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FARMTECH
Podjetje Farmtech d.o.o. iz Ljutomera, ki je član skupine Komptech, trži svoje proizvode pod bla-
govno znamko Farmtech. Podjetje nadaljuje uspešno tradicijo razvoja in na trgu ponuja vrhunsko 
in dovršeno kmetijsko mehanizacijo. Široka paleta zajema proizvodnjo enoosnih, dvoosnih, 
triosnih, tandem, mulde, gradbenih, potisnih in univerzalnih traktorskih prikolic ter trosilnikov 
organskih gnojil od 4 do 33 ton skupne mase.

Proizvodi podjetja Farmtech so namenjeni za sodobne kmetovalce, velika kmetijska gospo-
darstva in storitvena podjetja, ki zahtevajo visoko produktivnost. Izpopolnjena tehnologija, 
inovativna oblika, perfektna izdelava posameznih komponent ter uporaba najboljših materialov 
zagotavljajo najvišje standarde kakovosti in nudijo kar največjo varnost in učinkovitost pri delu.

Že osnovni modeli so opremljeni z bogatim paketom opreme, z možnostjo izbire dodatne opre-
me pa se lahko proizvod prilagodi glede na potrebe kupca in zagotovi optimalna rešitev.
Poleg številnih novosti, ki so plod razvoja dolgoletnih izkušenj inženirjev Farmtech, izboljšav in 
posodobitev na obstoječih modelih proizvodov se podjetje Farmtech zaveda pomembnos-
ti kakovosti proizvodov in storitev in izpolnjuje kriterije standardov kakovosti ISO. Za končne 
proizvode ima s strani nemškega instituta opravljene DLG teste o preizkušanju proizvodov in vsi 
proizvodi se ponašajo s CE-oznako.

Izredne zmogljivosti, visoka raven udobja, popolna varnost, odlične vozne lastnosti in zajamčena 
donosnost – vse to so značilnosti Farmtech proizvodov!
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Enoosne prikolice z oznako EDK so 
namenjene za vsa manjša transportna 
dela. Odlikuje jih majhna teža, robustna 
izdelava, preprosto upravljanje, vsestran-
ska uporabnost na vseh podlagah, velika 
okretnost in stabilnost zaradi izvedene 
konstrukcije z nizkim težiščem.

  Enostavno in udobno centralno za-
piranje oz. odpiranje stranic z ročico, 
ki zagotavlja varnost in maksimalno 
uporabnost

  Dvižne natezne vzmeti na stranicah 
olajšajo vaše delo pri zapiranju in 
odpiranju

  Zaokrožen rob poda skrbi za 100-od-
stotno tesnjenje zaboja in obenem 
opravlja samočistilno funkcijo stranice 
pri zapiranju

  Različne možnosti odpiranja stranskih 
in zadnjih stranic – stranice se odpirajo 
zgoraj in spodaj ter so snemljive

  Zgornji ali spodnji priključek

  Različne možnosti opreme zavor: naletna 
zavora, hidravlične zavore ali zračne zavore

  Individualna izvedba in barva po naročilu iz 
RAL barvne lestvice

  Serijsko podporno kolo, opcijsko mehan-
ska podporna stopa, hidravlična podporna 
stopa ali mehanska teleskopska (navojna) 
podpora stopa

  Na voljo fiksno, vrtljivo in obračljivo vlečno 
uho ali vlečna krogla

  Parabolične listnate vzmeti zagotavljajo 
gladko in mirno vožnjo brez poskakovanja 
tudi pri majhnih osnih obremenitvah ter 
izničujejo nagibanje ob pospeševanju in 
zaviranju

PREDNOSTI, DETAJLI

EDK

ENOOSNE
TRAKTORSKE PRIKOLICE

EDK
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TEHNIČNI PODATKI

EDK 500 650 800

Največja skupna masa 5000 kg 6500 kg 8000 kg

Lastna masa (odvisna od opreme) 1200 kg 1500 kg 1850 kg

Nosilnost 3800 kg 5000 kg 6150 kg

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 4655 x 1930 x 1850 mm 5194 x 2160 x 2061 mm 5850 x 2330 x 2242 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 3000 x 1760 mm 3490 x 2000 mm 4150 x 2160 mm

Višina stranic 400+400 mm 500+500 mm 500+500 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Prostornina 4,3 m3 7,0 m3 9,0 m3

Kolotek 1350 mm 1500 mm 1700 mm

Kvadrat osi 60 mm 70 mm 80 mm

Obremenitev na priklopu 1000 kg 1000 kg 1000 kg

Dovoljena hitrost 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Pnevmatike 11.5/80-15.3 12 PR 11.5/80-15.3 14 PR 12.5/80-18 16 PR

Zavorni sistem enovodni zračni enovodni zračni enovodni zračni

Izpust za zrnje 350 x 190 mm 390 x 230 mm 390 x 230 mm

Število stopenj hidravličnega cilindra (premer) 4 (60/75/90/105 mm) 4 (60/75/90/105 mm) 4 (60/75/90/105 mm)

Višina dviga cilindra 1070 mm 1200 mm 1700 mm

Tristrano kipanje (stransko / nazaj) 45° / 45° 45° / 45° 45° / 45°

Potrebna količina olja 6,7 l 7,0 l 10,6 l

Potrebna vlečna moč kW / PS > 23 kW / 31 PS > 29 kW / 40 PS > 35 kW / 48 PS

Dvižna vzmet na stranicah   

Centralno zapiranje stranic   

Zadnja vlečna kljuka   

DODATNA OPREMA 500 650 800

Pnevmatike 11.5/80-15.3 14 PR
13.0/55-16 12 PR

15.0/55-17 14 PR (380/55-17)

11.5/80-15.3 18 PR, 13.0/65-18 16 PR
15.0/55-17 14 PR (380/55-17)

340/65 R 18, 355/60 R 18
19.0/45-17 14 PR, 435/50 R 19.5 / RE

15.0/55-17 18 PR, 19.0/45-17 18 PR
340/65 R 18, 355/60 R 18

435/50 R 19.5 RE
435/50 R 19.5

Listnate vzmeti parabolične parabolične parabolične

Oprema-izvedba za 40 km/h   

Hidravlične zavore / ventil in ročni regulator   

Dvovodni zračni zavorni sistem   

Naletna zavora   

Spodnji priključek   

Mehanska podporna stopa / hidravlična / teleskopska   

Pod zgornjega ogrodja iz HARDOX® pločevine 3 mm 4 mm 4 mm

Višina stranic 400 / 500 / 500+500 mm 500 mm 500 / 600 / 600+600 mm

Tretji poviški stranic 400 mm 500 mm 500 mm

Lijak za zrnje / Izpust za zrnje z nastavkom za cev   

Zaboj za orodje z nosilci   

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno
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Dvoosne prikolice so primerne za daljši 
in zahtevnejši transport ter nudijo maksi-
malno varnost in mirno vožnjo tudi pri 
ekstremnim pogojih dela. Široka paleta 
modelov z razponom volumna zaboja od 
10 do 30 kubičnih metrov omogoča iz-
biro glede na uporabnost in zadovoljuje 
vse transportne potrebe malih in velikih 
kmetijskih gospodarstev.

