KATALOG
MASZYN ROLNICZYCH

THE POWER
OF MACHINE

Firma KROZMET obecna jest na rynku od 2009 roku. Zbudowała swoją silną markę,
działając m.in. w branży transportu technologicznego, recyklingu oraz urządzeń dla rolnictwa,
inwestując w nowoczesny i funkcjonalny design oparty na potrzebach klientów.
Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym gwarantującym dokładność i wysoką
jakość wykonania produktów i usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jest zaufanym
partnerem biznesowym realizującym najbardziej wymagające projekty.
W strukturze firmy znajdują się trzy submarki dedykowane:

Skupia się na rynku maszyn dla rolnictwa chrakteryzujących
się nowoczesnym wzornictwem, wytrzymałością oraz
funkcjonalnością w użyciu.

NASZE WARTOŚCI

Oferuje maszyny i urządzenia do transportu technologicznego
(przenośniki taśmowe, rolkowe, zgrzebłowe, elewatory,
redlowe, itp.) oraz konstrukcje stalowe. Realizuje kompleksowo
projekty (wymyśl-zaprojektuj-wykonaj-uruchom), a także
wykonuje pojedyncze urządzenia. Posiada mobilny serwis
maszyn i urządzeń oraz bogatą bazę części zamiennych.

DESIGN
To dla nas sposób myślenia i prowadzenia firmy, który opiera
się na rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb
klientów. Design łączymy z technologią dzięki czemu
otrzymujemy wysoką jakość wykonania oraz funkcjonalność
produktów i usług, które są najważniejszymi wartościami
dla naszych odbiorców.

SOLIDNOŚĆ
Podstawą naszych produktów i realizacji są solidne i mocne
materiały oraz wysoka jakość wykonania dzięki czemu dostarczamy naszym klientom niezawodne maszyny i urządzenia
oraz wysoką jakość świadczonych usług.

DOŚWIADCZENIE
Mamy za sobą wiele najróżniejszych realizacji dla klientów
z różnych branż i zmierzyliśmy się z niejednym wyzwaniem.
Dzięki doświadczonemu zespołowi i możliwościom
technologicznym jesteśmy w stanie sprostać największym
wymaganiom i dostarczyć niezawodne rozwiązania naszym
klientom.

Dedykowana branży waste & recycling oferuje linie
technologiczne przeznaczone do recyklingu odpadów.
Dotychczasowe realizacje gwarantują zaspokojenie
potrzeb najbardziej wymagających klientów.

Wszystkie obszary działalności firmy wspierane są doświadczeniem profesjonalnego zespołu,
wysoką jakością oraz niezawodnością wykonania. W trakcie użytkowania do dyspozycji jest
serwis, działający na terenie całego kraju.

RODZINA MASZYN
ROLNICZYCH
KROZMET FARMER
Zgodnie z trendami panującymi w rolnictwie, marka KROZMET
FARMER oferuje profesjonalne, funkcjonalne i bezpieczne
rozwiązania. Dzięki nim pomaga chronić środowisko, zdrowie
użytkowników i jednocześnie poprawiać wyniki finansowe
gospodarstwa, zapewniając wyższą wydajność. Zaprojektowane urządzenia ułatwiają i przyspieszają pracę rolnikom przy
jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, oferując nowoczesny
design oparty na realnych potrzebach użytkowników. Rolnicze
tradycje i wieloletnia praca w gospodarstwie rolnym jednego
z założycieli firmy KROZMET oraz wysoki potencjał technologiczny pozwoliły na połączenie praktycznej wiedzy z wysoką
technologią. Współpraca w interdyscyplinarnym zespole

projektowym zaowocowała powstaniem niezawodnych maszyn
i urządzeń dedykowanych rolnictwu.
W ofercie znajduje się innowacyjny wózek transportowy do
bel, samozaładowcza owijarka do bel z przednim załadunkiem,
przenośnik ślimakowy oraz 6 urządzeń osprzętu do ładowaczy
czołowych i ładowarek teleskopowych (otwierana łyżka
do materiałów sypkich, krokodyl-chwytak, łyżko-krokodyl,
łyżko-krokodyl Hard, widły do balotów, chwytak do balotów).
Podczas ich projektowania najważniejsza była użyteczność
i niezawodność rozwiązań oraz nowoczesne wzornictwo.

NOWOCZESNE WZORNICTWO
Linia stylistyczna inspirowana skrzydłami samolotu. Nigdzie
dotąd niespotykane kształty i prostopadłe przegięcia blachy
zastosowane w konstrukcjach nadają wyjątkowego charakteru
wzorniczego całej rodzinie maszyn.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE
Wykonane z solidnych materiałów podwyższających wytrzymałość i żywotność urządzeń. Mocne siłowniki, wzmocnienia
zębów i konstrukcji oraz wysoka jakość wykonania.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW
Proponowane rozwiązania minimalizują koszt paliwa oraz czas
pracy, ograniczając liczbę niezbędnych podjazdów podczas
zwożenia i przewożenia materiałów, umożliwiają maksymalne
wykorzystanie miejsca składowania, przyspieszają proces
transportu na polu i w gospodarstwie, zapewniają długą
żywotność, nie wymagają serwisowania.

PROSTE I NIEZAWODNE
1
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Stworzone do wykonania konkretnych zadań; zastosowano
optymalne i niezawodne konstrukcje, wytrzymałe materiały,
proste podłączenie i przezbrojenie.

