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S standardnim zadnjim odpiranjem oz. silažnimi 
vrati je univerzalna potisna prikolica FORTIS na-
menjena za transport in razkladanje silaže, zrnja, 
lesnih sekancev in drugega razsutega tovora. Z 
uporabo potisne stene lahko naložimo bistveno 
več tovora kot pri prikolicah brez potisne stene 
enakega volumna. Vsestranska uporabnost se 
pokaže pri hitri in enostavni menjavi z montažo 
trosilne naprave za raztros gnoja, zato se lahko 
prikolica uporablja čez celo leto in tako omogoča 

izredno produktivnost in rentabilnost.
Masivni zaboj omogoča, da se med postopkom 
polnjenja razsuti tovor (silaža) brez težav stisne. 

 � Silažna vrata omogočajo večjo kapaciteto na-
kladanja

 � Opcija dve različni trosilni napravi za trošenje, 
hitro in enostavno zamenljivi

 � Nizko ležeča nakladalna višina

 � Višina zaboja 1,50 m s poviški 0,50 m je se-
rijska izvedba

 � Uporabna prostornina do 35 m3

 � Hitro in konstantno praznjenje (manj kot 1 min)

 � Prednost v primerjavi s hidravličnim cilindrom 
je v minimalni porabi olja

 � Tandem agregat z vzmetenim zgornjim ali 
spodnjim priklopom skrbi za učinkovito delo v 
najtežjih delovnih pogojih ter zagotavlja stabil-
nost in optimalne vozne lastnosti

Neglede na vaše želje in potrebe: 
FORTIS izpolni vsa vaša pričakovanja in je namenjen za sodobne 

kmetovalce, velika kmetijska gospodarstva in storitvena podjetja

Pri transportu silaže lahko tako s stiskom poti-
sne stene povečamo kapaciteto nakladanja do 
50%, kar zmanjša tako število prevozov kot tudi 
stroškov. Silažna vrata nudijo dodatno uporabo 
volumna pri enakih zunanjih merah.

Masivna konstrukcija in kakovostno podvozje
Masivna konstrukcija prikolice je izdelana iz sta-
bilnega ogrodja iz hladno oblikovanih U profilov. 
Tandem agregat s paraboličnimi vzmetmi in ko-
lotekom 1,95 m v povezavi s stabilnim trapeznim 
ogrodjem in prosto krmilno zadnjo osjo (opcija) 
skrbi za učinkovito delo v najtežjih delovnih in 
vremenskih pogojih ter zagotavlja stabilnost in 
optimalne vozne lastnosti tudi pri večjih hitrostih. 
Minimalna potrebna vlečna moč za normalno de-
lovanje je 120 kW (163 KM). Višina nakladanja je 
3,46 m oz. 2,96 pri odprtih poviških. Zaboj dolži-
ne 7,00 m, širine 2,22 m in višine 1,50 z dodatni-
mi stranicami 0,50 m daje prikolici skupno upo-
rabno prostornino do 35 m3. Posebna prednost 
FORTIS-a je nižji nakladalni pod, ker se spodaj 
ležeče verige vračajo med kolesi.

S FORTIS-om vam ponujamo univerzalen, visokokakovosten in cenovno dostopen stroj za sodoben 

prevoz v kmetijstvu, za transport biomase in za trošenje bioloških gnojil.
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 � Pogon preko hidromotorja omogoča brezsto-
penjsko regulacijo hitrosti - možnost pomika 
naprej in nazaj

 � Potisna stena se premika naprej in nazaj s po-
močjo strgalnega dna

 � Kakovostna tesnila skrbijo za maksimalno te-
snjenje in neprepustnost med potisno steno in 
zabojem

 � Za visok komfort skrbi elektromagnetno upra-
vljanje z vsemi funkcijami

 � Primerna za raztovarjanje v nizkih prostorih

 � Potisna tehnika omogoča tudi varno raztovar-
janje na neravnem terenu

Brezkompromisna kakovost: 
Tehnična oprema FORTIS-a presega povprečje in omogoča udobno 

delovanje ob maksimalni učinkovitosti

Prefinjena tehnologija, inovativna oblika, perfektna izdelava posameznih komponent ter uporaba 

najboljših materialov zagotavljajo najvišje standarde kakovosti.