  Stabilno spodnje in zgornje ogrodje iz 
pravokotnih cevi

  Debelina poda 4 mm oz. 5 mm iz jeklene 
pločevine

  Tristrano kipanje (stransko in nazaj)

  Predimenzioniran, trdokromirani hidrav-
lični cilinder z omejitvijo hoda

  Različne možnosti odpiranja stranic

  Centralno zapiranje stranic

  Dvižna vzmet na stranicah

  Demontažni stebrički

  Konični zaboj pri prikolicah nosilnosti 
8 ton in več, predpriprava za ojačitve 
stranic

  Povezovalna veriga v zaboju

  Izpust za zrnje

  Stopnice na prednji strani stranic

  Podložni zagozdi

  Priključek za vleko druge prikolice

  Elektroinštalacija po predpisih

  Električni sistem 12V

  Vlečne vilice z možnostjo nastavitve 
višine

  Parkirna zavora

  Naletni, hidravlični ali zračni zavorni 
sistem

  Parabolične listnate vzmeti

  Polžni transporter različnih velikosti in 
zmogljivosti za najrazličnejše pretovarjanje 
sipkega materiala in polnjenje sejalnic

  Opcijsko ojačene Y-vlečne vilice, ki izbolj-
šujejo vodljivost ter okretnost, predvsem 
na ozkem prostoru

DVOOSNE
TRAKTORSKE PRIKOLICE

ZDK

ZDK

PREDNOSTI, DETAJLI
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TEHNIČNI PODATKI

ZDK 800 1100 1400 1600 1800

Največja skupna masa (tehnična) 8000 kg 11000 kg 14000 kg 16000 kg 18000 kg (20000 kg)

Lastna masa (odvisna od opreme) 2400 kg 2500 kg 3700 kg 3750 kg 4700 kg

Nosilnost 5600 kg 8500 kg 10300 kg 12250 kg 13300 kg

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 6600 x 2315 x 2210 mm 6600 x 2315 x 2410 mm 7090 x 2455 x 2570 mm 7090 x 2455 x 2570 mm 7280 x 2550 x 3170 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 4510 x 2060/2160 mm 4510 x 2060/2160 mm 4965 x 2200/2300 mm 4965 x 2200/2300 mm 5250 x 2420 mm

Višina stranic 500+500 mm 600+600 mm 600+600 mm 600+600 mm 800+600 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1150 mm 1150 mm 1325 mm 1325 mm 1390 mm

Prostornina ~ uporabna prostornina 10,0 ~ 16,0 m3 12,0 ~ 18,0 m3 14,0 ~ 24,0 m3 14,0 ~ 24,0 m3 18,0 ~ 30,0 m3

Kolotek 1740 mm 1740 mm 1850 mm 1850 mm 1950 mm

Kvadrat osi 70 mm 70 mm 90 mm 90 mm 100 mm

Premer vrtljivega krožnega venca 1000 mm 1000 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm

Dovoljena hitrost 25 km/h 25 km/h 40 km/h 40 km/h (60 km/h) 40 km/h (60 km/h)

Pnevmatike 15.0/55-17 14 PR 15.0/55-17 14 PR 385/65 R 22.5 RE 385/65 R 22.5 RE 385/65 R 22.5 RE

Zavorni sistem naletni enovodni zračni enovodni zračni dvovodni zračni 
zavorni sistem

dvovodni zračni 
zavorni sistem z ALB

Izpust za zrnje 390 x 240 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 390 mm

Število stopenj hidravl. cilindra (premer) 4 (60/75/90/105 mm) 4 (60/75/90/105 mm) 4 (90/105/120/140 mm) 4 (90/105/120/140 mm) 4 (90/105/120/140 mm)

Višina dviga cilindra 1700 mm 1700 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm

Tristrano kipanje (stransko / nazaj) 45° / 45° 45° / 45° 45° / 45° 45° / 45° 45° / 48°

Potrebna količina olja 10,6 l 10,6 l 25,2 l 25,2 l 25,2 l

Potrebna vlečna moč kW / PS > 36 kW / 49 PS > 45 kW / 61 PS > 63 kW / 86 PS > 63 kW / 86 PS > 81 kW / 110 PS

Listnate vzmeti parabolične parabolične parabolične parabolične parabolične

Dvižna vzmet na stranicah     

Centralno zapiranje stranic     

Konični povišek sprednji in zadnji     

Zadnja vlečna kljuka     avtomatska

DODATNA OPREMA 800 1100 1400 1600 1800

Pnevmatike 12.5/80-18 16 PR
13.0/65-18 16 PR

340/65 R 18
355/60 R 18

12.5/80-18 16 PR
13.0/65-18 16 PR

340/65 R 18
355/60 R 18

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5 RE

425/65 R 22.5
435/50 R 19.5 RE

435/50 R 19.5

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5 RE

425/65 R 22.5
435/50 R 19.5 RE

435/50 R 19.5

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5 / RE

435/50 R 19.5 RE
435/50 R 19.5
445/65 R 22.5

Oprema-izvedba za 40 km/h     

Dvovodni zračni zavorni sistem / z ALB      

Hidravlične zavore / z ALB     

Y-vlečni drog     

Dimenzija zaboja  4510 x 2300 mm 4950 x 2420 mm 4950 x 2420 mm 5250 x 2320/2420 mm

Višina stranic 600+500 mm / 
600+600 mm

500+500 mm / 
600+500 mm

800+600 mm 800+600 mm 800+800 mm

Tretji poviški stranic 500 mm 500 / 600 mm 500 / 600 mm 500 / 600 mm 600 mm

Okvir in poviški za silažo – mehan. / hidravl.     

Nosilni plato in cerada     

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno
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Visoka zmogljivost in dolga življenjska 
doba so osnova sodobnega kmetijstva. S 
prikolico DDK izpolnjujemo vse zahteve v 
smislu kakovosti, zmogljivosti in opre-
me. Triosne prikolice DDK so posebej 
primerne za dolge transportne razdalje in 
navdušujejo z visokim nakladnim volum-
nom, enostavnim delovanjem in največjo 
možno varnostjo.

  Stabilno spodnje in zgornje ogrod-
je iz pravokotnih cevi

  Tri robustne osi, izvedba za 40 ali 
60 km/h

  Vlečne vilice z možnostjo nastavi-
tve višine

  Parabolične listnate vzmeti, ki za-
gotavljajo največjo udobje, nosil-
nost in varnost

  Vzdolžne stranice z vmesnim steb-
rom

  Stabilni demontažni stebrički z 
zapirali, ki omogočajo enostavno 
in varno zapiranje

  Konični (trikotni) povišek spredaj in 
zadaj

  Protizdrsne stopnice in podest za 
varno kontroliranje in posluževanje 
s ponjavo

  Nameščeni blatniki nad kolesi, ki 
preprečujejo dostop umazanije do 
prikolice

  Podložni zagozdi

  Tristrano kipanje (stransko in nazaj) z različ-
no možnostjo odpiranja stranic – absolutna 
zrnotesnost

  Nosilec rezervnega kolesa kot opcija je pri-
trjen pod šasijo in je enostavno dostopen

  Visoka stabilnost in velika nosilnosti tudi v 
težjih pogojih dela

  Dva trdokromirana 5-stopenjska hidravlič-
na cilindra z ventilom za omejitev hoda

  Optimalni kot nagiba za hitro in varno 
kipanje

TRIOSNE
TRAKTORSKE PRIKOLICE

DDK

DDK

PREDNOSTI, DETAJLI



9VEMO, KAJ JE POTREBNO

DDK 2400

Največja skupna masa (tehnična) 24000 kg (27000 kg)

Lastna masa (odvisna od opreme) 7000 kg

Nosilnost 17000 kg

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 9750 x 2550 x 3440 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 7300 x 2420 mm

Višina stranic 800+800 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1400 mm

Prostornina ~ uporabna prostornina 30,0 ~ 40,0 m3

Kolotek 1950 mm

Kvadrat osi 110 mm

Premer vrtljivega krožnega venca 1100 mm

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

Pnevmatike 385/65 R 22.5 RE

Zavorni sistem dvovodni zračni zavorni sistem z ALB

Izpust za zrnje 390 x 390 mm

Število stopenj hidravličnega cilindra (premer) 2 x 5 (60/75/90/105/120 mm)

Višina dviga cilindra 3000 mm

Tristrano kipanje (stransko / nazaj) 45° / 48°

Potrebna količina olja 45,0 l

Potrebna vlečna moč kW / PS > 96 kW / 130 PS

Listnate vzmeti parabolične

Dvižna vzmet na stranicah 

Centralno zapiranje stranic 

Konični povišek sprednji in zadnji 

Zadnja vlečna kljuka 

DODATNA OPREMA 2400

Pnevmatike 385/65 R 22.5
425/65 R 22.5 RE

425/65 R 22.5
435/50 R 19.5 RE

Nosilec rezervnega kolesa 

Pogon hidravlike preko hidromotorja in zobniške črpalke 

Y-vlečni drog 

Snemljiva zaščita za luči 

Tretji poviški stranic / Stranice za silažo – hidravlična vrata 600 mm

Hidravlično stransko odpiraje stranice (leva ali desna stran) 

Nosilni plato za manipulacijo s cerado in cerada 

Dodatni (dvojni) zadnji izpust za zrnje 

Lijak za zrnje / Lijak za zrnje po celotni dolžini 

Izpust za zrnje z nastavkom za cev 

TEHNIČNI PODATKI

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno
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TDK

Tandem prikolice TDK so namenjene 
za uporabnike, ki stavijo na vsestransko 
uporabnost in prilagodljivost. Tandem 
podvozje skrbi za okretnost in prilago-
dljivost v najtežjih delovnih pogojih ter 
zagotavlja največjo možno stabilnost in 
varnost pri nakladanju, razkladanju in 
vožnji. Že tako veliko prostornino zaboja 
je možno še povečati in nadgraditi.

