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Multizłącze pozwala na podłączenie lub odłączenie wszystkich 
przewodów hydraulicznych ładowacza przy użyciu jednej dźwigni, 
a tym samym na szybszą i bardziej komfortową obsługę maszyny.

Dane techniczne oraz materiały graficzne mają charakter poglądowy. Niektóre z podanych elementów wyposażenia mogą być opcjonalne i nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego.  
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat naszych produktów prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym lub z przedstawicielami sieci dealerskiej.

NOWOŚĆ!

Lista ciągników współpracujących z poszczególnymi typami ładowaczy dostępna na naszej stronie internetowej,  
u dealerów lub w naszym Dziale Handlowym.

W ofercie dostępne również ładowacze czołowe Ł-103, Ł-104, Ł-106, Ł-106A, Ł-107, Ł-107A, Ł-108, Ł-109, Ł-110 o udźwigu  
200-2800 kg i wysokości podnoszenia 1.8-4.74 m wraz z osprzętem do wszystkich typów ciągników rolniczych oraz spychacze czołowe. 

Opcje dodatkowe:

Pojedynczy lub podwójny amortyzator hydrauliczny zwiększa komfort pracy oraz 
żywotność ładowacza i ciągnika poprzez tłumienie drgań wywoływanych zmianami 
ciśnienia w siłownikach hydraulicznych spowodowanych np. przejazdami po nierównej 
nawierzchni.

Inny niż czarny kolor ładowacza czołowego.

DEALER

NOWOŚĆ!
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Ładowacz czołowy służy do szybkiego i wygodnego załadunku oraz rozładunku, a także innych 
prac przeładunkowych w gospodarstwach rolnych, sadowniczych, rolno-sadowniczych oraz  
w przedsiębiorstwach komunalnych. Szeroki wachlarz narzędzi roboczych sprawia, że jest to maszyna 
uniwersalna i wielofunkcyjna.

Nowoczesne wzornictwo oraz najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w ładowaczach czołowych PRO zwiększają jego 
trwałość oraz walory użytkowe. Maszyna dedykowana jest dla najbardziej wymagających Klientów ceniących sobie najwyższą 
jakość wykonania oraz chcących korzystać z najnowszych osiągnięć techniki.  

Naszym Klientom oferujemy 4 modele ładowaczy czołowych PRO:
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 Nazwa Udźwig 
[kg]

Wysokość 
podnoszenia 

[m]

Masa 
[kg]

Moc silnika ciągnika  
współpracującego z ładowaczem 

[KM]
Ł-104 PRO 1200 3.25 550 50-70
Ł-106 PRO 1650 3.40 590 60-80
Ł-106A PRO 1650 3.60 635 70-110
Ł-108 PRO 1650 4.00 700 95-150

Dwie niezależne stopki ładowacza zwiększają stabilność i bezpieczeństwo 
podczas montażu i demontażu maszyny nawet na nierównym terenie.
Samozatrzaskowa ramka szybkomocująca w systemie EURO lub SMS 
pozwala na podłączenie narzędzi roboczych bez konieczności wysiadania  
z ciągnika.

Zmodernizowany kształt prostowodów zwiększa zakres obrotu ramki 
gwarantując większy kąt pracy narzędzi roboczych.

Szybkie i sprawne zaczepianie i odczepianie  ładowacza 
od ciągnika dzięki słupkom najazdowym.

Zastosowanie osłony elementów hydraulicznych, tj. zaworu zwrotnego 
zabezpieczającego instalacje hydrauliczną przed przeciążeniem oraz 
elektrozaworu trzeciej sekcji ładowacza, przedłuża ich trwałość  
i minimalizuje ryzyko uszkodzenia podczas eksploatacji maszyny. 

Umieszczenie przewodów 
hydraulicznych pod 
ramionami wysięgnika 
zabezpiecza je przed 
uszkodzeniem.

Rozdzielacz hydrauliczny  
z funkcją pływającą 
umożliwia „kopiowanie 
terenu”.

System samopoziomowania narzędzi roboczych umieszczony pod 
osłoną prostowodów zapewnia stabilną pracę oraz zapobiega 
niekontrolowanemu wysypywaniu ładunku podczas pracy z maszyną.

Osłona maski ciągnika 
zapewnia dodatkową 
ochronę przed uszkodzeniem. 

Umieszczone na ramce szybkozłącza ułatwiają podłączenie hydrauliki 
narzędzi roboczych.

Sterowanie 
wszystkimi sekcjami 
ładowacza przy użyciu 
jednego joysticka 
(2, 3-sekcyjnego) 
renomowanych włoskich 
producentów.
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