min-1, z przekładnią redukcyjną II-biegową, liczba
obrotów mieszadła 25 min-1 –
na I biegu, 17min-1 – na II biegu
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Możliwość zwiększenia ilości docinających noży do 11 sztuk
Rodzaj dyszla: dyszel sztywny do łączenia z górnym zaczepem ciągnika
Rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem 40mm
Możliwość zmniejszenia objętości zbiornika o 2 m3 (do 8m3 objętości całkowitej) poprzez zdjęcie nadstawy 250 mm
Wał przekaźnika mocy do łączenia z ciągnikiem
Koło zapasowe
Kolorystyka malowania wg systemu oznaczania kolorów RAL CLASSIC do zastosowań
przemysłowych, przez
podanie napisu RAL CLASSIC i czterech cyfr z palety wzorców
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

WOZY ASENIZACYJNE

T314 Wyposażenie standardowe
Konstrukcja wozu ramowa jednoosiowa ze zbiornikiem przykręconym do ramy,
Rama wykonana z kształtowników zamkniętych,
Zbiornik ze stali o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych,
Wewnątrz zbiornika na obwodzie płaszczy przyspawane wręgi pierścieniowe usztywniające,
Podwójny spaw zbiornika od wewnątrz i z zewnątrz,
Zbiornik i rama ocynkowane ogniowo,
Otwierany tylny właz o średnicy 500mm,
Kompresor MEC 4000/M o maksymalnej wydajności 4350 L/min,
Manowakuometr,
Zasuwa tylna 4” otwierana hydraulicznie-sterowana z ciągnika,
Dwa dodatkowe króćce umieszczono po prawej i lewej stronie wozu, zaślepione i przygotowane do montażu zasuwy
ręcznej.
Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem-zaworem nadmiarowym
umieszczony na szczycie zbiornika,
oraz syfonem z wziernikiem i zaworem spustowym,
Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy ustawiony na 0,5 bar,
Wąż ssawny 4” (Ø110mm) o długości 6m z koszem ssącym umieszczonym na końcu,
Dwa wskaźniki napełnienia zbiornika w postaci wzierników,
Króciec spustowy w najniższym punkcie zbiornika,
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa,
Hamulec postojowy ręczny na korbkę,
Podpora dyszla: prosta mechaniczna teleskopowa,
Zaczep dyszla: obrotowy z okiem 50mm,
Instalacja oświetlenia 12V,
Przewód przyłączeniowy spiralny instalacji oświetleniowej,
Błotniki kół,
Kolorystyka malowania błotników, osi jezdnej i podpory-zielony RAL6010
T314 Wyposażenie dodatkowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Wał przegubowo teleskopowy-zwykły,
Wał przegubowo teleskopowy-szerokokątny,
Koło zapasowe luzem,
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T315 Wyposażenie standardowe
Konstrukcja wozu ramowa jednoosiowa ze zbiornikiem przykręconym do ramy,
Rama wykonana z kształtowników zamkniętych,
Zbiornik ze stali o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych,
Wewnątrz zbiornika na obwodzie płaszczy przyspawane wręgi pierścieniowe usztywniające,
Podwójny spaw zbiornika od wewnątrz i z zewnątrz,
Zbiornik i rama ocynkowane ogniowo,
Otwierany tylny właz o średnicy 500mm,
Kompresor MEC 5000/M o maksymalnej wydajności 6150 L/min,
Manowakuometr,
Zasuwa tylna 4” otwierana hydraulicznie-sterowana z ciągnika,
Dwa dodatkowe króćce umieszczono po prawej i lewej stronie wozu, zaślepione i przygotowane do montażu zasuwy
ręcznej.
Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem-zaworem nadmiarowym
umieszczony na szczycie zbiornika, oraz syfonem z wziernikiem i zaworem spustowym,
Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy ustawiony na 0,5 bar,
Wąż ssawny 4” (Ø110mm) o długości 6m z koszem ssącym umieszczonym na końcu,
Dwa wskaźniki napełnienia zbiornika w postaci wzierników,
Króciec spustowy w najniższym punkcie zbiornika,
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Hamulec postojowy ręczny na korbkę,
Rodzaj podpory dyszla: prosta mechaniczna teleskopowa,
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm,
Instalacja oświetlenia 12V,
Przewód przyłączeniowy spiralny instalacji oświetleniowej,
Błotniki kół,
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV
Kolorystyka malowania osi jezdnej i podpory-zielony RAL6010
T315 Wyposażenie dodatkowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Wał przegubowo teleskopowy-zwykły,
Wał przegubowo teleskopowy-szerokokątny,
Koło zapasowe luzem,
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się