  Stabilno spodnje in zgornje ogrodje iz 
C-profilov

  Debelina poda 4 mm oz. 5 mm iz jeklene 
pločevine

  Tristrano kipanje (stransko in nazaj)

  Predimenzioniran, trdokromirani hidrav-
lični cilinder z omejitvijo hoda

  Različne možnosti odpiranja stranic

  Centralno zapiranje stranic

  Dvižna vzmet na stranicah

  Demontažni stebrički

  Konični zaboj pri prikolicah nosilnosti 8 
ton in več, predpriprava za ojačitve stranic

  Povezovalna veriga v zaboju

  Izpust za zrnje

  Stopnice na prednji strani stranic

  Podložni zagozdi

  Priključek za vleko druge prikolice

  Elektroinštalacija po predpisih

  Električni sistem 12V

  Zgornji ali spodnji priklop

  Podporna stopa oz. podporno kolo

  Vlečno uho

  Parkirna zavora

  Naletni, hidravlični ali zračni zavorni 
sistem

  Parabolične listnate vzmeti

  Opcijska ponudba prikolice močnejše 
izvedbe: pod zgornjega ogrodja iz 
HARDOX® jeklene pločevine debeline 
4 mm oz. 5 mm, ki je namenjen za večje 
mehanske obremenitve in zagotavlja 
visoko odpornost

  Konični zaboj s celotnimi stranicami brez 
vmesnega stebra, dodatnimi ojačitvami in 
vzvodnimi vzmetmi za stranice

  Hidravlično odpiranje zadnjih stranic zago-
tavlja hitro, racionalno in varno delo

TANDEM
TRAKTORSKE PRIKOLICE

TDKPREDNOSTI, DETAJLI
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TDK 800 900 1100 1300 1600 2000

Največja skupna masa (tehnična) 8000 kg 9000 kg 11000 kg 13000 kg 16000 kg 20000 kg / 
21000 kg* 

(24000 kg / 
25000 kg*)

Lastna masa (odvisna od opreme) 2600 kg 2300 kg 2800 kg 3000 kg 3700 kg 5600 kg

Nosilnost 5400 kg 6700 kg 8200 kg 10000 kg 12300 kg 14400 kg / 
15400 kg*

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 6190 x 2300 x 
2100 mm

5830 x 2330 x 
2100 mm

6180 x 2310 x 
2200 mm

6180 x 2450 x 
2240 mm

6700 x 2450 x 
2520 mm

7140 x 2550 x 
3200 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 4510 x 
2060/2160 mm

4150 x 2160 mm 4510 x 
2060/2160 mm

4510 x 
2200/2300 mm

4950 x 
2200/2300 mm

5250 x 2420 mm

Višina stranic 500+500 mm 500+500 mm 600+600 mm 600+600 mm 600+600 mm 800+600 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1170 mm / 
1020 mm1)

1000 mm 1170 mm / 
1020 mm1)

1195 mm / 
1040 mm1)

1280 mm 1400 mm

Prostornina ~ uporabna prostornina 10,0 ~ 16,0 m3 9,0 ~ 16,0 m3 12,0 ~ 18,0 m3 13,0 ~ 20,0 m3 14,0 ~ 24,0 m3 18,0 ~ 30,0 m3

Kolotek 1700 mm 1650 mm 1700 mm 1750 mm 1850 mm 1950 mm

Kvadrat osi 70 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 130 mm

Obremenitev na priklopu (zgornji / spodnji*) 1000 kg 1500 kg 1700 kg 2000 kg 1900 kg 2000 kg / 3000 kg*

Dovoljena hitrost 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 40 km/h (60 km/h) 40 km/h (60 km/h)

Pnevmatike 15.0/55-17 14 PR 15.0/55-17 12 PR 15.0/55-17 14 PR 19.0/45-17 14 PR 385/65 R 22.5 RE 385/65 R 22.5 RE

Zavorni sistem naletni enovodni zračni enovodni zračni enovodni zračni dvovodni zračni 
zavorni sistem

dvovodni zračni 
zavorni sistem 

z ALB

Izpust za zrnje 390 x 230 mm 390 x 230 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 290 mm 390 x 390 mm

Število stopenj hidravl. cilindra (premer) 4
(60/75/90/105 mm)

4 
(60/75/90/105 mm)

4 
(75/90/105/120 

mm)

4 
(75/90/105/120 

mm)

4 
(90/105/120/140 

mm)

5
(90/105/120/140/160 

mm)

Višina dviga cilindra 1700 mm 1700 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2500 mm

Tristrano kipanje (stransko / nazaj) 45° / 45° 45° / 45° 45° / 50° 45° / 50° 45° / 45° 45° / 45°

Potrebna količina olja 10,6 l 10,6 l 18,6 l 18,6 l 25,2 l 35,9 l

Potrebna vlečna moč kW / PS > 36 kW / 49 PS > 37 kW / 51 PS > 45 kW / 61 PS > 63 kW / 86 PS > 68 kW / 92 PS > 90 kW / 123 PS

Listnate vzmeti parabolične parabolične parabolične parabolične parabolične parabolične

Dvižna vzmet na stranicah      

Centralno zapiranje stranic      

Konični povišek sprednji in zadnji      

Zadnja vlečna kljuka      

DODATNA OPREMA 800 900 1100 1300 1600 2000

Pnevmatike 13.0/65-18 14 PR
19.0/45-17 14 PR 

340/65 R 18
355/60 R 18

435/50 R 19.5 RE

13.0/55-16 12 PR
13.0/65-18 16 PR
19.0/45-17 14 PR

340/65 R 18
355/60 R 18

13.0/65-18 16 PR
19.0/45-17 14 PR

19.0/45-17 Fl
340/65 R 18
355/60 R 18

435/50 R 19.5 RE

340/65 R 18
355/60 R 18

435/50 R 19.5 RE
500/50 R 17

385/65 R 22.5
435/50 R 19.5 RE

435/50 R 19.5
500/45-22.5 16 PR

500/55-20 12 PR

385/65 R 22.5 
425/65 R 22.5 RE
435/50 R 19.5 RE 

435/50 R 19.5
445/65 R 22.5 

500/60-22.5 16 PR
550/45-22.5 16 PR
550/60-22.5 16 PR 

560/60 R 22.5
600/50-22.5 16 PR 

600/50 R 22.5

40 km/h izvedba / z ALB        

Spodnji priklop – vlečno uho D50mm / K80      

Hidravl. podporna stopa / Y-podp. stopa       

Snemljiva zaščita za luči      

Pod iz HARDOX® pločevine 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 5 mm

Dimenzija zaboja   4510 x 2300 mm 4510 x 2420 mm 4950 x 2420 mm 5250 x 
2320/2420 mm

Višina stranic 600+500 mm / 
600+600 mm

600+600 mm 600 mm 800+600 mm 800+600 mm 800+800 mm

Tretji poviški stranic 500 mm 500 mm 500 / 600 mm 500 / 600 mm 500 / 600 mm 600 mm

Stranice za silažo – hidravlična vrata      

Lijak za zrnje      

Izpust za zrnje z nastavkom za cev      

TEHNIČNI PODATKI

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno1) Nizka izvedba, vzmeti pod osjo
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EDK / ZDK / DDK / TDK

  Različne možnosti in številne kombinacije 
izbire stranic

  Tretje stranice za prevoz silaže, sekancev ali 
sipkega materiala

  Mreža oz. rešetkaste stranice na prednji 
strani omogočajo pogled v zaboj

  Hidravlično stransko odpiraje stranice – leva 
ali desna stran

  Hidravlično odpiranje zadnje stranice, ki 
zagotavlja racionalno in varno delo

  Stabilen in varen podest omogoča enosta-
ven dostop, preverjanje polnjenja zaboja in 
učinkovito upravljanje s cerado

