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Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Ábrán hegesztett Manitou-felvevővel Ábrán Merlo-felvevővel

A 2006/42/EK sz  Gépészeti irányelv szerint a személyek 3 m-nél magasabbra történő emelésére használt összes 
munkaállványt típusvizsgálatnak kell alávetni  A Fliegl-munkaállványok ezen kritériumok szerint készültek  Az EK-típusvizs-
gálatnak az adott tartószerkezetre vonatkozóan kell megtörténnie  

Ekkor több szempontot ellenőriznek, például az állásbiztonságot, a párhuzamos vezetést és a kiegészítő biztonsági beren-
dezéseket  A szállítás használatra készen történik traktorok, teleszkópos rakodók, kerekes rakodók és udvari rakodók esetén  

Érdeklődjön nálunk!

Munkaállvány »emeléssel«

Cikksz. Kivitel Kosárméret Egység

ABHHRT000005V emeléssel 1 570 x 920 x 1 100 mm db  

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz. Kivitel Kosárméret Egység

ABHFLI000005V emeléssel 1 570 x 920 x 1 100 mm db 

Euronorm-ra való felszerelésre

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Munkamagasság a homlokrakodó szerint: 
kb  6 500 mm – 1 méter magasságot nyer!

 » Kapható Euronorm-, ill  udvari, kerekes vagy 
teleszkópos rakodó felvevővel, sorozatkivitelben 
villástargonca felvevővel

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Sokoldalú felhasználási lehetőségek: 
pl  szerelésnél, javításnál, tisztításnál stb 

 » Teherbírás: kb  250 kg

 » Saját tömeg: kb  280 kg

 » Szállítási terjedelem: szerszámtárolóval és 
tartólánccal (védőrács és fa feltét nélkül)

Minden munkaállvány tűzihorganyzott 
– a rendkívül hosszú élettartamért!
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Cikksz. Kivitel Kosárméret Egység

ABHFLI000010V emelés nélkül 1 570 x 920 x 1 100 mm db 

Cikksz. Kivitel Kosárméret Egység

ABHHRT000010V emelés nélkül 1 570 x 920 x 1 100 mm db 

Munkaállvány »emelés nélkül«

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz. Megnevezés/Kivitel Egység

     ABHFLI000805 Fa feltét (fával végzett munkálatoknál szükséges) db.

     ABHFLI900007 Védőrács (csak targonca esetén szükséges) db.

     ABHFLI900006 Szerszámtároló db.

     ABHFLI900012 Felár a »Schwerlast« 200 mm Ø-jű, fékkel felszerelt bolygókerekekre Készlet

     SBWXXX600058 Profi zuhanásvédelmi készlet kötéllel és táskával – Heveder, tartóeszköz / max  meg  tömeg 125 kg Készlet

     ETZXXX101015 Rádiós adó-vevő készülék (walki-talki) – 2 részes készlet / T40 Motorola LCD-kijelzővel, csatornakereséssel és zajtompítással Készlet

     ABHFLI900014 Csőtörés-védelmi készlet – felár Készlet
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Ábrán JCB-felvevővel

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Sorozatkivitelben villástargoncával és homlokrakodó-
felvevővel (Euronorm) 

 » Sokoldalú felhasználási lehetőségek: pl  
szerelésnél, javításnál, tisztításnál stb  használatos 
munkaállványok (fa feltét nélkül)

 » Teherbírás: kb  250 kg

 » Saját tömeg: kb  250 kg

 » Szállítási terjedelem: szerszámtárolóval és tartólánccal 
(védőrács és fa feltét nélkül)

Tartozék munkaállványhoz

Euronorm-ra való felszerelésre

Fa feltét Védőrács Szerszámtároló Bolygókerék fékkel Profi zuhanásvédelmi készlet Rádiós adó-vevő készülék, 
2 részes készlet
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Cikksz. Teherbírás kb. Egység

FHLFLI100100 780 kg db 

»Universal« emelőtargonca
Az emelőtargoncával akár 2 méter plusz magasságot nyer  Az Euronorm-felvevő segítségével 
homlokrakodóra való felszerelésre, valamint első és hátsó hidraulikára a hárompontos felvevővel  

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Euronorm és hárompontos felvevő a vontató oldalán

 » Minden Euronorm eszköz felszerelhető az eszköz oldalán lévő gyorscserélő felvevővel

 » Löketmagasság: kb  2 000 mm

A következő felszerelhető eszközök maximum 
kb  780 kg össztömeggel felszerelhetők az 
emelőtargoncára:

» Munkaállványok

» Bálavilla

» Bálafogó

» stb 

Az ábrán munkaállvány látható – a szállítási terjedelem nem tartalmazza!

Információk 
a munkaállvány 
állásbiztonságáról
Az EK-típusvizsgálatnak 
az adott tartószerkezetre 
vonatkozóan kell 
megtörténnie 

Kb. 2 méter magasságot nyer!

Optimális súlypont a vontatóra 
való közeli felszereléssel 
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Cikksz. Kivitel Kosárméret Egység

ABHFLI000015V széles kivitel 2 500 x 920 x 1 100 mm db 

Tartozék, ill. biztonsági felszerelés Egység

ABHFLI000807 Fa feltét munkaállványhoz, széles (fával végzett 
munkálatoknál szükséges)

db.

ABHFLI900010 Védőrács munkaállványhoz, széles (csak targonca 
esetén szükséges)

db.

»Széles kivitelű« munkaállvány kerekes és teleszkópos rakodóhoz

»Széles kivitelű« munkaállvány Manitou-felvevővel

»Széles kivitelű« munkaállvány
Az ipari homlokrakodóra és targoncára való 
felszereléshez
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Sorozatkivitelben homlokrakodó felvevő (Euronorm)

 » Sokoldalú felhasználási lehetőségek: 
pl  szerelésnél, javításnál, tisztításnál stb  

 » Teherbírás: kb  250 kg

 » Saját tömeg: kb  320 kg

 » Szállítási terjedelem: szerszámtárolóval és 
tartólánccal (védőrács és fa feltét nélkül)

Cikksz. Kivitel Kosárméret Egység

ABHHRT000015V széles kivitel 2 500 x 920 x 1 100 mm db 

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz. Kosárméret Egység

ABHFLI000016 2 500 x 920 x 1 100 mm db 

Emelőszerkezet »széles kivitelű« munkaállványhoz
Az emelőszerkezet széles munkaállvány esetén 
problémamentesen felszerelhető, ideális egy helyben végzett 
munkálatokhoz, pl  betakarításnál, festésnél stb 
 » Lakkozott kivitel

 » Löketmagasság: 1 900 mm 

 » Akkumulátorral, töltővel és vezérlőpulttal

 » Bolygókerekekkel a kényelmes szállításért
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Euronorm-ra való felszerelésre

Teljesen horganyzott

2 500 mm széles

Nagyobb munkaterület

Szerszámtárolóval
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Cikksz. Kivitel Kosárméret Egység

ABHFLI000009V elforgatható 1 570 x 920 x 1 100 mm db 

»Elforgatható« munkaállvány
Homlokrakodóhoz
 » Teljesen horganyzott kivitelben, 5 fokozattal elforgatható 

(egyenként 45°-kal), összesen 180°-kal

 » Csúszásgátló rács az aljzaton

 » Tömeg kb  380 kg 

 » Szerszámtárolóval (a további tartozékokat lásd az 5  oldalon)

 » Csúszás ellen védőlánccal (villafogakkal való felvétel esetén) 

 » Opcionális: Fa feltét (fával végzett munkálatoknál 
szükséges); megfelelő csőtörés-védelem

Cikksz. Kosárméret Egység

ABHFLI000000 1 160 x 980 x 1 040 mm db 

»Behajtható« munkaállvány
Targoncafelvevővel
 » Sorozatkivitelben targoncafelvevővel

 » Csúszásgátló rács az aljzaton (szita nyílása: 20 x 20 mm)

 » Sokoldalú felhasználási lehetőségek: pl  szerelésnél, 
javításnál, tisztításnál stb 

 » Teherbírás: kb  120 kg, behajtható kivitel

 » Megengedett össztömeg: 250 kg 

 » Saját tömeg: kb  115 kg

 » Emelőszerkezet csúszásgátlással 

Reteszelő csap

Tökéletesen alkalmas keskeny 
bejáróknál – max. 90°-ban 
elforgatható

5 fokozatban elforgatható
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Reteszelő csap

Tartozék felár ellenében

Cikksz. Megnevezés/Típus Egység

    PSSFLI100050 Felszerelhető rács PSS 380 elosztó- és dózer lemezhez db 

    PSSFLI200050 Felszerelhető rács PSS 500 elosztó- és dózer lemezhez db 

    PSSFLI200500 Felár figyelmeztető táblára fogantyúval és lámpával Készlet

    PSSFLI200920 Ellensúly kb  210 kg db 

»Nivell« elosztó- és dózer lemez
A Fliegl »PSS Nivell« sorozatú elosztó- és dózer lemeze előre és hátra is felszerelhető  A hárompontos hidraulika segítségével a traktor hátuljára 
vagy elejére felszerelhető  Mindkét hidraulikusan külön-külön állítható elosztó- és dózer lemezzel 5 000 mm szélességig használható  Az állítható 
hidraulikus lapátnak köszönhetően a »Nivell« a silóáru nagy és kis teljesítményű traktorokon is egyenletesen szétteríthető a traktor teljesítményének 
megfelelően  Különösen robusztus ásólemez kopásálló HB 450 acélból 

Típus: PSS Nivell 380

Cikksz. Típus Kivitel Tömeg kb. Egység

PSSFLI100000 »PSS Nivell 380« hidr  állítható 900 kg db 

PSSFLI200000 »PSS Nivell 500« hidr  állítható 1 100 kg db 

Megnevezés PSS Nivell 380 PSS Nivell 500

Munkaszélesség kb 3 800 mm 5 000 mm

Lemez magassága rácsfeltét nélkül kb 930 mm 1 100 mm

Lemez magassága rácsfeltéttel kb  1 430 mm 1 500 mm

Széles középső rész kb 2 300 mm 2 600 mm

Széles oldalsó rész kb 750 mm 1 200 mm

Szállítási szélesség 2 700 mm 3 000 mm

Felszerelés KAT II KAT II/KAT III

Hidraulika csatlakozó 2 x kettős működésű 2 x kettős működésű

A dózer lemez teljes munkaszélessége fölé 400 mm-rel 
emelhető  Az emeléshez egyszerűen csavarozza a dózer 
lemezre 

2

3

1

1

Feltehető rács

Hidraulikusan állítható 
elosztó- és dózer lemez

Max. 5 m munkaszélesség
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Silóhenger
A siló optimális tömörítésére
 » Nagyobb tömörítési mélység a magas hengertámasz 

által
 » Fű- és kukoricasiló esetén
 » A súlyt egyszerűen a vontató nagyságához szabhatja – 

a henger és a keret vízzel tölthető
 » Oldalsó görgők a silófalnál való biztos vezetéshez
 » Henger átmérője 615 mm
 » Gyűrű átmérője 900 mm

Cikksz. Hengerszélesség Teljes szélesség Tömeg töltve kb. Saját tömeg: kb. Egység

SWZFLM000020 1 860 mm 2 000 mm 2 250 kg 1 450 kg db 

SWZFLM000010 2 460 mm 2 600 mm 2 500 kg 1 600 kg db 

SWZFLM000000 2 860 mm 3 000 mm 2 750 kg 1 750 kg db 

Cikksz. Kivitel Egység

    PSSFLI200500 Figyelmeztető tábla készlet felár ellenében Készlet

Tartozék: Figyelmeztető tábla fogantyúval és lámpával

1

Cikksz. Kivitel Méret Egység

SASFLM200040 nemesacél zárral 1 000 x 270 mm db 

SASFLM200042 gyorszárral 1 000 x 270 mm db 

Silófólia
 » 1 év UV-állóság, nagy gáztömítettség   » Rendkívül szakadásálló 
 » Egyéni méretek kérésre   » 110 µm

Takarófólia
 » Átlátszó   » Nagy szívóképesség
 » Nagy rugalmasság   » 40 µm

Cikksz. Megnevezés Szélesség Tömeg kb. Egység

SASFLM100000 Siló-fedőrendszer menetsilókhoz 2 500 mm 8 m fóliához 170 kg db 

SASFLM100010 Siló-fedőrendszer menetsilókhoz 3 000 mm 18 m fóliához 200 kg db 

SASFLM100020 Felár fóliatekercselő szerkezet esetén db 

Cikksz.
Szélesség/
Hosszúság

Szélesség 
összerakva

Egység

SASFLM200000 8 x 300 m 2 200 mm Görgő

SASFLM200005 18 x 300 m 2 700 mm Görgő

Homokzsák »190 g/m2«

Silófedő rendszer menetsilókhoz
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Ideális segítség a silófedő rendszerhez

 » Takarófólia és silópányva egy vázon

 » Felvevő raklapvillához, védőlánccal

 » A fólia nem a szállítási terjedelem része 

Cikksz.
Szélesség/
Hosszúság

Szélesség 
összerakva

Egység

SASFLM200020 8 x 300 m 2 200 mm Görgő

SASFLM200025 18 x 300 m 2 700 mm Görgő

Optimális silótömörítés

Tölthető henger

Ábra figyelmeztető tábla készlettel, opcionális túlzott szélességű eszközökhöz
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Hátsó súlyok »vonórudakhoz«
 » A súly gyorsan fel- és lecsatolható a vonórudakon keresztül az alsó 

rúdnál – leszállás nélkül

 » Az ellensúly kedvező mérete nagy talajtól való távolságot és a járművek 
akadálytalan csatlakoztatását biztosítja (kormányzó tengelykapcsolóval)

Első súly betonacélból
Formás és kompakt súlyok központi súlyponttal
 » A súlyok kiváló minőségű betonacélból, optikailag megfelelő kivitelben 

vannak öntve 

 » A súlyok kormányzó tengelykapcsolóval vannak felszerelve, amely lehetővé 
teszi a járművekre való gyors rákapcsolást és azokról való lekapcsolást

 » KAT II hárompontos felvevő

Kompakt súlyok központi súlyponttal
 » A súlyok kormányzó tengelykapcsolóval vannak felszerelve, 

amely lehetővé teszi a járművekre való gyors rákapcsolást 
és azokról való lekapcsolást

 » KAT II hárompontos felvevő

 » A súlyok acélöntvényből készültek

 » Minden súly szórt, alapozóval ellátott és 2K-lakkozott

Első súly acélöntvényből

Cikksz. Méret: H x Sz x Ma Tömeg kb. Egység

SZBXXX200000 770 x 480 x 580 mm 400 kg db 

SZBXXX200005 780 x 600 x 680 mm 600 kg db 

SZBXXX200010 780 x 600 x 850 mm 800 kg db 

SZBXXX200015 780 x 600 x 850 mm 1 000 kg db 

SZBXXX200020 1 100 x 870 x 800 mm 1 500 kg db 

Cikksz. Méret: H x Sz x Ma Tömeg kb. Egység

SZBXXX200025 760 x 500 x 500 mm 500 kg db 

SZBXXX200030 760 x 560 x 530 mm 800 kg db 

SZBXXX200035 760 x 560 x 580 mm 1 000 kg db 

SZBXXX200040 760 x 560 x 670 mm 1 200 kg db 

SZBXXX200045 1 360 x 560 x 690 mm 1 500 kg db 

Cikksz. Méret: H x Sz x Ma Tömeg Egység

SZBXXX200050 1 340 x 570 x 680 mm 1 500 kg db 1 090,00 1 297,10

Cikksz. Méret: H x Sz x Ma Tömeg kb. Egység

SZBXXX200052 900 x 600 x 850 mm 1 000 kg db 

SZBXXX200054 1 200 x 850 x 950 mm 1 500 kg db 

»Standardline« első és hátsó súly
 » Első és hátsó súlyként használható – a súly gyorsan fel- és 

lecsatolható, leszállás nélkül

 » Az ellensúly kedvező mérete nagy talajtól való távolságot és 
a járművek akadálytalan csatlakoztatását biztosítja
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Cikksz. Megnevezés Szélesség/Magasság/Vastagság Egység

PSSFLI270102 Kopó gumi 1 350 x 250 x 50 mm db 

PSSFLI270100 Kopó gumi 1 500 x 250 x 50 mm db 

»Mammut Mono« dózer és hótoló lemez
1 hidraulikusan elforgatható lapát
Az utcák téli hótól való tökéletes megtisztításához kifogástalan tisztítólemez szükséges, amely leküzdi a mindennapok egyenetlenségeit és akadályait  

Tartozék felár ellenében Teherbírás/db. Egység

PSSFLI250801 Támaszkerék készlet Ø 306 mm – Tömör profil     700 kg db 

PSSFLI200850 Felár korrózióálló lakkozásra (RAL 2011 mély narancssárga) db 

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával Készlet

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

Készlet

Csúszótalp (mobil) kérésre felár ellenében kapható. 
Különleges lakkozás kérésre felár ellenében kapható.

Ásólemez Típus/Kivitel
megfelelő 
ehhez:

Egység

PSSFLI270310 Felár HB 450 ásólemeznél  
a 25 x 200 mm-es hótolóra

Mono 2 700 mm db 

PSSFLI270312 Felár HB 450 ásólemeznél  
a 25 x 200 mm-es hótolóra

Mono 3 000 mm db 

Cikksz. Típus Teljes szélesség Tömeg kb. Egység

PSSRTL300050 Mono 2 700 mm 490 kg db 

PSSRTL300055 Mono 3 000 mm 510 kg db 

 

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Rendkívül robosztus kopóalkatrészek – textil szövetbetéttel 
szálerősítve – a kopó gumirészek egyenként cserélhetők

 » Belső magasság: 910 mm

 » Túlterhelés elleni védelem   » támasztóláb

 » Hidraulikus lemezvezérlés   » szegélyvilágítás

 » Villamos telepítés 12 V-os vezérlőpulttal

 » Sorozatkivitelben hárompontos felvevővel

 » Megengedett első terhelés max  6 tonna

 » Oldalt talajillesztéssel +/- 5°

 » 2 kettős működésű hengerrel

 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

Kopó gumi – textil szövetbetéttel, szálerősítve

Munkaszélesség egy kivezetett hengernél

Típus: Mammut 2 700 mm 3 000 mm

Munkaszélesség B kb  2 350 mm 2 675 mm

 

Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi abroncsokkal, 
Ø 306 mm, szélesség 105 mm, golyóscsapágyas, kopásmentes 
futófelület  Hegesztett acélból készült strapabíró görgő, erős 
forgókoszorús kivitellel, állítható orsó

Sorozatkivitelben horganyzott – kérésre 
horganyzott és lakkozott (RAL 2011 mély 
narancssárga) – a legjobb korrózióvédelem

Hárompontra való felszerelésre
Cikksz. Típus Teljes szélesség Tömeg kb. Egység

PSSFLI300050 Mono 2 700 mm 480 kg db 

PSSFLI300055 Mono 3 000 mm 500 kg db 
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Típus: »Mammut-Duplex«
2 hidraulikusan elforgatható lapát
 » 2 kettős működésű hengerrel

 » Beépített átkapcsoló szeleppel a hengerek egyenkénti vezérléséhez

 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Munkabeállítás: +26°/- 21° minden lemez esetében

Cikksz. Típus Teljes szélesség Tömeg kb. Egység

PSSFLI300005 Duplex 2 300 mm 430 kg db 

PSSFLI300000 Duplex 2 700 mm 490 kg db 

PSSFLI300010 Duplex 3 000 mm 520 kg db 

Cikksz. Típus Teljes szélesség Tömeg kb. Egység

PSSRTL300005 Duplex 2 300 mm 440 kg db 

PSSRTL300000 Duplex 2 700 mm 500 kg db 

PSSRTL300010 Duplex 3 000 mm 530 kg db 

Munkaszélesség – mindkét henger bevezetve

Típus: Mammut 2 300 mm 2 700 mm 3 000 mm

Munkaszélesség A kb  2 100 mm 2 460 mm 2 730 mm

Munkaszélesség – mindkét henger kivezetve

Típus: Mammut 2 300 mm 2 700 mm 3 000 mm

Munkaszélesség A kb  2 080 mm 2 440 mm 2 710 mm

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz. Megnevezés Szélesség/Magasság/Vastagság Egység

PSSFLI270104 Kopó gumi 1 150 x 250 x 50 mm db 

PSSFLI270102 Kopó gumi 1 350 x 250 x 50 mm db 

PSSFLI270100 Kopó gumi 1 500 x 250 x 50 mm db 

Kopó gumi - textil szövetbetéttel, szálerősítve

Hárompontra való felszerelésre

Tartozék felár ellenében Teherbírás/db. Egység

PSSFLI250801 Támaszkerék készlet Ø 306 mm – Tömör profil     700 kg db 

PSSFLI200850 Felár korrózióálló lakkozásra (RAL 2011 mély narancssárga) db 

PSSFLI200500 Figyelmeztető táblák fogantyúval és lámpával Készlet

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

Készlet

Csúszótalp (mobil) kérésre felár ellenében kapható. 
Különleges lakkozás kérésre felár ellenében kapható.

