
Tökéletes megoldások a mezőgazdaság számára

www.agro-center.de

Gépprogram 2020/1 HU

Vontatók, udvari, kerekes és teleszkópos rakodók és 

targoncák



Témák TerméktanácsadóTermékkonfigurátor

Az Agro-Center Online Áruház már régóta az egyik legfontosabb kapcsolatfelvételi hely vásárlóink számára, amikor 

vadonatúj gépet szeretnének rendelni, pótalkatrészeket gyors és megbízhatóan szeretnének szállíttatni, valamint saját 

udvarukat választékunk különféle hasznos gépeivel és eszközeivel szeretnék felszerelni. Az utóbbi években az áruház egyre 

lassúbb és forgalmasabb lett. Ezért gyorsan megállapítottuk: meg kell újítanunk! 

Egy évnyi intenzív kutatás, koncepció és átültetés után most bemutatjuk Önnek az új Online Áruházat, amely jobb, 

gyorsabb, modernebb lett! Fedezze fel és próbálja ki sok új funkciónkat! Praktikus termékkonfigurátorok, izgalmas témák 

és hasznos tanácsok várják. Ismerje meg a Fliegl új világát!

Tökéletes megoldások  
a mezőgazdaság számára



Termékkonfigurátor 
Többé nem kell egyenként vásárolnia az alkatrészeket: A 

Termékkonfigurátor segítségével igény szerint söprűgépek, 

ágfűrészek és további termékek állíthatók össze 

tartozékokkal együtt.

Témák 
Izgalmas témákkal még közelebb kerülhetünk a nagy Fliegl-

világhoz. Böngésszen, és találja meg a kívánt terméket!

Terméktanácsadó 
Tanácsadónktól nagyon egyszerűen megtudható, hogy melyik 

eszköz felel meg az igényeknek, és milyen tulajdonságokkal 

rendelkeznek a webáruházunkban kapható tartozékok és a 

pótalkatrészek.

Termékvideók 
Egy kép többet mond, mint 1000 szó. Ezért érdemes 

megnézni felépítményeinket közvetlenül használat közben. 

Nézzük meg a termékeket kényelmesen videotékánkban, és 

alkossunk róluk képet!

Új fizetési módok 
Mostantól még kényelmesebb a fizetés: Számlával, Paypal-

on keresztül, hitelkártyával, utánvéttel és előrefizetéssel 

lehetséges. Újdonság: Amazon Pay 

Egy Kattintás gomb 
A rendelés egyetlen kattintással leadható!  

Próbálja ki...

   AZ ÚJ  
JELLEMZŐK

Termékvideók

VIDEÓK

Új fizetési módok

Modernebb kivitel

Egy kattintás gomb
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Felépítmények a következőkhöz:

FEJEZETEK ÁTTEKINTÉSE

Új ikonok a gépprogramban — rövid magyarázat

Munkaállványok ............................ 6. oldal

Bálaeszközök ..............................39. oldal

Raklapvillák és  

forgató eszközök ......................89. oldal
Söprűgépek ................................ 17. oldal
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Kanalak és  
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erdészet ................................ 105. oldal

Adapter, rakománytakaró  
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KotrógépekUdvari rakodó TargoncaVontató Három pont

Szállítási költségek

DE: 205,00 €

AT: 260,00 €

DE: 139,00 €

AT: 155,00 €

DE: 70,00 €

AT: 95,00 €

DE: 350,00 €

AT: 400,00 €

kérésreDE: 49,00 €

AT: 60,00 €

Kerekes és 

teleszkópos 

rakodó

Feldolgozások

Kúpos szerkezet

A Fliegl kanalakat túlnyomórészt kúpos szerkezettel 
gyártjuk. Ennél a szerkezetnél az oldalsó részek 
ferdék, ami által a kanáltest lefelé szélesebb. Előny: 
Az ömlesztett anyag ezáltal jobban lefolyik, és az 
anyagmaradvány mennyisége minimálisra csökken.

Tűzihorganyzás — örök védelem

A tűzihorganyzás révén a gyors korrózió megakadályozható, és az anyag élettartama akár 50 évre is meghosszabbítható! 
Tűzihorganyzásnál különösen erős kötés jön létre a cink és az acél között. Így a részegység üregeivel és szögeivel tökéletesen 
be van vonva tartós és rendkívül ellenálló védőbevonattal.

• Tartós korrózióvédelem
• Nagyfokú gazdaságosság
• Nagy mechanikus teherbírás

• Tökéletes teljes körű védelem, az üreges részeken és az élek mentén is
• Karbantartásmentes

Példa: a: Ágfűrészészeészeszzeeeeszz kkkkk, k,k,k,
csavvararozható ManManannMaanMM ititouttoutoutououit utoutouuuit u-ta-tataar-tata tótókók

Példa: Munkankaállvállvállvllvvványoányoánányoányoányoányokkkk, k, k, 
csavarozható JCJCB Q-FQ-FQQ-FQ FQQ it ttit ttit tit artóartóa

Csavarozott tartó

A csavarozott tartó nagyon nagy rugalmasságot 
biztosít. Lehetővé teszi a legkülönfélébb szállító 
járművekhez való problémamentes csatlakoztatást!

Rendkívül kopásálló ásólemez

Az ezzel a jelöléssel ellátott felépítmények rendkívül 
kopásálló ásólemezekkel (keménység HB 500) vannak 
felszerelve. Minden alkalmazási területen minimális 
kopást garantál.

Az ásólemez vastagsága a konkrét felépítményen 
látható.

A kanáltest erősítései

Ahhoz, hogy a kanáltest alsó része még erősebb 
és tartósabb legyen, kanalainkat acélfeltétekkel 
erősítettük meg. Ezek megerősítik a kanál 
alapszerkezetét, és pluszban védik a szélsőséges 
használatkor fellépő kopástól.

01101

0202

03333333303

0404

00505 10100

099909

08808

0707

0606



Munkaállvány típusa Magas Maxi elforgatható
magas, fellépő 

középen
alacsony széles Light csavarozható behajtható

Hátsó 

felszerelés

Horganyzott kivitel

Felvevő

Euronorm-, 

udvari, 

kerekes vagy 

teleszkópos 

rakodó

Euronorm-, 

udvari, 

kerekes vagy 

teleszkópos 

rakodó

Euronorm-, 

udvari, 

kerekes vagy 

teleszkópos 

rakodó

Euronorm-, 

udvari, 

kerekes vagy 

teleszkópos 

rakodó

Euronorm-, 

udvari, 

kerekes vagy 

teleszkópos 

rakodó

Euronorm-, 

udvari, 

kerekes vagy 

teleszkópos 

rakodó

Targonca Targonca Targonca Vontató

Magasságnövekmény 1 méter 1,40 méter 1 méter 1 méter - - - - -

Teherbírás (kg) 250 250 250 250 250 250 120 120 120

Önsúly (kg) 220 240 380 220 170 240 100 120 85

Fellépő oldalsó oldalsó oldalsó középső oldalsó oldalsó középső oldalsó oldalsó oldalsó

EK-előtanúsítvánnyal - - -

Csúszásmentes 

padlózat

Szerszámtárolóval - - -

 

EK-előtanúsítvánnyal

A 2006/42/EK sz. Gépészeti irányelv szerint a személyek 3 m-nél magasabbra történő emelésére használt összes munkaállványt EK-

típusvizsgálatnak kell alávetni. 

A Fliegl-munkaállványok ezen kritériumok szerint készültek. Az EK-típusvizsgálatnak az adott tartószerkezetre vonatkozóan kell megtörténnie. 

Ekkor több szempontot ellenőriznek, például a stabilitást, a párhuzamos vezetést és a kiegészítő biztonsági berendezéseket. 

A következő pontokat tartsa be a tartószerkezetre vonatkozóan:

» Stabilitás

» Önműködő párhuzamos vezetés

» A billentő funkció zárolása

» Az emelés és süllyesztés sebességének csökkentése

» Csőtörés-védelem az emelőhengereken

» Emelési magasság max. 10 m

» Vészsüllyesztés 7,5 m feletti emelési magasságnál

» Rádiótelefon 7,5 m feletti emelési magasságnál (vagy rossz látásviszonyok esetén)

A szállítás használatra készen történik traktorok, teleszkópos rakodók, kerekes rakodók vagy udvari rakodó esetén.

Teljesen horganyzott munkaállványaink sokféleképpen használhatók:  

pl. szerelésnél, javításnál, tisztításnál, falfestésnél és burkolásnál.

Munkaállványaink áttekintése



Munkaállvány magasítással (oldalsó vagy középső fellépővel) ..............8, 11

»Maxi« munkaállvány ..................................................................................9

»Elforgatható« munkaállvány ....................................................................10

»Alacsony« munkaállvány .........................................................................12

»Széles« kivitelű munkaállvány .................................................................13 

Hátsó emelésű munkaállvány ...................................................................14

»Universal« emelőtargoncák  ....................................................................15

»Light« munkaállvány ...............................................................................15

»Csavarozható« és »behajtható« munkaállvány ..........................................16

Tartalmi áttekintés
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MUNKAÁLLVÁNYOK

Maxi munkaállvány

Magasban maximális stabilitással



Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Munkamagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHHRT000005V emeléssel - 1 méter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 240 kg Db. 2050,00

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Munkamagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000005V emeléssel - 1 méter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2120 mm 220 kg Db. 1550,00

Munkaállvány »emeléssel«, oldalsó fellépővel

A klasszikus munkaállvány modell plusz egy méter magasságnövekménnyel

Jellemzők: 

 » EK-előtanúsítvánnyal

 » Magasságnövekmény 1 méter

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Teherbírás: kb. 250 kg

 » Munkamagasság a homlokrakodó szerint: 

kb. 6500 mm

 » Szériakivitelben szerszámtárolóval 

(a további tartozékokat lásd a 12. oldalon)

 » Oldalsó belépés

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Munkaállványok

01

Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben Euronorm-felvevővel

 » A munkaállvány az udvari, a kerekes 

vagy a teleszkópos rakodóhoz 

egyénileg csavarozott felvevővel van 

felszerelve

ÁbrÁbrÁbrÁbrÁ . c. cccsavsavsasavaroozott ft ft ft ffff lelvelvelvelvelvelvelvelvvevőevőevőevevevevevev velvvelelel ÁÁÁÁÁbrÁbÁbrÁÁbÁbÁbb . oooldaldaldalsólsólsó fefeeefef llélléllééélllélllléllél pőpőpőpőő ÁÁbÁbÁbÁÁÁbrÁbÁÁÁÁbbbbrbrÁbbbrbrbrbbrrbÁ rbrbbbrbbbbrbÁbrbbb fffffffffff. ff. f. ff. ff. ffff. ffff.. ff. elselselselseeleeeeeeeeeee see zerzerzezerzerzezezezezezezereerreeerreeerre eléeléléléléllééééelééélélés ts ts tts tssss tsss argarggargarggonononnncccconcnnon áraáraárarraáraá aa

Nézze meg a videót

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Munkamagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHHRT000020V emeléssel - 1,40 méter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 260 kg Db. 2350,00

»Maxi« munkaállvány

Profi munkaállvány választék 1,40 méter emeléshez – biztonságos és kényelmes munka különösen a magasban

Jellemzők: 

 » EK-előtanúsítvánnyal

 » Magasságnövekmény 1,40 méter

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Teherbírás: kb. 250 kg

 » Munkamagasság a homlokrakodó szerint: 

kb. 7000 mm

 » Szériakivitelben szerszámtárolóval 

(a további tartozékokat lásd a 12. oldalon)

 » Oldalsó belépés

Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben Euronorm-felvevővel

 » A munkaállvány az udvari, a kerekes 

vagy a teleszkópos rakodóhoz 

egyénileg csavarozott felvevővel van 

felszerelve

9*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Munkamagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000020V emeléssel - 1,40 méter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2500 mm 240 kg Db. 1850,00

ÁÁÁbrÁbrÁÁbrÁbÁbÁbrrÁbrÁÁbrÁÁbbÁÁbÁÁbÁÁÁÁbrÁbbbÁbbrÁbrÁbrbr mmmmm.. mmm. mm. mműaűanűanűanűaanűaűaűűaűűűűaű nyagyaggyyy fefeeltélt ttettetettell él él és vs vvvédédédőőédőé rácráccáccccr csacsasasacsasasaccsasasacsacscs l |l |l ||l |l ||l ||l KüKüKüKüKüKKüKKüKüKKüKüKKüüKüKüüKKülönönlönlönöölönlönnnlönlöölönlönölööö kakakakakakakakakakakakkkakakaphphhhaphahahaaphpppphh ó!tó!ó!tó!óótó!

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Munkamagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHHRT000009V elforgatható 1570 mm 1100 mm 920 mm 2150 mm 400 kg Db. 2850,00

Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben Euronorm-felvevővel

 » A munkaállvány az udvari, a kerekes 

vagy a teleszkópos rakodóhoz 

egyénileg hegesztett felvevővel van 

felszerelve

 » 90°-kal mindkét oldalon, 4 

fokozattal egyenként 45°-kal, 

összesen 180°-kal elforgatható

»Elforgatható« munkaállvány

Rugalmasabb, több felhasználási lehetőség, nem zárja el az utcákat vagy az útvonalakat: A helytakarékos munkavégzés 

érdekében elforgatás funkcióval felszerelt munkaállvány különösen a kommunális területre megfelelő.

Jellemzők: 

 » EK-előtanúsítvánnyal

 » Magasságnövekmény 1 méter

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Teherbírás: kb. 250 kg

 » Munkamagasság a homlokrakodó szerint: 

kb. 6500 mm

 » Szériakivitelben szerszámtárolóval 

(a további tartozékokat lásd a 12. oldalon)

 » Oldalsó belépés

Billentési pozíció

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Munkamagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000009V elforgatható 1570 mm 1100 mm 920 mm 2150 mm 380 kg Db. 2350,00

TökTökTTökTöTöTöökökTökTökTökTöTökTökökTökkTökTö éleéleéleeéleéleeleeeeeé etettttesestesesesestetetestesessttetestettestestesssseneeennennennneeenn eneen alkalkalkalkalkalalalaaaaalkalalaaaaala kkalmalmalmalmmalmalmalmaalmmmmas asasas sasa keskeskeskeskkkee kenkenennnnkeke y by by byy byy bbbejáejáejáááeeejáej rókrókrórókrókkkkrókknálánáláánálnálnálálnál -- maxmaxmmmaxmaaxxm .
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Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Munkamagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHHRT000006V emeléssel - 1 méter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2150 mm 230 kg Db. 2150,00

Munkaállvány emeléssel, középső belépéssel

A klasszikus munkaállvány modell plusz egy méter magasságnövekménnyel - könnyebb áthaladás pl. tetőfelületeken.

Jellemzők: 

 » EK-előtanúsítvánnyal

 » Magasságnövekmény 1 méter

 » Könnyű átjárás a tetőfelületeken

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Teherbírás: kb. 250 kg

 » Munkamagasság a homlokrakodó szerint: 

kb. 6500 mm

 » Szériakivitelben szerszámtárolóval 

(a további tartozékokat lásd a 12. oldalon)

 » Fellépő középen

Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben Euronorm-felvevővel

 » A munkaállvány az udvari, a kerekes 

vagy a teleszkópos rakodóhoz 

egyénileg csavarozott felvevővel van 

felszerelve

11*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Munkamagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000006V emeléssel - 1 méter 1570 mm 1100 mm 920 mm 2150 mm 220 kg Db. 1650,00

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Általános tartozék felár ellenében (a Magas, Maxi, elforgatható, középső fellépős és alacsony munkaállványokhoz)
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000805 Műanyag feltét (láncfűrésszel végzett munkákhoz szükséges) - felszerelve Készlet 250,00

ABHFLI900006 Szerszámosláda (új munkaállvány rendelésekor tartozék) Db. 95,00

ABHFLI900007 Védőrács (zárt helyiségekben szükséges) Db. 260,00

ABHFLI900012 Felár a »Schwerlast« 200 mm Ø-jű, fékkel felszerelt bolygókerekekre (2 db fék (2 db fék nélkül) Készlet 330,00

ETZXXX101015 Rádiós adó-vevő készülék (walkie-talkie) - 2 részes készlet / T40 Motorola LCD-kĳelzővel, csatornakereséssel és zajtompítással Szett 63,50

SBWXXX600058 »Profi« zuhanásvédelmi készlet kötéllel és táskával – Heveder, tartóeszköz / max. meg. tömeg 125 kg Szett 295,00

ABHFLI900014 Csőtörés-védelmi készlet - felár Szett 130,00

ABHFLI900500 EK-típusvizsgálat az RL2006/42/EG szerint - felár a.A.

Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben Euronorm-felvevővel

 » A munkaállvány az udvari, a kerekes 

vagy a teleszkópos rakodóhoz 

egyénileg csavarozott felvevővel van 

felszerelve

á ó ó ő é éRádiós adó-vevő készülék,
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»Alacsony« munkaállvány - magasítás nélkül

Tökéletes segítő szereléskor és karbantartáskor.

Jellemzők: 

 » EK-előtanúsítvánnyal

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Teherbírás: kb. 250 kg

 » Szériakivitelben szerszámosládával 

 » Oldalsó belépés

2

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Munkaállványok
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Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000010V emelés nélkül 1570 mm 1100 mm 920 mm 170 kg Db. 1290,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHHRT000010V emelés nélkül 1570 mm 1100 mm 920 mm 190 kg Db. 1790,00

ÁbrÁbÁbrÁbÁÁbrÁbrbbrrÁbr. m m. mmm. m. m. mmműanűanűanűanűűanűűanyagyagyagayayagagay feffefeffffeltéltéltét ttettettettetteteteetel él éééél é él ééll és vss vs vs vss édődődőédédőédőrácrácráccscssssasasaassasasasaaasaas l l ||l l l l llll KüKüKüKüKüKüüüKülönlönlönlönlönlönnlönlönnönnnn kakkakakakakakkkakakakakaakkkaphaphahaphaphaphaphahahpphah tótótó!tó!tótótótóóó!t OlOldOlddldOOl alsalsalsalsssó ó ó bbbó ó eeléléelééppéspéspéséséssséspésésspéséssp sp
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Általános tartozék felár ellenében (a széles munkaállványhoz)
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000807 Műanyag feltét (láncfűrésszel végzett munkákhoz szükséges) - felszerelve Készlet 260,00

ABHFLI900006 Szerszámosláda (új munkaállvány rendelésekor tartozék) Db. 95,00

ABHFLI900010 Védőrács (zárt helyiségekben szükséges) Db. 430,00

ABHFLI900012 Felár a »Schwerlast« 200 mm Ø-jű, fékkel felszerelt bolygókerekekre (2 db fék (2 db fék nélkül) Készlet 330,00

ETZXXX101015 Rádiós adó-vevő készülék (walkie-talkie) - 2 részes készlet / T40 Motorola LCD-kĳelzővel, csatornakereséssel és zajtompítással Szett 63,50

SBWXXX600058 »Profi« zuhanásvédelmi készlet kötéllel és táskával – Heveder, tartóeszköz / max. meg. tömeg 125 kg Szett 295,00

ABHFLI900014 Csőtörés-védelmi készlet - felár Szett 130,00

ABHFLI900500 EK-típusvizsgálat az RL2006/42/EG szerint - felár a.A.

Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben Euronorm-felvevővel

 » A munkaállvány az udvari, a kerekes 

vagy a teleszkópos rakodóhoz 

egyénileg csavarozott felvevővel van 

felszerelve

á ó ó ő é éRádiós adó-vevő készülék,

2 részes készlet
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»Széles kivitelű« munkaállvány

Több tér, több hely – a munkaállványok széles kivitele nagy munkafelületet hoz létre az intenzív igényekhez

Jellemzők: 

 » EK-előtanúsítvánnyal

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Teherbírás: kb. 250 kg

 » Szériakivitelben szerszámosládával 

 » Oldalsó belépés
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13*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

01

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000015V széles 2500 mm 1100 mm 920 mm 240 kg Db. 2150,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHHRT000015V széles 2500 mm 1100 mm 920 mm 260 kg Db. 2650,00

EExtxtExtExtExtrra ra ra aar nagnagagagy my my my my mmmunkateateaatata rülrüü etetetee
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Műszaki adatok:

 » Munkamagasság: max. kb. 11500 mm

 » Teherbírás: max. 150 kg

 » Mechanikus támasztás támasztóorsókkal

 » Hajtás a vontató hidraulikáján keresztül 

 » Opcionális: Alváz (max. 40 km/h vagy külön fedélzeti 

hidraulika)

Hátsó emelésű munkaállvány vontatókhoz

Az emelő munkaállványok hihetetlenül könnyen felszerelhetők a vontatóra és működtetésük annak hidraulikáján keresztül történik. 

Kérése a vontató 12 V-os hidraulika berendezésén, elektromos hajtásán vagy alvázán keresztül üzemeltethetők.

Jellemzők: 

 » Kat. II hárompontos felvevő

 » Minden, min. 3000 kg össztömegű vontató esetén felszerelhető
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*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000022 Hátsó emelésű munkaállvány Db. 29 500,00

AA hA A hA hhhh hA hátsátsátsátsátssssátsátsó eó eó eóó eó eóó emelmelmm ésűésűéssűsű muummuuunkankankankaállálllállál vávánvány ky ky kky külülöül nbönbönbönböb őző zőő fafajajajfajfajjtáktáktáktáktáktákkkonnonononon hashashashashhashassaashasasasznáznááznáznááánáz áznáznáznázz áááz lhalhlhahalhaalhahallhalhalhalh tótóttóttótótóótóKoKomKomKomKommpakpakpakakpakt kt kt kkt kt osáosáosáosáosár aar aar ar z ez ez eez eegysgysgysgysgysg zerzerzerzerz ű mű mű mű munkunkunkuunkáhoáhoáhoá z mz mz mmindindindnden en en en helhelh yyzeey tbeb n
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Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

ABHFLI900025 Alváz (max. 40 km/h) Készlet a.A.

ABHFLI900026 Külön fedélzeti hidraulika Db. 1 800,00

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie
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Universal emelőtargonca
Az emelőtargoncával akár 2 méter plusz magasságot 

nyer. Az Euronorm-felvevő segítségével a 

homlokrakodóra való felszerelésre, valamint első és 

hátsó hidraulikára a hárompontos felvevővel. 

Műszaki adatok:

 » Löketmagasság: kb. 2000 mm

 » Teljes magasság kivezetve: max. 5200 mm

 » Teljes magasság bevezetve: max. 3200 mm

 » Teherbírás: max. 800 kg

 » Univerzálisan használható bálaeszközökhöz

 » EK-előtanúsítás Magas, Közepes és Alacsony 

munkaállványoknál
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»Light« munkaállvány

A belépő modell a targoncán való praktikus és 

gyors használathoz – egyszerű és hatékony! 

Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben targoncakonzolokkal

Jellemzők: 

 » Hegesztett szerkezet

 » Rácsemelő lehajtható

 » Teherbírás: kb. 120 kg

 » Csúszásgátló lemez az aljzaton

15*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Emelőerő kb. Mértéke. *€ nettó

FHLFLI100100 Universal emelőtargonca 800 kg Db. 2400,00

Targoncavilla-fogakra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000011V horganyzott 720 mm 1100 mm 1120 mm 100 kg Db. 840,00

Nézze meg a videót

Jellemzők: 

 » Minden Euronorm eszköz az eszköz oldalán 

lévő gyorscserélő felvevővel felszerelhető

 » Magasságnövekmény kb. 2 méter

 » Optimális súlypont a vontatóra való közeli 

felszereléssel

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
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»Csavarozható« munkaállvány

Egyszerűen összeszerelhető:  

A praktikus munkaállvány változat csavarozható 

felépítményként targoncán való használatra – 

üzemi munkákhoz ideális

Jellemzők: 

 » A szállítás készletben, szerelési útmutatóval 

történik, csavarozott kivitel

 » Védőrács lefelé állítható

 » Teherbírás: kb. 120 kg

 » Oldalsó belépés

 » Csúszásgátló lemez az aljzaton

Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben targoncakonzolokkal

»Behajtható« munkaállvány

Helytakarékos és könnyen tárolható:  

A behajtható munkaállvány gyorsan használható 

a targoncán, de összecsukott állapotban alig 

észrevehető. A legjobb modell a rendszeretőknek!

Műszaki adatok: 

 » Sorozatkivitelben targoncafelvevővel

Jellemzők: 

 » Csúszásgátló rács az aljzaton 

(szita nyílása: 20 x 20 mm)

 » Behajtható konzol csúszásgátlással 

 » Teherbírás: kb. 120 kg

 » Oldalsó belépés

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
16

Munkaállványok

01

Targoncavilla-fogakra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000013V horganyzott 1125 mm 1100 mm 740 mm 120 kg Db. 830,00

Targoncára való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Kosár szélessége Kosármagasság Kosármélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABHFLI000000 horganyzott 1115 mm 1040 mm 920 mm 85 kg Db. 600,00
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Hárompontra és vontató háromszögre való szereléshez
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KEHECO240000 »Economy« söprűgép 2300 mm 360 kg Db. 2650,00

»Economy« söprűgép - 2300 mm

A legegyszerűbb söprűgép – az Economy praktikus egyszerűsége révén kiemelkedve a szokásos kényelmet nyújtja söprés 

közben.

Jellemzők: 

 » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem 

a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig 

lehetséges

 » Söprűegység fokozat nélkül állítható a 

szennygyűjtő vályúhoz - a talajhoz való jobb 

illeszkedésért

 » Szériafelszereltség: 

hidr. szennygyűjtő vályúval, hárompontos bakkal, 

műanyag söprűvel

MMececcMM hhhanhananikukus fs fs orgrgóbaóbóbaóbakk

FokFo ozat nnélkéé ül álllíthí ató sösööööprűprűrűűűrűűűprűrűkkkkkkkkk

HátHátHá só só só és elslső fő fő felselse zerze elés ls leheehetsétségesges
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*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Söprűgépek
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Műszaki adatok:

 » Söprűhenger átmérője: 500 mm

 » Két állítható támkerék (Ø 250 mm)

 » Három fokozatban mechanikusan  

(30°-kal balra és jobbra) elforgatható

 » Olajáram: 30 l/perctől

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Hidraulikus szennygyűjtő vályúval

staaaabilbibilbilbilbilbibilbililllbi bbbbobbobollyglyglygókeókeókeókeó rekkrekrek kkkkek ekek kk Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 2Ø 22Ø 2Ø 2Ø 222505000050500550 50 505 mmmmmmm



Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

KEHKOM155800 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez Kat. Kommunal vontató háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható Db. 350,00

KEHKOM135800 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató Kat. 0 háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható Db. 340,00

KEHKOM000000 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató Kat. I háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható Db. 340,00

KEHFLI000000 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató Kat. II háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható Db. 340,00

KEHFLI000070 Hidraulikusan elforgatható bak (2x kettős működésű vezérlőeszköz szükséges) Db. 550,00

KEHFLI000100 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve Db. 850,00

KEHFLI000105 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve Db. 850,00

KEHFLI000110 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve Db. 880,00

KEHFLI000115 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve Db. 880,00

KEHFLI000120 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt Db. 970,00

KEHFLI000125 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt Db. 970,00

KEHFLI000130 Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (csak 120 l-es tartállyal felszerelt szórószerkezettel együtt lehetséges) Db. 550,00

KEHFLI000150 Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges Db. 220,00

KEHFLI900090 LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve Készlet 210,00

Hárompontra és vontató háromszögre való szereléshez
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Egység *€ nettó

KEHKOM135000 »Kommunal« söprűgép 1350 mm Db. 2300,00

Tartozék felár ellenében

KEHKOM135811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 76 l Db. 550,00

KEHFLI900556 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 170,00

KEHKOM135806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1500,00

KEHKOM135810 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag/acél sörte vastagsága: 2,7 mm/0,7 mm) Db. 295,00

KEHFLI135825 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 180,00

KEHKOM155000 »Kommunal« söprűgép 1550 mm Db. 2400,00

Tartozék felár ellenében

KEHKOM155811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 87 l Db. 570,00

KEHFLI900558 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 200,00

KEHKOM155806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1550,00

KEHFLI155810 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag/acél sörte vastagsága: 2,7 mm/0,7 mm) Db. 340,00

KEHFLI155825 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 200,00

Műszaki adatok:

 » Söprűhenger átmérője: 500 mm 

 » Szériakivitelben 2 stabil bolygókerékkel 

(egyenként Ø 250 mm) van felszerelve

 » Meghajtás 1 kettős működésű 

szabályozószeleppel

 » Mechanikusan elforgatható 

(30°-kal balra és jobbra)

Jellemzők: 

 » Robusztus belső hidromotor,  

legjobb védelem a sérülések ellen és 

söprés a szegélykövekig

 » Robusztus gépház

 » Felvevő bak, magassága rugalmasan 

állítható, ezáltal a vontatók különböző 

típusaihoz megfelelő

FokFokFokFokkFokFokokokkFokFoFo ozaozaozaozaozaozozazao tt nnt nt nt nnt t éélkélkélkéélkélkélkülülülülülülüüü állálálláállállállááá íthíthíthítíthíthít atóatóatóatóatóatóat sösössöössöös prűprűprűűűrűprűpp aaaaaa támtámtámtámátámtátá aszaszaszaszs tótóotóotó rsórsóóóóóóó áláállálááá taltaltatalt
SzéSSzéSzézééériariaririaiariri kivkivkivkiviteiteiteiteelbelbelbelbeben sn sn ssn ssn zabzabzabzabaza ad adad ada kevkevkevevveréeréeee s mmmóddóóddddddal:al:al:al:aa  

SöpSöpSöpSöpSöprésrésréssréréréé nynynynyitoitotooitotott tttt tt szeszeszesszeszennynnynnyynnynnyygyűgyűggyyűgyűgyűyűűyűjtőtőjtőjtőjtőjtőjtőjtőjtőj váváávávávááályúlyúúlyúlylyúlyúlyúy valvalvalvalvalvava

Ábr. KKKKKat.atatt.tat. KoKKoKoK mmmmmmmmmmmmummm nallllllaal:::

Univerrzáááállálááálzállisisisisiss éés éés és éééséé állállíthaatóatóatóatóóaa óóóóó mmmmmamammmmmmammm gagasgasssg ságságságságsággú fú fúú felvelve evőevőőőevő babababababaabak 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0k 0. ééééé. é. é. é. é. éé. éés Iss Is Isss .. . ...

kategórriáááááriár hozhozhozhhozzhozzhoh

19*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Kommunal« söprűgép

Csekély önsúlya révén ez a söprűgép különösen 

a kis és kommunális traktorokhoz alkalmas.

Szélesség A B

1,35 1820 1530

1,55 2020 1730



Műszaki adatok:

 » Söprű (Ø 500 mm), egyszegmenses felépítésben, 

stabil műanyag sörtékkel

 » Szériában 2 stabil bolygókerékkel (egyenként 

Ø 250 mm) felszerelve - a bolygókerekek 

magasságát csak egyszer kell beállítani

 » Három fokozatban mechanikusan  

(30°-kal balra és jobbra) elforgatható

 » Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel

»500-as típusú« söprűgép

Többféleképpen használható gépünk robusztus és kompakt felépítésű, így tökéletes segítség az udvar, az istállók és a 

szennyezett utak tisztításakor!

Jellemzők: 

 » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem 

a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig

 » Robusztus gépház

 » Szériakivitelben szabad keverés móddal: 

Söprés nyitott szennygyűjtő vályúval lehetséges

 » Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb 

söprési eredményekért

 » A söprű kompletten kihasználható 

KEH 500-as típus hárompontos felvevővel, hidraulikus szennygyűjtő vályúval, oldalsó söprűvel és első támkerékkel

Szélesség A B

1,55 2020 1730

1,85 2320 2030

2,3 2770 2480

2,8 3270 2980

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Nézze meg a videót

»500-as típus« és  

»600-as típus« esetén



500-as típusú söprűgép
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Mértéke. *€ nettó

KEHFLI155000 KEH 155 – »500-as típusú« söprűgép 1550 mm Db. 2300,00

Tartozék felár ellenében

KEHFLI155811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 87 l Db. 570,00

KEHFLI900558 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 200,00

KEHFLI155806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1550,00

KEHFLI155810 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 340,00

KEHFLI155825 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 200,00

KEHFLI185000 KEH 185 – »500-as típusú« söprűgép 1850 mm Db. 2400,00

Tartozék felár ellenében

KEHFLI185811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 104 l Db. 600,00

KEHFLI900560 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 220,00

KEHFLI185806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1580,00

KEHFLI185810 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 370,00

KEHFLI185825 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 260,00

KEHFLI230000 KEH 230 – »500-as típusú« söprűgép 2300 mm Db. 2450,00

Tartozék felár ellenében

KEHFLI230811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 130 l Db. 640,00

KEHFLI900562 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 230,00

KEHFLI230806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1500,00

KEHFLI230810 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 420,00

KEHFLI230825 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 280,00

KEHFLI280000 KEH 280 – »500-as típusú« söprűgép 2800 mm Db. 2800,00

Tartozék felár ellenében

KEHFLI280811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 158 l Db. 740,00

KEHFLI900564 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 250,00

KEHFLI280806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1650,00

KEHFLI280810 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 450,00

KEHFLI280825 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 290,00

KEHFLI280815 Első erősítés 2800 mm-es söprűgéphez Db. 250,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

KEHFLI000000 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel, Kat. II mechanikusan elforgatható Db. 340,00

KEHFLI000050 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható Db. 650,00

KEHFLI000060 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható Db. 840,00

KEHFLI000065 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható (nyomáskövető szeleppel) Db. 950,00

KEHFLI000070 Hidraulikusan elforgatható bak (2x kettős működésű vezérlőeszköz szükséges) Db. 550,00

KEHFLI000100 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve Db. 850,00

KEHFLI000105 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve Db. 850,00

KEHFLI000110 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve Db. 880,00

KEHFLI000115 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve Db. 880,00

KEHFLI000120 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt Db. 970,00

KEHFLI000125 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt Db. 970,00

KEHFLI000130 Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (csak 120 l-es tartállyal felszerelt szórószerkezettel együtt lehetséges) Db. 550,00

KEHFLI000150 Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges Db. 220,00

KEHFLI000155 Támkerék elöl – nehéz kivitel Ø 300 mm, ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges Db. 410,00

KEHFLI000160 Támkerék készlet, nehéz kivitel Ø 300 mm (2 db) a söprűgép burkolatához Készlet 560,00

KEHFLI900090 LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve Készlet 210,00

KEHFLI000190 1-szeres átkapcsoló szelep kezelőpulttal Db. 510,00

Tudnivaló: A KEH 500 típus (2800 mm) oldalsöprűvel való használatakor a söprűgép szállítási hossza 3 méter!

21*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Felszerelt hhidraulikatömlők

KerKerekeekekekekkekekeeeeekes rs rrrs rs rrs rs rrs akokakoakokoakoakoaaaaaaa dódódó dó dó óó ó ódóó felfelfelfelllfffef vevveeevevvvevvvevvev ő iőő iőőő ingangangagg kieiekieekieegyeggyggygygygyegyeyegyegyegygygygyggyeenlínlínlínlínlínlínlíílínnlíítéstéséstéstéstétééstéséstésé selselsell

Euruurronoonormrmm felfeleelszeszes rellrelhethetthetető rőő rő részészs iningakakkga iegieggyenye lítésssssseleeeelHárHárompmpompontontonttttnttn osos os osos oos b kbakbakbakbak háháháháháháhátstsótsótsótsótsóttsót vavavavavaaavvavagygygygygygy lelselselselselselső fő fő fő fő fő felselselselselseelsselszerzerzerzerzerzezeerzerzererereléléeléeléelééeléeléelééshehshesheshesheshssheshesheezzzzzzz

SöpSöpSöpSööpSSS rűkrűkrűkrűrű műműűműműűanyanyanyanyanyanyagbgagbagbagag ólólóól - a- a- a- a tittitititisztsztsztsztsztss a sa sa sa sa söpröpröpröpröprrésiésiésiési kékékékék pérpérpérpérérttttt

Hidraulikusan elforgatható bak

Mecchanha ikusan bebehajthaa ótó oldolddalsalsalsalssalsalsssó sóó só sóó söpröpröpröprööpöprű Øű ØØØØØØØØØű Øű ØØØØØØØØØØ 6060606060600660606066006666000000 m0 m0 mm
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kopkopkopoppkopásháshásháshs atáatáatáatátát rigrigrigrigrig kopkopkopkopko tattattattathathathath óóóó

KevKe ert sösööprűűkefkefke ék ék é műaműanyanyanyaaaagbógbóggból él és as aas acélcélcélbólbólbbób

Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm)

Mechanikus forgóbak (30°-kakaaaaakakak llll blll alra és jjobbobobbbbbobbrara)ra)ra)

SzóSzóóSzóS rósrósrósósóssósószerzzerkezkezkkkezeet ttettt t tt 12121212120120120112212022 l-lllll-l eses sss tatatatarararaa táltálátáltállllyalyayalyaalllll

Általános tartozék KEH 500 és 600 számára

Söprűgépünk jellegzetességei 

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel
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abroncsokkal (Ø 300 mm), Szélesség: 105 mm,

golyóscsapágyas, kopásmentes futófelület, hegesztett 

acélból készült strapabíró görgő, erős forgókoszorús

kivitellel, állítható orsó
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600-as típusú söprűgép
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Egység *€ nettó

KEHFLI000185 KEH 185 – 600-as típusú söprűgép – Ipar 1850 mm Db. 3000,00

Tartozék felár ellenében

KEHFLI185811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 104 l Db. 600,00

KEHFLI900560 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 220,00

KEHFLI185806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1580,00

KEHFLI810185 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 400,00

KEHFLI825185 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 260,00

KEHFLI000230 KEH 230 – 600-as típusú söprűgép – Ipar 2300 mm Db. 3100,00

Tartozék felár ellenében

KEHFLI230811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 130 l Db. 640,00

KEHFLI900562 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 230,00

KEHFLI230806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1500,00

KEHFLI810230 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 430,00

KEHFLI825230 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 280,00

KEHFLI000280 KEH 280 – 600-as típusú söprűgép – Ipar 2800 mm Db. 3400,00

Tartozék felár ellenében

KEHFLI280811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 158 l Db. 740,00

KEHFLI900564 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 250,00

KEHFLI280806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal Db. 1650,00

KEHFLI810280 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 470,00

KEHFLI825280 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 270,00

KEHFLI280815 Első erősítés 2800 mm-es söprűgéphez Db. 250,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

KEHFLI000000 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel, Kat. II mechanikusan elforgatható Db. 340,00

KEHFLI000050 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható Db. 650,00

KEHFLI000060 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható Db. 840,00

KEHFLI000065 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható (nyomáskövető szeleppel) Db. 950,00

KEHFLI000075 Hidraulikusan elforgatható bak (2x kettős működésű vezérlőeszköz szükséges) Db. 550,00

KEHFLI000100 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve Db. 850,00

KEHFLI000105 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve Db. 850,00

KEHFLI000110 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve Db. 880,00

KEHFLI000115 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve Db. 880,00

KEHFLI000120 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt Db. 970,00

KEHFLI000125 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt Db. 970,00

KEHFLI000130 Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (csak 120 l-es tartállyal felszerelt szórószerkezettel együtt lehetséges) Db. 550,00

KEHFLI000155 Támkerék elöl – nehéz kivitel Ø 300 mm, ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges Db. 410,00

KEHFLI900090 LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve Készlet 210,00

KEHFLI000190 Átkapcsoló szelep, 1-szeres, kezelőpulttal Db. 510,00

Tudnivaló: A KEH 600 típus (2800 mm) oldalsöprűvel való használatakor a söprűgép szállítási hossza 3 méter!

Műszaki adatok:

 » Söprű (Ø 600 mm), egyszegmenses felépítésben, stabil műanyag sörtékkel

 » Mechanikusan elforgatható (30°-kal balra és jobbra)

 » Szériában 2 strapabíró bolygókerékkel (egyenként Ø 300 mm) felszerelve; 

a strapabíró kerekek szélsőséges körülményekhez alkalmasak 

 » Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel

 » Alapfelszereltség: műanyagból

»600« típusú söprűgép - ipar

A »600-as típusú« söprűgép hatékony partner 

a nagyon szennyezett területek tisztításában. 

A nagy teherbírású kerekek egyenetlen 

terepen is optimális vezetésről gondoskodnak.

Jellemzők: 

 » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem 

a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig

 » Robusztus gépház

 » Szériakivitelben szabad keverés móddal: 

Söprés nyitott szennygyűjtő vályúval

 » Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb 

söprési eredményekért

23*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » Söprű (Ø 700 mm), egy szegmensként, stabil műanyag 

sörtékkel a tisztább söprésért

 » 3 strapabíró kerékkel (egyenként Ø 300 mm) felszerelve; a 

strapabíró kerekek szélsőséges körülményekhez alkalmasak. 

Az első támkerék a szennygyűjtő vályúra van felszerelve 

 » Meghajtás 1 kettős működésű szabályozószeleppel

 » Opcionális: Szórószerkezet 300 l-es tartállyal

»Profi« söprűgép

A Profi söprűgép erőteljes partner a nagy területek takarításában, mint pl. építkezések, újrahasznosító üzemek vagy biogázt 

előállító üzemek. Ez a söprűgép robusztus és tartós 700 mm-es tárcsás söprűvel és nagy térfogatú szennygyűjtő vályúval 

van felszerelve. Az erős felépítés védi a Profi söprűgépet a túlterhelés ellen, és optimális vezetést biztosít a talajon.

Jellemzők: 

 » Robusztus gépház

 » A különösen nehéz feladatokhoz ideális

 » Extra robusztus gépburkolat

 » Robusztus belső hidromotor, legjobb védelem 

a sérülések ellen és söprés a szegélykövekig 

lehetséges.  