  Vzdržljiva zaščitna cerada oz. ponjava s po-
vojem skrbi za varen in zanesljiv transport

  Hidravlično odpiranje stranice

  Dodatne pločevine po celotni dolžini strani-
ce za stransko raztovarjanje krompirja ali 
pese

  Izbirate lahko svoj najljubši odtenek po 
RAL barvni lestvici in si tako s svojo barvno 
preobleko zagotovite unikatni proizvod

  Različne možnosti izbire pnevmatik vodilnih 
proizvajalcev za posebne namene

  Hidravlična ali mehanska podporna stopa 
v različnih variantah – teleskopska podpora 
stopa, krogla K80, Y-varianta

 Možnost zgornjega ali spodnjega priklopa

Široka izbira tehničnih rešitev in dodatne opreme omogoča 
prilagajanje prikolic osebni zahtevi ter izpolnjevanje vseh 
individualnih želja in potreb uporabnikov.
Vsa dodatna oprema je posebej izbrana in oblikovana, kar 
zagotavlja odlično kakovost in preprosto nameščanje.
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DODATNA OPREMA

  Izvedba za 40 ali 60 km/h – blatniki in 
zaščita

 Stranski naletni odbojnik

  Ojačane stranice

  Dva izpustna lijaka za zrnje na stranici

  Prosto gibljiva tandem os sledi smeri 
traktorja in skrbi za optimalno manevrsko 
zmogljivost, varčnejšo obrabo pnevmatik in 
manjšo porabo goriva

  Pri prevozu zrnja je možno zaboj brez 
problema izprazniti z izpustnim lijakom ali 
izpustno cevjo

  Opcijsko dva izpustna lijaka za zrnje na 
zadnji stranici

  Avtomatski priklop za vleko druge prikolice

 Hidravlična inštalacija za drugo prikolico

 Koleščki za naslon stranice – zadaj

  Pločevina za krompir po celotni dolžini 
zadnje stranice

  Možnost izbire zadnje stranice brez izpust-
nih lijakov za zrnje

  Snemljiva zaščita za luči
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DURUS

Univerzalne mulde prikolice DURUS so na-
menjene za sodoben prevoz in razkladanje 
materiala v kmetijstvu kot npr. silaže, žitaric, 
sekancev in drugega sipkega materiala. 
Tudi težji material kot npr. sladkorna pesa, 
pesek, gramoz, mulj ali sneg ne pred-
stavljajo za DURUS težav, zato se lahko 
uporablja čez celo leto in tako omogoča 
izredno učinkovitost in rentabilnost.

  Štirje različni modeli skupne 
mase od 16 do 33 ton

  Debelina poda 4 mm oz. 5 
mm iz jeklene pločevine

  Ekstremno visoka uporabna 
prostornina

  Robustno tandem ali tridem 
podvozje in parabolične 
vzmeti

  Zgornji ali spodnji priklop

  Hidravlična podporna stopa v 
Y-izvedbi

  Zrnotesna izvedba hidravlič-
nih vrat

  Lasten rezervoar 120 litrov – 
opcija pri tandemu in serijsko 
pri tridemu

  Različne izvedbe zavor: dvo-
vodni zračni zavorni sistem z 
ALB ali hidravlične zavore z 
ALB

  Zmogljiv in predimenzioniran trdokromi-
rani petstopenjski cilinder (2 cilindra pri 
DURUS 3000) s kotom kipanja nazaj do 
50 stopinj – dvižna zmogljivost za vsako 
obremenitev

  Hidravlična podporna stopa v Y-izvedbi

  Zadnja hidravlična vrata se odpirajo in 
zapirajo preko dveh hidravličnih cilindrov, 
kar je jamstvo za absolutno neprepustnost 
zrnja – zrnotesna izvedba

UNIVERZALNE
MULDE PRIKOLICE

DURUSPREDNOSTI, DETAJLI
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Udobje pri vožnji

Red

Varovanje tovora

Vmesniki

Varovanje tovora

Stabilnost Os

Dvostrano kipanje – model S

Komfort

  Dobro porazdelitev obremenitve zagotavlja 
velika površine podvozja

  Opcijski spodnji priklop skrbi za lažji zagon, 
izboljšano zaviranje in zagotavlja visoko 
vozno udobje

  Praktični nosilci skrbijo za večjo pregle-
dnost in varnost hidravličnih napeljav

  Barvni sistem označevanja hidravličnih prik-
ljučkov preprečuje nevarnost zamenjave, 
skrbi za varno in udobno uporabo ter čisto 
namestitev

  Zložljiva cerada s konstrukcijo

  Konični zaboj z zelo visoko elastičnostjo iz 4 
mm debele pločevine in gladka notranjost 
zagotavljajo hitro, zanesljivo in varno razkla-
danje vseh vrst materiala

  Maksimalno varnost vožnje, še posebej pri 
višjih hitrostih in neravnih tleh omogoča 
prisilno vodljiva os z vlečno kroglo K80

  Cramaro potisna cerada ali flip-tarp ceradni 
sistem

  Prosto gibljiva os s hidravlično blokado pri 
vožnji nazaj (dodatna oprema)

  Robustne osi za 40 km/h v tandem ali 
tridem izvedbi z dodatno opcijo za 60 km/h 
zagotavljajo optimalno vodljivost, zmanjšu-
jejo obrabo pnevmatik ter porabo goriva

  Električno reguliranje oz. krmiljenje hidrav-
ličnih funkcij iz kabine traktorja

  Opcijska različica dvostranega kipanja 
DURUS 2000S in DURUS 3000S – združuje 
lastnosti stranskega kipanja in kipanja nazaj

DURUS
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DURUS

Univerzalne mulde prikolice DURUS so plod razvoja dolgoletnih izkušenj inženirjev 
Farmtecha in vam postrežejo s številnimi inovacijami. Zaradi svoje funkcionalne in 
enostavne uporabe, izrednih zmogljivosti, visokega ravna udobja, uporabe testiranih 
komponent in prvovrstne izdelave vam bo DURUS tako danes kot tudi v prihodnosti 
zagotavljal učinkovite in gospodarne rezultate.

DURUS
  Konični zaboj zagotavlja po-
polno izpraznitev

  Enostavna uporaba in izpo-
polnjena tehnologija

  Lahka kljub robustni kon-
strukciji

  Visoka kakovost in varnost ter 
vsestranska uporabnost

UNIVERZALNE
MULDE PRIKOLICE

PREDNOSTI, DETAJLI

328 Flotation+ Twin 404 380 CargoXbib FL-630 390
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TEHNIČNI PODATKI

DURUS 1600 1800 2000 3000

Največja skupna masa
(tehnična)

16000 kg 18000 kg 20000 kg / 21000 kg*
(24000 kg / 25000 kg*)

32000 kg / 33000 kg*

Lastna masa (odvisna od opreme) 4200 kg 4700 kg 5900 kg 9000 kg

Nosilnost 11800 kg 13300 kg 14100 kg / 15100 kg* 23000 kg / 24000 kg*

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 7200 x 2550 x 2470 mm 7200 x 2550 x 2600 mm 7950 x 2550 x 2880 mm 9800 x 2550 x 3020 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 5400 x 2200 / 2300 mm 5400 x 2200 / 2300 mm 6000 x 2200 / 2300 mm 8000 x 2200 / 2300 mm

Višina stranic 1250 mm 1250 mm 1500 mm 1500 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1220 mm 1350 mm 1430 mm 1520 mm

Prostornina ~ uporabna prostornina 15,0 ~ 20,0 m3 15,0 ~ 22,0 m3 20,0 ~ 32,0 m3 28,0 ~ 45,0 m3

Kolotek 1850 mm 1950 mm 1950 mm 2100 mm

Kvadrat osi 100 mm 100 mm 130 mm 150 mm

Obremenitev na priklopu (zgornji / spodnji*) 2000 kg 2000 kg 2000 kg / 3000 kg* 2000 kg / 3000 kg*

Dovoljena hitrost 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h

Pnevmatike 550/45-22.5 (BKT 328) 550/60-22.5 16 PR (BKT 328) 550/60-22.5 16 PR (BKT 328) 600/55-26.5 12 PR