Ásólemez Típus/Kivitel megfelelő ehhez: Egység

PSSFLI270300 Felár HB 450 ásólemeznél 
a 25 x 200 mm-es hótolóra 

2 300 mm Duplex db 

PSSFLI270302 Felár HB 450 ásólemeznél 
a 25 x 200 mm-es hótolóra

2 700 mm Duplex db 

PSSFLI270304 Felár HB 450 ásólemeznél 
a 25 x 200 mm-es hótolóra 

3 000 mm Duplex db 

Legjobb korrózióvédelem – horganyzott és lakkozott 
(RAL 2011 mély narancssárga)

Hátul rugós ásósín
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Cikksz. Megnevezés Magasság Szélesség Tömeg kb. Egység

PSSFLI100500 PSS 250-72 tisztítólemez 720 mm 2 500 mm 200 kg db 

PSSFLI100501 PSS 250-94 tisztítólemez 940 mm 2 500 mm 260 kg db 

PSSFLI100502 PSS 300-72 tisztítólemez 720 mm 3 000 mm 250 kg db 

PSSFLI100504 PSS 300-94 tisztítólemez 940 mm 3 000 mm 280 kg db 

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Ásólemez poliuretánból

Tisztítólemez istállóbeli, udvari és hóeltakarítási munkákhoz
Euro- és hárompontos felvevővel

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » A poliuretán lemez által mindenhol használható – 
a talaj nem sérül, nagyon kopásálló

 » A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta 
munkát

 » Istállóbeli és udvari munkákhoz – hóeltakarításhoz is

Euro- és hárompontos felvevővel

»Mono« kommunális hótoló 

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

PSSFLI300060 »Mono« kommunális hótoló 1 610 mm db 

 » Lakkozott kivitel

 » Sorozatkivitelben kommunális kategória

 » Lemez magassága: 540 mm

 » Állítható magasságú, felszerelhető támasz

 » Rugós terhelésű túlterhelés elleni védelem

 » Mindkét oldalon hidraulikusan állítható (1 kettős 
működésű)

 » Elforgatás szöge kb  30° 

Lemez poliuretánból • Vastagság: 20 mm

Jól illeszkedik a talajhoz
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Cikksz. Megnevezés Kivitel Szélesség Magasság Tömeg kb. Vastagság Egység

PSSFLI100506 Tisztítólemez 1 500 mm 700 mm 135 kg db 

Pótalkatrész

NKTXXX070124 Poliuretán csíkok 90° Shore, fúratlan 3 000 mm 130 mm 20 mm db 

A targoncakonzol mérete: külső méret: 160 x 80 x 5 mm, belső méret: 150 x 70 mm

»Economy« targoncás tisztítólemez
Kompakt tisztítólemez villástargonca-
felvevővel
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Felcsavarozott poliuretán lemez

 » A lemez mechanikusan elforgatható és csapos 
reteszeléssel állítható

 » 3-féleképpen állítható

 » A targoncakonzol külső mérete: 160 x 80 x 3 mm

 » A targoncakonzol belső mérete: 154 x 74 mm

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Villástargonca-felvevővel

 » A tisztítólemez a poliuretán lemez által mindenhol használható, a talaj 
nem sérül, nagyon kopásálló

 » A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta munkát

 » Poliuretán lemez vastagsága: 20 mm

 » Istállóbeli és udvari munkákhoz – hóeltakarításhoz is alkalmas

 » A lemez dőlése kb  80°

 » A targoncakonzol külső mérete: 160 x 80 x 3 mm

 » A targoncakonzol belső mérete: 154 x 74 mm

Cikksz. Megnevezés Szélesség Magasság Egység

PSSFLI100600 »Economy« targoncás tisztítólemez 1 600 mm 625 mm db 

PSSFLI100605 »Economy« targoncás tisztítólemez 2 000 mm 625 mm db 

PSSFLI100610 »Economy« targoncás tisztítólemez 2 300 mm 625 mm db 

Munkaszélesség az »Economy« targoncás 
tisztítólemez esetén

Szélesség, egyenes 1 600 mm 2 000 mm 2 300 mm

Munkaszélesség B kb  1 320 mm 1 648 mm 1 894 mm

Ábrán villástargonca-felvevővel

»Merev« targoncás tisztítólemez
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»Merev« gumi tolólemez
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Rendkívül robosztus kopóalkatrészek, szálerősítve – 
a kopó gumirészek egyenként cserélhetők 

 » Bal és jobb oldalon előrefelé hajlított – 140°

 » A szálerősített kopó gumirészek által mindenhol 
használható – a talaj nem sérül, nagyon kopásálló

 » A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a tiszta 
munkát

 » Minden istállóbeli és udvari munkához használható

Cikksz. Megnevezés Szélesség Magasság Vastagság Egység

PSSFLI270102 Kopó gumi 1 350 mm 250 mm 50 mm db 

PSSFLI270100 Kopó gumi 1 500 mm 250 mm 50 mm db 

Cikksz. Megnevezés Szélesség Tömeg kb. Egység

GSSFLM000000V Gumi tolólemez 2 500 mm 200 kg db 

GSSFLM000010V Gumi tolólemez 3 000 mm 220 kg db 

Cikksz. Megnevezés Szélesség Tömeg kb. Egység

GSSHRT000000V Gumi tolólemez 2 500 mm 210 kg db 

GSSHRT000010V Gumi tolólemez 3 000 mm 230 kg db 

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Kopó gumi – textil szövetbetéttel, szálerősítve

Cikksz. Megnevezés/Kivitel Szélesség Tömeg kb. Egység

GSSFLM100000V Hidraulikus gumi tolólemez 1 500 mm 125 kg db 

GSSFLM100010V Hidraulikus gumi tolólemez 2 300 mm 200 kg db 

Cikksz. Megnevezés/Kivitel Szélesség Tömeg kb. Egység

GSSHFL100000V Hidraulikus gumi tolólemez 1 500 mm 130 kg db 

GSSHFL100010V Hidraulikus gumi tolólemez 2 300 mm 205 kg db 

Euronorm-ra való felszerelésre

Udvari rakodóra való felszerelésre

Hidraulikus gumi tolólemez
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Gumi ásólemez (Ma = 250 mm, V = 50 mm)

 » Hidraulikus, 1 x kettős működésű hengerrel

 » 30°-kal balra és jobbra elforgatható

 » A poliuretán lemez által mindenhol használ-
ható – a talaj nem sérül, nagyon kopásálló

 » A lemez jó illeszthetősége lehetővé teszi a 
tiszta munkát  

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Minden istállóbeli és udvari munkához 
használható

Munkaszélesség hidr. gumi tolólemeznél 

Hidr  gumi tolólemez 1 500 mm 2 300 mm

Munkaszélesség B kb  1 290 mm 2 090 mm
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Ábrán Profi-Combi bálafogóval (nem szerepel a szállítmányban) 

Cikksz. Megnevezés Egység

FHLFLI000000 »Variant« homlok- és hátsó rakodó db 

FHLFLI900026 Harmadik vezérlőkör a »Variant« homlok- és hátsó rakodóhoz db 

FHLFLI900025 Felár hosszabbított löketre (900 mm) – teljes rúdhossz 1 550 mm db 

»Variant« homlok- és hátsó rakodó
 » Ideális szállításhoz, ill  ömlesztett áruk rakodásához és bálák egymásra 

rakásához

 » Rugalmas eszköz könnyűtől közepesen nehéz munkálatokhoz

 » Kevés kézmozdulattal a vontatóra szerelhető

 » Elől a hárompontos, első vagy hátul a hárompontos és hátsó 
hidraulikában

 » A kanál javasolt mérete max  2 000 mm

 » Felvevő szélessége Kat  II alsó rúd esetén

 » Párhuzamos vezetés

 » Gyorscserélő kerettel, amely egyúttal minden Euronorm-felvevővel 
ellátott eszközre illik

 » 1 x kettős működésű csatlakozó és 1 x egyszerű működésű csatlakozó 
szükséges 

 » Forgópontok DU-csapozással és zsírozhatók

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Műszaki adatok
 » Tömeg kb  450 kg

 » Erőigény elől: 100 LE, erőigény hátul: 60 LE

Teherbírás kb. 1 500 kg

Löketmagasság 
kb. 3 800 mm
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Cikksz. Kivitel Szélesség Egység

FHLFLI100200 bálarúddal, 4 foggal 2 450 mm db 

Bálaemelő targonca 
Ideális bálák szállításához  Az első szerkezet által kiskocsik is megtölthetők  A gyorscserélő felvevő segítségével minden Euronorm eszköz felszerelhető  
Sorozatkivitelben az alsó oldalon 2 450 mm-es bálarúddal, 4 foggal  Ezáltal egyszerre 4 kerek bála szállítható  A homlokrakodón egy bálaszállító 
eszközzel akár 6 bála is szállítható 

»Universal« emelőtargonca
Az emelőtargoncával akár 2 méter plusz magasságot 
nyer  Az Euro-felvevő segítségével homlokrakodóra 
való felszerelésre, valamint első és hátsó hidraulikára 
a hárompontos felvevővel  

A következő felszerelhető eszközök maximum 
kb  780 kg össztömeggel felszerelhetők az 
emelőtargoncára: munkaállvány, bálavilla, bálafogó stb 

 » Euronorm és hárompontos felvevő a vontató oldalán

 » Minden Euronorm eszköz felszerelhető az eszköz 
oldalán lévő gyorscserélő felvevővel

 » Löketmagasság: kb  2 000 mm / 
teherbírás: kb  780 kg

Az ábrán bálavilla és az emelőtargoncára szerelt hidraulikus 
lenyomóval – 3 négyszögletes bála szállítható

Ábrán emelőtargonca és bálavilla hidr  lenyomóval (opcionális)

 » Hárompontos felvevő a vontató oldalán

 » Gyorscserélő kerettel az eszköz oldalán

 » Löketmagasság kb  2 700 mm

 » Teherbírás kb  1 000 kg

Ábrán Duplex bálavilla (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)

Cikksz. Megnevezés Egység

FHLFLI100100 »Universal« emelőtargonca db 

Kb. 2 méter magasságot nyer!

Optimális súlypont a vontatóra 
való közeli felszereléssel
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Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BZCFLM000010 Hidr  »Profi-Combi« bálafogó 220 kg db 

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BZCHRT000010 Hidr  »Profi-Combi« bálafogó 230 kg db 

Hidraulikus »Profi-Combi« bálafogó 

 » Kb  900 mm és 2 000 mm közötti átmérőjű kerek bálákhoz – optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon

 » A fogókarok különleges, karcsú formájának köszönhetően kizárt a fólia sérülése

 » A fogókarok egyensúlya által a bálák felvételkor nem tolódnak el

 » Kedvező súlypont a vontatóhoz közel

 » A nehéz hidraulikahenger stabil tartást biztosít (a bála nem csúszik keresztül)

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel   »  1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

pl  Mailleux-felvevő

pl  Manitou-felvevő

Euronorm-ra való felszerelésre

Hidr. »Profi-Combi« bálafogó

Kisebb homlokrakodó esetében is alkal-
mas, szükséges emelőerő kb. 1 200 kg
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Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, 
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Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BZCHRT000000 Hidr  »Compact« bálafogó 260 kg db 

Cikksz. Megnevezés/Kivitel Tömeg kb. Egység

BZCHRT000005 Hidraulikus »Compact-Combi« bálafogó 260 kg db 

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Hidraulikus »Compact« bálafogó 

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BZCFLM000000 Hidr  »Compact« bálafogó 250 kg db 

 » Kerek és négyszögletes bálákhoz, kb  950 mm és 
1 900 mm közötti átmérővel

 » Kerek és négyszögletes (álló vagy fekvő helyzetű) bálák 
egymásra rakására és szállítására alkalmas

 » Ideális bála forgatásához

 » A fogókarok különleges formája gyakorlatilag teljesen 
kizárja a műanyag fólia sérülését

 » Két beépített nehéz húzórugó a bála nyugodt vezetéséről 
gondoskodik pl  kanyarokban

 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Hidraulikus »Compact-Combi« bálafogó

Cikksz. Megnevezés/Kivitel Tömeg kb. Egység

BZCFLM000005 Hidraulikus »Compact-Combi« bálafogó 250 kg db 

 » Tetszőleges méretű kerek és négyszögletes bálákhoz

 » Nyílás szélessége kb  850 mm és 1 450 mm között

 » A bálák »elöl« vagy »hátul« szállíthatók és egymásra 
rakhatók

 » Robusztus felépítésével tűnik ki

 » 1 x kettős működésű vezérlőcsatlakozó szükséges 

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Euronorm-ra való felszerelésre

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre 
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Hidraulikus fogó négyszögletes bálához

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

QBZFLM000000 Fogó négyszögletes bálához 240 kg db 

700 és 2 450 mm közötti szélességű négyszögletes bálákhoz, 
szállítási szélesség 1 550 mm

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

 » 715 mm és 2 450 mm közötti szélességű 
négyszögletes bálákhoz

 » Villahossz 1 200 mm, magasság 520 mm

 » Szállítási szélesség: 1 550 mm

 » Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon

 » A fogókarok különleges formájának köszönhetően 
kizárt a fólia sérülése

 » Kedvező súlypont a vontatóhoz közel

 » 2 nehéz hidraulikahenger stabil tartást biztosít

 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BZCFLM000015 Hidr  »Universal« bálafogó 260 kg db 

Hidraulikus »Universal« bálafogó

Euronorm-ra való felszerelésre

 » Nyílás szélessége: kb  900 mm és 2 500 mm 
között 

 » Optimális, egyenletes nyomás mindkét oldalon

 » A fogókarok különleges, karcsú formájának 
köszönhetően kizárt a fólia sérülése

 » 2 nehéz hidraulikahenger stabil tartást biztosít 
(a bála nem csúszik keresztül)

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel 

 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

karcsúbb test a könnyebb egymásra rakáshoz

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BZCHRT000015 Hidr  »Universal« bálafogó 270 kg db 

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Rendkívül nagy szerkezet

Négyszögletes és kerek bálákhoz

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

QBZHRT000000 Fogó négyszögletes bálához 250 kg db 
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Cikksz. Megnevezés/Kivitel Tömeg kb. Egység

RAKFLM000012V »Swing Flexi« kerek bála felvevő, elforgatható villacsövek, levehető 255 kg db 

»Swing Flexi« hidraulikus kerek bála felvevő
Euronorm- és hárompontos felvevővel 
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Felcsévéletlen vagy felcsévélt bálák szállításához vagy egymásra rakásához

 » Mindkét cső egyforma nyitása elfordítással

 » Nyílás szélessége: 470 mm és 1 560 mm között

 » Forgatható villacsövek: Ø 120 mm

 » 1 x kettős működésű vezérlőcsatlakozó szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel 

 » A villacsövek gyors és könnyű leszerelése

Levehető villacsövek 
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Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

RAKFLM000000V »Compact-Combi« kerek bála felvevő 150 kg db 

»Compact-Combi« hidraulikus kerek bála felvevő
Euronorm- és hárompontos felvevővel
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Az eszköz keskeny felépítésének köszönhetően 
optimális egymásra rakást tesz lehetővé 
(a legkisebb raktérben)

 » Mindkét cső nyílásterülete: 620 mm és 
1 550 mm között

 » Forgatható villacsövek

 » 1 x kettős működésű vezérlőcsatlakozó 
szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Cikksz. Megnevezés Hosszúság Menet Tömeg kb. Egység

       BTGFLM000002V »Kereszt kivitel« merev fogakkal 810 mm M22 x 1,5 25 kg db 

       BTGFLM000006V »Kereszt kivitel« kerekbála-fogakkal (strapabíró fogak) 900 mm M28 x 1,5 36 kg db 

       BTGFLM000005V »Háromszög kivitel« merev fogakkal 810 mm M22 x 1,5 30 kg db 

       BTGFLM000000 »Háromszög kivitel« lehajtható fogakkal 1 000 mm M22 x 1,5 40 kg db 3

Bálaszállító eszköz
 » Behajtható és/vagy merev fogak

 » Kat  II hárompontos felvevő 
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Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

BTGFLM000001V Kerek csövek, egyenes 100 kg db 

BTGFLM000004V Kerek csövek, hajlított 100 kg db 

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

BTGFLM000003 behajtható 95 kg db 

»Oldalt állítható« bálaszállító eszköz

Egyszerű reteszelő rendszer Kivitel egyenes csővel

Kivitel hajlított csővel

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Sorozatkivitelben Kat  II hárompontos felvevővel és gyorscsatlakozó 
háromszög felvevővel

 » Nehéz kivitel; A csövek hossza: 1 240 mm

 » Nyílás szélessége: 850 mm és 1 250 mm között; Állítási lehetőség 5 – 
50 mm-enként

 » A biztosítócsapok egyszerű húzásával a csövek egyenként beállíthatók 
a szükséges szélességre

»Behajtható« bálaszállító eszköz
Bála felállításához

 » Sorozatkivitelben Kat  II hárompontos felvevővel és gyorscsatlakozó 
háromszög felvevővel

 » A kerek csövek a csúcson kifelé vannak hajlítva, hogy a bála ne 
sérüljön

 » Nyílás mérete: 940 mm

 » Az optimális dőlésszög lehetővé teszi a bálák legegyszerűbb felállítását

 » A kötél meghúzásával egy kilincsszerkezet lép működésbe, amely 
a hárompontos hidraulika emelésével kinyílást idéz elő
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Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BTGFLM000010V »Twin« bálaszállító eszköz 400 kg db 

»Twin« bálaszállító eszköz

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Sorozatkivitelben Kat  II Euronorm- és hárompontos felvevővel 

 » A bálák hidraulikusan egymás után felvehetők

 » Nehéz kivitel; A csövek hossza: 1 240 mm

 » A biztosítócsapok egyszerű húzásával a csövek egyenként beállíthatók 
a szükséges szélességre 

 » Nyílás szélessége: 850 mm és 1 250 mm között; Állítási lehetőség 
5 x 50 mm

 » 1 x kettős működésű vezérlőkör szükséges

 » A bálaszállító eszközök külön-külön is használhatók

 » Szállítási szélesség: kb  2 800 mm, kivezetett csővel (bal és jobb) 
kb  3 200 mm
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Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, 
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Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

»Combi« bálavilla
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Kivitel emeléssel vagy anélkül

 » Kerek és négyszögletes bálák szállítására alkalmas

 » Nehéz, hegesztett kúpos persely

 » Sorozatkivitelben két kerekbála-foggal

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Fog hosszúsága Menet Egység

BGAFLM000000V emelés nélkül 80 kg 1 000 mm M28 x 1,5 db 

BGAFLM000002V emelés nélkül 85 kg 1 100 mm M28 x 1,5 db 

BGAFLM000003V 500 mm-es emeléssel 95 kg 1 000 mm M28 x 1,5 db 

BGAFLM000004V 500 mm-es emeléssel 100 kg 1 100 mm M28 x 1,5 db 

BGAFLM900002 hosszabbító rudak »Combi« bálavillához, 3–4 négyszögletes bála szállításához (ábra nélkül) db 

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Fog hosszúsága Menet Egység

BGAHRT000000V emelés nélkül 90 kg 1 000 mm M28 x 1,5 db 

BGAHRT000002V emelés nélkül 95 kg 1 100 mm M28 x 1,5 db 

BGAHRT000003V 500 mm-es emeléssel 105 kg 1 000 mm M28 x 1,5 db 

BGAHRT000004V 500 mm-es emeléssel 110 kg 1 100 mm M28 x 1,5 db 

Ábrán bálavilla négy kerekbála-foggal, emeléssel

Ábrán bálavilla emelés nélkül és négy kerekbála-foggal

Ábrán emelésselÁbrán emelés nélkül
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Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Kivitel emeléssel vagy anélkül

 » Két kerek, ill  négyszögletes bála szállítására

 » Nehéz, hegesztett kúpos persely

 » Sorozatkivitelben négy kerekbála-foggal 

»Combi-Duplex« bálavilla

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Fog hosszúsága Menet Egység

BGAHRT000005V emelés nélkül 135 kg 1 000 mm M28 x 1,5 db 

BGAHRT000007V emelés nélkül 140 kg 1 100 mm M28 x 1,5 db 

BGAHRT000008V 500 mm-es emeléssel 145 kg 1 000 mm M28 x 1,5 db 

BGAHRT000009V 500 mm-es emeléssel 150 kg 1 100 mm M28 x 1,5 db 

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Fog hosszúsága Menet Egység

BGAFLM000005V emelés nélkül 125 kg 1 000 mm M28 x 1,5 db 

BGAFLM000007V emelés nélkül 130 kg 1 100 mm M28 x 1,5 db 

BGAFLM000008V 500 mm-es emeléssel 135 kg 1 000 mm M28 x 1,5 db 

BGAFLM000009V 500 mm-es emeléssel 140 kg 1 100 mm M28 x 1,5 db 

BGAFLM900002 hosszabbító rudak »Combi« bálavillához, 3–4 négyszögletes bála szállításához db 

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BGAFLM000020V »Combi-Hold« bálavilla 330 kg db 

»Combi-Hold« bálavilla
Hidraulikus lenyomóval Euronorm- és 
hárompontos felvevővel
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Nyílás szélessége kb  1 370 mm és 2 300 mm 
között, szélesség 2 000 mm

 » Egyszerre 3 négyszögletes bála biztonságosan 
szállítható

 » 1 kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Sorozatkivitelben négy kerekbála-foggal

Ábrán bálavilla emeléssel és hat kerekbála-foggal

Ábrán emeléssel

Ábrán emelés nélkül
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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

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

Sorozatkivitelben két strapabíró foggal (vágatlan silóhoz elegendő)

RBAFLM000000 Kétfogas kivitel/kerekbála-fog 1 000 mm 130 kg db 

Vágott silóval rendelkező bálákhoz 

RBAFLM000001 Négyfogas kivitel/2 darab 1 100 mm-es 
kerekbála-fog és 2 darab 1 000 mm-es 
homlokrakodó-fog 

150 kg db 

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

Sorozatkivitelben két strapabíró foggal (vágatlan silóhoz elegendő)

RBAHRT000000 Kétfogas kivitel/kerekbála-fog 
1 000 mm

140 kg db 

Vágott silóval rendelkező bálákhoz 

RBAHRT000001 Négyfogas kivitel/2 darab 1 100 mm-
es kerekbála-fog és 2 darab 
1 000 mm-es homlokrakodó-fog 

160 kg db 

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra és hárompontra való felszerelésre

Ábrán Mailleux-felvevő Ábrán Manitou-felvevő

Kerek bála lerakó és szállítóeszköz
Silóbálák egyszerű és gyors lerakása a vontató hidraulikáján keresztül (szállításra is alkalmas)

 » Lakkozott kivitel

 » Sorozatkivitelben Kat  II hárompontos felvevővel és Euronorm-
felvevővel 

 » Az olajmotor nagy áttételt gyakorol a hajtótengelyre (összekötés 
hajtógörgő-lánccal), így a bála egyenletes lerakása biztosított 

 » Minden fog hegesztett kúpos perselybe van vezetve

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1 x kettős működésű vezérlőcsatlakozó szükséges

 » Bal és jobb menet lehetséges
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»Profi-Combi« bálafellazító

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

BALFLI000000 »Profi-Combi« bálafellazító 1 500 kg db 

Tartozék

BALFLI000801 Alváz 180 kg db 

BALFLI000805 Pótkocsi rúd db 

 » Az alul keresztbe futó keresztléces padlózat az aprító 
felé tolja a bálát  Egy »támasztó« megakadályozza, hogy 
a siló felcsavarodjon az aprítóra, és a legjobb adagolást 
teszi lehetővé  Az aprított takarmány kiesik a nyíláson, 
közvetlenül a takarmányozó rúdra 

 » Külön felcsavarozott és cserélhető lemezek a bála 
pontos vágásához

 » A kerek bálák felvétele a felvevőkarral történik

 » A felvevőkar hidraulikus állítása – a különböző formájú 
bálák jobb felvételéhez

 » Siló-, széna- és szalmabálákhoz, és laza takarmány 
adagolására is alkalmas

 » A takarmány egyenletes elosztása

Műszaki adatok:

 » Erőigény: 50 LE-nél kevesebb

 » Kapacitás: kb  3,3 m3

 » Méret: 2 450 x 1 750 x 1 600 mm magas (Sz x H x Ma)

 » 2 kettős működésű vezérlőcsatlakozó szükséges

 » A henger meghajtása kardántengellyel történik 
(kardántengely és olajmeghajtás a keresztléces 
padlózathoz tartozék)

 » Alváz kerekek: 18,5 x 8,5 – 8

Kiegészítő opciók:

 » Alváz, ezáltal optimális a súlyeloszlás és tehermentesíti 
a vontató hidraulikáját

 » Pótkocsi rúd (az alvázösszekötőt reteszelni kell)

Ábrán az alvázzal
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Hajlított homlokrakodó-fogak
• Kompletten anyával • Menet M 22 x 1,5 • Ø 36 mm

Cikksz. Hosszúság Egység

SDGFLM900008 680 mm db 

SDGFLM900007 800 mm db 

SDGFLM900006 975 mm db 

Egyenes homlokrakodó-fogak
• Kompletten anyával • Menet M 22 x 1,5 • Ø 36 mm

Cikksz. Hosszúság Egység

SDGFLM900002 810 mm db 

SDGFLM900003 1 000 mm db 

SDGFLM900004 1 100 mm db 

SDGFLM900005 1 400 mm db 

Hajlított homlokrakodó-fogak
• Kompletten anyával • Menet M 22 x 1,5 • Ø 36 mm  
• Max  terhelés 630 daN 800 mm hajlításfeszítési pontnál 

Cikksz. Hosszúság Egység

SDGFLM900009 800 mm db 

Cikksz. Hosszúság Átmérő Egység

STGFLM000807 900 mm 42 mm db 

STGFLM000808 1 000 mm 42 mm db 

STGFLM000809 1 100 mm 42 mm db 

STGFLM000810 1 200 mm 42 mm db 

STGFLM000811 1 400 mm 42 mm db 

Cikksz. Hosszúság Átmérő Egység

STGFLM000828 1 100 mm 55 mm db 

Kerekbála-fogak
• Kompletten anyával • Menet M 28 x 1,5 (pl  »Freisicht« targoncavilla 
esetén használható) • Ø 42 mm-en max  terhelés 1 100 daN 800 mm 
hajlításfeszítési pontnál

Strapabíró fogak
• Kompletten anyával • Menet M 28 x 1,5 • Ø 55 mm-en max  terhelés 
kb  2 200 daN 800 m hajlításfeszítési pontnál
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Konusbuchse für L Ø A Ø B Ø C
Frontladerzinken 100 25 34,4 45
Frontladerzinken 110 25 34,4 45
Frontladerzinken 145 25 34,4 45
Rundballenzinken 110 32 43,4 50
Rundballenzinken 200 32 43,4 50
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»Szereletlen« kúpos persely

Cikksz. Kivitel H Ø A Ø B Ø C Egység

NKTXXX517002 Homlokrakodó-fogakhoz 100 mm 25 mm 34,4 mm 45 mm db 

NKTXXX517005 Erősített homlokrakodó-fogakhoz 110 mm 25 mm 37,4 mm 50 mm db 

NKTXXX517004 Hosszú – homlokrakodó-fogakhoz 145 mm 25 mm 41,4 mm 50 mm db 

NKTXXX517001 Kerekbála-fogakhoz 110 mm 32 mm 43,4 mm 50 mm db 

NKTXXX517006 Strapabíró fogakhoz 200 mm 32 mm 56,5 mm 80 mm db 

Cikksz. Hosszúság Fogak Cső Lyuktávolság Egység

SDGFLM900100 1 250 mm 7 80 x 80 mm 200 mm db 

SDGFLM900102 1 450 mm 8 80 x 80 mm 200 mm db 

SDGFLM900104 1 650 mm 9 80 x 80 mm 200 mm db 

SDGFLM900106 1 850 mm 10 80 x 80 mm 200 mm db 

SDGFLM900108 2 050 mm 11 80 x 80 mm 200 mm db 

SDGFLM900110 2 250 mm 12 80 x 80 mm 200 mm db 

Fogtartó »homlokrakodó-fogak M 22 x 1,5«
Hegesztett kúpos perselyes homlokrakodó-fogak homlok- vagy hátsó rakodó villáinak beépítéséhez 
(fogak nélkül)

Cikksz. Hosszúság Fogak Cső Lyuktávolság Egység

SIGFLM000100 1 650 mm 5 100 x100 mm 385 mm db 

SIGFLM000102 1 850 mm 6 100 x100 mm 348 mm db 

SIGFLM000104 2 000 mm 7 100 x100 mm 323 mm db 

SIGFLM000106 2 200 mm 8 100 x100 mm 306 mm db 

SIGFLM000108 2 400 mm 9 100 x100 mm 293 mm db 

Fogtartó »kerekbála-fogak M 28 x 1,5«
Hegesztett kúpos perselyes kerekbála-fogak homlok- vagy hátsó rakodó villáinak beépítéséhez (fogak 
nélkül)

Cikksz. Kivitel Egység

      SGSFLM900030 12 x 110 mm (méretenként) m

      SGSFLM900025 16 x 150 mm (méretenként) m

      SGSFLM900035 25 x 200 mm (méretenként) m

      SGSFLM900038 30 x 300 mm (méretenként) m

1

2

3

4

HB 450 rendkívül szilárd kopóacél ásólemez (méteráru)
• Kiváló minőségű acélból • Homlokrakodó kanálra vagy hóekére való felhegesztéshez 
• Szállítható hosszúságok: 1 200, 1 500, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 mm

Kúpos anya és kúpos gyűrű
Cikksz. Megnevezés Menet Kivitel Egység

    SDGFLM900020 Kúpos anya homlokrakodó-fogakhoz M 22 x 1,5 kúpos rögzítéssel db 

    STGFLM900001 Kúpos anya kerekbála-fogakhoz M 28 x 1,5 kúpos rögzítéssel db 

    STGFLM900002 Kúpos gyűrű kerekbála-fogakhoz db 

1

1

2

Cikksz. Kivitel Méret Egység

SGSFLM900040 fúrt, szereletlen 25 x 200 mm (méretenként) m

SGSFLM900045 fúrt, szerelt 25 x 200 mm (méretenként) m

SGSFLM900050 fúrt, szereletlen 30 x 300 mm (méretenként) m

SGSFLM900055 fúrt, szerelt 30 x 300 mm (méretenként) m

»HB 450« alulcsavarozott kés (méretáru)
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Cikksz. Megnevezés egyéb adatok Tömeg kb. Egység

STGFLM000005V »Freisicht« targoncavilla Euronorm; 900 mm-es villákkal 130 kg db 

STGFLM000007V »Freisicht« targoncavilla Euronorm 1 200 mm-es villákkal 145 kg db 

A legegyszerűbb átszerelés kerekbála-fogak használata esetén 
a meglévő kúpos persely révén (csavarozható)  A felhasználás célja 
szerint több vagy kevesebb foggal 

Tartozék »Freisicht« targoncavilla esetén
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

      STGFLM000850 Szereletlen védőkengyel felár ellenében 20 kg db 

»Freisicht« kombi targoncavilla

»Freisicht« targoncavilla védőkengyellel

Védelmet nyújt csúszás ellen, pl  farakat, bálák, acélprofilok stb  
esetében – utólag egyszerűen és gyorsan felszerelhető!