3

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE
Do pracy zarówno w małych, średnich jak i dużych gospodarstwach. Sprostają najbardziej wymagającym użytkownikom.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Elementy eksploatacyjne są ogólnodostępne. Dzięki temu
unikamy zbędnych przestojów w pracy.
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RODZINA MASZYN ROLNICZYCH
KROZMET FARMER
8

9

1

WÓZEK TRANSPORTOWY DO BEL

2 OWIJARKA DO BEL
3 ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW SYPKICH

7

4 KROKODYL- CHWYTAK
5 ŁYŻKO-KROKODYL
6 ŁYŻKO-KROKODYL HARD
7 WIDŁY DO BALOTÓW
8 CHWYTAK DO BALOTÓW
9 PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY

Maszyna zaprojektowana z myślą o zaoszczędzeniu czasu
i zmniejszeniu kosztów kolekcjonowania, transportu i załadunku podczas zwożenia bel z pola. Proponowane rozwiązanie
umożliwia grupowanie bel za prasą jednocześnie po dwie
obok siebie. Dzięki temu w trakcie zwożenia bel z pola podczas
jednego podjazdu ładowane są dwie bele naraz skracając czas
operacji i optymalizując koszty paliwa.
Rozwiązanie jest kompatybilne z różnymi markami dostępnych
na rynku pras. Wysoka jakość wykonania i solidna konstrukcja
zapewniają bezawaryjne użytkowanie. Aby zapewnić ciągłość
prac polowych i zapobiec przestojom, użyto powszechnie
dostępnych części, a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne
umożliwiają łatwą i samodzielną wymianę.

Praca wózka jest automatyczna i nie wymaga ingerencji operatora. Za sterowanie odpowiada wysokiej jakości sterownik
firmy IFM, wiodącego producenta sterowników do maszyn
rolniczych. Wózek posiada panel sterujący z wyświetlaczem,
umieszczony w kabinie ciągnika, wizualizujący stan załadunku,
upraszczając jego obsługę.
Maszynę cechują nowoczesny design oraz proste i niezawodne
rozwiązania. Wyróżnikiem m.in. jest nigdzie dotąd niespotykana linia stylistyczna inspirowana skrzydłami samolotu.
Kształt i prostopadłe przegięcia blachy nadają wyjątkowego
charakteru. Szerokie ogumienie i zaprojektowane błotniki
ułatwiają pracę w podmokłym terenie. Wymiary maszyny i jej
oznakowanie zapewniają łatwe i bezpieczne przemieszczanie
drogami publicznymi.

INNOWACYJNY
WÓZEK TRANSPORTOWY
DO BEL MX-1800

WÓZEK TRANSPORTOWY
DO BEL MX-1800
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Grupowanie za prasą bel po dwie, jedna za drugą
Wysoka jakość wykonania
Przystosowany do pracy z każdą prasą zwijającą
Szybkie podłączenie do pracy
Szerokie ogumienie
Praca automatyczna
Części zamienne są ogólnodostępne

INNOWACYJNOŚĆ
Nowe rozwiązanie umożliwiające grupowanie bel za prasą
jednocześnie po dwie obok siebie, dzięki czemu podczas
zwożenia w trakcie jednego podjazdu ładujemy dwie bele
naraz. Rozwiązanie kompatybilne z różnymi markami pras.

NOWOCZESNE WZORNICTWO

DANE TECHNICZNE:
Długość: 3546 mm
Szerokość: 2880 mm
Masa: 680 kg
Ładowność: 1800 kg
Bele o średnicy od 750 mm do 1800 mm
Oświetlenie do poruszania się po drogach
publicznych

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu,
oparty na przegięciach blach zwiększających ich wytrzymałość.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE
Solidne materiały i przemyślana konstrukcja zapewniają
wytrzymałość i niezawodność rozwiązania. Wysoka jakość
wykonania, szerokie ogumienia ułatwiają pracę w podmokłym terenie, a błotniki chronią przed zabrudzeniem.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW
Układanie bel po dwie za prasą zmniejsza na polu liczbę
operacji podjeżdżania i kolekcjonowania. Dzięki temu
zwiększamy wydajność pojedynczej operacji i podnosimy
wydajność dnia pracy operatora. To bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa, komponentów
układu napędowego ładowarki bądź ciągnika (sprzęgła,
hamulce) oraz przyspieszenie prac.

PROSTE I NIEZAWODNE
Optymalne rozwiązania konstrukcyjne, wymiary i oznakowania zapewniają bezpieczne przemieszczanie się drogami
publicznymi. Wysokiej klasy komponenty przekładają się
na niezawodność.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE
Przystosowane do pracy z różnymi prasami zwijającymi.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wykorzystane części eksploatacyjne są komponentami
ogólnodostępnymi, dzięki temu unikamy zbędnych
przestojów w pracy.

SAMOZAŁADOWCZA
OWIJARKA DO BEL QX-2
Prosta i łatwa w utrzymaniu maszyna w gamie produktów
dedykowanych dla rolnictwa. Nowoczesne wzornictwo oraz
rozwiązania ułatwiające obsługę przyspieszają prace w gospodarstwie, minimalizując koszty wytwarzania przy jednoosobowej obsłudze. Uniwersalne zastosowanie dzięki możliwości
pracy zarówno na polu jak i stacjonarnie w gospodarstwie
z wykorzystaniem agregatu hydraulicznego.

Owijarka posiada licznik owinięć z sygnalizacją świetlną
i dźwiękową, możliwe jest też zaprogramowanie liczby owinięć.
Dodatkowy magazyn na folię zabezpiecza potrzebny zapas
folii do pracy. Aluminiowe rolki w podajniku folii zapewniają
wstępny naciąg folii, szczelność i odpowiednią jej przyczepność
podczas owijania. Uniwersalny podajnik folii umożliwia zastosowanie folii od 0,5 do 0,75.