Zavorni sistem dvovodni zračni zavorni 
sistem z ALB

dvovodni zračni zavorni 
sistem z ALB

dvovodni zračni zavorni 
sistem z ALB

dvovodni zračni zavorni 
sistem z ALB

Izpust za zrnje 390 x 390 mm 390 x 390 mm 390 x 390 mm 390 x 390 mm

Število stopenj hidravl. cilindra (premer) 5 (75/90/105/120/140 mm) 5 (75/90/105/120/140 mm) 5 (90/105/120/140/160 mm) 2 x 5 (75/90/105/120/140 mm)

Višina dviga cilindra 2500 mm 2500 mm 2500 mm 3500 mm

Kot kipanja nazaj 50° 50° 50° 50°

Potrebna količina olja 29,6 l 26,9 l 35,9 l lasten rezervoar 120,0 l

Potrebna vlečna moč kW / PS > 68 kW / 92 PS > 81 kW / 110 PS > 90 kW / 123 PS > 147 kW / 200 PS

Listnate vzmeti parabolične parabolične parabolične parabolične

DODATNA OPREMA 1600 1800 2000 3000

Pnevmatike 385/65 R 22.5 ET-50 385/65 R 22.5 ET-50
600/50-22.5 16 PR

(BKT 328)

550/60-22.5 16 PR (Alliance 328)
550/60-22.5 16 PR (Vredestein 

Flotation+)
560/60-22.5 16 PR (Trelleborg Twin 404)

600/55-22.5 16 PR (BKT 328)
600/55-22.5 16 PR (Alliance 328)

600/55 R 22.5 (Alliance 380)
600/55-26.5 16 PR (Trelleborg Twin 404)

600/55 R 26.5 (Michelin CargoXbib)
600/55 R 26.5 (BKT FL-630)

650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50
650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50

600/55-26.5 16 PR 
(Trelleborg Twin 404)

600/55 R 26.5 (BKT FL-630)
600/55 R 26.5

(Michelin CargoXbib)
650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50

650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50
710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50

710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50

Spod. priklop – vlečno uho D50mm / krogla K80    

Prosto gibljiva os    

Prisilno vodljiva os    

Pod zgornjega ogrodja iz HARDOX® pločevine    

Snemljiva zaščita za luči    

Stransko kipanje – levo   2000S 3000S

Poviški – spredaj mreža 300 mm 500 mm 500 / 800 mm 300 / 500 / 800 mm

Odpiranje sprednjega poviška iz mreže    

Zložljiva cerada s konstrukcijo, konična poviška    

Cramaro potisna cerada / Flip-tarp ceradni sistem    

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno
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GRAVIS

Gradbena mulde prikolica za prevoz težkega tovora GRAVIS je razvita za profesional-
ne uporabnike in je namenjena nalašč za prevoz peska, gramoza, skal ali drugih težkih 
materialov po gradbišču ali do gradbišča in seveda druge težke kmetijske transporte.
Zaradi posebne oblike prikolice in osne konstrukcije se zniža uporabna višina, istoča-
sno pa GRAVIS pridobi izredno nizko težišče. To nizko težišče vpliva izredno pozitivno 
na stabilnost, predvsem med razkladanjem. Poleg tega skrbi za varno vožnjo na tež-
kem, neravnem ter neutrjenem terenu. Pri razkladanju se transportni material prisilno 
usmeri proti sredini stožčaste notranjosti prikolice ter tako hitro in brez težav zapusti 
prikolico, kar še posebej velja za moker, lepljiv in zgoščen material.

GRADBENA
MULDE PRIKOLICA

GRAVIS
  Mulde zaboj iz HARDOX® 
materiala

  Robustna konstrukcija, kljub 
temu lahka teža

  Ojačeno podvozje za večje 
obremenitve

  Hidravlično odpiranje zadnje 
stene z dvojno funkcijo odpi-
ranja

  Zmogljiv in predimenzioniran 
dvižni cilinder

  Centralno mazanje 

  Vzmeten priklop z gumi od-
bojniki

  Hidravlično preklopljiv zadnji 
naletni odbojnik

  Visoka kakovost in varnost

  Enostavnost uporabe in upo-
raba prefinjenih tehnologij 
ter materialov

  Okvir iz stabilnih vzdolžnih in prečnih pro-
filov ter jeklenih nosilcev okvirja debeline 
8 mm

  Samodejno centralno mazanje vseh giblji-
vih delov z intervalnim nastavitev za najve-
čjo operativno zanesljivost in vzdržljivost

  Zmogljiv in posebej dimenzioniran dvižni 
cilinder doseže naklon do 55 stopinj in 
skrbi za hitro in varno razkladanje

  Serijski dvocevni sistem za hitro spuščanje 
zaboja

PREDNOSTI, DETAJLI
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TEHNIČNI PODATKI

GRAVIS 2000

Največja skupna masa (tehnična masa) 21000 kg (33000 kg)

Lastna masa (odvisna od opreme) 6900 kg

Nosilnost (tehnična nosilnost) 14100 kg (ca. 25000 kg)

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 7580 x 2550 x 2876 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 5250 x 2300 mm

HARDOX® zaboj dno / stran 8 / 6 mm

Višina stranic 1220 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1400 mm

Prostornina 13,0 m3

Kolotek 1950 mm

Kvadrat osi 150 mm

Obremenitev na priklopu 3000 kg

Spodnji priklop s kroglo K80

Dovoljena hitrost 40 km/h

Pnevmatike 600/55 R26.5 (BKT FL 630)

Zavorni sistem dvovodni zračni zavorni sistem

Število stopenj hidravličnega cilindra 4 (69/88/107/126 mm)

Višina dviga cilindra 5100 mm

Kipanje nazaj 55°

Potrebna količina olja 38,0 l

Potrebna vlečna moč kW / PS > 110 kW / 150 PS

Podvozje tandem nihajni agregat

DODATNA OPREMA 2000

Pnevmatike 600/55 R26.5 (Alliance 380)
600/65 R23 RE (Bandemarkt TP-Radial TL), ojačana platišča 

650/55 R26.5 (BKT FL 630)
650/55 R26.5 (Alliance 390 Heavy Duty), ojačana platišča

Hidravlična podporna stopa v Y-izvedbi 

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno
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FORTIS

Univerzalne potisne prikolice FORTIS 
izpolnijo vsa vaša pričakovanja in so na-
menjene za sodobne kmetovalce, velika 
kmetijska gospodarstva in storitvena 
podjetja. S FORTIS-om vam ponujamo 
izjemno univerzalen, visokokakovosten 
in cenovno dostopen stroj za sodoben 
prevoz v kmetijstvu, za transport biomase 
in za trošenje bioloških gnojil.

UNIVERZALNE
POTISNE PRIKOLICE

FORTIS

  Pogon preko hidromotorja omogoča brez-
stopenjsko regulacijo hitrosti in možnost 
pomika naprej in nazaj (dva hidromotorja 
pri FORTIS 3000)

  Potisna stena se premika naprej in nazaj s 
pomočjo strgalnega dna

  Štiri verige 14 x 50 mm s trgalno silo 25 ton 
na verigo in enostavna regulacija hitrosti 
pomika praznilnega bata zagotavljajo hitro, 
varno in učinkovito praznjenje (manj kot 1 
minuta) – prednost v primerjavi s hidravlič-
nim cilindrom je v tem, da ni porabe olja

PREDNOSTI, DETAJLI

  Visoka prostornina za učin-
kovit transport

  Stabilno podvozje z vzdolž-
nimi stabilizatorji za maksi-
malno udobje

  Največja možna fleksibil-
nost ob uporabi silažnih 
vrat in trosilnih naprav

  Elektromagnetno upravlja-
nje preko zaslona na dotik v 
kabini traktorja
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FORTIS

Podvozje

Os

Varovanje tovora

Krmiljenje

Polžni transporter

Zaboj Agregat in priklop

Lijak za zrnje

Transportni volumen

  Robustno tandem oz. tridem podvozje za 
40 km/h z dodatno opcijo za 60 km/h omo-
goča absolutno zanesljivost, popoln nadzor 
in tudi večjo transportno hitrost na različnih 
voznih terenih

  Opcija: tandem ali tridem prosto gibljiva 
zadnja os s hidravlično blokado pri vožnji 
nazaj, dvižna os in prisilno vodljiva os