 » 2 000 kg teherbírás, 1 500 mm széles vezetősínek

 » Különösen robusztus felépítés

 » 5 hegesztett kúpos persely a kerek bálák problémamentes 
szállításához

 » Ferdén recézett (kb  410 mm magas) vezetősínek az ISO 2328 
szerint, ezáltal különösen gyors, könnyű és egyszerű a villák beállítása 
(elhajlás nélkül!)

 » Extra kovácsolt targoncavilla (900 mm, ill  1 200 mm) rugós 
beállítással és rugós biztosítékkal (a villák biztos reteszeléséről 
gondoskodik)

 » Villák: 80 x 35 mm, FEM 2A felfüggesztés, 2 to  teherbírás páronként

 » Kivitel: teljesen horganyzott
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Cikksz. Megnevezés Kivitel egyéb adatok Tömeg kb. Egység

STGFLM000006V Targoncavilla fafogó villával, Euronorm (komplett) horganyzott 900 mm-es villákkal 180 kg db 

STGFLM000008V Targoncavilla fafogó villával, Euronorm (komplett) horganyzott 1 200 mm-es villákkal 195 kg db 

Hidraulikus fogókar a Freisicht targoncavillára erősítve

Hidraulikus fogókar
»Freisicht« targoncavilla esetén

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

STGFLM000845 Hidraulikus fogókar; szereletlen 50 kg db 

»Freisicht« kombi targoncavilla
Fafogó karral

Robusztus felépítés

Kivitel: teljesen horganyzott

Néhány perc alatt átszerelhető

Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

A Kombi targoncavillára szerelt fafogó kar révén a kar hidraulikus működtetésével könnyen 
felvehetők az ágak és a fatörzsek  Az egyszerű, ám robusztus felépítésnek köszönhetően az 
átszerelés néhány perc alatt elvégezhető  
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Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

18.10.2013 jmeissner

, , 

RBT69000-000000-000
0,0 kg 1Gewicht: Bl.               v.
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Cikksz. Típus/Felvevő típusa Kivitel Tömeg kb. Egység

      STGFLM000840V »Freisicht« vezetősín Euronorm horganyzott, villák nélkül 85 kg db 

      STGFLM000801V »Csapfelvevő« vezetősín horganyzott, villák nélkül 85 kg db 

      STGFLM000870V »Hárompontos felvevő« vezetősín horganyzott, villák nélkül 85 kg db 

      STGFLM000880V »Freisicht« vezetősín különböző udvari, kerekes vagy egyéb 
teleszkópos rakodó-felvevőkkel

horganyzott, villák nélkül 95 kg db 

      STGFLM000802 »Freisicht« vezetősín felvevő nélkül nyers, villák nélkül 65 kg db 

2
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5

»Freisicht« vezetősín hárompontos 
felvevővel

»Freisicht« vezetősín Euronorm-
felvevővel

»Freisicht« vezetősín csapos 
felvevővel

»Freisicht« vezetősín udvari, kerekes 
és teleszkópos rakodó-felvevővel

Ábrán Manitou

»Freisicht« vezetősín felvevő nélkül, 
nyers

Vezetősínek
Kiegészítő felszereléssel – néhány perc alatt átszerelhető!
 » Az 5 hegesztett kúpos persely révén strapabíró fogak (kerekbála-fogak) esetén problémamentesen szállíthatók pl  a kerek bálák
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Artikelnr.:
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30.01.2013 jmeissner
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Targoncavilla adapter
Euronorm / Standard

STG01004-000000-000-02
52,2 kg 1Gewicht: Bl.               v.
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Staplergabeladapter
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»Standard« targoncavilla
Euronorm-felvevővel
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » 1 500 kg teherbírás, 1 400 mm széles vezetősínek

 » Robusztus felépítés

 » Extra kovácsolt targoncavilla (900 mm hosszúságú) rugós beállítással és rugós biztosítékkal (a villák biztos reteszeléséről gondoskodik)

 » Villák: 80 x 35 mm, FEM 2A felfüggesztés, 2 to  teherbírás páronként

Cikksz. Megnevezés Kivitel egyéb adatok Tömeg kb. Egység

STGFLM000004V »Standard« targoncavilla Euronorm horganyzott 900 mm-es villákkal 130 kg db 

STGFLM000009V »Standard« targoncavilla Euronorm horganyzott 1 200 mm-es villákkal 145 kg db 

STGFLM000820V »Standard« vezetősín, Euronorm, szereletlen horganyzott villák nélkül 75 kg db 

STGFLM000816 »Standard« vezetősín, felvevő nélkül nyers villák nélkül 60 kg db 

»Standard« vezetősín felvevő nélkül, 
nyers

»Standard« vezetősín Euronorm-
felvevővel
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Pótalkatrész- és csúszósín-készlet
Targoncavillához
Csúszósínek FEM 3A + 4A esetén

Cikksz. Típus/Kivitel Egység

STGFLM900022 Tartócső profillal – 2 darab db 

Tartócső profillal
 » Targoncavillához

 » Hosszúság: 1 400 mm

 » Méret: 80 x 80 x 5 mm

Hosszabbító rudak kerek bálák szállításához 

Állítható felvevő kerekbála-fogakkal (strapabíró 
fogak; M28 x 1,5).

A »Freisicht« vezetősínhez és a »Standard« targoncavillához
Utólag felszerelhető szerkezet kerek bálák szállításához (fognagyság max  80 x 35 mm)

Cikksz. Hosszúság Egység

STGFLM000830 650 mm db 

STGFLM000838 1 200 mm db 

Cikksz. Hosszúság x Szélesség (belső) x Magasság (belső) Egység

STGFLM900045 1400 x 94 x 44 mm Pár

STGFLM900050 2 000 x 110 x 56 mm Pár

Cikksz. Kivitel Egység

STGFLM000855 900 mm-es villákhoz alkalmas Pár

STGFLM000856 1 200 mm-es villákhoz alkalmas Pár

Állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül)

Targoncavilla hosszabbítás, horganyzott

Hosszabbító rudak kerek bálák szállításához

Cikksz. Típus/Kivitel Hosszúság Egység

STGFLM900023 Komplett pótalkatrész-készlet 
(1–6  ábra) targoncavillához, amely 
felső/alsó csúszósínből áll; reteszelő 
csappal és retesszel

Készlet

       STGFLM900030 Felső csúszósín; ISO szabvány 1 500 mm db 

       STGFLM900035 Alsó csúszósín; ISO szabvány 1 500 mm db 

       STGFLM900026 Felső villahorog; FEM 2 90 mm db 

       STGFLM900027 Alsó villahorog; FEM 2 80 mm db 

       STGFLM900014 Felső villahorog; FEM 3 140 mm db 

       STGFLM900015 Alsó villahorog; FEM 3 115 mm db 

       STGFLM900016 Felső villahorog; FEM 4 200 mm db 

       STGFLM900017 Alsó villahorog; FEM 4 139 mm db 

       STGFLM900025 Retesz villafogakhoz;  
FEM 1+2, rövid/AB 650601

db 

       STGFLM900024 Csapok targoncavillához – reteszelés db 
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További targoncavilla hosszabbítások kérésre kaphatók!



Anz.Nr. Änderung Datum Name

Maßstab

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Benennung

Zeichnungs-Nr.

NameDatum
gez.
gepr.
geneh.
Abt.

Projektionsmethode

Kategorie

Artikelnr.:

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
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A 410 511 638
B 470 546 568 695 743 870
C 76 152 76 203 127 254

Typ A2 A3 A4
A 410 511 638
B 470 568 743
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37Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Hosszabbító rudak kerek bálák szállításához 

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. egyéb adatok Egység

STGHRT000004V »Small« targoncavilla udvari rakodóhoz 170 kg 900 mm-es villákkal db 

STGHRT000820V »Small« vezetősín, szereletlen 76 kg villák nélkül db 

»Small« targoncavilla 
Udvari rakodóra való felszerelésre
 » Robusztus felépítés

 » Tömör anyagból – rendkívül terhelhető

 » 1 000 mm széles vezetősín

»Kovácsolt« targoncavilla-fogak

Cikksz. Megnevezés Típus Nagyság Méret Egység

STGFLM000803 Targoncavilla-fogak A2 900 mm 80 x 35 mm db 

STGFLM000804 Targoncavilla-fogak A2 1 200 mm 80 x 35 mm db 

STGFLM000817 Targoncavilla-fogak A3 1 500 mm 125 x 50 mm db 

STGFLM000818 Targoncavilla-fogak A3 2 000 mm 125 x 50 mm db 

STGFLM000819 Targoncavilla-fogak A4 1 700 mm 150 x 60 mm db 

STGFLM000821 Targoncavilla-fogak A4 2 000 mm 150 x 60 mm db 

Típus A B C

A2 410 mm 470 mm 76 mm

A3 511 mm 568 mm 76 mm

A4 638 mm 743 mm 127 mm
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Típus/Kivitel Tömeg kb. Egység

       STGFLM000010 900 mm-es fogakkal (kovácsolt) 230 kg db 

       STGFLM000013 1 200 mm-es fogakkal (kovácsolt) 260 kg db 

       STGFLM000832 állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül), bal, hidraulikus targoncavillához db 

       STGFLM000833 állítható felvevő kerekbála-fogakhoz, szereletlen (fogak nélkül), jobb, hidraulikus targoncavillához db 

2

2

»Hidraulikusan állítható« targoncavilla
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » A targoncavilla hárompontra vagy homlokrakodóra szerelhető fel

 » Euronorm gyorscserélő felvevővel van felszerelve

 » 1 x kettős működésű hidraulikus vezérlés szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel 

 » Teherbírás: 2 000 kg

 » Szélesség: 1 500 mm

 » Állítás: 275 mm – 1 270 mm

Hidraulikus targonca emelőkeret

 »  Löketmagasság 3 000 mm (háromponttal 
kb  3 700 mm)

 » Emelőerő 1,6 to 

 » Vezetősínek 1 500 mm szélesek

 » Támasztólábbal

 » Első vagy hátsó felszerelés Kat  II háromponthoz

 » Egyszeresen működő szabályozószelep szükséges

 » Nagyon nehéz és robusztus kivitel

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Targonca emelőkeret 900 mm-es villákkal

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

SHGFLM000000 900 mm-es villákkal (kovácsolt) 650 kg db 

SHGFLM000001 1 200 mm-es villákkal (kovácsolt) 680 kg db 
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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, amellyel 
a forgató eszköz gyorsan fel- és lecsatlakoztatható  A két 
kovácsolt villafog minden tartályt, dobozt vagy ládát 
felvesz  Egy oldalsó, kereszt- és hosszanti irányban kézzel 
állítható tartókar megakadályozza a tároló csúszását 

Egy középső, függőlegesen, hidraulikusan állítható tartókar 
is szállítható, amely a tartály, doboz vagy láda fölé nyúlik, 
azokat biztosan fogja és tartja  A megfelelő szerszámokkal 
felszerelve a Fliegl forgató eszköz további feladatokra 
is alkalmas, például különleges szúrófogakkal a kerek 
szalma- és szénabálák fellazítására  

A ládaforgató eszköz tartókar nélkül végtelenül foroghat 

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

EDGFLM000000 900 mm-es villákkal/tartókarral 230 kg db 

EDGFLM000001 900 mm-es villákkal/tartókar nélkül 215 kg db 

EDGFLM000010 1 200 mm-es villákkal/tartókarral 230 kg db 

EDGFLM000011 1 200 mm-es villákkal/tartókar nélkül 215 kg db 

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

EDGHRT000000 900 mm-es villákkal/tartókarral 240 kg db 

EDGHRT000001 900 mm-es villákkal/tartókar nélkül 225 kg db 

EDGHRT000010 1 200 mm-es villákkal/tartókarral 240 kg db 

EDGHRT000011 1 200 mm-es villákkal/tartókar nélkül 225 kg db 

Nehéz, 
golyóscsapágyas 
forgó alkatrész

Az olajmotor nem a szállítási terjedelem része 

Cikksz. Megnevezés Külső lyukkör Belső lyukkör Tengelyirányú erő Egység

KPZXXX240051 Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással Ø 460 mm Ø 260 mm 7,6 to db 

KPZXXX240053 Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással Ø 550 mm Ø 324 mm 9,7 to db 

KPZXXX240055 Golyós forgó alkatrész U-profil csigafogazással Ø 667 mm Ø 431 mm 15,9 to db 

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Forgó alkatrész
Csigafogazással, megfelel a CLR és CLP olajmotoroknak, tengelyátmérő 25
Innovatív: Egy robusztus golyós forgó alkatrész, hidraulikusan egy olajmotorral meghajtva 
és különleges csigaszerkezettel felszerelve maximum 2,5 tonnáig teszi lehetővé a teher 
forgatását  A forgató eszköz a szerkezet és vonóerő optimalizálásával minden pozícióban 
rögzíthető és biztosan megtartható  
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel  Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

»Standard« nehézanyag-kanál 
835 mm mély, 726 mm magas

Cikksz. Szélesség (alsó szegély) Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGSFLM000000V 1 200 mm 0,55 m3 160 kg db 

SGSFLM000001V 1 500 mm 0,65 m3 190 kg db 

SGSFLM000002V 1 800 mm 0,75 m3 210 kg db 

SGSFLM000003V 2 000 mm 0,80 m3 230 kg db 

SGSFLM000004V 2 200 mm 0,85 m3 260 kg db 

SGSFLM000005V 2 400 mm 0,95 m3 280 kg db 

SGSFLM000006V 2 600 mm 1,05 m3 310 kg db 

SGSFLM000007V 2 800 mm 1,15 m3 340 kg db 

Euronorm-ra való felszerelésre – horganyzott

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Anyagvastagság: Burkolólemez 4 mm, Oldallemez 5 mm, Alsó lemez 
erősített

 » A kúpos felépítés révén az ömlesztett áru könnyebben lecsúszik

 » Nehéz ásólemez szilárd kopóacélból 150 x 16 mm HB 450

 » A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva, folytonos erősítő profillal 
a felső szegélyen, ami a legnagyobb stabilitásról és csavarodás-
állóságról gondoskodik

Cikksz. Szélesség (alsó szegély) Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGSFLM000000R 1 200 mm 0,55 m3 160 kg db 

SGSFLM000001R 1 500 mm 0,65 m3 190 kg db 

SGSFLM000002R 1 800 mm 0,75 m3 210 kg db 

SGSFLM000003R 2 000 mm 0,80 m3 230 kg db 

SGSFLM000004R 2 200 mm 0,85 m3 260 kg db 

SGSFLM000005R 2 400 mm 0,95 m3 280 kg db 

SGSFLM000006R 2 600 mm 1,05 m3 310 kg db 

SGSFLM000007R 2 800 mm 1,15 m3 340 kg db 

Euronorm-ra való felszerelésre – nyers72
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»Schwerlast« nehézanyag-kanál 
Kerekes és teleszkópos rakodóhoz
 » Lakkozott kivitel 

 » Nehéz ásólemez szilárd kopóacélból 25 x 200 mm HB 450

 » A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva, erősítő profillal

 » A kúpos felépítés révén az ömlesztett áru könnyebben lecsúszik

Cikksz. Szélesség Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGSFLM000010 2 000 mm 0,9 m3 500 kg db 

SGSFLM000007 2 200 mm 1,0 m3 540 kg db 

SGSFLM000008 2 400 mm 1,1 m3 580 kg db 

SGSFLM000009 2 600 mm 1,2 m3 620 kg db 

SGSFLM000011 2 800 mm 1,3 m3 660 kg db 

»Standard« nehézanyag-kanál

Cikksz.
Szélesség 
(alsó szegély)

Tartalom kb. Egység

SGSHFL000007V 850 mm 0,35 m3 db 

SGSHFL000008V 950 mm 0,40 m3 db 

SGSHFL000009V 1 050 mm 0,50 m3 db 

SGSHFL000000V 1 200 mm 0,55 m3 db 

SGSHFL000001V 1 500 mm 0,65 m3 db 

SGSHFL000002V 1 800 mm 0,75 m3 db 

SGSHFL000003V 2 000 mm 0,80 m3 db 

Cikksz.
Szélesség 
(alsó szegély)

Tartalom kb. Egység

SGSRTL000002V 1 800 mm 0,75 m3 db 

SGSRTL000003V 2 000 mm 0,80 m3 db 

SGSRTL000004V 2 200 mm 0,85 m3 db 

SGSRTL000005V 2 400 mm 0,95 m3 db 

SGSRTL000006V 2 600 mm 1,05 m3 db 

SGSRTL000007V 2 800 mm 1,15 m3 db 

Udvari rakodóra való felszerelésre Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel, 
835 mm mély, 726 mm magas 
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Max  teherbírás 3 to 

 » A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva, erősítő profillal

 » Anyagvastagság: burkolólemez 4 mm, oldallemez 5 mm, alsó lemez 
erősített

 » Nehéz ásólemez szilárd kopóacélból 150 x 16 mm HB 450

 » A kúpos felépítés révén az ömlesztett áru könnyebben lecsúszik

Ábrán Manitou-felvevő
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Szélesség (alsó szegély) Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

VSSFLM000018 1 800 mm 0,90 m3 250 kg db 

VSSFLM000020 2 000 mm 1,00 m3 270 kg db 

VSSFLM000022 2 200 mm 1,10 m3 290 kg db 

VSSFLM000024 2 400 mm 1,20 m3 310 kg db 

VSSFLM000026 2 600 mm 1,30 m3 330 kg db 

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség (alsó szegély) Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

VSSRTL000018 1 800 mm 0,90 m3 260 kg db 

VSSRTL000020 2 000 mm 1,00 m3 280 kg db 

VSSRTL000022 2 200 mm 1,10 m3 300 kg db 

VSSRTL000024 2 400 mm 1,20 m3 320 kg db 

VSSRTL000026 2 600 mm 1,30 m3 340 kg db 

Euronorm-ra való felszerelésre

Rácsos feltét
Nehézanyag-kanálhoz, nagy térfogatú kanálhoz és nagy rakodókanálhoz alkalmas
 » Teljesen horganyzott

 » Ideális siló, faapríték stb  szállításához  

 » Egyszerű szerelés

Cikksz. Szélesség Egység

SGSFLM000804 1 500 mm db 

SGSFLM000807 1 800 mm db 

SGSFLM000805 2 000 mm db 

SGSFLM000806 2 200 mm db 

SGSFLM000808 2 400 mm db 

SGSFLM000809 2 600 mm db 

SGSFLM000810 2 800 mm db 

SGSFLM000811 3 000 mm db 

»Standard« nagy térfogatú kanál 
921 mm mély, 859 mm magas

 » Lakkozott kivitel 

 » A legjobb feldolgozás egy darabból kivágva, erősítő profillal

 » Anyagvastagság: Burkolólemez 4 mm, Oldallemez 5 mm, 
Alsó lemez erősített

 » Nehéz ásólemez szilárd kopóacélból 150 x 16 mm HB 450

 » A kúpos felépítés révén az ömlesztett áru könnyebben 
lecsúszik 

 » Nagyobb rakodási teljesítmény, az ömlesztett áru nem esik le

 » Szállítás tartóval együtt
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Tartozék nehézanyag-kanálhoz és nagy 
térfogatú kanálhoz
Lehnhoff kis fogak

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

»David« nagy térfogatú kanál
Kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz, 1 351 mm magas, 1 337 mm mély
 » Nagyon stabil és robusztus kivitel

 » Stabil alsó szerkezet erősítő rúddal

 » Rendkívül nehéz ásólemez szilárd kopóacélból 200 x 25 mm HB 450

Cikksz. Szélesség Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

VSSRAD000023 2 300 mm 2,70 m3 1 300 kg db 

VSSRAD000025 2 500 mm 3,00 m3 1 400 kg db 

VSSRAD000028 2 800 mm 3,30 m3 1 500 kg db 

Külön lakkozás felár ellenében

Cikksz. Típus Hosszúság Tartalom Kiegészítő Egység

SGSFLM900006 Típus: 404 60 mm 3 részes szereletlen db 

SGSFLM900007 Típus: 404 60 mm 3 részes szerelt db 

SGSFLM900004 Típus: 400 90 mm 3 részes szereletlen db 

SGSFLM900003 Típus: 400 90 mm 3 részes szerelt db 

SGSFLM900005 Típus: 411 115 mm 3 részes szereletlen db 

SGSFLM900008 Típus: 411 115 mm 3 részes szerelt db 

Cikksz. Kivitel 
ásólemezhez 
megfelelő

Egység

SGSFLM000801 csavarozva szerelt 
(mennyiség a kanál-
szélesség szerint)

16 x 150 mm db 

SGSFLM900001 szereletlen 16 x 150 mm db 

SGSFLM000803 csavarozva szerelt 
(mennyiség a kanál-
szélesség szerint)

25 x 200 mm db 

SGSFLM900002 szereletlen 25 x 200 mm db 

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

Kis fogak

Cikksz. H A T I S C

SGSFLM900001 190 mm 50 mm 37 mm 45 mm 17 mm 13 mm

SGSFLM900002 300 mm 66 mm 70 mm 70 mm 27 mm 17 mm



   



























Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

»Standard« nagy rakodókanál 
1 176 mm mély, 1 025 mm magas 
 » Anyagvastagság: burkolólemez 4 mm, oldallemez 5 mm, alsó lemez erősített

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból HB 450 » teljesen horganyzott kivitel

 » Könnyű ömlesztett árukhoz » Egy darabból, keményített acéllemez, kúpos felépítés

 » Az aljzaton lévő kopósínek megakadályozzák az aljzatlemez sorjásodását

Cikksz.
Szélesség 
(alsó szegély)

Tartalom 
kb.