A belső szerkezete révén a hidromotor sérülése 

kizárt

 » Fokozat nélkül állítható söprű a még jobb 

söprési eredményekért

 » Alapfelszereltség: Műanyag söprű

 » Alapfelszereltség: Vezérelhető szabadon keverés 

mód a hidr. vezérlőtömb révén

 » Alapfelszereltség: Hidraulikus forgóbakkal

Szélesség A B

1,85 2190 2030

2,3 2640 2480

2,8 3140 2980

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
24

Söprűgépek

02

FokFokFokFokFokozaozaozaozaozat nt nt nt nt nnélkéélkélkélkélkkülülülüü állállálállállállíthíthíthíththatóatóatóatóató sösösösösöprűprűprűrűrű, a, a, aa, a lelelelelegszgszgszgszg élsélsélsélső kő kő kő kő kopáopáopáopáopápo shashashashashas tártártártártárig ig igigig kopkopkopkopkoptattattattatattathathathathathatha óóóóó



»Profi« söprűgép
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Mértéke. *€ nettó

KEHPRF185000 »Profi« söprűgép 1850 mm Db. 4500,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRF185811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 420 l Db. 1500,00

KEHFLI900560 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 220,00

KEHPRF185806 Szórószerkezet 300 l-es tartállyal Db. 2100,00

KEHPRF185820 Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 500,00

KEHPRF230000 »Profi« söprűgép 2300 mm Db. 4900,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRF230811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 520 l Db. 1700,00

KEHFLI900562 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 230,00

KEHPRF230806 Szórószerkezet 300 l-es tartállyal Db. 2200,00

KEHPRF230820 Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 600,00

KEHPRF280000 »Profi« söprűgép 2800 mm Db. 5300,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRF280811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel, térfogat 620 l Db. 1900,00

KEHFLI900564 Fröccsenés elleni védelem, szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez javasolt Db. 250,00

KEHPRF280806 Szórószerkezet 300 l-es tartállyal Db. 2300,00

KEHPRF280820 Söprűkefe Ø 700 mm műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 3,0 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 700,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

KEHPRF000010 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel, mechanikusan elforgatható Db. 400,00

KEHPRF000015 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható Db. 650,00

KEHPRF000020 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható Db. 840,00

KEHPRF000025 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel, mechanikusan elforgatható (nyomáskövető szeleppel) Db. 950,00

KEHPRF000085 Első támkerék szükséges a hidr. szennygyűjtő vályú nélküli söprűgépekhez Db. 780,00

KEHPRF000055 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve Db. 850,00

KEHPRF000050 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve Db. 850,00

KEHPRF000065 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve Db. 880,00

KEHPRF000060 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve Db. 880,00

KEHPRF000075 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt Db. 970,00

KEHPRF000070 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt Db. 970,00

KEHFLI000130 Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz (szórószerkezettel együtt lehetséges) Db. 550,00

KEHFLI900090 LED-jelzőlámpa 12 V/24 V, szerelve Készlet 210,00

Tudnivaló: A KEH Profi (2800 mm) oldalsöprűvel való használatakor a söprűgép szállítási hossza 3 méter!
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25*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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»PowerPro« söprűgép
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Felvevő Egység *€ nettó

KEHPRO120010 »PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel 1200 mm 280 kg Euronorm Db. 2400,00

KEHHRT120010 »PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel 1200 mm 330 kg Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó Db. 2900,00

KEHPRO900012 Söprűegység műanyag sörtékkel 1200 mm 105 kg Db. 2000,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRO000030 Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis) Db. 1300,00

KEHPRO000040 Szórószerkezet 85 l-es tartállyal Db. 1800,00

KEHPRO000010 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 170,00

KEHPRO001250 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 330,00

KEHPRO150010 »PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel 1500 mm 310 kg Euronorm Db. 2500,00

KEHHRT150010 »PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel 1500 mm 360 kg Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó Db. 3000,00

KEHPRO900115 Söprűegység műanyag sörtékkel 1500 mm 125 kg Db. 2050,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRO001530 Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis) Db. 1350,00

KEHPRO001540 Szórószerkezet 85 l-es tartállyal Db. 1850,00

KEHPRO001510 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 200,00

KEHPRO001550 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 340,00

KEHPRO180010 »PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel 1800 mm 340 kg Euronorm Db. 2650,00

KEHHRT180010 »PowerPro« söprűgép, műanyag sörtékkel 1800 mm 390 kg Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó Db. 3150,00

KEHPRO900118 Söprűegység műanyag sörtékkel 1800 mm 145 kg Db. 2100,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRO001830 Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis) Db. 1400,00

KEHPRO001840 Szórószerkezet 85 l-es tartállyal Db. 1900,00

KEHPRO001810 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 240,00

KEHPRO001850 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 370,00

»PowerPro« söprűgép

A PowerPro különösen nagy térfogatával emelkedik ki. A nehézanyag-kanálra való pontos szereléssel a szennyeződést még 

jobban felszedi. A nagy ellenálló-képességű ásólemezek ezenfelül tisztán és megbízhatóan összegyűjtik a maradék földet 

és silót.
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Műszaki adatok:

 » Söprű robusztus műanyag sörtékkel (Ø 500 mm)

 » Két állítórugó a talajsöprűvel való optimális összeköttetésért

 » Robusztus belső hidromotor — optimális védelem sérülések ellen, 

lehetővé teszi a söprést a szegélyekhez közel

UdvUdvariarir , k, kereereerekeskeseskkke éséséséssésé tetetelesessesleszkóózkókózkókókókókókóózkóóózkóópppopoposspospospospospp rarararararakkkokodkodkodk óraóraóraa vavavavaló lóó 

felfefelszeszeszerelrelre ésrésree

Jellemzők: 

 » Legegyszerűbb ürítés

 » Nagy mennyiség felvehető

 » Erősebb szennyeződés esetén is egy söprűmenet 

szükséges

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

KEHPRO000025 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, bal oldalra szerelve Db. 930,00

KEHPRO000020 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból, jobb oldalra szerelve Db. 930,00

KEHPRO000050 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, bal oldalra szerelve Db. 950,00

KEHPRO000045 Oldalsöprű (Ø 600 mm) műanyagból és acélból, jobb oldalra szerelve Db. 950,00

KEHPRO000060 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), bal oldalra szerelt Db. 1050,00

KEHPRO000055 Gyomirtó oldalsöprű (Ø 600 mm), jobb oldalra szerelt Db. 1050,00

KEHFLI000130 Szórószerkezet oldalsó vagy gyomsöprűhöz Db. 550,00

KEHPRO000035 Felár – hidr. emelőszerkezet – 2 kettős működésű csatlakozó szükséges Db. 600,00

Lemezek és alulcsavarozott kések a 147. oldalon

SzóSSzóSzóóSSzSzózzóz rósósósrósrrósórósósrósórószzerzzerrzerzzerzerkkkkkkezezzzkkkekezezkkezez ttteeteeetetet ete 88585555885585 885 ll OldOldOldO dddOldalsalsalslsalsssalsó só só só só só só só sööpröpröpöpöpöprű Øű Øű ØØűű Øű Ø 6060606060606606066000 m0 m0 m0 m0 m0 mmmm,m,mm,mm,m,m, opcopcopcopcopcopcopccoppp ionioionionionioniononnnáááááliáliáliáliáliáliiááliá sssssssssSöprűegység nehézanyay g-kanál nélkül

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Felvevő Egység *€ nettó

KEHPRO200010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2000 mm 370 kg Euronorm Db. 2750,00

KEHHRT200010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2000 mm 420 kg Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó Db. 3250,00

KEHPRO900120 Söprűegység műanyag sörtékkel 2000 mm 160 kg Db. 2150,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRO002030 Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis) Db. 1450,00

KEHPRO002040 Szórószerkezet 85 l-es tartállyal Db. 1950,00

KEHPRO002010 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 250,00

KEHPRO002050 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 380,00

KEHPRO220010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2200 mm 400 kg Euronorm Db. 2850,00

KEHHRT220010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2200 mm 450 kg Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó Db. 3350,00

KEHPRO900122 Söprűegység műanyag sörtékkel 2200 mm 175 kg Db. 2180,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRO002230 Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis) Db. 1500,00

KEHPRO002240 Szórószerkezet 85 l-es tartállyal Db. 2000,00

KEHPRO002210 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 260,00

KEHPRO002250 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 390,00

KEHPRO240010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2400 mm 450 kg Euronorm Db. 2900,00

KEHHRT240010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2400 mm 500 kg Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó Db. 3400,00

KEHPRO900124 Söprűegység műanyag sörtékkel 2400 mm 190 kg Db. 2200,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRO002430 Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis) Db. 1550,00

KEHPRO002440 Szórószerkezet 85 l-es tartállyal Db. 2050,00

KEHPRO002410 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 270,00

KEHPRO002450 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 400,00

KEHPRO260010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2600 mm 500 kg Euronorm Db. 2950,00

KEHHRT260010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2600 mm 550 kg Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó Db. 3450,00

KEHPRO900126 Söprűegység műanyag sörtékkel 2600 mm 205 kg Db. 2250,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRO002630 Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis) Db. 1600,00

KEHPRO002640 Szórószerkezet 85 l-es tartállyal Db. 2100,00

KEHPRO002610 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 280,00

KEHPRO002650 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 410,00

KEHPRO280010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2800 mm 550 kg Euronorm Db. 3450,00

KEHHRT280010 PowerPro söprűgép, műanyag sörtékkel 2800 mm 600 kg Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó Db. 3950,00

KEHPRO900128 Söprűegység műanyag sörtékkel 2800 mm 220 kg Db. 2300,00

Tartozék felár ellenében

KEHPRO002830 Zárt ház (felár hidr. KEHPRO000035) mechanikus emelőszerkezet (az oldalsöprűvel nem kompatibilis) Db. 1650,00

KEHPRO002840 Szórószerkezet 85 l-es tartállyal Db. 2150,00

KEHPRO002810 Söprűkefe (megerősített) nagyobb szennyeződéshez, állattartás esetén is megfelelő Db. 290,00

KEHPRO002850 Söprűkefe, műanyagból és acélból (műanyag sörte vastagsága 2,7 mm/acél sörte vastagsága: 0,7 mm) Db. 430,00

27*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Löwe« söprűk
»Egyszerűen tiszta« – »minden használathoz« – 

söprés és kotrás egy munkamenetben!

Egy gép sokféle alkalmazási lehetőséggel. Új 

»Löwe« söprűgépünkkel söpörhet, kotorhat és 

mindezt egyszerre! A tűzihorganyzott söprűgép 

csupán néhány perc alatt használatra kész, 

mivel nincs szükség hidraulikus csatlakozásra. 

A 7 nagy teljesítményű kefével az idő 3/4 része 

megtakarítható a forgó gépekhez képest. Erős 

sörtéink a legnagyobb söprési teljesítményről 

és hosszú élettartamról gondoskodnak. A 

söprű felfekvő felülete javítja a talajjal való 

érintkezést. A Fliegl »Löwe« söprűgéppel a 

legrövidebb idő alatt felsöpörheti és tisztíthatja 

munkahelyét. Télen a tolólappal félretolhatja 

a havat, majd a maradék hótól megtisztíthatja 

az utat. 

7 söprűsor erős műanyag söprűkefékkel 

(opcionálisan 4 söprűsorral bővíthető)

Csúszótalp a (poliuretán) söprűsorok 

magasságának beállításához

Teljesen horganyzott kivitel a rozsdásodás 

elleni legjobb védelemért

Egyedileg opcionális tartozékokkal 

konfigurálható (ábr. dózer lemezzel)

Egyenletes felület a söprű hatékony és 

alapos tisztításához

Kanálfelvevő 

(opcionálisan kapható)

Euronorm- és targoncafelvevő

Söprűgép szériakivitelben:

Söprű tartozékokkal:

Jellemzők:

 » Söprűkefe 7 söprűsorral műanyagból, opcionálisan 4 további 

söprűsorral

 » Nem szükséges hidraulikus vagy mechanikus hajtás

 » A legjobb rozsdásodás elleni védelem teljes horganyzással

 » Porképződés nélkül összesöpörni

 » Karbantartásmentes 

 

 » Nagyon robusztus tartócső szériakivitelben kombinált Euro- 

és villástargonca-felvevővel 

(targoncakonzol belső mérete: 154 x 74 mm)

 » Egyenletes felület a söprű könnyű és gyors tisztításához

 » Egyenetlen felületeken is a legjobb söprési teljesítmény

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Nézze meg a videót

ÁbrÁb . k. kereer kes rar kodó felvvevőevővel
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FelvFelvFeFelvFelFeelFelvFelve evő evő őevő evőevő őő targtargarggttarggoooncáoncáooncáoncáhozhoz(hozhhhoz(hoz(hohoz(ozoz(hoo szérszérszérszészérszérzézérérss ia)a)ia)ia)ia)iaia)iiaa)a)FelvFelvlelvevőevőevevővő EEuroonormnormhoz ozhoz (szé(szézézézé(sz ria)ria)ria))a

FelvFelvevő evő kkanállal

FelvFelvFelvFFelvlvevő evőev kerekereerekes kes kes és tés tés teleseleseleszkópkzkópzkó os ros rs akodoakododdóhozóhozóóhozóóó

Felvételi lehetőségek:

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Mértéke. *€ nettó

KEBFLI000202 Kotrógép felvevő Db. 650,00

KEBFLI000206 Bálabilincs-felvevő Db. 800,00

KEBFLI000200 Kerekes és teleszkópos rakodó felvevő Db. 650,00

KEBFLI000210 Kanálfelvevő Db. 450,00

KEBFLI000205 Markolókanál-felvevő Db. 550,00

KEBFLI000212 Felár ellenében markolókanál-feltét (már meglévő kanálfelvevő esetén) Db. 300,00

KEBFLI000241 Merev billenőkanál, csuklós csapággyal 2000 mm Db. 1 300,00

KEBFLI000242 Merev billenőkanál, csuklós csapággyal 2500 mm Db. 1 400,00

KEBFLI000243 Merev billenőkanál, csuklós csapággyal 3000 mm Db. 1 500,00

KEBFLI000207 A merev billenőkanál hidraulikus működtetése, csuklós csapággyal Db. 350,00

KEBFLI000266 »Robust« dózer lemez (poliuretán ásólemez) 1500 mm Db. 1 470,00

KEBFLI000268 »Robust« dózer lemez (poliuretán ásólemez) 2000 mm Db. 1 560,00

KEBFLI000276 »Robust« dózer lemez (poliuretán ásólemez) 2500 mm Db. 1 680,00

KEBFLI000278 »Robust« dózer lemez (poliuretán ásólemez) 3000 mm Db. 1 760,00

KEBFLI000264 »Robust« dózer lemez (HB 450 acél ásólemez) 1500 mm Db. 1 540,00

KEBFLI000284 »Robust« dózer lemez (HB 450 acél ásólemez) 2000 mm Db. 1 630,00

KEBFLI000268 »Robust« dózer lemez (HB 450 acél ásólemez) 2500 mm Db. 1 750,00

KEBFLI000288 »Robust« dózer lemez (HB 450 acél ásólemez) 3000 mm Db. 1 830,00

KEBFLI000250 Felár 4 további söprűsorra 1500 mm Készlet 350,00

KEBFLI000251 Felár 4 további söprűsorra 2000 mm Készlet 375,00

KEBFLI000252 Felár 4 további söprűsorra 2500 mm Készlet 400,00

KEBFLI000253 Felár 4 további söprűsorra 3000 mm Készlet 425,00

KEBFLI000254 Felár 4 további söprűsorra 3500 mm Készlet 450,00

KEBFLI000255 Felár 4 további söprűsorra 4000 mm Készlet 475,00

KEBFLI000280 Beállító segédeszköz Készlet 200,00

Euronorm-ra és targoncára való felszerelésre

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Egység *€ nettó

KEBFLI150005 Söprűgép 7 söprűsorral műanyagból 1500 mm Db. 1500,00

KEBFLI200005 Söprűgép 7 söprűsorral műanyagból 2000 mm Db. 1650,00

KEBFLI250005 Söprűgép 7 söprűsorral műanyagból 2500 mm Db. 1800,00

KEBFLI300005 Söprűgép 7 söprűsorral műanyagból 3000 mm Db. 2 000,00

KEBFLI350005 Söprűgép 7 söprűsorral műanyagból 3500 mm Db. 2 500,00

KEBFLI400005 Söprűgép 7 söprűsorral műanyagból 4000 mm Db. 3 200,00

Löwe söprűgép dózer lemezzel – makacs 

szennyeződéseket is magától eltávolít

Kerti hulladék, komposzt

Siló

Föld

Fűrészpor, homok, finom ömlesztett 

áru

Mulcs Hidr. szennygyűjtő teknővel

29*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Söprű fogókanál

A söprű fogókanál két munkamenetet végez egyszerre: Először az anyag összegyűjthető a kanállal és a hozzá tartozó 

fogóegységgel. Ezután a vezető a leeresztett söprűegységgel összesöpörheti a maradékot.

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Söprű Ø-je Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KEHHRT002000 Söprű fogókanál udvari, kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel 2000 mm 500 mm 580 kg Db. 5450,00

Jellemzők: 

 » Kanál fogóegységgel és beépített söprűvel

 » A siló kivétele után egyszerűen összesöpörhető

 » Oldalfalak az ágakhoz leszerelhetők

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Söprű Ø-je Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KEHFLI002000 Söprű forgókanál Euronorm-felvevővel 2000 mm 500 mm 550 kg Db. 4950,00

»Turbo« gyomsöprű

A hidraulikus hajtású gyomsöprű mindenféle 

gyomot gond nélkül és vegyszermentesen 

eltávolít. 

Műszaki adatok:

 » Állítási lehetőség 3 lépésben, 30°-tól 90°-ig 

balra vagy jobbra

 » Söprű átmérője 1000 mm

 » Olajmennyiség 25 l-től

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-, hárompontos és targoncára való szereléshez
Cikksz. Megnevezés Söprű átmérője Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KEBFLI000060 »Turbo« gyomsöprű 1000 mm 350 kg Db. 2750,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Átmérő Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KEBFLI000032 Felcsavarozható adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz Db. 750,00

KEBFLI000105 Gyomsöprű, szereletlen/cseréhez 1000 mm 75 kg Db. 750,00

A lA lA lA lA lA lA eegjegjegjegjegjeeg obbobbobbbobbobbbbobb gygygygygygyggyomeomeomeomeomeomeomom ltáltálltáltáltáltávovovolvolololllvollvovvo ítátáítááítááítáítátáítááítít s ass aas aas as aass zz az azz az cécélcélsörsörssörrssss ténténténtének ek k ek kösköskösköszözönzönzönhethethet enőenőenően

SzéSzéSzéSz riariariaaakivkivkivkivvkivviteiteiteitei elbelbelbebeeen:n:n:n:n::nn: SzeSzeSzeSzeSzeSzSzennynnynnynnynnynnynyyygyűgyűűgyűgyűgyűgyűjtőjtőjtőtőtőjtőjt

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » 2-szeres átkapcsoló szeleppel és 

kezelőpulttal, ezért csak 1 kettős 

működésű vezérlőegység  

szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és 

tömlőkkel

 » Söprűhenger robusztus belső 

hidromotorral a legjobb védelemért

Az AzAzAzz z Az ldoldoldoldolddoldoldalsaaalsó ró részszészzekekek e hoshoshososszúszúúúúss áráráráráráruk ukukuuk ukukkk szászáááááállllííllíllíllílllítástástásáhoáá z z 

lelevlevevleveheeehetőktők
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»Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez

A hó eltakarítása a mezőgazdasági vontató fontos feladata a télis szezonban. A Fliegl Agro-Center ehhez négy szélességben 

szállít közepes hóekéket: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m és 3,3 méter - szériakivitelben hárompontos felvevővel. A »Mammut« hótoló 

extra robusztus poliuretán kotrójával halkan dolgozik. 

ÁbrÁbránán horho ganyzoyzott tt és é védőlalakkokkozászássalsal elellátlátottott vááltltozat a rozrozsdasda elellenleni li legjegjobb 

védelemért

Jellemzők: 

 » Külön elforgatható lapát

 » A legjobb rozsdásodás elleni védelem: 

Horganyzott és kiegészítésképpen 

védőlakkozással (RAL 2011 mély narancssárga)

 » Innovatív hárompontos bak szintkiegyenlítővel

 » Nagyon robusztus kopó alkatrészek 

 » Sérülésmentes szállítás túlterhelés-védelem 

révén

Műszaki adatok:

 » Sorozat: horganyzott 

 » Opcionális: horganyzott és 

védőlakkozással ellátott változat

 » Első terhelés max. 6 tonna.

 » Lemez magassága: 820/980 mm

 » Túlterhelés elleni védelem a 

rugósapkák révén

 » Oldalt talajillesztéssel +/-5°

 » Támasztóláb

 » Minden lapát 30°-kal elforgatható

 » Hidraulikus lemezvezérlés

 » Szegélyvilágítás

 » Szériakivitelben poliuretán 

ásólemez (200 x 40 mm)

 » Két kettős működésű 

hidraulikahenger

 » 1 kettős működésű csatlakozó 

szükséges

Sokoldalú felhasználási lehetőségek! 

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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2 2 hidraaulikusan elforgatható lapááapáapáapát – ezek külön-külön vezérelhhhehehhehh tőktőktőktőkőkők, , í, í, , gy gy y egyegyegyegyegyegegyenenkenkenkkenkenkennkkénténtéénté kikkkkikiválvv asztható a szög-, az eke- vagy a V-állás.



StrSttt apapapaaaaapap bbbíbíbírbíríbírbbíríró kó kó kó kóóó kóóó k éeréeréeréeréerékk rkk r dddendkíkíkíkívülülül rugruggalmalmalmasas as tötötötömörgumi 

abroncsokkal (Ø 306 mm), Szélesség: 105 mm,abroncsokkal (Ø 306 mm)) SzSzélesség: 105 mmm

golyóscsapágyas, kopásmentes futófelület, hegesztett 

acélból készült strapabíró görgő, erős forgókoszorús

kivitellel, állítható orsó

Beépített átkapcsoló szeleppel a hengerek egyenkénti vezérléséhez. Munkaállások: +26°/-21°

minden lemez esetében

Figgyelyelmezmeztettető ző zzzzásászászszászászászás ló ló ló fehehehfehfehehehfehhfehhér/ér/ér/ér/r//ér/ér/éér/éér//ér/r/ér/éér/ér/ér//éé /nnanarararararnnn anancancancancancancancancanccca ssássássásássássássásásss rgargargargagargagaargargargargrgar a

Felvevő adapter hárompontos és Euronorm vagy

udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőhöz

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Felület Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

PSSFLI300005 »Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez 2300 mm horganyzott 500 kg Db. 3700,00

PSSFLI300000 »Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez 2700 mm horganyzott 580 kg Db. 3950,00

PSSFLI300010 »Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez 3000 mm horganyzott 650 kg Db. 4150,00

PSSFLI300115 »Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez 3300 mm horganyzott 700 kg Db. 4550,00

PSSFLI300090 »Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez 2300 mm horganyzott, védőlakkozással 500 kg Db. 4100,00

PSSFLI300095 »Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez 2700 mm horganyzott, védőlakkozással 580 kg Db. 4350,00

PSSFLI300100 »Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez 3000 mm horganyzott, védőlakkozással 650 kg Db. 4500,00

PSSFLI300120 »Mammut Duplex« dózer és hótoló lemez 3300 mm horganyzott, védőlakkozással 700 kg Db. 4950,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Mértéke. *€ nettó

PSSFLI270300 Ásólemez – kopóacél HB 500 2300 mm Készlet 650,00

PSSFLI270302 Ásólemez – kopóacél HB 500 2700 mm Készlet 680,00

PSSFLI270304 Ásólemez – kopóacél HB 500 3000 mm Készlet 700,00

PSSFLI270308 Ásólemez – kopóacél HB 500 3300 mm Készlet 750,00

PSSFLI250801 Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil) Készlet 850,00

PSSFLI270210 Alácsavarozható csúszótalp a hótoló lemezen        Ø 178 mm / magasság 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm Készlet 575,00

PSSFLI900190 Gumiléc 1350 mm x 200 mm x 50 mm Készlet 320,00

PSSFLI900192 Gumiléc 1500 mm x 200 mm x 50 mm Készlet 360,00

PSSFLI900194 Gumiléc 1650 mm x 200 mm x 50 mm Készlet 390,00

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI200502 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI270320 Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 Db. Készlet 150,00

PSSFLI200505 Vezérlőtömb mindkét lapát egyszerre történő forgatásához, kezelőpulttal Db. 1100,00

PSSFLI200875 Felvevő adapter kommunális lemezhez, 3. méret (DIN 76060) Db. 1500,00

PSSFLI200876 Felvevő adapter kommunális lemezhez, 5. méret (DIN 15432) Db. 1600,00

PSSFLI200880 Hidraulikus magasságállítás kommunális adapterhez  Db. 1000,00

  Túlterhelés elleni védelem a rugósapkák 

révén

 Támasztékok

 Hidraulikus lemezvezérlés

 Szegélyvilágítás

 Villamos telepítés 12 V-os vezérlőpulttal

 Szériakivitelben hárompontos felvevővel

 Megengedett első terhelés max. 6 tonna

 Oldalt talajillesztéssel: +/- 5°

 2 kettős működésű hengerrel

 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

  Szériakivitelben poliuretán lemezekkel  

(200 x 40 mm)

Munkaszélesség mindkét hengernél (kivezetve)

Típus: Mammut 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Munkaszélesség A kb. 1900 mm 2250 mm 2510 mm 2770 mm

Munkaszélesség mindkét hengernél (bevezetve)

Típus: Mammut 2300 mm 2700 mm 3000 mm 3300 mm

Munkaszélesség A kb. 2100 mm 2450 mm 2710 mm 2870 mm

AA

Euro-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

PSSFLI200525 Hárompontos adapterlemez Euro-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre Db. 550,00

33*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez

Hidraulikusan elforgatható lapát, optimális az utcák tökéletes megtisztításához.

A hó eltakarítása a mezőgazdasági vontató fontos feladata a télis szezonban. A Fliegl Agro-Center ehhez két szélességben 

szállít közepes hóekéket: 2,7 méter és 3,0 méter – mindegyiket szériakivitelben hárompontos felvevővel. A »Mammut Mono« 

hótoló extra robusztus poliuretán kotrójával halkan dolgozik. 

»Mammut Mono« horganyzott, lemez magasságaa: k: b. 955 mm »Mammut Mono« horganyzott és védőlakkozással

Jellemzők: 

 » Legjobb korrózióvédelem a horganyzott és védőlakkozással 

ellátott kivitel révén (RAL 2011 mély narancssárga)

Munkaszélesség egy (kivezetett) hengernél

Típus: Mammut 2700 mm 3000 mm

Munkaszélesség B kb. 2350 mm 2650 mm

Euro-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

PSSFLI200525 Felvevő adapter Euro-, udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre Db. 550,00

B

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » Elforgatás szöge kb. 30°

 » Poliuretán ásólemez (200 x 40 mm)

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Felület Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

PSSFLI300050 »Mammut Mono« dózer és hótoló lemez 2700 mm horganyzott 500 kg Db. 3300,00

PSSFLI300055 »Mammut Mono« dózer és hótoló lemez 3000 mm horganyzott 550 kg Db. 3400,00

PSSFLI300080 »Mammut Mono« dózer és hótoló lemez 2700 mm horganyzott, lakkozott 500 kg Db. 3600,00

PSSFLI300085 »Mammut Mono« dózer és hótoló lemez 3000 mm horganyzott, lakkozott 550 kg Db. 3700,00

Tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Mértéke. *€ nettó

PSSFLI270310 Ásólemez – kopóacél HB 500 2700 mm Készlet 650,00

PSSFLI270312 Ásólemez – kopóacél HB 500 3000 mm Készlet 680,00

PSSFLI250801 Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil) Készlet 850,00

PSSFLI270210 Alácsavarozható csúszótalp a hótoló lemezen Ø 178 mm / magasság 270 mm / LA 160 x 200 - Ø 10 mm Készlet 575,00

PSSFLI900190 Gumiléc 1350 mm x 200 mm x 50 mm Db. 320,00

PSSFLI900192 Gumiléc 1500 mm x 200 mm x 50 mm Db. 360,00

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI200502 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI270320 Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 Db. Készlet 150,00

PSSFLI200875 Felvevő adapter kommunális lemezhez, 3. méret (DIN 76060) Db. 1500,00

PSSFLI200876 Felvevő adapter kommunális lemezhez, 5. méret (DIN 15432) Db. 1600,00

PSSFLI200880 Hidraulikus magasságállítás kommunális adapterhez  Db. 1000,00

BB



Jellemzők: 

 » Állítható magasságú, felszerelhető támasz

 » Rugós terhelésű túlterhelés elleni védelem

 » Szegélyvilágítással és támkerekekkel

 » Lakkozott kivitel, RAL 2011 (mély narancssárga)

Jellemzők: 

 » Állítható magasságú, felszerelhető támasz

 » Rugós terhelésű túlterhelés elleni védelem

 » Szegélyvilágítással és támkerekekkel

 » Lakkozott kivitel, RAL 2011 (mély narancssárga)

»Duplex« kommunális toló

Műszaki adatok:

 » 3 különböző lemezállás lehetséges: Szög-, eke- és V-állás

 » Robusztus poliuretán ásólemez (130 mm x 20 mm) a hó 

halk eltakarításához

 » Elforgatás szöge: kb. 18°

 » Teljes szélesség: 1700 mm

 » Átkapcsoló szeleppel az összes funkció kezeléséhez

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

»Mono« kommunális toló

Műszaki adatok:

 » Robusztus poliuretán ásólemez (130 x 20 mm) a hó halk 

eltakarításához

 » Elforgatás szöge kb. 30°

 » Teljes szélesség: 1600 mm

 » 1 kettős működésű csatlakozó, így két oldalon állítható

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tábla magassága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

PSSFLI300060 »Mono« kommunális toló – Kat. Kommunal 1600 mm 520 mm 160 kg Db. 1800,00

PSSFLI300062 »Mono« kommunális toló – Kat. 0 1600 mm 520 mm 160 kg Db. 1900,00

PSSFLI300063 »Mono« kommunális toló – Kat. I 1600 mm 520 mm 160 kg Db. 2000,00

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tábla magassága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

PSSFLI300070 »Duplex« kommunális toló – Kat. Kommunal 1600 mm 480 mm 150 kg Db. 2200,00

PSSFLI300071 »Duplex« kommunális toló – Kat. 0 1600 mm 480 mm 150 kg Db. 2300,00

PSSFLI300072 »Duplex« kommunális toló – Kat. 1 1600 mm 480 mm 150 kg Db. 2400,00

35*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Maxi« tisztító és tolólap

Univerzális talentum - egész évben használható. Hó, siló, trágya és egyéb anyagok esetében. Nagy ipari területek, parkok és 

utak tisztítására.

Jellemzők: 

 » Külön elforgatható lapát

 » Hárompontos bak 2 különböző 

magasságban szerelhető

 » Rugalmas és robusztus, kemény-

gumiból készült kopó alkatrészek 

(250 x 40 mm) öntött acélkötéllel

 » Kiálló tárgyak, mint pl. 

csatornafedelek stb. nem 

okoznak sérülést.

 » A tisztítási szélesség fokozat 

nélkül beállítható

Műszaki adatok: 

 » Lemez magassága: kb. 1,10 méter

 » Lapát hidraulikusan 115°-kal előre és 30°-kal 

hátra elforgatható

 » Szegélyvilágítással

 » 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség kb. Kivitel Szállítási szélesség kb. Mértéke. *€ nettó

GSSFLM200000V »Maxi« tisztító és tolólap 3000 mm merev 2,9 m Db. 3500,00

GSSFLM200001V »Maxi« tisztító és tolólap 4000 mm behajtható 2,5 m Db. 7900,00

GSSFLM200002V »Maxi« tisztító és tolólap 5000 mm behajtható 2,5 m Db. 8800,00

GSSFLM200003V »Maxi« tisztító és tolólap 6000 mm behajtható 2,5 m Db. 10300,00

Tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Mértéke. *€ nettó

GSSFLM200050 Felszerelhető rács 500 mm 3000 mm Db. 900,00

GSSFLM200051 Felszerelhető rács 500 mm 4000 mm Db. 1000,00

GSSFLM200052 Felszerelhető rács 500 mm 5000 mm Db. 1100,00

GSSFLM200049 Felszerelhető rács 500 mm 6000 mm Db. 1200,00

PSSFLI250801 Támkerék készlet (Ø 306 mm - tömör profil) Készlet 850,00

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI200502 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI270320 Figyelmeztető zászló fehér/narancssárga – Poliészter 500 x 500 mm, 800 mm-es fa nyéllel és tartóval, 2 

Db.

Készlet 150,00

GSSFLM200055 Átkapcsoló szelep (1 kettős működésű csatlakozó) Db. 650,00

GSSFLM200056 Hidraulikusan elforgatható bak (elektromos szeleppel) 30° jobbra és balra Db. 2950,00

GSSFLM200053 Felár - külön lakkozás 550,00

Ábr.: Maxi tisztító és tolólap (3000 mm)

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Szélesség L1 L2

4m 3890 1840

5m 4890 2280

6m 5890 2710
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Nézze meg a videót



Univerzális hótoló lemez, 

hidraulikus

Műszaki adatok:

 » Poliuretán ásólemez  

(Ma = 200 mm, V = 40 mm)

 » 60°-kal balra és jobbra elforgatható

 » Hidraulikusan elforgatható

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Tábla magassága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GSSFLM100000V Univerzális hidraulikus tolólemez 1500 mm 200 mm 160 kg Db. 1030,00

GSSFLM100010V Univerzális hidraulikus tolólemez 2300 mm 200 mm 180 kg Db. 1320,00

Udvari rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Tábla magassága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GSSHFL100000V Univerzális hidraulikus tolólemez 1500 mm 200 mm 180 kg Db. 1530,00

GSSHFL100010V Univerzális hidraulikus tolólemez 2300 mm 200 mm 220 kg Db. 1730,00

Targoncára való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Lemez magassága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

PSSFLI100600 »Economy« targoncás tisztítólemez 1600 mm 620 mm 165 kg Db. 830,00

PSSFLI100605 »Economy« targoncás tisztítólemez 2000 mm 620 mm 190 kg Db. 980,00

PSSFLI100610 »Economy« targoncás tisztítólemez 2300 mm 620 mm 200 kg Db. 1080,00

Munkaszélesség hidraulikus univerzális tolólemezhez

Hidr. univerzális tolólemez szélessége 1500 mm 2300 mm

Munkaszélesség elforgatva kb. 750 mm 1500 mm

Munkaszélesség az Economy targoncás tisztítólemez esetén

Szélesség, egyenes 1600 mm 2000 mm 2300 mm

Munkaszélesség elforgatva kb. 1320 mm 1640 mm 1880 mm

»Economy« targoncás tisztítólemez

Kompakt tisztítólemez villástargonca-felvevővel

Műszaki adatok:

 » Csavarozott poliuretán lemez 130 x 20 mm

 » Állítható elforgatási szög

 » Targoncakonzol: 154 x 74 mm, belső méret

 » Oldalsó elemek 2 m-es és 2,30 m-es változat esetén 

lecsavarozhatók; a munkaszélesség 1600 mm-re 

csökkenthető!

 » Forgatási terület 30°

Jellemzők: 

 » A talaj nem sérül, nagyon kopásálló

 » A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta 

munkát a lengő felfüggesztés által

 » Minden istállóbeli és udvari munkához használható

Jellemzők: 

 » A lemez mechanikusan elforgatható és csapos 

reteszeléssel állítható

 » Targoncavillák állítócsavarral rögzítve

37*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Tisztítólemez istállóbeli, udvari és 

hóeltakarítási munkákhoz

Műszaki adatok:

 » Nagy és robusztus poliuretán ásólemez  

Ma = 130 mm, V = 20 mm

Robusztus ásólemez poliuretánból

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Lemez magassága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

PSSFLI100500 PSS 250-72 tisztítólemez 2500 mm 720 mm 180 kg Db. 850,00

PSSFLI100501 PSS 250-94 tisztítólemez 2500 mm 940 mm 210 kg Db. 900,00

PSSFLI100502 PSS 300-72 tisztítólemez 3000 mm 720 mm 220 kg Db. 1000,00

PSSFLI100504 PSS 300-94 tisztítólemez 3000 mm 940 mm 240 kg Db. 1090,00

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Univerzális tolólemez, merev

Műszaki adatok:

 » Nagy és robusztus poliuretán ásólemez  

Ma = 200 mm, V = 40 mm

 » Bal és jobb oldalon előrefelé 20°-ban hajlított

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GSSFLM000000V Univerzális tolólemez 2500 mm 160 kg Db. 950,00

GSSFLM000010V Univerzális tolólemez 3000 mm 170 kg Db. 1040,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GSSHRT000000V Univerzális tolólemez 2500 mm 210 kg Db. 1350,00

GSSHRT000010V Univerzális tolólemez 3000 mm 220 kg Db. 1460,00

Tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GSSFLM000000 Hótoló feltét univerzális tolólemezhez 2500 mm 110 kg Db. 540,00

GSSFLM000010 Hótoló feltét univerzális tolólemezhez 3000 mm 135 kg Db. 590,00

Ábr. hótoló felfe téttel

Jellemzők: 

 » A poliuretán lemez által mindenhol használható – 

a talaj nem sérül

 » A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta 

munkát

 » Minden istállóbeli és udvari munkához használható

Jellemzők: 

 » A poliuretán lemez által mindenhol használható – 

a talaj nem sérül, nagyon kopásálló

 » Istállóbeli és udvari munkákhoz - hóeltakarításhoz 

is használható

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Profi-Combi« bálafogó

A kompakt és kímélő kivitel a bálák sérülése nélkül teszi lehetővé a kerek bálák rakodását és egymásra helyezését.

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCFLM000010 Hidraulikus »Profi-Combi« bálafogó 210 kg Db. 1100,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCFLM000001 Hárompontos felvevő »Profi-Combi« modellhez 20 kg Db. 350,00

Jellemzők: 

 » A fogókarok különleges, karcsú formájának 

köszönhetően kizárt a fólia sérülése

 » Kedvező súlypont a vontatóhoz közel

 » Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon

 » Kisebb homlokrakodókhoz is megfelelő

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCHRT000010 Hidraulikus »Profi-Combi« bálafogó 230 kg Db. 1600,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » Kerek bálákhoz, kb. 950 mm és 

2000 mm közötti átmérővel

 » Maximális bálatömeg: 1400 kg

 » Hidraulikus csatlakozóval és 

tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó 

szükséges

 » Az optimálisan beállított 

hidraulikahenger által stabil 

tartás biztosított



Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCHRT000060 Hidraulikus »Profi-Compact« bálafogó 230 kg Db. 1 700,00

»Small« bálafogó

Műszaki adatok:

 » Kivitel: Kéthengeres

 » Nyílásszélesség: kb. 2500 mm

 » Siló bálákhoz Ø 1200 mm-től max. 1800 mm-ig

 » Maximális bálatömeg: 1000 kg

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

»Profi Compact« bálafogó 

Műszaki adatok:

 » Kivitel: Kéthengeres

 » Nyílásszélesség: kb. 2500 mm

 » Siló bálákhoz Ø 1000 mm-től max. 1800 mm-ig

 » Maximális bálatömeg: 1200 kg

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCFLM000030 »Small« bálafogó 160 kg Db. 880,00

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCFLM000060 »Profi Compact« bálafogó 210 kg Db. 1 200,00

Jellemzők: 

 » Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon

 » Keskeny, kompakt és robusztus felépítés

 » Kis homlokrakodókhoz is megfelelő

Jellemzők: 

 » Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon

 » Keskeny, kompakt és robusztus felépítés

 » Kis homlokrakodókhoz is megfelelő

41*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Compact« bálafogó

Műszaki adatok:

 » Kerek és négyszögletes bálákhoz, kb. 950 mm és 1800 mm 

közötti átmérővel

 » Maximális bálatömeg: 1200 kg

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCFLM000005 Hidraulikus »Compact-Combi« bálafogó 260 kg Db. 1550,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCHRT000005 Hidraulikus »Compact-Combi« bálafogó 280 kg Db. 2050,00

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCFLM000000 Hidraulikus »Compact« bálafogó 250 kg Db. 1200,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BZCHRT000000 Hidraulikus »Compact« bálafogó 270 kg Db. 1700,00

Jellemzők: 

 » A fogókarok különleges formája teljesen kizárja a 

műanyag fólia sérülését

 » Kerek és négyszögletes (álló vagy fekvő helyzetű) bálák 

egymásra rakására és szállítására alkalmas

 » Két beépített nehéz húzórugó a bála nyugodt vezetéséről 

gondoskodik

»Compact-Combi« bálafogó

Műszaki adatok:

 » A bálák elöl vagy hátul szállíthatók és egymásra 

rakhatók

 » Nyílás szélessége: kb. 665 mm és 2500 mm között

 » Maximális bálatömeg: 1600 kg

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők: 

 » Tetszőleges méretű kerek és négyszögletes bálákhoz 

univerzálisan használható

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Négyszögletes bálafogó

Műszaki adatok:

 » 700 és 2400 mm közötti szélességű négyszögletes 

bálákhoz megfelelő

 » 2 nehéz hidraulikahenger stabil tartást biztosít

 » Villahossz: 1266 mm, villa magassága: 490 mm

 » Szállítási szélesség: 1350 mm

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

QBZFLM000000 Négyszögletes bálafogó 350 kg Db. 1800,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

QBZHRT000000 Négyszögletes bálafogó 400 kg Db. 2300,00

Jellemzők: 

 » A fogókarok különleges formájának köszönhetően 

kizárt a fólia sérülése

 » Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon

 » Kedvező súlypont a vontatóhoz közel

 » A csupán 1350 mm-es szállítási szélesség révén 

optimálisan egymásra helyezhető

»Variant« homlok- és hátsó rakodó

Ideális szállításhoz, ill. ömlesztett áruk rakodásához és 

bálák egymásra rakásához.