T316 Wyposażenie standardowe
Konstrukcja wozu ramowa jednoosiowa ze zbiornikiem przykręconym do ramy,
Rama wykonana z kształtowników zamkniętych,
Zbiornik ze stali o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych,
Wewnątrz zbiornika na obwodzie płaszczy przyspawane wręgi pierścieniowe usztywniające,
Podwójny spaw zbiornika od wewnątrz i z zewnątrz,
Zbiornik i rama ocynkowane ogniowo,
Wewnątrz zbiornika przegroda „falochron”,
Otwierany tylny właz o średnicy 500mm,
Kompresor MEC 5000/M o maksymalnej wydajności 6150 L/min,
Manowakuometr,
Zasuwa tylna 4” otwierana hydraulicznie-sterowana z ciągnika,
Dwa dodatkowe króćce umieszczono po prawej i lewej stronie wozu, zaślepione i przygotowane do montażu zasuwy
ręcznej.
Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem-zaworem nadmiarowym
umieszczony na szczycie zbiornika,
oraz syfonem z wziernikiem i zaworem spustowym,
Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy ustawiony na 0,5 bar,
Wąż ssawny 4” (Ø110mm) o długości 6m z koszem ssącym umieszczonym na końcu,
Dwa wskaźniki napełnienia zbiornika w postaci wzierników,
Króciec spustowy w najniższym punkcie zbiornika,
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa,
Hamulec postojowy ręczny na korbkę,
Rodzaj podpory dyszla: prosta mechaniczna teleskopowa,
Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm,
Instalacja oświetlenia 12V,
Przewód przyłączeniowy spiralny instalacji oświetleniowej,
Błotniki kół,
Kolorystyka malowania osi jezdnej, i podpory-zielony RAL6010,
T316 Wyposażenie dodatkowe
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa
Instalacja hamulcowa hydrauliczna
Wał przegubowo teleskopowy-zwykły,
Wał przegubowo teleskopowy-szerokokątny,
Koło zapasowe luzem,
Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się
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ZAPEWNIAMY:
Kompleksowądiagnostykę
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Przeglądygwarancyjneipogwarancyjne
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Pogotowie serwisowe:
+ 48 85 682 71 28 / 682 71 20
+48 85 582 71 14 / 682 71 55
+ 48 85 682 71 43
e-mail: serwis@pronar.pl

DILERZY

Województwo dolnośląskie
AGROTIMH Tomasz Iwaszkiewicz
58-214 Oleszna, ul.Ślężna 47
tel./fax 74 893 71 70
JASKOT Sp. J. T. Jaskot, G. Jaskot
59-818 Siekierczyn 267
tel. 75 724 44 03, fax 75 724 43 33
STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Bogucin k.Poznania
ul. Gnieźnieńska 99
62-006 Kobylnica
tel. 71 795 03 40, 71 795 03 41
fax 71 795 03 14
AGRARADA Sp. z o.o.
Brzezimierz 12, 55-216 Domaniów
tel. 71 392 21 94, fax: 71 394 70 25
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
59-220 Legnica ul. Nasienna 6
tel. 76 850 58 76