Robustno strgalno dno
Pomik se vrši preko štirih verig strgalnega dna 
na stabilni pločevini. Verižniki strgalnega dna so 
izdelani iz izredno trdega jekla in omogočajo od-
vod materiala pod verigami, kar je garancija, da 
verige ne drsijo.

Štiri verige 14 x 50 mm s trgalno silo 25 ton na 
verigo in enostavna regulacija hitrosti pomika 
praznilnega bata zagotavljajo hitro, varno in učin-
kovito praznjenje ter omogočajo razkladanje raz-
ličnih vrst materialov. Avtomatsko napenjanje ve-
rig se vrši s pomočjo tlačnih oz. vijačnih vzmeti.
Reguliranje pomika verig (pretoka olja) je eno-
stavno, udobno in dosegljivo iz kabine/sedeža 
traktorja, kjer se nahaja kontrolni pult (opcija z 
elektromagnetnim upravljanjem).
Pogon strgalnega dna z brezstopenjsko regula-
cijo hitrosti ima možnost pomika naprej in nazaj 
ter poteka preko hidromotorja in gonila z valja-
stimi zobniki. Poraba olja pri praznjenju zaboja 
je minimalna, saj olje kroži med traktorjem in 
hidromotorjem.

Pomik potisne stene
V primeru univerzalne trosilne naprave se vrši 
pomik potisne stene preko kontrolnega pulta. V 
primeru montiranega zaboja za silažo se pomik 
potisne stene upravlja z komandami iz traktorja, 
kar zagotavlja hitrejši pomik same stene in manj-
še segrevanje olja. Preklop na upravljanje iz trak-
torja se izvrši s preklopom dveh smernih ventilov.

Udobje in varnost
Zasnova FORTIS-a izpolnjuje najvišje zahteve 
glede varnosti in udobja. Tako začetnik kot profi 

opravi s tem revolucionarnim sistemom delo av-
tomatično z najvišjim izkoristkom.
Univerzalna potisna prikolica FORTIS ustreza 
vsem varnostnim zahtevam po EU-standardih ter 
zagotavlja varno in zanesljivo delovanje.
Luči 12 V in signalizacija v skladu s predpisi za-
gotavljajo varnost v cestnem prometu.
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 � Robustno tandem podvozje za 40 km/h z do-
datno opcijo za 60 km/h omogoča absolutno 
zanesljivost, popoln nadzor in tudi večjo tran-
sportno hitrost na različnih voznih terenih

 � Hidravlična podporna stopa se enostavno up-
ravlja iz kabine traktorja

 � Vidno okno omogoča pogled in kontrolo po-
tisne stene

 � Lopatice za izmetanje kot tudi reduktorje je 
mogoče demontirati in uporabljati trosilnik kot 
transporter ali mešalnik

 � Spodnji priklop s kroglo Scharmüller K80

Fleksibilnost ne pozna meja:
Univerzalna potisna prikolica FORTIS jamči kot transportno sredstvo 

ali kot trosilnik celoletno uporabnost.

Univerzalna potisna prikolica FORTIS s trosilno 
napravo je namenjena za raztros vseh vrst hlevs-
kega gnoja, apna-mulja, komposta in granulata.
Univerzalna trosilna naprava ima tri ležeče ho-

rizontalne valje (ø 650 mm) s HARDOX noži, 
ki skrbi za optimalno drobljenje in enakomerno 
doziranje na dva krožnika (1.080 mm) z izmetal-

V seriji je stroj z opremo vrhunske kakovosti, z opcijami dobite optimum na udobju za najvišjo 

produktivnost.

nimi lopaticami do širine 25 metrov. Hidravlični 
zaščitni pokrov s hidravličnim dvigom skrbi 
za zaščito trosilne naprave. Pogon trosilnih 
krožnikov se izvaja iz traktorja preko pogonske 
gredi (kardana), kardanskega zgloba z varnostno 
sklopko (»Nocken« sklopke) na delilno gonilo in 
preko prosto tekoče sklopke na gonila krožnika. 
Lopatice za izmetanje mase kot tudi reduktorje 
je mogoče demontirati in uporabljati trosilnik kot 
transporter ali mešalnik (pri odprti hidravlični 
loputi). Za varnostno sklopko in na tretjem do-
zirnem valju je nameščen senzor vrtljajev, ki s 
pomočjo elektronike v primeru premajhnih vrtl-
jajev krožnika izklopi transportni trak.