Tömeg 
kb. 

Egy-
ség

GRSFLM000003V 1 600 mm 1,4 m3 340 kg db 

GRSFLM000005V 1 800 mm 1,6 m3 370 kg db 

GRSFLM000007V 2 000 mm 1,7 m3 390 kg db 

GRSFLM000010V 2 200 mm 1,9 m3 430 kg db 

GRSFLM000012V 2 400 mm 2,1 m3 460 kg db 

GRSFLM000014V 2 600 mm 2,3 m3 490 kg db 

GRSFLM000016V 2 800 mm 2,4 m3 510 kg db 

GRSFLM000018V 3 000 mm 2,6 m3 580 kg db 

A homlokrakodóra Euronorm-gyorscserélő rendszerrel van rögzítve

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Cikksz.
Szélesség 
(alsó szegély)

Tartalom 
kb.

Tömeg kb. 
Egy-
ség

GRSRTL000003V 1 600 mm 1,4 m3 350 kg db 

GRSRTL000005V 1 800 mm 1,6 m3 380 kg db 

GRSRTL000007V 2 000 mm 1,7 m3 400 kg db 

GRSRTL000010V 2 200 mm 1,9 m3 440 kg db 

GRSRTL000012V 2 400 mm 2,1 m3 470 kg db 

GRSRTL000014V 2 600 mm 2,3 m3 500 kg db 

GRSRTL000016V 2 800 mm 2,4 m3 520 kg db 

GRSRTL000018V 3 000 mm 2,6 m3 590 kg db 

Euronorm-ra való felszerelésre

»Schwerlast« nagy rakodókanál 
Kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz, 1 265 mm mély, 1 031 mm magas

Cikksz. Szélesség Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

GRSFLM000019 2 000 mm 1,55 m3 600 kg db 

GRSFLM000020 2 200 mm 1,70 m3 640 kg db 

GRSFLM000021 2 400 mm 1,85 m3 680 kg db 

GRSFLM000022 2 600 mm 2,00 m3 710 kg db 

GRSFLM000023 2 800 mm 2,15 m3 750 kg db 

GRSFLM000024 3 000 mm 2,30 m3 790 kg db 

 » Anyagvastagság: aljzat 8 mm, hátoldal 6 mm, oldallemez 8 mm

Ábrán aprítóhengerrel (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)
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45Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

»Standard« silófogó kanál 
Kompletten hidraulika csatlakozókkal 
A siló levételének költséghatékony megoldása! A Fliegl 
silófogó kanál (ill  villa) homlokrakodóra (Euronorm) és 
kerekes rakodóra (felvétel típus szerint) csatlakoztatható  
Minden silófajtához (kukorica, fű), valamint trágyához és 
egyéb ömlesztett áruhoz is megfelelő  Takarmánykeverő 
kocsi stb  is problémamentesen megtölthető  A nehéz, 
kettős működésű hidraulikahenger és a csúcsban 
összefutó fogókarok a silóból való kifogástalan elvételt 
biztosítják  

 » A vágóél szilárd kopóacélból 16 x 150 mm HB 450

 » Robusztus fogóösszekötés 

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » Teljesen horganyzott kivitel (az ábrákon lakkozott)

Cikksz. Szélesség Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGZFLM160000V 1 600 mm 0,90 m3 560 kg db 

SGZFLM180000V 1 800 mm 1,01 m3 590 kg db 

SGZFLM200000V 2 000 mm 1,13 m3 620 kg db 

SGZFLM220000V 2 200 mm 1,24 m3 650 kg db 

SGZFLM240000V 2 400 mm 1,35 m3 670 kg db 

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGZHRT160000V 1 600 mm 0,90 m3 570 kg db 

SGZHRT180000V 1 800 mm 1,01 m3 600 kg db 

SGZHRT200000V 2 000 mm 1,13 m3 630 kg db 

SGZHRT220000V 2 200 mm 1,24 m3 660 kg db 

SGZHRT240000V 2 400 mm 1,35 m3 680 kg db 

Euronorm-ra való felszerelésre

Kiegészítő betoldó lemez a fogóegység erősítésére
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Szélesség (A) Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGZFLM201000 2 000 mm 1,25 m3 810 kg db 

SGZFLM221000 2 200 mm 1,4 m3 1 010 kg db 

SGZFLM241000 2 400 mm 1,5 m3 1 070 kg db 

SGZFLM261000 2 600 mm 1,6 m3 1 090 kg db 

SGZFLM281000 2 800 mm 1,75 m3 1 150 kg db 

»Schwerlast« silófogó kanál

Cikksz. Szélesség Tömeg kb. Egység

SGZFLM900002 1 600 mm 166 kg db 

SGZFLM900000 1 800 mm 180 kg db 

SGZFLM900005 2 000 mm 190 kg db 

SGZFLM900010 2 200 mm 205 kg db 

SGZFLM900015 2 400 mm 220 kg db 

Fogóegység a »Standard« silófogó kanálhoz
horganyzott, szereletlen, hidraulikahengerrel és konzolokkal a 
hegesztéshez

 »  Nagyobb teljes stabilitás az aljzattól a hátsó falig tartó kerek átmenet 
révén

 » Könnyebb tisztítási munkálatok: főleg ragadós anyagok jobban 
kirakodhatók

 » Az ásólemez szilárd kopóacélból HB 450

 »  Kiegészítő kopócsíkok jobb védelmet nyújtanak a kopás ellen, illetve 
a talajjal szemben jobban terhelhető

Kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel, lakkozott, 917 mm 
mély, 829 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 stb  töltésére is 
alkalmas 

Minden híres kerekes és 
teleszkópos rakodóhoz



47Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

 » Robusztus fogóösszekötés

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » Homlokrakodó-fogak 810 mm

 » Teljesen horganyzott kivitel

 » A hegesztett kúpos persely szilárd tartást biztosít 
a szállított homlokrakodó-fogaknak

»Standard« silófogó villa 
Hidraulika csatlakozókkal és Euronorm-felvevővel, fogakkal/810 mm (a szállítási terjedelem tartalmazza)

Cikksz. Szélesség Fogak Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGZFLM160010V 1 650 mm 9 0,92 m3 460 kg db 

SGZFLM180010V 1 850 mm 10 1,03 m3 540 kg db 

SGZFLM200010V 2 050 mm 11 1,14 m3 580 kg db 

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Fogak Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGZHRT160010V 1 650 mm 9 0,92 m3 470 kg db 

SGZHRT180010V 1 850 mm 10 1,03 m3 550 kg db 

SGZHRT200010V 2 050 mm 11 1,14 m3 590 kg db 

Euronorm-ra való felszerelésre

»Schwerlast« silófogó villa 
Kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel, lakkozott, 1 116 mm mély, 907 mm magas

 » Robusztus fogóegység

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » A külső fogak hegesztettek, ezáltal rendkívül stabilak

 » A Fliegl silófogó villa minden kerekes és teleszkópos rakodóra 
problémamentesen csatlakoztatható

Cikksz. Szélesség (A) Fogak Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SGZFLM201010 2 050 mm 11 1,1 m3 800 kg db 

SGZFLM221010 2 250 mm 12 1,21 m3 1 010 kg db 

SGZFLM241010 2 450 mm 13 1,32 m3 1 070 kg db 

SGZFLM261010 2 650 mm 14 1,43 m3 1 090 kg db 

SGZFLM281010 2 850 mm 15 1,54 m3 1 150 kg db 

Kerekes és teleszkópos rakodóra való felszerelésre
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Volumen ca. 2,5m³ bei 2,4m Breite
Anschraubbares Schutzgitter
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

»XXL« silóvágó kanál
Kerekes rakodóhoz, tiszta vágóél fű- és kukoricasiló esetében

 » Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő 

 » Nagyon nagy nyílásmagasság – 
kb  2 200 mm

Cikksz. Szélesség Nyílás szélessége kb. Térfogat kb. Tömeg kb. Egység

SSZRTL000024 2 400 mm 2 220 mm 3,5 m3 1 800 kg db 

 » Különösen robusztus vágókés

 » 2 nagyon nehéz hidraulikahengerrel

 » További szélességek kérésre
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49Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

 » Kerekes vagy teleszkópos rakodó 
felvevő

 » Euro- és hárompontos felvevő

 » Robusztus vágókés

 » 2 hidraulikahengerrel

 » Vastag falú fogtartó cső és 
hegesztett kúpos persely

 » 1 x kettős működésű csatlakozó 
szükséges

Cikksz. Szélesség Nyílás szélessége kb. Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SSGRTL210000 2 100 mm 1 400 mm 2,5 m3 1 510 kg db 

SSGRTL240000 2 400 mm 1 400 mm 2,8 m3 1 580 kg db 

Cikksz. Szélesség Nyílás szélessége kb. Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

SSGFLM160000 1 600 mm 850 mm 1,10 m3 450 kg db 

SSGFLM180000 1 800 mm 850 mm 1,25 m3 550 kg db 

SSGFLM200000 2 000 mm 850 mm 1,40 m3 650 kg db 

 » Különösen robusztus vágókés

 » 2 nagyon nehéz hidraulikahengerrel

 » Strapabíró fogakkal – átmérő 55 mm

 » További szélességek kérésre

»XXL« silóvágó villa
Kerekes és teleszkópos rakodóhoz, tiszta vágóél fű- és kukoricasiló esetében

»Euro« silóvágó villa
Homlokrakodóhoz és hárompontoshoz, tiszta vágóél fű- és kukoricasiló esetében
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Trágya- és silófogó kanál

Cikksz. Kivitel Szélesség Fogak Térfogat Tömeg kb. Egység

DSSFLM120000V Kéthengeres 1 250 mm 7 0,90 m3 320 kg db 

DSSFLM140000V Kéthengeres 1 450 mm 8 1,05 m3 350 kg db 

DSSFLM160000V Kéthengeres 1 650 mm 9 1,20 m3 380 kg db 

DSSFLM180000V Kéthengeres 1 850 mm 10 1,35 m3 410 kg db 

DSSFLM200000V Kéthengeres 2 050 mm 11 1,50 m3 440 kg db 

DSSFLM240000V Kéthengeres 2 250 mm 12 1,65 m3 470 kg db 

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » A vágóél szilárd kopóacélból 150 x 16 mm HB 450

 » Stabil, kerek formájú kanálalj

 » A henger felül van, így erősebb a fogókar és nagyobb a nyílásszög

 » Az oldalfal balra és jobbra csavarozható

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Ábrán kéthengeres kivitel

Cikksz. Kivitel Szélesség Fogak Térfogat Tömeg kb. Egység

DSSHRT100000V Egyhengeres 1 050 mm 6 0,75 m3 250 kg db 

DSSHRT120000V Egyhengeres 1 250 mm 7 0,90 m3 270 kg db 

DSSHRT140000V Kéthengeres 1 450 mm 8 1,05 m3 360 kg db 

DSSHRT160000V Kéthengeres 1 650 mm 9 1,20 m3 390 kg db 

DSSHRT180000V Kéthengeres 1 850 mm 10 1,35 m3 420 kg db 

DSSHRT200000V Kéthengeres 2 050 mm 11 1,50 m3 450 kg db 

DSSHRT240000V Kéthengeres 2 250 mm 12 1,65 m3 480 kg db 

Ábrán Merlo-felvevő

Ábrán egyhengeres kivitel

Ábrán kéthengeres kivitel

Sokoldalú használat • stabil és robusztus

Teleszkópos rakodó, udvari és kerekes rakodó 
felvevők szállíthatók!

Nagy térfogatot kezelő fogó

Magas pótkocsikra jobb felülről töltés

Nagy fogási szög



51Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

A kúpos perselyek egy robusztus 
fogtartóba vannak hegesztve 

Rendkívül szilárd, robusztus ásólemez 
kíméli a kanálaljat 

A kanál hajlásának oldalsó er-
ősítése növeli a stabilitást 

Levéve: hosszú vágású anyagok, 
nagyobb zúzott mennyiségek és 
nagyobb rakodási teljesítmény 

Csavarozott levehető oldalfalak, 
különböző használatra felszerelve  
Rövidre vágott siló vagy pépes trágya 
veszteségmentes szállításhoz 

Nagy fogási szög Nagy levett mennyiség

Ábrán udvari, kerekes és 
teleszkópos rakodó felvevővel

Nagy térfogató trágya- és silófogó kanál
Kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevővel

 » Vastag falú fogtartó cső és hegesztett kúpos persely 
(100 mm hosszú) 

 » Ásólemez szilárd kopóacélból 150 x 16 mm HB 450 

 » Egy darabból, keményített acéllemez 

 » Kúpos felépítés  

 » Stabil, kerek formájú kanálalj 

 » 3 nehéz hidraulikahenger fent, így erősebb a fogókar és nagyobb 
a nyílásszög 

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség kb. Mélység kb. Nyílás szélessége kb. Kivitel Térfogat kb. Tömeg kb. Egység

DSSRAD100025 2 500 mm 1 250 mm 2 100 mm Háromhengeres 3,2 m3 840 kg db 

Udvari rakodókhoz is
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Trágya- és silófogó villa

Cikksz. Kivitel Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység

DSGFLM120000V Kéthengeres 1 250 mm 7 290 kg db 

DSGFLM140000V Kéthengeres 1 450 mm 8 310 kg db 

DSGFLM160000 Kéthengeres 1 650 mm 9 330 kg db 

DSGFLM180000V Kéthengeres 1 850 mm 10 350 kg db 

DSGFLM200000V Kéthengeres 2 050 mm 11 370 kg db 

DSGFLM220000V Kéthengeres 2 250 mm 12 390 kg db 

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Vastag falú fogtartó és hegesztett kúpos persely

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Kivitel Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység

DSGHRT100000V Egyhengeres 1 050 mm 6 200 kg db 

DSGHRT120000V Egyhengeres 1 250 mm 7 220 kg db 

DSGHRT140000V Kéthengeres 1 450 mm 8 320 kg db 

DSGHRT160000V Kéthengeres 1 650 mm 9 340 kg db 

DSGHRT180000V Kéthengeres 1 850 mm 10 360 kg db 

DSGHRT200000V Kéthengeres 2 050 mm 11 380 kg db 

DSGHRT220000V Kéthengeres 2 250 mm 12 400 kg db 

Ábrán kéthengeres kivitel Ábrán egyhengeres kivitel

Ábrán Weidemann-felvevővel

 » A henger felül van, így erősebb a fogókar és nagyobb a nyílásszög

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
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53Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Ábrán Fliegl nehézanyag-kanál

Silófogó adapter gyorscserélő szerkezettel
 » Mindenféle kanálhoz és villához

 » Gyors és egyszerű felvevőhasználat

 » Sorozatkivitelben Euronorm-felvevővel (az eszköz vagy 
a vontató oldalán)

 » Hegesztett kúpos persely

 » Homlokrakodó-fogak (M22 x 1,5 mm) 810 mm hosszú

 » Robusztus fogókar-összekötés

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

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 által közvetlenül a homlokrakodóra történik, 
a kanalat, ill  a trágyavillát ezután az adapter elé szereljük fel  A fogóegység 
kompletten függőlegesen előre felfelé nyílik, így nagy mennyiség vehető fel  
Mindkét henger egyenletes nyomást biztosít  A kezeléshez kettős működésű 
vezérlőeszköz szükséges  

Ábrán Fliegl trágyahordó villa

Cikksz. Szélesség Fogak Egység

SGAFLM120000 1 250 mm 7 db 

SGAFLM150000 1 450 mm 8 db 

SGAFLM180000 1 650 mm 9 db 

SGAFLM200000 1 850 mm 10 db 

SGAFLM220000 2 050 mm 11 db 
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

»XXL« silózó villa
Hidr  behajtható, kerekes rakodó felvevővel

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység

SIGHYD000001 4 200 mm 20 alul + egyenként 2 oldalt 1 000 kg db 

SIGHYD000002 5 000 mm 24 alul + egyenként 2 oldalt 1 120 kg db 

SIGHYD000003 5 500 mm 26 alul + egyenként 2 oldalt 1 350 kg db 

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Nagy silómennyiségekhez

 » 1 400 mm hosszúságú strapabíró fogak, M28 x 1,5

 » Lemez magassága 1 420 mm

 » Hidraulikusan behajtható

 » 2 x kettős működésű csatlakozó szükséges

Euronorm-ra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység

SDGHRT000000V 1 250 mm 7 150 kg db 

SDGHRT000001V 1 450 mm 8 170 kg db 

SDGHRT000002V 1 650 mm 9 190 kg db 

SDGHRT000003V 1 850 mm 10 205 kg db 

SDGHRT000004V 2 050 mm 11 220 kg db 

SDGHRT000005V 2 250 mm 12 235 kg db 

Trágyahordó villa

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység

SDGFLM000000V 1 250 mm 7 140 kg db 

SDGFLM000001V 1 450 mm 8 160 kg db 

SDGFLM000002V 1 650 mm 9 180 kg db 

SDGFLM000003V 1 850 mm 10 195 kg db 

SDGFLM000004V 2 050 mm 11 210 kg db 

SDGFLM000005V 2 250 mm 12 225 kg db 

Tartozék

SDGFLM000800 Felár foganként 1 000 mm 
hosszúságnál

db 

SDGFLM000801 Felár foganként 1 100 mm 
hosszúságnál

db 

Kopásvédelem/
Laposacél

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Erősített kivitel és hegesztett kúpos persely

 » Kiváló minőségű, kovácsolt homlokrakodó-fogak, 
810 mm hosszú (a szállítási terjedelem tartalmazza)

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Munkamenetenként 10 köbméterig 

Magas silókhoz tökéletes
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55Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység

SIGRTL000000 1 650 mm 5 130 kg db 

SIGRTL000001 1 850 mm 6 145 kg db 

SIGRTL000002 2 000 mm 7 160 kg db 

SIGRTL000003 2 200 mm 8 170 kg db 

SIGRTL000004 2 400 mm 9 185 kg db 

»Profi« silózó villa

Cikksz. Szélesség Fogak Tömeg kb. Egység

SIGFLM000000 1 650 mm 5 120 kg db 

SIGFLM000001 1 850 mm 6 135 kg db 

SIGFLM000002 2 000 mm 7 150 kg db 

SIGFLM000003 2 200 mm 8 160 kg db 

SIGFLM000004 2 400 mm 9 175 kg db 

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Ideális szakszerű használatra, többek között siló 
elosztására

 » Strapabíró fogakkal M28 x 1,5; 1 000 mm 

 » A silózó lemez magassága: 968 mm

Szállítás oldalsó fogak nélkül – kérjük, külön rendelje meg  Ezek a 30  oldalon vagy a www agro-center de oldalon találhatók 

Ábrán Profi silózó villa, 2400 mm, 9 foggal

290 mm
A távolság a szélességnek megfelelően változik

96
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Nagy rakodási magasság

Nagy szállítási térfogat

Adagolt és ellenőrzött lerakodás

 » Nagy szállítási térfogat

 » A rakodási magasság a szokásos kanalaknál nagyobb, mivel 
a rakodókanál már nem a pótkocsiba van behelyezve

 » A legkülönfélébb rakományok egyszerű, gyors adagolása és 
ellenőrzött letolása 

 » Nem ragad rá anyag és semmi sem esik a pótkocsi mellé

Kérésre kapható
 » Hidraulikusan működtetett első fal, amely menet közben zárja 

a kanálnyílást – ezáltal elkerülhető a szállítási veszteség

»Universal« lerakókanál

Cikksz. Szélesség Tartalom kb. Tömeg első fal nélkül kb. Egység

ASSFLM200000 2 000 mm 2,1 m3 540 kg db 

ASSFLM240000 2 400 mm 2,6 m3 650 kg db 

ASSFLM280000 2 800 mm 3,0 m3 755 kg db 

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Szélesség Tartalom kb. Tömeg első fal nélkül kb. Egység

ASSRTL200000 2 000 mm 2,1 m3 550 kg db 

ASSRTL240000 2 400 mm 2,6 m3 660 kg db 

ASSRTL280000 2 800 mm 3,0 m3 765 kg db 

Egyéb szélességek kérésre szállíthatók 

Kérésre hidraulikus első fal kapható a lerakókanálhoz 

Euronorm-ra való felszerelésre
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57Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Messze előre helyezett forgáspont a max  billentési szöghöz

 » Nagyon rövid átszerelési idő, mivel a rögzítés a targoncavillára történik

 » Minden ömlesztett anyaghoz, valamint gabonákhoz, burgonyához, hagymához 
és sárgarépához 

 » Nehéz kivitel kettős zsanércsapágyazással az optimális behúzási szöghöz

 » A vágóél szilárd kopóacélból 150 x 16 mm HB 450

 » Kettős működésű hidraulikahenger (2 m szélességtől 2 hidr  hengerrel)

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » Teherbírás 1,5 to 

Cikksz. Típus Szélesség Mélység Magasság Tartalom Tömeg kb. Egység

egy kettős működésű hidraulikahengerrel

GSPFLM000004V GSP 160 1 600 mm 1 500 mm 950 mm 850 l 430 kg db 

GSPFLM000006V GSP 180 1 800 mm 1 500 mm 950 mm 950 l 450 kg db 

két kettős működésű hidraulikahengerrel

GSPFLM000008V GSP 200 2 000 mm 1 800 mm 950 mm 1 700 l 510 kg db 

GSPFLM000014V GSP 240 2 400 mm 1 800 mm 950 mm 2 100 l 610 kg db 

Profikanalas villástargonca 

Billenőkanál

Cikksz. Kivitel Szélesség Tartalom kb. Tömeg kb. Egység

HKEFLM000000V horganyzott 1 800 mm 1,4 m3 560 kg db 

HKEFLM000005V horganyzott 2 000 mm 1,6 m3 610 kg db 

HKEFLM000010V horganyzott 2 200 mm 1,7 m3 650 kg db 

HKEFLM000015V horganyzott 2 400 mm 1,9 m3 710 kg db 

HKEFLM100000 kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel db 

A kb  1 méterrel nagyobb ürítési magasság lehetővé teszi, hogy 
kb  4 méter magas pótkocsi homlokrakodóval, kerekes rakodóval 
és targoncával gondmentesen megrakodható legyen  

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Euro-felvevős homlokrakodó hárompontos felvevő nélkül

 » Targoncafelvevő

 » A vágóél szilárd kopóacélból 150 x 16 mm, HB 450

 » 1 x kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

1305 mm

1528 mm
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20
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m
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Meghajtás Hidromotor
Szélesség kb  2 500 mm
Magasság kb  1 200 mm
Tömeg kb  880 kg
Kapacitás kb  2,3 m3

Emelőerő min  kb  2 400 kg

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

RSRFLM200000 Répaaprító 880 kg db 

»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 
az energiagazdálkodók, mivel feleslegessé teszi 
a különálló cukorrépavágót 

 » Rendkívül szilárd HB 450 kopóacélból készült 
ásólemez

 » A vágószerszámban nem tesznek kárt a kövek

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

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

Kerekes és teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

RSRRTL200000 Répaaprító 890 kg db 

Euronorm-ra való felszerelésre

Felvétel, szállítás és darabolás egyetlen 
munkamenetben 

Fokozat nélkül állítható ellenvágó a sorozatban!