Województwo kujawsko-pomorskie
PRODEX
88-200 Radziejów Kujawski, ul. Rolnicza 16
tel. 54 285 36 43, fax 54 285 43 00
e-mail: zralczyk@wp.pl
AGROMA
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul. Bojowników o Wolność i Demokrację 15
tel. 52 388 82 20, fax 52 388 57 02
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa Janusz
Borysiak
87-300 Brodnica, ul. Podgórna 65a
tel. 56 697 07 65, 56 697 61 56
fax: 56 697 61 56
Firma Handlowa AGROPOL Marcin Kowalczyk
87-707 Zakrzewo, ul. Kujawska 11
tel. 54 272 05 23, fax 54 272 02 19
agro-pol@wp.pl
HURTOWNIA Rolnik s.j.
88-320 Strzelno, ul. Towarowa 2
tel. 52 31 89 351
Hurtownia Olejów i Paliw „OLKOP”
Gabriel Kropkowski
Frydrychowo, 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 01 70, kom: 668 398 835
NAROLKO Sp. z o.o.
87-500 Rypin, ul. Dojazdowa 11
tel. 668 189 762

Województwo lubelskie
Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych
21-302 Kąkolewnica Wschodnia, Turów 235
tel. 83 352 51 34, fax: 83 352 50 00
e-mail: leszekkomon@op.pl
VINETA Spółdzielnia Pracy
21-500 Biała Podlaska, ul. Handlowa 3
tel. 83 343 51 32, fax 343 23 97
vineta@onet.pl
P.H.U. FINO Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Rampa Brzeska 7
tel. 82 565 51 32
ROLTEX Sp. z o.o.
22-300 Krasnystaw, ul. Lwowska 143b
tel. 82 576 43 43, fax 83 576 67 45
roltex@box43.pl
MEGA Zborowski M. Gajowy P. sp.jaw.
21-400 Łuków, ul. Warszawska 90
tel. 25 798 81 98
AGRONOM
21-200 Parczew, Jasionka 102
tel: 83 355 05 22
ARPIS Sp. z o.o.
22-630 Tyszowice, ul. Wielka 96
tel. 84 661 93 80
SAVONA Sp. z o.o.
Rudnik Szlachecki, 23-212 Wilkołaz
tel. 81 821 55 99

Województwo lubuskie
AGROVOL Sp. z o.o.
66-100 Sulechów, ul. Kruszyna 11
tel. 68 455 50 57, fax 68 455 50 56
agrovol@wp.pl
PHU Mirosława Zawadzka
Radoszyn 78, 66-213 Skąpe
tel.kom: 601 967 277,
tel. 68 341 92 25, fax: 68 34191 22
Agroma sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Aleja 11 listopada 156
tel. 95 722 53 59

Województwo łódzkie
P.P.H.U. FARMASZ s.c.
95-060 Brzeziny, Koluszki Stare 28
tel/fax 46 874 37 06
info@farmasz.neostrada.pl
ZIMEX H. i C. Zimoch
99-100 Łęczyca, Leszcze 29
tel 24 721 43 83, zimex50@op.pl
AGROPLUS
99-400 Łowicz, ul. Poznańska 158
tel. 46 837 47 85, asoc.zaborowski@wp.pl
AGROMA
99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 42
tel. 24 355 32 39, fax 24 355 32 06
agroma@agroma.kutno.pl
AGROSKŁAD Sp.J.
97-300 Ujazd Józefin 39
tel. 44 719 35, 44 719 20 29, 44 719 24 88 w.15
AGROHANDEL
99-300 Kutno, Woźniaków 19a
tel./fax 24 355 78 50
Rolsad sc
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 4
tel. 46 814 65 40
PPH HYDRO-MASZ, Sęcerski sp.j.
Zapole, 79/5, 98-275 Brzeźno
tel. 43 820 38 95, kom: 504 197 160
Rad-Masz, Oratyński Radosław
26-300 Opoczno, ul. Rzeczna 16
tel. 44 755 35 66
ROLTECH, 26-332 Sławno Kozenin 53b
KAMPANIA LEŚNA
96-100 Skierniewice
tel. 607 949 673
ROLTECH
26-332 Sławno Kozenin 53B
tel. 44 610 22 22