Jellemzők: 

 » Első és hátsó hidraulikára felszerelhető

 » A felvevő az eszköz oldalán Euronorm, a vontató 

oldalán hárompont

 » Forgópontok DU-siklócsapággyal felszerelve és 

zsírozhatók

 » Kevés kézmozdulattal a vontatóra szerelhető

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Teherbírás kb. Löketmagasság kb. Tömeg kb. Egység *€ nettó

FHLFLI000000 »Variant« homlok- és hátsó rakodó 1500 kg 3800 mm 390 kg Db. 3600,00

ÁbrrbrÁbrb áááná »Pr»P ofi-Combi« bálafogóval (nnnnnem emem eeeeememmememeemem sssszeszessssssssssssss reppel el eelel aaaa sa sa aa zálzálállítlítlítlítllítlítítmánmámánmánmánmánmánmánánánánmánmáámánm ybaybybaybaybaybabaybabaay abay n)n)n)n

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

FHLFLI900025 Hosszabbított löket (900 mm) - teljes rúdhossz 1550 mm Db. 590,00

FHLFLI900026 Harmadik vezérlőkör a »Variant« homlok- és hátsó rakodóhoz Db. 530,00

43*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » Ideális szállításhoz, ill. ömlesztett áruk rakodásához és bálák 

egymásra rakásához

 » Párhuzamos vezetés

 » Felvevő szélessége Kat. II alsó rúd esetén

 » A kanál javasolt mérete: max. 2000 mm 

 » Teherbírás: 1500 kg

 » Löketmagasság: kb. 3800 mm

 » Erőigény elől: 100 LE

 » Erőigény hátul: 60 LE

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű és 1 egyszerű működésű csatlakozó 

szükséges



»Swing Flexi« kerek bála felvevő

Műszaki adatok:

 » Nyílás szélessége: 470 mm és 1560 mm között

 » Forgatható villacsövek: Ø 101,6 mm

 » Csőhossz: 1218 mm

 » Kerekbála-fogak, hosszúság 1100 mm

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RAKFLM000012V »Swing Flexi« kerek bála felvevő 210 kg Db. 1350,00

»Compact-Combi« kerek bála 

felvevő

Műszaki adatok:

 » Mindkét cső nyílásterülete: 764 mm és 1414 mm 

között

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RAKFLM000000V »Compact-Combi« kerek bála felvevő 190 kg Db. 1030,00

Jellemzők: 

 » Felcsévéletlen vagy felcsévélt bálák szállításához 

vagy egymásra rakásához

 » Levehető villacsövek

 » Mindkét cső egyforma nyitása elfordítással

Jellemzők: 

 » Optimális egymásra helyezés a legkisebb 

raktérben a keskeny kivitel révén

 » Forgatható villacsövek

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Jellemzők: 

 » Sorozatkivitelben Kat. II hárompontos felvevővel 

és gyorscsatlakozó háromszög felvevővel

 » A biztosítócsapok egyszerű húzásával a csövek 

egyenként beállíthatók a szükséges szélességre

Jellemzők: 

 » Bála felállításához

 » Sorozatkivitelben Kat. II hárompontos felvevővel 

és gyorscsatlakozó háromszög felvevővel

 » A kerek csövek a csúcson kifelé vannak hajlítva, 

hogy a bála ne sérüljön

 » A kötél meghúzásával egy kilincsszerkezet lép 

működésbe, amely a hárompontos hidraulika 

emelésével kinyílást idéz elő

 » Az optimális forgáspont lehetővé teszi a bálák 

legegyszerűbb felállítását

45*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Behajtható« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

 » Nyílás mérete: 940 mm

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BTGFLM000003 »Behajtható« bálaszállító eszköz 110 kg Db. 550,00

»Oldalt állítható«  

bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

 » Nyílás szélessége: 850 mm – 1250 mm; Állítási 

lehetőségek: 5 x 50 mm

 » Nehéz kivitel; A csövek hossza: 1396 mm

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Csőforma Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BTGFLM000001V »Oldalt állítható« bálaszállító eszköz egyenes állítható 95 kg Db. 470,00

BTGFLM000004V »Oldalt állítható« bálaszállító eszköz hajlított állítható 95 kg Db. 520,00

Egyszerű reteszelő 

rendszer

Kivitel hajlított csővel Kivitel egyenes csővel



Jellemzők: 

 » A bálák hidraulikusan egymás után felvehetők

 » A biztosítócsapok egyszerű húzásával a csövek egyenként 

beállíthatók a szükséges szélességre

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Schmetterling« bálaszállító eszköz

A bálaszállító eszközt extraként 2 kerek bála kímélő szállítására alakítottuk ki. A keskeny kivitel révén a súlypont a járműhöz 

közel van.

Műszaki adatok:

 » Nehéz kivitel – A csövek hossza 1360 mm

 » max. 1000 kg/bála

 » Csekély szállítási szélesség:  

behajtott állapotban kb. 2320 mm

 » szélesség kihajtva: 3400 mm

 » szélesség kihajtva (teljesen kiengedve): 3800 mm

 » Nyílás szélessége: 850 mm és 1100 mm között

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BTGFLM000030V »Schmetterling« bálaszállító eszköz 365 kg Db. 2700,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM000030 Átkapcsoló szelep, ezért csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges Db. 530,00



Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Fogak hosszúsága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BTGFLM000002V Kereszt kivitel merev homlokrakodó-fogakkal 810 mm 30 kg Db. 165,00

BTGFLM000006V Kereszt kivitel kerekbála-fogakkal (strapabíró fogak) 900 mm 35 kg Db. 220,00

BTGFLM000005V Háromszög kivitel merev homlokrakodó-fogakkal 810 mm 34 kg Db. 200,00

BTGFLM000000 Háromszög kivitel lehajtható homlokrakodó-fogakkal 1000 mm 39 kg Db. 240,00

»Easy« bálavilla

Műszaki adatok:

 » Két homlokrakodó-fog, egyenként 1000 mm hosszú

 » Fogak távolsága: 750 mm

Bálaszállító eszköz

merev vagy lehajtható kivitelű fogakkal.

1

1

1

3

2

2

1

3 3

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Magasság Egység *€ nettó

BGAFLM000040V »Easy« bálavilla 1120 mm 600 mm Db. 240,00

Jellemzők: 

 » Egyszerű és robusztus munkaeszköz

 » Kerek és négyszögletes bálákhoz is megfelelő

Jellemzők: 

 » A lehajtható változat közúti közlekedéshez ideális

47*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként Db. 39,00



»Combi« bálavilla
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ÁbÁbÁÁbbÁbrÁbrbrÁÁÁbÁbrbrÁÁÁÁ ánáánánáán emeemeemememeeelésléséslléslésséssés nénénénénénénéélllklklküülküüküülküülll éll éés  4s 44 kekekerekrekbálbála-fa-fa-foggoggoggal al (2(2 fogfog fefelárlálárr elelellenlenlenenébeébeébeébeb n)n)n)n)
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Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Fogak hosszúsága Fogak Mértéke. *€ nettó

BGAFLM000000V emelés nélkül 85 kg 1000 mm 2 Db. 380,00

BGAFLM000002V emelés nélkül 90 kg 1100 mm 2 Db. 390,00

BGAFLM000003V emeléssel – 500 mm 95 kg 1000 mm 2 Db. 440,00

BGAFLM000004V emeléssel – 500 mm 100 kg 1100 mm 2 Db. 450,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Fogak hosszúsága Fogak Mértéke. *€ nettó

BGAHRT000000V emelés nélkül 130 kg 1000 mm 2 Db. 780,00

BGAHRT000002V emelés nélkül 140 kg 1100 mm 2 Db. 790,00

BGAHRT000003V emeléssel – 500 mm 145 kg 1000 mm 2 Db. 840,00

BGAHRT000004V emeléssel – 500 mm 150 kg 1100 mm 2 Db. 850,00

81
0

Jellemzők: 

 » Sorozatkivitelben két kerekbála-foggal

 » Kerek és négyszögletes bálák szállítására alkalmas

 » Nehéz, behegesztett kúpos perselyek kerekbála-fogakhoz

 » Kivitel emeléssel vagy anélkül

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként Db. 39,00

BGAFLM900002 Hosszabbító rudak emeléssel 3-4 négyszögletes bála szállításához Pár 200,00



810

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Fogak hosszúsága Fogak Mértéke. *€ nettó

BGAFLM000005V emelés nélkül 115 kg 1000 mm 4 Db. 590,00

BGAFLM000007V emelés nélkül 120 kg 1100 mm 4 Db. 600,00

BGAFLM000008V emeléssel – 500 mm 130 kg 1000 mm 4 Db. 660,00

BGAFLM000009V emeléssel – 500 mm 140 kg 1100 mm 4 Db. 670,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Fogak hosszúsága Fogak Mértéke. *€ nettó

BGAHRT000005V emelés nélkül 165 kg 1000 mm 4 Db. 990,00

BGAHRT000007V emelés nélkül 170 kg 1100 mm 4 Db. 1000,00

BGAHRT000008V emeléssel – 500 mm 180 kg 1000 mm 4 Db. 1060,00

BGAHRT000009V emeléssel – 500 mm 190 kg 1100 mm 4 Db. 1070,00

Jellemzők: 

 » Szériakivitelben négy kerekbála-foggal

 » Két kerek, ill. négyszögletes bála szállítására

 » Nehéz, behegesztett kúpos perselyek kerekbála-fogakhoz

 » Kivitel emeléssel vagy anélkül

49*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Combi-Duplex« bálavilla

ÁbrÁbrÁbrÁbÁbÁbÁbrÁbrbrb ánánánánánánáánáán bálbálbáálbábálbálbálbálbbálbálllllá aaviaviaviaviaviaviavavavavaaaavvavavav llallalalllallaaaallallalla emememememmemememememeemeléeléeléeléeléeléeeléeléeleleléeléssesssseeeessessesseel él él élll él é él és hs hs hs hs hs hhhat at atat at at at a kerkerkerkererkerkerkkerekbekbekbekbekbkeekbkbkbbkbkkek ááálaáálaálaálaálaálaálaáá al fof-fo-fo-fo-fo-foofofoggaggaggaggagagagaggaggaggagggaaaaggggg lll (l (l (ll (l (l (l (l (l (2 f22 f222 f2 ff2 f2 f2 f2 f22 fog ogog og ogogogog ogog ogogogoogo felffellfelfeleelefelelffelfefeeee áráár ár ár árár áááár ár ááááá ellelleellellelleeelleellenéenéenéenéenéenéenéenéenénéénébenbenenbenenbenbenbenb ))))))))))))

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként Db. 39,00

BGAFLM900002 Hosszabbító rudak emeléssel 3-4 négyszögletes bála szállításához Pár 200,00



Jellemzők: 

 » Elülső felszereléshez ideális

 » 2 bála egyidejű szállításához, fel- és lerakásához

 » Kompakt felépítés, kedvező súlypont a vontatóhoz 

közel

Jellemzők: 

 » Egyszerre 3 kerek bála szállításához

 » Hátsó felszereléshez ideális, így a homlokrako-

dóval akár 5 kerek bála szállítható egyszerre 

 » Első felszerelés lehetséges

 » A bálát először középen, majd jobb vagy bal 

oldalin veszi fel

 » Nagyon kompakt felépítés, kedvező súlypont a 

vontatóhoz közel

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Trio« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

 » Max. 1800 mm Ø-jű bálákhoz

 » Teherbírás max. 1800 kg (600 kg/bála)

 » 6 db strapabíró fog: 1100 mm

 » 2 db kettős működésű csatlakozó szükséges

»Duo« bálaszállító eszköz

Műszaki adatok:

 » Maximum 1800 mm Ø-jű bálákhoz

 » Teherbírás max. 1200 kg (600 kg/bála)

 » 4 db kerekbála-fog: 1100 mm

 » 2 db kettős működésű csatlakozó szükséges

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Kerekbála-fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BTGHRT000042 »Duo« bálaszállító eszköz 4 425 kg Db. 2650,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Kerekbála-fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BTGHRT000052V »Trio« bálaszállító eszköz 6 450 kg Db. 2850,00

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Kerekbála-fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BTGFLM000040V »Duo« bálaszállító eszköz 4 375 kg Db. 2150,00

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Kerekbála-fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BTGFLM000050V »Trio« bálaszállító eszköz 6 400 kg Db. 2350,00

Általános tartozékok felár ellenében »Duo« és »Trio« modellekhez
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM000030 Átkapcsoló szelep, ezért csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges Db. 530,00

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként Db. 39,00

Nézze meg a videót



Jellemzők: 

 » Hidraulikus lenyomóval

 » Ügyfél tapasztalaton alapuló értékei: óránként 

kb. 25 négyszögletes bála szállítható

Jellemzők: 

 » Bálavilla közúti szállításhoz, mechanikusan 

összecsukható

 » Hidraulikus lenyomó 4 karommal a bálák szállítás 

közbeni rögzítéséhez

 » Max. 8 nagy csomag szállításához

 » Ügyfél tapasztalaton alapuló értékei: óránként 

kb. 50 nagy csomag szállítható

51*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Combi-Hold« bálavilla

Műszaki adatok:

 » Egyszerre 3 négyszögletes bála biztonságosan szállítható 

(2,5 m x 1,2 m x 0,7 m)

 » Szériakivitelben négy kerekbála-foggal, hosszúság 

1100 mm

 » Nyílás magassága: kb. 1310 mm és 2250 mm között, 

munkaszélesség: 2000 mm

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

»Maxi-Hold« bálavilla

Műszaki adatok:

 » Nyílásmagasság: kb. 2517 mm

 » Munkaszélesség: 4900 mm

 » Szállítási szélesség: 2860 mm

 » 12 kerekbála-foggal felszerelve, hosszúság 1100 mm

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BGAFLM000020V »Combi-Hold« bálavilla 310 kg Db. 1450,00

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BGAFLM000050V »Maxi-Hold« bálavilla 785 kg Db. 4300,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként Db. 39,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként Db. 39,00



»Universal« emelőtargonca

Műszaki adatok:

 » Löketmagasság: kb. 2000 mm

 » Teljes magasság kivezetve: max. 5130 mm

 » Teljes magasság bevezetve: max. 3130 mm

ÁÁÁÁbrÁbÁbrÁbrÁbrÁbbÁbrÁbÁbránááán ánánánán án án emeemeemeemeemeeememeemeemem lőtlőtőtlllőlőtllőtlőtargarrarrargarga gonconconcooonccaa ééééééaa ééééa a ééa éa éééss bs bs bs bs bbs bs bs bs bs bs bss bs bbs ááálaálaálaálaálaálaállaálaááálaálaálaá vilvilvilvilvillvivillallala ala la la hidhidhihidddhhhihidhidh dhidhidhhidhihidddhhhihidhiddhidhiddidddddhh dhidrrr.r..r.r lellenleenlenenennnnnl yyomyomyomyommmyommyomyoomommmmmmomoommyomyomomomyommóvóóvaóvaóóvóvaóvaóvóóvvaóóvaó ll ( (( ((l ((((((l ((opcopcopcopcopcopcopcopcopopciiionioniionnionnioiononi áliáliáliláááá s)s)

Az AAAzAzAz ábrbrábrábáb án án án bábálbálbálá aviaviaviavillallallalla ésésésé azazazaz ememmme előelőelőelőtarttartata gongongoncárácárcáraa sa sszerezeze elt hiiihidrdradrauliulikuskuss lelenyonyonyonyoyonyonynyoy mómómóvmóvmóvvalalallall 33– 3– 3– 3– 3 3 3 nnénénnégysgysysgysg szögzögzöggletletleteses eses

bálbálbábállbá aaa szászásszázzász llíllíllíllíllííllíl thathaaatthathah tótótóttóttó

Hárompontos felvevőre való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

FHLFLI100200 Bálaemelő targonca bálarúddal, 4 kerekbála-foggal 435 kg Db. 2800,00

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Emelőerő Egység *€ nettó

FHLFLI100100 »Universal« emelőtargonca 800 kg Db. 2400,00

Jellemzők: 

 » Gyorscserélő kerettel az eszköz oldalán

 » Bálafelvevő az alsó oldalon

 » Egyszerre 4 kerek bála szállítható

 » A homlokrakodón egy bálaszállító eszközzel 

egyszerre akár 6 bála is felvehető.

Jellemzők: 

 » Minden Euronorm eszköz az eszköz oldalán lévő 

gyorscserélő felvevővel felszerelhető

 » Munkaállványokhoz, bálavillához, bálafogóhoz stb. 

használható

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Bálaemelő targonca

Műszaki adatok:

 » Löketmagasság: kb. 3040 mm

 » Teherbírás: kb. 1000 kg

 » Bálarúddal, 4 kerekbála-foggal,  

hosszúság 1100 mm

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként Db. 39,00
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TAKARMÁNYOZÁSI ÉS  
SILÓZÁSI TECHNIKA

Takarmányozó kanál

Rugalmas és egyszerű takarmányozás



Standard lapos siló elosztó

Műszaki adatok:

 » Tányér átmérője: 1330 mm

 » Szórásszélesség: max. kb. 3500 mm

Jellemzők: 

 » Vontató háromszög felvevővel

 » Extra nehéz kúpos hajtómű

 » Elosztás egy oldalra

Jellemzők: 

 » Mindkét oldalra elforgatható

 » Fű siló egyszerű és hatékony elosztása mindkét oldalra

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

FSVFLI140000 Hátra szerelt lapos siló elosztó Db. 2700,00

Tartozék felár ellenében

FSVFLI140020 Felár - irányváltó hajtómű 1:2 első felszereléshez Db. 780,00

FSVFLI140802 Felhajtható oldallebenyek Készlet 550,00

GELLAM100018 Kardántengely csúszókuplunggal, 1900 mm hosszú Db. 240,00

Duo lapos siló elosztó

Jobbra és balra hidraulikusan elforgatható

Műszaki adatok:

 » Kúpos hajtómű (áttétel 3:1)

 » Tányér átmérője: 2 x 1345 mm

 » 1 kettős működésű csatlakozó az elforgatáshoz 

szükséges

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Mélység Szórásszélesség kb. Mértéke. *€ nettó

FSVFLI140010 Duo lapos siló elosztó első vagy hátsó felszereléshez* 2898 mm 2211 mm 6000 mm Db. 4200,00

Tartozék felár ellenében

FSVFLI140807 Oldallebeny Duo lapos siló elosztóhoz Készlet 800,00

GELBIN100036 Kardántengely csúszókuplunggal és széles szöggel, hossz 1685 mm Db. 800,00

DuoDuDuoDuoDuoDuDuDDD lalalalaappospospososospo sisisisiiló ló lóó eloeloe sztsztztó aó aó aaóó z ez eeelsőlsőősőlsősősősőső hihihihiihihihidradddradradradraauliulil kánkánkánk

56° hydraulisch zwenkbaar56°-ban hidraulikusan elforgatható

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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* Rendeléskor adja meg a felszerelési oldalt (első vagy hátsó felszerelés)!



Jellemzők: 

 » Szakszerű használatra, siló elosztására

Profi silózó villa

Műszaki adatok:

 » Kerekbála-fogakkal M28 x 1,5; hossz: 1000 mm és 

homlokrakodó-fogakkal M22 x 1,5; hossz: 1000 mm 

(oldalt felül) 

 » A silózó lemez magassága: 970 mm

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SIGFLM000000 1650 mm 5 155 kg Db. 990,00

SIGFLM000001 1850 mm 6 170 kg Db. 1090,00

SIGFLM000002 2050 mm 7 190 kg Db. 1190,00

SIGFLM000003 2250 mm 8 210 kg Db. 1350,00

SIGFLM000004 2450 mm 9 220 kg Db. 1550,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SIGRTL000000 1650 mm 5 205 kg Db. 1490,00

SIGRTL000001 1850 mm 6 220 kg Db. 1590,00

SIGRTL000002 2050 mm 7 240 kg Db. 1690,00

SIGRTL000003 2250 mm 8 260 kg Db. 1850,00

SIGRTL000004 2450 mm 9 270 kg Db. 2050,00

55*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez Db. 250,00

A cA cA cA cA ccA cA cA cA csomsomsomsomsomomsomommsomsomsomsoss agbaagbgbagbgbagaagagbagg ananananannaa oldlloldoldoldoldoololddol alsalsalsalsalsalsalsslalssl óó hó hóóó hó hó hó hó hó homlomlomomomloomlommlmomlokrokokrkrokrokrokrok akoakoakoaakokoakooakk dó-dó-dó-dó-dó-ó-dó-ddódó fogfogffofogofogfogfogfogogoggogogogakkakakkkakkkkakka kka alalalla



»Nivell« siló és kukorica tolólemez

A Fliegl »PSS Nivell« sorozatú siló és kukorica tolólemez előre és hátra is felszerelhető. 

Mindkét hidraulikusan külön-külön állítható elosztó- és dózer lemezzel 5 méter szélességig használható. Az állítható lapátok 

révén a »Nivell« gyorsan szétteríti a silót. Nagy rugalmasságával tűnik ki, mivel a hó sem jelent akadályt.

Jellemzők: 

 » Különösen robusztus ásólemez kopásálló acélból 

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Nagyon csavarodásálló

 » A lapát forgatási területe:  

Elöl: kb. 40°-kal elforgatható 

Hátul: kb. 80°-kal elforgatható

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Tömeg kb. Egység *€ nettó

PSSFLI100000 PSS Nivell 380 3800 mm 1010 kg Db. 5300,00

PSSFLI200000 PSS Nivell 500 5000 mm 1200 kg Db. 7400,00

Technikai adatok PSS Nivell 380 PSS Nivell 500

Munkaszélesség kb. 3800 mm 5000 mm

Lemez magassága rácsfeltét nélkül kb. 920 mm 1090 mm

Lemez magassága rácsfeltéttel kb. 1315 mm 1490 mm

Széles középső rész kb. 2220 mm 2470 mm

Széles oldalsó rész kb. 785 mm 1135 mm

Szállítási szélesség 2820 mm 2940 mm

Szerelvény Kat. II/Kat. III Kat. II/Kat. III

Hidraulika csatlakozó 2 x kettős működésű 2 x kettős működésű

FelFeFelFeF lFelFelFelFelFe tehtetehtetehehehtehetőetőetőtőetőetőőetőőő ráráráráárááráárárááár cs:cs:cs:cs:cs:cs:cs:cs:cs:cs A A AAAA A AA AA dózdózdózdózózdózdózóózdózd zddózó er ereerer er eererr llemlememlemlemlemeemlemez ez ezeezezzzzezz tettteltelteltetee jesjesjeseseesjesjessj s mmmumummummmuuunkankankakkankannk szészéészéésszészszészzéééleslleslesllesleslesleslesesesleslesesese ségségségségségéssésségségségéggséggségsé e fe fe fe fffee fe eeee föléöléöléölééöléöll (4(((4(4400 000000 0 mmmm-mmmmmm-mm-mm-mmmmmmmm relrelrelrel) )) )) 

emeemeemeemeemeememeemeelhelhehelhellhelheheetőtőtőtő.tőtő.tő.tő.tőtő AzAz Az AzAz AzAz Azz emeemeemeemeemeememeemeemeememmeléslésléslésléslésléslésésléésslésé hezhezhezhezhezhezhezhhezeeezz eegegegegegegeggegege yszyysysyszyszzysyszyyss erűererűerűerűűerűűerűerűenen en enenenenee csacsaccsacsaccsavarvarvaraaarvarvarvararvarrrooozzozzozzozzzozzozzozzzza aa aa aaa aaa aa aa a dódódódódóódódódódóódózerzerzererzerzezerzeze leleeleleleeemmmmezmezmmezezmmezmemeezzzmezezre.eere.ere.re.re.re.rere BBBBaBalalBallBalBalBalaalB laslasasslasasll szttz ömeeeeemeegggg:g:g: kb.b.kb.b 21221221112111111122 000 k0 k0 k0 k000 gggggggg

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

PSSFLI100050 Felszerelhető rács 400 mm a Nivell 380 esetén Db. 980,00

PSSFLI200050 Felszerelhető rács 400 mm a Nivell 500 esetén Db. 1090,00

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI200502 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI200920 Ballaszttömeg 210 kg Db. 450,00

Ábrán PSS 380Műszaki adatok:

 » 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » Hengerátmérő: 615 mm

 » Gyűrű átmérője: 900 mm

Silóhenger

A Fliegl silóhengerek a hengeres vontató tömörítési 

teljesítményét fű- és kukoricasiló esetén. A 

felhegesztett gyűrűk nagyon nagy pontterhelést 

biztosítanak, így optimális mélyhatással vannak 

a silóra. A hengertest és a váz külön-külön 

vízzel tölthető. Ezáltal a gépek ballaszttömege 

a használatnak és a vontatási teljesítménynek 

megfelelően állítható.

Jellemzők: 

 » Hidraulikusan behajtható

 » Rendkívül nagy mennyiségű silóhoz

 » Munkamenetenként 10 köbméterig

 » Erősített fogcső

 » Magas silókhoz tökéletes

XXL silózó villa

Műszaki adatok:

 » Strapabíró fogakkal Ø 55 mm

 » 2 kerekbála-fog Ø 42 mm, oldalra szerelve

 » 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Lemez magassága: 1600mm

Ábra figyelmeztető tábla készlettel, 

opcionális túlzott szélességű eszközökhöz

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI200502 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez Készlet 410,00

SWZFLM000100 Silószegély-tömörítő Db. 2800,00

Jellemzők: 

 » Alaposabb tömörítési mélység 

a magas hengertámasz által

 » A súlyt egyszerűen a vontató 

nagyságához szabhatja - a 

henger és a keret vízzel 

tölthető

 » Fű- és kukoricasilóhoz 

alkalmas

 » Oldalsó görgők a silófalnál 

való biztos vezetéshez

 » Optimális tömörítés

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Fogak Fog hosszúsága Tábla magassága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SIGHYD000001 4200 mm 20 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1020 kg Db. 12900,00

SIGHYD000002 5000 mm 22 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1170 kg Db. 14000,00

SIGHYD000003 5500 mm 24 1100 mm, M28 x 1,5 mm 1600 mm 1300 kg Db. 15000,00

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Munkaszélesség Tömeg (töltve) kb. Tömeg kb. (üresen) Egység *€ nettó

SWZFLM000020 2000 mm 1860 mm 1800 kg 1330 kg Db. 6800,00

SWZFLM000010 2600 mm 2460 mm 2210 kg 1590 kg Db. 7400,00

SWZFLM000000 3000 mm 2860 mm 2520 kg 1780 kg Db. 8000,00

57*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez Db. 250,00



Multi hidraulikus felszerelhető rész

Földmegmunkáló és fúrógépek kombinációihoz

A keret kiváló minőségű acélból készült, így rendkívül csavarodásálló. Lejtőn 

vagy nehéz, ellenálló talajon közlekedve a fúrókombinációk mindig tiszták 

maradnak a nyomon.

 » A vízszintes és függőleges trapézelemek (lásd az A és a B ábrát) külön-

külön beállíthatók a felső és alsó forgásponton. Ezek DU-siklócsapággyal 

vannak felszerelve és önkenők. 

 » Az alsó rúd automatikus retesze megkönnyíti az eszközök csatlakoztatását. 

 » A különleges szimmetriának és az egyszeres működésű 

hidraulikahengernek köszönhetően a fúrógépek problémamentesen 

kiemelhetők és a traktor hátsó tengelyéhez billenthetők. Így a felszerelhető 

kombináció súlypontja előre helyeződik. A traktor első tengelye terhelve 

marad és megőrzi a kormányozhatóságot.

 » A hidraulikus felszerelhető részt hidraulikus csatlakozókkal és két méter 

hosszú hidraulikatömlővel szállítjuk.

 » A rövid felső rudat a szállítási terjedelem tartalmazza.

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

HATFLM000000 Hidraulikus felszerelhető rész – univerzális bővítőkészlet 165 kg Db. 1050,00

Tartozék felár ellenében

HATFLM000800 Rögzítőelemek különösen KUHN termékekhez Készlet 100,00

B

A

Silófedő rendszer menetsilókhoz

Cikksz. Megnevezés Szélesség Tömeg kb. Egység *€ nettó

SASFLM100000 Siló rakománytakaró rendszer menetsilókhoz 2770 mm 190 kg Db. 1040,00

SASFLM100010 Siló rakománytakaró rendszer menetsilókhoz 3100 mm 240 kg Db. 1130,00

Jellemzők: 

 » Felvevő raklapvillához, védőlánccal

 » Ideális segítség a silófedő rendszerhez

 » Takarófólia és silópányva egy vázon

 » A fólia nem a szállítási terjedelem része

Jellemzők: 

 » Jó dőlési helyzet – csavarodásálló

 » Optimális súlypont a közúti közlekedésben

 » Egyenként beállíthatók

Villafog-felvevőre való felszerelésre

Hárompontra való felszerelésre

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

PWXFLA526000 2600 mm munkaszélesség, tömeg boronáló nélkül 1000 kg Db. 4600,00

Tartozék felár ellenében

WALPRO526801 Előboronáló 2600 mm 165 kg Db. 1200,00

WALPRO526802 Késes boronáló 2600 mm 200 kg Db. 2000,00

WALPRO626001 Kaparó 2600 mm 160 kg Db. 1700,00

PWXFLA530000 3000 mm munkaszélesség, tömeg boronáló nélkül 1100 kg Db. 5200,00

Tartozék felár ellenében

WALPRO530801 Előboronáló 3000 mm 195 kg Db. 1300,00

WALPRO530803 Késes boronáló 3000 mm 230 kg Db. 2100,00

WALPRO630001 Kaparó 3000 mm 180 kg Db. 1800,00

Jellemzők: 

 » Első és hátsó felszerelés lehetséges

 » Gyorsabb felszerelés a 

gyorscsatlakozó-háromszögfelvevővel

 » Gondos aprítás a hegyes fogak által

 » Tökéletes illeszkedés a talajhoz

 » Öntisztítás az egymásba futó gyűrűk 

révén

 » Összekötő bak révén a kanyarokban 

tisztán halad

 » A boronáló kisebb munkamélysége 

elegendő – kevesebb erőigény

 » Elég önsúly - a henger úszó állásban 

halad (nem szükséges nyomást 

gyakorolni a hengerre)

 » Kétsoros, tárcsa átmérője: 570 mm

Profi henger

Gazdasági előny minden szempontból - optimális vezetési kényelem, valamint a vontató és az utána következő gépek 

csekély kopása!
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Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI200502 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez Készlet 410,00

Általános tartozék felár ellenében

Hárompontra való felszerelésre

59*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Kerek bála lerakó és szállítóeszköz

Siló- és szalmabálák egyszerű és gyors lerakása 

a vontató hidraulikáján keresztül (szállításra is 

alkalmas)

Műszaki adatok:

 » Szükséges olajmennyiség: 40 l

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » Meghajtás: Homlokfogaskerék-hajtás

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RBAFLM000000 Kétfogas kivitel, kerekbála-fog (1000 mm) 185 kg Db. 1680,00

RBAFLM000001 Négyfogas kivitel / 2 darab (1100) mm kerekbála-fog és 2 darab (1000) mm homlokrakodó-fog 210 kg Db. 1780,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

RBAHRT000000 Kétfogas kivitel, kerekbála-fog (1000 mm) Db. 2180,00

RBAHRT000001 Négyfogas kivitel / 2 darab (1100 mm) kerekbála-fog és 2 darab (1000 mm) homlokrakodó-fog Db. 2280,00

Jellemzők: 

 » Bal és jobb menet lehetséges

 » Két- és négyfogas kivitel

 » Minden fog hegesztett kúpos perselybe van 

vezetve

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Jellemzők: 

 » A beszórandó anyag gyors és egyenletes kihordása a széles szállítószalag 

révén

 » Beépített plexiüveg kémlelőablak a kanál felvételi oldalán, hogy a 

tartalmat ellenőrizni lehessen

 » Négyszögletes vagy kerek bálák beszórásához (elosztás szükséges)

 » A három különböző, egyenként 33 késsel felszerelt aprítóhengerrel a 

beszórandó anyag alaposan fellazítható és feldarabolható

61*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

EFSFLM180100 Felszerelhető rács beszóró kanálhoz Db. 490,00

EFSFLM900150 Gyorsító (plusz dobástávolsághoz + kb. 4 m - max. 7 m-ig lehetséges) Db. 1980,00

EFSFLM900152 Arányos szelep beszóró kanálhoz (a szállítószalag sebességének beállítása) Db. 1350,00

Beszóró kanál

Műszaki adatok:

 » A kapacitás kb. 1,8 m³, ill. 2,1 m³ és 3 m³ feltét 

lemezekkel

 » Dobástávolság 4 méterig, anyagtól függően

 » Opció: Gyorsító, anyagtól függően 3 m 

dobástávolság pluszban

 » Olajmennyiség 40 l-től

 » 1 kettős működésű csatlakozó szabad 

visszafolyóval szükséges

3 a3 a333 a3 a3  adagdagdaagggdagdagdagagagd loolóolóoololóolólóolóoló hehheheeheheeengengengengengennge kr kr kr kkrr éseéseeéseéseseeeeeekkkkkkekkekkkkkekkell felsszerzerzerzezezerelvelvelveeeee

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

EFSFLM190005 Small beszóró kanál 1600 mm 1,8 m³ 560 kg Db. 10500,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

EFSRTL190005 Small beszóró kanál 1600 mm 1,8 m³ 610 kg Db. 11000,00



Takarmányozó kanál

Felvétel és takarmányozás egyetlen munkafolyamatban – kétoldali kiengedéssel! Aprítóhengerrel kombinálva ezzel a 

kanállal a siló óvatosan, az utóerjedés veszélye nélkül lerakható a lapos silóból és azonnal az istállóba szállítható.

Műszaki adatok:

 » Csiga átmérője: 340 mm

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból 

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » A csigát 2 erős hidromotor hajtja meg

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
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Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

EFSHRT150002V Takarmányozó kanál 1500 mm 1,1 m³ 550 kg Db. 4500,00

EFSHRT200002V Takarmányozó kanál 2000 mm 1,6 m³ 630 kg Db. 4800,00

EFSHRT240002V Takarmányozó kanál 2400 mm 2,0 m³ 690 kg Db. 5300,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Szélesség Mértéke. *€ nettó

EFSFLM900001 Fogókar 1500 mm Db. 1900,00

EFSFLM900002 Fogókar 2000 mm Db. 2000,00

EFSFLM900003 Fogókar 2400 mm Db. 2200,00

EFSFLM900025 Oldalfedél átkapcsoló szeleppel Készlet 1400,00

EFSFLM900035 1 szeres elektrohidr. vezérlőtömb – csak 1 kettős működésű csatlakozó szükséges – aprítóhenger vagy fogókar kombinációjánál Db. 490,00

EFSFLM900040 3 szeres elektrohidr. vezérlőtömb – csak 1 kettős működésű csatlakozó szükséges – oldalfedél, aprítóhenger vagy fogókar kombinációjánál Db. 600,00

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

EFSFLM150002V Takarmányozó kanál 1500 mm 1,1 m³ 500 kg Db. 4000,00

EFSFLM200002V Takarmányozó kanál 2000 mm 1,6 m³ 580 kg Db. 4300,00

EFSFLM240002V Takarmányozó kanál 2400 mm 2,0 m³ 640 kg Db. 4700,00

Jellemzők: 

 » Kukorica és CCM esetén – más ömlesztett áruhoz is alkalmas

 » Belső hajtómotor, ezáltal a legjobban védett

 » Minden egyetlen munkamenetben – felvétel, szállítás és takarmányozás

 » Kiengedés balra és jobbra

 » Optimális kihasználtság aprítóhengerrel

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Fräsfix aprítóhenger - 2 hidromotor

Minden homlok-, kerekes és teleszkópos rakodóra 

felszerelhető

Műszaki adatok:

 » 2 hidromotorral van felszerelve

 » Tartóval, hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval vagy 1 kettős 

működésű csatlakozó szükséges

 » Henger átmérője = 350/490 mm

DőlDő ésáésésálllításss fofoooggasgasgastártártá csa-rerendsndszerzere relrel

ÁbrÁbránáán nanaaagaggggnagnagggnan gy ty ty ty ty ty ty tttérférférférférférfférfogaogaogaogaogaogaoogagogg tútú tú tú túúú kankankankankankanállállállállállálllállalalalaalalaa ((s(sz(sz(szsz(szz( ereeereereereeree léslésléséslésslésl ggygygygygyg áriáriáriáriáririlaglaglaglaglaglaga fefefefeefelárlárlárlárrlá elelelelleleeellenlenlenlenlennnenenenébeébeébeébeéébeébeeébeébebbe )n)n))n)n)n)

VédVédVéddőfeőfőfeedéldé az olololaajajmmegeghajtáshoz

BBeBBeBelBBeBelBelBeBBe ső sőső tömtömttö lővlővvvezeezeezeezeezezeeezeeezezezezezeezeetététéétéstéttésttésésstéséstéstéésés, r,, roobuobuo uubusztsztssss us usus sus u tartatararartartóctóctt sövsövövövsövövek ek eek ekeeeee a ta ömllők 

legglegjjobb vb vvvédédédeédédeédeédeédeédedeedelmélmélmélmlmélmélmél é tértértééé

Standard aprítóhenger – 1 hidromotor

Minden homlok-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra 

felszerelhető 

Műszaki adatok:

 » Henger átmérője = 350 mm

 » Tartóval, hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval vagy 1 kettős 

működésű csatlakozó szükséges

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Henger Ø-je
Teljesítmény – 

kukorica max. kb.

Ajánlott olajmennyiség – 

kukorica
Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GRSFLM900015 Fräsfix aprítóhenger 2000 mm 350 mm 2,5 m³ 60 l 150 kg Db. 2350,00

GRSFLM900016 Fräsfix aprítóhenger 2500 mm 350 mm 3,0 m³ 60 l 170 kg Db. 2450,00

GRSFLM900018 Fräsfix aprítóhenger 3000 mm 350 mm 3,5 m³ 60 l 300 kg Db. 2900,00

GRSFLM900019 Fräsfix aprítóhenger 2000 mm 490 mm 3,0 m³ 90 l 260 kg Db. 3500,00

GRSFLM900017 Fräsfix aprítóhenger 2500 mm 490 mm 3,5 m³ 90 l 315 kg Db. 4000,00

GRSFLM900026 Fräsfix aprítóhenger 3000 mm 490 mm 4,0 m³ 90 l 370 kg Db. 4500,00

Jellemzők:

 » Kukoricasiló és CCM esetében alkalmas

 » Fű siló esetében nem alkalmas

 » Nagyon tiszta aprítást végez

 » Kés keményfémből – nem törik

Jellemzők:

 » Kukorica, CCM és vágott fű siló esetén megfelelő

 » Percenként 2,5 - 3,5 m³ kukoricasilót aprít

 » Ideális késelrendezés biztosítja a tiszta és hatékony 

elvételt

 » Kés keményfémből – nem törik

 » Dőlésállítás fogastárcsa-rendszerrel

ÁÁbÁbÁbrÁbrÁbrÁbÁbÁb ánáán nagnagn y ty térférfé ogaogaogaatútú tttút kankankka állállálllalalalaaaa (sz(sz(sz((sz(sz(szzereereererereeereereléséélésélésélélééésléslésé gygygygyggyggyggyáá iááriáráráriiáriáriáriár laglllaglaglaglaala ffffeffeffelálárlárlárárálár elelelellelelelleenlenlenleeenleee ébeébebbeébébben))n)n)n)n)n

63*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Teljesítmény – kukorica max. kb. Ajánlott olajmennyiség – kukorica Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GRSFLM900010 Standard aprítóhenger 1500 mm 1,5 m³ 40 l 100 kg Db. 1550,00

GRSFLM900000 Standard aprítóhenger 2000 mm 1,7 m³ 40 l 140 kg Db. 1650,00



Bálavágó

A bálavágó kifejezetten siló bálák szállítására és vágására lett 

kifejlesztve. A bála kétfelé vágása lehetővé teszi a hatékony 

keverést, és csökkenti a takarmánykeverő kocsi takarmányozójának 

elhasználódását.

Műszaki adatok:

 » 5 strapabíró fog, egyenként 900 mm hosszú

 » Bálaátmérő: max. 1500 mm

 » Max. nyílásszélesség: kb. 1450 mm

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BALFLI000010 Bálavágó 1750 mm 440 kg Db. 2800,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BALHRT000010 Bálavágó 1750 mm 490 kg Db. 3300,00

Jellemzők: 

 » Siló bálákhoz alkalmas 

 » Nagyon erős fogókar

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Űrtartalom kb. Emelőerő kb. Szélesség Magasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RSRFLM200000 Répavágó 2,30 m3 2400 kg 2500 mm 1180 mm 1070 kg Db. 10500,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Űrtartalom kb. Emelőerő kb. Szélesség Magasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RSRRTL200000 Répavágó 2,30 m3 2400 kg 2500 mm 1180 mm 1120 kg Db. 12000,00

Ruby 2000 répaaprító

A Ruby 2000 répaaprító segítségével gyorsabban és hatékonyabban 

megtölthető a biogáz üzem. A felszerelt eszköz egy munkamenetben 

elvégzi a répa felvételét, szállítását és aprítását, valamint a 

biogáz üzem feltöltését: A cukorrépát egy henger darabolja fel, és 

közvetlenül az előtárolóba vagy a szilárdanyag-adagolóba esnek. 

A répamasszában lévő kövek így nem tesznek kárt az eszközben. 

A Fliegl répavágóval egyszerűbben és gazdaságosabban dolgoznak, 

mivel feleslegessé teszi a különálló cukorrépavágót.

Műszaki adatok:

 » A meghajtás a hidromotoron keresztül történik

 » Szükséges olajmennyiség: 60 l

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők: 

 » Felvétel, szállítás és darabolás egyetlen munkamenetben

 » Vágószerszám - a kövek nem tesznek benne kárt, mivel nagy 

ellenállóságú kopóacélból készült

 » Fokozat nélkül állítható ellenvágó, így az anyagot a kívánt méretben 

vágja fel

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500)

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Profi-Combi bálafellazító

Az alul keresztbe futó keresztléces padlózat az aprító felé tolja a bálát. Egy támasztó megakadályozza, hogy a siló 

felcsavarodjon az aprítóra, és alapos adagolást tesz lehetővé. Az aprított takarmány kiesik a nyíláson, közvetlenül a 

takarmányozó rúdra.