Owijarka posiada dodatkowy stopień ułatwiający obsługę
maszyny. Wyposażona jest w sterowanie hydrauliczne ręczne
lub automatyczne za pomocą sterownika, dzięki któremu
zyskujemy na czasie. Możliwość bezpośredniego zagregowania
z prasą zwijającą, umożliwiając jednoczesne zwijanie i owijanie
beli w jednym przejeździe roboczym, znacząco przyspiesza cały
proces. W przypadku pracy z ciągnikiem na polu możliwe jest
owijanie jednej beli, podczas gdy druga czeka na ramieniu
załadowczym. Dzięki temu możliwe jest zwożenie i jednoczesne
składowanie w tym samym miejscu, usprawniając późniejszy
załadunek i transport.

Przewody owijarki zostały poprowadzone w osłonie chroniącej
przed potencjalnymi uszkodzeniami. Hydraulicznie składany
i rozkładany dyszel do transportu ułatwia i przyspiesza pracę.
Użyte szybkozłącza hydrauliczne gwarantują szybkie podłączenie lub przezbrojenie do innych prac. Owijarka standardowo
wyposażona jest w zaczep obrotowy z okiem. Szerokie ogumienie umożliwia pracę na terenach podmokłych i torfowych,
a błotniki zabezpieczają owijarkę przed zabrudzeniem podczas
jazdy na podmokłym terenie. Widoczne oświetlenie zapewnia
bezpieczeństwo zarówno podczas pracy jak i przemieszczania.

Owijarka wyposażona jest w stawiacz bel, dzięki któremu
bele możemy położyć lub postawić. Wyposażenie w płynną
regulację prędkości stołu obrotowego pozwala na utrzymanie
prędkości owijania beli niezależnie od obrotów silnika ciągnika.
Zastosowanie pięciu pasów obracających belę usprawnia
obracanie każdej beli podczas owijania.

SAMOZAŁADOWCZA
OWIJARKA DO BEL QX- 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Możliwość zagregowania z prasą i jednoczesne zwijanie
i owijanie beli w jednym przejeździe roboczym
Czołowy załadunek
Zastosowanie pięciu pasów obracających
Możliwości pracy zarówno na polu jak i stacjonarnie
Płynna regulacja prędkości stołu obrotowego
Dodatkowy zasobnik na folię
Dodatkowy stopień do wymiany folii
Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
Części zamienne są ogólnodostępne

NOWOCZESNE WZORNICTWO
Nowoczesny design inspirowany skrzydłami samolotu.
Zaprojektowano dodatkowy stopień ułatwiający obsługę
maszyny.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE
Wykonana z solidnych materiałów, wysoka jakość wykonania
i niezawodność.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

DANE TECHNICZNE:
Długość: 5798 mm
Szerokość: 2400 mm
Wysokość całkowita: 2613 mm
Masa: 1555 kg
Zapotrzebowanie na moc: 35 kW
Zalecana wydajność pompy ciągnika: od 25 l/min

Do jej obsługi potrzebny jest jeden operator. Czołowy załadunek owijarki pozwala na sprzęgnięcie bezpośrednio z prasą,
umożliwiając jednoczesne zwijanie i owijanie beli w jednym
przejeździe roboczym. Ma to istotny wpływ na przyspieszenie
całego procesu. Podczas owijania jednej beli, druga czeka
na ramieniu. Dzięki temu składowanie w tym samym miejscu
większej liczby owiniętych bel przyspiesza późniejszy załadunek i transport z pola. Dodatkowy zasobnik na folię.

PROSTE I NIEZAWODNE
Sprawdzone i niezawodne rozwiązania. Sterowanie hydrauliczne z czterema dźwigniami: załadunek, obrót, wyładunek,

odcinanie folii lub sterowanie automatyczne, dzięki któremu
zyskujemy na czasie. Hydraulicznie składany i rozkładany
dyszel do transportu ułatwia i przyspiesza pracę. Wykorzystane
szybkozłącza hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste przezbrojenie, zagregowanie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE
Możliwości pracy zarówno na polu jak i stacjonarnie w miejscu
gospodarstwa z wykorzystaniem agregatu hydraulicznego
z napędem elektrycznym. Owijarka wyposażona jest w płynną
regulację prędkości stołu obrotowego, dzięki czemu prędkość
owijania beli jest niezależna od prędkości obrotowej silnika
ciągnika. Zastosowanie pięciu pasów zmniejsza możliwość
poślizgu beli podczas owijania. Standardowo wyposażona
w zaczep obrotowy z okiem. Zastosowanie folii od 0,5 do 0,75.
Szerokie ogumienie umożliwia pracę na terenach podmokłych
i torfowych, a błotniki zabezpieczają owijarkę przed zabrudzeniem podczas jazdy na podmokłym terenie.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę
bez zbędnych przestojów w pracy.