Województwo mazowieckie

ROLMECH Sp. z o.o.
09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 41b
tel. 23 662 52 98, fax 23 661 39 89
ROLMECH
Biuro handlowe Zakład Błonie
05-870 Błonie, ul. Sochaczewska 64c
tel. 22 796 33 40,fax 22 725 46 30
ROLMECH Zakład w Węgrowie
07-100 Węgrów, ul. T. Kościuszki 153
tel.25 792 59 27, fax 25 792 30 23
ROLMECH Sp. z o.o.
09-200 Sierpc, ul. Kilińskiego 24
tel./fax: 24 275 49 44
„ROLBRAT” s.c.
06-425 Karniewo, Żabin Karniewski 39
tel. 29 69118 20, 29 69110 55
AUTO-AGRO
08-110 Siedlce, ul. Floriańska 80
tel./fax 25 644 67 92
e-mail: auto-agro@nissan.com.pl
AGROMASZ Sp. z o.o.
07-411 Rzekuń, Kolonie 3
tel./fax 29 761 75 39
e-mail: biuro@agromasz.pl
Zakład Usługowo-Handlowy Krzysztof Królik
08-400 Garwolin, ul. Mazowiecka 47
tel./fax: 25 684 37 56
e-mail: zuhkrolik@o2.pl
Polagra sp.j. Jan Korneluk Tadeusz Rzeszowski
09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 8
tel./fax 23 661 33 69, kom: 601 226 700
e-mail: pol-agra@pol-agra.com.pl
WARPOL-AGRO
Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa
08-130 Kotuń, Broszków 27B
tel. 25 64146 02, fax: 25 641 46 51
STOMIL SANOK, Agroma Ciechanów
06-400 ciechanów, ul. Mławska 1
tel. 23 672 20 95
PPHU ALDO sp. j.
07-430 Myszkoniec, ul. Stefanowicza
tel. 29 77 21 981/fax 29 76 00 622
ROLTECH
06-120 Winnica, Poniaty Wielkie 13
tel. 23 684 20 50, 23 684 40 20
PHU REMONT Władysław Rękas
Chylice, ul. Starochylicka 26
05-510 Konstancin-Jeziorna
AGROBARD Sp.J.
Oblas 25b 26-650 Przytyk
Tel.48/618 09 17
Fax 48/618 00 14
PIOMAR Agro – Tech
Ul. Worowska 3B 05-600 Grójec
Tel.48 /670 37 21
AGROSERWIS MAZOWSZE
Goślice 45A 09- 410 Płock
Tel.Fax 24/366 66 93

URSON Zdzisław Wróbel
34-122 Wieprz 225
tel. 33 875 51 29, kom: 601 914 404

Województwo podlaskie
MARPASZ
Korytki 6, 18-420 Jedwabne, tel./fax 86 217 25 70
AGRO ROLNIK Sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kościelna 10
tel. 86 217 61 23
e-mail: agrorolnik@lomza.com
Firma Handlowa Ramotowski sp. j.
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46
tel. 86 278 39 45

Województwo opolskie

AGRO-MASZ s.c., A. Smyk, J. Smyk
48-303 Nysa, ul. Kruczkowskiego 5
tel. 77 435 89 81, 77 433 11 67
DAMAR Sołyga-Sip
45-115 Opole, ul.Św.Anny 21
tel. 77 453 67 51, fax: 77 454 40 16, 77 445 58 79
e-mail: info@damar-ciągniki.pl
Agrocentrum Barbara Buchta
46-300 Olesno, ul. Rolnicza 2
tel./ fax 34 358 37 86
AGROCENTRUM Sp. z o.o.
Olszowa, Księży Las 1
tel. 77 405 68 00
KOMAGRO G.PILCH, P.MAZUREK s.c.
48-130 Kietrz, ul. Rociborska 109
tel. 77 471 17 65