A kövek nem tesznek benne kárt

Vágószerszám rendkívül szilárd acélból, utólag 
élezhető
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59Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Burgonyaszedő kanál
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Magasság 1 024 mm, mélység 1 584 mm

 » Egy darabból hajlított kerek csövek (Ø 30 mm)  a rudak 21 mm-es távolságban, 
így a burgonya, a répa, a kukorica stb  könnyen fertőtleníthető és tisztítható

 » A köracél véd a sérülések ellen

Cikksz. Szélesség Tömeg kb. Egység

KASFLM000000 2 000 mm 380 kg db 

KASFLM000005 2 200 mm 420 kg db 

KASFLM000010 2 400 mm 460 kg db 

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Szélesség Tömeg kb. Egység

KASRTL000000 2 000 mm 390 kg db 

KASRTL000005 2 200 mm 430 kg db 

KASRTL000010 2 400 mm 470 kg db 

Egy darabból formázott kerek csövek

A legjobb feldolgozás – teljesen horganyzott 
kivitel
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Kivitel Szélesség kb. Magasság kb. Átmérő felső/külső Térfogat kb. Egység

EFSFLM165000 Horganyzott acél 1 650 mm 1 100 mm 1 500 mm 1,6 m3 db 

Cikksz. Kivitel Szélesség kb. Magasság kb. Átmérő felső/külső Térfogat kb. Egység

EFSRTL165000 Horganyzott acél 1 650 mm 1 100 mm 1 500 mm 1,6 m3 db 

Opcionális tartozék
EFSFLM180020 A csigára kések vannak felszerelve db 

»Small Power Feeder« takarmánykeverék- és takarmányozó kanál 1,6 m3

Felvétel, keverés és kihordás egyetlen eszközzel  

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Sorozatkivitelben Euronorm

 » Térfogat: kb  1,6 m3

 » Saját tömeg: keverőkanál kb  650 kg

 » Szükséges olajmennyiség kb  50 liter

 » 2 oldali kihordás (bal és jobb)

 » Kétoldali ürítés oldalnyíláson keresztül

 » 1 nagy teljesítményű keverőcsiga

 » Rövid keverési idők, homogén kevert áru

 » Siló, kukorica, fű, CCM, pellet, szalma stb  
esetében 

 » Sorozatkivitelben fotógörgővel

 » Kettős átkapcsolószelep, elektromos vezérlést 
tartalmaz (így csak 1 x kettős működésű 
csatlakozó szükséges)

Kerekes és teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Felvétel és takarmányozás futógörgőbe függőleges csigába 



61Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Szélesség kb. Magasság kb. Anyag Térfogat kb. Egység

EFSFLM180000 1 800 mm 1 400 mm Horganyzott acél 2,2 m3 db 

EFSFLM180010 1 800 mm 1 400 mm Nemesacél 2,2 m3 db 

Cikksz. Szélesség kb. Magasság kb. Anyag Térfogat kb. Egység

EFSRTL180000 1 800 mm 1 400 mm Horganyzott acél 2,2 m3 db 

EFSRTL180010 1 800 mm 1 400 mm Nemesacél 2,2 m3 db 

Opcionális tartozék Megnevezés Kivitel
Egy-
ség

EFSFLM180020 A csigára kések vannak felszerelve db 

EFSFLM180030 Aprító Horganyzott acél db 

EFSFLM180040 Aprító Nemesacél db 

EFSFLM180050 Mérőrendszer db 

»Big Power Feeder« takarmánykeverék- és takarmányozó kanál 2,2 m3

Felvétel, keverés és kihordás egyetlen eszközzel  

Kerekes és teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

 » Nemesacélból vagy teljesen horganyzott

 » 2 oldali kihordás (bal és jobb)

 » Adagolás az oldalfedélen keresztül

 » 1 nagy teljesítményű keverőcsiga

 » Rövid keverési idők, homogén kevert áru

 » Siló, kukorica, fű, CCM, pellet, szalma stb  
esetében 

 » Sorozatkivitelben fotógörgővel

 » Opcionálisan mérőrendszerrel kapható

 » Opcionálisan aprítóval kapható

 » Saját tömeg: keverőkanál aprító nélkül kb  
675 kg; aprítóval kb  780 kg

 » A keverőcsiga opcionálisan késsel szerelhető 
fel

 » Az újfajta elektrohidraulikus vezérlőtömb által 
csak egy kettős működésű vezérlőeszköz 
szükséges

 » Szükséges olajmennyiség kb  50 liter, 
aprítótengellyel kb  80 liter
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Megnevezés Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Egység

EFSFLM150002V Kiengedés balra és jobbra 1 500 mm 1,6 m3 500 kg db 

EFSFLM200002V Kiengedés balra és jobbra 2 000 mm 2,1 m3 580 kg db 

EFSFLM240002V Kiengedés balra és jobbra 2 400 mm 2,5 m3 630 kg db 

Tartozék felár ellenében

EFSFLM900025 Oldalfedél átkapcsoló szeleppel – felár ellenében Készlet

Takarmányozó kanál
Felvétel és takarmányozás egyetlen munkafolyamatban – kétoldali kiengedéssel!

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Rendkívül szilárd HB 450 kopóacélból készült ásólemez

 » Kukorica és CCM esetén – más ömlesztett áruhoz is alkalmas

 » A Fliegl takarmányozó kanállal mindkét oldalon közvetlenül adagolhat 

a takarmányozó rúdra

 » A csigát 2 olajmotor hajtja meg

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » 1x kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

Udvari, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

Euronorm-ra való felszerelésre

Cikksz. Megnevezés Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Egység

EFSHRT150002V Kiengedés balra és jobbra 1 500 mm 1,6 m3 510 kg db 

EFSHRT200002V Kiengedés balra és jobbra 2 000 mm 2,1 m3 590 kg db 

EFSHRT240002V Kiengedés balra és jobbra 2 400 mm 2,5 m3 640 kg db 

Egyéb szélességek kérésre kaphatók 

Ábrán Weidemann-felvevővel

Ábrán aprítóhengerrel – takarmányozás mindkét oldalon

Az aprítóhengerrel kombinálva silólerakáshoz is

Oldalfedél átkapcsoló 
szeleppel

Minden egyetlen 
munkamenetben – felvétel, 
szállítás és takarmányozás  
 
Optimális kihasználás 
aprítóhengerrel



63Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Szélesség
Teljesítmény – 
kukorica max. kb. 

ajánlott olajmennyiség – 
kukorica

Egység

GRSFLM900015 2 000 mm 2,5 m3 min  60 l db 

GRSFLM900016 2 500 mm 3,0 m3 min  60 l db 

GRSFLM900018 3 000 mm 3,5 m3 min  60 l db 

Cikksz. Szélesség
Teljesítmény – 
kukorica max. kb.

ajánlott olajmennyiség – 
kukorica

Egység

GRSFLM900019 2 000 mm 5,0 m3 min  90 l db 

GRSFLM900017 2 500 mm 5,5 m3 min  90 l db 

GRSFLM900026 3 000 mm 6,0 m3 min  90 l db 

Az aprítási mennyiség az olajmennyiségtől függően változik!

»Fräsfix« aprítóhenger – 2 olajmotor
Minden homlok-, kerekes vagy teleszkópos 
rakodóra felszerelhető
 » 1 x egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval vagy 

1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » Dőlésállítás fogastárcsa-rendszerrel

Cikksz. Megnevezés Szélesség Teljesítmény – kukorica max. kb. ajánlott olajmennyiség – kukorica Egység

GRSFLM900010 Aprítóhenger (szerelés nélkül) 1 500 mm 1,5 m3 min  40 l db 

GRSFLM900000 Aprítóhenger (szerelés nélkül) 2 000 mm 1,7 m3 min  40 l db 

Aprítóhenger – 1 olajmotor
Minden homlok-, kerekes vagy teleszkópos 
rakodóra felszerelhető
 » Kukoricasiló és CCM esetében alkalmas

 » Nagyon tiszta aprítási munkát végez

 » Minden homlokrakodó-kanálra felszerelhető 

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » Rakodókocsin tárolt fű esetében nem alkalmas

 » 1 x egyszerű működésű csatlakozó visszafolyóval 
szükséges

Ábrán aprítóhengerrel, Ø 350 mm, nagy rakodókanál

»Fräsfix 350« aprítóhenger – Ø 350 mm

»Fräsfix 490« aprítóhenger – Ø 490 mm

Ábrán belső tömlővezetés, robusztus tartócsövekÁbrán védőfedél az olajmeghajtáshozÁbrán dőlésállítás fogastárcsa-rendszerrel

1 olajmotorral van felszerelve

2 olajmotorral van felszerelve

Percenként 2,5 m3 – 6 m3 kukoricasilót aprít

Kukoricasiló és CCM esetében alkalmas

Ábrán aprítóhengerrel, Ø 490 mm, nagy rakodókanál
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

SIKFLM000010 Silókar »Fräsfix 350« aprítóhengerrel 2 500 mm db 

SIKFLM000020 Silókar »Fräsfix 350« aprítóhengerrel 3 000 mm db 

Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre
Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

SIKRTL000010 Silókar »Fräsfix 350« aprítóhengerrel 2 500 mm db 

SIKRTL000020 Silókar »Fräsfix 350« aprítóhengerrel 3 000 mm db 

Euronorm-ra való felszerelésre

Silókar
»Fräsfix« aprítóhengerrel, Ø 350 mm
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Robusztus és egyszerű felépítés

 » Minden felvevőrendszerhez szállítható

 » Magas silóürítéshez homlok- és hátsó rakodó 
esetén

 » Karhossz aprítóhengerrel együtt 3500 mm 

Cikksz. Megnevezés Szélesség Kar hosszúsága Egység

SIKFLM000000 Silókarom 2 250 mm 3 000 mm db.

Silókarom
 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Robusztus és egyszerű felépítés 

 » Nem szükséges hidraulikus csatlakozás

 » 12 homlokrakodó-fog, 1 000 mm hosszú 
(M22 x 1,5 mm) 

 » Minden felvevőrendszerhez szállítható, 
sorozatkivitelben Euronorm

 » Magas silóürítéshez 

Biztosabb megoldás magas silóürítéshez

Nagyon magas silók esetén sem ás a siló alá 

Tiszta vágási felület – így nincs utólagos felmelegedés

Nagy silótömbök előzetes aprítása

A rakodó terhelése kisebb

3000 m
m
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65Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Mechanikus hátsó kanál
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Sorozatkivitelben Kat  II hárompontos felvevővel

 » Maximális teherbírás 800 kg

 » Nagyon robusztus kivitel

 » Kiegészítő erősítőcső a hátsó falnál a legnagyobb 
stabilitás érdekében

Cikksz. Kivitel Szélesség Tömeg kb. Egység

HSMFLM120000V mechanikus 1 200 mm 190 kg db 

HSMFLM150000V mechanikus 1 500 mm 210 kg db 

HSMFLM180000V mechanikus 1 800 mm 230 kg db 

HSMFLM200000V mechanikus 2 000 mm 240 kg db 

HSMFLM220000V mechanikus 2 200 mm 260 kg db 

Kézi leválasztás a vontatóról 
a feszítőkötélen keresztül

Háromoldalú billenőkanál, hidraulikus
Első vagy hátsó felszereléshez

Cikksz. Szélesség Térfogat kb. Tömeg kb. Egység

HSHFLM200003V 2 000 mm 1,6 m3 520 kg db 

HSHFLM220003V 2 200 mm 1,8 m3 590 kg db 

 » Lakkozott kivitel, horganyzott támasz 
 » Sorozatkivitelben Kat  II hárompontos felvevővel, 

homlokrakodó Euro-felvevővel; targoncafelvevővel
 » A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk – 

pl  hó, faapríték, siló vagy takarmány – felvétele 
különösen könnyű 

 » A billenőoldal csappal beállítható
 » Minden lemezfal felfelé és lefelé nyitható
 » Mélység 1 250 mm / Magasság 600 mm
 » Különösen robusztus felépítés
 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges
 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

A hátsó kanál különösen robusztus 
kivitelű a homlokoldali négyszögletes 
cső által

A forgáspont messze előre nyúlik (max. 55° billentési 
szög), ezáltal 3 oldalra jobban kibillenti az ömlesztett 
árut

1030 mm
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Felvételi lehetőségek

Targoncafelvevő

Euronorm- és hárompontos felvevő

Cikksz. Megnevezés Kivitel Magasság Szélesség Billentési szög kb. Tömeg kb. Egység

HSHFLM150000V Hidraulikus hátsó kanál, mobil fallal horganyzott 1500 mm 75° 390 kg db 

HSHFLM150802V Felszerelés, szerelt horganyzott 500 mm 80 kg db 

HSHFLM180000V Hidraulikus hátsó kanál, mobil fallal horganyzott 1800 mm 75° 420 kg db 

HSHFLM180802V Felszerelés, szerelt horganyzott 500 mm 90 kg db 

HSHFLM200000V Hidraulikus hátsó kanál, mobil fallal horganyzott 2000 mm 75° 440 kg db 

HSHFLM200802V Felszerelés, szerelt horganyzott 500 mm 100 kg db 

HSHFLM220000V Hidraulikus hátsó kanál, mobil fallal horganyzott 2200 mm 75° 460 kg db 

HSHFLM220802V Felszerelés, szerelt horganyzott 500 mm 110 kg db 

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Sorozatkivitelben Kat  II hárompontos felvevővel, homlokrakodó Euro-
felvevővel; targoncafelvevővel

 » A különösen lapos vályú révén az ömlesztett áruk – pl  kavics, homok, 
siló vagy takarmány – felvétele különösen könnyű (hó eltakarítására is 
alkalmas)

 » A forgáspont messze előre nyúlik, ezáltal jobban kibillenti az ömlesztett árut

 » Nagyon nagy kapacitás

 » Különösen robusztus felépítés

 » Az újfajta hengerelforgatás által a függőleges, beépített 
hidraulikahenger kb  75° billentési szöget, kb  3,5 to  nyomóerőt 
és 2,2 to  vonóerőt ér el  

 » 1 x kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Hidraulikus hátsó és billenőkanál
Kivitel mobil fallal és központi reteszeléssel  1100 mm mély, 525/580 mm magas

»Small« hidraulikus hátsó kanál
mobil fallal, 800 mm mély, 525/580 mm magas

Cikksz. Megnevezés Kivitel Magasság Szélesség Billentési szög kb. Tömeg kb. Egység

HSHFLM121000V »Small« hidraulikus hátsó kanál horganyzott 1200 mm 75° 230 kg db 

HSHFLM121002 Felszerelés, szerelt lakkozott 250 mm 25 kg db 

HSHFLM151000V »Small« hidraulikus hátsó kanál horganyzott 1500 mm 75° 245 kg db 

HSHFLM151002 Felszerelés, szerelt lakkozott 250 mm 30 kg db 

HSHFLM181000V »Small« hidraulikus hátsó kanál horganyzott 1800 mm 75° 265 kg db 

HSHFLM181002 Felszerelés, szerelt lakkozott 250 mm 35 kg db 

HSHFLM201000V »Small« hidraulikus hátsó kanál horganyzott 2000 mm 75° 280 kg db 

HSHFLM201002 Felszerelés, szerelt lakkozott 250 mm 45 kg db 

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Sorozatkivitelben Kat  I/II hárompontos felvevővel

Billentési szög max  kb  75°!Kivitel felszerelésselA kihajtható mobil fal meghosszab-
bítja a vályút 

Ábrán kétoldali nyílásokkal – felül 
és alul

Ábrán felfelé billentett mobil fallal

Egy dömper pl. 
gabonával, műtrágyával 
stb. különlegesen 
hosszú kinyúló karral 
való megrakása esetén 
nagyon nagy lebillentési 
magasságot ér el 

Ábrán felszereléssel (a szállítási terjedelem nem tartalmazza, felár ellenében kapható)



1

58
0

52
5

67Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Hidraulikus hátsó és billenőkanál 
Behajtható fal, 1100 mm mély, 525/580 mm magas

Cikksz. Megnevezés Kivitel Szélesség Tömeg kb. Egység

HSHFLM150005V Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal horganyzott 1 500 mm 390 kg db 

HSHFLM180005V Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal horganyzott 1 800 mm 420 kg db 

HSHFLM200005V Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal horganyzott 2 000 mm 440 kg db 

HSHFLM220005V Hidraulikus hátsó kanál, behajtható fallal horganyzott 2 200 mm 460 kg db 

A hátsó kanálból nagy térfogatú kanál készíthető – behajtható falú változat

      HSHFLM900055 Háromszögcsúcsok (bővítőkészlet) szerelve Készlet 1

Háromszögcsúcsok (bővítőkészlet)

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Sorozatkivitelben Kat  II hárompontos 
felvevővel, homlokrakodó Euro-felvevővel; 
targoncafelvevővel

 » Nagyon nagy kapacitás 

 » A különösen lapos vályú révén az ömlesztett 
áruk – pl  kavics, homok, siló vagy takarmány – 
felvétele különösen könnyű (hó eltakarítására 
is alkalmas)

 » A forgáspont messze előre nyúlik, ezáltal jobban 
kibillenti az ömlesztett árut

 » Különösen robusztus felépítés

 » Az újfajta hengerelforgatás által a függőleges, 
beépített hidraulikahenger kb  65° billentési 
szöget, kb  3,5 to  nyomóerőt és 2,2 to  
vonóerőt ér el  

 » 1 x kettős működésű hidraulika csatlakozó 
szükséges

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Megnevezés Tömeg kb. Egység

ABFFLM120000 Univerzális billenőtároló 125 kg db 

»Universal« guruló tároló
Abroncsozással, Euronorm- és targoncafelvevővel
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Univerzálisan használható, az összes áru praktikus 
szállításához

 » Tömeg: kb  225 kg

»Universal« billenőtároló
Mechanikus kötélmeghúzással való 
ürítéssel
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Egymásra rakható

 » Mechanikus kötélmeghúzással való ürítés

 » Targoncafelvevő

Cikksz. Méret Egység

ABFFLM000100 1200 x 1200 x 1330 mm db 

Talpmagasság 
100 mm

Rögzítőfék Leeresztő csap

»Fliegl« tömlőtartó
A szövetkezetek azon vontatói, ill  tartálykocsijai, amelyek 
sokféle szemetesgödörbe hajtanak bele, minden 
csatlakoztatáshoz a megfelelő tömlőt igénylik a gödör és 
a fedélzeten lévő tartály közötti távolság áthidalásához  
A Fliegl Agro-Center új tömlőtartójában az adaptertömlők 
és tengelykapcsolók kényelmesen elférnek és biztonságosan 
szállíthatók A és B között 

A teljesen horganyzott doboz a 2  kat  hárompontos 
felvevővel kerül felszerelésre a vontatóra  A tartály 
természetesen nem csak a tömlőkhöz alkalmas – 
felszereléseket szállít az erdészeti munkákhoz a felhasználás 
helyére, például motoros vagy láncfűrészeket stb  

Cikksz. Méret Egység

GFZXXX800050 2550 x 660 mm db 

GFZXXX800055 2950 x 660 mm db 
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Optimális súlypont

Cikksz. Kivitel Egység

HATFLM000000 Hidr  felszerelhető rész – Univerzális 
bővítőkészlet, kb  170 kg

db 

HATFLM000800 Rögzítőelemek különösen a »KUHN« 
termékekhez     felár

Pár

Hidr  »Multi« felszerelhető rész 
Földmegmunkáló és fúrógépek kombinációihoz

A hidraulikus »Multi« felszerelhető rész a meglévő földmegmunkáló 
gépeket – boronálókat, fogas rotorokat és kapálógépeket a fúrógépekkel 
és a tetszőleges kategóriába tartozó szemenkénti vetőgépekkel 
kombinálja 

 » A keret kiváló minőségű acélból készült, így 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  
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 tengelyének irányába billenthetők  
A felszerelhető kombináció súlypontja előre helyeződik   
A traktor első tengelye terhelve marad és megőrzi 
a kormányozhatóságot 

 » A hidraulikus felszerelhető részt hidraulikus csatlakozóval és két 
méter hosszú hidraulikatömlővel szállítjuk 

 » A rövid felső rudat a szállítási terjedelem tartalmazza 

Jó dőlési helyzet – csavarodásálló

Egyenként beállíthatók
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Cikksz. Kivitel Kat.
Löketmagas-
ság

Tömeg kb.
Egy-
ség

SZBXXX100007V 4 to  Kat  II 848 mm 140 kg db 

Cikksz. Kivitel Kat. Löketmagasság Tömeg kb. Egység

    SZBXXX100005V 1,8 to  (kompletten), horganyzott/vontatóhoz 90 LE-ig Kat  II 746 mm 130 kg db 

    SZBXXX100098 Hegesztőlemez az első hidraulikához db 

    SZBXXX100101 Reteszelő horog első hidraulikához, csappal db 

»Fúrt« hegesztőkampók

»Kovácsolt« hegesztőkampók

Cikksz. Kivitel Kat. Méret Egység

NKTXXX516001 30 mm-es tengelyig Kat  2 a= 30 mm / b=154 mm / c=30 mm db 

NKTXXX516004 37 mm-es tengelyig Kat  3 a= 37 mm / b=154 mm / c=30 mm db 

Cikksz. Kivitel Kat. Egység

NKTXXX516005 kovácsolt Kat  2 db 

Reteszelő horog első 
hidraulikához, csappal

Első hidraulika 1,8 to  »Universal«
Szállítási terjedelem: Kompletten 1 500 mm hosszú hidraulikatömlőkkel és a vontató oldalán hegesztőkonzollal

Első hidraulika 1,8 to 

1

2

Cikksz. Kivitel Kat.
Löketmagas-
ság

Tömeg kb.
Egy-
ség

SZBXXX100009 7 to  Kat  II 830 mm 240 kg db 

Első és hátsó hidraulika 7 to  »Universal«
 » Lakkozott kivitel

 » Három- és négypont a hátsó hidraulika esetében is alkalmas, pl  a tartályon

Első hidraulika 4,0 to  »Universal«
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Hárompontos felépítés
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c) ábra

Ábrán II/S típus
Vonóerő: 3,6 to. 180 bar nyomáson
Nyomóerő: 5,0 to. 180 bar nyomáson

Egyrészes hegesztőlemez

Hidraulikus gépvezérlés
Minden homlokrakodó típusnál 
Szerelje fel a homlokrakodót Fliegl gépvezérléssel! A II/S típusú, bevált bővítőkészlet minden homlokrakodóra utólag felszerelhető   
Minden oldalon egyrészes alaplemez biztosítja a legegyszerűbb szerelést (csak egy hegesztési pont)  

 » A 850 mm-es rendkívül nagy emelési út max  180°-os billentési szöget biztosít! (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 to  vonóerő 
 » A gyengébb, kisebb dugattyúoldal lefelé nyomja a munkaeszközt a kibillentéshez (itt nincs szükség nagyobb 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 csapból készül 
 » DU-siklócsapágy (önkenő) » hidraulikatömlők és csavarok a homlokrakodó közepéig

Cikksz. Gépvezérlés/Kivitel Egység

HGBFLM000000 II/S típus (kéthengeres kivitel) db 

HGBFLM000002 II/S típus (kéthengeres kivitel)
Állítható tolórúd, 3 állítási lehetőség, 100 mm-enként

db 

HGBFLM000001 Egyhengeres kivitel  db 

HGBFLM000003 Egyhengeres kivitel
Állítható tolórúd, 3 állítási lehetőség, 100 mm-enként

db 

Cikksz. Gépvezérlés/Kivitel  Egység

HGBF01000 I/S típus (standard hengerelforgatás) emelési út 700 mm db 

HGBFLM001001 I/S típus (egyhengeres kivitel) db 

b) ábra Egyhengeres kivitelKéthengeres kivitel

Gyorscserélő szerkezet 
Villafog-felvevővel, Euronorm 
A »Fliegl« felvevőjével minden Euro-munkaeszköz 
problémamentesen csatlakoztatható pl  targoncára, 
illetve arról le – így a targonca többfunkciós eszközzé 
válik! 

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » 2 x kettős működésű hidraulikahenger

Cikksz. Tömeg kb. Egység

SWRFLM000001V 190 kg db 

Vonóerő: 3,6 to. 180 bar nyomáson
Nyomóerő: 5,0 to. 180 bar nyomáson

Ábrán I/S típus Kétrészes hegesztőlemez

a) ábra
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Gyorscserélő keret
Euronorm
 » Minden munkaeszköz problémamentes 

csatlakoztatásához és lecsatlakoztatásához 
(majdnem minden új homlokrakodó-munkaeszközhöz 
ez a felvevő szükséges) 

 » Minden homlokrakodóhoz megfelelő 

 » Fogantyúval kireteszelhető

 » Távtartó persely a homlokrakodó karjánál az egyéni 
felhelyezéshez 

 » Oldalanként két akasztási pont a készüléket működtető 
tolórúdhoz – így a billentési szög egyénileg beállítható 

 » Csatlakoztatás kiszállás nélkül 

 » Tömeg kb  59 kg

Gyorscserélő keret
Hidraulikusan reteszelhető
Többé nem kell leszállni a vontatóról!  
Kényelmesen és egyszerűen a fülkéből 
csatlakoztatható és lecsatlakoztath-
ató! A hidraulikatömlőket a szállítási 
terjedelem tartalmazza!