OTWIERANA ŁYŻKA
DO MATERIAŁÓW SYPKICH
LX-1200
Przemyślana konstrukcja zapewniająca skuteczną i wydajną
pracę, połączona z nowoczesnym designem, to cechy łyżek
KROZMET FARMER do materiałów sypkich. W konstrukcji
wykorzystano materiały o podwyższonej wytrzymałości.
To w połączeniu z solidnym wykonaniem gwarantuje
najwyższą jakość produktu. W projekcie uwzględniono
możliwość osiągnięcia maksymalnej możliwej wysokości
załadunku przy pracy ciągnika z ładowaczem.
Konstrukcja rozchylonych boków szufli umożliwia nabieranie
materiałów przy samej krawędzi zbiorników, dzięki czemu
użytkownik może precyzyjniej, a co za tym idzie efektywniej,
nabierać sypkie materiały. Łyżka posiada nóż boczny.
Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje
sztywności przy pracy w ciężkich warunkach. Dzięki zastosowaniu mocnych siłowników łyżka jest otwierana i wysypuje
materiał bez konieczności przechylania. Rozwiązanie to powoduje, że punkt załadunku może być o wiele wyższy, co ułatwia
pracę ładowaczem czołowym na ciągniku. Otwieranie szufli
zamiast jej przechylanie pozwala również maksymalizować
objętość przenoszonego materiału.
Lemiesze zostały wykonane z trudnościeranej blachy HARDOX
HB 500, a zastosowane podwójne dno dodatkowo wzmacnia
konstrukcję łyżki. Możliwość pracy zarówno z ciągnikiem jak
i ładowarką teleskopową zapewnia jej uniwersalność zastosowania. Użyte szybkozłącza hydrauliczne gwarantują szybkie
podłączenie. Przewidziano mocowanie za pomocą Euroramki,
która została dodatkowo wzmocniona, zwiększając wytrzymałość mocowania. Zastosowano powszechnie dostępne siłowniki
oraz przewody elastyczne, dzięki czemu możliwa jest szybka,
łatwa i samodzielna wymiana bez konieczności zbędnych
przestojów w pracy. Zaprojektowana górna osłona-zderzak
chroni hydraulikę dwóch siłowników oraz dodatkowo zapobiega wysypywaniu się materiału podczas transportu.

OTWIERANA ŁYŻKA
DO MATERIAŁÓW SYPKICH
LX-1200
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Otwierana łyżka, dzięki czemu osiągamy maksymalną
wysokość rozładunku bez konieczności jej przechylania
Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
Trzy lemiesze HARDOX HB 500
Podwójne dno
Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja
Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
Możliwość pracy zarówno z ciągnikiem jak i ładowarką
teleskopową
Części zamienne są ogólnodostępne

NOWOCZESNE WZORNICTWO
Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu.
Przegięcia blach zwiększają wytrzymałość i sztywność
konstrukcji.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE
Wykonane z solidnych i mocnych materiałów zwiększających wytrzymałość i żywotność. Lemiesze wykonane
z trudnościeranej blachy HARDOX HB 500. Zastosowano
podwójne dno, dodatkowo wzmacniając konstrukcję łyżki.
Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje
sztywność przy pracy w ciężkich warunkach. W konstrukcji
zastosowano materiały o podwyższonej wytrzymałości.
To w połączeniu z solidnym wykonaniem gwarantuje
najwyższą jakość produktu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW
Otwieranie łyżki zwiększa możliwości maszyny, na której
jest zamontowana, dzięki położeniu punktu wysypy
maksymalnie wysoko.

PROSTE I NIEZAWODNE
Siłą konstrukcji i jej niezawodności zarazem jest jej prostota.
Szybkozłącza hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste
podłączenie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE
Możliwość pracy zarówno z ciągnikiem jak i ładowarką
teleskopową. Mocowane za pomocą Euroramki, która
została dodatkowo wzmocniona by zwiększyć wytrzymałość
mocowania.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę
bez zbędnych przestojów w pracy.

DANE TECHNICZNE:
Szerokość: 1932 mm
Wysokość: 1412 mm
Masa: 596 kg
Objętość: 1,5m3
Ładowność: 1200 kg
Lemiesz trudnościeralny ze stali Hardox HB 500
Podwójne dno
Siłownik 2szt.

KROKODYL- CHWYTAK
KX-1200
Przemyślana konstrukcja połączona z nowoczesnym designem
to cechy chwytaka, zwanego powszechnie krokodylem. Konstrukcja zapewnia skuteczną i wydajną pracę. Zaprojektowana
i przemyślana geometria konstrukcji umożliwia maksymalne
podjechanie pod samą ścianę także w pozycji otwartej, a przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową.
Dzięki konstrukcji opartej na przegięciu blach uzyskano wyższą
wytrzymałość na zginanie bocznych kłów zabezpieczających
materiał przed wypadaniem. Zagęszczony rozstaw zębów
umożliwia przenoszenie bardziej sypkich materiałów oraz
zmniejsza jednostkowe obciążenie na każdy ząb, wydłużając
żywotność.
Wysoka jakość wykonania oraz solidne materiały podwyższają
wytrzymałość. Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje sztywności przy pracy w ciężkich warunkach.
Dwa mocne hydrauliczne siłowniki zapewniają pewny zacisk
przenoszonych materiałów. Siłowniki zostały ukryte pomiędzy
grubymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich podłączenia
są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając
długą żywotność narzędzia. Wykorzystane szybkozłącza
hydrauliczne gwarantują łatwe podłączenie.

Chwytak jest zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie do
pracy z ładowaczami czołowymi bądź ładowarkami teleskopowymi. Miejsce mocowania chwytaka do tura zostało dodatkowo wzmocnione. Zastosowano szeroko dostępne siłowniki
oraz przewody elastyczne, dzięki czemu możliwa jest szybka
i samodzielna wymiana bez konieczności zbędnych przestojów
w pracy.

KROKODYL- CHWYTAK
KX-1200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Wyższa wytrzymałość na zginanie bocznych kłów
Zagęszczony rozstaw zębów
Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość
załadunkową
Możliwość podjechania do samej ściany z otwartym
chwytakiem
Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja
Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
Uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi
oraz ładowarkami teleskopowymi czy czołowymi
Części zamienne są ogólnodostępne

NOWOCZESNE WZORNICTWO

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu.
Geometria konstrukcji umożliwia maksymalne podjechanie
pod samą ścianę w pozycji otwartej.

Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową.
Mocniej zagęszczony rozstaw zębów umożliwia przenoszenie
bardziej sypkich materiałów oraz zmniejsza jednostkowe
obciążenie na każdy ząb, zwiększając ich trwałość. Boczne kły
zabezpieczają materiał przed wypadaniem.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

DANE TECHNICZNE:
Szerokość robocza: 2000 mm
Masa: 385 kg
Ładowność: 1200 kg
Objętość: 1,5 m3
Liczba zębów dolnych: 11 sztuk
Liczba zębów górnych: 11 sztuk
Liczba siłowników hydraulicznych: 2 sztuki
Długość zębów górnych 665 mm
Długość zębów dolnych 898 mm

Wykonane z solidnych i mocnych materiałów zwiększających
wytrzymałość i żywotność urządzenia. Konstrukcja wysokiej
jakości wykonania. Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona
konstrukcja nadaje sztywności przy pracy w ciężkich warunkach. Dwa mocne hydrauliczne siłowniki zapewniają pewny
zacisk przenoszonych materiałów. Siłowniki zostały ukryte
pomiędzy grubymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich
podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem,
zapewniając długą żywotność narzędzia. Dzięki konstrukcji
opartej na przegięciu blachy uzyskano wyższą wytrzymałość
na zginanie bocznych kłów.

PROSTE I NIEZAWODNE
Proste i niezawodne rozwiązanie, użyte szybkozłącza hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste przezbrojenie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE
Przeznaczony do pracy z ładowaczami czołowymi oraz
ładowarkami teleskopowymi bądź czołowymi. Mocowane
za pomocą Euroramki, która została dodatkowo wzmocniona.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę
bez zbędnych przestojów w pracy.

ŁYŻKO-KROKODYL
LKX-1200
To produkt wysokiej jakości, solidnie wykonany i zapewniający dobre efekty pracy. Do jego konstrukcji użyto mocnych
materiałów, a elementy konstrukcji wzmocniono wewnętrznie
i zewnętrznie. Dzięki temu uzyskano wyższą sztywność przy
pracy w ciężkich warunkach. Lemiesz został wykonany z trudnościeranej blachy HARDOX HB 500. Zastosowano dodatkowe
ślizgi, dzięki czemu zwiększono trwałość urządzenia.
Zaprojektowana geometria konstrukcji umożliwia maksymalne
podjechanie pod samą ścianę także w pozycji otwartej, a przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową.
Zagęszczony rozstaw zębów kutych umożliwia przenoszenie
mocniej rozdrobnionych materiałów. Łyżka dodatkowo wyposażona jest w zęby boczne utrzymujące materiał w obrębie łyżki
i uniemożliwiające wypadanie materiału. Stosując miejscowe
przegięcia blach, wzmocniono ich sztywność i wytrzymałość.

Lekko rozchylone boczne ściany zwiększają ładowność,
a zaprojektowana możliwość ich demontowania ułatwia
podebranie materiału np. z pryzmy sianokiszonki. W normalnym układzie pozwalają one na pracę z mocniej rozdrobnionymi materiałami bądź nieco bardziej płynnymi mieszankami.
W konstrukcji zastosowano dostępne na rynku siłowniki
oraz przewody elastyczne. Dzięki temu możliwa jest szybka
i samodzielna wymiana bez zbędnych przestojów w pracy.
Wykorzystane szybkozłącza hydrauliczne gwarantują łatwe
podłączenie. Zastosowane dwa mocne siłowniki zostały ukryte
pomiędzy masywnymi elementami konstrukcji, dzięki czemu
ich hydrauliczne podłączenia są dobrze zabezpieczone przed
uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność narzędzia. Brak
wystających elementów gwarantuje łatwe utrzymanie.

ŁYŻKO-KROKODYL
LKX-1200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Wyższa wytrzymałość na zginanie bocznych kłów
Zagęszczony rozstaw zębów
Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość
załadunkową
Dodatkowe ślizgi
Demontowane boczne przesłony
Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
Lemiesz HARDOX HB 500
Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja
Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały

NOWOCZESNE WZORNICTWO
Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu.
Geometria konstrukcji umożliwia maksymalne podjechanie
pod samą ścianę w pozycji otwartej.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE
Wykonane z solidnych i mocnych materiałów zwiększających
wytrzymałość i żywotność. Lemiesz wykonany z trudnościeralnej
blachy HARDOX HB 500 oraz zastosowano dodatkowe ślizgi,
dzięki czemu zwiększono trwałość urządzenia. Wewnętrznie
i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje sztywności
przy pracy w ciężkich warunkach. Dwa mocne hydrauliczne
siłowniki zapewniają pewny zacisk przenoszonych materiałów.
Siłowniki zostały ukryte pomiędzy masywnymi elementami
konstrukcji, dzięki czemu ich podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność
narzędzia. Dzięki konstrukcji opartej na przegięciu blachy
uzyskano wyższą wytrzymałość na zginanie bocznych kłów.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW
Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową.
Mocniej zagęszczony rozstaw zębów umożliwia przenoszenie

Uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi
oraz ładowarkami
Części zamienne są ogólnodostępne

DANE TECHNICZNE:
Szerokość robocza: 2000 mm
Masa: 465 kg
Ładowność: 1200 kg
Objętość: szuflo-krokodyl: 1,4 m3; szufla: 0,8 m3

bardziej sypkich materiałów oraz zmniejsza jednostkowe
obciążenie na każdy ząb, zwiększając ich trwałość. Boczne
kły zabezpieczają materiał przed wypadaniem.