  Flip-tarp ceradni sistem ali Cramaro potisna 
cerada opcijsko

  Silažna vrata zagotavljajo dodatno kapaci-
teto nakladanja

  Potisna tehnika omogoča varno raztovar-
janje na neravnem terenu in je primerna za 
raztovarjanje v nizkih prostorih

  Opcijsko dve trosilni napravi – hitro in eno-
stavno zamenljive

  Za visok komfort skrbi elektromagnetno 
upravljanje preko zaslona na dotik v kabini 
traktorja

  Opcijska ponudba je polžni transporter 
za hitro, enostavno, praktično, čisto in 
brezprašno transportiranje sipkih in zrnatih 
materialov v razsutem stanju

  Tandem oz. tridem agregat z vzmetenim 
zgornjim ali spodnjim priklopom skrbi za 
učinkovito delo v najtežjih delovnih pogojih 
ter zagotavlja stabilnost in optimalne vozne 
lastnosti

  Lijak za zrnje kot opcija

  Nizko ležeča nakladalna višina

  Višina zaboja 1,50 m s poviški 0,50 m je 
serijska izvedba, uporabna prostornina do 
45,0 m³
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FORTIS

FORTIS

Univerzalne potisne prikolice FORTIS 
jamčijo kot transportno sredstvo ali kot 
trosilnik celoletno uporabnost – za kupce 
pomeni to stroj vrhunske kakovosti z 
bogato paleto opreme in dodatkov.

UNIVERZALNE
POTISNE PRIKOLICE

  Univerzalna trosilna naprava ima tri ležeče 
horizontalne valje (Ø 650 mm) s HARDOX® 
noži, ki skrbijo za optimalno drobljenje 
in enakomerno doziranje na dva krožnika 
(Ø 1.080 mm) z izmetalnimi lopaticami do 
širine 25 metrov

  Hidravlični zaščitni pokrov s hidravličnim 
dvigom skrbi za zaščito trosilne naprave

  Standardna trosilna naprava s štirimi 
vertikalnimi valji in HARDOX® noži skrbi za 
enakomeren raztros različnega materiala 
do širine 12 m in to predvsem trdega, zgoš-
čenega hlevskega gnoja vseh vrst

  Pogon vertikalnih valjev se vrši preko 
reduktorjev, ki so napolnjeni z oljem, pove-
zava je preko kardanske gredi

  Agresivno dodajanje preko 
dveh ali treh horizontalnih 
valjev pri univerzalni trosilni 
napravi

  Širina trošenja do 25 m

  Maksimalna višina odprtine 
trosilne naprave za optimalni 
pretok materiala

  Izjemno vsestranska uporab-
nost – možnost hitre in eno-
stavne demontaže silažnih 
vrat ali trosilne naprave

PREDNOSTI, DETAJLI
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FORTIS 2000 3000

Največja skupna masa
(tehnična)

20000 / 21000 kg*
(24000 / 25000 kg*)

32000 / 33000 kg*

Lastna masa (odvisna od opreme) 7000 kg 10000 kg

Nosilnost 13000 / 14000 kg* 22000 / 23000 kg*

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 9695 x 2550 x 3545 mm 11830 x 2550 x 3690 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 7000 x 2220 mm 9000 x 2220 mm

Višina stranic 1500+500 mm 1500+500 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1430 mm 1430 mm

Prostornina 35,0 m3 45,0 m3

Kolotek 1950 mm 2100 mm

Kvadrat osi 130 mm 150 mm

Vlečno uho Ø 40 mm Ø 40 mm

Obremenitev na priklopu (zgornji / spodnji*) 2000 / 3000 kg* 2000 / 3000 kg*

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

Pnevmatike 600/55-26.5 12 PR 600/55-26.5 12 PR

Zavorni sistem dvovodni zračni zavorni sistem z ALB dvovodni zračni zavorni sistem z ALB

Višina odprtine trosilne naprave (širina x višina) 2220 x 2000 mm 2220 x 2000 mm

Veriga strgalnega dna 15 x 50 mm 15 x 50 mm

Gred transportnega traka Ø 60 mm Ø 60 mm

Osvetlitev in signalizacija po StVZO po StVZO

Potrebna vlečna moč kW / PS > 120 kW / 163 PS > 147 kW / 200 PS

Listnate vzmeti parabolične parabolične

DODATNA OPREMA 2000 3000

Pnevmatike 600/55 R 26.5 (BKT FL-630)
600/55 R 26.5 (Alliance 380)

650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (2700 mm)
650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (2700 mm)

710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (2760 mm)
710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (2760 mm)

650/55 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (2850 mm)
650/55 R 26.5 (Alliance 380) ET-50 (2850 mm)

710/50 R 26.5 (BKT FL-630) ET-50 (2910 mm)
710/50 R 26.5 (Alliance 390) ET-50 (2910 mm)

Spodnji priklop – vlečno uho D50mm / krogla K80  

Prosto gibljiva zadnja os s hidravlično blokado pri vožnji nazaj  

Prisilno vodljiva os  

Hidravlično vzmetenje  

Hidravlična podporna stopa v Y-varianti (možno pri zg. priklopu)  

Centralno mazanje – avtomatski mazalni sistem  

Cramaro potisna cerada / Flip-tarp ceradni sistem  

Polžni transporter – različne velikosti in zmogljivosti  

Standardna trosilna naprava: štirje pokončni trosilni valji s pri-
vijačenimi HARDOX® noži, hidravlična zaporno-dozirna vrata, 
elektromagnetno upravljanje

 

Univerzalna trosilna naprava: trije ležeči valji z noži in dva iz-
metalna krožnika s štirimi nastavljivimi lopaticami iz HARDOX® 
materiala, hidravlična zaporno-dozirna vrata, elektromagnetno 
upravljanje

 

TEHNIČNI PODATKI

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno
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MINIFEX

HRIBOVSKI TROSILNIKI
ORGANSKIH GNOJIL

MINIFEX
  Ročna zavora

  Elektrosignalizacija 12V

  Sprednja varovalna mreža oz. 
rešetkaste stranice višine  
1,50 m

  Standardna trosilna naprava

  Odprtina trosilne naprave 
0,90 m

  Dve verigi strgalnega dna 8 x 
31 mm z letvami

  Lepljen leseni pod debeline 
30 mm

  Nastavljiva mehanska pod-
porna stopa ali podporno 
kolo

  Možnost poviškov 0,50 m

  Enozglobna kardanska gred

Vrsta trosilnikov MINIFEX z ekstremno široko osjo in kolotekom ter zelo nizko izvedbo 
je posebej primerna za hribovite in gorate terene. Odlikuje jih majhna lastna teža in 
velika mobilnost, so robustni, močni in kompaktni. Visoko kakovostni osni koncept z 
nizko ležečim težiščem skrbi za maksimalno stabilnost, veliko okretnost ter največjo 
varnost, maksimalno nazaj pomaknjena os zagotavlja optimalno razporeditev teže 
glede na obremenitev traktorja.

  Štirje pokončni trosilni valji

  Enostavno demontažni noži iz HARDOX® 
materiala

  Dve verigi strgalnega dna s stabilnimi 
letvicami zagotavljajo največjo varnost pri 
obratovanju

  Daljinsko upravljanje in brezstopenjska 
regulacija strgalnega dna

  Posebej široka os s kolotekom 2,10 m in 
nizka izvedba zagotavlja največjo stabilnost

  Verižni pogon z varovalnim zaščitnim 
pokrovom

  Kotno, z oljem napolnjeno gonilo trosilne 
naprave

  Mehanično napenjanje transportnega 
traku

PREDNOSTI, DETAJLI
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MINIFEX 500 550

Največja skupna masa 5000 kg 5500 kg

Lastna masa (odvisna od opreme) 1300 kg 1400 kg

Nosilnost 3700 kg 4100 kg

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 5000 x 2490 x 2170 mm 5400 x 2490 x 2170 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 3200 x 1600 mm 3600 x 1600 mm

Višina stranic 500 mm 500 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 830 mm 830 mm