Cikksz. Kivitel Egység

SWRFLM000004 Gyorscserélő keret, hidraulikusan állítható 
(szereletlen, hegesztőkonzol nélkül)

db 

     SWRFLM900200 Átszerelő készlet a hidraulikus reteszeléshez db 

8  SWRFLM000900 Átépítő készlet hidraulikus gépvezérléshez/
egyhengeres kivitel

db 

jobb

hajlított egyenes

bal

jobb

Gyorscserélő keret, hidraulikusan reteszelhető

bal

Cikksz. Kivitel Kiegészítő Egység

SWRFLM000002 Lakkozott gyorscserélő keret egyenes hegesztőkonzollal db 

SWRFLM000002V Horganyzott gyorscserélő keret egyenes hegesztőkonzollal db 

SWRFLM000000 Lakkozott gyorscserélő keret hajlított hegesztőkonzollal db 

SWRFLM000000V Horganyzott gyorscserélő keret hajlított hegesztőkonzollal db 

SWRFLM900004 Lakkozott gyorscserélő keret hegesztőkonzol nélkül db 

SWRFLM900004V Horganyzott gyorscserélő keret hegesztőkonzol nélkül db 

Tartozék felár ellenében

     SWRFLM900002 Hegesztőkampók, szereletlen (Euronorm) db 

     NKTXXX516003 Hegesztőkampók, szereletlen, nehéz kivitel (Euronorm) db 

     SWRFLM000803 Hegesztőkampók ellendarabbal (       +         ábra) Készlet

     SWRFLM900003 Hegesztőszem, szereletlen (Euronorm) db 

     SWRFLM900005 Hegesztőszem, hosszú, 55 mm távolsággal (Euronorm); egyenes lemezre való szerelésre alkalmas, dőlés nélkül (lásd a 6  ábrát) db 

     SWRFLM000802 Hajlított hegesztőkonzolok, »készlet« – (1 x bal + 1 x jobb) Készlet

     SWRFLM000804 Hajlított hegesztőkonzolok, jobb db 

     SWRFLM000805 Hajlított hegesztőkonzolok, bal db 

     SWRFLM000809 Egyenes hegesztőkonzolok, készlet – (1 x bal + 1 x jobb) Készlet

     SWRFLM000808 Egyenes hegesztőkonzolok, jobb db 

     SWRFLM000807 Egyenes hegesztőkonzolok, bal db 

3
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Vontató háromszög
Gyors, egyszerű és biztos csatlakoztatás a Fliegl 
vontató háromszöggel! 

Kioldókötéllel, felső és alsó összekötő csappal 
és használati utasítással

 » Nagyon nehéz és stabil kivitel kiegészítő 
kereterősítéssel

 » Egy rugós terhelésű retesz csatlakoztatáskor 
automatikusan reteszelődik (kiegészítésképpen 
azonban még egy rugós rögzítőkapoccsal 
biztosítani kell)

 » Tökéletes felépítés és megmunkálás

Cikksz. Vontató háromszög/Típus A B C Tömeg kb. Egység

SPDFLM000004 Kommunális kategória 340 mm 16 mm 16 mm 7 kg db 

SPDFLM000003 Kat  0 485 mm 19 mm 22 mm 10 kg db 

SPDFLM000000 Kat  I 665 mm 19 mm 22 mm 38 kg db 

SPDFLM000001 Kat  II 820 mm 25 mm 28 mm 38kg db 

SPDFLM000005 Kat  II/S 820 mm 25 mm 28 mm 40 kg db 

SPDFLM000002 Kat  III 965 mm 32 mm 36 mm 85 kg db 

Cikksz.
Vontató háromszög 
ellendarab/Típus

A mm-
ben

B mm-
ben

C mm-
ben

Tömeg 
kb. 

Egység

SPDFLM000803 Kommunális kategória 390 480 330 5 kg db 

SPDFLM000801 Kat  0 565 665 448 5 kg db 

SPDFLM000800 Kat  I–III 735 845 598 15 kg db 

SPDFLM000802 Kat  I, II és III esetén, 
csapos kivitellel

735 845 598 18 kg db 

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 

Ellendarab
A vontató háromszöghöz megfelelő
Állítható rögzítőkarral az adott munkaeszközre való 
hegesztéshez 

Megfelelő (hidraulikus vagy mechanikus) felső rudat fő katalógusunkban és 
webáruházunkban, a www agro-center de oldalon talál 

Homlokrakodó adapter
Automatikus behajtódás elleni rögzítővel, 
Euronorm 
A hárompontos felvevővel ellátott minden 
felszerelhető rész (pl  bálaszállító eszköz merev 
fogakkal) e különleges adapterrel homlokrakodóra 
is csatlakoztatható – állítható magasságú felső rúdfej 

 » Euronorm-ról hárompontos felvevőre

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 

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

     FLAFLM000000V Normál kivitel, teljesen horganyzott 59 kg db 

     FLAFLM000100 Erősített kivitel 90 kg db 

Ábrán »oldalt állítható« bálaszállító eszköz
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»Universal« hárompontos adapter

Hárompontos adapter hidr  reteszeléssel

Hárompontos adapter
 » Kivitel: teljesen horganyzott

A mezőgazdasági üzemek és szövetkezetek a legkülönbözőbb felszerelhető eszközöket 
használják üzemeikben a traktor-homlokrakodóhoz  Eddig csak homlokrakodókat 
használhattak  A homlokrakodóra felszerelt eszközökhöz kialakított hárompont-
hátsó adapterrel a Fliegl Agro-Center GmbH, Kastl gyakornokai a meglévő föld-
markoló-kanalakat, trágyavillákat, bálavillát stb  egyszerűen összekapcsolhatják a hátsó 
hidraulikával és használhatják 

A Fliegl hárompont-hátsó adapterek különlegessége a zárszerkezetben rejlik, amely 
lehetővé teszi a rakomány és a szállított áruk problémamentes lebillentését, ürítését 
és lerakását  Megszűnik a fárasztó kézi munka  A Fliegl billenőszerkezet leeresztett 
hátsó hidraulika esetén egyszerűen a kötél meghúzásával kioldódik  A leeresztés által 
a szerkezet ismét reteszelődik, a felszerelt eszköz ismét össze van kötve a traktorral 

Merev hárompontos 
adapter

Billenthető hárompontos adapter

Cikksz. Tömeg kb. Egység

DPAFLM000100V 45 kg db 

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

Hárompontos adapter zárszerkezet nélkül

      DPAFLM000000V Hárompontos adapter – merev 65 kg db 

Hárompontos adapter zárszerkezettel

      DPAFLM000005V Hárompontos adapter – kihajtható 70 kg db 

      DPAFLM000006V Hárompontos adapter – hidr  reteszelhető«, merev 80 kg db 

      DPAFLM000007V Hárompontos adapter – hidr  reteszelhető, kihajtható« 80 kg db 

Hidraulikus reteszelés (készlet)

      DPAFLM900010 Hidr  reteszelés; átszerelő készlet (szereletlen) Készlet

Hárompontos adapter, nyers – felvevő nélkül 

      DPAFLM000008 Hárompontos adapter, nyers – felvevő nélkül db 

3

4

5

 » Különösen robusztus felépítés – nehéz árukhoz is alkalmas 

Az »Universal« hárompontos adapterrel minden Euronorm eszköz 
felszerelhető a hárompontra  A már hegesztett kúpos persely segítségével 
a kerekbála-fogak problémamentesen felhelyezhetők  Az adapter így 
bálavillaként használható hátul 

Ábrán kerekbála-fogakkal bálák szállításához 

Ábrán nehézanyag-kanál

Ábrán kerekbála-fogakkal és villástargonca-
fogakkal

Ábrán hárompontos adapter nyersen - felvevő nélkül
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Hidraulikus billentő adapter

Cikksz. Teherbírás Egység

HKEFLM000550V 2 to db 

Átszerelő készlet a hidraulikus reteszeléshez

     SWRFLM900200 db 

 » KAT  II hárompont (vontató oldalán) Euronorm gyorscserélő kereten (eszköz 
oldalán)

 » pl  szintezési munkálatokhoz

 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

A billentő adapterrel minden Euronorm eszköz felszerelhető a hárompontra  
Az adapterrel anyagok vehetők fel és rakhatók le  

Cikksz. Kivitel Tömeg kb. Egység

HKEFLM000500V Euronorm- és hárompontos felvevő 200 kg db 

HKERTL000500V Kerekes vagy teleszkópos rakodó felvevő 210 kg db 

Ábrán Fliegl nagy térfogatú kanál hárompontos felvevővel 
hátul

Ábrán Fliegl nehézanyag-kanál Euro-felvevővel a 
homlokrakodón

»Universal« billenőszerkezet
Az Euronorm-felvevővel felszerelt eszközökhöz, 
homlokrakodóra, hárompontra, kerekes vagy 
teleszkópos rakodóra stb  való felszereléshez  
Ezzel a berendezéssel akár 1 200 mm extra rakodási magasságot 
nyerhetünk, ami különösen magas pótkocsik és járművek 
megrakásánál nagy jelentőségű  Ezzel a berendezéssel minden 
eszköz egyszerűen és problémamentesen cserélhető; külön 
billenőkanál nélkül  A henger használatával a görgőket először 
felfelé, majd tovább előre kezeljük a kibillentéshez  A kezeléshez 
kettős működésű vezérlőeszköz szükséges 

 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges
 » Nehézanyag-kanálhoz és nagy térfogatú kanálhoz alkalmas

Ábrán Fliegl nagy térfogatú kanál hárompontos felvevővel a homlokrakodón

       Billenőszerkezettel – egyértelműen látható: Max  1 200 mm magasság nyerhető (a homlokrakodó-kanáltól  
függően)  billenőszerkezet nélkül (az ábrán azonos homlokrakodó, azonos billentési szög)

Ábrán HKEFLM000500V

Ábrán Fliegl nehézanyag-kanállal Ábrán Fliegl »Ruby« répaaprítóval

1
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Keret »szereletlen« köztes adapterhez 

Köztes adapter

»Szereletlen – Merlo« hegesztőkampók  

Adapterkeretek kerekes és teleszkópos rakodóhoz felszerelt eszközök felvételéhez Euro-gy-
orscserélő rendszerrel. Érdeklődjön nálunk!

Lángvágott alkatrészek
Meglévő munkaszerszámok átépítéséhez

Cikksz. Méret (Sz x Ma) Tömeg kb.

ZADFLM000005 1 150 x 480 mm 85 kg

Lehetővé teszi, hogy az Euronorm-felvevővel rendelkező felszerelhető eszközöket 
homlokrakodóra szerelje fel. Érdeklődjön nálunk!

Cikksz. Megnevezés Típus

ZADFLM000200 Szereletlen hegesztőkampók 26 6 LPT / 33 7 KT / 30 9 KT

Cikksz. Megnevezés Kiegészítő

ZADFLM000500 Köztes adapter kerekes/
teleszkópos rakodóhoz

KAT II hárompontos felvevőre

ZADFLM000510 Köztes adapter kerekes/
teleszkópos rakodóhoz

KAT III hárompontos felvevőre

ZADFLM000520 Nyers keret, felvevő nélkül KAT II hárompontos felvevőre

ZADFLM000530 Nyers keret, felvevő nélkül KAT III hárompontos felvevőre

Adapterkeretek teleszkópos rakodóról, ill  kerekes rakodóról Euronorm-felvevőre (Merlo/
Manitou/JCB)

Köztes adapter »kerekes vagy teleszkópos rakodóhoz«

Lángvágott alkatrészek
(Márka és típus megadva)

Árkategória
Egy-
ség

Lángvágott alkatrészek A Készlet

Lángvágott alkatrészek B Készlet

Lángvágott alkatrészek C Készlet

Lángvágott alkatrészek D Készlet

Lángvágott alkatrészek E Készlet

Cikksz. Megnevezés

ZADFLM000000 Köztes adapter

ZADFLM100500 Átszerelő készlet hidraulikus reteszeléshez

mechanikus szerszámreteszelés
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Gyártó Típus Árkategória

Ahlmann AX-sorozat B
Ahlmann AL 70 - 150 C
Ahlmann AS 7-18 E
Atlas A-D sorozat, E-sorozat 86 E-ig B
Atlas AR 95 C
Bobcat Kompakt rakodó A
Bobcat Kerekes rakodó B
Bobcat Teleszkópos rakodó D
Case 21 - 321 C
Case 521 - 721 D
Cat 428 B, 520, 950 G C
Cat 902 - 908 G A
Cat 902 H - 908 H B
Cat 928 - 938 E
Cat Teleszkópos rakodó C
Claas Ranger 975 E
Claas 7040 teleszkópos rakodó B
Cobmat kérésre
Deutz Agro Victor B
Dieci Teleszkópos rakodó B
Doosan Kerekes rakodó D
Faresin Teleszkópos rakodó B
Faucheux fehér, szürke A
Faun kérésre
Ford kérésre
Gehl SL 4625, SL 6620, 5625 B
Gerbl kérésre
Giant Udvari rakodó B
Gierstad kérésre
Hanomag 22 C, 22 D, 35 C, 35 D B
Hanomag 15 F, 20 E, 20 F, 70 E D
Hanomag 50 E, 55 D, 20 EFA C
Hauer Homlokrakodó kérésre
Hydrema WL 470 - 830 C
JCB 403, Robot A
JCB 2CX, 3CX, 4CX 

406 - 409B 
520-40 - 527-55

B

JCB 526S 
530-70 - 541-70, Q-FIT, 
Q-HITCH

C

JCB 410 - 456, D
JLG Teleszkópos rakodó A
John Deere Teleszkópos rakodó C
Kioti CK-Serie A
Komatsu WA 65 - 85 A
Komatsu WA 200 - 320 D

»Hauer-felvevő« hegesztőkampók 

Gyártó Típus Árkategória

Komatsu Teleszkópos rakodó C
Kramer 180, 250, 350 

312 - 1150
A

Kramer 880, Teleszkópos rakodó C
Kubota LA-sorozat A
Kubota R 410 - R 520 B
Liebherr L506Z - 510Z A
Liebherr L506P - 510P B
Liebherr L512 - 556, Teleszkópos rakodó D
Mailleux Homlokrakodó B
Manitou Teleszkópos rakodó B
Matbro Teleszkópos rakodó C
Massey 50 HX B
Massey 750, 760, 860, 865, 960, 965 C
Merlo Teleszkópos rakodó max  6 to B
MF Teleszkópos rakodó C
New Holland Teleszkópos rakodó B
Nirschl kérésre
O & K L 6 - L 10 B
O & K L 15 - L 20 C
Paus BL 10552 HTS B
Paus 651, 652, 851, 852 A
Schäffer mech A
Schäffer hidr B
Schäffer 9380 T D
Schaeff SKL 821 - 832 B
Schaeff SKL 833 - 873 C
Sennebogen Teleszkópos rakodó D
Terex TL 65 B
Terex TL 80 - 120, Teleszkópos rakodó C
Terex TL 160 - 360 B
Thaler Udvari rakodó B
Venieri 9013 B
Volvo L 20 - L 45 Z B
Volvo L 50 - L 120 V D
Wacker WL 18 - WL 57 A
Weidemann 1130-50 CX, 1230-50 CX,  

1350-70 CX, 1770 CX,  
2070 CX LP, 2070 CX, 2070 CX 
T, 3070 CX T, 4070 CX T, T 4512 
CC, 5625 CX, T 6025 CC

A

Weidemann 4070, 4204, 8080 C
Zeppelin ZL4, 6, 65 

ZL7 - 12B
B

Zeppelin ZL80 - 110 C
Zettelmeyer 302 - 602 A
Zettelmeyer 602B - 1002 B

Ez csak egy kivonat a szállítható lángvágott alkatrészekből – további 
termékek kérésre beszerezhetők!

Cikksz. Megnevezés Kiegészítő

     SWRFLM900001 Hegesztőkampók, bal szereletlen

     SWRFLM900006 Hegesztőkampók, jobb szereletlen

     SWRFLM900007 Hegesztőszem, bal szereletlen

     SWRFLM900008 Hegesztőszem, jobb szereletlen

1

1

2

2
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Cikksz. Kivitel Egység

FSVFLI140000 Lapos siló elosztó db 

Tartozék felár ellenében

GELBIN120001 Kardántengely csúszókuplunggal, 1 900 mm hosszú db 

FSVFLI140802 Felhajtható oldallebeny Készlet

FSVFLI140804 Szereletlen oldallebeny db 

GETXXX400020 Irányváltó hajtómű 1:2 első felszereléshez, tartó nélkül db 

Cikksz. Kivitel Egység

FSVFLI140010 »Duo« lapos siló elosztó db 

Lapos siló elosztó
Kivitel: teljesen horganyzott
 » Rendkívül nehéz hajtómű

 » Szórásszélesség max  kb  3 500 mm

 » Tányér átmérője 1 400 mm

»Duo« lapos siló elosztó
Jobbra és balra hidraulikusan elforgatható

 » Hárompontos felvevő

 » Két oldalra elosztva

 » Szórásszélesség kb  4 500 mm

 » Tányér átmérője 1 000 mm

Ábrán az első hidraulikán

Ábrán a hátsó hidraulikán
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Vontató keverőszerkezet 
Kivitel: teljesen horganyzott
A behajtható vontató keverőszerkezetnél lévő hárompontos hidraulikába való beakasztáshoz, így már 550 x 700 mm-es ároknyílás esetén is 
használható  Szükséges erőigény kb  40 LE  Háromlemezes nyomólapát 500 mm lapátátmérővel, kardántengely nélkül 

Cikksz. Kivitel Hosszúság Egység

SRWFLI300000 Vontató keverőszerkezet 3 000 mm db 

SRWFLI400000 Vontató keverőszerkezet 4 000 mm db 

SRWFLI500000 Vontató keverőszerkezet 5 000 mm db 

SRWFLI600000 Vontató keverőszerkezet 6 000 mm db 

Tartozék felár ellenében

SRWFLI000550 Felár a hidraulikusan behajtható változatra db 

GELLAM100050 Felár »egyoldalú szélesszögű« kardántengelyre – nehéz kivitel db 

SRWFLI900050 Felár Ø 600 mm keverőlapátra (a legnagyobb keverési teljesítmény érdekében – 100 LE feletti vontató szükséges), a szállítás 
ekkor Ø 600 mm-rel történik Ø 500 mm helyett

db 

Ábrán hidraulikusan behajtható

Hosszú élettartamú csapágyazás, amely nem 
érzékeny a szennyeződésre – legjobb tömítés

Nyitott és zárt árkokhoz!

Nagy teljesítményű keverőlapát

Lapátátmérő 500 mm, sorozatkivitel
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Gépprogram

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  A »Dachs« tárolótöltő berendezéssel ez a probléma megoldódik  
A szállítócsigák elakadástól mentesen működnek a szállítócsiga és a szállítócső optimál-
isan 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 ma-
gasság révén könnyen megtölthető  

Az Agro-Center kérésre egyedi megoldásokkal szolgál.

Szerelési példa:
Emelőcsiga fejelosztóval 
egy silón

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



Anz.Nr. Änderung Datum Name

Masch.-Gruppe

Werkstoff, Halbzeug, Wärmebehandlung

Besteller
Gegenst.
Zeichnungs.Nr.:

Benennung

Zeichnungs-Nr. Bl.

v.

NameDatum
gez.
gepr.
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Abt.

Projektionsmethode

Kanten

Maßstab

Freimaß-Toleranz
nach DIN 7168 Cm

Oberflächen
DIN ISO 1302

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts nicht gestattet,
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für
den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-
eintragung vorbehalten.

Radien

Dachs Typ A rechts
90°Knoten Rohr in Rohr, Rohr 5,2m, Auslauf

BBE80000-000004-000

784,4 kg 00Gewicht: Revision:
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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

»Big-Dachs« vályú – 
szélesség: 3 000 mm
• Hidraulikusan behajtható
•  Állítható magasság 

Támasztólábak
• Behajtható oldalfedél

Kereszkönyök oldalsó 
vályúhoz
•  A vályúcsiga kétoldali 

csapágyazása – 
a faapríték tiszta 
átadása – ezáltal 
gördülékeny menet

Rács vályúhoz
•  Egyszerű utószerelés 

lehetséges

Fejelosztó emelkedő 
csigához
•  Akár 7 000 mm magassá-

gig való szállítás lehetséges
•  Dobástávolság 

(motorteljesítmény szerint) 
5 000 mm-ig

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
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GépprogramGépprogram

Enorm-hoz illeszthető – minden használathoz!

Szerelési példa:
Oldalsó fogadóvályú köteles biztonsági 
kapcsolóval és csigahosszabbítással
90°-os csőkönyök, cső a csőben

Különböző csigarendszerek, pl  csöves csiga pincéhez

Porelszívás faapríték szárításához 
Műszaki adatok: 
• 380 V, 6,0 A • 2880 ford./perc • Teljesen horganyzott kivitel • Fúvónyílás szélessége x magassága: 
200 x 280 mm • Bemeneti cső Ø-je: 227 mm • Tömeg: 69,8 kg • Szélesség: 665 mm • Hosszúság: 550 mm • 
Vastagság/mélység: 870 mm

Cikksz. Megnevezés kW Egység

     HTXJFM100002 Radiális ventilátor faapríték szárításához 1,1 db 

     HTXJFM100001 Radiális ventilátor faapríték szárításához 2,2 db 

     HTXJFM100000 Radiális ventilátor faapríték szárításához 3,0 db 

1

1

1

Cikksz. Megnevezés Kiegészítő Egység

     HTXJFM100005 Előtisztítóként ciklon NÉ 900 mm, Kimenet Ø 150 mm, Nyílás 
Ø 300 mm

db 

     HTXJFM100010 Szűrőegység ciklonhoz 800 x 1 800 mm, Bemenet Ø 400 mm, 
Kimenet 6 x Ø 298 mm

db 

     HTXJFM200000 Rugalmas nyomó- és szívótömlő Ø 300 mm, 1 500 mm hosszú db 

     HTXJFM200010 Váz a porelszíváshoz szállítható db 

     HTXJFM900001 Átmenet radiális ventilátorhoz 3,0 kW-hoz megfelelő db 

2

3

4

5

6

Vályúszélesség sorozatkivitelben 2 800 mm

Szállítási teljesítmény a töltési magasság 
szerint kb. 1 m3/perc

Egyedi kivitelek

Tűzihorganyzott
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Behajtható és mobil!

Fogadóvályú 
hidraulikusan 
behajtható aljzattal
 » Alacsony lebillentési 

magasság

 » Nagyobb kapacitás

Csavarozható, 
fokozat nélkül 
állítható 
magasság

Mobilitás a szállítógörgőkkel 
(opcionálisan és csak leszerelt emelőcsiga esetén)

Praktikus 
fogantyúval könnyen 
lebillenthető fal

Cikksz. Egység

HTXJFM500010 méter

Cikksz. Egység

HTXJFM500000 db 

Perforált hídlemez faapríték 
szárításához
Faapríték és gabona szárításához – szárító 
aljzat, billentő saját készítéséhez stb  Szélesség: 
1 185 mm, hosszúság: 2 500 mm, vastagság/
mélység: 3 mm/stancolt

Perforált fedőlemez 
faapríték szárításához
Szegmens aljzat szárító aljzat, billentő saját 
készítéséhez stb  Figyelem: kerülje a túl nagy 
pontterhelést! 

Méret: 3 000 x 195 x 45 mm (H x Sz x Ma)

Szárító piramisok – pótkocsikhoz
pl  2 200 mm széles pótkocsi esetén egy piramis középen elegendő   
Így az áru középről oldalra szellőzik 

Cikksz. Egység

HTXJFM500005 db 

Példa egy pótkocsira való szerelésre

Nagy térfogatú garat hidr. tolással 
kérésre szállítható!

