FRONTHIDRAULIKA
FS-4

TARTOZÉK
BDR 1.4

•

Leállítható vagy fix építésű fronthidraulika max. 190 lóerős
traktorokhoz, 2800 kg vagy 4800 kg emelőerővel

•

Rögzítőkonzol kombinálható hóekecsatlakozólappal

• Talajnyomásszabályozás az optimális súlyelosztás
érdekében a traktor elején felszerelt eszköz és a jármű elülső
tengelye között

•

Külső, elektromos ELC ergo hidraulikavezérléssel
kombinálható, kezelőfelülettel közvetlenül a fronthidraulikán

• Több traktortípushoz igény esetén frontkardánkihajtással is
szállítható

•

A teherelosztás fokozatmentes beállítása potentiométeren
keresztül, akár 5 munkaeszköz beállításainak mentésével

•

Optimális vonóerő és talajkímélés kaszálásnál, talajlazításnál
és hóeltakarításnál

FRONTHIDRAULIKA
FSK-18

•

70 lóerős traktorokhoz, 1800 kg emelőerővel

•

Fix építésű

•

Külső, elektromos ELC ergo hidraulikavezérléssel
kombinálható, kezelőfelülettel közvetlenül a fronthidraulikán

• Több traktortípushoz igény esetén frontkardánkihajtással is
szállítható

HÓTOLÓLAP
DRS-M

EURO Gr. 3 vagy 5 csatlakozólappal, eredeti HAUER
felfogatással, VSS-A-val és VSS-B-vel

•

3-pontos felfogatással

•

Kommunális háromszög felfogatás

•

Különböző kerekes és udvari rakodók csatlakoztatási
keretével

•

Egyedi kivitelezéssel

HÓEKE
VARIO VS-L

•

Ideális járdák és keskeny utak tisztításához

•

•

•

Kis traktorokkal és kommunális járművekkel történő hóeltakarításhoz

Könnyű hóeke profi bevetéshez kis mennyiségű lehullott hó
esetén

Ideális kereszteződések, beállókkal és parkolókkal teli
utcákhoz

•

SRS-2 L kétrészes vagy SRS-3 L háromrészes

•

Kétrészes Vario-hóeke

•

Lapmagasság: 680 mm
Szélesség: 1200 - 2000 mm

•

Lapmagasság középen / széleken: 850 / 1000 mm
Szélesség: 2400 - 3200 mm

•

Lapmagasság középen / széleken: 890 / 1000 mm
Szélesség: 2400 - 3200 mm

CSATLAKOZTATÁSI
LEHETŐSÉGEK HÓEKE

•

HÓEKE
SRS-L

HÓTOLÓLAP
HS

HÓEKE
SRS

•

Ideális bekötőutak, utak és parkolók tisztításához

•

•

Lapmagasság középen / széleken: 750 / 850 mm
Szélesség: 2000 - 3000 mm

Vastagabb hótakaró esetén ideális, igényes, profi
használatra

•

SRS-2 kétrészes vagy SRS-3 háromrészes

•

Lapmagasság középen / széleken: SRS-2 1050 / 1220 mm,
SRS-3 1200 / 1400 mm
Szélesség: 2800 - 3600 mm

HÁTSÓ VONÓLAP
HP-2461

SÓ-ÉS KŐSZÓRÓ
TS-2

•

Tartályűrtartalom: 1 m³ / 1,5 m³

•

Szórásszélesség: 1- 8 m

•

Szorosan a traktorhoz illeszthető az optimális súlyeloszlás
érdekében

•

A tartály horganyzott és lakkozott, a szórótányér és az
irányítólemez V4A rozsdamentes acélból készült

•

Vidéki, erdei, kommunális utak kialakítására és karbantartására

•

Rendkívül stabil és robusztus kivitel a legnehezebb
munkaterületekhez

•

Hidraulikus állítási lehetőség a mindenkori munkaigényhez
alkalmazkodva: oldalállítás, kilengés, vízszintes állítás,
központi támasztókerék állítás (opcionális)

