PREDNJA HIDRAVLIKA
FS-4

DODATNA OPREMA
BDR 1.4

•

Snemljive ali fiksne izvedbe za traktorje do 190 KM, dvižne
sile 2.800 kg ali 4.800 kg

•

Kotrola pritiska v tla za optimalno razporeditev mase
prednjega priključka na prednjo os traktorja

•

Vpetje hidravlike se lahko kombinira z EURO ploščo za
snežni

•

Stopenjsko nastavljivo preko potenciometra; spomin za do
5 različnih

•

Opcijsko možno zunanje elektro upravljanje preko ELC
terminala – stikala nameščena direktno na prednji hidravliki

•

•

Opcijsko prednja priključna gred za veliko število traktorjev

PREDNJA HIDRAVLIKA
FSK-18

•

Za traktorje do 70 KM, dvižna sila 1.800 kg

•

Fiksno vpetje na traktor

•

Opcijsko možno zunanje elektro upravljanje preko ELC
terminala – stikala nameščena direktno na prednji hidravliki

•

Opcijsko prednja priključna gred za veliko število traktorjev

SNEŽNI PLUGI
DRS-M

•

Perfektni za čiščenje pločnikov in manjših poti

•

Primerni za manjše traktorje in komunalna vozila

•

Višina pluga 680 mm
Širine 1200 – 2000 mm

Optimalna kontrola oprijema in prilagajanje terenu pri košnji,
obdelavi tal in pluženju

MOŽNOSTI VPETJA
SNEŽNI PLUGI

SNEŽNI PLUGI
SRS-L

•

Lažja izvedba pluga, primerna za profesionalno čiščenje
manj zasneženih površin

•

SRS-2 L dvo sekcijski ali SRS-3 L tro sekcijski

•

Višina plug center/stranska: 850/1000 mm,
Širina: 2400 – 3200 mm

SNEŽNI PLUGI
HS

•

Vpenjalna ploša EURO Gr. 3 / 5, original HAUER, VSS-A,
VSS-B

•

Perfektni za čiščenje dovoznih cest, dvorišč, parkirnih
prostorov

•

3- točkovno vpetje

•

•

Komunalni priklop na trikotnik

Višina pluga center/stranska 750/850 mm,
Širine: 2000 – 3000 mm

•

Vpetje na okvir za različne dvoriščne in teleskopske
nakladalnike

•

Specialna vpetja

SNEŽNI PLUGI
VARIO VS-L

•

idealen za čiščenje cest, dovozov, pločnikov in parkirišč

•

variabilen nastavljiv snežni plug z dvema lemežema

•

Višina plug center/stranska: 890/1000 mm,
širina: 2400 – 3200 mm

SNEŽNI PLUGI
SRS

ZADNJA DESKA
HP-2461

POSIPALNIK
TS-2

•

Perfektno profesionalno čiščenje najbolj zasneženih površin

•

Volumen 1 m³ / 1,5 m³

•

SRS-2 dvo sekcijski ali SRS-3 tro sekcijski

•

Širina posipanja 1 - 8 m

•

Višina plug center/stranska: SRS-2 1050/1220 mm,
SRS-3 1200/1400, Širina: 2800 – 3600 mm

•

Kompaktna izvedba, priklop blizu traktorja za optimano
razporeditev mase

•

Zalogovnik pocinkan in barvan, posipalni diski in vodila
nerjavečega železa V4A

•

zadnja planirna deska za pripravo in urejanje poti v
kmetijstvu, gozdarstvu in komunalnih

•

izredno stabilne in robustne izvedbe za najtežje pogoje

•

hidravlično nastavljiva za različne namene: vodoravno,
horizontalno in plavajoče; hidravlično kopirno kolo opcijsko

•

širina deske: 2.400 mm, višina deske: 610 mm

•

opcijsko možno: razširitev in vodilne plošče ravne ali krive

•

opcije upravljanja: elektro magnetni ventil na deski, joystick,
dobava olja preko lastne črpalke in ločen rezervoar olja kot
opcija

IZDELKI PRODAJNI

PROGRAM

INOVACIJE Z TRADICIJO ZA ŽIVLJENJE.

Profesionalni prednji traktorski nakladalnik za traktorje od 50
do 280 KM

•

Prednji nakladalniki velikosti od 50 do 110 z TOP-BLOCK
sistemom vpetja TBS vpetje ali vpetje z sistemom okvirja

•

Prednji nakladalniki velikosti od 130 do190 z sistemom
vpetja TBS-HV z avtomatskim sistemom priklopa,
optimiziran za traktorje večjih moči

•

Dvižni cilindri in mehanski sistem paralelnega dviga z
X-Kinematiko vgrajen v dvižne roke

•

Komfortno pregledno dviganje in ergonomsko nameščeni
sistemi za krmiljenje

PRIKLJUČNA ORODJA
IN DODATKI

Zajemalke za nakladanje

Zemlje, lažjih materialov, za velike volumne, za visoko
nakladanje, z prijemalom za silažo,
zajemalka 5 v enem, ...

•

Izredno robustna konstrukcija dvižnih rok
z dvostensko pločevino – konstruirano za
najtežja opravila

•

Modularno sestavljen hidravlični ventil blok
sistema “MCV”, zaščiten v notranjosti
nosilca z dvojno steno, možne do 4 dodatne
hidravlične funkcije

•

Veliki izbor priključnih orodij in dodatne
opreme, od dvižnega kavlja do elektro
krmiljenja

•

Lažja izvedba vsestransko uporabnega prednjega
nakladalnika za traktorje od 40 do 110 KM

•

Mehanska paralelna uravnava

•

Močan profil dvižnih rok

•

možne 2 dodatne hidravlične funkcije

•

hidravlična napeljava zaščitena pod dvižno roko

•

Dvižna orodja

Različne izvedbe paletnih vilic, dvižni kavlji,
podalšana roka za dvižni kavelj, ...

PRIKLJUČNA ORODJA
IN DODATKI

Gozdarstvo

Klešče za hlode z rotatorjem, , prijemalo hlodovine, vilice za
hlodovino, ...

Adapterji

za priklop priključkov na tritočkovni priklop traktorja
za priključke z Euro priklopom oziroma za priključke z drugim
sestemom priklopa

PRIKLJUČNA ORODJA
IN DODATKI

Kontrolne enote

Krmiljenje preko joystika, elektro proporcionalno krmiljenje
preko ELC ergo enote

Specialna orodja

Delovna platforma, hidravlično zapiranje priključkov,
hidravlični rotator,…
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•

PREDNJI NAKLADALNIKI
POM-R

Franz Hauer GmbH & CoKG
A-3125 Statzendorf, Werksstraße 6

preizkušeno in vzdržljivo „TBS“ vpetje ali vpetje z sistemom
okvirja

Tel.: +43 / (0)2786 / 7104-0, Fax: +43 / (0)2786 / 7104-15
info@hfl.co.at | www.hfl.co.at

Kmetijska orodja

Multi zajemalka z prijemalom, silažne klešče, vilice za transport
bale, prijemalo za okrogle ali kvadratne bale, …

Različna orodja

Za bagerje in teleskopske nakladalnike kot alternative Hauer ali
Euro priklopu

Hauer Frontlader GmbH

Uteži

D-84333 Malgersdorf, Haberskirchener Str. 16

Prednje in zadnje uteži od 650 do 2.500 kg

Tel.: +49 / (0)9954 / 93207-0, Fax: +49 / (0)9954 / 93207-19
SI

PREDNJI NAKLADALNIKI
XB BIONIC

info@hauer-frontlader.de | www.hauer-frontlader.de