Prostornina ~ uporabna prostornina 2,6 ~ 5,2 m3 2,9 ~ 5,8 m3

Kolotek 2100 mm 2100 mm

Kvadrat osi 60 mm 60 mm

Vlečno uho Ø 40 mm Ø 40 mm

Obremenitev na priklopu 1000 kg 1250 kg

Dovoljena hitrost 10 km/h, 25 km/h 10 km/h, 25 km/h

Pnevmatike 11.5/80-15.3 12 PR 11.5/80-15.3 12 PR

Zavorni sistem enovodni zračni enovodni zračni

Višina odprtine trosilne naprave (širina x višina) 1600 x 900 mm 1600 x 900 mm

Veriga strgalnega dna 2 x (8 x 31 mm) 2 x (8 x 31 mm)

Gred transportnega traka Ø 40 mm Ø 40 mm

Osvetlitev in signalizacija po StVZO po StVZO

Potrebna vlečna moč kW / PS > 29 kW / 40 PS > 32 kW / 44 PS

Standardna trosilna naprava – 4 vertikalni trosilni valji  

Širina trošenja oz. raztrosa 6 m 6 m

DODATNA OPREMA 500 550

Pnevmatike 13.0/55-16 12 PR
15.0/55-17 12 PR (380/55-17)

15.0/55-17 AS (Farmer)

13.0/55-16 12 PR
15.0/55-17 12 PR (380/55-17)

15.0/55-17 AS (Farmer)
19.0/45-17 AS (Farmer)

Hidravlični zavorni sistem  

Dvovodni zračni zavorni sistem  

Spodnji priklop  

Dvozglobna kardanska gred  

Poviški  

Zaščitni pokrov trosilne naprave – hidravlično odpiranje  

Zaščitni pokrov trosilne naprave – mehansko odpiranje  

Hidravlična zaporno-dozirna vrata pred trosilno napravo  

Elektro-hidravlično upravljanje hitrosti transportnega traka  

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno

TEHNIČNI PODATKI
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SUPERFEX

TROSILNIKI
ORGANSKIH GNOJIL

SUPERFEX
  Ročna zavora, hidravlični ali 
zračni zavorni sistem

  Osvetlitev in signalizacija 12V

  Enoosna ali tandem izvedba

  Standardna ali univerzalna 
trosilna naprava

  Sprednja varovalna mreža oz. 
rešetkaste stranice višine  
1,50 m

  Odprtina trosilne naprave 
1,10 m

  Hidravlični pogon verige pre-
ko hidromotorja in gonila

  Štiri verige strgalnega dna 
10 x 31 mm z deljivimi 
letvami

  Lepljen leseni pod debeline 
35 mm

  Poviški 0,50 m in možnost 
tretjih poviškov

  Eno- ali dvozglobna kardan-
ska gred

Robustni, močni, kompaktni in zelo zanesljivi ter enostavno vodljivi trosilniki organskih 
gnojil SUPERFEX so namenjeni za vse vrste kmetijskih gospodarstev in se uporabljajo 
za optimalno trošenje vseh organskih gnojil v kmetijstvu. Odlikuje jih visoka učinko-
vitost, preciznost in večnamenska uporabnost – vse izvedbe imajo vgrajeno bogato 
serijsko opremo in nudijo kupcu visoko vrednost glede na ceno. 

  Standardna trosilna naprava – štirje 
vertikalni oz. pokončni trosilni valji s 
privijačenimi noži iz HARDOX® jeklene 
pločevine, širina trošenja oz. raztrosa do 
9 m

  Univerzalna trosilna naprava – dva 
horizontalna oz. ležeča trosilna valja z 
ozobljenimi noži in dva masivna krožnika s 
štirimi nastavljivimi izmetalnimi lopaticami 
iz HARDOX® jeklene pločevine, širina 
trošenja oz. raztrosa do 22 m

PREDNOSTI, DETAJLI
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TEHNIČNI PODATKI

SUPERFEX 600 700 800 1000 1200

Največja skupna masa 6200 kg 7000 kg 8000 kg 10000 kg 12000 kg

Lastna masa (odvisna od opreme) 1800 kg 1900 kg 2200 kg / 2600 kg* 2700 kg / 3100 kg* 2800 kg / 3200 kg*

Nosilnost 4400 kg 5100 kg 5800 kg / 5400 kg* 7300 kg / 6900 kg* 9200 kg / 8800 kg*

Dimenzija (d x š x v) 5550 x 2050 x 2390 
mm

6000 x 2075 x 2680 
mm

7000 x 2150 x 2540 
mm

7000 x 2100 x 2600 
mm

7000 x 2100 x 2600 
mm

Dimenzija zaboja (notranja d x š) 3800 x 1800 mm 4200 x 1800 mm 5000 x 1800 mm 5000 x 1800 mm 5000 x 1800 mm

Višina stranic 500 mm 500 mm 500+500 mm 500+500 mm 500+500 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1060 mm 1120 mm 1190 mm 1180 mm 1225 mm

Prostornina ~ uporabna prostornina 3,4 ~ 8,0m3 3,8 ~ 8,8 m3 9,0 ~ 10,5 m3 9,0 ~ 10,5 m3 9,0 ~ 10,5 m3

Kolotek 1600 mm / 1700 mm 1600 mm / 1700 mm 1650 mm / 1700 mm 1650 mm 1700 mm

Kvadrat osi 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Vlečno uho Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm

Obremenitev na priklopu 1000 kg 1600 kg 1600 kg 1600 kg 1600 kg

Dovoljena hitrost 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h

Pnevmatike 11.5/80-15.3 12 PR 15.0/55-17 14 PR 19.0/45-17 14 PR 19.0/45-17 14 PR 500/50-17 14 PR

Zavorni sistem enovodni zračni enovodni zračni enovodni zračni enovodni zračni enovodni zračni

Višina odprtine trosilne naprave (š x v) 1800 x 1100 mm 1800 x 1100 mm 1800 x 1100 mm 1800 x 1100 mm 1800 x 1100 mm

Veriga strgalnega dna 2 x (10 x 31 mm) 2 x (10 x 31 mm) 4 x (10 x 31 mm) 4 x (10 x 31 mm) 4 x (10 x 31 mm)

Gred transportnega traka Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm Ø 40 mm

Osvetlitev in signalizacija po StVZO po StVZO po StVZO po StVZO po StVZO

Potrebna vlečna moč kW / PS > 36 kW / 49 PS > 41 kW / 56 PS > 47 kW / 64 PS > 59 kW / 80 PS > 59 kW / 80 PS

Standardna trosilna naprava     

Univerzalna trosilna naprava*   * * *

Širina trošenja oz. raztrosa 6 m 6 m 9 m / 22 m* 9 m / 22 m* 9 m / 22 m*

DODATNA OPREMA 600 700 800 1000 1200

Pnevmatike 15.0/55-17 14 PR
19.0/45-17 14 PR
500/50-17 14 PR

500/50 R 17

13.0/65-18 14PR, 
19.0/45-17 14 PR

19.0/45-17 AS 
(Farmer)

19.0/45-17 Fl+
500/50-17 14 PR 

500/50 R 17

500/50-17 14 PR 
500/50 R 17

500/45-22.5 12 PR 
500/55-20 12 PR

550/45-22.5 12 PR
550/60-22.5 12 PR
600/55-22.5 12 PR
600/50-22.5 12 PR

15.0/55-17 12 PR
500/50-17 14 PR

500/50 R 17
500/45-22.5

500/55-20 12 PR

19.0/45-17 14 PR
500/50 R 17

500/45-22.5 14 PR
500/55-20 12 PR Fl+

Oprema-izvedba za 40 km/h     

Naletne zavore     

Hidravlični zavorni sistem     

Dvovodni zračni zavorni sistem     

Hidravlična podporna stopa     

Dvozglobna kardanska gred     

Poviški / tretji poviški          

Zaščitni pokrov trosilne napr. – hidravlični     

Hidravlična zaporno-dozirna vrata     *  *

Elektro-hidravlično upravljanje     

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno
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MEGAFEX

UNIVERZALNI
TROSILNIKI

MEGAFEX

MEGAFEX je razvit za profesionalne uporabnike in je namenjen za raztros vseh vrst 
organskih gnojil, komposta, apna, mulja, gošče in granulata. Pri trosilnikih MEGAFEX 
je zagotovljena enakomerna, pravilna in sorazmerna porazdelitev oz. trošenje. Vgraje-
ne visoko kakovostne komponente zagotavljajo najvišjo kakovost trosilnika bodisi pri 
montirani standardni ali univerzalni trosilni napravi.
Uporaba robustnih komponent, kakovostna in varna izdelava ter končna kontro-
la izdelka so osnovni prepotrebni pogoji za vrhunski končni proizvod. Enostavno 
rokovanje, visoka zanesljivost, varnost in dolga življenjska doba pa zagotavljajo, da je 
MEGAFEX perfekten stroj.