PROSTE I NIEZAWODNE
Proste i niezawodne rozwiązanie, użyte szybkozłącza
hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste podłączenie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE
Lekko rozchylone boczne ściany zwiększające ładowność
są demontowane, by łatwiej podebrać materiał np. z pryzmy
sianokiszonki. W normalnym układzie pozwalają one na pracę
z mocniej rozdrobnionymi materiałami bądź nieco bardziej
płynnymi mieszankami. Urządzenie przeznaczone do pracy
z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami. Miejsce przyłącza Euroramki zostało dodatkowo wzmocnione by zwiększyć
wytrzymałość mocowania.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę
bez zbędnych przestojów w pracy.

ŁYŻKO-KROKODYL HARD
HX-1300
Wersja HARD przeznaczona jest do najcięższych prac.
Narzędzie wykonane z solidnych i wytrzymałych materiałów.
Masywna konstrukcja i wytrzymałość wersji HARD pozwala
na wyrywanie materiału np. z pryzmy, który jest mocno
ugnieciony, a górne ramiona zapewniają wysoką siłę nacisku
z góry, by materiał się nie wydostawał w trakcie przejazdu.
Zęby palone zostały dodatkowo wzmocnione bocznymi
blachami zapobiegającymi ich wyginaniu, jednocześnie
zabezpieczającymi materiał przed wypadaniem. Konstrukcję
wzmocniono wewnętrznie i zewnętrznie, przez co uzyskano
wyższą sztywność, co predysponuje tę wersję do pracy
w bardzo ciężkich warunkach.
Lemiesz wykonano z trudnościeralnej blachy HARDOX HB 500
oraz zastosowano dodatkowe ślizgi, dzięki czemu zwiększono
trwałość urządzenia. Konstrukcja umożliwia maksymalne
podjechanie pod samą ścianę także w pozycji otwartej, a
przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową.
Konstrukcja rozchylonych boków szufli umożliwia nabieranie
materiałów przy samej krawędzi zbiorników, dzięki czemu
użytkownik może precyzyjniej, a co za tym idzie efektywniej,
nabierać sypkie materiały.
Urządzenie zaprojektowane jako uniwersalne narzędzie
do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami
teleskopowymi. Ogólnodostępne siłowniki oraz przewody
elastyczne w zastosowanym rozwiązaniu umożliwiają szybką
i samodzielną wymianę bez konieczności zbędnych przestojów
w pracy. Wykorzystane szybkozłącza hydrauliczne gwarantują
łatwe podłączenie hydrauliki. Miejsce przyłącza Euroramki
zostało dodatkowo wzmocnione by zwiększyć wytrzymałość
mocowania. Zastosowane dwa siłowniki umożliwiają pewne
i równomierne chwytanie materiału z niezwykłą siłą. Siłowniki
zostały ukryte pomiędzy masywnymi elementami konstrukcji,
dzięki czemu ich hydrauliczne podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność
narzędzia.

ŁYŻKO-KROKODYL HARD
HX-1300
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
Lemiesz HARDOX HB 500
Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja
Dodatkowe ślizgi
Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość
załadunkową
Demontowane boczne wypełnienia
Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
Uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi
oraz ładowarkami
Części zamienne są ogólnodostępne

DANE TECHNICZNE:
Szerokość robocza: 2000 mm
Masa: 610 kg
Ładowność: 1300 kg
Objętość: szuflo-krokodyl: 1 m3; szufla: 0,7 m3

NOWOCZESNE WZORNICTWO

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu.
Geometria konstrukcji umożliwia maksymalne podjechanie
pod samą ścianę w pozycji otwartej.

Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Proste i niezawodne rozwiązanie, użyte szybkozłącza hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste przezbrojenie.

Wykonane z solidnych i masywnych materiałów zwiększających wytrzymałość i żywotność narzędzia, wysoka jakość
wykonania. Zęby palone zostały dodatkowo wzmocnione
bocznymi blachami zapobiegającymi ich wyginaniu. Lemiesz
został wykonany z trudnościeralnej blachy HARDOX HB 500.
W konstrukcji zastosowano dodatkowe ślizgi, dzięki czemu
zwiększono trwałość urządzenia. Wewnętrznie i zewnętrznie
wzmocniona konstrukcja nadaje sztywności przy pracy
w ciężkich warunkach. Dwa mocne hydrauliczne siłowniki
zapewniają mocny ucisk pobieranego materiału jak np.
wyrywanie z pryzmy silnie zbitej masy oraz dociskanie
materiału z dużą siłą. Siłowniki zostały ukryte pomiędzy
masywnymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich
podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem,
zapewniając długą żywotność narzędzia. Dzięki konstrukcji
wykorzystującej przegięcia blach, uzyskano wyższą wytrzymałość na zginanie bocznych kłów.

PROSTE I NIEZAWODNE

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE
Lekko rozchylone boczne ściany zwiększają ładowność,
a zaprojektowana możliwość ich demontowania ułatwia
podebranie materiału np. z pryzmy sianokiszonki. W normalnym układzie pozwalają one na pracę z mocniej rozdrobnionymi materiałami bądź nieco bardziej płynnymi mieszankami.
Dodatkowe użebrowanie pomiędzy zębami zwiększa wytrzymałość oraz poprawia szczelność łyżki podczas przewożenia
sypkich materiałów takich jak sianokiszonka z pryzmy, kiszonka
kukurydzy. Urządzenie przeznaczone do pracy z ładowaczami
czołowymi oraz ładowarkami. Miejsce przyłącza Euroramki
zostało dodatkowo wzmocnione by zwiększyć wytrzymałość
mocowania.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę
bez zbędnych przestojów w pracy.