Województwo podkarpackie
AGROMA Sp. z o.o.
35-206 Rzeszów, Al. Gen. L. Okulickiego 14
tel. 17 863 35 15, fax 17 863 34 90
agroma@etobres.com.pl
ROL-MECH Sp. z o.o
37-550 Radymno, ul. Słowackiego 17
tel./fax 16 628 22 66
rolmech@pro.onet.pl
FHU ROL-BUD JOLANTA BODZIUCH
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1-go Maja 27
tel. 13 461 29 72, kom: 606 559 774

Województwo pomorskie
Z.H.U.P. AGROS TJ, Jan i Tadeusz Szwarc sp. j.
83-120 Subkowy, ul. Wodna 6
tel./fax 536 86 06
AGRIPEL Sp. z o.o.
83-130 Pelplin, ul. Strzelnica 4
tel. 58 536 00 92, fax 58 536 16 61
CEMAROL
ul. Główna 89, 76-251 Kobylnica
tel. 59 725 22 22, Fax: 59 842 85 58
ROLTOP Sp. z o.o.
Cedry Małe, ul. Wiślana 4
83-020 Cedry Wielkie
tel. 58 683 6115, fax: 58 683 63 22

Województwo małopolskie

Województwo śląskie

IMPORT-EXPORT Zdzisław Stanik,
34-730 Mszana Dolna,
Starowiejska 24A, tel. 18 33 10 582
AGROMA Rzeszów oddz.
31-422 Kraków, ul. Powstańców 127
tel. 12 681 10 70, fax 12 681 10 50
JACHOWICZ Sp. z o.o.
30-732 Kraków, ul. Biskupińska 21
tel. 12 653 17 27, tel./fax 12 653 19 29
Zakład Zaop. Ogrod. i Rolniczego WIA-LAN
D.Langer, A.Wiatr Sp.J.
33-100 Tarnów, ul. Hodowlana 9
tel. 14 629 30 70, kom: 603 814 401
AGRO STANEK
32-104 Koniusza, Posądza 125
tel. 12 386 96 37
FHU Maszrol
Poręba Górna 107, 32-340 Wolbrom
tel. 41 383 18 85, kom: 608 355 570

AGROMA
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 36
tel. 32 284 48 62, fax 32 284 48 83
agromah3@neostrada.pl
AGROSPEC s.c.
42-151 Waleńczów, ul. Częstochowska 49
tel. 34 318 7131, fax 34 318 71 00
biuro@agrospec.pl
AGROKOMPLEKS P.P.H.
Ochaby Wielkie, ul. Główna 173, 43-430 Skoczów
tel. 33 853 56 10
Hbt sp.j.
42-425 Kroczyce, ul. Armii Ludowej 76
tel./ fax 34 315 21 20

Województwo świętokrzyskie
P.P.H.U. Marian Kisiel
26-008 Górno, Górno 88, tel./fax 41 302 32 10
e-mail: kisiel@kisiel.info

AGROMA
25-801 Kielce, ul. Krakowska 293
tel. 41 345 16 21, fax 41 345 03 60
e-mail: agroma@agroma.kielce.pl
A.R. Chmielewski s.c.
27-641 Obrazów, Kleczanów 155
tel. 15 836 60 38 fax 15 836 64 09
archmielewski@interia.pl
P.U.H. ROLMA
29-100 Włoszczowa, ul. Wola Wiśniowa 102
tel. 41 394 25 43, kom. 604 128 665
ROLTECH
25-146 Kielce, ul. Leśniówka 72a
tel. 41 361 50 31