Műszaki adatok:

 » Teljesítményigény: kevesebb, mint 50 LE (alvázzal)

 » Méret: 2450 x 1750 x 1600 mm magas (H x Sz x Ma)

 » A henger meghajtása kardántengelyen keresztül történik 

(a csomag tartalmazza)

 » A kihordási mennyiség fokozat nélküli szabályozása 

hidraulika blokk segítségével

 » 2 kettős működésű vezérlőcsatlakozó szükséges

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Űrtartalom kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BALFLI000000 Profi-Combi bálafellazító 3,3 m3 1050 kg Db. 8900,00

ÁbÁbrÁbrrÁ án ánán alvalvalvázzázzázzzal,al,al,, ígígígí y oyy oy optiptiptptiptimmálmálmámá is s s a ta ta tömeömegegelgeloszoszoszoszlásáslás ésésés aaa vonvonvonvo tatattatt ó hó hó hhidridriiiii raulaulaulau iikaik teteeherherhehererererherermenmenmenmenemmmemmm testestestessítőítőítőítőítítődikdikdikk

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Abroncsméret Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BALFLI000801 Alváz 160 kg 18,5 x 8,5 - 8 160 kg Db. 1500,00

BALFLI000805 Pótkocsi rúd Db. 950,00

ÁÁbrÁbrÁÁÁbrÁbrÁbrÁbránánánánáán hihihidhidhhiddr. r fedfedfeddfefefeeedfefeeddfeede ééélléllééé elel l --- - aaaaaaa lelelllleleeeeegjogjogjogjogjoogjogjog bbb bbbb bb bb vévédvédvév dvédvé eleeleelem aa sésésérülrüléseéseek kk 

ellellellellellellellelll enenenenenenneeneeeennÁbrÁbrÁbrÁbrÁÁb án án ánán hidhidhidr.r. állállá íthíthhatóatótóó fefefefeelvelvelvelveelvevőkvőkvőkőkvőkkkaraarrarrarrrraarra raraarr aalalal

Jellemzők: 

 » Külön felcsavarozott és cserélhető lemezek a bála pontos 

vágásához

 » A kerek bála felvétele a felvevőkarral történik

 » A felvevőkar hidraulikus állítása - a különböző formájú bálák jobb 

felvételéhez 

 » Siló-, szalma- és szénabálákhoz alkalmas

 » A takarmány egyenletes elosztása

 » Laza takarmány adagolására alkalmas

65*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Homlokrakodó hosszabbítás 3 méter

ÁbrÁbrÁbrÁbÁbÁbrÁbÁbrÁbrránánánááá tististttt ztíztíítólttóll mememeemeemezzzezzzzezzell, a sa ssszálzállzálálzálzzá lítííílítlítlítlítítlításiááásiásásisiiásássissi teterjedelem nem tartalmazza 

Silókarom

Műszaki adatok:

 » 12 homlokrakodó-fog, egyenként 1000 mm hosszú  

(M22 x 1,5 mm)

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés »Eszközoldali« felvevő Kar hosszúsága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

FLVFLM000000 Homlokrakodó hosszabbítás Euronorm, Kat. II 3000 mm 260 kg Db. 2000,00

Tartozékok felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

FLVFLM000200 Felár - Kat. III »eszközoldali« Db. 120,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés »Eszközoldali« felvevő Kar hosszúsága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

FLVRTL000000 Homlokrakodó hosszabbítás Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó, Kat. II 3000 mm 310 kg Db. 2400,00

Cikksz. Megnevezés Szélesség Kar hosszúsága Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SIKFLM000000 Euronorm 2250 mm 3000 mm 370 kg Db. 1400,00

SIKRTL000001 Kerekes, teleszkópos rakodó 2250 mm 3000 mm 420 kg Db. 1900,00

Jellemzők: 

 » Biztosabb megoldás magas silóürítéshez

 » Robusztus és egyszerű felépítés

 » Nincs csatlakozó a hidraulikától

 » Opcionális: Aprítóhenger karom helyett felszerelhető

Jellemzők: 

 » Sorozatkivitelben Euronorm-felvevővel a szállító 

jármű oldalán

 » Kat. II felvevő az eszköz oldalán

 » Egy lemezzel különböző ömlesztett áruk, pl. 

szemes kukorica, gabona stb. feltolására 

alkalmas

Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Mechanikus hátsó kanál 

Praktikus segéd az erdőgazdálkodásban

KANALAK ÉS  
SILÓLERAKÓ ESZKÖZÖK



Műszaki adatok:

 » rugalmas behajtható fallal, 1140 mm mély, 

belül 500/430 mm magas

 » A targoncafelvevő tartó, belső szélessége 

148 mm, egyúttal a kibillentő szerkezet 

csapágyazása, ezáltal nagyon robusztus

 » 2 hengeres rendszer

 » Max. teherbírás: 2,5 t.

»Gigant« hátsó és billenőkanál

AA kA kA kkA ülöülöülölönbönbönböbözző zőőő ő bbbilbilb lenleneenntéstéstéssé i mi mmmmi agaagaagaagagassássássáságokgokgokgokok szszs emlemlmlememmm ééltéltéltéééltlttl éetéetéetéése ssse e azoazoazz nosnosso hoohooh mlomlomlom krakrakrakrakodkodkoddodónáónáónáónáónnállll

Jellemzők: 

 » 3 féle felvevő targonca, 

hárompontos és Euronorm-

felvevőhöz

 » Billenőkanálként nagyon 

alkalmas, billentési szög 

kb. 111°

 » Horganyzott felvevő bak, lakkozott 

vályú

 » Nagyobb felültöltési magasság, 

mint a hagyományos 

billenőkanálnál

 » Csapágyazás DU-siklócsapággyal

 » Rugalmas behajtható fal: gyors 

áthelyezésével a rakfelület 

hosszabbításaként vagy a hátsó 

fal magasításaként használható

 » Ásólemez HB 500 anyagból, 

csavarozható, ferde, egy darabból 

készült – különleges süllyesztett 

fejű csavarokkal szerelve, 

így szorosan illeszkedik az 

ásólemezhez

RakakRakRakodóododóodófelfelfelfelüleülüleület mt mt mt megheghegheghosossoss bzabzabbítbbítításaásaása

FelFe épíítéstés kémlelőnyílással a mmaxiax mális kapacitásért

CsaCsasaaaaCsaC aCsaaaaCCCsaavvvvarvvarvavarozooz tt t ásóásóásólemlemlemlemmmez,ezzezeez,eezezzezz,z,zezz,eeezez,z, niininininnnnnninininncsncsncsnncsncscs kikikkkkk álláálláálláál ó cóó có ccóóóó savsavsavvvvaavarararrraaaaarar

A hótoló lapáttal univerzálisan hhhaszaa nálná hatató
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BizBizBizBizBizzizztontontontotononntonságágágságágggságságságságságggságságosoosos ossos os os o szászászászászászászászzállíllílíllíllííííl tástástátástástástt
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*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HSHFLM182000 »Gigant« hátsó és billenőkanál 1800 mm 0,90 m³ 450 kg Db. 2800,00

HSHFLM202000 »Gigant« hátsó és billenőkanál 2000 mm 1,00 m³ 470 kg Db. 2900,00

HSHFLM222000 »Gigant« hátsó és billenőkanál 2200 mm 1,10 m³ 485 kg Db. 3100,00

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység *€ nettó

HSHFLM180804 Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással 1800 mm Db. 750,00

HSHFLM200804 Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással 2000 mm Db. 850,00

HSHFLM220804 Ömlesztett áru felépítmény (710 mm) kémlelőnyílással 2200 mm Db. 900,00

HSHFLM900052 Szerszámtartó – becsavarozott lécek söprűhöz, kanálhoz stb. Db. 150,00

HSHFLM900070 LED-jelzőlámpák - szett Szett 280,00

HSHFLM200870 Hótoló (átkapcsoló szeleppel) 611 mm Készlet 1700,00

HSHFLM900075 Felár ellenében oldalsó kopóalkatrész HB 500-ból Készlet 500,00

HSHFLM900057 Beilleszthető oszlopok (4 darabos készlet) fa szállításához Készlet 110,00

HSHFLM900080 Külön lakkozás Db. 270,00

Általános tartozék felár ellenében

Jellemzők: 

 » Első és hátsó felszereléshez

 » Kombinált felvevő rugalmas munkához: Kat. II 

Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevő

 » A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk 

– pl. hó, faapríték, siló vagy egyéb ömlesztett áru – 

felvételét jelentősen megkönnyíti

 » A billenőoldal csappal beállítható

 » Minden lemezfal felfelé és lefelé nyitható

 » Különösen robusztus felépítés

Műszaki adatok:

 » Mélység: 1250 mm / Magasság: 600 mm

 » Targoncakonzol belső mérete: 150 mm x 70 mm

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Háromoldalú billenőkanál

Felépítése 3 oldalú kibillentése révén emelkedik 

ki. A messze előre irányuló forgáspontjának 

köszönhetően az ömlesztett áru magasból 

kibillenthető.

Cikksz. Megnevezés Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HSHFLM200003V Háromoldalú billenőkanál 2000 mm 1,60 m³ 470 kg Db. 4200,00

HSHFLM220003V Háromoldalú billenőkanál 2200 mm 1,80 m³ 525 kg Db. 4700,00

HátHáttHátHátHHá só só só sósóóóó bbilbilbilbbb llenlenleneelentéstésésétésséési s s siii zögzöögzögzözögzögögzö 55555555555555555 ° i°-i°-i°-i°-- gggg

BilBilBBBilBilllllenlenenlenttéstéstéstésést iii si si sii si s özögözögzögzögzzög olololoo dalddaldalda ra raara ra 50°50°50°50° i-ig-ig-iggBilBiliBilBilllenennlenlentéséstéstéstési si si ssi si szögzögzögzögzözögg ololololdaldaldaldda ra rarra 50°5050°50°50°0 -ig-ig-igigg

Euronorm-, hárompontos és teleszkópos targoncafelvevőre való szereléshez

Euronorm-ra, targoncára és hárompontra való felszerelésre

A forgáspont messze előre nyúlik (oldalra max. 50°, hátra max. 55° billentési szög), ezáltal 3 

oldalra jobban kibillenti az ömlesztett árut

69*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » Az előnyös hengerelforgatás által a függőleges, 

beépített hidraulikahenger kb. 3,5 t nyomóerőt és 

1,8 t húzóerőt ér el.

 » Targoncakonzol mérete: 155 mm x 70 mm

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

Hátsó és billenőkanál mobil fallal és központi zárral

1010 mm mély, 585 mm magas

Euronorm-, hárompontos és teleszkópos targoncafelvevőre való szereléshez
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Térfogat kb. Billenési szög Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HSHFLM150000V Hátsó és billenőkanál 1500 mm 0,95 m³ 71° 325 kg Db. 1600,00

HSHFLM180000V Hátsó és billenőkanál 1800 mm 1,15 m³ 71° 340 kg Db. 1700,00

HSHFLM200000V Hátsó és billenőkanál 2000 mm 1,25 m³ 71° 355 kg Db. 1800,00

HSHFLM220000V Hátsó és billenőkanál 2200 mm 1,40 m³ 71° 370 kg Db. 1900,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Magasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HSHFLM150802V Felszerelés, szerelt 1500 mm 500 mm 80 kg Db. 800,00

HSHFLM180802V Felszerelés, szerelt 1800 mm 500 mm 90 kg Db. 850,00

HSHFLM200802V Felszerelés, szerelt 2000 mm 500 mm 100 kg Db. 900,00

HSHFLM220802V Felszerelés, szerelt 2200 mm 500 mm 110 kg Db. 950,00

Ábrán felfelé billentett mobil

fallal

Felvételi lehetőségek:

Euronorm- és hárompont-,

valamint targoncafelvevő

A kihajtható mobil fal

meghosszabbítja a vályút

Kivitel felszereléssel ll é kb 1°Billentési szög max. kb. 71°!

Jellemzők: 

 » Kombinált felvevő rugalmas munkához: Kat. II Euronorm-, targonca- 

és hárompontos felvevő

 » A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk – pl. murva, 

homok, siló vagy takarmány – felvétele különösen könnyű (hó 

eltakarítására is alkalmas)

 » Rendkívül nagy kapacitás

 » Különösen robusztus felépítés

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
70

Kanalak és silólerakó eszközök

06
EgyEgyEgyEgyEgyEgyEgEgyEEg bbbbbibbbibbbillelellellellellelelenntőntőntőőnntntnnn s ps ppps pótkótkótkó ocsocsocsocsocsoocsocsocsi mi mi mi mi mmegregregreggregrg akáaaka sa sasasa a pl.plplplpl.pl... ggagagag bonbonoononnononnnnávaáávavaávaávaal,l,l,ll,,, mmműtműtűtműtműtműtm rágrágágrágrr yávyávyyával al al stbstb. A. AAA kükük lönlönnlönöseöseö eöseöös n hn hn hn hn hossossossossosssoss zú zzú zú úzúzú zú kinkinkininkinnyúlyúlyúlyúly ó kó kó kó kó kó karrarraarrarra al al al al al al óriórióriórióriáásiásásásiásisiásiiá bibibbbbibbbb llellellel enténtétntéésisisisisisi magmagmagmagassassassa ágoágoágooágog t ét étt ét r er er er eeel. ll.. 



Jellemzők: 

 » Lakkozott mobil fal

Hátsó és billenőkanál behajtható 

fallal

1100 mm mély, 470/580 mm magas

Műszaki adatok:

 » Az előnyös hengerelforgatás által a függőleges, beépített 

hidraulikahenger kb. 3,5 t nyomóerőt és 1,8 t húzóerőt 

ér el.

 » Targoncakonzol mérete: 155 mm x 70 mm

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Billenési szög Mértéke. *€ nettó

HSHFLM150005V Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal 1500 mm 0,95 m³ 320 kg 71° Db. 1550,00

HSHFLM180005V Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal 1800 mm 1,15 m³ 340 kg 71° Db. 1650,00

HSHFLM200005V Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal 2000 mm 1,25 m³ 360 kg 71° Db. 1750,00

HSHFLM220005V Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal 2200 mm 1,40 m³ 380 kg 71° Db. 1850,00

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

A hátsó kanálból nagy térfogatú kanál készíthető - csak a behajtható falú változat esetében alkalmas

HSHFLM900055 Háromszögcsúcsok (bővítőkészlet) szerelve Készlet 200,00

Általános tartozék felár ellenében

Jellemzők: 

 » Kombinált felvevő: Kat. II Euronorm-, targonca- és 

hárompontos felvevő

 » A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk –  

pl. murva, homok, siló vagy takarmány – felvételét 

megkönnyíti (hó eltakarítására is alkalmas)

 » A forgáspont messze előre nyúlik, így jobban kibillenti az 

ömlesztett árut

 » A behajtható fal hótoláshoz vagy faszállításhoz is ideális

 » 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

»Small« hátsó kanál mobil 

fallal

835 mm mély, 510/570 mm magas

Műszaki adatok:

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Térfogat kb. Billenési szög Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HSHFLM121000V »Small« hidraulikus hátsó kanál 1200 mm 0,60 m³ 89° 225 kg Db. 1150,00

HSHFLM151000V »Small« hidraulikus hátsó kanál 1500 mm 0,70 m³ 89° 245 kg Db. 1250,00

HSHFLM181000V »Small« hidraulikus hátsó kanál 1800 mm 0,80 m³ 89° 265 kg Db. 1400,00

HSHFLM201000V »Small« hidraulikus hátsó kanál 2000 mm 0,90 m³ 89° 285 kg Db. 1450,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Magasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HSHFLM121002 Felszerelés, szerelt / lakkozott 1200 mm 250 mm 34 kg Db. 330,00

HSHFLM151002 Felszerelés, szerelt / lakkozott 1500 mm 250 mm 38 kg Db. 340,00

HSHFLM181002 Felszerelés, szerelt / lakkozott 1800 mm 250 mm 42 kg Db. 400,00

HSHFLM201002 Felszerelés, szerelt / lakkozott 2000 mm 250 mm 45 kg Db. 420,00
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Kat. II Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevőre szereléshez

71*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Műszaki adatok:

 » Maximum teherbírás: 800 kg

 » Külső mélység: 1090 mm

 » Hátsó 

magasság: 640 mm 

elöl: 460 mm

»Mechanikus« hátsó kanál

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Munkaszélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HSMFLM120000V 1200 mm 0,70 m³ 170 kg Db. 720,00

HSMFLM150000V 1500 mm 0,80 m³ 190 kg Db. 770,00

HSMFLM180000V 1800 mm 1,00 m³ 210 kg Db. 780,00

HSMFLM200000V 2000 mm 1,10 m³ 220 kg Db. 830,00

HSMFLM220000V 2200 mm 1,20 m³ 230 kg Db. 880,00

Jellemzők: 

 » Nagyon robusztus kivitel

 » Kiegészítő erősítőcső az első oldalnál a legnagyobb stabilitás 

érdekében

 » A zárszerkezet kireteszelése kötéllel

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Udvari rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SGSHFL000007V 850 mm 0,35 m³ 130 kg Db. 500,00

SGSHFL000008V 950 mm 0,40 m³ 145 kg Db. 550,00

SGSHFL000009V 1050 mm 0,50 m³ 160 kg Db. 600,00

SGSHFL000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg Db. 660,00

SGSHFL000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg Db. 710,00

SGSHFL000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg Db. 780,00

SGSHFL000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg Db. 800,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Egység *€ nettó

SGSRTL000002V 1800 mm 0,75 m³ 250 kg Db. 1000,00

SGSRTL000003V 2000 mm 0,80 m³ 270 kg Db. 1070,00

SGSRTL000004V 2200 mm 0,85 m³ 290 kg Db. 1220,00

SGSRTL000005V 2400 mm 0,95 m³ 310 kg Db. 1280,00

SGSRTL000006V 2600 mm 1,05 m³ 330 kg Db. 1400,00

SGSRTL000007V 2800 mm 1,15 m³ 350 kg Db. 1530,00

»Standard« nehézanyag-kanál

860 mm mély, 740 mm magas

Jellemzők: 

 » Erősített aljzat

 » A legjobb feldolgozás - egy darabból kivágva

 » Folytonos erősítő profillal a felső szegélyen, ami a legnagyobb 

stabilitásról és csavarodás-állóságról gondoskodik

 » A kúpos felépítésnek köszönhetően az ömlesztett áru könnyebben 

lecsúszik

Műszaki adatok:

 » Teherbírás: max. 3 t.

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Euronorm-ra való felszerelésre – horganyzott
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SGSFLM000000V 1200 mm 0,55 m³ 180 kg Db. 530,00

SGSFLM000001V 1500 mm 0,65 m³ 210 kg Db. 580,00

SGSFLM000002V 1800 mm 0,75 m³ 230 kg Db. 650,00

SGSFLM000003V 2000 mm 0,80 m³ 245 kg Db. 670,00

SGSFLM000004V 2200 mm 0,85 m³ 260 kg Db. 820,00

SGSFLM000005V 2400 mm 0,95 m³ 280 kg Db. 880,00

SGSFLM000006V 2600 mm 1,05 m³ 290 kg Db. 1000,00

SGSFLM000007V 2800 mm 1,15 m³ 310 kg Db. 1130,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés

Lemezek és alulcsavarozott kések a 141., 142. oldalon

73*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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»Standard« nagy térfogatú kanál

920 mm mély, 820 mm magas

»Schwerlast« nagy térfogatú kanál

920 mm mély, 835 mm magas

Műszaki adatok:

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Műszaki adatok:

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 200 x 20 mm)

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

VSSFLM000018 1800 mm 0,90 m³ 250 kg Db. 860,00

VSSFLM000020 2000 mm 1,00 m³ 270 kg Db. 880,00

VSSFLM000022 2200 mm 1,10 m³ 290 kg Db. 900,00

VSSFLM000024 2400 mm 1,20 m³ 310 kg Db. 960,00

VSSFLM000026 2600 mm 1,30 m³ 330 kg Db. 1030,00

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

VSSFLM000019 1900 mm 0,90 m³ 300 kg Db. 950,00

VSSFLM000021 2100 mm 1,00 m³ 320 kg Db. 970,00

VSSFLM000023 2300 mm 1,10 m³ 340 kg Db. 1 000,00

VSSFLM000025 2500 mm 1,20 m³ 360 kg Db. 1 080,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

VSSRTL000019 1900 mm 0,90 m³ 350 kg Db. 1350,00

VSSRTL000021 2100 mm 1,00 m³ 370 kg Db. 1370,00

VSSRTL000023 2300 mm 1,10 m³ 390 kg Db. 1400,00

VSSRTL000025 2500 mm 1,20 m³ 440 kg Db. 1480,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

VSSRTL000018 1800 mm 0,90 m³ 300 kg Db. 1260,00

VSSRTL000020 2000 mm 1,00 m³ 320 kg Db. 1280,00

VSSRTL000022 2200 mm 1,10 m³ 340 kg Db. 1300,00

VSSRTL000024 2400 mm 1,20 m³ 360 kg Db. 1360,00

VSSRTL000026 2600 mm 1,30 m³ 380 kg Db. 1430,00

Jellemzők: 

 » Lakkozott kivitel

 » A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő 

profillal

 » Erősített aljzat

Jellemzők: 

 » Lakkozott kivitel

 » A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő 

profillal

 » Erősített aljzat

 » 2 középső résszel

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés

Lemezek és alulcsavarozott kések a 141., 142. oldalon

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Szélesség Magasság Rögzítés módja Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SGSFLM000804 1500 mm 510 mm rácsavarozáshoz 32 kg Db. 200,00

SGSFLM000807 1800 mm 510 mm rácsavarozáshoz 37 kg Db. 230,00

SGSFLM000805 2000 mm 510 mm rácsavarozáshoz 39 kg Db. 250,00

SGSFLM000806 2200 mm 510 mm rácsavarozáshoz 42 kg Db. 280,00

SGSFLM000808 2400 mm 510 mm rácsavarozáshoz 45 kg Db. 295,00

SGSFLM000809 2600 mm 510 mm rácsavarozáshoz 48 kg Db. 330,00

SGSFLM000810 2800 mm 510 mm rácsavarozáshoz 51 kg Db. 350,00

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GRSFLM000003V 1600 mm 1,40 m³ 340 kg Db. 1200,00

GRSFLM000005V 1800 mm 1,60 m³ 360 kg Db. 1250,00

GRSFLM000007V 2000 mm 1,70 m³ 380 kg Db. 1350,00

GRSFLM000010V 2200 mm 1,90 m³ 400 kg Db. 1450,00

GRSFLM000012V 2400 mm 2,10 m³ 420 kg Db. 1550,00

GRSFLM000014V 2600 mm 2,30 m³ 440 kg Db. 1650,00

GRSFLM000016V 2800 mm 2,40 m³ 470 kg Db. 1800,00

GRSFLM000018V 3000 mm 2,60 m³ 500 kg Db. 2050,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GRSRTL000003V 1600 mm 1,40 m³ 370 kg Db. 1600,00

GRSRTL000005V 1800 mm 1,60 m³ 390 kg Db. 1650,00

GRSRTL000007V 2000 mm 1,70 m³ 410 kg Db. 1750,00

GRSRTL000010V 2200 mm 1,90 m³ 430 kg Db. 1850,00

GRSRTL000012V 2400 mm 2,10 m³ 450 kg Db. 1950,00

GRSRTL000014V 2600 mm 2,30 m³ 480 kg Db. 2050,00

GRSRTL000016V 2800 mm 2,40 m³ 510 kg Db. 2000,00

GRSRTL000018V 3000 mm 2,60 m³ 540 kg Db. 2250,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Jellemzők: 

 » Egyszerű szerelés, szállítás, tartóval

 » Ideális a siló, faapríték stb. szállításához.

 » Nagyobb rakodási teljesítmény, az ömlesztett áru nem 

esik le

 » A dőlés fokozat nélkül beállítható a fogas sín révén

Jellemzők: 

 » Könnyű ömlesztett áruhoz

 » A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva – erősítő 

profillal

 » Felépítés belső résszel

 » Az aljzaton lévő kopósínek megakadályozzák az 

aljzatlemez sorjásodását

Rácsos feltét homlokrakodó-kanálhoz

Nehézanyag-kanálhoz, nagy térfogatú kanálhoz és nagy 

rakodókanálhoz alkalmas

»Standard« nagy rakodókanál

1205 mm mély, 1080 mm magas

Műszaki adatok:

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés

Lemezek és alulcsavarozott kések a 141., 142. oldalon

75*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Magasság Mélység Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GRSRTL000020 2400 mm 1080 1260 2 m³ 550 kg Db. 2900,00

GRSRTL000022 2400 mm 1220 1400 2,5 m³ 590 kg Db. 3100,00

GRSRTL000024 2400 mm 1310 1570 3 m³ 660 kg Db. 3300,00

GRSRTL000026 2500 mm 1490 1600 3,2 m³ 700 kg Db. 3400,00

GRSRTL000028 2600 mm 1310 1570 3,7 m³ 750 kg Db. 3500,00

GRSRTL000030 2600 mm 1830 1620 4,5 m³ 835 kg Db. 3600,00

Jellemzők: 

 » Lakkozott kivitel

 » Könnyű ömlesztett áruhoz

»Robust« ömlesztett anyag kanalak

Az ömlesztett anyag kanál különféle rakományokhoz alkalmas, és nagy űrtartalmával emelkedik ki.

Műszaki adatok:

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 200 x 20 mm)

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés

Lemezek és alulcsavarozott kések a 141., 142. oldalon

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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David Schwerlast nagy térfogatú 

kanál

1445 mm magas, 1429 mm mély

Műszaki adatok:

 » Alulcsavarozott késsel szilárd kopóacélból  

(HB 500, 200 x 25 mm)

KülKülKülKülKülKüK önönönönöönönön laklaklaklaklakklakka kozkozkozkokozkozkozás ás ás ás ásás felfelfelfelfellfe ár áár ár rár ellellelleellelllenéenéenéenéenéenébenbenbennenbenbe leleeleelel hethethetetettetségségségségégségségesesesseses

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

VSSRAD000023 2300 mm 2,9 m³ 1100 kg Db. 4900,00

VSSRAD000025 2500 mm 3,1 m³ 1200 kg Db. 5300,00

VSSRAD000028 2800 mm 3,5 m³ 1260 kg Db. 5700,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés *€ nettó

VSSRAD900000 Külön lakkozás 250,00

Lemezek és alulcsavarozott kések a 141., 142. oldalon

Jellemzők: 

 » Lakkozott kivitel

 » Stabil alsó szerkezet erősítő rúddal

 » Ömlesztett árukhoz alkalmas

Jellemzők: 

 » Erősített aljzat, kopósínek az aljzaton

 » Könnyű ömlesztett áruhoz megfelelő

 » Kúpos felépítés középső résszel

Nagy térfogatú kanál

1550 mm mély, 1240 mm magas

Műszaki adatok:

 » Alulcsavarozott késsel szilárd kopóacélból 

(HB 500, 200 x 20 mm)

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GVSRTL240000 2400 mm 2,7 m³ 620 kg Db. 2900,00

GVSRTL250000 2500 mm 2,8 m³ 640 kg Db. 3100,00

GVSRTL260000 2600 mm 2,9 m³ 650 kg Db. 3200,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés

Lemezek és alulcsavarozott kések a 141., 142. oldalon

77*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Jellemzők: 

 » Kombinált felvevő rugalmas munkához: Euronorm-, 

targonca- és hárompontos felvevő

Jellemzők: 

 » Kombinált felvevő rugalmas munkához: Euronorm-, 

targonca- és hárompontos felvevő

 » Hárompontos perselyek, kenésmentes csapágyazás

Billenőkanál

A kb. 1 méteres magasságnövekménnyel a pótkocsi 

akár 4 méter magasságban is problémamentesen 

megrakodható.

Műszaki adatok:

 » Targoncakonzol mérete: 148 x 48 mm

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

»Schwerlast« billenőkanál

A kb. 1 méteres magasságnövekménnyel a pótkocsi 

akár 4 méter magasságban is problémamentesen 

megrakodható. 

Műszaki adatok:

 » Targoncakonzol mérete: 148 x 48 mm

 » Billentési szög: 90°

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 200 x 20 mm)

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-, targonca- és hárompontos felvevőre való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HKEFLM000000V 1800 mm 1,4 m³ 580 kg Db. 2600,00

HKEFLM000005V 2000 mm 1,6 m³ 610 kg Db. 2700,00

HKEFLM000010V 2200 mm 1,7 m³ 640 kg Db. 2800,00

HKEFLM000015V 2400 mm 1,9 m³ 670 kg Db. 3100,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

HKEHRT000000V 2400 mm 2,4 m³ 1050 kg Db. 8050,00

HKEHRT000001V 2600 mm 2,6 m³ 1100 kg Db. 8250,00

HKEHRT000002V 2800 mm 2,8 m³ 1150 kg Db. 8650,00

HKEHRT000003V 3000 mm 3,0 m³ 1200 kg Db. 8850,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Mértéke. *€ nettó

HKEFLM100000 Felár kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel Db. 800,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Szűrő- és tűzifa kanál

925 mm magas, 1260 mm mély

Cikksz. Szélesség Felvevő Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SKSFLM000000 2000 mm Euronorm 1 m3 280 kg Db. 1700,00

Cikksz. Szélesség Felvevő Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SKSRTL000000 2000 mm Kerekes rakodó, teleszkópos rakodó 1 m3 320 kg Db. 2200,00

Burgonyaszedő kanál

Az egy darabból hajlított kerek csövek lehetővé 

teszik a burgonya, répa, kukoricacsövek stb. 

gördülékeny tisztítását.

1020 mm magas, 1580 mm mély

Cikksz. Szélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KASFLM000000 2000 mm 380 kg Db. 1700,00

KASFLM000005 2200 mm 410 kg Db. 1800,00

KASFLM000010 2400 mm 460 kg Db. 1900,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Kerekes és teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Tömeg kb. Egység *€ nettó

KASRTL000000 2000 mm 430 kg Db. 2200,00

KASRTL000005 2200 mm 460 kg Db. 2300,00

KASRTL000010 2400 mm 510 kg Db. 2400,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Jellemzők: 

 » Elegendő szélesség a rönkök között: kb. 21 mm

 » Egy darabból formázott kerek csövek (Ø 30 mm) 

 » Az oldalsó köracél a felvevő szegélyén a sérülések 

elleni védelemért

Jellemzők: 

 » Elegendő szélesség a rönkök között: kb. 36 mm

 » Kerek vályúforma 

 » Térfogat: kb. 1 köbméter fa

79*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Műszaki adatok:

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 150 x 16 mm)

Műszaki adatok:

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 150 x 16 mm)



Universal lerakókanál

A Fliegl lerakókanál különféle áruk adagolt 

letolásához kiválóan alkalmas.

Műszaki adatok:

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Egy kettős működésű 

teleszkóphengerrel

 » 1 kettős működésű csatlakozó 

szükséges

Műszaki adatok:

 » Sorozatkivitelben FEM 

2-felvevővel

 » Max. 6 tonnás 

targoncákhoz.

 » Az ásólemez szilárd 

kopóacélból  

(HB 500, 150x16 mm)

 » Opcionális: FEM 

3-felvevővel kapható

 » 1 kettős működésű 

csatlakozó szükséges

 » 2 kettős működésű 

henger szériakivitelben

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASSFLM200000 2000 mm 2,3 m³ 670 kg Db. 4200,00

ASSFLM240000 2400 mm 2,9 m³ 700 kg Db. 4400,00

ASSFLM280000 2800 mm 3,3 m³ 730 kg Db. 4900,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASSRTL200000 2000 mm 2,3 m³ 720 kg Db. 4800,00

ASSRTL240000 2400 mm 2,9 m³ 750 kg Db. 5200,00

ASSRTL280000 2800 mm 3,3 m³ 780 kg Db. 5700,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Jellemzők: 

 » A rakodási magasság a szokásos 

kanalaknál nagyobb, mivel a 

rakodókanál már nem a pótkocsiba 

van behelyezve

 » Különféle rakományok adagolása és 

kontrollált letolása

 » Nincs letapadt vagy kieső anyag

 » Tömítő szegély a poliuretán letoló 

falban

 » Nagyon nagy térfogat

Jellemzők: 

 » Stabil szerkezet

 » A meglévő tartólemezre 

való rögzítéshez

 » Rögzítés a kanálaljhoz

 » Nagy behúzóerő a két 

nehéz henger által

 » Kedvező súlypont és 

forgáspont, különösen 

közel a targonca emelő 

rúdjához 

Billenőkanál targonca-tartókerethez

Targoncafelvevőre való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

GSPFLM000100V 1500 mm 1,5 m³ 570 kg Db. 3200,00

GSPFLM000102V 1800 mm 1,8 m³ 610 kg Db. 3500,00

GSPFLM000104V 2000 mm 2,0 m³ 640 kg Db. 3700,00

GSPFLM000106V 2500 mm 2,5 m³ 705 kg Db. 3900,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

GSPFLM000500 FEM 3 felvevő Készlet 100,00

Nagy billentési szög az ideális töltéshez és ürítéshez.

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Big-Bag töltőkanál

Cikksz. Munkaszélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

BFSFLM000000 2000 mm 1,5 m³ 510 kg Db. 4500,00

BFSFLM000005 2400 mm 2,4 m³ 620 kg Db. 5100,00

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

BFSFLM800000 Hidraulikus toló Db. 400,00

BFSFLM900000 Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő Db. 600,00

Általános tartozék felár ellenében

Jellemzők: 

 » Vetőmaghoz, gabonához vagy kukoricához, mészhez, 

faaprítékhoz, pellethez és trágyához alkalmas

 » A különleges forma révén az ömlesztett áru könnyen 

felvehető

Ábr. opcionális hidraulikuskususssssssssssss ttotototototootootottoolólóvóvóvóvlóvóóóóóóóvl vóóvlóóóvlólóvlóvll alalalalllaallll

Euronorm-ra való felszerelésre

81*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Műszaki adatok:

 » Szériakivitelben mechanikus tolóval

 » Opcionális: Kettős működésű hidraulikahenger kapható, 

amely szabályozza a toló nyílásszélességét, és lehetővé teszi 

a kényelmes adagolást



Standard silófogó kanál

A siló levételének költséghatékony megoldása! 

A Fliegl silófogó kanál homlokrakodóra (Euronorm) 

és kerekes rakodóra (felvétel típus szerint) 

csatlakoztatható. Minden silófajtához (kukorica, 

fű), valamint trágyához és egyéb ömlesztett 

áruhoz is megfelelő. Takarmánykeverő kocsi is 

problémamentesen megtölthető. A nehéz, kettős 

működésű hidraulikahenger és a csúcsban 

összefutó fogak a silóból való kifogástalan elvételt 

biztosítják.

Műszaki adatok: 

 » Maximális nyílásszélesség: 1420 mm

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 150 x 16 mm)

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SGZFLM160000V 1600 mm 0,90 m³ 560 kg Db. 2400,00

SGZFLM180000V 1800 mm 1,01 m³ 590 kg Db. 2500,00

SGZFLM200000V 2000 mm 1,13 m³ 620 kg Db. 2700,00

SGZFLM220000V 2200 mm 1,24 m³ 650 kg Db. 2950,00

SGZFLM240000V 2400 mm 1,35 m³ 670 kg Db. 3050,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SGZHRT160000V 1600 mm 0,90 m³ 610 kg Db. 2900,00

SGZHRT180000V 1800 mm 1,01 m³ 640 kg Db. 3000,00

SGZHRT200000V 2000 mm 1,13 m³ 670 kg Db. 3200,00

SGZHRT220000V 2200 mm 1,24 m³ 700 kg Db. 3450,00

SGZHRT240000V 2400 mm 1,35 m³ 720 kg Db. 3550,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Fogóegység a silófogó kanálhoz

Teljesen horganyzott, szereletlen kivitel 

hidraulikahengerrel és ráhegeszthető konzolokkal 

(a termék tartozéka) 
 

Átalakítással a fogóegység más gyártók termékeire is 

felszerelhető.

Jellemzők: 

 » Robusztus fogóösszekötés

 » Kiegészítő betoldó lemez a fogóegység erősítésére

 » A fal levehető

Cikksz. Szélesség Tömeg kb. Egység *€ nettó

SGZFLM900002 1600 mm 160 kg Db. 2000,00

SGZFLM900000 1800 mm 180 kg Db. 2100,00

SGZFLM900005 2000 mm 190 kg Db. 2200,00

SGZFLM900010 2200 mm 210 kg Db. 2300,00

SGZFLM900015 2400 mm 220 kg Db. 2500,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Schwerlast XL silófogó kanál

1480 mm mély, 1335 mm magas

A Fliegl silófogó kanál problémamentesen 

csatlakoztatható teleszkópos és kerekes rakodóra. 

Minden silófajtához (kukorica, fű), valamint 

trágyához és egyéb ömlesztett áruhoz is megfelelő. 

Takarmánykeverékek töltésére is alkalmas.

Műszaki adatok:

 » Maximális nyílásszélesség: 1960 mm

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból  

(HB 500, 200 x 25 mm)

 » Fémlemez egy darabból vágva

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SGZFLM221000 2200 mm 1,8 m³ 960 kg Db. 5400,00

SGZFLM241000 2400 mm 1,9 m³ 1060 kg Db. 5600,00

SGZFLM261000 2600 mm 2,0 m³ 1160 kg Db. 5700,00

SGZFLM281000 2800 mm 2,1 m³ 1260 kg Db. 5900,00

Standard silófogó villa

Műszaki adatok:

 » Maximális nyílásszélesség: 1410 mm

 » Homlokrakodó-fogak: 810 mm (M22 x 1,5)

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Cikksz. Szélesség Fogak Térfogat kb. Tömeg kb. Egység *€ nettó

SGZFLM160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 500 kg Db. 2400,00

SGZFLM180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 530 kg Db. 2500,00

SGZFLM200010V 2050 mm 11 1,14 m³ 560 kg Db. 2700,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Fogak Térfogat kb. Tömeg kb. Egység *€ nettó

SGZHRT160010V 1650 mm 9 0,92 m³ 550 kg Db. 3100,00

SGZHRT180010V 1850 mm 10 1,00 m³ 580 kg Db. 3200,00

SGZHRT200010V 2050 mm 11 1,10 m³ 610 kg Db. 3400,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Kerekes és teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Jellemzők: 

 » Robusztus fogóösszekötés

 » A hegesztett kúpos persely szilárd tartást biztosít a 

szállított homlokrakodó-fogaknak

Jellemzők: 

 » Nagyobb teljes stabilitás az aljzattól a hátsó falig tartó 

kerek átmenet révén

 » Könnyebb tisztítási munkálatok: főleg ragadós anyagok 

jobban kirakodhatók

 » Kiegészítő kopócsíkok jobb védelmet nyújtanak a kopás 

ellen, illetve a talajjal szemben jobban terhelhető

 » Karmok nagyon szilárd kopóacélból (20 mm)

83*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Trágya- és silófogó kanál

Műszaki adatok:

 » Maximális nyílásszélesség: 1370 mm

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500, 150 x 16 mm)

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

A kA kkkA kkA kA kkA úpoúpoúpoúpoúpoúpoopos s ps ps pps pss erserserserserserseerse selyelyelyelyelyelyelyyee yyek ek ekek ek kee egyegyegyegyegyegegegyegyeegyeggegegy rororororooroor busbusbusbubusb ztuztuztuztuztuztuztuuuus s ssssss
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NagNagNagggy ny ny ny yílyílyyyílássássássás zélzélzélzéélessessessességégég

ReRenendkdkídkíkíídkídkíkííkkk vvülvülvülül sszzszszsszszzzss ililáilálááiláiláiil rd, robusbusztuz s ás ásólemezz zz 

kímkímkímméliéliéliéli aaaaa kakanálaljat
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növnö eliiiielii aaaaa stastastabilbilitáitástst

CsaCsaCsaCsaavarvavarrvav ozoozzozootttt,tt, levehehetőet  oldalallffafafaalfalalakakkkk akk kak k
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Cikksz. Hengerek száma Szélesség Fogak Térfogat kb. Tömeg kb. Egység *€ nettó

DSSFLM120000V 2 1250 mm 7 0,82 m³ 300 kg Db. 1950,00

DSSFLM140000V 2 1450 mm 8 0,95 m³ 320 kg Db. 2050,00

DSSFLM160000V 2 1650 mm 9 1,10 m³ 340 kg Db. 2100,00

DSSFLM180000V 2 1850 mm 10 1,20 m³ 360 kg Db. 2200,00

DSSFLM200000V 2 2050 mm 11 1,40 m³ 380 kg Db. 2300,00

DSSFLM240000V 2 2250 mm 12 1,50 m³ 400 kg Db. 2500,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Kerekes, udvari vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Hengerek száma Szélesség Fogak Térfogat kb. Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

DSSHRT120000V 2 1250 mm 7 0,82 m³ 350 kg Db. 2500,00

DSSHRT140000V 2 1450 mm 8 0,95 m³ 370 kg Db. 2600,00

DSSHRT160000V 2 1650 mm 9 1,10 m³ 390 kg Db. 2700,00

DSSHRT180000V 2 1850 mm 10 1,20 m³ 410 kg Db. 2800,00

DSSHRT200000V 2 2050 mm 11 1,40 m³ 430 kg Db. 2900,00

DSSHRT240000V 2 2250 mm 12 1,50 m³ 450 kg Db. 3050,00

Jellemzők: 

 » Nagy térfogatot kezelő fogó 

 » Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása 

által a felső oldalon

 » Stabil, kerek formájú kanálalj

 » Az oldalfal balra és jobbra lecsavarozható

 » Sokoldalú használat

 » Stabil és robusztus

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Trágya- és silófogó villa

Műszaki adatok:

 » Maximális nyílásszélesség: 1424 mm

 » Homlokrakodó-fogakkal (810 mm, M22 x 1,5)

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység *€ nettó

DSGFLM120000V 1250 mm 7 270 kg Db. 1950,00

DSGFLM140000V 1450 mm 8 300 kg Db. 2050,00

DSGFLM160000V 1650 mm 9 320 kg Db. 2150,00

DSGFLM180000V 1850 mm 10 340 kg Db. 2200,00

DSGFLM200000V 2050 mm 11 360 kg Db. 2300,00

DSGFLM220000V 2250 mm 12 380 kg Db. 2600,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység *€ nettó

DSGHRT120000V 1250 mm 7 330 kg Db. 2500,00

DSGHRT140000V 1450 mm 8 350 kg Db. 2600,00

DSGHRT160000V 1650 mm 9 370 kg Db. 2700,00

DSGHRT180000V 1850 mm 10 390 kg Db. 2800,00

DSGHRT200000V 2050 mm 11 410 kg Db. 2900,00

DSGHRT220000V 2250 mm 12 430 kg Db. 3050,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Ábrb án Weidemmmemannannannanannnnannnnannnannannnnn-fe-fe-fef-fef-feee-ffefefeelvevelvelvelvelvlveveveveelvelveevővővvővővővvővvővvővvővvővvővővvőővőővvelelelelleeleleelelele

Jellemzők: 

 » Sokoldalú használat

 » Vastag falú fogtartó és hegesztett kúpos persely

 » Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása által a 

felső oldalon

 » Stabil és robusztus

 » Nagy térfogatot kezelő fogó

 » Nagy fogási szög

85*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

06



Small trágya- és silófogó villa

Műszaki adatok:

 » Homlokrakodó-fogakkal (M 22 x 1,5)

 » Maximális nyílásszélesség: 1000 mm

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

DSGFLM100050V 1050 mm 6 200 kg Db. 1200,00

DSGFLM120050V 1250 mm 7 210 kg Db. 1250,00

DSGFLM130050V 1450 mm 8 220 kg Db. 1350,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

DSGFHL100000V 1050 mm 6 220 kg Db. 1350,00

DSGFHL120000V 1250 mm 7 230 kg Db. 1400,00

DSGFHL130000V 1450 mm 8 240 kg Db. 1450,00

Udvari rakodóra való felszerelésre

Small trágya- és silófogó kanál

Műszaki adatok:

 » Maximális nyílásszélesség: 1000 mm

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Hengerek száma Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

DSSFLM100050V 1050 mm 0,41 m³ 2 280 kg Db. 1200,00

DSSFLM120050V 1250 mm 0,49 m³ 2 290 kg Db. 1250,00

DSSFLM130050V 1450 mm 0,57 m³ 2 300 kg Db. 1350,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Hengerek száma Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

DSSHFL100000V 1050 mm 0,41 m³ 2 330 kg Db. 1350,00

DSSHFL120000V 1250 mm 0,49 m³ 2 340 kg Db. 1400,00

DSSHFL130000V 1450 mm 0,57 m³ 2 350 kg Db. 1450,00

Udvari rakodóra való felszerelésre

Jellemzők: 

 » Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása 

által a felső oldalon

 » Stabil, kerek formájú kanálalj

 » Az oldalfal balra és jobbra csavarozható

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból (HB 500)

Jellemzők: 

 » Erős fogókar és nagy nyílásszög a henger pozicionálása 

által a felső oldalon

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Silófogó adapter gyorscserélő szerkezettel

Ezzel az adapterrel a már meglévő kanalak és villák utólag fogóegységgel szerelhetők fel. Ezáltal több munkaeszközt, helyet 

és költséget takarítunk meg. A felszerelés az Euronorm-felvevő által közvetlenül a homlokrakodóra történik, a kanalat, ill. 

a trágyavillát ezután közvetlenül az adapter elé szereljük fel. A fogóegység teljesen függőlegesen lefelé nyílik, így nagy 

mennyiségek vehetők fel. Így mindkét henger egyenletes nyomást biztosít. A kezeléshez kettős működésű vezérlőeszköz 

szükséges.