Nagy teljesítményű tárolótöltő – 
teljesítmény a töltési magasság 
szerint kb. 2 m3/perc.
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»Alu« pótkocsi lerakodó kocsi

Cikksz. Hosszúság Töltési térfogat kb. Abroncsozás Meg. össztömeg Saját tömeg: kb. Láda belső mérete Egység

PKWASW100000 3 000 mm 5,8 m3 195/50 R 13 C 104/101 3 000 kg 730 kg 2 360 x 2 110 x 1 150 mm db 

PKWASW100002 4 000 mm 8,0 m3 195/50 R 13 C 104/101 3 500 kg 850 kg 3 360 x 2 110 x 1 150 mm db 

Simább raktér: »Pl  tűzifa letolásakor nincs elakadás« A poliuretán tömítő szegélyek a vályú tiszta és 
maradéktalan ürítéséről gondoskodnak

Könnyen és biztosan reteszelhető: Kétfelé osztott hátsó fal Gyors ürítés a 12 V-os elektromos tekercs révén A bedugható alumínium szegmensek zárják az első oldalt

 » Ideális faapríték és tűzifa szállításához

 » Töltési térfogat 5,8 m3–8 m3

 » Problémamentes lerakodás alacsony épületekbe

 » Opcionálisan görgőponyvával, kérésre kapható

 » Rakodási magasság: kb  1 865 mm

Teljes hossz »PKW-ASW 3000« rúddal: 4 320 mm  
Teljes hossz »PKW-ASW 4000« rúddal: 5 320 mm
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Felár - döntőhenger 

»WoodKing Classic« ágfűrész – 3 lap

 » Vágási szélesség: 2 100 mm

 » Munkasebesség max  kb  8 km/h

 » Ágak max  kb  250 mm

Cikksz. Megnevezés Felvevő Kivitel Tömeg kb. Egység

ASHFLM000000 »WoodKing Classic« ágfűrész Euronorm jobb 630 kg db 

ASHRTL000000 »WoodKing Classic« ágfűrész Kerekes vagy teleszkópos rakodó jobb 640 kg db 

ASHFLM000004 »WoodKing Classic« ágfűrész Euronorm bal 630 kg db 

ASHRTL000004 »WoodKing Classic« ágfűrész Kerekes vagy teleszkópos rakodó bal 640 kg db 

ASHFLM900320 Szereletlen fűrészfej 420 kg db 

Tartozék felár ellenében

ASHFLM900200 Ellensúly ágfűrészhez 210 kg db 

ASHFLM900300 111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel) Készlet

ASHFLM900310 Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez db 

ASHFLM900100 Pót fűrészlap hidraulikus ágfűrészhez Ø 700 mm / Z=42 / lapos fog / furat 30 mm db 

ASHFLM900115 Pót fűrészlap hidraulikus ágfűrészhez Ø 700 mm / Z=56 / lapos fog / furat 30 mm db 

 » Utcák és utak gyors takarítása

 » Homlok-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

 » Hidraulikus meghajtás 3 kemény fémmel szerelt, különleges 
fűrészlapok

 »  A gerenda oldalt 1 200 mm-rel kitolható, így az utca szélén haladhat – 
és a gerenda által elért területen vághat

 »  A rakodókar felszerelése által optimális rálátás nyílik 
a munkaszerszámra

 »  Oldalsó ellensúly opcionális – ezáltal a szállító jármű karjának egy 
oldalra jutó terhelése minimális

 »  111°-ban dönthető eszköz opcionális (a függőleges és vízszintes 
vágáshoz) – az ágfűrész vágási szöge fokozat nélkül állítható

 » Sorozatkivitelben átkapcsoló szeleppel csak 1 x kettős működésű 
csatlakozó szükséges 

 » Elektromos vezérlőtömbbel minden funkció egyszerre kezelhető

 » Bal oldali felszerelés is lehetséges – teleszkópos rakodóhoz ideális

Ellensúly (22 lemez, egyenként 9,5 kg) Dönthető eszköz Elektromos vezérlőtömb dönthető eszköz nélkül

A gyors és egyszerű megoldás  
a fák és a sövények gondozásához
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 » Utcák és utak gyors takarítása

 » Homlok-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

 » Hidr  meghajtás 4 kemény fémmel szerelt, különleges fűrészlapok

 »  A gerenda oldalt 1 200 mm-rel kitolható, így az utca szélén 
haladhat – és a gerenda által elért területen vághat

 »  A rakodókar felszerelése által optimális rálátás nyílik 
a munkaszerszámra

 » Az ágfűrész vágásszöge fokozat nélkül állítható

 »  Oldalsó ellensúly opcionális – ezáltal a szállító jármű karjának 
terhelése minimális

 »  111°-ban dönthető eszköz opcionális (a függőleges és vízszintes 
vágáshoz) – az ágfűrész vágási szöge fokozat nélkül állítható

 » Sorozatkivitelben szabályozószeleppel csak 1 x kettős működésű 
csatlakozó szükséges 

 » Elektromos vezérlőtömbbel minden funkció egyszerre kezelhető

Cikksz. Megnevezés Felvevő Kivitel Egység

ASHFLM000200 »Freddie« ágfűrész Euronorm 1 lap db 

ASHRTL000200 »Freddie« ágfűrész Kerekes vagy teleszkópos rakodó 1 lap db 

Tartozék felár ellenében

ASHFLM900200 Ellensúly ágfűrészhez db 

ASHFLM900300 111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel) Készlet

ASHFLM900310 Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez db 

ASHFLM900105 Pót fűrészlap hidraulikus ágfűrészhez Ø 800 mm / Z=48 / lapos fog / furat 30 mm db 

 » Vágási szélesség kb  800 mm, 
a homlokrakodó billentésével nagyobb 
vágási felület lehetséges

 » Munkasebesség max  kb  8 km/h

 » Ágak max  kb  250 mm

Cikksz. Megnevezés Felvevő Kivitel Egység

ASHFLM000100 »WoodKing High« ágfűrész Euronorm jobb db 

ASHRTL000100 »WoodKing High« ágfűrész Kerekes vagy teleszkópos rakodó jobb db 

ASHFLM000104 »WoodKing High« ágfűrész Euronorm bal db 

ASHRTL000104 »WoodKing High« ágfűrész Kerekes vagy teleszkópos rakodó bal db 

ASHFLM900320 Szereletlen fűrészfej db 

Tartozék felár ellenében

ASHFLM900200 Ellensúly ágfűrészhez db 

ASHFLM900300 111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel) Készlet

ASHFLM900310 Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez db 

ASHFLM900105 Pót fűrészlap hidraulikus ágfűrészhez Ø 800 mm / Z=48 / lapos fog / furat 30 mm db 

 » Munkamagasság max. kb. 7000 mm 
(homlokrakodónként)

 » Vágási szélesség kb. 3300 mm

 » Munkasebesség max. kb. 8 km/h

 » Ágak max. kb. 250 mm

»Freddie« ágfűrész – 1 lap
 » Utcák és utak gyors takarítása

 » Homlok-, kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre

 » Hidraulikus meghajtás 1 kemény fémmel szerelt, különleges 
fűrészlap

 »  A gerenda oldalt 1 200 mm-rel kitolható, így az utca szélén 
haladhat – és a gerenda által elért területen vághat

 »  A rakodókar felszerelése által optimális rálátás nyílik a 
munkaszerszámra

 » Az ágfűrész vágásszöge fokozat nélkül állítható

 »  Oldalsó ellensúly opcionális – ezáltal a szállító jármű karjának 
terhelése minimális

 »   111°-ban dönthető eszköz opcionális (a függőleges és vízszintes 
vágáshoz) – az ágfűrész vágási szöge fokozat nélkül állítható

 » Sorozatkivitelben átkapcsoló szeleppel csak 1 x kettős működésű 
csatlakozó szükséges 

 » Elektromos vezérlőtömbbel minden funkció egyszerre kezelhető

»WoodKing High« ágfűrész – 4 lap
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»FlexCut« ágolló
 » Maximum 60 mm vastagságú ággal rendelkező fák és sövények 

ápolására alkalmas

 » Tisztább vágás törés és kirojtosodás nélkül

 » Csekély olajmennyiség 45 litertől

 »  Késlemez HB 450 keményfémből

 »  A szereletlen késfej mini kotrógépekkel való használatra is alkalmas

 » A gyorscserélő felvevővel a fűrészfej egyszerűen cserélhető

 »  A gerenda oldalt 1 200 mm-rel kitolható, így az utca szélén 

haladhat – és a gerenda által elért területen vághat

 » 111°-ban dönthető eszköz opcionális (a függőleges és vízszintes 
vágáshoz) – az ágfűrész vágási szöge fokozat nélkül állítható

 » Elektromos vezérlőtömbbel minden funkció egyszerre kezelhető

 » Bal oldali felszerelés is lehetséges az ágollók esetében – teleszkópos 
rakodóhoz ideális

Felár – döntőhenger 

Ellensúly (22 lemez, egyenként 9,5 kg) Dönthető eszköz Elektromos vezérlőtömb dönthető eszköz nélkül

Cikksz. Megnevezés Felvevő Kivitel Vágási szélesség Tömeg kb. Egység

ASHFLM000400 »FlexCut 2100« ágolló Euronorm jobb 2 100 mm 590 kg db 

ASHRTL000400 »FlexCut 2100« ágolló Kerekes vagy teleszkópos rakodó jobb 2 100 mm 600 kg db 

ASHFLM000410 »FlexCut 2100« ágolló Euronorm bal 2 100 mm 590 kg db 

ASHRTL000410 »FlexCut 2100« ágolló Kerekes vagy teleszkópos rakodó bal 2 100 mm 600 kg db 

ASHFLM000420 »FlexCut 2100 ágolló fej – szereletlen« 2 100 mm 380 kg db 

ASHFLM000430 »FlexCut 3000« ágolló Euronorm jobb 3 000 mm 630 kg db 

ASHRTL000430 »FlexCut 3000« ágolló Kerekes vagy teleszkópos rakodó jobb 3 000 mm 640 kg db 

ASHFLM000440 »FlexCut 3000« ágolló Euronorm bal 3 000 mm 630 kg db 

ASHRTL000440 »FlexCut 3000« ágolló Kerekes vagy teleszkópos rakodó bal 3 000 mm 640 kg db 

ASHFLM000450 »FlexCut 3000 ágolló fej – szereletlen« 3 000 mm 420 kg db 

Tartozék felár ellenében

ASHFLM900200 Ellensúly ágfűrészhez 210 kg db 

ASHFLM900300 111°-ban dönthető eszköz ágfűrészhez (bővítő vezérlőeszközzel) Készlet

ASHFLM900310 Felár elektromos vezérlőtömbre az összes funkció egyszerre való kezeléséhez db 
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Cikksz. Típus: VZ 110 Egység

VZXFLM110000 Szereletlen rakodó fogó hidraulika csatlakozókkal (a vontatóhoz tömlő nélkül) db 

Hidraulikus rakodó fogó

Teherkampó-hosszabbítás
Ezzel a kiváló minőségű hosszabbítással a rakodó fogó egyedileg négy 
különböző hosszúsában, kb  1,1 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 

Cikksz. Felvevő/Megnevezés Teherbírás kb. Kivitel Egység

      LHVFLM000100V Euronorm- és hárompontos felvevővel 1,5 to horganyzott db 

      LHVFLM000200V Euronorm- és hárompontos felvevővel, targoncafelvevővel 2 to horganyzott db 

      RZXFLM900125 BIG-BAG tartó szereletlen db 

      LHVRTL000000V Kerekes vagy teleszkópos rakodóra való felszerelésre horganyzott db 

3

4

5

Megfelelő tartozék a VZ 110 rakodó fogóhoz
Cikksz. Típus/Kivitel megfelelő/Ø Egység

      VZXFLM110110 Folytonos hajtómotor 3,0 to  – tömlő és csavarok nélkül VZ 110-hez db 

      VZXFLM110112 Folytonos hajtómotor 4,5 to  – tömlő és csavarok nélkül VZ 110-hez db 

      VZXFLM900013 Összekötőelem 3,0 to  hajtómotorhoz Ø 50 mm db 

      VZXFLM900010 Összekötőelem 4,5 to  hajtómotorhoz Ø 60 mm db 

2

 » kiváló minőségű finom szemcséjű acélból

 » Ideális minden homlokrakodó, rakodó, daru stb  esetében 

 » Nyílás szélessége: kb  1 300 mm (legszűkebb átmérő 10 mm)

 » Legnagyobb átmérő zárt fogónál kb  400 mm

 » A kettős működésű hidraulikahenger nagyon nagy záróerőt ér 
el az elfordítással

 » Oldalszélesség kb  264 mm

 » Saját tömeg: kb  100 kg

 » Optimálisan alkalmas pl  fatörzsek rakodásához

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Opcionálisan mérőrendszerrel, lásd a Méréstechnika c. részt a fő 
katalógusban. Érdeklődjön nálunk!

Ezenkívül kiegészítésképpen megfelelő elektromágneses átkapcsoló szelepet 
biztosítunk a 3 , ill  4  olajkörhöz, így nem szükséges kiegészítő szabályozószelep 
a rakodó fogóhoz, ill  a hajtómotorhoz 

2

Ábrán Euronorm- és 
hárompontos felvevővel

Ábrán Euronorm- és hárompontos 
felvevővel, targoncafelvevővel

Ábrán hajtómotorral
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Hidraulikus hátsó fogó
Hárompontos felvevővel

Cikksz. Típus: RZ 185  Tömeg kb. Egység

RZXFLM165000 Kompletten hidraulika csatlakozókkal és Kat  II hárompontos felvevővel 235 kg db 

RZXFLM165004 Szereletlen hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevő nélkül 195 kg db 

Cikksz. »LongNeck« RZ 185 típus Egység

RZXFLM165002 Kompletten hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevővel db 

»LongNeck« hidraulikus, 
teleszkópozható hátsó fogó
Szállítólemezzel  
Euronorm- és hárompontos felvevővel

A munkamenetek tetszőlegesen beállíthatók a teleszkópos 
karral 

Golyóscsapágyas forgópánt nagyfokú mobilitást és biztonságot 
nyújt az anyagfelvételnél

A homlokrakodón is használható

 » Kiváló minőségű finom szemcséjű acélból

 » Nagyon nehéz és stabil kivitel kiegészítő (saját 
tömeg kb  235 kg)

 » Nyílás szélessége: 1 830 mm (legszűkebb átmérő 
70 mm)

 » A nehéz, kettős működésű hidraulikahenger 
különleges elfordítással óriási záróerőt ér el, 
ezenkívül a beépített fogaskoszorú megakadályozza 
a fatörzsek átcsúszását

 » Balra és jobbra 90° az elforgatási tartomány: 
három forgópont a hátsó fogó legjobb illesztését 
biztosítja minden terepre és követelményhez

 » Problémamentes csatlakoztatás a vontató 
háromszögre a behajtható támasztólábbal

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

 » Nagyon nehéz és stabil kivitel 

 » Saját tömeg: kb  440 kg 

 » Nyílás szélessége: 1 685 mm (legszűkebb átmérő 
100 mm) 

 » A fa egymásra rakása és rendezése fáradság és kézi 
munka nélkül elvégezhető 

 » A hátsó fogó teleszkópozható, a munkahossz pedig 
egyedileg beállítható 

 » Az Euronorm-felfüggesztéssel a fadarabok magasan 
egymásra rakhatók 

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

A legjobban a következőkhöz alkalmas: 
Nagyon nehéz fatörzsek

Több rúdfa (papírfa)
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»Combi« hidraulikus hátsó fogó
Szállítólemezzel, Euronorm- és 
hárompontos felvevővel
 » Kiváló minőségű finom szemcséjű acélból

 » Nagyon nehéz és stabil kivitel kiegészítő (saját 
tömeg kb  305 kg) 

 » Nyílás szélessége: 1 830 mm (legszűkebb átmérő 
kb  70 mm) 

 » Lehető legnagyobb átmérő zárt fogónál kb  
550 mm

 » Oldalszélesség 300 mm

 » A fa egymásra rakása és rendezése fáradság és 
kézi munka nélkül elvégezhető 

 » Az Euronorm-felfüggesztéssel a fadarabok 
magasan egymásra rakhatók 

 » A nehéz, kettős működésű hidraulikahenger 
különleges elfordítással óriási, kb  10 to  záróerőt 
ér el 

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel

Cikksz. Típus: RZ 185 »Combi« Egység

RZXFLM165001 Kompletten hidraulika csatlakozókkal, Euronorm- és hárompontos felvevővel db 

Megfelelő tartozék a »Combi« hátsó fogóhoz
Cikksz. Típus/Kivitel megfelelő ehhez: Egység

VZXFLM110116 Folytonos hajtómotor 6 to  – közvetlenül a hátsó fogóra illesztéshez – nem szükséges összekötőelem RZ 185 db 

Ábrán »Combi« hidraulikus hátsó fogó hajtómotor nélkül

Ábrán »Combi« hidraulikus hátsó fogó hajtómotorral

Ábrán »Combi« hidraulikus hátsó fogó hátul hajtómotorral
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Ábrán mechanikusan elforgatható változat

A felszerelés és az üzemeltetés lehetséges a különböző járműveken, 
pl  homlokrakodóval, kerekes vagy teleszkópos rakodóval ellátott vagy 
azok nélküli traktorokon, valamint a hátsó és első felszerelés esetén, 
például a kotrógépek esetén  A lebillenthető változat ideális rendszer 
a hátsó kocsival való használathoz 

Ehhez szükség van még egy kettős működésű hidraulikus csatlakozóra és 
egy hárompont-csatlakozóra  

Előnyt jelent a fokozat nélkül elforgatható kar, amely a farönköt felveszi 
és a kívánt oldalra billenti  Ott egy 25 tonnás vízszintes feszítőék 
szétfeszíti a fadarabot  Ezzel egy időben a farönköket egymásra helyezi, 
egy farönk tolóba vagy már ott álló pótkocsira  

Ez erőt és időt takarít meg, és a Fliegl aprítóknál az ügyes kezelés 
feleslegessé teszi a segéderőt 

»Crocodile« farönk aprító
Hosszú fához, átmérő Ø 900 mm, hasítóerő kb  25 to 

Cikksz. Kivitel Egység

SPFFLM000001 mechanikusan elforgatható hátsó vagy első felszereléshez db 

SPFFLM000002 behajtható db 

Ábrán lebillenthető kivitel Fokozat nélkül elforgatható
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Fliegl első szállítólemez 
A különleges formának és a szállítólemez hornyolt oldalperemeinek 
köszönhetően a fa egyszerűen és elcsúszás nélkül szállítható 

 » Kivitel: teljesen horganyzott 

 » Minden Euronorm-kivitellel ellátott homlokrakodóhoz megfelelő

 » Különösen stabil felépítés 

 » Teherbírás: 3000 kg 

Cikksz. Kivitel Szélesség Tömeg kb. Egység

      FPSFLM000000V Standard kivitel – hornyolt oldalperemekkel 1 400 mm 290 kg db 

      FPSFLM000005V Hidraulikus fogókarral (kettős működésű csatlakozó szükséges) 1 400 mm 330 kg db 
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Cikksz. Megnevezés Kivitel Egység

     FORFLI000000V Fakötegelő eszköz merev db 

Tartozék felár ellenében

FORFLI900000 Textil kötegelő pánt, fehér db 

FORFLI900005 Bilincs a kötegelő pánthoz, a) karton 1 000 db Készlet

FORFLI900010 Feszítőeszköz textilpánthoz, 16 mm db 

Fakötegelő eszköz
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Euroa-felvevővel

 » Kötegelés, szállítás, lerakás, felvétel és rakodás 
a kötegelő eszközzel

 » 1 m3 farönkökké való feldolgozása néhány perc 
alatt a motorfűrésszel

 » Az ütközőlemez jobb vagy bal oldalon használható

 » Különböző farönk-hossz lehetséges

 » Biztonságos munkavégzés 

 » Időmegtakarítás – nem szükséges második 
segéderő

Erdészeti láda
Szerszámokhoz és eszközökhöz, hárompontos és 
Euronorm-felvevővel
 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » 2-féle elosztás

 » Hárompontos és Euronorm-felvevő

 » Méret: 1 300 x 1 300 x 50 mm

 » Az erdőben való gyakorlati használatra, az összes 
szerszámhoz és eszközhöz

Cikksz. Megnevezés Egység

FORFLI000100V Erdészláda – szerszámoknak és eszközöknek db 

A köteg homlokrakodóval kényelmesen 
egymásra helyezhető

A faköteg felvehető a homlokrakodóval

A hornyokon keresztül a fa a kötegelő 
eszközön közvetlenül vágható 
(330, 500 vagy 1 000 mm)

Professzionális kötegelés közvetlenül 
az eszközön, a kötegelő pánttal

 Az erdőben való gyakorlati használatra, 
az összes szerszámhoz és eszközhöz
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Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

»Favorite« keverőmester
 » Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban merevítve

 » Alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel

 » Targoncafelvevő

 » Rendkívül erős U-vasgyűrű fent a tartályon

 » Kifolyó hátul (különösen tömített és könnyen járó)

 » Nehéz védőrács (rugósacélból)

 » Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül

 » Hajtótengely 70 mm-es finom fogazással

 » A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme

 » Keverőszerszám szilárd kopóacélból (oldalra és lefelé állítható)

 » Különlegesen erős, 3 lapos keverőrugók (a szög állítható)

 » Betöltés átmérője: 1 300 mm 600 liter / 1 580 mm 800 liter esetén

 » Oldalfal lehúzó, hátsó kifolyó csúszda

 » Fröccsöntött lemez

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » 1 fokozatú hajtómű, áttétel 1:8

 » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

Favorite 600 keverőmester

Óránkénti teljesítmény kb  10 m3 (tiszta keverési idő), erőráfordítás 
50 LE-től

Favorite 800 keverőmester

Óránkénti teljesítmény kb  12 m3 (tiszta keverési idő), 
erőráfordítás 90 LE-től

Cikksz. Kivitel Egység

Favorite 600 keverőmester 

MFVFLA600000 600 l keverési tartalom, 520 kg saját tömeg db 

Favorite 800 keverőmester 

MFVFLA800000 800 l keverési tartalom, 650 kg saját tömeg db 

Tartozék Favorite 600 és Favorite 800 esetén

MSSZUB401006 Betöltő kengyel db 

MFAZUB400004 Elforgatható kifolyó csúszda db 

MSSZUB401007 Alváz engedély nélkül db 

MFAZUB400001 Leeresztő eszköz db 

MFAZUB401002 Kerekes és teleszkópos rakodó felvevő db 

 » Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata csillag alakban 
merevítve

 » Villanymotor 5,5 kW

 » Rendkívül erős U-vasgyűrű fent a tartályon

 » Levehető kifolyó csúszda

 » Nehéz védőrács

 » Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül

 » Targoncafelvevő

 » Hajtótengely 70 mm-es finom fogazással

 » A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni védelme

 » Keverőszerszám szilárd kopóacélból (oldalra és lefelé állítható)

 » Különlegesen erős, 3 lapos keverőrugók (a szög állítható)

 » Betöltés átmérője: 1 200 mm

 » Fröccsöntött lemez

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

200 E keverőmester

Saját tömeg: kb  240 kg 
300 mm-re kihúzható 
támasztólábak, Figyelem: 
A töltés mennyiség nagyon 
nehéz kevert áruk esetén akár 
50%-kal is csökkenhet

300 E keverőmester

Saját tömeg: kb  300 kg 
300 mm-re kihúzható 
támasztólábak, Figyelem: 
A töltés mennyiség nagyon 
nehéz kevert áruk esetén akár 
50%-kal is csökkenhet

Cikksz. Kivitel Egység

200 E keverőmester 

MEXFLA200000 200 l keverési tartalom, 240 kg saját tömeg db 

300 E keverőmester 

MEXFLA300000 300 l keverési tartalom, 300 kg saját tömeg db 

Tartozék

MFAZUB400004 Elforgatható kifolyó csúszda db 

MSSZUB401006 Betöltő kengyel db 

MSSZUB401009 Létrával megközelíthető pódium db 

MSSZUB401010 Pódium leállóhellyel és létrával db 

MFAZUB400001 Leeresztő eszköz db 

»Elektro« keverőmester
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»FA« keverőmester
Töltőautomatikával és önrakodó eszközzel
A gazdaságos talentum a problémamentes, ésszerű 
keveréstechnika mindentudója  Mindegy, hogy 
magas-, mély- vagy csatornaépítés – a Fliegl eredeti 
terméke világszerte sikeres  Az innovatív technika, 
a robusztus felépítés és a rugalmas használat 
tökéletes összjátéka nagyobb fokú gazdaságosságot 
nyújt rendkívül hosszú élettartammal 

 » Védőrács rugósacélból

 » Hajtótengely 70 mm-es finom fogazással

 » A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni 
védelme

 » A keverőszerszám oldalra és lefelé állítható 
a 3 lapos rugókon

 » Levehető kifolyó csúszda

 » Rugós oldalfal lehúzó

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

 » Alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel

 » Targoncafelvevő

 » Hajtómű áttétele 1:11

Cikksz. Kivitel Egység

400 FA keverőmester töltőautomatika 

MFAFLA040000 400 l keverési tartalom, 500 kg saját tömeg db 

600 FA keverőmester töltőautomatika 

MFAFLA060000 600 l keverési tartalom, 680 kg saját tömeg db 

800 FA keverőmester töltőautomatika 

MFAFLA080000 800 l keverési tartalom, 810 kg saját tömeg db 

1000 FA keverőmester töltőautomatika 

MFAFLA100000 1 000 l keverési tartalom, 1 050 kg saját tömeg db 

Tartozék

MFAZUB400001 Leeresztő eszköz db 

MFAZUB400003 Kifolyó balra, kiegészítésképpen kézzel db 

MFAZUB400004 Elforgatható kifolyó csúszda db 

MFAZUB400002 Alsó összekötő rúd FA 400 és FA 600 esetén db 

MFAZUB401001 Hidraulikus meghajtás tömlőkkel FA esetén db 

MFAZUB401002 Kerekes és teleszkópos rakodó felvevő db 

Ábrán hidraulikus meghajtás és töltésfelvevő

Európai szabadalommal

Időtakarékos öntöltés menet közben 

Töltés, keverés és ürítés – minden 
egyetlen munkamenetben

Nincs szükség második vontatóra

A második munkaerő megtakarítása 
növeli a gazdaságosságot

Állítható keverőkar

Hatékony munkavégzés csupán egy 
emberrel

Ábrán elforgatható kifolyó csúszda
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Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Garant 401 SS keverőmester