Opcija: Univerzalna trosilna naprava
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 � Zaščitna guma pred univerzalno trosilno na-
pravo preprečuje izmetanje materiala proti 
kabini traktorja

 � Obojestransko odpiranje poviškov omogoča 
enostavno in kontrolirano natovarjanju ter pre-
prečuje poškodbe zaboja

 � Posebej široke serijske pnevmatike 600/55 R 
26.5 skrbijo za minimalni pritisk in optimalno 
stabilnost tudi na najtežjem terenu

 � Transportna pozicija univerzalne trosilne na-
prave levo, delovna pozicija desno

 � Zaščitna guma pred univerzalno trosilno na-
pravo se aktivira samodejno, ko se odprejo 
dozirna vrata

Standardna trosilna naprava s štirimi vertikalnimi 
valji in HARDOX noži skrbi za enakomeren raztros 

različnega materiala do širine 12 m in to predv-
sem trdega, zgoščenega hlevskega gnoja vseh 

Opcija: Standardna trosilna naprava

vrst. Hidravlični zaščitni pokrov s hidravličnim 
dvigom skrbi za zaščito trosilne naprave.
Pogon vertikalnih valjev se vrši preko reduktor-
jev, ki so napolnjeni z oljem, povezava je preko 
kardanske gredi. Standardna trosilna naprava se 
lahko hitro in enostavno demontira oz. zamenja z 
univerzalno trosilno napravo ali s silažnimi vrati.



Univerzalna potisna prikolica FORTIS Univerzalna potisna prikolica FORTIS

TRADICIJA

KVALITETA

IZKUŠNJE



Univerzalna potisna prikolica FORTIS Univerzalna potisna prikolica FORTIS

Prednosti / detajli

 � Enostavna regulacija hitrosti strgalnega dna, popolnoma enakome-

ren in brezstopenjsko nastavljiv pomik preko hidromotorja

 � Elektromagnetno upravljanje pri trosilni napravi

 � Visoka hitrost praznjenja zaboja (manj kot ena minuta)

 � Minimalna poraba olja v primerjavi s potisno prikolico s hidravlič-

nim cilindrom

 � Parabolično vzmetenje s tandem agregatom in vzmetenim vlečnim 

drogom nudi najvišjo mero voznega udobja in optimalno stabilnost

 � Optimalna višina do poda prikolice

 � Kakovostna tesnila zagotavljajo maksimalno tesnjenje med potisno 

steno in zabojem

 � Hitra in enostavna montaža ali demontaža silažnih vrat in trosilne 

naprave

 � Dodatni uporabni volumen pri silažnih vratih
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FORTIS 2000
Največja skupna masa (tehnična masa1)) 20000 kg / 21000 kg* (24000 kg / 25000 kg*)

Lastna masa (odvisna od opreme) 7000 kg

Nosilnost 13000 kg / 14000 kg*

Dimenzija prikolice (dolžina x širina x višina) 9320 x 2550 x 3460 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 7000 x 2220 mm

Višina stene in poviškov 1500+500 mm

Višina do poda (pri standardnih pnevmatikah) 1350 mm

Prostornina / uporabna prostornina 30,00 m3 / 35,00 m3

Kolotek 1950 mm

Kvadrat osi 110 mm

Vlečno uho f 40 mm

Maks. pritisk na priklopu (zgornji / spodnji*) 2000 kg / 3000 kg*

Dovoljena hitrost 40 km/h (60 km/h)

Pnevmatike 600/55-26.5 12 PR

Zavorni sistem dvokrožni zračni sistem z ALB

Prehodna širina x prehodna višina 2220 x 2000 mm

4 verige s trgalno silo 25 ton/verigo 14 x 50 mm

Pogonska gred  f 60 mm

Luči in signalizacija v skladu s predpisi

Potrebna vlečna moč kW / KM 120 kW / 163 KM >

Trosilna naprava                                 Standardna trosilna naprava s štirimi pokončnimi trosilnimi valji
Univerzalna trosilna naprava s tremi ležečimi valji in dvema izmetalnima diskoma

1) če zadoščajo pnevmatike