WIDŁY DO BALOTÓW
WBX-3000

Produkt niezawodny, wykonany z solidnych materiałów,
łączący w sobie wytrzymałość i żywotność oraz nowoczesne
wzornictwo. Przeznaczony do prac przy załadunku, transporcie
trzech bel naraz podczas jednego podjazdu, dzięki czemu
zmniejszamy zużycie eksploatacyjne maszyny, oszczędzamy
czas i paliwo. Widły mają możliwość transportu w systemie 3,
2, 1 – podstawa pozwala na transport 1 lub 2 balotów, a górny
element jest regulowany w zależności od średnicy trzeciej beli.
Widły wyposażone w zęby kute oraz dodatkowo zaprojekto-

wane specjalne osłony zębów, zapewniające bezpieczeństwo
podczas przemieszczania się po drogach, co wyróżnia ten
produkt na rynku. Osłony na czas pracy są podnoszone i nie
kolidują podczas załadunku bel. Widły zostały zaprojektowane
jako uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi
oraz ładowarkami teleskopowymi. Możliwe jest zastosowanie
różnych przyłączy „euro”, „euro-sms” lub dedykowanych
do ładowarek teleskopowych. Zastosowane części zamienne
są ogólnodostępne, przez co łatwo je samodzielnie wymienić
bez potrzeby korzystania z serwisu.

WIDŁY DO BALOTÓW
WBX-3000
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Umożliwiają załadunek trzech bel naraz podczas jednego
podjazdu
Dodatkowe specjalne osłony zębów
Uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi
oraz ładowarkami teleskopowymi
Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
Części zamienne są ogólnodostępne

NOWOCZESNE WZORNICTWO
Dodatkowo zaprojektowane specjalne osłony zębów zapewniające bezpieczeństwo podczas przejazdu drogą i przechowywania urządzenia w gospodarstwie. Nowoczesny design
zainspirowany skrzydłami samolotu.

DANE TECHNICZNE:
Szerokość: 2100 mm
Masa: 198 kg
Ładowność: 3000 kg
Zęby kute, o wysokiej wytrzymałości i długości
880 mm lub 1000 mm
Specjalne osłony zabezpieczające zęby na czas
transportu bądź przechowywania

dzięki czemu oszczędzamy czas i paliwo. Górny element jest
regulowany w zależności od średnicy trzeciej beli.

PROSTE I NIEZAWODNE

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Prosta budowa, regulowana wysokość środkowego słupka.
Szybkie i łatwe użycie osłon zabezpieczających.

Wykonane z solidnych i mocnych materiałów zwiększających
ich wytrzymałość i żywotność, wysoka jakość wykonania.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Przystosowany do pracy z ładowaczami czołowymi oraz
ładowarkami teleskopowymi.

Przyśpiesza pracę o 90% podczas zwożenia bel z pola oraz
rozładunek i transport o 200%. Widły mają możliwość transportu w systemie 3, 2, 1. Zamiast pojedynczego transportu
każdej beli z osobna i wielokrotnych podjazdów widły umożliwiają załadunek trzech bel naraz podczas jednego podjazdu,

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę
bez zbędnych przestojów w pracy.

CHWYTAK DO BALOTÓW
BX-1200
Chwytak przeznaczony jest do transportu, załadunku i rozładunku bel z sianokiszonki, słomy czy też siana. Charakteryzuje
się nowoczesną linią ramion idealnie dopasowanych do
kształtu beli oraz dużą powierzchnią przylegania do beli.
Gładka powierzchnia ramion zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz konstrukcji całkowicie eliminuje przypadkowe uszkodzenia balotów podczas transportu i składowania. Dzięki temu
możemy operować belami bardzo blisko siebie bez ryzyka
uszkodzenia, co umożliwia maksymalne wykorzystanie miejsca
składowania. Chwytak został wykonany z solidnych materiałów
zwiększających wytrzymałość.

Zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi. Możliwe
jest zastosowanie różnych przyłączy np. „euro”, „euro-sms” lub
dedykowanych do ładowarek dostępnych na rynku. Ramiona
chwytaka zostały wykonane z rur grubościennych o średnicy
Φ63, dzięki czemu chwytak wyróżnia się na tle konkurencji.
Konstrukcja zbudowana została na bazie jednego solidnego
siłownika hydraulicznego o dużej mocy. Chwytak dopasowany
jest do bel o średnicy od 950 mm do 1800 mm. Zastosowane
części zamienne są ogólnodostępne, łatwo je samodzielnie
wymienić bez potrzeby korzystania z serwisu.

CHWYTAK DO BALOTÓW
BX-1200
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Gładka powierzchnia ramion wewnątrz i na zewnątrz
Konstrukcja zbudowana na bazie jednego mocnego
siłownika hydraulicznego
Wykonany z solidnych rur grubościennych o średnicy Φ 63
Przeznaczony do bel o średnicy od 950 mm do 1800 mm.
Wysokość ramion: 665 mm lub 690 mm
Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
Przystosowany do pracy z ładowaczami czołowymi oraz
ładowarkami teleskopowymi
Części zamienne są ogólnodostępne

NOWOCZESNE WZORNICTWO
Konstrukcja pozbawiona elementów wystających (odpowiedzialnych za przypadkowe uszkodzenia balotów), nowoczesna
linia ramion idealnie dopasowanych do kształtu beli zapewnia
silny uchwyt. Nowoczesny, niespotykany na rynku design
zainspirowany skrzydłami samolotu.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

DANE TECHNICZNE:
Masa: 220 kg
Udźwig: 1200kg
Ilość siłowników: 1sztuka
Rozpiętość ramion otwartych: 1850 mm
Minimalna średnica beli: 950 mm
Wysokość ramion: 665 mm lub 690 mm

maksymalne wykorzystanie miejsca składowania. Płynna
i równomierna praca ramion eliminuje błędy ustawienia
ciągnika podczas załadunku i rozładunku.