•

Lapszélesség: 2400 mm, lapmagasság: 610 mm

•

Igény szerint szélesítések és terelőlemezek (ferde / egyenes)
hozzáférhetők

•

Opcionális vezérlési lehetőségek: elektromágneses átkapcsolószelep a planírozólapon választás szerint joystickvezérléssel, olajellátás kardánhajtású szivattyúval és olajtankkal a
planírozólapon szállítható

TERMÉK

ISMERTETŐ

A MÚLTON ALAPULÓ INNOVÁCIÓ A MINDENNAPOKÉRT.

HOMLOKRAKODÓ
XB BIONIC
•

Profi homlokrakodó 120 - 280 lóerős traktorokhoz

•

Nagy traktorokra optimalizált automata reteszelésű „TBS HV”
konzolrendszer

•

Belső elhelyezésű billentő munkahengerek és mechanikus
párhuzamvezérlés X kinematikával

•

Az ergonomikusan elhelyezett kezelőegységek és a
munkaterületre történő lehető legnagyobb rálátás
megkönnyíti a munkavégzést

HOMLOKRAKODÓ
POM-VX

HOMLOKRAKODÓ
POM-R

MUNKAESZKÖZÖK
ÉS TARTOZÉKOK

Lapátok

Földlapát, könnyű terménylapát, nagy űrtartalmú lapát, magas
billentésű lapát, silóharapólapát, többfunkciós harapólapát,
erdészeti harapólapát, …

• A duplafalú keresztmerevítővel ellátott
robusztus gém a legkeményebb munkára is
alkalmas

•

Profi homlokrakodó 50 - 120 lóerős traktorokhoz

•

Mechanikus párhuzamvezérlés

• A keresztmerevítőbe védetten beépített
hidraulikus „MCV” szelepblokkrendszernek
köszönhetően akár 3 kiegészítő hidraulikafunkcióig bővíthető

•

Erős, stabilizált gém a kimagasló ellenállóképesség
érdekében

•

Számos kiegészítő rendelhető hozzá a
teherhorogtól egészen az elektroproporcionális egykaros vezérlőig

•
•

A hidraulikavezetékeket a gém alatt leszerelhető borítások,
fedelek védik
A védetten elhelyezett hidraulikus „MCV” szelepblokkrendszernek köszönhetően akár 3 kiegészítő hidraulikafunkcióig
bővíthető

•

Bevált „TBS” konzolrendszer, melyhez opcióként
választható „K-II” automata reteszelés vagy az OR felső
keretes rendszer

•

Számos kiegészítő rendelhető hozzá a teherhorogtól
egészen az elektro-proporcionális egykaros
vezérlőig

•

Könnyű, sokoldalú homlokrakodó 40-100 lóerős traktorokhoz

•

Mechanikus párhuzamvezérlés

•

Stabil gémprofil

•

3. és 4. hidraulikafunkcióval bővíthető szeleptömbrendszer

•

A hidraulikavezetékeket a gém alatt leszerelhető borítások
védik

•

Bevált „TBS” konzolrendszer, melyhez opcióként
választható excentercsapos zárás vagy az OR felső keretes
rendszer

Raklapos eszközök és villák

MUNKAESZKÖZÖK
ÉS TARTOZÉKOK

Vezérlők, joystickok

Mechanikus egykaros joystick,
ELC ergo elektroproporcionális vezérlő

Speciális eszközök

Raklapvilla különböző kivitelekben, nagybálavilla, bálaszállító
villa, trágyavilla, silóharapóvilla,…

Munkakosár, teherhorog, forgatószerkezet, munkaeszközadapter, köztes adapter, 3-pont adapter, …

Fogóeszközök, csipeszek

Ellensúlyok

Silóbálafogó, körbálafogó, rotátoros rönkfogó, …

650 - 2500 kg közötti első és hátsó súlyok
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