  Konični zaboj in štiri verige strgalnega dna 
14 x 50 mm z deljivimi letvami na stabilnem 
pločevinastem podu so serijsko

  Verige so iz najboljšega jekla in imajo viso-
ko odpornost proti obrabi – strgalna sila 25 
ton na verigo

  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 kro-
žnika – pogon ležečih horizontalnih valjev 
se vrši preko Duplex verig

PREDNOSTI, DETAJLI

  Robustno tandem podvo-
zje za uporabo v najtežjih 
pogojih 

  Pogon brez vzdrževanja z 
zaščito pred tujki

  Pomik naprej in nazaj preko 
dveh hidromotorjev – različ-
ne hitrosti praznjenja

  Hidravlična zaporno-do-
zirna vrata pred trosilno 
napravo serijsko

  Zadnji hidravlični zaščitni 
pokrov

  Vzmeten zgornji ali spodnji 
priklop

  Centralno mazanje – samo-
dejno mazanje mazalnih 
mest, ki skrbi za brezhib-
no in varno delovanje ter 
vzdrževanje

  Štiri verige strgalnega dna 
s strgalno silo 25 ton na 
verigo
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MEGAFEX

  Elektro-hidravlično komfortno krmiljenje 
neposredno iz traktorske kabine omogoča 
upravljanje vseh potrebnih funkcij trosil-
nika, s čemer se jamči popoln nadzor nad 
obratovanjem

  Dvižna os kot opcija preprečuje negativne 
tlačne obremenitve na vlečno uho – pri 
manjših obremenitvah se lahko dvigne v 
zrak, pri večjih pa spusti na tla

  Obojestransko odpiranje poviškov omogo-
ča enostavno in kontrolirano natovarjanje 
ter preprečuje morebitne poškodbe zaboja

  Opcija: originalne ploščate verige RÜBIG 
zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in bolj-
šo oskrbo materiala do trosilne naprave, 
prav tako so bolj odporne na vremenske 
vplive in vlažne materiale

  Obmejno trošenje se vrši z omejevalcem 
širine trošenja (levo in/ali desno) in upravlja 
s traktorskega sedeža preko kontrolnega 
sistema

  Komplet LED luči prispevajo k boljši vidlji-
vosti in posledično k večji varnosti

Dvižna os Poviški Ploščate verige

Sistem mejnega trošenjaPodporna stopaUpravljanje

  Hidravlična podporna stopa je enostavno 
nastavljiva iz traktorske kabine

  Opcija: spodnji priklop, ki skupaj s krogelno 
kljuko K80 (Scharmüller) skrbi za še večje 
udobje vožnje
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MEGAFEX

MEGAFEX

Sodobni moderni traktorji v kombinaciji z MEGAFEX-om izkazujejo odlično kombina-
cijo, saj je tehnična oprema trosilnika visoko nad povprečjem in omogoča komfortno 
in lažje delo ob najvišji učinkovitosti.
Kontrolirano trošenje gnoja je predpostavka in pogoj za odgovorno kmetijstvo. Trosil-
niki MEGAFEX zagotavljajo enakomerno, pravilno in sorazmerno porazdelitev večjih 
količin, bodisi ob uporabi standardne ali univerzalne trosilne naprave. Silažna vrata kot 
opcija omogočajo dodatno kapaciteto nakladanja, so zlahka kos večjim transportnim 
izzivom in združujejo lastnosti transportnih prikolic z izjemno vsestransko uporab-
nostjo.

  Standardna trosilna naprava s štirimi 
vertikalnimi valji in HARDOX® noži skrbi za 
enakomeren raztros različnega materiala 
do širine 12 m in to predvsem trdega, zgoš-
čenega hlevskega gnoja vseh vrst

  Univerzalna trosilna naprava ima bodisi dva 
ali tri ležeče horizontalne valje (Ø 650 mm) 
s HARDOX® noži, ki skrbijo za optimalno 
drobljenje in enakomerno doziranje na dva 
krožnika Ø 960 mm pri modelu 1800 in Ø 
1.080 mm pri modelu 2200 z izmetalnimi 
lopaticami do 25 m širine raztrosa

PREDNOSTI, DETAJLI

  Racionalna uporaba z odlič-
nim razmerjem med ceno 
in zmogljivostjo

  Udobje vožnje z robustnim 
vzmetenjem ter prosto gib-
ljivo osjo

  Povečana okretnost preko 
prisilno vodljive osi (opcija)

  Opcijsko aktivno hidravlič-
no vzmetenje

  Agresivno dodajanje preko 
dveh ali treh horizontalnih 
valjev

  Širina trošenja do 25 m

  Dobro vidna in berljiva 
skala za višino odprtosti 
dozirnih vrat

  Elektromagnetno upravlja-
nje preko zaslona na dotik v 
kabini traktorja

  Možnost hitre in enostavne 
demontaže trosilne naprave

UNIVERZALNI
TROSILNIKI
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TEHNIČNI PODATKI

 Serijska oprema           Dodatna oprema           Ni možno

MEGAFEX 1800 2200

Največja skupna masa 18000 / 19000 kg* 22000 kg / 23000 kg*

Lastna masa (odvisna od opreme) 7300 kg 9000 kg

Nosilnost 10700 / 11700 kg* 13000 kg / 14000 kg*

Dimenzija (dolžina x širina x višina) 9050 x 2550 x 3500 mm 10300 x 2550 x 4000 mm

Dimenzija zaboja (notranja dolžina x širina) 5500 x 2100/2200 mm 6700 x 2100/2200 mm

Višina stranic 1000 mm 1500 mm

Višina do poda (pri serijskih pnevmatikah) 1475 mm 1630 mm

Prostornina ~ uporabna prostornina 13,0 ~ 25,0 m3 22,0 ~ 35,0 m3

Kolotek 1950 mm 2100 mm

Kvadrat osi 100 mm 150 mm

Vlečno uho Ø 40 mm Ø 40 mm

Obremenitev na priklopu (zgornji / spodnji*) 2000 / 3000 kg* 2000 / 3000 kg*

Dovoljena hitrost 40 km/h 40 km/h

Pnevmatike 600/50-22.5 12 PR 600/55-26.5 12 PR

Zavorni sistem dvovodni zračni zavorni sistem z ALB dvovodni zračni zavorni sistem z ALB

Višina odprtine trosilne naprave (širina x višina) 2200 x 1500 mm 2200 x 1500 mm

Veriga strgalnega dna 14 x 50 mm 14 x 50 mm

Gred transportnega traka Ø 60 mm Ø 60 mm

Osvetlitev in signalizacija po StVZO po StVZO

Potrebna vlečna moč kW / PS > 107 kW / 145 PS > 149 kW / 200 PS

Standardna trosilna naprava – štirje vertikalni trosilni valji  

Univerzalna trosilna naprava – dva horizontalna trosilna valja  

Univerzalna trosilna naprava – trije horizontalni trosilni valji  

Silažna vrata  

DODATNA OPREMA 1800 2200

Pnevmatike 700/40-22.5 ET-50 650/55 R 26.5 (BKT FL-630 / Alliance 390) ET-50
(2850 mm)

710/50 R 26.5 (BKT FL-630 / Alliance 390) ET-50
(2910 mm)

Spodnji priklop – vlečno uho D50mm / krogla K80  

Prosto gibljiva zadnja os s hidravlično blokado pri vožnji nazaj  

Dvižna sprednja os  

Prisilno vodljiva os  

Hidravlično vzmetenje  

Hidravlična podporna stopa  

Poviški – spredaj mreža 500 mm 500 mm

Rübig veriga – ploščata veriga kovana v utopih T 100 T 100

Centralno mazanje – avtomatski mazalni sistem  

Elektrohidravlično krmiljenje  

Omejevalec širine trošenja  



Zaradi prizadevanj za stalni nadaljnji razvoj in izboljšave izdelkov si pridržujemo 
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