Województwo warmińsko-mazurskie
STAGROL WARMIA
11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 36
tel/fax 89 616 16 09, fax 89 616 26 41
e-mail: info@stagrol.pl, beataspirydowicz@wp.pl
Zakład Usług Motoryzacyjnych
Juchniewicz & Piotrowski s.c.
11-520 Ryn, ul. Partyzantów 16
tel. 87 421 82 80, fax 87 428 67 57
zum_gizycko@date.pl
AMAROL Andrzej Robert Makarewicz
12-250 Orzysz, ul. Wierzbińska 411/46
tel. 662 840 503
Agromex Krystochowicz sp.j.
13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza 15
tel. 56 47 43 727
Przedsiębiorstwo „Romanowski”
Sędławki 24, 11-200 Bartoszyce
tel./fax 89 762 31 94
Agroserwis sp. z o.o.
14-400 Pasłęk, ul. Bohaterów Westerplatte 55a
tel. 55 248 10 64, fax: 55 248 10 76
P.H.U. AGROMAR Marcin Wiktorowicz
14-240 Susz, ul. Iławska 50
kom: 512 854 733
Euro-Agro Invest,
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8
tel. 667 959 207
EURO-AGRO INVEST
11-700 Mrągowo
ul. Przemysłowa 9
tel. 667 959 207
PPHU ALDO sp. jawna
11-700 MRĄGOWO
ul. Olsztyńska 13A
tel./fax: 89 74 10 098

Województwo wielkopolskie

Centrum Sprzedaży Maszyn Rolniczych
ul. Parkowa 2, Sielinko, 64-330 Opalenica
tel./Fax 61 447 60 60
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGRO-RAMI
63-322 Gołuchów, Kościelna Wieś, ul. Poznańska 19
tel. 62 76 16 215, fax 76 16 214
PPH DOL-MOT Lucjan Dopierała
62-600 Koło, ul. Toruńska 117
tel. 63 272 24 08
TADEX T. Ubysz
62-860 Opatówek, ul.Helleny 10-12
tel. 62 761 84 45, fax 62 761 84 44
TORAL Elżbieta Krupa
63-800 Gostyń, ul. Poznańska 65, tel/fax 65 575
16 07
e-mail: biuro@toral.com.pl
AGROMA-Wągrowiec S.A.
62-100 Wągrowiec, ul. Rogozińska 1
tel. 67 262 08 26, fax 67 268 55 60
e-mail: biuro@agroma-wagrowiec.pl
„AGROMA” S.A. Poznań
Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99
62-006 Kobylnica
tel. 61 871 57 03, 871 57 02, fax: 61 876 72 62
ELID Lidia Kaczmarek
62-302 Węgierki k/Wrześni Gutowo Wielkie 1A
tel./fax: 61 436 21 58, 61 436 39 30

AGROMARKET Ewa Skrzypczak
Jaryszki 4, 62-023 Gądki
tel. 61 663 96 02, 61 663 89 69
DAMIAN Sp. jaw.
63-200 Jarocin
tel./fax: 62 747 84 60, kom: 605 781 178
AGRO MIG sp. jawna
62-700 Turek, ul. Polna 4A,tel.63 289 34 30
EWPA AGRI
ul. Poznańska 152, 62-052 Komorniki
Tel stacjonarny: +48618107513 w 412
Komórkowy: +48603666994
Mail: info@ewpa-agri.pl
AGROMEP sp z o.o.
64-000 Kościan, ul. Gostyńska 71
tel. 655 110 909, fax/655 110 908
AGRO MIG sp jawna
62-700 Turek, ul. Polna 4A
tel.63/2893430

CEDRY MAŁE

ROMANOWSKI

AGRIPEL

ROLTOP

AGROSERWIS
GRYFICE

PASŁĘK

AGRIPEL
PELPLIN

EURO- AGRO INVEST

AGROMAR
SĘPULNO KRAJEŃSKIE

KANIA

KOWALEWO
POMORSKIE
OLKOP

PYRZYCE

Województwo zachodnio-pomorskie

NAROLKO Sp. z o.o.
FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY
PPHU ALDO
FABRYCZNY PUNKT SPRZEDAŻY BRAŃSK
ANDRZEJEWO