PROSTE I NIEZAWODNE
Proste i niezawodne rozwiązanie. Konstrukcja zbudowana
na bazie jednego mocnego siłownika hydraulicznego o dużej
mocy, ukrytego całkowicie w ramie nośnej.

Ramiona chwytaka zostały wykonane z solidnych rur grubościennych o średnicy Φ63, dzięki czemu zwiększona została
ich wytrzymałość i przyleganie do beli, zapewniając bezpieczeństwo podczas przenoszenia. Solidne materiały zapewniają
wytrzymałość i niezawodność konstrukcji. Wysoka jakość
wykonania gwarantuje niezawodność.

Dopasowany do bel o średnicy od 950 mm do 1800 mm. Przeznaczony do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami
teleskopowymi. Miejsce mocowania jest dodatkowo wzmocnione opaską przy hakach, zwiększając wytrzymałość mocowania.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Gładka powierzchnia ramion zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz konstrukcji całkowicie eliminuje przypadkowe uszkodzenia balotów podczas bliskiego składowania, co umożliwia

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez
konieczności korzystania z serwisu.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
VX-10
Projekt wyróżnia się nowoczesnym designem i sprawdzonymi,
niezawodnymi rozwiązaniami. Ich wykorzystanie przyczyniło
się do zaprojektowania urządzenia ułatwiającego i przyspieszającego przenoszenie materiałów sypkich przy maksymalnej
efektywności pracy. Wysoka jakość wykonania i solidność
użytych materiałów wydłużają żywotność urządzania.
Uniwersalność przenośnika zapewnia możliwość pracy
z koszem załadunkowym lub bez. Montaż kosza jest bardzo
szybki i nie wymaga demontażu komponentów. Konstrukcja
umożliwia wygodne przenoszenie materiału zarówno
z przyczepy jak i z pryzmy. Zastosowanie podwójnych pasków
klinowych zwiększa ich wytrzymałość i wydłuża okres użytkowania, zapewniając ciągłość pracy.

•
•
•
•
•
•
•

Nowoczesny design
Zagęszczony rozstaw ślimacznicy w początkowej fazie
pobierania materiału
Ślimak wykonany z blachy trudnościeralnej
Szybki montaż kosza zasypowego
Napęd na podwójne pasy klinowe
Wysoka jakość wykonania oraz wysokiej jakości
komponenty użyte do budowy
Części zamienne są ogólnodostępne

Ślimak w przenośniku wykonany jest z trudnościeralnego
materiału. Maksymalne zwiększenie wydajności pracy możliwe
jest dzięki zagęszczeniu rozstawienia ślimacznicy w początkowej fazie pobierania materiału, co powoduje maksymalne
wykorzystanie wydajności. Zastosowane łożyska są szeroko
dostępne, co ułatwia ich szybką i samodzielną wymianę,
zapobiegając przestojom w pracy.
Przenośnik ślimakowy może być uzbrojony w rękaw miękki
lub zsyp kierunkowy sterowany za pomocą cięgien przeprowadzonych wzdłuż konstrukcji. Wysokość wysypu regulowana
jest przy pomocy dźwigni i wyciągarki linowej umieszczonej
na optymalnej dla użytkownika wysokości. Kosz zasypowy
wyposażony jest w pokrywę, która zabezpiecza maszynę
przed warunkami atmosferycznymi, a mobilność urządzenia
zapewniają solidne kółka. Przenośnik ślimakowy spełnia
wszelkie wymogi bezpieczeństwa i ma nadany znak CE.

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
VX-10

DANE TECHNICZNE:
Długość: 5905 mm
Długość robocza: 6000 mm
Wysokość: 3656 mm
Masa: 208 kg
Wydajność 8 – 10 t/h
Moc silnika: 1,5 kW lub 2,2 kW

NOWOCZESNE WZORNICTWO

PROSTE I NIEZAWODNE

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu,
oparty na przegięciach blach zwiększających ich wytrzymałość.

Proste i niezawodne rozwiązanie, konstrukcja umożliwia
wygodne przenoszenie materiału zarówno z przyczepy jak
i z pryzmy. Przenośnik ślimakowy może być uzbrojony
w rękaw miękki lub zsyp kierunkowy sterowany za pomocą
cięgien przeprowadzonych wzdłuż konstrukcji.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE
Solidne materiały i przemyślana konstrukcja zapewniają
wytrzymałość i niezawodność. Ślimacznica w przenośniku
została wykonana z materiału trudnościeralnego, wydłużającego żywotność urządzenia. Zastosowanie podwójnych
pasków klinowych na napędzie zapewnia doskonałe przeniesienie napędu i nieprzerwaną pracę.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW
Dzięki zagęszczeniu rozstawienia ślimacznicy w początkowej
fazie pobierania materiału możliwe jest maksymalne wykorzystanie wydajności pracy.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE
Uniwersalność przenośnika zapewnia praca z końcówką
do bezpośredniego pobierania materiału z pryzmy oraz
z koszem załadunkowym. Wysokość wysypu regulowana jest
przy pomocy dźwigni i wyciągarki. Dostosowana do pracy na
zewnątrz i wewnątrz budynków.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielna wymianę
bez zbędnych przestojów w pracy.

Sfinansowano w ramach projektu pn. „ Wzrost innowacyjności firmy Krozmet s.c. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych
w Strategii Wzorniczej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 -2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II
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