Műszaki adatok:

 » Homlokrakodó-fogak (M22 x 1,5 mm), Hosszúság: 800 mm, hajlított

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

ÁbÁbÁbÁbÁbbÁÁbÁ rárááráráráánnnnn trtrttrtrtrt ágágágágágá yayayayyayahohohohohhohhh rdrdrdrdó ó óó vivivivvv llllllllllláváváávávalaala

Trágyahordó villa
Műszaki adatok:

 » Kiváló minőségű, kovácsolt homlokrakodó-fogak, 810 mm 

hosszú (a szállítási terjedelem tartalmazza)

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SGAFLM120000 1250 mm 7 200 kg Db. 1800,00

SGAFLM150000 1450 mm 8 210 kg Db. 1900,00

SGAFLM180000 1650 mm 9 220 kg Db. 2000,00

SGAFLM200000 1850 mm 10 230 kg Db. 2100,00

SGAFLM220000 2050 mm 11 240 kg Db. 2200,00

Euronorm-ra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Udvari, kerekes és teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység *€ nettó

SDGFLM000000V 1250 mm 7 140 kg Db. 600,00

SDGFLM000001V 1450 mm 8 150 kg Db. 670,00

SDGFLM000002V 1650 mm 9 160 kg Db. 750,00

SDGFLM000003V 1850 mm 10 180 kg Db. 780,00

SDGFLM000004V 2050 mm 11 200 kg Db. 870,00

SDGFLM000005V 2250 mm 12 220 kg Db. 950,00

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység *€ nettó

SDGHRT000000V 1250 mm 7 140 kg Db. 1000,00

SDGHRT000001V 1450 mm 8 150 kg Db. 1070,00

SDGHRT000002V 1650 mm 9 160 kg Db. 1150,00

SDGHRT000003V 1850 mm 10 180 kg Db. 1180,00

SDGHRT000004V 2050 mm 11 200 kg Db. 1270,00

SDGHRT000005V 2250 mm 12 220 kg Db. 1350,00

Jellemzők: 

 » Sorozatkivitelben Euronorm-felvevővel (az eszköz vagy 

a vontató oldalán)

 » Mindenféle kanálhoz és villához

 » Gyors és egyszerű felvevőhasználat

 » Robusztus fogókar kormány

 » Hegesztett kúpos persellyel

Jellemzők: 

 » Erősített kivitel és hegesztett kúpos persely

87*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

SDGFLM000800 Felár foganként 1000 mm hosszúságnál Db. 13,50

SDGFLM000801 Felár foganként 1100 mm hosszúságnál Db. 19,90

Általános tartozék felár ellenében



Universal billenőtároló

mechanikus kötélmeghúzással való ürítéssel, beállítható

Villástargonca-felvevővel
Cikksz. Szélesség Magasság Mélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABFFLM120000 1200 mm 600 mm 1070 mm 135 kg Db. 550,00

Universal guruló tároló

Univerzálisan használható, az összes áru praktikus szállításához.

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Magasság Mélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ABFFLM000200 1400 mm 1215 mm 1270 mm 175 kg Db. 1150,00

Erdészeti láda

Az erdőben való gyakorlati használatra, az összes 

szerszámhoz és eszközhöz.

Cikksz. Szélesség Magasság Mélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

FORFLI000100V 1300 mm 820 mm 1480 mm 200 kg Db. 600,00

1070 mm

Láb-

magasság

100 mm

1200 mm

740 mm

6
0

0
 m

m

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Jellemzők: 

 » Halkan gördülő, tömörgumi abroncsos, fékkel 

felszerelt bolygókerekek, 360°-kal elforgatható

 » Kosárméret: 1140 x 1350 x 900 mm (H x Sz x Ma)

 » 4 bolygókerék, ebből 2 fékkel

Jellemzők: 

 » Egymásra rakható

 » Targoncakonzol mérete: 142 mm x 52 mm (belső 

méret)

Jellemzők: 

 » 2-féle elosztás

 » Kosárméret: 1190 x 1190 x 490 mm (H x Sz x Ma)

LeeLeeLeeLeeLeeresresresresresztőztőztőztőztő cscscscscsapapapaap

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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RAKLAPVILLÁK ÉS  
FORGATÓ ESZKÖZÖK

Freisicht targoncavilla

Rugalmas és sokoldalú



Jellemzők: 

 » Különösen robusztus felépítés

 » 5 hegesztett kúpos persely a kerek bálák 

problémamentes szállításához

 » Ferdén recézett vezetősínek az ISO 2328 szerint, 

ezáltal különösen gyors, könnyű és egyszerű a 

villák beállítása (elhajlás nélkül!)

 » Extra kovácsolt targoncavilla-fogak (900 mm, 

ill. 1200 mm) rugós beállítással és rugós 

biztosítékkal  

(a villák biztos reteszeléséről gondoskodik)

Műszaki adatok:

 » Felvevő villafogakhoz FEM 2A  

(kb. 410 mm magas)

 » Villák: 80 x 35 mm, FEM 2A felfüggesztés, 2 to. teherbírás páronként

»Freisicht« kombi targoncavilla

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Villahossz Tömeg kb. Teherbírás Vezetősín szélessége Mértéke. *€ nettó

STGFLM000005V »Freisicht« targoncavilla 900 mm 130 kg 2000 kg 1500 mm Db. 870,00

STGFLM000007V »Freisicht« targoncavilla 1200 mm 150 kg 2000 kg 1500 mm Db. 900,00
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1

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

STGFLM000850 Szereletlen védőkengyel Db. 190,001

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
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Jellemzők: 

 » Különösen robusztus felépítés

 » Extra kovácsolt targoncavilla-fogak (900 mm, 

ill. 1200 mm) rugós beállítással és rugós 

biztosítékkal  

(a villák biztos reteszeléséről gondoskodik)

Műszaki adatok:

 » Felvevő villafogakhoz FEM 2A  

(kb. 410 mm magas)

 » Villák: 80 x 35 mm, FEM 2A felfüggesztés, 2 to. teherbírás páronként

»Standard« targoncavilla

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Villahossz Tömeg kb. Teherbírás Vezetősín szélessége Mértéke. *€ nettó

STGFLM000004V »Standard« targoncavilla 900 mm 114 kg 1500 kg 1500 mm Db. 670,00

STGFLM000009V »Standard« targoncavilla 1200 mm 145 kg 1500 kg 1500 mm Db. 750,00

91*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Fafogó kar targoncavillához

A fafogó kar a kar hidr. működtetésével lehetővé 

teszi az ágak és a fatörzsek könnyű felvételét. 

Az egyszerű, ám robusztus felépítésnek 

köszönhetően az átszerelés néhány perc alatt 

elvégezhető.

Műszaki adatok:

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Általános tartozékok »Standard« és »Freisicht« modellekhez

HidHidraurauuliklikliklikususus fogfogfogókaókar ar a Freisicht targoncaviv llára erőősítsítveve

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

STGFLM000845 Hidraulikus fogókar, szereletlen 65 kg Db. 580,00

Állítható felvevő a kerekbála-

fogakhoz

A legjobban siklóbálák szállításához alkalmas

Cikksz. Kivitel Magasság Mértéke. *€ nettó

STGFLM000830 Standard 650 mm Db. 95,00

STGFLM000838 magasított, két bála szállítására 1200 mm Db. 125,00

ÁllÁllÁllíthíthíthhhhatóatóatóatóatóaaa fefefeff lvelvevevő vőőv kerere ekbálaálala-foooo-foofofofoooo-foooggakgakakkgggakgaaakgakakhozhozho (s(s(s(sstratratraaarraaartrtrtrattraarapabpabpapapapabppapapapabpppaaaabpaaa íróíró fofofoooooogagagagakgakgagaakgakgaaagakg kgakggg ; M; M; M; M; ; M;; 28 28 228 22828 2 x 111111111x 11xx 111,5)5),,5),,5).

1

2

1 2

Hosszabbító rudak kerek bálák 

szállításához

A legjobban feltekercselt fóliabálák szállításához 

alkalmas

Cikksz. Kivitel Egység *€ nettó

STGFLM000855 900 mm-es villákhoz alkalmas Pár 180,00

STGFLM000856 1200 mm-es villákhoz alkalmas Pár 220,00

Hosszabbbííbíííbííbíbíbbíbító tó tóttóótótó tttóóóótó rururudrudrudrudrrudrrududakak akkak aak ak aakk kerkerkerkkkerrke ek kk kkekek bálbbábálááálálláááábbáálb lb ákákákkáákákááák ááááááákkk szászááázááállíllííllllítástásáásáátásátássássásááhoááhoáhoáhoáhoáhoááhoá zzzz

Jellemzők: 

 » A vezetősínen lévő bilincsekkel egyszerűen utólag 

felszerelhető

 » Robusztus felépítés

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
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Cikksz. Egység *€ nettó

STGFLM000840V Db. 610,00

Cikksz. Egység *€ nettó

STGFLM000801V Db. 610,00

Cikksz. Egység *€ nettó

STGFLM000870V Db. 650,00

Cikksz. Egység *€ nettó

STGFLM000880V Db. 880,00

Cikksz. Egység *€ nettó

STGFLM000802 Db. 390,00

Cikksz. Egység *€ nettó

STGFLM000820V Db. 450,00

Cikksz. Egység *€ nettó

STGFLM000816 Db. 340,00

»Standard« és »Freisicht« vezetősínek, villa nélkül

Kiegészítő felszereléssel – néhány perc alatt átszerelhető!

840145 145

»Freisicht« vezetősín

» Euronorm-felvevővel

» horganyzott » Tömeg: 75 kg

»Freisicht« vezetősín

» csapfelvevővel

» horganyzott » Tömeg: 80 kg

»Freisicht« vezetősín

» Hárompontos felvevő

» horganyzott » Tömeg: 75 kg

»Freisicht« vezetősín

» felvevő nélkül

» nyers » Tömeg: 65 kg

»Freisicht« vezetősín

» udvari, kerekes vagy teleszkópos 

rakodó felvevőhöz (ábr. Manitou-val

» horganyzott » Tömeg: 100 kg

»Standard« vezetősín

» Euronorm-felvevő

» horganyzott » Tömeg: 75 kg

»Standard« vezetősín

» felvevő nélkül

» nyers » Tömeg: 65 kg

620

1340
750

1500

216
445
673
902
1130

740
1000
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1500
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Típus A B C

A2 382 mm 470 mm 76 mm

A3 477 mm 568 mm 76 mm

A4 598 mm 743 mm 127 mm

Cikksz. Megnevezés Típus Teherbírás darabonként Hosszúság Szélesség Vastagság Egység *€ nettó

STGFLM000803 Targoncavilla-fogak A2 1,0 to. 900 mm 80 mm 35 mm Db. 150,00

STGFLM000804 Targoncavilla-fogak A2 1,0 to. 1200 mm 80 mm 35 mm Db. 190,00

STGFLM000823 Targoncavilla-fogak A2 1,0 to. 1000 mm 80 mm 40 mm Db. 150,00

STGFLM000827 Targoncavilla-fogak A2 1,0 to. 900 mm 100 mm 50 mm Db. 360,00

STGFLM000825 Targoncavilla-fogak A3 2,5 to. 1200 mm 125 mm 50 mm Db. 320,00

STGFLM000817 Targoncavilla-fogak A3 2,5 to. 1500 mm 125 mm 50 mm Db. 350,00

STGFLM000818 Targoncavilla-fogak A3 2,5 to. 2000 mm 125 mm 50 mm Db. 490,00

STGFLM000819 Targoncavilla-fogak A4 3,0 to. 1700 mm 150 mm 60 mm Db. 490,00

STGFLM000821 Targoncavilla-fogak A4 3,0 to. 2000 mm 150 mm 60 mm Db. 540,00

Cikksz. Megnevezés/Kivitel Típus Tengely Hosszúság Szélesség Vastagság Egység *€ nettó

STGFLM000812 Targoncavilla-fogak, bal A2 50 mm 900 mm 100 mm 35 mm Db. 300,00

STGFLM000813 Targoncavilla-fogak, jobb A2 50 mm 900 mm 100 mm 35 mm Db. 300,00

STGFLM000824 Targoncavilla-fogak, bal A2 50 mm 1200 mm 100 mm 35 mm Db. 350,00

STGFLM000826 Targoncavilla-fogak, jobb A2 50 mm 1200 mm 100 mm 35 mm Db. 350,00

Típus A

A2 382 m

A3 477 m

A4 598 mm

vezés Típus Teherbírás darabonként Hosszúság Szélesség

avilla-fogak A2

Cikksz. Hosszúság Belső szélesség Belső magasság alkalmas a következőhöz Egység *€ nettó

STGFLM900045 1400 mm 92 mm 42 mm Fogak 80 x 40 mm Pár 200,00

STGFLM900051 1600 mm 103 mm 55 mm Fogak 100 x 40 mm Pár 210,00

STGFLM900056 1600 mm 123 mm 55 mm Fogak 120 x 40 mm Pár 250,00

STGFLM900052 1800 mm 103 mm 55 mm Fogak 100 x 40 mm Pár 250,00

STGFLM900057 1800 mm 123 mm 55 mm Fogak 120 x 40 mm Pár 280,00

STGFLM900061 1800 mm 128 mm 65 mm Fogak 125 x 50 mm Pár 350,00

STGFLM900067 1800 mm 158 mm 75 mm Fogak 150 x 60 mm Pár 560,00

STGFLM900053 2000 mm 103 mm 55 mm Fogak 100 x 40 mm Pár 280,00

STGFLM900050 2000 mm 110 mm 59 mm Fogak 100 x 50 mm Pár 330,00

STGFLM900058 2000 mm 123 mm 55 mm Fogak 120 x 40 mm Pár 300,00

STGFLM900062 2000 mm 128 mm 65 mm Fogak 125 x 50 mm Pár 400,00

STGFLM900068 2000 mm 158 mm 75 mm Fogak 150 x 60 mm Pár 620,00

STGFLM900054 2200 mm 103 mm 55 mm Fogak 100 x 40 mm Pár 310,00

STGFLM900059 2200 mm 123 mm 55 mm Fogak 120 x 40 mm Pár 320,00

STGFLM900063 2200 mm 128 mm 65 mm Fogak 125 x 50 mm Pár 430,00

STGFLM900069 2200 mm 158 mm 75 mm Fogak 150 x 60 mm Pár 700,00

STGFLM900055 2400 mm 103 mm 55 mm Fogak 100 x 40 mm Pár 350,00

STGFLM900060 2400 mm 123 mm 55 mm Fogak 120 x 40 mm Pár 360,00

STGFLM900064 2400 mm 128 mm 65 mm Fogak 125 x 50 mm Pár 480,00

STGFLM900070 2400 mm 158 mm 75 mm Fogak 150 x 60 mm Pár 750,00

STGFLM900065 3000 mm 128 mm 65 mm Fogak 125 x 50 mm Pár 590,00

STGFLM900071 3000 mm 158 mm 75 mm Fogak 150 x 60 mm Pár 960,00

Kovácsolt targoncavilla-fogak

Targoncavilla hosszabbítás

Állítható targoncavilla-fogak

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
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»Small« targoncavilla
 » Robusztus felépítés

 » Vezetősín szélessége: 1000 mm FEM 2-mal

 » Tömör anyagból (80 x 40 mm) - rendkívül teherbíró

Udvari rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Villahossz Kivitel Felvevő Norma Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

STGHRT000004 »Small« targoncavilla 900 mm lakkozott Udvari rakodó FEM 2 150 kg Db. 780,00

STGHRT000005 »Small« targoncavilla 1200 mm lakkozott Udvari rakodó FEM 2 180 kg Db. 850,00

STGHRT000820 »Small« vezetősín villák nélkül lakkozott Udvari rakodó FEM 2 85 kg Db. 530,00

STGHRT000825V »Small« vezetősín villák nélkül nyers felvevő nélkül FEM 2 60 kg Db. 320,00

Schwerlast targoncavilla
 » Lakkozott kivitel

 » Robusztus felépítés

 » Vezetősín szélessége: 1500 mm FEM 3-mal

 » Tömör anyagból (100 x 40 mm) - rendkívül teherbíró

Kerekes és teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Villahossz Kivitel Felvevő Norma Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

STGRTL000000 Schwerlast targoncavilla 1200 mm lakkozott Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó FEM 3 300 kg Db. 1500,00

STGRTL000005 Schwerlast vezetősín villák nélkül lakkozott Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó FEM 3 250 kg Db. 1000,00

STGRTL000010 Schwerlast vezetősín, nyers villák nélkül nyers felvevő nélkül FEM 3 140 kg Db. 600,00

Hidr. állítható targoncavilla
 » Vezetősín szélessége: 1500 mm

 » Állítás: 390 mm - 1500 mm

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Villahossz Teherbírás Tömeg kb. Egység *€ nettó

STGFLM000010 Hidraulikusan állítható targoncavilla (kovácsolt) 900 mm 2000 kg 220 kg Db. 1600,00

STGFLM000013 Hidraulikusan állítható targoncavilla (kovácsolt) 1200 mm 2000 kg 250 kg Db. 1700,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

STGFLM000832 Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül), bal, hidraulikus targoncavillához Db. 230,00

STGFLM000833 Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül), jobb, hidraulikus targoncavillához Db. 230,00

2

1

2

1

1

2
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Cikksz. Megnevezés Villahossz Felvevő Tömeg kb. Egység *€ nettó

EDGFLM000000 Ládaforgató eszköz 900 mm Euronorm 200 kg Db. 3600,00

EDGFLM000010 Ládaforgató eszköz 1200 mm Euronorm 220 kg Db. 3700,00

EDGHRT000000 Ládaforgató eszköz 900 mm Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó 250 kg Db. 4100,00

EDGHRT000010 Ládaforgató eszköz 1200 mm Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó 270 kg Db. 4200,00

Cikksz. Megnevezés Villahossz Felvevő Tömeg kb. Egység *€ nettó

EDGFLM000001 Ládaforgató eszköz  900 mm Euronorm 190 kg Db. 3300,00

EDGFLM000011 Ládaforgató eszköz 1200 mm Euronorm 210 kg Db. 3400,00

EDGHRT000001 Ládaforgató eszköz 900 mm Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó 240 kg Db. 3800,00

EDGHRT000011 Ládaforgató eszköz 1200 mm Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó 260 kg Db. 3900,00

Műszaki adatok:

 » Egy középső, hidraulikusan függőlegesen állítható tartókar 

is szállítható, amely a tároló fölé nyúlik, azokat biztosan 

fogja és tartja. A ládaforgató eszköz tartókar nélkül 

végtelenül foroghat.

 » Max. teherbírás: 1,5 to.

 » 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

Ládaforgató eszköz - hidraulikusan állítható

A tartályok, dobozok és ládák forgatására alkalmas forgató eszköz mindenféle áru be- és kirakodását megkönnyíti, legyen szó 

burgonyáról, gabonáról, pelletről vagy gépek és eszközök kis alkatrészeiről. Előnyös az Euronorm-felvevő, amellyel a forgató eszköz 

gyorsan fel- és lecsatlakoztatható. Két kovácsolt targoncavilla minden tárolót felvesz. Egy oldalsó, kereszt- és hosszanti irányban kézzel 

állítható tartókar megakadályozza a tároló csúszását.

Hidraulikus tartókarral

Középső hidraulikus tartókar nélkül, oldalsó tartókar a csomagban

Forgó alkatrész, szereletlen

Cikksz. Megnevezés Külső lyukkör Ø Belső lyukkör Ø Axiális terhelés Egység *€ nettó

KPZXXX240051 Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással 390 mm 295 mm 56 kg Db. 2200,00

KPZXXX240053 Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással 479 mm 365 mm 110 kg Db. 2800,00

KPZXXX240055 Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással 667 mm 431 mm 158 kg Db. 3500,00

Jellemzők: 

 » Robusztus és erős golyóscsapágyas forgó alkatrész 

 » Megkönnyíti mindenféle áru be- és kirakodását

 » Egy oldalsó, kereszt- és hosszanti irányban kézzel állítható 

tartókar megakadályozza a tároló csúszását.

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
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Euronorm-, kerekes és teleszkópos rakodó felvevőre való szereléshez
Cikksz. Kivitel Felvevő Tömeg kb. Egység *€ nettó

FHLFLI100310 »Mono« forgóadapter Euronorm 375 kg Db. 2400,00

FHLHRT100310 »Mono« forgóadapter Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 425 kg Db. 2900,00

Cikksz. Megnevezés Magasság Szélesség Mélység Tömeg kb. Egység *€ nettó

HKEFLM000560 Combi Universal billentő adapter  1300 mm 1258 mm 700 mm 300 kg Db. 3100,00

Tartozék felár ellenében

HKEFLM000561 Felár FEM 2 targoncafelvevőhöz 400,00

HKEFLM000562 Felár FEM 3 targoncafelvevőhöz 400,00

»Mono« forgóadapter

Műszaki adatok:

 » Hidraulikus csatlakozókkal felszerelt eszközök, két 

oldalt 180°-kal elforgathatók

 » Hidraulikatömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők: 

 » Nehéz golyóscsapágyas forgózsámoly

Combi-Universal billentő adapter

Műszaki adatok:

 » Az adapter teherbírása max. 2500 kg

 » 47°-os behúzási szög és 159°-os kibillentési szög

 » 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

Jellemzők: 

 » Szériakivitelben Kat. II hárompontos felvevő a 

járműoldalon

 » Euro-gyorscserélő kerettel az eszköz oldalán

 » Targoncafelvevő felár ellenében

 » Első és hátsó hidraulikához és targonca-tartókerethez 

megfelelő

 » Kedvező súlypont, különösen a szállító járműnél 

tömített
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Gyorscserélő szerkezet

Műszaki adatok:

 » Targoncakonzol mérete: 150 mm x 70 mm

 » 2 kettős működésű hidraulikahenger

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Villafog-felvevő a jármű oldalán

 » Euronorm az eszköz oldalán

Villafog-felvevővel
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

SWRFLM000001V Gyorscserélő szerkezet 190 kg Db. 1600,00

Jellemzők: 

 » A Fliegl felvevőjével minden Euro-munkaeszköz 

problémamentesen csatlakoztatható – pl. targoncára, 

illetve arról le – így a targonca többfunkciós eszközzé 

válik!

Multi-Hitch targoncaadapter

K80 gömbkuplunggal

Műszaki adatok:

 » Hárompontos felépítés Kat. II, Kat. III kérésre

 » Csapok vonószemekhez - csapátmérő 35 mm

 » Teherkampó 2,5 t-ig.

Villafog-felvevővel
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

SWRFLM000003 Multi-Hitch targoncaadapter 125 kg Db. 1300,00

Jellemzők: 

 » A Multi-Hitch targoncafelvevő univerzálisan 

használható segédeszköz rakományok, pótkocsik és 

mezőgazdasági felszerelt eszközök rendezéséhez és 

rakodásához. A targoncafelvevőt egy targonca annak 

villáival veszi fel és rögzíti, és a segédeszköz három 

méretben kapható.

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Általános tartozékok »Standard« és »Garant« modellekhez felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Átmérő Egység *€ nettó

AZEJFM000007 Fúró Ø 150 mm Db. 350,00

AZEJFM000000 Fúró Ø 200 mm Db. 390,00

AZEJFM000001 Fúró Ø 300 mm Db. 480,00

AZEJFM000002 Fúró Ø 400 mm Db. 530,00

AZEJFM000003 Fúró Ø 500 mm (hidraulikus hajtásnál nem) Db. 790,00

AZEJFM000005 Fúrásmélység-hosszabbítás 1600 mm-re (Nagy terhelés nem lehetséges! Csak max. Ø 300 mm fúró engedélyezett) Db. 160,00

ERSJFM000802 Hidraulikus meghajtás jobb- és balmenethez Db. 780,00

»Standard« talajfúró

Műszaki adatok:

 » Furat 500 mm-es átmérőig lehetséges

 » Fúrásmélység: max. 1000 mm  

(a fúrásmélység nem hosszabbítható meg)

Kat. II hárompontra szereléshez
Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Vonóigény Mértéke. *€ nettó

ERSJFM000000V fúró nélkül, horganyzott 170 kg 40 LE-től Db. 2100,00

»Garant« talajfúró

Műszaki adatok:

 » Furat 500 mm-es átmérőig lehetséges

 » Fúrásmélység: max. 1200 mm

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Vonóigény Mértéke. *€ nettó

ERGJFM000000V fúró nélkül, horganyzott 230 kg 40 LE-től Db. 2900,00

NagNagNagNagNagNagNagNNaN y fy fy fy fy fy fffy ffforgorgorgorgorgoorgatáatáatáatáatáatátásisisisisisis terterterterterterttet üleüleüleüleüleeleüleleet,t,t,tt,t, ábrábrábrábrábrábrá r  f. f f. f. f. f. úróróúróróúróúróvalvavalvalvalval (o(o(o(ooo(oo((opcipcipcipcipcpcippcipcipcpcipccp ononánáonáonáoonááoon lislislislislissis)))))))))

Jellemzők: 

 » Kat. II hárompontos felvevő

 » Párhuzamos vezetés nélkül

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Szállítás fúrótest nélkül

Jellemzők: 

 » Kat. II hárompontos felvevő

 » Párhuzamos vezetéssel

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Szállítás fúrótest nélkül

 » Szériakivitelben hidraulikus elforgatás

 » Fúrásmélység-hosszabbítás lehetséges

( p )ÁbrÁbrÁbrbrÁbrÁbrÁbrÁbÁÁbrbrb . ffffffff. f. fúúróúróúróróú óú óúúrórórór valvalvalalalvvavalvalalalvavalalva (o(o(o(o(oo(o(o((oo(o( pcpcpcipcicpcpcipcccpcpciciccccc onáonáonáonáonááonáonáononoonnonááoonáonálislislislisslislisslissl ss)))))))

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

AZEJFM000007 Fúró Ø 150 mm Db. 350,00

AZEJFM000000 Fúró Ø 200 mm Db. 390,00

AZEJFM000001 Fúró Ø 300 mm Db. 480,00

AZEJFM000005 Fúrásmélység-hosszabbítás 1600 mm-re (Nagy terhelés nem lehetséges! Csak max. Ø 300 mm fúró engedélyezett) Db. 160,00

Jellemzők: 

 » Beépített hidromotor

 » Jobb- és balmenet hidraulikus meghajtás

 » Fúrásmélység-hosszabbítás lehetséges

JobJobJobJobJobobJobobboJoobJJobbb- b- b-b- bb- bb- b- bb--b- ésésés és ésésssssssés ésés balbbbalbalbalbbalbalbbabalbabbbbb menmenmenmenmenmenmemenmme etetet eetetetet t e hidhidhidhidhidhidhidhididddh r. r. r.r. rrrr. r megmemegegmeggmmegmegmegmm ggghajhhhhajhajhajajajhajhaaa tástástástástástáátátááTarTaT goncafcafc elvelvevő

Műszaki adatok:

 » Fúrótest 300 mm-ig használható

 » Szükséges olajmennyiség: kb. 40 l

 » Hidraulikatömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Szállítás fúrótest nélkül

Hidraulikus meghajtású talajfúró

Euro-, targonca-, kerék-, teleszkóp- és csuklófelvevőre szereléshez
Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ERHJFM000000 Euronorm-felvevő 130 kg Db. 2200,00

ERHJFM000001 Targoncafelvevő 120 kg Db. 2000,00

ERHJFM000002 Csuklófelvevő 110 kg Db. 2000,00

ERHJFM000003 kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel 150 kg Db. 3400,00

CsuklófelvevőőőőőőőőőEuru onorm-felvevevvvőőőőőőőőő

ÁbrÁbÁbr. f. fúróúróú valvalll (o(o( pcip onáonán lisl ) 

101*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Jellemzők: 

 » Kat. II alsó rúd felvevő 3 állítási 

lehetőséggel

 » Tartály kiváló minőségű acélból, tartály 

aljzata csillag alakban merevítve

 » Védőrács rugósacélból

 » A kevert közeg tartós tárolása, 

szennyeződés elleni védelme

 » A keverőszerszám oldalra és lefelé állítható 

a 3 lapos rugókon

 » Hajtótengely finom fogazással (60 mm)

 » Levehető kifolyó csúszda

 » Rugós oldalfal lehúzó

 » Kardántengely túlterhelés elleni 

védelemmel

 » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

Műszaki adatok:

 » Targoncafelvevő:  

Konzol mérete 152 mm x 72 mm

 » Hajtómű áttétele 1:7,75

Favorite 600 keverőmester

Óránkénti teljesítmény: 

kb. 10 m3;  

erőráfordítás 50 LE-től 

Betöltés átmérője: 1200 mm

Favorite 800 keverőmester

Óránkénti teljesítmény: 

kb. 12 m3;  

erőráfordítás 90 LE-től 

Betöltés átmérője: 1300 mm

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Keverő űrtartalma Önsúly Egység *€ nettó

MFVFLA600000 »Favorite« 600 keverőmester 600 l 490 kg Db. 2500,00

MFVFLA800000 »Favorite« 800 keverőmester 800 l 590 kg Db. 2800,00

»Elektro« keverőmester

Cikksz. Megnevezés Keverő űrtartalma Önsúly Egység *€ nettó

MEXFLA300000 300 E keverőmester 300 l 500 kg Db. 4100,00

Műszaki adatok:

 » Targoncafelvevő:  

Konzol mérete 150 mm x 70 mm

 » Villanymotor (5,5 kW)

 » Betöltés átmérője: 1200 mm

Jellemzők: 

 » Tartály kiváló minőségű acélból, tartály 

aljzata csillag alakban merevítve

 » A kevert közeg tartós tárolása, 

szennyeződés elleni védelme 

 » Levehető kifolyó csúszda

 » Keverőszerszám szilárd kopóacélból 

(oldalra és lefelé állítható)

 » Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon 

keresztül

 » Fröccsöntött lemez

 » Különlegesen erős, 3 lapos 

keverőrugók (a szög állítható)

 » Állítható magasságú támasztólábak

 » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

300 E keverőmester

Óránkénti teljesítmény: kb. 7 m3; 

erőráfordítás 32 ampertől 

Betöltés átmérője: 1200 mm

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

MSSZUB401006 Betöltő kengyel Db. 150,00

MFAZUB400004 Elforgatható kifolyó csúszda Db. 800,00

MSSZUB401007 Alváz (engedély nélkül) Db. 1500,00

MFAZUB400001 Leeresztő eszköz Db. 350,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

MSSZUB401006 Betöltő kengyel Db. 150,00

MFAZUB400004 Elforgatható kifolyó csúszda Db. 800,00

MSSZUB401009 Létrával megközelíthető pódium Db. 1200,00

MSSZUB401010 Pódium leállóhellyel és létrával Db. 1900,00

MFAZUB400001 Leeresztő eszköz Db. 350,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»Favorite« keverőmester

Egy keverő, amely minden építkezésen megállja a 

helyét és nehéz körülmények között is használható.



Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

MSSZUB401001 Hidraulikus meghajtás tömlőkkel SS keverő esetén Db. 1400,00

MSSZUB602102 Villamos meghajtás 11 kW Db. 3000,00

MFAZUB400004 Elforgatható kifolyó csúszda Db. 800,00

MSSZUB401006 Betöltő kengyel Db. 150,00

MSSZUB401007 Alváz (engedély nélkül) Db. 1500,00

MSSZUB401008 1200 mm-re kihúzható támasztólábak Db. 1900,00

MFAZUB400001 Leeresztő eszköz Db. 350,00

Jellemzők: 

 » Kat. II alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel

 » Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban merevítve

 » A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme

 » Keverőszerszám szilárd kopóacélból (oldalra és lefelé állítható)

 » Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül

 » Nehéz védőrács (rugósacélból)

 » Kifolyó hátul (különösen tömített és könnyen járó)

 » Különleges anyagok felhasználása (finomacél)

Műszaki adatok:

 » Targoncafelvevő:  

Konzol mérete: 152 mm x 72 mm

 » Különlegesen erős, 3 lapos keverőrugók (a szög 

állítható)

 » Oldalfal lehúzó, hátsó kifolyó csúszda

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Hajtómű: 2 fokozatú, áttétel: 1:11

 » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

 » A keverőmű három csapággyal van felszerelve 

 » Rendkívül nehéz védőrács (reteszelhető 

keverőgép)

»Garant« keverőmester

A »Garant« minden feladatnál hű marad nevéhez. Győződjön meg róla a keverők üzletágában szerzett sokéves 

tapasztalatunk révén létrejött kiváló minőségről és stabil szerkezetről.

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Keverő űrtartalma Önsúly Egység *€ nettó

MSSFLA040100 »Garant« 401 SS keverőmester 400 l 430 kg Db. 2600,00

MSSFLA060200 »Garant« 602 SS keverőmester 600 l 530 kg Db. 2900,00

MSSFLA080200 »Garant« 802 SS keverőmester 800 l 630 kg Db. 3300,00

MSSFLA102000 »Garant« 1002 SS keverőmester 1000 l 750 kg Db. 4600,00

Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre való szereléshez
Cikksz. Felvevő típusa Egység *€ nettó

MFAZUB401002 Felár: Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő Db. 750,00

Garant 401 SS keverőmester

Óránkénti teljesítmény:  

kb. 7 m3;  

erőráfordítás 40 LE-től 

Betöltés átmérője: 1100 mm

Garant 602 SS keverőmester

Óránkénti teljesítmény:  

kb. 10 m3;  

erőráfordítás 50 LE-től 

Betöltés átmérője: 1200 mm

Garant 802 SS keverőmester

Óránkénti teljesítmény:  

kb. 12 m3;  

erőráfordítás 80 LE-től 

Betöltés átmérője: 1500 mm

Garant 1002 SS keverőmester

Óránkénti teljesítmény:  

kb. 15 m3;  

erőráfordítás 120 LE-től 

Betöltés átmérője: 1800 mm

103*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Műszaki adatok:

 » Targoncafelvevő:  

Konzol mérete 152 mm x 72 mm

 » A keverőszerszám oldalra és lefelé állítható a 

3 lapos rugókon

 » Hajtómű áttétele 1:11

»FA« keverőmester

Az Európa szabadalommal rendelkező Fliegl keverőmester beton, esztrich, malter, gabona és trágya keverésére alkalmas.  

A rugós keverőkarok minden komponens homogén elkeverését biztosítják. Így a töltés gyermekjáték, továbbá pénzt és időt 

takarít meg.

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Keverő űrtartalma Önsúly Egység *€ nettó

MFAFLA040000 »FA« 400 keverőmester 400 l 560 kg Db. 4100,00

MFAFLA060000 »FA« 600 keverőmester 600 l 680 kg Db. 4650,00

MFAFLA080000 »FA« 800 keverőmester 800 l 800 kg Db. 5200,00

MFAFLA100000 »FA« 1000 keverőmester 1000 l 990 kg Db. 6200,00

Jellemzők: 

 » Kat. II alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel

 » Töltőautomatikával és önrakodó eszközzel

 » A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés 

elleni védelme

 » Levehető kifolyó csúszda

 » Rugós oldalfal lehúzó

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

 » Állítható keverőkar

 » Védőrács rugósacélból

 » Hajtótengely finom fogazással (70 mm)

 » Egy személyes hatékony munkavégzés - 

nincs szükség második vontatóra

 » Keverés menet közben

FA 400 keverőmester

Óránkénti teljesítmény:  

kb. 7 m3;  

erőráfordítás 40 LE-től 

Betöltés átmérője: 1200 mm

FA 600 keverőmester

Óránkénti teljesítmény:  

kb. 10 m3;  

erőráfordítás 50 LE-től 

Betöltés átmérője: 1300 mm

FA 800 keverőmester

Óránkénti teljesítmény:  

kb. 12 m3;  

erőráfordítás 80 LE-től 

Betöltés átmérője: 1580 mm

FA 1000 keverőmester

Óránkénti teljesítmény:  

kb. 15 m3;  

erőráfordítás 120 LE-től 

Betöltés átmérője: 1880 mm

ÁÁbrÁbrán hidr. megmemegmegegegeggggeggeggggemem ghajajajjhajhahahajhahh ttttástástásássássssss ésésésésééssésésésé tötötöötötöötöt ltéltéltééltéltéltééttétélltététél ffsfesfefesfesfefesfesfefeesfesfesfelllvelvelveellvevővővőővőőővővővőővőőővőőőőőÁbrÁbrÁbrÁbrÁbrÁbrránánánánánáá elfelflelfee orgorgggggorgggathathathathatóatóttóóatóóatóatóóóó kkkikikikikiikikifofofffolfollfollffolfolfolyóóóyyóyóóyóyóyóyóy csúcscsúcscssúúszdszdaa

ÁbrÁbránán töltölltéstéstésté , k, k, k, keveeveeveeverérésrésrés ésésésés ürürürrrürrrüüü ítíítítéítéítéítéítétééééss -s --ss -s s mimimimindendedndenden en en een enn gyegyegyegyegyeeggyeetletletletletleet eetl nn mn mn mn mn mn mn munkunknku ameameamem netnetnetnetne benbenbenbenbenbenb

Euronorm-, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőre való szereléshez
Cikksz. Felvevő típusa Egység *€ nettó

MFAZUB401002 Felár: Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő Db. 750,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

MFAZUB400004 Elforgatható kifolyó csúszda Db. 800,00

MFAZUB400003 Kifolyó balra, kiegészítésképpen kézzel Db. 620,00

MFAZUB400002 Alsó összekötő rúd »FA« 400 és »FA« 600 esetén Db. 350,00

MFAZUB401001 Hidraulikus meghajtás tömlőkkel »FA« keverő esetén Db. 1800,00

MFAZUB400001 Leeresztő eszköz Db. 350,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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TÁJGONDOZÁS ÉS ERDÉSZET

Ágfűrészek és ágollók

Praktikus megoldások a tájgondozáshoz és az erdőgazdasághoz



Az ágfűrész- és ágolló-modellek sokoldalúságukkal emelkednek ki. Minden munkahelyzethez a megfelelő felépítményt 

kínáljuk. Itt áttekintheti a modelleket és a legfontosabb műszaki adatokat.

Termék a 110. oldalon

Termék a 112. oldalon

ÁGFŰRÉSZEK ÉS ÁGOLLÓK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Opcionális tartozékokat talál ágfűrészekhez és ágollókhoz közvetlenül a készülékek mellett, a következő oldalakon.