AGROMA sp. zo.o.
INOWROCŁAW

AGROKOM Sp. z o.o.
Kłos 28C, 76-004 Sianów
tel. 94 318 50 22, fax: 94 318 60 82
EXPORT IMPORT Halina Kania
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 39
tel. 67 250 07 30, fax: 67 250 07 33
P.H.U ROLGWAR Sp. z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński, ul. Gdyńska 28
tel./fax: 91 578 26 22
POMTOR
72-200 Nowogard, ul. Bohaterów Warszawy 71
tel. 91 392 05 24
e-mail: pomtor@pomtor.kkdf.pl
R0L-MIX Sp. z o.o.
Koszalin, ul.Szczecińska 65
tel: 94 346 31 22, 94 342 27 30
e-mail: masz.rol@rolmix.com.pl
AGROLEX Sp. z o.o.
74-200 Pyrzyce, ul.Głowackiego 22
tel. 91 570 20 30

PŁOŃSK

ROLTECH

AGROMEP sp. zo.o.
EWPA AGRI
AGROMED
AGRO-MIG

PARCZEW

HYDRO-MASZ

AGRONOM

OSADKOWSKI-CEBULSKI

ROLTECH

TAKS-POL

AGRORADA

ROLTECH

SAVONA
ARPIS

MASZROL

FABRYCZNE PUNKTY SPRZEDAŻY
URSON

FPS Jaszczołty 44, 17-315 Grodzisk
trasa Siemiatycze-Ciechanowiec
tel. kom: 506 718 313, 503 191 144

ROL-BUD

FPS Wasilków,
ul. Ks. W. Rabczyńskiego 1
tel. kom: 501 445 774
512 368 525
FPS Koszarówka
Koszarówka 38
19-203 Grajewo
tel. kom: 501 543 843, 500 099 189
FPS Sztabin, 16-310 Sztabin,
ul. Augustowska 94a
tel. kom: 506 718 327, 506 718 116
FPS Brańsk, 17-120 Brańsk,
ul. Armii Krajowej 2
tel. kom. 509 179 368, 509 142 825
FPS Andrzejewo,
07-305 Andrzejewo Kolonie 67A
tel. kom: 509 510 110, 509 777 551

Dariusz Szymański
Przedstawiciel Handlowy
501 206 675
dariusz.szymanski@pronar.pl
podlaskie, mazowieckie

Zbigniew Milewski
Przedstawiciel Handlowy
510 284 371
zbigniew.milewski@pronar.pl
kujawsko - pomorskie,warmińsko - mazurskie

Erwin Kowalski
Przedstawiciel Handlowy
501 543 950
erwin.kowalski@pronar.pl
świętokrzyskie, łódzkie

Robert Woldański
Przedstawiciel Handlowy
510 925 646
robert.woldanski@pronar.pl
pomorskie, zachodnio-pomorskie

Tomasz Nakonowski
Przedstawiciel Handlowy
501 206 773
tomasz.nakonowski@pronar.pl
wielkopolskie

Marek Gliwa
Przedstawiciel Handlowy
506 717 720
marek.gliwa@pronar.pl
lubelskie, podkarpackie

Jarosław Janasz
Przedstawiciel Handlowy
506 718 326
jaroslaw.janasz@pronar.pl
dolnoślaskie, lubuskie, opolskie

Grzegorz Sroka
Przedstawiciel Handlowy
519 147 541
grzegorz.sroka@pronar.pl
małopolskie, śląskie

www.pronar.pl

Dane techniczne zawarte w katalogu dotyczą różnych kompletacji wyposażenia
występujących zarówno w wersjach standardowych, jak i ponad standardowych.
Ze względu na stały proces udoskonalania produktów dane te mogą ulec zmianie.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian bez wcześniejszego informowania. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

DILER:

Pronar Sp. z o.o. 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A, tel./fax: +48 85/681 63 29, 681 64 29, fax: +48 85/681 63 83

