OSPRZĘT OFEROWANY DO ŁADOWACZY CZOŁOWYCH Z MOCOWANIEM EURO LUB SMS

NOWOŚĆ!

CZERPAK Z ZĘBAMI
L = 1,80 [m]
Przeznaczony m. in. do załadunku i rozładunku oraz przewożenia
materiałów sypkich, zleżałych, żwiru lub ziemi. Wymienne,
kute zęby przykręcane do lemiesza pozwalają również na
wykorzystania czerpaka do spulchniania lub zgarniania gleby.

Czerpak 4 w 1

NOWOŚĆ!

2 cyl. L = 1,80 [m]
Czerpak 4 w 1 łączy w sobie funkcje czerpaka z zębami,
tarczy zgarniającej i chwytaka co pozwala na szeroki
zakres prac bez konieczności wymiany narzędzia
roboczego.
Przeznaczony jest do załadunku i rozładunku oraz
przewożenia materiałów sypkich, zleżałych, żwiru
lub ziemi. Dzięki przykręcanym do lemiesza, kutym
zębom czerpak może służyć do spulchniania lub
zgarniania gleby.
Ruchoma, górna część czerpaka sterowana za pomocą dwóch siłowników pozwala na przekształcenie go
w chwytak do materiałów sypkich, ziemi, liści itp., a zastosowanie bocznych zębów na chwytanie i transport
przedmiotów walcowych. Wyładunek przez dno zwiększa wysokość wysypywania oraz umożliwia bardziej
równomierne wysypywanie ładunku.
Zastosowanie dwóch wewnętrznych lemieszy pozwala na wykorzystanie otwartego czerpaka do zgarniania
i równania powierzchni.
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CHWYTAK DO KISZONKI TYPU „KROKODYL” PRO
2 cyl. L = 1,50 [m] L = 1,80 [m]
Chwytak do kiszonki typu „Krokodyl” przeznaczony jest do
załadunku oraz rozładunku obornika, kiszonki. Zmodernizowana
konstrukcja zwiększa stabilność uchwytu oraz poprawia
komfort i precyzję pracy. Pełna ściana tylna chwytaka, zęby
boczne oraz gęsto umieszczone zęby dolne i górne zabezpieczają
transportowany materiał przed wypadaniem. Dużej mocy
siłowniki hydrauliczne gwarantują silny zacisk. Kute zęby górne
i dolne zapewniają dużą wytrzymałość osprzętu pracującego
w niekorzystnych warunkach.

CHWYTAK DO BEL OWIJANYCH FOLIĄ PRO

NOWOŚĆ!

2 cyl. ø 100 – 140 [cm]
Chwytak do bel przeznaczony jest do załadunku oraz
rozładunku bel z siana i słomy oraz bel z siano-kiszonką
o średnicy od 100 do 140 cm. Dzięki dwóm, niezależnym
siłownikom obie łapy chwytaka równomiernie i jednocześnie
obejmują belę. Zmodernizowana konstrukcja narzędzia
roboczego zwiększa stabilność uchwytu oraz poprawia
komfort i precyzje pracy.

NOWOŚĆ!

WIDŁY DO BEL Z 3 PALCAMI
Q = 1000 [kg]
Widły do bel przeznaczone są do załadunku i rozładunku oraz
transportu bel słomy, siana, itp. Wykorzystanie trzech kutych
palców gwarantuje stabilność transportowanego ładunku.
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