Termék a 107. oldalon

Termék a 108. oldalon

Különlegesség 4 fűrészlap

Vágási szélesség (mm) 2800

Ág vastagsága max. (mm) 280

Irány bal vagy jobb

Oldalsó ellensúly merev, opcionális

111°-ban dönthető opcionális

Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal opcionális

WoodKing High ágfűrész

Különlegesség Mindkét oldalon kezelhető 

Vágási szélesség (mm) 2100

Ág vastagsága max. (mm) 280

Irány bal és jobb

Oldalsó ellensúly merev, szériakivitelben

111°-ban dönthető eszköz, ill. 45° 

GS-tanúsítványhoz (opcionális) 
Szériakivitelben

Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal Szériakivitelben

WoodKing Duo ágfűrész

Különlegesség Egyedi vágásvastagság

Vágási szélesség (mm) 2000 vagy 3000

Ág vastagsága max. (mm) 150

Irány bal vagy jobb

Oldalsó ellensúly merev, opcionális

111°-ban dönthető opcionális

Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal opcionális

FlexCut Kompakt 150 ágolló

Termék a 112. oldalon

Különlegesség Lapos vágófej

Vágási szélesség (mm) 2000 vagy 3000

Ág vastagsága max. (mm) 100

Irány bal vagy jobb

Oldalsó ellensúly merev, opcionális

111°-ban dönthető opcionális

Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal opcionális

FlexCut Kompakt 100 ágolló

Különlegesség Különösen vékony felépítés

Vágási szélesség (mm) 2100

Ág vastagsága max. (mm) 280

Irány bal vagy jobb

Oldalsó ellensúly behajtható, szériakivitelben

111°-ban dönthető eszköz, ill. 45° 

GS-tanúsítványhoz (opcionális)
Szériakivitelben

Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal Szériakivitelben

WoodKing Slim komplett ágfűrész

Különösen vékony felépítés

sz

Kompakt a teljes csomagban

Rendkívül erős

Verhetetlenül rugalmas

Termék a 108. oldalon

Különlegesség Óriási munkateljesítmény

Vágási szélesség (mm) 2100

Ág vastagsága max. (mm) 280

Irány bal vagy jobb

Oldalsó ellensúly merev, opcionális

111°-ban dönthető eszköz, ill. 45° 

GS-tanúsítványhoz (opcionális)
opcionális

Elektr. vezérlőblokk kezelőpulttal opcionális

WoodKing Classic ágfűrész

Az erős, széles körben 

használható eszköz



Jellemzők: 

 » Vékony és vastag ágak esetében is 

tiszta vágás

 » A gerenda oldalt 1200 mm-rel 

kitolható, így az utca szélén 

haladhat, és a gerenda által elért 

területen vághat

 » Bal oldali felszerelés is lehetséges - 

teleszkópos rakodóhoz ideális

 » A max. munkamagasság 

teleszkópos rakodóval elérhető

 » Csavarozható felvevő (kerekes és 

teleszkópos rakodó)

 » Szériakivitelben: Oldalsó kihajtható 

ellensúly, amely illeszkedik 

a vágófejre. Ezáltal a szállító 

jármű karjának egy oldalra jutó 

terhelése elkerülhető és csökken 

a billenésveszély. Az automatikus 

kihajtás zárócsappal reteszelhető.

 » Szériakivitelben:  

A beépített nyomásérzékelővel 

felszerelt vezérlőblokk túl nagy 

olajnyomásnál figyelmeztető 

hangjelzést ad a vezetőfülkében, 

így megakadályozza a fűrészlapok 

blokkolását. Ez a vezérlőtömb 

lehetővé teszi az összes funkció 

egyszerre való kezelését munka 

közben.

 » Szériakivitelben: Védőkengyel a 

talajhoz közeli munka közbeni 

sérülések ellen

 » Szériakivitelben: 111°-ban 

dönthető eszköz – az ágfűrész 

vágásszöge fokozat nélkül állítható

 » Opcionális: GS-tanúsítvány 

(dőlésszög 45°). A tanúsított 

modell megfelel a termékbiztonsági 

törvényben (ProdSG) szereplő 

követelményeknek, valamint 

a balesetvédelem aktuális 

szabványainak.

Műszaki adatok:

 » Munkasebesség: max. kb. 8 km/h

 » Ágak max. Ø-je kb. 280 mm

 » Vágási szélesség: 2100 mm

 » Az ékszíjak általi erőelosztás révén a 

fűrészlapok egyenletesen mozognak

 » Hidraulikus meghajtás 3 kemény fémmel 

szerelt, különleges fűrészlap (Ø 700 mm)

 » Fűrészlapok 60 újra beillesztett foggal 

»WoodKing Slim« komplett ágfűrész

A Fliegl ágfűrészei és ágollói szabadon tartják a mezőket és az utakat a kiálló ágaktól a maximális támogatás 

megszerzése érdekében.

Cikksz. Megnevezés Felvevő Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000300 »WoodKing Slim« ágfűrész Euronorm jobb 1150 kg Db. 13500,00

ASHFLM000304 »WoodKing Slim« ágfűrész Euronorm bal 1150 kg Db. 13500,00

ASHRTL000300 »WoodKing Slim« ágfűrész Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó jobb 1200 kg Db. 14000,00

ASHRTL000304 »WoodKing Slim« ágfűrész Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó bal 1200 kg Db. 14000,00

ASHFLM000310 Fűrészfej (szereletlen), lapos jobb 210 kg Db. 7400,00

ASHFLM000312 Fűrészfej (szereletlen), lapos bal 210 kg Db. 7400,00

WoodKing Slim ágfűrész komplett csomagban

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

ASHFLM911040 Túlterhelés elleni védelem, csillapító adapter jobb oldali felszereléshez Db. 1900,00

ASHFLM911041 Túlterhelés elleni védelem, csillapító adapter bal oldali felszereléshez Db. 1900,00

ASHFLM900450 GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°) Db. 150,00

SzééS ééSzézéSzééSzéSzéééSzééSzériariariariariaiaariarrrrr akivkivkivvkivkkivviteiteiteiteiteiteiteititeiteelbelbebelbeelblbeeeeennnn kn kn kn kn knn ihaihaihaihaihhh jthjthjthjththhhhjthjthjth tattótóóatóatóatóttóaaaatóaatóatóóaa eleleleelelelee llenlenlenlenlennenle úlsúúsúlsúlllsúlsúsúsúlssssúlsú llllyyalyayalyyalyalyayyyaallll

A vA vA vA vA védédődőédőédőédőőkenkenenkek gyegyel ml mmmmegagegaegagaegag kkadkadkadkadkadkadályályályályályályályozzozzozzzozzozza,a, aaa, a, hhohoghhoggy ay a leeleegalgalsó s

fűrfűrfűrfűrrészészészészlaplappplapplap aaaaa a ttataltalttalajtajt érérintse.

107*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»WoodKing Classic« ágfűrész – 3 lap

Jellemzők: 

 » Vékony és vastag ágak esetében is 

tiszta vágás

 » Szériakivitelben: Védőkengyel 

a talajhoz közeli munka közbeni 

sérülések ellen

 » A gerenda oldalt 1200 mm-rel 

kitolható, így az utca szélén 

haladhat, és a gerenda által elért 

területen vághat

 » Bal oldali felszerelés is lehetséges 

- teleszkópos rakodóhoz ideális

 » Csavarozható felvevő (kerekes és 

teleszkópos rakodó)

 » A maximális munkamagasság 

teleszkópos rakodóval elérhető

SzéSzéSzéSzéS riariariaakivkivkivkkiviteiteteitelbelbelbeb n mn mnn mn mműanűanűanűa yagyagyagyaa cscscsapáapáapágyagyagyas os os ldaldalda ólsólsólsó kikkikitoltoltollto óvaóvaóvaóval, l 1201202001200 mm0 m0 m0 mmmmmm

Cikksz. Megnevezés Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM900320 Fűrészfej, szereletlen jobb 255 kg Db. 6650,00

ASHFLM900322 Fűrészfej, szereletlen bal 255 kg Db. 6650,00

Cikksz. Megnevezés Felvevő Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000000 »WoodKing Classic« ágfűrész Euronorm jobb 900 kg Db. 8600,00

ASHFLM000004 »WoodKing Classic« ágfűrész Euronorm bal 900 kg Db. 8600,00

ASHRTL000000 »WoodKing Classic« ágfűrész Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó jobb 950 kg Db. 9100,00

ASHRTL000004 »WoodKing Classic« ágfűrész Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó bal 950 kg Db. 9100,00

Euronorm-, kerekes és teleszkópos rakodóra való szereléshez

»WoodKing High« ágfűrész – 4 lap

Jellemzők: 

 » Tiszta vágás – vékony és vastag 

ágaknál

 » Szériakivitelben: Védőkengyel 

talajhoz közeli munka közbeni 

sérülések ellen

 » A gerenda oldalt 1200 mm-re 

kitolható

 » Bal oldali szerelés és elérhető

 » Csavarozható felvevő (kerekes és 

teleszkópos rakodó)

 » A maximális munkamagasság 

teleszkópos rakodóval elérhető

Műszaki adatok:

 » Munkasebesség: 

max. kb. 8 km/h

 » Ágak max. Ø-je 

kb.280 mm

 » Vágási szélesség: 

2800 mm

 » Erőelosztás ékszíjakkal, a 

fűrészlapok zavartalanul 

üzemelnek

 » Hidraulikus meghajtás 

4 kemény fémmel szerelt, 

különleges fűrészlap 

(Ø 700 mm)

 » Fűrészlapok 60 újra 

beillesztett foggal

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » Munkasebesség: 

max. kb. 8 km/h

 » Ágak max. Ø-je 

kb. 280 mm

 » Vágási szélesség: 

2100 mm

 » Erőelosztás ékszíjakkal, a 

fűrészlapok zavartalanul 

üzemelnek

 » Hidraulikus meghajtás 

3 kemény fémmel szerelt, 

különleges fűrészlap 

(Ø 700 mm)

 » Fűrészlapok 60 újra 

beillesztett foggal

Nézze meg a videót

Cikksz. Megnevezés Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM900326 Fűrészfej, szereletlen jobb 315 kg Db. 7800,00

ASHFLM900324 Fűrészfej, szereletlen bal 315 kg Db. 7800,00

»WoodKing High« ágfűrész

Cikksz. Megnevezés Felvevő Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000100 »WoodKing High« ágfűrész Euronorm jobb 950 kg Db. 9900,00

ASHFLM000104 »WoodKing High« ágfűrész Euronorm bal 950 kg Db. 9900,00

ASHRTL000100 »WoodKing High« ágfűrész Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó jobb 1000 kg Db. 10500,00

ASHRTL000104 »WoodKing High« ágfűrész Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó bal 1000 kg Db. 10500,00



A védőkengyel megakadályozza, hogy a legalsó 

fűrészlap a talajt érintse.

ÁÁÁÁgÁggfgfgfgfgfÁÁÁgÁgffgfÁgÁggfgÁgfÁgfgÁÁÁÁÁggfggfgfgggg űréűűrrrééééréűréééűréűrééűrééééűrérééűűréréééűrérérrééűűréűrészszzszszszsszzz ssszsz szsszz (b((b(b(babababaab(bb(ba(ba( a((ba(baba(ba(b(b(ba(babb((babb(b(ba(babbbb(b loslosososososloslossloosloloos kikkiikkiikiikikkkkikikiikkkivitvitvitvitvitvitvitvivivvvitv tvivitvitel)el)el)el)l)el)el)el)el))eellel) MMeMeMeMeMeMeeeMeMerlorlorlorlorlorlorrlorlloolo-n-n--n-n-nnnnnnn
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kapkapkapkapkapapapa hathathathathatttaata óóóóóóó

O ó ú á á í ó á ű áOldalsó ellensúly – ezáltal a szállító jármű karjának 

terhelése minimális.

4

111°-os dőlésszög - a függőleges és vízszintes vágáshoz. A szög itt fokozat 

nélkül állítható.

1

úl h lé ll éd l ll í ó d kéTúlterhelés elleni védelem csillapító adapterként: 

Túl nagy présnyomásnál a fej hátrahajlik a fűrészlap 

blokkolása elleni védelemként.

5

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

ASHFLM900300 111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel) Db. 1500,00

ASHFLM900450 Felár: GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°) Db. 150,00

ASHFLM900310 Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez Db. 1650,00

ASHFLM900200 Ellensúly kb. 210 kg Db. 490,00

ASHFLM911040 Túlterhelés elleni védelem – csillapító adapter, jobb Db. 1900,00

ASHFLM911041 Túlterhelés elleni védelem – csillapító adapter, bal Db. 1900,00

Általános tartozékok felár ellenében – »WoodKing Classic« és »WoodKing High«

3

1

2

4

5

5

é lőbl kk b é í á é ék lő lVezérlőblokk beépített nyomásérzékelővel 

megakadályozza, hogy túl nagy olajnyomás esetén a

fűrészlapok elakadjanak. Ez a vezérlőtömb lehetővé

teszi az összes funkció egyszerre való kezelését 

munka közben.

3

Kezelőpult

2

Vastag ágak vágása max. Ø 280 mm-ig.

Tudnivaló: A vastag ágakat mindig fentről lefelé kell

várni, hogy elkerülje a fűrészlap beszorulását!

GS-tanúsítvány: 45°-ban dönthető eszköz A tanúsított modell megfelel a

termékbiztonsági törvényben (ProdSG) szereplő követelményeknek, valamint 

a balesetvédelem aktuális szabványainak.

109*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Jellemzők: 

 » Vékony és vastag ágak esetében is tiszta vágás

 » Szériakivitelben: Védőkengyel a talajhoz közeli munka közbeni 

sérülések ellen

 » A gerenda oldalt 1200 mm-rel kitolható, így az utca szélén 

haladhat, és a gerenda által elért területen vághat

 » Kétoldali adapter a bal és a jobb oldali szereléshez

 » Csavarozható felvevő (kerekes és teleszkópos rakodó)

 » A max. munkamagasság teleszkópos rakodóval elérhető

 » Szériakivitelben: Oldalsó kihajtható ellensúllyal, ezáltal a 

szállító jármű karjának egy oldalra jutó terhelése elkerülhető 

és csökken a billenésveszély 

 » Szériakivitelben: A beépített nyomásérzékelővel felszerelt 

vezérlőblokk túl nagy olajnyomásnál figyelmeztető hangjelzést 

ad a vezetőfülkében, így megakadályozza a fűrészlapok 

blokkolását. Ez a vezérlőtömb lehetővé teszi az összes funkció 

egyszerre való kezelését munka közben.

 » Szériakivitelben: 111°-ban dönthető eszköz – az ágfűrész 

vágásszöge fokozat nélkül állítható

 » Opcionális: GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°) A tanúsított 

modell megfelel a termékbiztonsági törvényben (ProdSG) 

szereplő követelményeknek, valamint a balesetvédelem 

aktuális szabványainak.

»WoodKing Duo« ágfűrész komplett csomagban 
Most még hatékonyabban dolgozhat az új »WoodKing Duo« fűrésszel – a jobb és bal oldalra helyezhető rugalmas 

ágfűrész a legfontosabb tartozékokkal egy komplett csomagban.

Kétoldali felvétel lehetséges, így az ágfűrész jobb és bal oldalra szerelve is használható. A csavarozható adapter igény 

szerint a bal vagy a jobb oldalra csavarozással felszerelhető. Ezután a fűrészfej 180°-kal elforgatható.

Műszaki adatok:

 » Munkasebesség: max. kb. 8 km/h

 » Ágak max. Ø-je kb. 280 mm

 » Vágási szélesség: 2100 mm

 » Fűrészlapok 60 újra beillesztett foggal

 » Az ékszíjak általi erőelosztás révén a fűrészlapok egyenletesen 

mozognak

 » Hidraulikus meghajtás 3 kemény fémmel szerelt, különleges 

fűrészlap (Ø 700 mm)

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Nézze meg a videót



»WoodKing Duo« ágfűrész komplett csomagban

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

ASHRTL000150 További adapter Euro-, kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz Db. 1250,00

ASHFLM911040 Túlterhelés elleni védelem – csillapító jobb Db. 1900,00

ASHFLM911041 Túlterhelés elleni védelem – csillapító bal Db. 1900,00

ASHFLM900450 GS-tanúsítvány (dőlésszög 45°) Db. 150,00

Cikksz. Megnevezés Felvevő Irány Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000010 WoodKing Duo ágfűrész Euronorm jobb + bal Db. 14000,00

Cikksz. Megnevezés Felvevő Irány Mértéke. *€ nettó

ASHRTL000010 WoodKing Duo ágfűrész Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő jobb + bal Db. 14500,00

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

é ő áA védőkengyel megakadályozza, hogy a 

legalsó fűrészlap a talajt érintse.

O ó ú á á í óOldalsó ellensúly – ezáltal a szállító

jármű karjának terhelése minimális.

111° dőlé f ől é í á á h111°-os dőlésszög - a függőleges és vízszintes vágáshoz.

A szög itt fokozat nélkül állítható.

é lő b b é íA vezérlőtömb a beépített 

nyomásérzékelővel lehetővé teszi az

összes funkció egyszerre való kezelését 

munka közben.

őKezelőpult

1

1

Tudnivaló: A vastag ágakat mindig 

fentről lefelé vágja, hogy elkerülje a

fűrészlap beszorulását!

GS ú í á 4 ° b d h ő k ú íGS-tanúsítvány: 45°-ban dönthető eszköz A tanúsított 

modell megfelel a termékbiztonsági törvényben (ProdSG) 

szereplő követelményeknek, valamint a balesetvédelem 

aktuális szabványainak.

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV

111*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Műszaki adatok:

 » Vágási szélesség: 2000 mm vagy 3000 mm

 » Csekély olajmennyiség 45 litertől

 » Késlemez HB 500 keményfémből

 » A gerenda oldalt 1200 mm-rel kitolható, így az utca szélén 

haladhat, és a gerenda által elért területen vághat

»FlexCut Kompakt« ágolló

Tisztább vágás törés és kirojtosodás nélkül.

Jellemzők: 

 » Maximum 150 mm Ø-jű ággal rendelkező fák és sövények 

ápolására alkalmas

 » A szereletlen késfej mini kotrógépekkel való használatra is 

alkalmas

 » Könnyű, kompakt felépítés

 » Opcionális: 111°-ban dönthető eszköz – az ágfűrész vágásszöge 

fokozat nélkül állítható

 » Opcionális: Az elektromos vezérlőtömbbel minden funkció 

egyszerre kezelhető

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Felvevő Munkaszélesség Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000405 »FlexCut 100 Kompakt« ágolló Euronorm 2000 mm jobb 740 kg Db. 6900,00

ASHFLM000415 »FlexCut 100 Kompakt« ágolló Euronorm 2000 mm bal 740 kg Db. 6900,00

ASHFLM000435 »FlexCut 100 Kompakt« ágolló Euronorm 3000 mm jobb 840 kg Db. 9100,00

ASHFLM000445 »FlexCut 100 Kompakt« ágolló Euronorm 3000 mm bal 840 kg Db. 9100,00

ASHRTL000405 »FlexCut 100 Kompakt« ágolló Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 2000 mm jobb 790 kg Db. 7400,00

ASHRTL000415 »FlexCut 100 Kompakt« ágolló Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 2000 mm bal 790 kg Db. 7400,00

ASHRTL000435 »FlexCut 100 Kompakt« ágolló Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 3000 mm jobb 890 kg Db. 9600,00

ASHRTL000445 »FlexCut 100 Kompakt« ágolló Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 3000 mm bal 890 kg Db. 9600,00

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000426 Ágolló fej, szereletlen 2000 mm jobb 200 kg Db. 4900,00

ASHFLM000424 Ágolló fej, szereletlen 2000 mm bal 200 kg Db. 4900,00

ASHFLM000456 Ágolló fej, szereletlen 3000 mm jobb 270 kg Db. 7100,00

ASHFLM000454 Ágolló fej, szereletlen 3000 mm bal 270 kg Db. 7100,00

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

ASHFLM900300 111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel) Db. 1500,00

ASHFLM900310 Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez Db. 1650,00

ASHFLM900200 Ellensúly kb. 210 kg Db. 490,00

ASHFLM911040 Túlterhelés elleni védelem, jobb Db. 1900,00

ASHFLM911041 Túlterhelés elleni védelem, bal Db. 1900,00

Általános tartozék felár ellenében

111° ő é f ő111°-os dőlésszög - a függőleges

és vízszintes vágáshoz. Állítsa be a

szöget fokozat nélkül az adottságoknak 

megfelelően.

1

1

A beépített nyomásérzékelővel felszerelt A beépített nyomásérzékelővel felszerelt 

vezérlőblokk túl nagy olajnyomásnál

figyelmeztető hangjelzést ad a 

vezetőfülkében, így megakadályozza

a fűrészlapok blokkolását. Ez a

vezérlőtömb lehetővé teszi az összes

funkció egyszerre való kezelését munka 

közben.

2

ú é é í óTúlterhelés elleni védelem csillapító 

adapterként: Túl nagy présnyomásnál

a fej hátrahajlik a fűrészlap blokkolása

elleni védelemként.

4

4

4

O ó ú áOldalsó ellensúly – ezáltal a

szállító jármű karjának terhelése

minimális.

3

2

3

»FlexCut 100 Kompakt« ágolló - max. kb. Ø 100 mm ágvastagság

»FlexCut 150 Kompakt« ágolló - max. kb. Ø 150 mm ágvastagság
Cikksz. Megnevezés Felvevő Munkaszélesség Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000495 »FlexCut 150 Kompakt« ágolló Euronorm 2000 mm jobb 870 kg Db. 8300,00

ASHFLM000525 »FlexCut 150 Kompakt« ágolló Euronorm 2000 mm bal 870 kg Db. 8300,00

ASHFLM000490 »FlexCut 150 Kompakt« ágolló Euronorm 3000 mm jobb 940 kg Db. 10400,00

ASHFLM000520 »FlexCut 150 Kompakt« ágolló Euronorm 3000 mm bal 940 kg Db. 10400,00

ASHRTL000495 »FlexCut 150 Kompakt« ágolló Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 2000 mm jobb 920 kg Db. 8800,00

ASHRTL000525 »FlexCut 150 Kompakt« ágolló Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 2000 mm bal 920 kg Db. 8800,00

ASHRTL000490 »FlexCut 150 Kompakt« ágolló Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 3000 mm jobb 950 kg Db. 10900,00

ASHRTL000520 »FlexCut 150 Kompakt« ágolló Teleszkópos rakodó, kerekes rakodó 3000 mm bal 950 kg Db. 10900,00

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000542 Ágolló fej, szereletlen 2000 mm jobb 300 kg Db. 6300,00

ASHFLM000540 Ágolló fej, szereletlen 2000 mm bal 300 kg Db. 6300,00

ASHFLM000532 Ágolló fej, szereletlen 3000 mm jobb 370 kg Db. 8500,00

ASHFLM000530 Ágolló fej, szereletlen 3000 mm bal 370 kg Db. 8500,00

113*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Bozótvágó

kihordó karral

Műszaki adatok:

 » Fedélzeti hidraulika kb. 40 literrel, meghajtás a 

lehajtótengelyre szerelt szivattyúval

 » A szivattyú névleges fordulatszáma: 540 ford./

perc

 » Hidraulikus kezelés bowden kábeleken 

keresztül

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Felvevő Munkaszélesség Irány Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000600 Bozótvágó Kat. II hárompontos felvevő 1600 mm jobb 240 kg Db. 5900,00

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

MGHFLM900000 Elektromos kezelés botkormánnyal Db. 2600,00

Általános tartozék felár ellenében

Jellemzők: 

 » Hátsó felszereléshez

 » A kihordó kar max. 3,5 méterre 

kihajtható

 » A különleges, tűzihorganyzott 

késpengék tiszta vágásképről 

gondoskodnak 

 » A legjobb vágásminőség max. 

35 mm Ø-jű ágak és gallyak 

esetén

 » Robusztus és csavarodásálló 

kihordószerkezet

 » Opcionális: Elektromos kezelés 

botkormánnyal

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Bokorvágó- és ágollók 

A különleges, tűzihorganyzott késpengék tiszta vágásképről gondoskodnak.

Cikksz. Megnevezés Vágási kapacitás Munkaszélesség Mértéke. *€ nettó

ASHFLM000704 Bokorvágó- és ágollók 25 mm 1500 mm Db. 1980,00

ASHFLM000706 Bokorvágó- és ágollók 25 mm 1800 mm Db. 2075,00

Műszaki adatok:

 » Munkaszélesség: 1500/1800 mm

 » Olajmennyiség kb. 40 liter

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra való felszerelésre

Jellemzők: 

 » Első felszereléshez

 » A legjobb vágásminőség 

max. 25 mm Ø-jű ágak és gallyak 

esetén

 » Robusztus és csavarodásálló 

kihordószerkezet

 » A bokorvágó- és ágollók vágási 

szöge fokozat nélkül beállítható

 » 1200 mm-rel mechanikusan 

kihúzható

115*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Vontató max. Mértéke. *€ nettó

MGHFLM000354 »Big« lejtő mulcsoló 1800 mm 660 kg 85 LE Db. 4030,00

MGHFLM000356 »Big« lejtő mulcsoló 2200 mm 720 kg 85 LE Db. 4340,00

Jellemzők: 

 » Hátsó felszerelés 

 » Kat. II+III hárompontos felvevő

 » Hajtások túlterhelésre megcsúszó 

tengelykapcsolóval

 » Oldalsó kiforgatás a hidr. forgókarral

 » A vágás magassága az állítható talpak 

révén szabályozható

 » Kalapácsdöngölő

 » Az első oldalon lévő láncokkal 

megakadályozható a kövek és a 

mulcsolt termékek nekilökődése

 » Magasra hajtható karbantartófedél

 » Támasztóláb a leállításhoz

 » Állítható magasságú henger

Hárompontra való felszerelésre

Műszaki adatok:

 » Meghajtás kardántengellyel

 » 2 kettős működésű hidraulika 

csatlakozó szükséges

»Big« lejtő mulcsoló

Különösen földfalak, mezők, folyóparti területek, árkok stb. esetén alkalmas.

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Oldalsó letolás Három pont Tömeg kb. Vontató max. Mértéke. *€ nettó

MGHFLM000350 Döngölő mulcsoló 1800 mm 280 mm Kat. I+II 500 kg 50 LE Db. 3025,00

MGHFLM000352 Döngölő mulcsoló 2200 mm 450 mm Kat. II 620 kg 85 LE Db. 3330,00

Jellemzők: 

 » Hátsó és első felszerelés lehetséges 

 » Hajtások túlterhelésre megcsúszó 

tengelykapcsolóval

 » Állítható talpak

 » Állítható magasságú henger

 » Kalapácsdöngölő

 » Támasztóláb a leállításhoz

 » Védőlemezek a repülő kövek elleni 

védelemhez

Hárompontra való felszerelésre

Műszaki adatok:

 » Meghajtás kardántengellyel

 » 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó 

szükséges

»1800/2200-as típusú« döngölő mulcsoló

Utcai szegélyeken, gyümölcsösökben és általános mezőgazdasági munkákhoz

117*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

MGHFLM000364 »Small« lejtő mulcsoló 1600 mm 315 kg Db. 2480,00

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

MGHFLM000360 »2400-as típusú« döngölő mulcsoló 2400 mm 620 kg Db. 3465,00

Jellemzők: 

 » Az első oldalon lévő láncokkal 

megakadályozható a kövek és a mulcsolt 

termékek nekilökődése; Kat I+II hárompontos 

felvevő

 » Kalapácsdöngölő

 » Oldalsó eltolás 400 mm-re

 » Nagy teljesítményű hajtások túlterhelésre 

megcsúszó tengelykapcsolóval felszerelve

 » Magasra hajtható karbantartófedél

 » A henger és a talp magassága állítható

Jellemzők: 

 » Hátsó felszerelés Kat. II hárompontos felvevőre

 » Oldalra kiforgatható

 » Kalapácsdöngölő

 » A henger és a talp magassága állítható

Hárompontra való felszerelésre

Hárompontra való felszerelésre

»2400-as típusú« döngölő 

mulcsoló 

Különösen fű és bozótok vágására alkalmas 

mezőkön és erdőszéleken. 

Műszaki adatok:

 »  hidr. eltolható

 » Vontató 120 LE

 » 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó 

szükséges

»Small« lejtő mulcsoló

Különösen kis traktorokhoz, lejtőkön való 

nyíráshoz és mulcsoláshoz alkalmas.

Műszaki adatok:

 » Nagy teljesítményű hajtásokkal felszerelve

 » Hajtások túlterhelésre megcsúszó 

tengelykapcsolóval

 » Meghajtás kardántengelyen keresztül

 » 2 kettős működésű hidraulika csatlakozó 

szükséges

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

MGHFLM000362 Lemezes mulcsoló szalmához 2000 mm 470 kg Db. 3160,00

Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

MGHFLM000358 Gyepmulcsoló vályúval 1550 mm 367 kg Db. 2790,00

Jellemzők: 

 » Hátsó felszerelés 

 » Kat. I+II hárompontos felvevő

 » Hajtások túlterhelésre megcsúszó 

tengelykapcsolóval

 » Állítható magasságú támkerekek

 » Támasztóláb a leállításhoz

 » Beállítható terelőlemezek (a szalma pontos 

lerakásához)

Jellemzők: 

 » Hátsó felszerelés 

 » Kat. I hárompontos felvevő

 » Hajtások túlterhelésre megcsúszó 

tengelykapcsolóval

 » Hidraulikus ürítéssel

 » támkerekekkel

Hárompontra való felszerelésre

Hárompontra való felszerelésre

Lemezes mulcsoló tarlókra

A kés és az ellenkés kis távolsága révén a 

szalma biztonságosan és kiválóan 2-3 cm 

hosszúságúra vágható.

Műszaki adatok:

 » Kések száma: 72 Db.  

Ellenkés: 36 Db.

 » Meghajtás kardántengellyel

Gyepmulcsoló vályúval

Gyepes területek, sportterületek és parkok esetén 

ideális.

Műszaki adatok:

 » Gyűjtőládák 0,8 m³

 » 1 kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges 

 » Meghajtás kardántengellyel

119*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Munkaszélesség Önsúly üresen kb. Szállítási szélesség Mértéke. *€ nettó

SWZFLM000050 Vágóhenger 2950 mm 1400 kg 3000 mm Db. 7 150,00

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával hátsó felszereléshez Készlet 410,00

PSSFLI200502 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával első felszereléshez Készlet 410,00

Jellemzők: 

 » Kat. II hárompont 

 » Váz és cső vízzel tölthető

 » Széles körű használat

 » Sebesség 15 km/h-ig lehetséges

 » Csekély kopás

 » Nagy felületi teljesítmény

 » Extra hajtás nem szükséges

Hárompontra való felszerelésre

Általános tartozék felár ellenében

HáHárHáHáHáráárHárHárHHáHárHHá ompooomppmpontontnttttontooosos os s felfelelelffelfelvevvevvvevvevveve őő
CseC rélhető vvágágóóóóóóóóóógóógág ééleéleélélek sk ssszilzilzilz árdárdárdárddárdá HBHBHHBHHBB 50500000-b00-b0-b0-b0-b0-b0-b0 óló

VízVízcsaatlat kozó a vázonVízVízVízVVízVízcsacsacsacsacsaatlatlatltlat kozkozkozozkozzó aó aó aó a hehehehhh ngengengerenrerrennnnnn

Vágóhenger

Külön beállítható, pl. köztes termények, kukoricaszárak mulcsolásához és siló tömörítéséhez 

Műszaki adatok:

 » Henger átmérője 860 mm

 » Cserélhető vágóélek HB 500-ból

 » Tömeg megtöltve: kb. 2550 kg 

Tömeg üresen: kb. 1400 kg

 » Nehéz csapágyazás

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
120
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Cikksz. Megnevezés/Kivitel Egység *€ nettó

VZXFLM110110 Folytonos hajtómotor 3,0 tonna. - szereletlen Db. 530,00

VZXFLM110112 Folytonos hajtómotor 4,5 tonna. - szereletlen Db. 630,00

VZXFLM900013 Összekötőelem 3,0 tonnás hajtómotorhoz. Db. 80,00

VZXFLM900010 Összekötőelem 4,5 tonnás hajtómotorhoz. Db. 80,00

VZXFLM110120 Felár - 1 szeres átkapcsoló szelep rakodó fogóhoz Db. 510,00

»VZ 110« rakodó fogó

Műszaki adatok:

 » Oldalszélesség: kb. 355 mm

 » Nyílásszélesség: legszűkebb Ø: kb. 66 mm, legnagyobb 

Ø: kb. 1195 mm

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

ÁbrÁbrÁbÁbrÁÁbrÁbrÁbrÁbrÁbÁbÁbÁbÁ án ánán án án án án tehtehtehehtehtehtehehehteheheeeeerkerkkerkerkerkeeereerkerkeeeereerrkampampmpmmpampmpmmmpammpamammamppó-hó hóó-hó-hhó-hó-hóóó-hhó-hó-hhhóó--hó- ossosossossossossssosso ssssossssosszabzabzzabzabzababbzabzzabzababbbaaababbítbítbítbítbítbítbbítbítbítb tbí ássássássássássássássássássássssássá alalaalalalalaala (há(háhá(hááhá(há(háhhá(há(h((((háhá(háromromromromomrommmromrororomromommmrommponponooponponponponponpoponoponnt),t),t)t)tt),),t)t), hahahahahahaahaahahahajtójtójtójtójtójtójtóótójtójtójtótójtótójtótómotmomomomotmotottotmmomottmotmotomo or oror ororr orr rakrakrakrakakrakrakakrakakrakrrarakraka odóodóodóodóodóodóóodóodóododóododóo ódo fofofofofofofoffoofofofofoff góvgóvgóvgóvgóvgóvgóvgóvgóvgóvggóvgóvgóggóggóóvg alalalalaalalalalalla

ÁbrÁbrÁÁbrÁbÁbrÁbrÁbÁbrbrbrrÁb ánánánán ánánán ánnánán áá tetetetehteehehhhehtehehhheehteteeeeheerkerkkerkerkrkerkerkkeee kampampampammampampmppampmmppppmmpppmpmppppppppammppóóóóóóóó-ó-hhhó-hó-hó-hó-hóó hó-hó-hó-hóóó hó-hó-hhó-hhóó-ó-hó-hhó hó-hó-hhó--ó-hó hó hhhó hossossossosossssssossssossoososszzabzababzabzz bzzabzzaabza bítbítbítbítítbítbítbítb ttb ássássásássássásssásá sáá al al al aaall (Eu(EuEu(Euu( ronronronronronormormormmormormrmo ), ), )),), ), )) hhajhajhajhajhaajaa tómttómtómómmmt mt otootootootootootootoototootor rr rr rr rr rr rr rr rrakoakoakoakokokokoakoakoakoakoaa dódó dó dódódódódó ód fofogfogfogfogfofoggfogf óvaóvaóóvvaóvvvavavaóvavaav lllllll

Teherkampó-hosszabbítás

Ezzel a kiváló minőségű hosszabbítással a rakodó fogó 

egyedileg négy különböző hosszúsában, kb. 1,2 m és 1,6 m 

között akasztható be. A praktikus állítással a fogó mindig a 

körülményekhez igazítható. A robusztus felépítés és a legjobb 

minőség révén a termék kiemelkedő.

Ábrán Euronorm- és hárompontos felvevővel

Ábrán Euronorm- és hárompontos felvevővel, targoncafelvevővel

Cikksz. Megnevezés Teherbírás Felület Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

LHVFLM000100V Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel 1,5 tonna. horganyzott 100 kg Db. 570,00

LHVFLM000200V Kat. II Euronorm-, hárompontos és targoncafelvevővel 2,0 tonna. horganyzott 120 kg Db. 680,00

LHVRTL000000V kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel 2,5 tonna. horganyzott 170 kg Db. 1200,00

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

VZXFLM110000 Szereletlen rakodó fogó hidraulika csatlakozókkal (a vontatóhoz tömlő nélkül) 100 kg Db. 890,00

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz. Megnevezés Felület Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RZXFLM900125 Big-Bag tartó horganyzott 8 kg Db. 90,00

Általános tartozék felár ellenében

3
2

1

1

2

3

Jellemzők: 

 » Masszív és stabil kivitel kiegészítő (kb. 100 kg)

 » A kettős működésű hidraulikahenger rendkívül 

nagy záróerőt ér el az elfordítással

 » Optimálisan alkalmas pl. fatörzsek, ágak és 

gallyak rakodásához

Euronorm-, hárompontos, targonca-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

121*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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»RZ 185« hátsó fogó

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RZXFLM165000 Kompletten hidraulikus csatlakozókkal és Kat. II hárompontos felvevővel 300 kg Db. 1600,00

RZXFLM165004 Hátsó fogó (szereletlen), hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevő nélkül 220 kg Db. 1200,00

Fogó:

 » Kar szélessége: 400 mm

 » Pofák HB 400 acélból

 » Nyílás szélessége:  

legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm 

 » Lakkozott, masszív és stabil kivitel

 » A forgópánt visszaforog a 0 állásba

 » Balra és jobbra 90° az elforgatási tartomány: három 

forgópont a hátsó fogó tökéletes illesztését biztosítja 

minden terepre és követelményhez

 » A nehéz, kettős működésű hidraulikahenger különleges 

elfordítással óriási, kb. 10 tonna záróerőt ér el. 

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » Hárompontos felvevő:

 » Felvevő: Kat. II 

 » Problémamentes csatlakoztatás a vontató háromszögre a 

behajtható támasztólábbal

 » Masszív és stabil kivitel

 » Horganyzott alváz

Hárompontra való felszerelésre

Jellemzők: 

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RZXFLM165001 Hidraulikus csatlakozókkal, Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel 325 kg Db. 2050,00

RZXRTL165001 Hidraulika csatlakozóval, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel 375 kg Db. 2550,00

RZXFLM165004 Hátsó fogó (szereletlen), hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevő nélkül 220 kg Db. 1200,00

Cikksz. Kivitel Mértéke. *€ nettó

RZXFLM900230 Horganyzott szállítólemez Db. 550,00

VZXFLM110117 Hajtómotor 5,0 tonna, folytonos hajtás, RZX 185 esetén Db. 950,00

VZXFLM110116 Hajtómotor 6,0 tonna, folytonos hajtás, RZX 185 esetén Db. 1250,00

»Combi RZ 185« hátsó fogó 

ComComommComC bibibibiibibibi RZRZRZRZ RZRZ RZ Z 185185858518518585 hihihihh dr.dr.dr.dr.dr.dr.dr.d háháháháháháháhhh tsótsótsót ótsót fofofofofoofoogó gó gó góggó gó gó mecmecmecmecmecmeccemechanhhanhanhanhhhanhh ikuikukukuikukukkukus fs fs fs fs fs fs s fss orgorgorgorgorgorgorgoorggópáópáópáópáópópáópáópánttnttnttnttn tttnttalaalalalaaa NaNNagNaNagNagagNaggNagNagNaggagaaNNa yonyonyonyonyonyonyonyononyoyoyono nannananananaannanaaann gyggygyggygygyygyygygygygg zárzárzárzárzárzárárzáráárzázárzárzáázzárzárzáázázáróeróeróeóeóeróeróeróeóeóóóeróerrerróeróeróerőőőőőőőőőőőőő

»Combi Plus RZ 185« hátsó fogó

Folytonos hajtómotorral, 5,0 tonna.

»Combi Plus RZ 185« hátsó fogó

»Combi RZ 185« hátsó fogó

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RZXFLM185000 Hidraulikus csatlakozókkal, Kat. II Euronorm- és hárompontos felvevővel 325 kg Db. 3000,00

RZXRTL185001 Hidraulika csatlakozóval, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel 375 kg Db. 3500,00

RZXFLM165004 Hátsó fogó (szereletlen), hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevő nélkül 220 kg Db. 1200,00

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Általános tartozékok

Jellemzők – felvevő:

 » Kombinált hárompontos Kat. II és Euro-felvevő

 » Az Euronorm-felfüggesztéssel homlokrakodókhoz a 

fadarabok magasan egymásra rakhatók

 » Problémamentes csatlakoztatás vontató háromszögre 

és Euronorm-felvevőre a behajtható támasztólábbal

 » Masszív és stabil kivitel

 » Horganyzott alváz

 » Opcionális: Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő

 » Opcionális: Poldertábla

HiHidHidHidddHidH dHidHiddddrauraurauraurauuraurauraurauraurauraulikikkklikliklikliiliikkiklikkikkus us ComCommmmmComCommmmmmmmmmoo bibbibibbbbbbbbbb PluPPllPPl RRRRs Rs RRRRs RRRs ZZZZZ 1Z 1ZZZZ 1888855858555555558555858558585 hhátháthátháháthátháthátháthhhháhátáhhhátsó só só só ósósó ssósóó ó fogfogfogfoggfogfogogffogggogggóó fó ffóó fóó folyolyolyolyolyolyl tontonntonnnntt oos oosososossssooossoos oosos osos o hahajjjhhaajhhhhahaaahaajhahajhajhajajhajaajajtótómómtómómmttótótótómómóómmómmtttóóómtómmtttó ototootoooooototototootoototo oootoooorrrrrrarraaarrarraraaarrarrarrarararrralllllllllll FFFolFoFolololFFFoFoolFolFFF ytytytytytoytt nosnososnonooo hahahahaaaaaaaahaaaaajjtjttóóótójjjtttótótójttjjjtjtójjjj momomomomomotmotmototmotmotmmmotommotmomotmotmmommomotmomommomm oror oror 5,05,5,000005,05,00,0 totototttootototootottotoootototototoo........

Jellemzők és műszaki adatok – olló:

 » Kar szélessége: 400 mm

 » Pofák HB 400 acélból

 » Nyílásszélesség: legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb  

Ø: kb. 1860 mm 

 » Lakkozott, masszív és stabil kivitel

 » A forgópánt visszaforog a 0 állásba

 » Forgástartomány 90° jobbra és balra: 3 forgáspont a hátsó fogó 

tökéletes illesztéséhez

 » A különleges elfordítás kb. 10 tonna záróerőt eredményez.

 » A beépített fogaskoszorú megakadályozza a fatörzsek átcsúszását

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

123*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

09

Nézze meg a videót



Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RZXFLM165003 Hidraulikus csatlakozókkal, Kat. II Euronorm- vagy hárompontos felvevővel 515 kg Db. 3600,00

RZXRTL165003 Hidraulika csatlakozóval, kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel 565 kg Db. 4100,00

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

RZXFLM900200 1-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges LongNeck Combi-hoz Db. 510,00

RZXFLM900215 2-szeres átkapcsoló szelep - ezáltal csak 1 kettős működésű vezérlőeszköz szükséges LongNeck Combi-hoz Db. 610,00

RZXFLM900230 Horganyzott szállítólemez, szerelve Db. 550,00

Általános tartozék felár ellenében

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

»LongNeck Combi Plus« hátsó fogó
Folytonos hajtómotorral, 4,5 tonna.

»LongNeck Combi« hátsó fogó 

LonLoLonLoononno gNegNegNegNeNegNegNeck ck ckck ckc ComComComComComComCoComCo bi bbi bibi hidhidhiddddhhidhihiddraurauraurauar uliklikliklli us us ss hátháthátháthátsó ósó sósó fogfofogogfogfogó móó mó mmmmmechececheche anianianianianininikuskkkkuskuskkkkuskkuukukuskk fofofofofofoforgórgórgórgg pánpánpánpánpápppánp ttatttatttalll NagNagNagNagNagNagNaggNNaaagga yonyoyyonyonyonyoyooyoo nananaananaaaagygygygy gy gygygyyggyggyg zárzárzázááázárázáróeróeróeróeróeró őő

Műszaki adatok és jellemzők – olló:

 » Kar szélessége: 400 mm

 » Pofák HB 400 acélból

 » Nyílás szélessége:  

legszűkebb Ø: kb. 119 mm, legnagyobb Ø: kb. 1860 mm 

 » Masszív és stabil kivitel

 » A forgópánt visszaforog a 0 állásba

 » Forgástartomány 90° jobbra és balra: A 3 forgáspont a hátsó fogó 

tökéletes illesztését biztosítja

 » A különleges elfordítás nagy, kb. 10 tonna záróerőt eredményez. 

 » A beépített fogaskoszorú megakadályozza a fatörzsek átcsúszását

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » LongNeck Combi: 2 kettős működésű csatlakozó szükséges

 » LongNeck Combi Plus: 3 kettős működésű csatlakozó szükséges

Jellemzők – felvevő:

 » Kombinált hárompontos Kat. II és Euro-felvevő

 » Masszív és stabil kivitel

 » Hidr. kitolható kar (fokozat nélkül 600 mm), a 

munkahossz egyedileg beállítható

 » A kitoló csőnél lévő műanyag sínekkel könnyen 

kitolható.

 » Fa magas rakatolása lehetséges az Euronorm-

beakasztással homlokrakodó esetén

 » Problémamentes csatlakoztatás vontató háromszögre 

és Euronorm-felvevőre a behajtható támasztólábbal

 » Opcionális: Poldertábla

 » Opcionális: Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő

LongNeNeNeeeNeeeNeNeN ckckckck kkck CCoComCC bi PPlus hidraulikus hátsó fogó folytonos hajtómottorral Nagyonooo  nagy zárá óerő

»LongNeck Combi Plus« hátsó fogó

»LongNeck Combi« hátsó fogó

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

RZXFLM165002 Kompletten hidraulikus csatlakozókkal, Kat. II Euronorm- vagy hárompontos felvevővel 465 kg Db. 2600,00

RZXRTL165002 Hidraulika csatlakozóval, kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel 515 kg Db. 3100,00

Euronorm-, hárompontos, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre



Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

FGRFLM000630 Hidraulikus forgó alkatrész 56 kg Db. 1600,00

FGRFLM000610 Felvevő különféle kotrógép-felvevőkhöz Db. 530,00

»Krokodil« döntőfogó

Műszaki adatok:

 » Nehéz és cserélhető vágó kemény HB 500 kopóacélból

 » Vágás átmérője 300 mm-ig  

(300 mm / puhafa) 240 bar nyomáson

 » Vágónyílás: kb. 1300 mm

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

FGRFLM000600 »Krokodil« döntőfogó – vágófej alaplemezzel a kotrógép felvételéhez 350 kg Db. 7400,00

Általános tartozék felár ellenében

Kotrógépre való felszerelésre

VágVágVággVágVágágáásásás ás ásássá átmátmtmátmtmátmtmátmérérőérőérőérőérőőérőőérőé őjjjje::jjjjjejjje 3003 0 m0 m0 mmmmmm-im-im-im-im-iggggg

Jellemzők: 

 » Csekély kopás

 » Tiszta vágási felület

 » Egyszerű kezelés

125*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Euronorm, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Első szállítólemez

A különleges formának és a szállítólemez hornyolt 

oldalperemeinek köszönhetően a fa egyszerűen és 

elcsúszás nélkül szállítható.

Műszaki adatok:

 » Teherbírás: 3000 kg

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Szélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

FPSFLM000000V Standard kivitel – hornyolt oldalperemekkel 1400 mm 270 kg Db. 1300,00

FPSFLM000005V Hidraulikus fogókarral (kettős működésű csatlakozó szükséges) 1400 mm 335 kg Db. 1900,00

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Kivitel Szélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

FPSRTL000000V Standard kivitel – hornyolt oldalperemekkel 1400 mm 300 kg Db. 1850,00

FPSRTL000005V Hidraulikus fogókarral (kettős működésű csatlakozó szükséges) 1400 mm 365 kg Db. 2330,00

1

2

2

ÁbÁbrÁbÁbr. f. ffogóogóogóókarkarkarkakaara raralralrallralralaal

Cikksz. Kivitel Szélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

FPSFLM000050V Euronorm 1500 mm 455 kg Db. 2800,00

FPSRTL000050V Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő 1500 mm 465 kg Db. 3300,00

»Profi« poldervilla

Villák hornyolt oldalperemekkel ellátva, így kerek fa 

szállítása esetén a legjobb csúszásgátlást biztosítják. 

Műszaki adatok:

 » 170 mm és 940 mm Ø között alkalmas

 » Max. nyílásszélesség: 1400 mm

 » Szélesség: 1500 mm 

 » Hosszúság: 1100 mm

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Jellemzők: 

 » Különösen stabil felépítés

Jellemzők: 

 » Különösen stabil felépítés

 » Erős acélból és csavarodásálló

 » Rugalmasabb munka a mozgatható 

fogókarokkal



Fakötegelő eszköz

Cikksz. Megnevezés Teherbírás Kivitel Tömeg kb. Egység *€ nettó

FORFLI000000V Fakötegelő eszköz 160 kg merev 210 kg Db. 1450,00

Általános tartozék felár ellenében

Euronorm-ra való felszerelésre

1 32 4

4

2

3

Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

FORFLI900000 Textil kötegelő pánt, fehér Db. 85,00

FORFLI900005 Bilincsek kötegelő pánthoz, 1000 db-os karton. Csom. 63,00

FORFLI900010 Feszítőeszköz textilpánthoz 16 mm Db. 150,00

FORFLI900015 Görgőeszköz tárolóval Db. 70,00

Jellemzők: 

 » Kötegelés, szállítás, lerakás, felvétel és 

rakodás a kötegelő eszközzel

 » 1 köbméter farönk feldolgozása néhány perc 

alatt a motorfűrésszel

 » Az ütközőlemez jobb vagy bal oldalon 

használható

 » Különböző farönk-hossz lehetséges

 » Biztonságos munkavégzés

 » Időmegtakarítás - nem szükséges második 

segéderő

 » A köteg homlokrakodóval kényelmesen 

felvehető

127*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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FAAPRÍTÉK-SZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK

A Fliegl szállítástechnikája a »Dachs« tárolótöltővel

A faapríték a bevált technikával egyszerűen előállítható, kezelhető és szállítható. 

A munkafolyamat nehéz része azonban az apríték meglévő dobozokba vagy tárolóba 

való betárolása. Ez a »Dachs« tárolótöltő berendezésen keresztül lesz zárva. 

A szállítócsigák elakadástól mentesen működnek a csiga és a szállítócső 

optimálisan bemért távolságának és a szállítócsiga megfelelő emelkedésének 

köszönhetően. Minden teljesítményigényre különböző modellváltozatok és 

csőhosszúságok állnak rendelkezésre, amelyek percenként akár 1 m³ szállítási 

teljesítményt is lehetővé tesznek.

A Fliegl Agro-Center kérésre technikailag megvalósítható hosszúságban gyárt 

szállítócsigákat, így a távol lévő gyűjtő vagy magas tároló biztosan és gyorsan 

megtölthető. A készletfajtától, a szállítási magasságtól és szélességtől függően 

3,0 és 5,5 kW közötti teljesítményosztályú elektromotorokat használunk.  

A szállítócsiga készlet középre vagy a homlokzatra, 2,80 m széles, stabil, 

acéllemezből készült készletező és ellátó tárolóhoz illeszthető. A faapríték nagy 

szállítási mennyisége esetén hidraulikusan behajtható vályú áll rendelkezésre.  

Ez az alacsony építési magasság révén könnyen megtölthető. 

A Fliegl Agro-Center kérésre egyedi megoldásokkal szolgál.

Fogadóvályú az oldalsó

csőszerelvényhez

Fogadóvályú 

felépítménnyel és 

fedéllel

90°-os könyök

45°-os könyök 

gyorszárral

Fogadóvályú a középső 

csőszerelvényhez

Fogadóvályú köteles 

biztonsági kapcsolóhoz

45°-os könyök

90°-os könyök 

gyorszárral

SzeSzeSzeSzeerelrelrrelreléésiésiésiésiésié épépépépépéldaldaldaldald : E: E: E lmelmelmelmelőőcsőőcsőcscsccscscc igaigigigaiiggaiiggagagg fefef jeljeleljeeloosossszszzszzososos tóval

egyegegyegyegygy sisissisisilónlónlónlónlón

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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...egyedi megoldások a moduláris felépítésű rendszerrel

Gyorscserélő rendszer a középső 

vályúhoz
 »  Két reteszpánt által gyors 

csatlakoztatás és lecsatlakoztatás

 » 30° és 60° közötti szög

Keresztkönyök oldalsó vályúhoz
 » A vályúcsiga kétoldali csapágyazása  

– a faapríték tiszta átadása  

– ezáltal gördülékeny menet

Rács vályúhoz
 » Egyszerű utószerelés 

lehetséges

Fejelosztó emelkedő 
csigához
 » Akár 7000 mm magasságig 

való szállítás lehetséges

 » Dobástávolság 5000 mm-ig 

(motorteljesítménytől 

függően) 

Kapcsolószekrény 
Köteles vészleállítóval

Motorok
 » 3 kW és 5,5 kW között

 » Különböző fordulatszámok

Áramellátás gyorszár
 » Az áramellátás 

egyszerűen 

leválasztható a 16 A-es 

csatlakozóaljzattal és 

csatlakozódugasszal

A típus

B típus

D típus

E típus

C típus

129*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Rendkívül jól illeszthető - minden használathoz!

Szerelési példa: Oldalsó fogadóvályú köteles biztonsági kapcsolóval és

csigahosszabbítással; 90°-os csőkönyök, cső a csőben

Különböző csigarendszerek, pl. csöves csiga pincéheéh z

Jellemzők: 

 » Vályúszélesség szériakivitelben: 2800 mm

 » Szállítási teljesítmény a töltési magasság szerint: 

kb. 1 m³/perc.

 » Egyedi kivitelek

 » Rendkívül jól illeszthető - minden használathoz!

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Fogadóvályú Tető

hidraulikusan behajtható aljzattal

 » Alacsony lebillentési magasság

 » Nagyobb kapacitás

Nagy teljesítményű tárolótöltő

Teljesítmény a töltési magasság szerint 

kb. 2 m³/perc.

Behajtható és mobil!

Praaktitiiktikttikuskuskuskukuskuskuskuskusk ffofof gantyúy val könnyen leblebbbbebillillillententhethethhettő főő al

Behajtható és mobil!

»Big-Dachs« vályú - szélesség: 3000 mm

 » Hidraulikusan behajtható

 » Állítható mag. támasztólábak

 » Behajtható oldalfedél

131*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Perforált hídlemez faapríték 

szárításához
 » Faapríték és gabona szárításához  

 » billentő saját készítéséhez 

 » Szélesség: 1185 mm, hosszúság: 

2500 mm, vastagság/mélység:  

3 mm/stancolt

Cikksz. Tömeg kb. Egység *€ nettó

HTXJFM500000 71 kg Db. 280,00

3
0

0
0

 m
m

195 mm
45 mm

Perforált fedőlemez 

faapríték szárításához

Szegmens aljzat szárító aljzat,  

billentős pótkocsi saját készítéséhez  

stb. Figyelem: kerülje a túl nagy 

pontterhelést!

 » Méret: 3000 x 195 x 45 mm  

(H x Sz x Ma)

Cikksz. Egység *€ nettó

HTXJFM500005 Db. 45,00

Szárító piramis

pl. 2200 mm széles pótkocsi esetén egy piramis középen elegendő. 

Így az áru középről oldalra szellőzik.

Cikksz. Tömeg kb. Egység *€ nettó

HTXJFM500010 12 kg Db. 150,00

Csöves csiga pincéhez

Egyszerű beépítés a meglévő pincékbe.

 » Forgószerszám: 3 álló ferde profil egy aggyal a motortengelyen 

egy egységgé van összekapcsolva

 » Burkolat:  

Lézerrel vágott acéllemez részek, csavarozott és horganyzott

 » Szállított mennyiség: 0,5 m³/perc.

 » Dobástávolság: kb. 5-6 m a faapríték minőségétől  

függően

 » Méret/Helyigény (H x Szé x Ma):  

1000 x 650 x 600 mm

 » Raktérnyílás (Szé x Ma): 1000 x 100 mm

 » Teljesítmény: 4 kW

 » Fordulatszám: 1500 ford./perc.

 » Védelmi osztály: IP 55

 » Feszültség: 400 V

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Tömeg kb. Egység *€ nettó

HBBJFM102120 82 kg Db. 1900,00
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Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

SWRFLM900002 Hegesztőkampók, szereletlen (Euronorm) Db. 8,40

NKTXXX516003 Hegesztőkampók (szereletlen), nehéz kivitel (Euronorm) Db. 10,00

SWRFLM000803 Hegesztőkampók ellendarabbal (1+3. ábra) Készlet 13,00

SWRFLM900003 Szereletlen hegesztőszem (Euronorm) Db. 4,50

SWRFLM900005 Hegesztőszem, hosszú, 55 mm-es távolsággal (Euronorm). Egyenes lemezre való szerelésre alkalmas, dőlés nélkül (lásd a 6. ábrát) Db. 6,30

SWRFLM000802 Hajlított hegesztőkonzolok, készlet (1x bal + 1x jobb) Készlet 59,00

SWRFLM000804 Hajlított hegesztőkonzolok, jobb Db. 32,00

SWRFLM000805 Hajlított hegesztőkonzolok, bal Db. 32,00

SWRFLM000809 Egyenes hegesztőkonzolok, készlet (1 x bal + 1 x jobb) Készlet 57,00

SWRFLM000808 Egyenes hegesztőkonzolok, jobb Db. 32,00

SWRFLM000807 Egyenes hegesztőkonzolok, bal Db. 32,00

6

jobb

eltolt egyenes

bal

jobb

bal

1
5

4
 m

m

1
0

8
 m

m

Általános tartozék felár ellenében

3

 » Minden homlokrakodóhoz megfelelő

 » Minden munkaeszköz problémamentes csatlakoztatásához 

és lecsatlakoztatásához (majdnem minden új homlokrakodó-

munkaeszközhöz ez a felvevő szükséges)

 » Fogantyúval kireteszelhető

 » Távtartó persely a homlokrakodó karjánál az egyéni 

felhelyezéshez

 » Oldalanként két akasztási pont a készüléket működtető 

tolórúdhoz – ezáltal a billentési szög egyénileg beállítható

 » Csatlakoztatás kiszállás nélkül

 » Tömeg: kb. 59 kg

Euronorm gyorscserélő keret

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

SWRFLM000000 Lakkozott gyorscserélő keret hajlított hegesztőkonzolokkal 68 kg Db. 300,00

SWRFLM000000V Horganyzott gyorscserélő keret hajlított hegesztőkonzolokkal 68 kg Db. 330,00

SWRFLM000002 Lakkozott gyorscserélő keret egyenes hegesztőkonzolokkal 68 kg Db. 300,00

SWRFLM000002V Horganyzott gyorscserélő keret egyenes hegesztőkonzolokkal 68 kg Db. 330,00

SWRFLM900004 Lakkozott gyorscserélő keret, hegesztőkonzol nélkül 52 kg Db. 250,00

SWRFLM900004V Horganyzott gyorscserélő keret, hegesztőkonzol nélkül 52 kg Db. 280,00

Gyorscserélő keret, 

hidraulikusan reteszelhető

Anélkül, hogy a vontatóról leszállna! 

Kényelmesen és egyszerűen a fülkéből 

csatlakoztatható és lecsatlakoztatható! 

A hidraulikatömlőket a szállítási terjedelem 

tartalmazza!

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

SWRFLM000004 Gyorscserélő keret, hidraulikusan állítható (szereletlen, hegesztőkonzol nélkül) 56 kg Db. 380,00

Tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

SWRFLM000900 Átépítő készlet hidraulikus gépvezérléshez/egyhengeres kivitel Készlet 85,00

SWRFLM900200 Átszerelő készlet a hidraulikus reteszeléshez Készlet 180,00

Gyorscserélő keret, hidraulikusan reteszelhető

7 8

7

8

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

HGBFLM000000 II/S típus (kéthengeres kivitel) 82 kg Db. 680,00

HGBFLM000002 II/S típus (kéthengeres kivitel) tolórúd állítható, 3 állítási lehetőség 100 mm-enként 86 kg Db. 760,00

HGBFLM000001 Egyhengeres kivitel 41 kg Db. 410,00

HGBFLM000003 Egyhengeres kivitel, állítható tolórúd, 3 állítási lehetőség, 100 mm-enként 43 kg Db. 480,00

Hidraulikus gépvezérlés

minden homlokrakodó-típushoz megfelelő

 » Rendkívül nagy, 850 mm-es emelési út max. 180°-os billentési 

szöget idéz elő (lásd az a és b ábrát)

 » Ideálisan elosztott erőáramlás az optimalizált hengerelforgatással 

(lásd a c ábrát)

 » Az erősebb, nagyobb dugattyúoldal hátrahúzza a megrakott 

munkaeszközt, kb. 3,6 t. Húzóerő

 » A gyengébb, kisebb dugattyúoldal lefelé nyomja a munkaeszközt a 

kibillentéshez (itt nincs szükség nagy erőráfordításra)

 » Gyorsürítő szelepre nincs szükség, mivel a kisebbik dugattyúoldal 

(amely kevesebb olajat igényel) végzi a kibillentést

 » Nagyon robusztus és kompakt felépítés, minden csapágy 30 mm 

vastagságú csappal készül

 » DU-siklócsapággyal (önkenő)

 » Hidraulikatömlők és csavarok a homlokrakodó közepéig

b kb kb kb kb kkéé )éép)ép)ép)ép))p)p) IIIIIIIIIIIII/S/S/SS/S////SS/S/S/S//SS//S típtíítíptípíptíptípíptíttípptíppppusususususuussusa ka ka ka ka ka kkkképép)p)ép)ép)p)ép)p)épéép)ép)ép))ééép))éppép IIIIIIII /S/S S/S//SS/S/SSS//S/ típtíptíítíptítttíptípttíptípppususussususuuss

KététKétKéthenhenhenhenhenenenengergergeeeererergeergerergergegg eseses es es eees ee kkkkiikivkivvkivkivvkiviititeiteiteiteitellllll

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

HGBFLM001000 I/S típus (standard hengerelforgatás), Emelési út: 700 mm 78 kg Db. 660,00

HGBFLM001001 I/S típus (egyhengeres kivitel) 39 kg Db. 370,00

EgyEgyEgyggEEgE henhhenhengergegergg eeses es es es kivkivkkkikikkk viteiteeeiteteteellllll

Homlokrakodó adapter

Automatikus behajtódás elleni rögzítővel, Euronorm 

A hárompontos felvevővel ellátott minden felszerelhető rész (pl. bálaszállító) ezen különleges adapterrel homlokrakodóra is 

csatlakoztatható – állítható magasságú felső rúdfejjel.

 » Euronorm-ról hárompontos felvevőre

Cikksz. Kivitel Felület Tömeg kb. Egység *€ nettó

FLAFLM000000 Szériakivitel Teljesen horganyzott 59 kg Db. 320,00

FLAFLM000100 Erősített kivitel Lakkozott 90 kg Db. 560,00

Vonóerő: 3,6 t 180 bar esetén

Nyomóerő: 5,0 t 180 bar esetén

Egyrészes hegesztőlemez

ÁbrÁbrÁbrÁbrÁbrÁÁbbbÁÁbrÁÁÁ án án án ánánáánán nnn oldoldolddoldooolddldolloo altaltaltaltaltaltaaltt álálááálálállítlítlítlítílítítthathahatathathahathathatató bó bó bó bó bbó bóó bó álaálaálaálaálaálaálallaszászászászászászászáászász llíllíllílíllílllílílílíllílllííító ótótó tó tó tt eszeszeseszszszeszeszszeszeszzközközközközközközkökkököz

135*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Billenthető hárompontos adapter

2

Hárompontos adapter hidr. reteszeléssel43 +

5

Hárompontos adapter, nyers - felvevő nélkül

6 1084 mm

Cikksz. Megnevezés/Kivitel Tömeg kb. Egység *€ nettó

DPAFLM000000V Hárompontos adapter – merev 54 kg Db. 290,00

DPAFLM000005V Hárompontos adapter – kihajtható 58 kg Db. 350,00

DPAFLM000006V Hárompontos adapter – hidr. reteszelhető, merev 59 kg Db. 520,00

DPAFLM000007V Hárompontos adapter – hidr. reteszelhető, kihajtható 63 kg Db. 620,00

DPAFLM900010 Hidraulikus reteszelés; átszerelő készlet, szereletlen 8 kg Készlet 190,00

DPAFLM000008 Hárompontos adapter, nyers – felvevő nélkül 45 kg Db. 190,00

Universal hárompontos adapter

Az Universal hárompontos adapterrel minden 

Euronorm eszköz felszerelhető a hárompontra. 

A már hegesztett kúpos persely segítségével 

a kerekbála-fogak problémamentesen 

felhelyezhetők, hogy az adapter például 

bálavillaként hátul használható legyen.

 » Kat. II hárompont

 » FEM 2A felvevő (410 mm) targoncavillákhoz

 » Különösen robusztus felépítés - nehéz árukhoz 

is alkalmas

 » Teherbírás: kb. 3 tonna.

rÁbrÁÁÁbÁbrÁbrÁbrÁbÁbÁbrÁbrÁbrÁÁbráánán án án áánán kkerkerkerkerkerkeree ekbekbekbekbekbekbkbekbkbálaálaálaálalaáálaál -fo-fo-fo-fo-fofoogakgakggakgakgakgg kalkalkalkkakalkalkallla ééséséséséésésés 

vilvilvivilv lvilvv llásásláslásásááásásástartartatartatartara gongongongongongongonoonca-ca-ca-ca-ca-ca-ca fogfogfogfogfogfogffogff akkakkakkakkakkkakkkkkalalalaalaalalaaa

ÁbrÁbrbrÁbrbránánánánánn nehnehneneneheee ézaézaézaézaézaaéz nnnynyayanyanyanynyan g-kg-kg-kg-kg kg-kg-kkg-kkkg anáanáááanáaanáa állll

ÁbÁbÁÁbbrááránnn kikihahhajtjthahatót

IdIddIdIdIddIdddeáeáeááeáeálilil s ssss szsszzögögög rrakaka lalapvpvillláláák k éss kkanallakak sszázálllllítítítítáásáásássásáháháháháháhháhozozozoozozozoz

kÁÁbÁbrbrbÁbÁbÁbrÁbrÁb ánánnnánánánáánn kerkkerkerkerkkerkererkkekererekekekkekbekbekbekbkbekekbkbeekbekbkbbe bekekbálálaáálaáálaálaáá -foff-fofoogakgakgagakgakgag kalkakakalkalaal bábábábááááb láklákláklákláklláák 

szászáászásszállílíllíllíllíllításttástástásáhoáhoháhoáhohh zzz

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

DPAFLM000100V Universal hárompontos adapter 75 kg Db. 420,00

3

4

6

5

Hárompontos adapter

Merev hárompontos adapter

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. »Eszközoldali« felvevő Teherbírás max. kb. A B C Tömeg kb. Egység *€ nettó

SPDFLM000004 Kat. Kommunal 500 kg 330 mm 20 mm 20 mm 5 kg Db. 135,00

SPDFLM000003 Kat. 0 1000 kg 485 mm 20 mm 20 mm 26 kg Db. 210,00

SPDFLM000000 Kat. I 1200 kg 665 mm 18 mm 20 mm 32 kg Db. 195,00

SPDFLM000001 Kat. II 1400 kg 825 mm 25 mm 28 mm 32 kg Db. 180,00

SPDFLM000005 Kat. II/S 1600 kg 825 mm 25 mm 28 mm 35 kg Db. 200,00

SPDFLM000002 Kat. III 1800 kg 954 mm 32 mm 36 mm 85 kg Db. 390,00

Cikksz. Felvevő Teherbírás max. kb. A B C Tömeg kb. Egység *€ nettó

SPDFLM000803 Kat. Kommunal 500 kg 390 mm 480 mm 403 mm 4 kg Db. 50,00

SPDFLM000801 Kat. 0 1000 kg 565 mm 665 mm 400 mm 6 kg Db. 70,00

SPDFLM000800 Kat. I – III 1500 kg 735 mm 845 mm 573 mm 16 kg Db. 76,00

SPDFLM000802 Kat. I – III  

csapos kivitellel

1500 kg 735 mm 845 mm 568 mm 22 kg Db. 100,00

Vontató háromszög

Gyors, egyszerű és biztos csatlakoztatás a Fliegl 

vontató háromszöggel!

 » Kioldókötéllel, felső és alsó összekötő csappal és 

használati utasítással.

 » Masszív és stabil kivitel kiegészítő kereterősítéssel

 » Egy rugós terhelésű retesz csatlakoztatáskor 

automatikusan reteszelődik (kiegészítésképpen 

még egy rugós rögzítőkapoccsal biztosítani kell)

 » Tökéletes felépítés és megmunkálás

C

A
B

A

B;  

Ø csap

C;  

Ø csap

A Fliegl vontató háromszög (eszközre való háromszöggel) egyfázisú tengelykapcsoló, és minden 

vontatóra (Kat. I, II és III), az első és hátsó hárompontra felszerelhető.

Vontató háromszög ellendarab

A vontató háromszöghöz megfelelő alapozóval ellátott kivitelben.

Állítható rögzítőkarral az adott munkaeszközre való hegesztéshez. 

2

2

Univerzális első hidraulika 4 tonna.
 » Hárompontos felépítés alsó rúdon lévő  

kampókkal

 » Kompakt felépítés

 » Lehajtható alsó rúd

 » A két csap eltávolításával az első hidraulika  

gond nélkül fel- és leszerelhető

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Cikksz. Megnevezés Eszközoldali felvevő Löketmagasság Tömeg kb. Egység *€ nettó

SZBXXX100007V Univerzális első hidraulika 4 tonna. Kat. II hárompontos adapter 846 mm 145 kg Db. 2200,00

Univerzális első hidraulika 1,8 tonna.

Szállítási terjedelem: Kompletten (1500 mm hosszú) 

hidraulikatömlőkkel és (a vontató oldalán) hegesztőkonzollal

 » A két csap eltávolításával az első hidraulika gond nélkül fel- és 

leszerelhető

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges
ElsElElssElsE ő hő hhhhhhő hhhhő idridridridridridriddriddri auauaulaulauaulauau ikaikaaikakakaa 1111,1,11111,888 t8 tt8 oo..

Cikksz. Megnevezés Eszközoldali felvevő Löketmagasság Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SZBXXX100005V 1,8 tonna, komplett, horganyzott – vontatóhoz 90 LE-ig Kat. II 749 mm 130 kg Db. 1600,00

SZBXXX100098 Hegesztőlemez az első hidraulikához Db. 75,00

8
4

6
 m

m

 » Működés: A vontató háromszög csúcsát az eszközre való háromszög U-keretének tetszőleges pontjára rögzítjük, a hidraulika 

működésbe lép, és a munkaeszköz biztosan csúszik a tengelykapcsoló reteszelő állásába. Ezáltal a csatlakoztatáskor szükséges 

fárasztó fel- és leszállás már a múlté.
74

6
 m

m

3

3

137*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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JCB Q-Fit Schwerlast köztes adapter
 » Lehetővé teszi az összes, Euronorm-felvevővel felszerelt eszköz kerekes vagy teleszkópos 

rakodóra stb. való csatlakoztatását. Érdeklődjön nálunk!

 » Max. 3 tonna. Teherbírás

 » Különösen kompakt felépítés, kedvezőbb súlypont, amely nagyon közel van a rakodóhoz

 » Reteszelés egy kézzel

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

ZADFLM000095V JCB Q-Fit köztes adapter 105 kg Db. 1250,00

4

5

2

1

21

Hegesztőkampók

Merlo Hauer kovácsoltAlsó rúd

Cikksz. Megnevezés Típus/Kivitel Mértéke. *€ nettó

ZADFLM000200 Hegesztőkampók (szereletlen) Merlo-hoz 26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT Db. 65,00

SWRFLM900001 Hegesztőkampók Hauer-felvevőhöz bal Db. 32,00

SWRFLM900006 Hegesztőkampók Hauer-felvevőhöz jobb Db. 32,00

SWRFLM900007 Hegesztőszem Hauer-felvevőhöz bal Db. 17,00

SWRFLM900008 Hegesztőszem Hauer-felvevőhöz jobb Db. 17,00

NKTXXX516001 Hegesztőkampók alsó rúdhoz 30 mm-es tengelyig, Kat. II a=30 mm / b=154 mm / c=30 mm Db. 20,00

NKTXXX516004 Hegesztőkampók alsó rúdhoz 38 mm-es tengelyig, Kat. III a=37 mm / b=154 mm / c=30 mm Db. 25,00

NKTXXX516005 Hegesztőkampó, kovácsolt kovácsolt, Kat. II Db. 21,00

a

b

c

Keret köztes adapterhez, szereletlen

mechanikus szerszámreteszeléshez.

Adapterkeretek kerekes és teleszkópos rakodóhoz felszerelt 

eszközök felvételéhez Euro-gyorscserélő rendszerrel. 

Érdeklődjön nálunk!

Általános tartozék felár ellenében

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

ZADFLM100500 Átszerelő készlet hidraulikus reteszeléshez 8 kg Készlet 270,00

4 5

Hárompontos köztes adapter kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevőhöz

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

ZADFLM000500 Köztes adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóra, Kat. II hárompontos felvevőre 130 kg Db. 1550,00

ZADFLM000510 Köztes adapter kerekes vagy teleszkópos rakodóra, Kat. III hárompontos felvevőre 135 kg Db. 1650,00

ZADFLM000520 Nyers váz, felvevő nélkül, Kat. II hárompontos felvevőre 93 kg Db. 680,00

ZADFLM000530 Nyers váz, felvevő nélkül, Kat. III hárompontos felvevőre 97 kg Db. 790,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Cikksz. Magasság Szélesség Tömeg kb. Egység *€ nettó

ZADFLM000005 480 mm 1150 mm 85 kg Db. 480,00



Gyártó Járműtípus Cikksz. *€ nettó

Ahlmann AS4-60 ZADFLM000158 270,00

Ahlmann AX-sorozat ZADFLM000159 240,00

Atlas AR55-95 ZADFLM000145 240,00

Atlas A-D sorozat, E-sorozat 

86E-ig

ZADFLM000146 285,00

Atlas AR35 ZADFLM000147 240,00

Bobcat Teleszkópos rakodó - 

cső Ø80

ZADFLM000185 390,00

Szereletlen 

lángvágott horog 

Merlo-hoz

26.6 LPT / 33.7 KT / 

30.9 KT

ZADFLM000200 65,00

Case 221B ZADFLM000138 240,00

Caterpillar 330 ZADFLM000176 285,00

Caterpillar 906-908H ZADFLM000177 160,00

Caterpillar 906-908G ZADFLM000178 240,00

Claas // Kramer Scorpion // 

420/520/620

ZADFLM000165 240,00

Dieci - 60.9 Agri 

Max/Samson

Teleszkópos rakodó ZADFLM000196 240,00

Dieci - Agri 

Farmer 28,7

Teleszkópos rakodó ZADFLM000188 240,00

Faresin Teleszkópos rakodó ZADFLM000103 240,00

Faucheux FX Weiss ZADFLM000101 160,00

Faucheux FX Grau ZADFLM000102 160,00

Fuchs Udvari rakodó ZADFLM000154 160,00

Gehl Udvari rakodó ZADFLM000141 150,00

Giant Tobroco Udvari rakodó ZADFLM000127 240,00

Haloutte Udvari rakodó ZADFLM000128 240,00

Hanomag 66D ZADFLM000155 285,00

Hanomag 15F/20E/25F ZADFLM000156 390,00

Hanomag 22-es sorozat ZADFLM000157 240,00

JCB Q-Fit ZADFLM000180 285,00

JCB 526 Agri ZADFLM000181 285,00

JCB Q-Hitch ZADFLM000182 285,00

JCB 520-40 - 527 - 55/

Compact

ZADFLM000183 240,00

JCB 406-407 ZADFLM000184 240,00

JCB 409 ZADFLM000197 240,00

JLG/Deutz-Fahr Teleszkópos rakodó ZADFLM000152 240,00

John Deere Teleszkópos rakodó ZADFLM000164 285,00

Komatsu WA65-85 ZADFLM000189 160,00

Komatsu WA320 PZ ZADFLM000136 285,00

Gyártó Járműtípus Cikksz. *€ nettó

Komatsu WA90-100 ZADFLM000137 285,00

Kramer 312-1150 ZADFLM000125 160,00

Kramer 250 ZADFLM000126 160,00

Kramer 750T ZADFLM000129 240,00

Liebherr L506-510 Z-Kin ZADFLM000160 160,00

Liebherr L512-556 ZADFLM000161 390,00

Liebherr Teleszkópos rakodó ZADFLM000162 240,00

Mailleux MX homlokrakodó - 

tengely Ø50

ZADFLM000187 285,00

Manitou MRT-sorozat - cső Ø80 ZADFLM000150 240,00

Merlo LPT-sorozat, KT-sorozat ZADFLM000100 240,00

Merlo 3. típusú reteszelő fülek ZADFLM000104 285,00

NewHolland Teleszkópos rakodó ZADFLM000153 240,00

Nirschl Udvari rakodó ZADFLM000124 240,00

O&K L15 ZADFLM000117 390,00

Paus Udvari rakodó ZADFLM000151 240,00

Schaeff SKL821-SKL833 - csap 

Ø50

ZADFLM000120 240,00

Schäffer Teleszkópos rakodó ZADFLM000115 240,00

Schäffer // JCB Udvari rakodó //3045 

// 403

ZADFLM000116 160,00

Striegl Udvari rakodó ZADFLM000108 160,00

Terex TL80-120 ZADFLM000121 160,00

Terex TL160-360 - csap Ø50 ZADFLM000122 240,00

Terex TL65 - csap Ø35 ZADFLM000123 240,00

Thaler Udvari rakodó ZADFLM000142 160,00

Volvo L30/L32/L35 ZADFLM000170 240,00

Volvo 125B ZADFLM000171 240,00

Volvo L50/L60/L70 ZADFLM000172 390,00

Volvo L45B ZADFLM000173 240,00

Volvo L25B ZADFLM000174 240,00

Wacker Neuson WL18-WL57 ZADFLM000175 160,00

Weidemann CX-sorozat, CX LP-soro-

zat, CX LP T-sorozat

ZADFLM000105 160,00

Zeppelin ZL5 ZADFLM000131 240,00

Zettelmeyer ZL402/502/602 ZADFLM000190 160,00

Zettelmeyer ZL402N ZADFLM000191 240,00

Zettelmeyer ZL601B ZADFLM000192 240,00

Zettelmeyer ZL801 ZADFLM000193 240,00

Zettelmeyer ZL501FA ZADFLM000194 240,00

A fel nem sorolt hegesztőkonzolok gyorscserélőhöz és a fix szereléshez kérésre szállíthatók.

Lángvágott alkatrészek udvari, kerekes és teleszkópos rakodóhoz

Hegesztés előtt ellenőrizze újra a tartószerkezetet, hogy a billenési szög megfelelő-e, a végütközők fel vannak-e helyezve, és 

vannak-e ütközési pontok a tartószerkezet és a szerszám között.  

A konzolokat csak ezután hegessze.

139*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Kúpos persely

Cikksz. Megnevezés Belső átmérő Hosszúság Mértéke. *€ nettó

NKTXXX517008 Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (hajlított) 25 mm 100 mm Db. 12,00

NKTXXX517002 Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (standard) 25 mm 100 mm Db. 10,50

NKTXXX517005 Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (erősített) 25 mm 110 mm Db. 12,50

NKTXXX517001 Kúpos persely kerekbála-fogakhoz 32 mm 110 mm Db. 15,50

NKTXXX517004 Kúpos persely homlokrakodó-fogakhoz (hosszú) 25 mm 145 mm Db. 17,00

NKTXXX517006 Kúpos persely strapabíró fogakhoz 32 mm 200 mm Db. 32,00

Homlokrakodó-fogak
 » Kompletten anyával

 » Menet M 22 x 1,5

 » Ø 36 mm-en max. terhelés 630 daN 880 mm-es hajlításfeszítési pontnál

Cikksz. Megnevezés Forma Hosszúság Egység *€ nettó

SDGFLM900002 Homlokrakodó-fogak egyenes 810 mm Db. 15,00

SDGFLM900002A Homlokrakodó-fogak (600 mm feszítési pontnál 250 kg) egyenes 810 mm Db. 6,30

SDGFLM900003 Homlokrakodó-fogak egyenes 1000 mm Db. 31,00

SDGFLM900004 Homlokrakodó-fogak egyenes 1100 mm Db. 34,00

SDGFLM900005 Homlokrakodó-fogak egyenes 1400 mm Db. 51,00

SDGFLM900008 Homlokrakodó-fogak hajlított 680 mm Db. 24,00

SDGFLM900007 Homlokrakodó-fogak hajlított 800 mm Db. 31,00

SDGFLM900006 Homlokrakodó-fogak hajlított 975 mm Db. 42,00

SDGFLM900009 Homlokrakodó-fogak (külön kúp) eltolt 800 mm Db. 17,00

SDGFLM900013 Homlokrakodó-fogak eltolt 880 mm Db. 41,00

Kerekbála-fogak
 » Kompletten anyával

 » Menet M 28 x 1,5 (pl. »Freisicht« targoncavilla esetében használható)

 » Ø 42 mm-en max. terhelés 1100 daN 800 mm-es hajlításfeszítési pontnál

Cikksz. Megnevezés Hosszúság Egység *€ nettó

STGFLM000807 Kerekbála-fogak 900 mm Db. 43,00

STGFLM000808 Kerekbála-fogak 1000 mm Db. 48,00

STGFLM000809 Kerekbála-fogak 1100 mm Db. 51,00

STGFLM000810 Kerekbála-fogak 1200 mm Db. 56,00

STGFLM000811 Kerekbála-fogak 1400 mm Db. 63,00

Cikksz. Megnevezés Hosszúság Tömeg kb. Egység *€ nettó

STGFLM000828 Strapabíró fogak 1100 mm 16 kg Db. 120,00

Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez

Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

BTGFLM900030 Fog szállítás közbeni védelme közúti közlekedéshez, foganként Db. 39,00

Strapabíró fogak
 » Kompletten anyával

 » Menet M 28 x 1,5

 » Ø 55 mm-en max. terhelés kb. 2200 daN 800 mm-es hajlításfeszítési pontnál

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Fogtartó homlokrakodó-fogakhoz
Hegesztett kúpos perselyes homlokrakodó-fogak homlok- vagy hátsó 

rakodó villáinak beépítéséhez (fogak nélkül). Cső: 80 x 80 mm. 

Megfelel az M 22 x 1,5 menethezCikksz. Megnevezés Hosszúság Lyuktávolság Lyukak száma Tömeg kb. Egység *€ nettó

SDGFLM900098 Fogtartó 1050 mm 200 mm 6 22 kg Db. 170,00

SDGFLM900100 Fogtartó 1250 mm 200 mm 7 26 kg Db. 190,00

SDGFLM900102 Fogtartó 1450 mm 200 mm 8 30 kg Db. 230,00

SDGFLM900104 Fogtartó 1650 mm 200 mm 9 34 kg Db. 250,00

SDGFLM900106 Fogtartó 1850 mm 200 mm 10 38 kg Db. 280,00

SDGFLM900108 Fogtartó 2050 mm 200 mm 11 42 kg Db. 300,00

SDGFLM900110 Fogtartó 2250 mm 200 mm 12 46 kg Db. 320,00

Hegesztett kúpos perselyes kerekbála-fogak homlok- vagy hátsó 

rakodó villáinak beépítéséhez (fogak nélkül).  

Cső: 100 x 100 mm. Az M 28 x 1,5 menethez megfelelő.

Cikksz. Megnevezés Hosszúság Lyuktávolság Lyukak száma Tömeg kb. Egység *€ nettó

SIGFLM000100 Fogtartó 1650 mm 388 mm 5 32 kg Db. 240,00

SIGFLM000102 Fogtartó 1850 mm 350 mm 6 36 kg Db. 280,00

SIGFLM000104 Fogtartó 2050 mm 325 mm 7 40 kg Db. 300,00

SIGFLM000106 Fogtartó 2250 mm 307 mm 8 44 kg Db. 330,00

SIGFLM000108 Fogtartó 2450 mm 294 mm 9 48 kg Db. 350,00

Kúpos anya / kúpos gyűrű

Cikksz. Megnevezés Kivitel Egység *€ nettó

SDGFLM900020 Kúpos anya homlokrakodó-fogakhoz M 22 x 1,5 kúpos Db. 2,50

STGFLM900001 Kúpos anya kerekbála-fogakhoz M 28 x 1,5 kúpos Db. 3,50

Cikksz. Megnevezés Kivitel Egység *€ nettó

STGFLM900002 Kúpos gyűrű kerekbála-fogakhoz M 28 x 1,5 kúpos Db. 5,00

1 2

1

1

2

Alulcsavarozott kés
Alulcsavarozott kés HB 500-ból, fúrt

Cikksz. Megnevezés Kivitel Lyuktávolság Mértéke. *€ nettó

SGSFLM900046 12 x 110 mm (méretenként) szereletlen 200 mm méter 125,00

SGSFLM900047 12 x 110 mm (méretenként) szerelt 200 mm méter 170,00

SGSFLM900044 16 x 150 mm (méretenként) szereletlen 200 mm méter 170,00

SGSFLM900043 16 x 150 mm (méretenként) szerelt 200 mm méter 190,00

SGSFLM900042 20 x 200 mm (méretenként) szereletlen 200 mm méter 180,00

SGSFLM900041 20 x 200 mm (méretenként) szerelt 200 mm méter 220,00

SGSFLM900040 25 x 200 mm (méretenként) szereletlen 200 mm méter 220,00

SGSFLM900045 25 x 200 mm (méretenként) szerelt 200 mm méter 270,00

SGSFLM900050 30 x 300 mm (méretenként) szereletlen 200 mm méter 330,00

SGSFLM900055 30 x 300 mm (méretenként) szerelt 200 mm méter 380,00

Ásólemez kopóacélból
Kiváló minőségű kopóacélból HB 500

 » Homlokrakodó kanálra vagy hóekére való felhegesztéshez

 » Szállítható hosszúságok: 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 mm

Cikksz. Vastagság x Szélesség alkalmas a következőhöz Egység *€ nettó

SGSFLM900028 12 x 80 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 40,00

SGSFLM900030 12 x 110 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 47,00

SGSFLM900025 16 x 150 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 85,00

SGSFLM900031 20 x 150 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 115,00

SGSFLM900032 20 x 200 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 130,00

SGSFLM900035 25 x 200 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 150,00

SGSFLM900038 30 x 300 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 230,00

SGSFLM900039 40 x 300 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 285,00

SGSFLM900048 40 x 400 mm (méretenként) Kanalak, lemezek méter 380,00

141*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Kis fogak

Cikksz. Kivitel alkalmas a következőhöz Mértéke. *€ nettó

SGSFLM000801 csavarozva szerelt (mennyiség a kanálszélesség szerint) Ásólemez 16 x 150 mm Db. 55,00

SGSFLM900010 csavarozva szerelt (mennyiség a kanálszélesség szerint) Ásólemez 20 x 200 mm Db. 60,00

SGSFLM000803 csavarozva szerelt (mennyiség a kanálszélesség szerint) Ásólemez 25 x 200 mm Db. 68,00

SGSFLM900001 szereletlen Ásólemez 16 x 150 mm Db. 10,00

SGSFLM900009 szereletlen Ásólemez 20 x 200 mm Db. 20,00

SGSFLM900002 szereletlen Ásólemez 25 x 200 mm Db. 25,00

Cikksz. L A T I S C

SGSFLM900001 190 mm 50 mm 37 mm 45 mm 18 mm 13 mm

SGSFLM900002 300 mm 66 mm 70 mm 70 mm 26 mm 17 mm

Típus Hosszúság Szélesség 1. szélesség Magasság

TÍPUS: 404 60 mm 50 mm 30 mm 32 mm

Típus: 400 90 mm 50 mm 34 mm 34 mm

Típus: 411 115 mm 65 mm 34 mm 34 mm

Cikksz. Kivitel Típus Hosszúság Egység *€ nettó

SGSFLM900006 szereletlen Típus: 404 60 mm Db. 40,00

SGSFLM900007 szerelt Típus: 404 60 mm Db. 65,00

SGSFLM900004 szereletlen Típus: 400 90 mm Db. 55,00

SGSFLM900003 szerelt Típus: 400 90 mm Db. 75,00

SGSFLM900005 szereletlen Típus: 411 115 mm Db. 65,00

SGSFLM900008 szerelt Típus: 411 115 mm Db. 90,00

»Lehnhoff« kis fogak
Egyrészes, önélesítő fog – a hegesztési hüvelybe, 

a késre van behelyezve, sapka és biztosíték 

rögzíti. A kés alsó részével való szilárd lezárással 

sima markoló kanál és kanálalj jön létre.

Háromszögletű kés

Cikksz. Rögzítés módja Hosszúság Szélesség Vastagság Mértéke. *€ nettó

SSGFLM900015 rácsavarozáshoz 180 mm 300 mm 8 mm Db. 23,00

SSGFLM900025 ráhegesztéshez 140 mm 300 mm 8 mm Db. 18,00

PU-ásólemez
90° Shore, egy oldalán 45°-ban ferde

Cikksz. Hosszúság Szélesség Vastagság alkalmas a következőhöz Mértéke. *€ nettó

NKTXXX070140 1600 mm 150 mm 15 mm Kanalak, lemezek Db. 95,00

NKTXXX070142 1800 mm 150 mm 15 mm Kanalak, lemezek Db. 110,00

NKTXXX070144 2000 mm 150 mm 15 mm Kanalak, lemezek Db. 120,00

NKTXXX070146 2200 mm 150 mm 15 mm Kanalak, lemezek Db. 140,00

NKTXXX070148 2400 mm 150 mm 15 mm Kanalak, lemezek Db. 150,00

NKTXXX070150 2600 mm 150 mm 15 mm Kanalak, lemezek Db. 160,00

NKTXXX070152 2800 mm 150 mm 15 mm Kanalak, lemezek Db. 170,00

NKTXXX070154 3000 mm 150 mm 15 mm Kanalak, lemezek Db. 180,00

NKTXXX070156 Felár szerelésre minden kanál esetén 250,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
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Cikksz. Megnevezés Hosszúság Egység *€ nettó

STGFLM900030 Csúszósín fent; ISO-norma; FEM 2 1500 mm Db. 100,00

STGFLM900035 Csúszósín lent; ISO-norma; FEM 2 1500 mm Db. 80,00

STGFLM900026 Felső villahorog; FEM 2 90 mm Db. 19,00

STGFLM900027 Alsó villahorog; FEM 2 80 mm Db. 13,00

STGFLM900014 Felső villahorog; FEM 3 140 mm Db. 30,00

STGFLM900016 Alsó villahorog; FEM 3 115 mm Db. 20,00

STGFLM900017 Felső villahorog; FEM 4 200 mm Db. 55,00

STGFLM900018 Alsó villahorog; FEM 4 139 mm Db. 30,00

STGFLM900025 Retesz villafogakhoz; FEM 1+2, rövid/AB 650601 - Db. 40,00

STGFLM900024 Csapok targoncavillához – reteszelés - Db. 12,00

Oldalsó retesz

Cikksz. Rögzítés módja Irány Hosszúság Szélesség Vastagság Mértéke. *€ nettó

SIKFLM900112 ráhegesztéshez jobb 1200 mm 60 mm 8 mm Db. 70,00

SIKFLM900114 ráhegesztéshez bal 1200 mm 60 mm 8 mm Db. 70,00

Tartócső profillal

 » Vezetősínekhez

 » Hosszúság: 1400 mm

 » Méret: 80 x 80 x 5 mm

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

STGFLM900022 Tartócső profillal 18 kg Db. 85,00

Sarokkés

Cikksz. Rögzítés módja Irány Hosszúság Szélesség Vastagság Mértéke. *€ nettó

SSGFLM900010 rácsavarozáshoz jobb 180 mm 170 mm 8 mm Db. 13,00

SSGFLM900012 rácsavarozáshoz bal 180 mm 170 mm 8 mm Db. 13,00

SSGFLM900020 ráhegesztéshez jobb 140 mm 170 mm 8 mm Db. 10,50

SSGFLM900022 ráhegesztéshez bal 140 mm 170 mm 8 mm Db. 10,50

Vezetősín készlet és pótalkatrészek
A vezetősínek vagy targoncavillák felszerelése vagy cseréje. Csúszósínek FEM 2A + 3A + 4A esetén

Csúszósínek FEM 2A + 3A + 4A esetén
Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

STGFLM900023 Komplett vezetősín készlet targoncavillához, amelynek elemei: felső/alsó vezetősín, 2 x retesz villafogakhoz;  

FEM 1+2, rövid/AB 650601, 2 x alsó villahorog (FEM 2) és 2 x felső villahorog (FEM 2)

Készlet 220,00
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Abroncsszerelő segédeszköz

Targoncavilla-felvevő:  

Konzol mérete 150 mm x 70 mm

 » A szerelő segédeszköz egy raklapvilla villafogain 

keresztül kerül illesztésre

 » Max. 1000 mm széles és 1000-2400 mm Ø-jű 

kerekekhez

 » Mezőgazdasági és építőipari gépek nehéz és nagy 

abroncsai egyetlen fordulattal cserélhetők

 » Csak 1 személy szükséges

Abroncsszerelő kocsi
 » Max. 800 mm széles és 1000-2200 mm Ø-jű 

kerekekhez

 » Abroncs szélessége: max.800 mm

 » Méret: (H x Szé x Ma) 1300 x 1015 x 1580 mm

 » Kapacitás 1200 kg

Első súly beépített 

szerszámosládával

Formás és kompakt súlyok központi súlyponttal.

 » A súlyok kiváló minőségű betonacélból, optikailag 

megfelelő kivitelben vannak öntve.

 » Kat. II hárompontos felvevő

 » Szerszámtárolóval 

 » Opcionális: Jelzőlámpák

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

SBWXXX970200 Abroncsszerelő segédeszköz 115 kg Db. 599,00

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

SBWXXX970100 Abroncsszerelő kocsi 120 kg Db. 735,00

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

SZBXXX200080 Első súly betonacélból 800 kg Db. 950,00

SZBXXX200085 Első súly betonacélból 1000 kg Db. 1 100,00

SZBXXX200090 Első súly betonacélból 1200 kg Db. 1 300,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Lámpa Egység *€ nettó

SZBXXX200200 Jelzőlámpák tartóval és hosszabbító kábellel LED Készlet 350,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
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Első súly acélöntvényből

Kompakt súlyok központi súlyponttal.

 » Kat. II hárompontos felvevő

 » A súlyok acélöntvényből készültek

 » Minden súly szórt, alapozóval ellátott és 2K-lakkozott

 » Kormányzó tengelykapcsolóval

Cikksz. Tömeg kb. Szélesség Magasság Mélység Egység *€ nettó

SZBXXX200025 500 kg 760 mm 500 mm 510 mm Db. 1100,00

SZBXXX200030 800 kg 760 mm 560 mm 540 mm Db. 1700,00

SZBXXX200035 1000 kg 760 mm 560 mm 590 mm Db. 2200,00

SZBXXX200040 1200 kg 760 mm 560 mm 670 mm Db. 2550,00

SZBXXX200045 1500 kg 1360 mm 560 mm 700 mm Db. 3200,00

Első súly betonacélból

Formás és kompakt súlyok központi súlyponttal

 » Kat. II hárompontos felvevő

 » A súlyok kormányzó tengelykapcsolóval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi 

a járművekre való gyors rákapcsolást és azokról való lekapcsolást

 » A súlyok kiváló minőségű betonacélból, optikailag megfelelő kivitelben vannak 

öntve

Cikksz. Tömeg kb. Szélesség Magasság Mélység Egység *€ nettó

SZBXXX200000 400 kg 780 mm 580 mm 480 mm Db. 630,00

SZBXXX200005 600 kg 780 mm 650 mm 630 mm Db. 680,00

SZBXXX200010 800 kg 780 mm 850 mm 600 mm Db. 730,00

SZBXXX200015 1000 kg 780 mm 850 mm 600 mm Db. 920,00

SZBXXX200020 1500 kg 1100 mm 800 mm 870 mm Db. 1240,00

Hátsó súlyok vonórudakhoz acélbetonból
 » A súly gyorsan fel- és lecsatolható a vonórudakon keresztül az alsó rúdnál – 

leszállás nélkül

 » A súly kedvező mérete nagy talajtól való távolságot és a járművek akadálytalan 

csatlakoztatását biztosítja

 » Kormányzó tengelykapcsolóval

Cikksz. Szélesség Magasság Mélység Tömeg kb. Egység *€ nettó

SZBXXX200050 1340 mm 570 mm 620 mm 1500 kg Db. 1150,00

145*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Első védőlemez

Megfelel a betonacélból készült első súlyokhoz.

 » Éjjel-nappal jobban látható a közúti forgalomban

 » Hárompontos felfüggesztés

 » Kormányzó tengelykapcsolóval

 » Korlátozásokat jelző lámpák és fényvisszaverő figyelmeztető 

fólia a legjobb éjjeli láthatósághoz

 » Szélessége 50 mm-enként 2300 mm és 2700 mm között 

állítható - így minden vontatóhoz megfelelő

Cikksz. Kivitel Magasság Mélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

FPTXXX000000 Megfelel a 400 - 1000 kg tömeghez 770 mm 475 mm 70 kg Db. 680,00

FPTXXX000005 Megfelel 1500 kg tömeghez 770 mm 475 mm 70 kg Db. 790,00



Hárompontos mérleg

A Kat. II hárompontos felvevő, ill. a Kat. II 

vagy III alsó rúd felvevővel felszerelt vontató 

mérőrendszere. A hárompontos mérleg úgy 

van kialakítva, hogy a felszerelhető eszköz 

súlypontja csak néhány centiméterre menjen 

hátra. Mérlegkeretek horganyzott kivitelben. 

A felszerelhető eszközök, például trágyaszóró, 

szállítóládák, takarmánykeverők stb. a 

legrövidebb idő alatt csatlakoztathatók és 

nagy pontossággal mérhetők.

 » Áramellátás: 12-24 V DC

 » Egyszerű kezelés

 » Kĳelző háttérvilágítással

 » Adapterrel és töltőcellákkal

 » Rövid felső rúddal

 » Maximum 5000 kg össztömegű 

felépítményekhez. 

Cikksz. Megnevezés Kiegészítő Tömeg kb. Egység *€ nettó

AGWXXX000016 Hárompontos mérleg 5000 kg DIGITÁLIS 85 kg Db. 2600,00

AGWXXX000015 Hárompontos mérleg 5000 kg ISOBUS 85 kg Db. 2400,00

Digital köztes adapter mérleg

A köztes adapter mérleg pl. kerek és 

négyszögletes bálák pontos mérésére szolgál 

különböző Euronorm felszerelt eszközökkel 

összefüggésben. Könnyű ömlesztett árukhoz is 

alkalmas. Rövid szerkezet és könnyű szerelés. 

Más rendszerek, pl. kerekes és teleszkópos 

rakodók esetén is alkalmas.

 » Áramellátás: 12-24 V DC

 » Egyszerű kezelés

 » Kĳelző háttérvilágítással

 » Maximum 3000 kg össztömegű felépítményekhez. 

Cikksz. Megnevezés Felvevő típusa Tömeg kb. Egység *€ nettó

AGWXXX000100 »Egyoldalú« Euro köztes adapter mérleg 3000 kg Euronorm, kerekes és teleszkópos rakodó 135 kg Db. 2500,00

DIGITÁLIS 

TECHNIKA

DIGITÁLIS  

TECHNIKA

DIGITAL

DIGITAL

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
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Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

FZTXXX200040 Fliegl Hawk Universal Szett 2 900,00

FZTXXX200042 Fliegl Hawk Universal »Winter« Szett 3 500,00

FZTXXX200097 Jó érték-ár arányú kábel a Fliegl Hawk Universal »Winter« típushoz – a nyírószerkezet oldalán Db. 155,00

FZTXXX200099 Jó érték-ár arányú kábel a Fliegl Hawk Universal »Winter« típushoz – a vontató oldalán Db. 155,00

AGWXXX200300 Spirálkábel az analóg / Xpert / Hawk / Eagle kamerához – 7 pólusú Db. 173,60

Látom, amit 
te nem.

A Hawk Universal segítségével a vezető látja, amit különben 

nem látna: Az épületekből, istállókból, telkekről való 

kihajtáskor és a be nem látható kereszteződésekbe való 

behajtáskor széles betekintése van az oldalsó területre, és 

más közlekedésben résztvevőt vagy akadályt is hamarabb 

észlel. Ezáltal egyértelműen csökken a balesetveszély.

A kamerarendszer a kétoldalt felszerelt, 40°-os látószögű 

kamerával figyeli a bal, a jobb és a jármű előtti területet, 

és a képeket közvetlenül a vezetőfülkében lévő kĳelzőre 

továbbítja. A holttér a gyártó szerint ezáltal kizárt, a vezető 

pedig optimálisan megfigyelheti a forgalmat.

A Fliegl Hawk mellett számos érv szól: 

•  DLG tanúsítvánnyal – TÜV-engedély szerezhető

•  Megszünteti a holtteret, és beláthatóvá teszi a 

forgalmat

•  Robusztus ház – ellenáll az ütésnek és a rezgésnek

•  Nyomás-, víz- és porálló az IP 69 védelmi osztály 

szerint

• Beépített kamerafűtés 

• Opcionális: Tisztítóeszköz kamerához

A tanúsítvánnyal rendelkező forgalmi kamerarendszer

További in-

formációkért 
lásd

--------------------------

www.agro-center.de/ 

hawk/

A

CC B

Egy gyakorlati példa, amely a forgalmi kamerarendszert életmentőként 

mutatja be: az    itt a vezető aktív látómezőjét jelöli, a    a veszélyzónát,

amelyet a vezető nem képes belátni, a   pedig a kamerarendszer 

látómezőjét – a gyalogosokat, a kerékpárosokat és az autóvezetőket 

azonnal felismeri.

A B

C

ő f é ő é é éA Hawk a legkülönbözőbb felszerelési lehetőségek révén hihetetlenül

rugalmas. A kompakt felépítésének köszönhetően a használó a

kamerát a kívánt helyre szerelheti.

147*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

10



»SpeedCover« rakománytakaró rendszer
Cikksz. Megnevezés Hosszúsága Hosszúság max Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KPZHUB100150 »SpeedCover« rakománytakaró rendszer 4500 mm 11200 mm 100 kg Db. 2600,00

KPZHUB500140 »SpeedCover« F típusú rakománytakaró rendszer 8200 mm 10600 mm 100 kg Db. 3100,00

»TopLift light« rakománytakaró rendszer
Cikksz. Megnevezés Hosszúság Mértéke. *€ nettó

KPZHUB180031 »TopLift light« rakománytakaró rendszer 6400 mm Db. 4300,00

KPZHUB180032 »TopLift light« rakománytakaró rendszer 7400 mm Db. 4500,00

KPZHUB180033 »TopLift light« rakománytakaró rendszer 8400 mm Db. 4800,00

KPZHUB180034 »TopLift light« rakománytakaró rendszer 9400 mm Db. 5100,00

KPZHUB180035 »TopLift light« rakománytakaró rendszer 10400 mm Db. 5400,00

á íEszköz a szállított anyagok 

szóródása ellen

G bb á f lGyorsabb mozgási folyamató á óHidromotor a takaróháló

behúzására

»SpeedCover« rakománytakaró 

rendszer

A »SpeedCover« rakománytakaró rendszer 

helytakarékos, és majdnem minden pótkocsira 

felszerelhető (beállítás szükséges). Az összetolt 

fedőeszközhöz képest a SpeedCover feltekerő 

görgővel kényelmesen összetekerhető a járműről, 

így nem akadályozza a rakteret.

Műszaki adatok:

 » 4500 mm és 11 200 mm közötti hosszúságokra

 » PVC-háló 400g/m²

 » Hidraulikatömlők nélkül szállítjuk – kérjük, rendelje 

meg külön

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Hosszúság Egység *€ nettó

KPZHUB500012 Felszerelhető lemezkészlet a »SpeedCover« rakománytakaró rendszerhez, ASW esetén szükséges Készlet 270,00

KPZHUB500088 Csúszólécek görgőháló-vezetéshez 3000 mm Db. 80,00

Jellemzők: 

 » Egyszerű szerelés 

 » Hidraulikus meghajtás vagy mechanikus kezelés

»TopLift light« rakománytakaró 

rendszer

RendeRendeReR ndnnd éskoléskoéskoskosko adjdjr adr adjr adr ar a a ma megma mm a jájáájájá műrmű hmű hhrmű hosszáosszáát és s st és t és széleszéleszélességésssségésségésségségét!t

Jellemzők: 

 » Robusztus háló – optimális illeszkedés

 » Univerzális szerelőkészlet szállítva, beállítás 

szükséges

 » Kényelmesen, a vontatóról kezelhető

 » Jobbra és balra behajtható

 » A rakomány magas rázótölcsér esetén is 

optimálisan rögzített

 » Hidraulika csatlakozóval

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
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Szereletlen tekerős ponyva

Cikksz. Kivitel Hosszúság Szélesség
JOBB 

szemek száma és távolsága

BAL

szemek száma és távolsága
Mértéke. *€ nettó

KPZXXX180035 Tekerős ponyva, szereletlen 4700 mm 2545 mm 7 / 585 3 / 1230 Db. 480,00

KPZXXX180041 Tekerős ponyva, szereletlen 5200 mm 2545 mm 7 / 655 3 / 1400 Db. 480,00

KPZXXX180036 Tekerős ponyva, szereletlen 5400 mm 2545 mm 8 / 600 3 / 1465 Db. 480,00

KPZXXX180042 Tekerős ponyva, szereletlen 6200 mm 2545 mm 9 / 622 5 / 1040 Db. 580,00

KPZXXX180037 Tekerős ponyva, szereletlen 6500 mm 2545 mm 10 / 590 5 / 1100 Db. 580,00

KPZXXX180038 Tekerős ponyva, szereletlen 7500 mm 2545 mm 11 5 Db. 680,00

Tekerős ponyva, vázzal

Tekerős ponyva
Cikksz. Kivitel Hosszúság Szélesség Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KPZXXX180070 Komplett bővítőkészlet 4700 mm 2700 mm 125 kg Készlet 900,00

KPZXXX180072 Komplett bővítőkészlet 5200 mm 2700 mm 132 kg Készlet 900,00

KPZXXX180073 Komplett bővítőkészlet 5400 mm 2700 mm 135 kg Készlet 950,00

KPZXXX180074 Komplett bővítőkészlet 6200 mm 2700 mm 143 kg Készlet 1000,00

KPZXXX180076 Komplett bővítőkészlet 6500 mm 2700 mm 147 kg Készlet 1100,00

KPZXXX180075 Komplett bővítőkészlet 7500 mm 2700 mm 170 kg Készlet 1300,00

Emelőállvány billentős pótkocsihoz

Jellemzők:

 » Az állvány rögzítése az első oszlopokhoz csőkengyellel 

történik

 » Létrával

 » Univerzálisan utólagosan felszerelhető

Emelőállvány, billentős pótkocsihoz
Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

KPZXXX180006 kihúzható létrával 47 kg Db. 480,00

KPZXXX180020 kihajtható létrával 43 kg Db. 360,00

KiKiKiKivKivivKiK ititeitel:: kihkihkihiihihhhhúzhzhzhhú atóatatóatóa ó KivKivKivKivKKivKivKivKiKKivKiKiK viiteitei l: l: ::::: kihkkikihkikkihkihkikihkihkihajtaajajtajtaajtajtajtttajtajtj hathatathathatthhahhathhath th óóóóóóóóóóóóóó
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1
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Jellemzők: 

 » Minden billentős pótkocsihoz alkalmas, gyártmánytól 

és típustól függetlenül

 » Minden pótkocsihoz beállítandó (beállítás 

szükséges!)

 » Robusztus ponyva: a feszítőgumik gyorsan és 

könnyen nyithatók

 » A középső cső oldalra való lehajtása opcionálisan 

kialakítható

 » Szállítás kompletten változó háromszögcsúcsokkal 

előre és hátulra, csövek, ponyvakampók, szegecsek 

és minden, ami a komplett és biztos felszereléshez 

kell

 » Emelőállványok nélkül - kérjük, rendelje meg külön!



Átrakó csiga 3 méteres kivitelben 

Műszaki adatok:

 » Vezérlőeszközzel a csiga be- és kikapcsolásához

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Átrakó csiga 4 méteres kivitelben 

Műszaki adatok:

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

Az Az Az AAzAz átrátrtrtrátát akóakókóakóakóó cscscscsssigaigaigaigaigaiga mimimmmmmindendeddndenden bn bn bbbn billillillillentententententn ős ős ős ős ős pótpótpótpótpóp kockockockoccsirsirsirsira ea ea ea egysgysgysgysg zezerzerezere űenűenűenűennn fefefefefefeffelszlszlszszszlszereereereereee lhelhehheheheheető.ttőtő.őőtő. AA AAA kezkekezkezkezzeléeléeléléés ns nns ns ns nememmmemm járjárjárrrj  

fárfárfárfárrárradsaadsadssadsa sággággággággággggal.al.alalal.al.al. A A A AAA kivkivkivkivkivk etéetéettéetééetésisisis szöszöszöszösszög fg fg fg ffg g okookookookoookookozattzatzatzatzattazatzat nénénénénnénnn lkükülkükülkülkül áál ál ál állíllíllííllíthathathatható tó tótó a ka ka ka kaa kkka ötéötéötéötétéötééöö lcslcslcscssörlörlörlörllörllörlr ővővőveőveőveőveővel.l.ll..

Átrakó csiga 4 méter
Cikksz. Kivitel Csiga hossza Külső átmérő Szállítási teljesítmény Tömeg kb. Egység *€ nettó

AZKJFM000089 Nemesacél 4000 mm 154 mm 1,5 m³ / min. 180 kg Db. 3200,00

AZKJFM000090 Nemesacél 4000 mm 254 mm 4,8 m³ / min. 220 kg Db. 4500,00

Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység *€ nettó

AZKJFM900500 Alváz, szereléssel 7 kg Db. 135,00

A kA kA kiveivev téséssssst i ssi ssi si szögzögzögözögzögzög kkökökökökökk nnynnnnnnynnnn en beábeábeáeábeállíllílllíthathathaatót OpcOpccionionáliálisansanaa alalvázvázzalz

Jellemzők: 

 » Felszerelés két horoggal a rácsavarozáshoz

 » Kivitel: Teljesen horganyzott vagy nemesacél

 » Kötélcsörlővel a magasság beállításához

Jellemzők: 

 » Felszerelés közvetlenül a magtolóra

 » Kötélcsörlővel a magasság beállításához

 » Vezérlőeszközzel a csiga be- és kikapcsolásához

 » Kivitel: Nemesacél

 » mechanikusan behajtható – nagyobb biztonság a közúti 

forgalomban

4

1

3

1

4 4

333

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.
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Átrakó csiga 3 méter
Cikksz. Kivitel Csiga hossza Külső átmérő Szállítási teljesítmény Tömeg kb. Egység *€ nettó

AZKJFM000083 Teljesen horganyzott 3000 mm 154 mm 1,5 m³ / min. 130 kg Db. 1600,00

AZKJFM000087 Nemesacél 3000 mm 154 mm 1,5 m³ / min. 150 kg Db. 2800,00

ForoForrrFoForForFoFoFFFoFoFoFFFFooo gópgópóógópópgópóópgópgópgggó ántántántáánáááááá ononon keresztüll aaa

40040400404004000000000040040000000 x xxxxxxxxxxxx 303000000000030300033 030 mmmmmmmmm -es-es FlF iegegeegiegegegegggggggllllllll

magmagmaggmagmagaggtoolololtolltotoltololo óbaóbóbóbaóbabaóbaóbaóbaóbbaóóbóbóbaóóbaóóóóóbbaóóób tototooootttooototototoolhlhlhalhalhlhlhhalhlhhhlhhatótótótóó
Ø Ø 1ØØ 11111111545555445 mm – kkivivitel 

bbehajtajta ottott álállaplap tbotban

Ø 2Ø 22545455445 mm mm mm mm k– kkkkkk– kk– ki ii iiivivivviiiiviiviiviivitelteltteltelteleteltelteltetelteteeltellel bebebebebbebebebebebeb hhajhajhajhajajhajhhajhahajajahajhajtottottotottottttotto t át átt átt át át át áát áállaallallallallallal potpotpototpotpototpottbanbananbanbanbanbabanbabbbbannbanbann



Cikksz. Megnevezés Töltő automatika Szélesség Magasság Mélység Tömeg kb. Mértéke. *€ nettó

SBWXXX700131 VT 1.4 S elektromos sószóró 40 l 450 mm 600 mm 600 mm 18 kg Db. 800,00

VT 2.9 elektromos univerzális szóró

Fő használat: Köztes termények, trágya- és mikro 

granulátumok, fűfélék utóvetése, pelletmagvak, silózó 

anyagokhoz is 

Műszaki adatok:

 » Meghajtás 12 V-os motorral (170 W)

 » Szórásszélesség: 2-24 m (fokozat nélküli szabályozás)

Cikksz. Megnevezés Töltés tartalma Szélesség Magasság Mélység Tömeg kb. Egység *€ nettó

SBWXXX700130 VT 2.9 elektromos univerzális szóró 90 l 520 mm 600 mm 900 mm 26 kg Db. 760,00

ÁbrÁbrb ánánánnn hárhárhárompompompompmpompmpontonttonttontontontoo os ososos ooosoooss felfelfelfefefefelfelefellfe vevvevvevevvevevvevvevevevvevvvevőveőveővőveőveőveőveőveővő l (l (l (l (l ((((((((((fffelelelfelfelfelfelelfeleelfelfelelfee ár ár áráááár ár ár ár r ellellellellellelllelleleelelleellellellelle eenéenéenéenéenéenénéenéeeeeeenéeeene benbenbenbenbenbenbenbenbenbenbenenbenbennnneeb kakakakakakkkakaakkak phaphaphaphaphaphaphaphphaphaphapphapphaatótó)tó)tó)))ótó)tó)tótó)ttttó)tó))

Opcionálisan

hárompontos felvevővel

Cikksz. Megnevezés Egység *€ nettó

SBWXXX700135 Hárompontos felvevő, felső és alsó rúd felvevővel Db. 150,00

SBWXXX700136 Terelőlapok (terelőlemezek) a vetési szélesség korlátozásához, 3 részes Készlet 60,00

Általános tartozékok felár ellenében (a VT 1.4 S sószóróhoz és a VT 2.9 univerzális szóróhoz)

VT 1.4 S elektromos sószóró

Fő használat: Só, olvasztóanyag, köztes termények, 

trágya- és mikro granulátumok, fűfélék utóvetése, 

pelletmagvak, silózó anyagokhoz is.

Műszaki adatok:

 » Meghajtás: 12 V-os motor (110 W)

 » Szórásszélesség: 1-5 m (fokozat nélküli szabályozás)

Jellemzők: 

 » Szórótárcsák be/ki, Toló nyit/zár

 » Szórótányér fordulatszámának növelése/csökkentése

 » Kezelés vezérlőpulton keresztül menet közben

 » Elektromos meghajtású szórótárcsa állítható 

vetőkanalakkal

 » Tápkábel 3 m, eszközkábel 6 m

 » Felső rúd felszerelés (csap tartozékként kapható)

 » Keret triplex borítással: Horganyzás + KTL bevonat + 

porszórt bevonat

Jellemzők: 

 » Időt és pénzt takarít meg!

 » Szórótárcsák be/ki, Toló nyit/zár

 » Szórótányér fordulatszámának növelése/csökkentése

 » Műanyag tartály, 90 liter

 » Kezelés vezérlőpulton keresztül menet közben 

 » Elektromos meghajtású szórótárcsa állítható 

vetőkanalakkal

 » Porszórt bevonatú keret

 » Tápkábel 3 m, eszközkábel 6 m

151*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de

10



»Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez

Műszaki adatok:

 » Szélesség: 3000-12 000 mm

 » Önsúly: kb. 450-600 kg (szélesség szerint)

 » Szélesség szállítási helyzetben  

(7500-12 000 mm-es változat): 2550 mm

 » Magasság (7500 mm-es változat): 3000 mm szállítási 

helyzetben

 » Magasság (9000-12 000 mm-es változat): 3750 mm szállítási 

helyzetben

 » Két kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Egy egyszeres működésű csatlakozó visszafolyóval  

(felár ellenében elektr. szelep)

Jellemzők: 

 » A tömlőcsatlakozók a csigadoboz teljes szélességében el 

vannak osztva, így a hígtrágya útja rövid

 » A rugóacél különleges hajlásának köszönhetően ideálisan 

illeszkedik a talajhoz

 » Az elosztók önsúlya csekély, így kisebb tartályokhoz alkalmasak

 » Könnyű szerelés minden tartálynál – a gyártótól függően

 » Utólag könnyen felszerelhető – öregebb tartályok esetén sincs 

szükség a tengely eltolására

 » A legjobb illeszkedés a talajra beépített emelkedő-

kiegyenlítővel, és minden vontatótalpra azonos nyomás 

nehezedik

 » A hígtrágya közvetlenül a vázban folyik, amelybe egy 

csigadoboz van beépítve (nincs szükség további tömlőre)

 » Csiga és teknő nemesacélból, a váz teljesen horganyzott

 » Nincs eltömődés, mivel a csigák menet előre-hátra forognak, 

ezáltal darabolják a szálakat

 » Idegentest-tároló mechanikus nyílással – kérésre hidraulikus

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység *€ nettó

GFZUSG100420 »Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez 3 méter Db. 10 000,00

GFZUSG100430 »Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez 6 méter Db. 14 500,00

GFZUSG100440 »Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez 7,5 méter Db. 16 500,00

GFZUSG100450 »Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez 9 méter Db. 18 000,00

GFZUSG100460 »Compact« ejtőcsöves terítő egység utólagos felszereléshez 12 méter Db. 22 500,00

GFZUSG100418 Nyomáskövető szelep Db. 1 200,00

GFZUSG100417 Támkerék készlet Készlet 1 500,00

*Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, műszaki változtatások és ármódosítások jogát.

Az utánnyomás még kivonat formájában sem engedélyezett. Árak EX WORKS Kastl. Friss hírekért látogasson el ide: www.agro-center.de
152

Adapter, rakománytakaró rendszerek és tartozékok

10

12 m Compact elosztó 9 m Compact elosztó 7,5 m Compact elosztó 6 m Compact elosztó

Nézze meg a videót



Általános tartozék felár ellenében
Cikksz. Megnevezés Mértéke. *€ nettó

GELBIN100019 Felár kardántengelyre Db. 200,00

SRWFLI000550 Felár - hidraulikusan behajtható, 1 kettős működésű csatlakozó szükséges Db. 470,00

SRWFLI000555 Keverőkosár – csatornakeveréshez, Ø 500 mm keverőlapáthoz Db. 530,00

SRWFLI000560 Keverőkosár – csatornakeveréshez, Ø 600 mm keverőlapáthoz Db. 590,00

SRWFLI900050 Felár Ø 600 mm keverőlapátra (a legnagyobb keverési teljesítmény érdekében – 100 LE feletti vontató szükséges), a szállítás Ø 600 mm-rel 

történik Ø 500 mm helyett

Db. 210,00

Vontató keverőszerkezet

A kiváló minőségű króm ötvözet és a tömítés révén nem érzékeny a szennyeződésre.

 » A hárompontos hidraulikába való beakasztáshoz (Kat. II). 

 » Már 550 x 700 mm ároknyílás esetén használható. 

 » Szükséges erőigény: min. kb. 60 LE. 

 » Háromlemezes nyomólapát 500 mm lapátátmérővel.

NyiNyiiNy tottottottott ét ét éttt s zs zs zzártártártá árárkokkokkokokkokkokkhozhozhozhohhhoho hahahahhaahasznsznsznsznszns álhálhálhálhálhlhllhatóatóatót !!!

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Hosszúság Tömeg kb. Egység *€ nettó

SRWFLI300000 Vontató keverőszerkezet 3000 mm 140 kg Db. 2000,00

SRWFLI400000 Vontató keverőszerkezet 4000 mm 150 kg Db. 2050,00

SRWFLI500000 Vontató keverőszerkezet 5000 mm 170 kg Db. 2100,00

SRWFLI600000 Vontató keverőszerkezet 6000 mm 200 kg Db. 2150,00

153*   Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, méret- és műszaki változtatások és ármódosítások jogát. 
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Hidraulikus kikötőeszköz 

a turbótöltővel felszerelt 

szippantókocsihoz

Ez az eszköz problémamentesen csatlakoztatható 

turbótöltőinkhez. Ügyeljen arra, hogy a kikötés 

csak a turbótöltővel együtt lehetséges! A csomag a 

turbótöltőt nem tartalmazza.

Cikksz. Megnevezés Kivitel Egység *€ nettó 

GFZXXX800569 Kikötőszerkezet 6” hidr. horganyzott (turbótöltő nélkül) Db. 2950,00

GFZXXX800660 Kikötőszerkezet 8” hidr. horganyzott (turbótöltő nélkül) Db. 3050,00

GFZXXX800661 Kikötőszerkezet 10” hidr. horganyzott (turbótöltő nélkül) Db. 3600,00

Cikksz. Kivitel Típus Nagyság Egység *€ nettó 

GFZXXX800190 Felszerelés bal oldalra 460 D 6" Db. 2400,00

GFZXXX800193 Felszerelés jobb oldalra 460 D 6" Db. 2400,00

GFZXXX800191 Felszerelés bal oldalra 460 D 8" Db. 2500,00

GFZXXX800192 Felszerelés jobb oldalra 460 D 8" Db. 2500,00

A „Fliegl” turbótöltői minden szippantókocsira felszerelhetők 4 csavarral a szívócsonk 

szívókarimája fölé. Több mint 20 kW-os nagynyomású és tartósan nagyteljesítményű 

ipari hidromotorral van felszerelve. Ezen új nagy térfogató kivitel révén egy 150 mm Ø-jű 

szívócső kb. 4 m szívásmagasság esetén kb. 6000 l/perc szívásteljesítményt ér el. 

A kompresszor ezzel az új változattal kikapcsolható, amint a hígtrágya a turbótöltőben 

van, ezáltal kíméli azt. A töltő a tartályba nyomja a trágyát, és a tartályt szellőztetni kell. 

Ezáltal kisebb a kopás, és a tartály sűrű trágya esetén is teljesen megtelik. A szivattyú 

menet közben is be- és kikapcsolható. (kettős csapágyazás, hidromotor kívül). A 

csomag tartozékok nélkül tartalmazza a turbótöltőt.

Figyelem! 100%-os szívóteljesítmény csak úgy garantálható, ha az olajteljesítmény 

legalább 50 liter. Hidraulikakomponensekkel együtt.  

Tartályra szereléskor 6”-os turbótöltő esetén rendeljen 6” - 8”-os könyököt. 

Turbótöltő »460 D típusú« szippantókocsihoz

Ábrán balra szerelt gyorscsatlakozóval
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Az Agro-Center Kastlban — a központ! 

Minden itt kezdődött. A Kastlban található Maierhofban id. Josef Fliegl 1974-ben megalapította a Fliegl céget. Az évek 

során a következő eredményeket értük el: A kezdeti udvar mára 10 hektáros gyártó- és raktárterületté nőtte ki magát, 

és ez folyamatosan bővül. Évente 10 000 felépítmény hagyja el az Agro-Centert és kerül értékesítésre a világ minden 

táján. Eközben több mint 120 alkalmazott dolgozik nálunk motiváltan a családi vállalkozás növekedése érdekében.

Fliegl Agro-Center Ost GmbH 
Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Tel.: +49 (0) 36482 / 8641-66

Fax: +49 (0) 36482 / 8641-99

E-mail: sylvia.stanko@fliegl.com

Fliegl Agro-Center West GmbH 
Südstraße 35

D-48477 Dreierwalde

Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-0

Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-99

E-mail: info.west@agro-center.de

AGRO-CENTER KASTL
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Végellenőrzés, szállítás és logisztika 17 000 m²

Felszerelhető eszközök raktára 1000 m²

Fő raktár 10 000 m²

Értékesítés 2 500 m²

Magas polcos raktár 3 500 m²

Raktárterület 15 000 m²

Oldallemez raktár 2 000 m²

Végszerelés 2 700 m²

Fejlesztőcsarnok 15 000 m²

Összeállítás és hegesztés acélraktárral 4 000 m²

Lézercsarnok 1 500 m²

Trágyázó eszközök összeszerelő csarnoka 1000 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

Elérhetőségünk: 
Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1, D-84556 Kastl

Tel.: +49 (0) 8671 / 9600-440

Fax: +49 (0) 8671 / 9600-701

E-mail: info@agro-center.de

Web: www.agro-center.de
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1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

D-84556 Kastl

Tel.: +49 (0) 8671/9600-440  
Fax: +49 (0) 8671/9600-701

e-mail: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf 

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0

Fax: +49 (0) 86 31 307-550

e-mail: info@fliegl.com

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 1“ 

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Tel.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

e-mail: triptis@fliegl.com

7 Fliegl Agro-Center Ost GmbH

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Tel.: +49 (0) 36482/8641-84 vagy 66

Fax: +49 (0) 36482/8641-99

e-mail: sylvia.stanko@fliegl.com

8 Fliegl Agro-Center West GmbH 

Südstraße 35

48477 Dreierwalde

Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0

Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99

e-mail: info.west@agro-center.de

3 Fliegl Kft.

Pillingerpuszta

H-9151 Abda, Magyarország

Tel.: +36 (0) 9655/3300

Fax: +36 (0) 9655/3316

e-mail: info@fliegl.hu

6 Fliegl Ibérica S.L.

Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10

E-08720 Vilafranca del Penedès . Barcelona (Span-

yolország)

Tel.:  +34 (0) 93 817/54 90

Fax: +34 (0) 93 817/54 81

e-mail: fliegl@fliegl-iberica.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH „Werk 2“

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Tel.: +49 (0) 36482/830-0

Fax: +49 (0) 36482/830-60

e-mail: triptis@fliegl.com

www.fliegl.com

Impresszum

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

84556 Kastl

Telefon: +49 (0) 8671/9600-440

Telefax: +49 (0) 8671/9600-704

E-mail: info@agro-center.de

Internet: http://www.agro-center.de

Képviseletre jogosult ügyvezető:

Angelika Fliegl

Cégbíróság: Amtsgericht Traunstein 

Cégjegyzékszám: HR 3108

Közösségi adószám az általános forgalmi adóról szóló 

törvény 27 §-a szerint: DE814753955

Tartalomért felelős az MDStV törvény 10 § 3. bek. szerint:

Angelika Fliegl

Általános Üzleti Feltételek (ÁÜF) megtalálhatók itt:

https://agro-center.de/agb

A Fliegl vállalatcsoport - szilárd együttműködés



Tökéletes megoldások a mezőgazdaság számára

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 · D-84556 Kastl

Internet: www.agro-center.de

E-mail: verkauf@agro-center.de 
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Fliegl Abda Gépgyártó Kft. Pillingerpuszta

H-9151 Abda, Magyarország

Telefon: +36 (0) 96 553 300

Telefax – értékesítés: +36 (0) 96 553 316

E-Mail: info@fliegl.hu