Óránkénti teljesítmény kb  7 m3 (tiszta keverési idő), 
erőráfordítás 40 LE-től, 
Betöltés átmérője 1 200 mm

Garant 602 SS keverőmester

Óránkénti teljesítmény kb  10 m3 (tiszta keverési idő), 
erőráfordítás 50 LE-től, 
Betöltés átmérője 1 300 mm

Garant 802 SS keverőmester

Óránkénti teljesítmény kb  12 m3 (tiszta keverési idő), 
erőráfordítás 80 LE-től, 
Betöltés átmérője 1 580 mm

Garant 1002 SS keverőmester

Óránkénti teljesítmény kb  15 m3 (tiszta keverési idő), 
erőráfordítás 120 LE-től, 
Betöltés átmérője 1 880 mm

Cikksz. Kivitel Egység

Garant 401 SS keverőmester 

MSSFLA040100 400 liter keverési tartalom, 390 kg saját tömeg db 

Garant 602 SS keverőmester 

MSSFLA060200 600 liter keverési tartalom, 540 kg saját tömeg db 

Garant 802 SS keverőmester 

MSSFLA080200 800 liter keverési tartalom, 650 kg saját tömeg db 

Garant 1002 SS keverőmester 

MSSFLA102000 1000 liter keverési tartalom, 820 kg saját tömeg db 

Tartozék

MSSZUB401001 Hidraulikus meghajtás tömlőkkel SS keverő esetén db 

MSSZUB401002 Garant 401 SS esetén 5,5 kW-os elektromos meghajtás db 

MSSZUB602102 Garant 602 SS / 802 SS esetén 11 kW-os elektromos 
meghajtás

db 

MSSZUB102002 Garant 1002 SS esetén 18,5 kW-os elektromos meghajtás db 

MFAZUB400004 Elforgatható kifolyó csúszda db 

MSSZUB401006 Betöltő kengyel db 

MSSZUB401007 Alváz (engedély nélkül) db 

MSSZUB401008 1 200 mm-re kihúzható támasztólábak db 

MSSZUB401009 Létrával megközelíthető pódium db 

MSSZUB401010 Pódium leállóhellyel és létrával db 

MFAZUB400001 Leeresztő eszköz db 

MFAZUB401002 Töltésfelvevő db 

»Garant« keverőmester
 » Tartály kiváló minőségű acélból, tartály aljzata 

csillag alakban merevítve

 » Alsó rúd felvevő 3 állítási lehetőséggel

 » Targoncafelvevő

 » Rendkívül erős U-vasgyűrű fent a tartályon

 » Kifolyó hátul (különösen tömített és könnyen járó)

 » Nehéz védőrács (rugósacélból)

 » Vízbevezetés a védőrácson lévő lyukon keresztül

 » Hajtótengely 70 mm-es finom fogazással

 » A kevert közeg tartós tárolása, szennyeződés elleni 
védelme

 » Keverőszerszám szilárd kopóacélból (oldalra és 
lefelé állítható)

 » Különlegesen erős, 3 lapos keverőrugók (a szög 
állítható)

 » Oldalfal lehúzó, hátsó kifolyó csúszda

 » Fröccsöntött lemez

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Hajtómű: 2 fokozatú, áttétel: 1:11

 » Alapozóval ellátott 2 K lakkozott

Cikksz. Kivitel Méret Egység

KEBFLI150000 Söprű villástargoncához 1500 mm db 

KEHFLI900082 C-profil söprűhöz - fém 34 mm x 1 560 mm db 

KEHFLI900080 Csíksöprű Magasság 280 mm x hosszúság 1 495 mm, vastagság 2,5 mm db 

További szélességek kérésre!

Tartozék

Söprű villástargonca-felvevővel
Söprűkefe 10 söprűsorral  Söprűsörte hosszúsága 280 mm, rövid szerelési idő 

A legjobb minőség különleges 
anyagok felhasználásával (finom 
szemcséjű acél)

A keverőmű három csapággyal van 
felszerelve

Stabil felépítés a keverők építésében 
szerzett sokéves tapasztalat révén

Hosszú élettartam

Rendkívül nehéz védőrács 
(reteszelhető keverőgép)

Kardántengely túlterhelés elleni 
védelemmel

Fröccsöntött lemez
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»Economy« söprűgép 
hárompontos felvevővel
 » Horganyzott ház
 » Olajáramlás 30 és 60 liter/perc között 
 » Hengerátmérő 500 mm In-Tube meghajtással
 » A söprűegység orsóval állítható 
 » Mechanikusan elforgatható, 30°-os elforgatási tarto-

mányban
 » Két állítható támkerék
 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges
 » Hidraulikus szennygyűjtő vályúval

Cikksz. Szélesség Egység

KEHECO240000 2 300 mm db 

»Kommunal« söprűgép
 » Lakkozott RAL 2011 színben

 » Robusztus gépház

 » Erős olajmotor (jó bilincs-gyors-tömlőáthelyezéssel)

 » Stabil bolygókerekek Ø 250 mm

 » Söprűhenger stabil műanyag sörtékkel

 » A seprűsörték átmérője 520 mm

 » Gumi törlő

 » Meghajtás 1x kettős működésű szabályozószeleppel

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHKOM135000 Kommunal söprűgép 135 1 350 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHKOM135800 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel, Kat  Kommunal vagy Kat  0 felvevővel db 

KEHKOM135802 További felvevők  db 

KEHKOM135819 Hidraulikusan elforgatható bak db  

KEHKOM135815 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHKOM135811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHKOM135814 Fröccsenés elleni védelem szennygyűjtő vályúnál söprűgéphez, 1 350 mm db 

KEHKOM135806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHKOM135807 Szerelt oldalsöprű db 

KEHKOM135810 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db 

KEHKOM135812 Támkerék elöl db 

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHKOM155000 Kommunal söprűgép 155 1 550 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHKOM155800 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel, Kat  Kommunal vagy Kat  0 felvevővel db 

KEHKOM155802 További felvevők db 

KEHKOM155819 Hidraulikusan elforgatható bak db  

KEHKOM155815 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHKOM155811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHKOM155814 Fröccsenés elleni védelem szennygyűjtő vályúnál söprűgéphez, 1 350 mm db 

KEHKOM155806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHKOM155807 Oldalsöprű db 

KEHKOM155810 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db 

KEHKOM155812 Támkerék elöl db 
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Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHFLI155000 KEH 155 – 500-as típusú söprűgép 1 550 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHFLI155800 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel db 

KEHFLI155802 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI155801 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI155808 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI155819 Hidraulikusan elforgatható bak db 

KEHFLI155811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHFLI155815 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHFLI155806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHFLI155807 Oldalsöprű db 

KEHFLI155817 Oldalsöprű gyomokhoz db 

KEHFLI155810 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db 

KEHFLI155812 Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges db 

KEHFLI155818 Támkerék elöl – nehéz kivitel Ø 300 mm db 

KEHFLI155820 Támkerék nehéz kivitelhez Ø 300 mm – felár Készlet

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHFLI185000 KEH 185 – 500-as típusú söprűgép 1850 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHFLI185800 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel db 

KEHFLI185802 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI185801 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI185808 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI185819 Hidraulikusan elforgatható bak db 

KEHFLI185811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHFLI185815 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHFLI185806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHFLI185807 Oldalsöprű db 

KEHFLI185817 Oldalsöprű gyomokhoz db 

KEHFLI185810 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db 

KEHFLI185812 Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges db 

KEHFLI185818 Támkerék elöl – nehéz kivitel Ø 300 mm db 

KEHFLI185820 Támkerék nehéz kivitelhez Ø 300 mm – felár Készlet

KEH 155 – 500-as típusú söprűgép

KEH 185 – 500-as típusú söprűgép

 » Teljesen horganyzott

 » Robusztus gépház

 » Erős olajmotor (jó bilincs-gyors-
tömlőáthelyezéssel)

 » Stabil bolygókerekek Ø 250 mm

 » Söprűhenger stabil műanyag sörtékkel

 » A seprűsörték átmérője 520 mm

 » Gumi törlő

 » Meghajtás 1x kettős működésű 
szabályozószeleppel

500-as típusú söprűgép

Söprűgép hárompontos felvevővel KEH 500-as típus targoncafelvevővel KEH 500-as típus kerekes és teleszkópos rakodóhoz
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Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHFLI230000 KEH 230 – 500-as típusú söprűgép 2300 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHFLI230800 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel db 

KEHFLI230802 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI230801 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI230808 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI230819 Hidraulikusan elforgatható bak db  

KEHFLI230811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHFLI230815 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHFLI230806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHFLI230807 Oldalsöprű db 

KEHFLI230817 Oldalsöprű gyomokhoz db 

KEHFLI230810 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db 

KEHFLI230812 Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges db 

KEHFLI230818 Támkerék elöl – nehéz kivitel Ø 300 mm db 

KEHFLI230821 Támkerék nehéz kivitelhez Ø 300 mm – felár Készlet

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHFLI280000 KEH 280 – 500-as típusú söprűgép 2 800 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHFLI280800 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel db 

KEHFLI280802 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI280801 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI280808 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI280819 Hidraulikusan elforgatható bak db 

KEHFLI280811 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHFLI280816 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHFLI280806 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHFLI280807 Oldalsöprű db 

KEHFli280821 Oldalsöprű gyomokhoz db 

KEHFLI280810 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db  

KEHFLI280814 Fröccsenés elleni védelem szennygyűjtő vályúnál söprűgéphez, 2 800 mm db 

KEHFLI280815 Első erősítés 2 800 mm-es söprűgéphez db 

KEHFLI280812 Támkerék elöl (Ø 250 mm), ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges db 

KEHFLI280823 Támkerék elöl – nehéz kivitel Ø 300 mm db 

KEHFLI280822 Támkerék nehéz kivitelhez Ø 300 mm – felár Készlet

KEH 230 – 500-as típusú söprűgép

KEH 280 – 500-as típusú söprűgép

Söprűgép oldalsöprűvel és szórószerkezettel Söprűgép Euronorm-felvevővel
Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi abroncsokkal, 
Ø 300 mm, szélesség: 105 mm, golyóscsapágyas, 
kopásmentes futófelület, hegesztett acélból készült strapabíró 
görgő, erős forgókoszorús kivitellel, állítható orsó
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

600-as típusú söprűgép

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHFLI000185 KEH 185 – 600-as típusú söprűgép – Ipar 1 850 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHFLI800185 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel db 

KEHFLI802185 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI801185 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI808185 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI819185 Hidraulikusan elforgatható bak db 

KEHFLI811185 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHFLI815185 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHFLI806185 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHFLI807185 Oldalsöprű db 

KEHFLI817185 Oldalsöprű gyomokhoz db 

KEHFLI810185 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db 

KEHFLI812185 Támkerék elöl, ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges db 

KEH 185 – 600-as típusú söprűgép – Ipar

 » A söprű fokozat nélkül állítható - ezáltal a söprű kompletten 
kihasználható

 » A szennygyűjtő vályú automatikus illesztése

 » Teljesen horganyzott

 » Rendkívül erős gépház

 » Erős olajmotor (jó bilincs-gyors-tömlőáthelyezéssel)

 » Stabil bolygókerekek Ø 300 mm

 » Söprűhenger stabil műanyag sörtékkel Ø 600 mm

 » Gumi törlő

Mechanikus forgóbak Ábrán szennygyűjtő vályúval Ábrán hárompontos felvevővel
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Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHFLI000230 KEH 230 – 600-as típusú söprűgép – Ipar 2 300 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHFLI800230 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel db 

KEHFLI802230 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI801230 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI808230 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI819230 Hidraulikusan elforgatható bak db 

KEHFLI811230 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHFLI815230 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHFLI806230 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHFLI807230 Oldalsöprű db 

KEHFLI817230 Oldalsöprű gyomokhoz db 

KEHFLI810230 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db 

KEHFLI812230 Támkerék elöl, ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges db 

Cikksz. Megnevezés Szélesség Egység

KEHFLI000280 KEH 280 – 600-as típusú söprűgép – Ipar 2 800 mm db 

Tartozék felár ellenében

KEHFLI800280 Hárompontos bak hátsó vagy első felszereléshez vontató háromszög felvevővel db 

KEHFLI802280 Villástargonca felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI801280 Euronorm felszerelhető rész ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI808280 Kerekes rakodó felvevő ingakiegyenlítéssel db 

KEHFLI819280 Hidraulikusan elforgatható bak db 

KEHFLI811280 Szennygyűjtő vályú hidraulikus ürítéssel db 

KEHFLI815280 Szabadon keverés mód szennygyűjtő vályúhoz db 

KEHFLI806280 Szórószerkezet 120 l-es tartállyal db 

KEHFLI807280 Oldalsöprű db 

KEHFLI817280 Oldalsöprű gyomokhoz db 

KEHFLI810280 Kevert söprűkefék – műanyag/acél db 

KEHFLI812280 Támkerék elöl, ingakiegyenlítéses felvevő esetén szükséges db 

KEH 230 – 600-as típusú söprűgép – Ipar

KEH 280 – 600-as típusú söprűgép – Ipar

Sorozat: Strapabíró kerék rendkívül rugalmas tömörgumi ab-
roncsokkal, Ø 300 mm, szélesség: 105 mm, golyóscsapágyas, 
kopásmentes futófelület, hegesztett acélból készült strapabíró 
görgő, erős forgókoszorús kivitellel, állítható orsó



102

Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

»PowerPro« söprűhenger 
Euronorm, felszerelt eszközként homlokrakodóra, nehézanyag-kanállal, udvari, 
kerekes és teleszkópos rakodóhoz is szállítható

Cikksz. Kivitel Szélesség Egység

KEHPRO120010 Műanyag söprűkefe 1 200 mm db 

KEHPRO150010 Műanyag söprűkefe 1 500 mm db 

KEHPRO180010 Műanyag söprűkefe 1 800 mm db 

KEHPRO200010 Műanyag söprűkefe 2 000 mm db 

KEHPRO220010 Műanyag söprűkefe 2 200 mm db 

KEHPRO240010 Műanyag söprűkefe 2 400 mm db 

KEHPRO260010 Műanyag söprűkefe 2 600 mm db 

KEHPRO280010 Műanyag söprűkefe 2 800 mm db 

Cikksz. Kivitel Egység

KEHPRO000010 Felár vastagabb söprűsörtékhez a szélsőséges körülmények 
közötti használathoz

db 

KEHPRO000020 Felár oldalsöprűre, Ø 350 mm/600 mm  
jobbra szerelhető

db 

KEHPRO000025 Felár oldalsöprűre, Ø 350 mm/600 mm  
balra szerelhető

db 

Cikksz. Kivitel Szélesség Egység

KEHPRO120000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 1 200 mm db 

KEHPRO150000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 1 500 mm db 

KEHPRO180000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 1 800 mm db 

KEHPRO200000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 000 mm db 

KEHPRO220000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 200 mm db 

KEHPRO240000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 400 mm db 

KEHPRO260000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 600 mm db 

KEHPRO280000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 800 mm db 

Söprűgép nehézanyag-kanállal és Euronorm-felvevővel

Ábrán opcionális oldalsöprűvel

Cikksz. Méret (H x Sz x Ma) Egység

NKTXXX070140 1 600 x 150 x 15 mm db 

NKTXXX070142 1 800 x 150 x 15 mm db 

NKTXXX070144 2 000 x 150 x 15 mm db 

NKTXXX070146 2 200 x 150 x 15 mm db 

NKTXXX070148 2 400 x 150 x 15 mm db 

NKTXXX070150 2 600 x 150 x 15 mm db 

NKTXXX070152 2 800 x 150 x 15 mm db 

NKTXXX070154 3 000 x 150 x 15 mm db 

PU-ásólemez alulcsavarozott késként talajvédelemhez

90° Shore, egy oldalán ferde 45°-ban

Nagyobb és makacs szennyeződés 
esetén is egy söprűmenet elegendő

Legegyszerűbb ürítés

Nagy mennyiség felvehető
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»PowerPro« söprűhenger 

Cikksz. Kivitel Szélesség Egység

KEHPRO900112 kevert söprűhenger 1 200 mm db 

KEHPRO900015 kevert söprűhenger 1 500 mm db 

KEHPRO900018 kevert söprűhenger 1 800 mm db 

KEHPRO900020 kevert söprűhenger 2 000 mm db 

KEHPRO900022 kevert söprűhenger 2 200 mm db 

KEHPRO900024 kevert söprűhenger 2 400 mm db 

KEHPRO900026 kevert söprűhenger 2 600 mm db 

KEHPRO900028 kevert söprűhenger 2 800 mm db 

Udvari, kerekes és teleszkópos rakodóra való felszereléshez (műanyag söprűkefe)

Cikksz. Kivitel Szélesség Egység

KEHHRT120010 Műanyag söprűkefe 1 200 mm db 

KEHHRT150010 Műanyag söprűkefe 1 500 mm db 

KEHHRT180010 Műanyag söprűkefe 1 800 mm db 

KEHHRT200010 Műanyag söprűkefe 2 000 mm db 

KEHHRT220010 Műanyag söprűkefe 2 200 mm db 

KEHHRT240010 Műanyag söprűkefe 2 400 mm db 

KEHHRT260010 Műanyag söprűkefe 2 600 mm db 

KEHHRT280010 Műanyag söprűkefe 2 800 mm db 

Cikksz. Kivitel Szélesség Egység

KEHHRT120000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 1 200 mm db 

KEHHRT150000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 1 500 mm db 

KEHHRT180000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 1 800 mm db 

KEHHRT200000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 000 mm db 

KEHHRT220000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 200 mm db 

KEHHRT240000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 400 mm db 

KEHHRT260000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 600 mm db 

KEHHRT280000 Kevert söprűkefék – acél/műanyag 2 800 mm db 

Udvari, kerekes és teleszkópos rakodóra való felszereléshez  
(kevert söprűkefék – acél/műanyag)

Cikksz. Kivitel Szélesség Egység

KEHPRO900012 Söprűhenger tiszta műanyagból 1 200 mm db 

KEHPRO900115 Söprűhenger tiszta műanyagból 1 500 mm db 

KEHPRO900118 Söprűhenger tiszta műanyagból 1 800 mm db 

KEHPRO900120 Söprűhenger tiszta műanyagból 2 000 mm db 

KEHPRO900122 Söprűhenger tiszta műanyagból 2 200 mm db 

KEHPRO900124 Söprűhenger tiszta műanyagból 2 400 mm db 

KEHPRO900126 Söprűhenger tiszta műanyagból 2 600 mm db 

KEHPRO900128 Söprűhenger tiszta műanyagból 2 800 mm db 

»PowerPro« söprűegység (nehézanyag-kanál nélkül) 
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és euróban szerepel. Fenntartjuk a tévedések, 
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Cikksz. Kivitel Egység

ERGJFM000000V (fúró nélkül); horganyzott db 

Tartozék felár ellenében

ERGJFM000802 »Jobb- és balmenet« hidr. meghajtás         Felár        
szállítás kardántengely nélkül                           

db 

»Garant« talajfúró
 » Hárompontos felvevő

 » Párhuzamos vezetés

 » Max  500 mm átmérőjű fúrólyuk lehetséges

 » Fúrásmélység max  1 200 mm

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Nehéz hajtómű

 » Hidraulikus elforgatás sorozatkivitelben

 » Szállítás fúrótest nélkül

 » Tömeg: kb  280 kg

A fúró egyedileg beállítható a vontatóhoz (felső rúd helyett)  Ezáltal 
elérhető a fúróbeállítás pontosan 90O-ban rögzíthető 

Beállítási 
lehetőségek

Cikksz. Kivitel Egység

ERHJFM000000 »Euro-felvevő« db 

ERHJFM000001 »Targoncafelvevő« db 

ERHJFM000002 »Csuklófelvevő« db 

ERHJFM000003 Kerekes és teleszkópos rakodó felvevővel db 

Általános tartozék talajfúróhoz felár ellenében

AZEJFM000007 Fúró Ø 150 mm db 

AZEJFM000000 Fúró Ø 200 mm db 

AZEJFM000001 Fúró Ø 300 mm db 

AZEJFM000002 Fúró Ø 400 mm db 

AZEJFM000003 Fúró Ø 500 mm db 

AZEJFM000004 Olajmeghajtás felszerelhető db 

AZEJFM000005 Fúrásmélység 1 600 mm-re hosszabbítható
(Nagy terhelés nem lehetséges!  
Csak max  Ø 300 mm fúró engedélyezett)

db 

Targoncafelvevő 

Euro-felvevő 

Csuklófelvevő

»Hidraulikus meghajtású« talajfúró
 » Hidromotorral

 » Szükséges olajmennyiség kb  40 l

 » Hidraulikatömlőkkel

 » »Jobb- és balmenet« hidr  meghajtás

 » Nyomáscsökkentő szelep 

 » Fúró nélkül

Figyelem: A talajfúró meghajtással csak Ø 300 mm-
ig használható

Nagy elforgatási tartomány
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Cikksz. Kivitel Egység

ERSJFM000000V (fúró nélkül); horganyzott db 

Tartozék felár ellenében

ERSJFM000802 »Jobb- és balmenet« hidr. meghajtás   Felár
Szállítás kardántengely nélkül

db 

»Standard« talajfúró
 » Hárompontos felvevő

 » Párhuzamos vezetés nélkül

 » Max  500 mm átmérőjű fúrólyuk lehetséges

 » Kardántengely túlterhelés elleni védelemmel

 » Fúrásmélység max  1 000 mm (a fúrásmélység nem 
hosszabbítható meg)

 » Szállítás fúrótest nélkül

 » Tömeg: kb  250 kg
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Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Profi henger
Az Ön gazdasági előnyei
 » A legjobb hátsó rögzítés és a legjobb aprítás 

a hegyes fogakkal (a rögöket közvetlenül 
»egymástól elválasztja«, így jelentősen jobb aprítási 
hatást érünk el, mind a hagyományos préselő 
eszközöknél)

 » Legjobb illesztés a talajhoz

 » Öntisztítás az egymásba futó gyűrűk révén

 » Összekötő bak (sorozatkivitelben)

 » Gyorsabb felszerelés a gyorscsatlakozó-
háromszögfelvevővel (sorozatkivitelben)

 » Első vagy hátsó felszerelés lehetséges

 » Jelentősen kényelmesebb vezetés a gazdának és 
csekélyebb kopás a traktoron és a csatlakoztatott 
eszközökön az »egyenletessé tett« talaj révén

 » A boronáló kisebb munkamélysége elegendő – 
kevesebb kábeligény

 » Elég saját tömeg; a henger úszó állásban halad 
(nem szükséges nyomást gyakorolni a hengerre)

 » Kétsoros, tárcsa átmérője 570 mm

Cikksz. Kivitel Egység

Profi henger 1500 

PWXFLA515000 1 500 mm munkaszélesség, tömeg kb  650 kg db 

Profi henger 2000 

PWXFLA520000 2 000 mm munkaszélesség, tömeg kb  800 kg db 

Profi henger 2600 

PWXFLA526000 2 600 mm munkaszélesség, tömeg kb  1040 kg db 

Tartozék

WALPRO526801 Előboronáló 2 600 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

WALPRO526802 Késes boronáló 2 600 mm (csak első felszerelésnél 
lehetséges)

db 

WALPRO626001 Kaparó 2 600 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

Profi henger 3000 

PWXFLA530000 3 000 mm munkaszélesség, tömeg kb  1 100 kg db 

Tartozék

WALPRO530801 Előboronáló 3 000 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

WALPRO530803 Késes boronáló 3 000 mm (csak első felszerelésnél 
lehetséges)

db 

WALPRO630001 Kaparó 3 000 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

Profi henger 4100, merev

PWXFLA541000 4 100 mm munkaszélesség, tömeg kb  1 650 kg db 

Tartozék

WALPRO541801 Előboronáló 4 100 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

WALPRO541804 Késes boronáló, merev, 4 100 mm (csak első felszerelésnél) db 

WALPRO641001 Kaparó 4 100 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

Profi henger 4100, hidraulikusan behajtható

PWXFLA541010 4 100 mm munkaszélesség, tömeg kb  1 650 kg db 

Tartozék

WALPRO541810 Előboronáló 4 100 mm (csak első felszerelésnél) db 

WALPRO541811 Késes boronáló 4 100 mm (csak első felszerelésnél 
lehetséges)

db 

WALPRO641002 Kaparó 4 100 mm (csak első felszerelésnél) db 

Profi henger 5000, hidraulikusan behajtható 

PWXFLA550000 5 000 mm munkaszélesség, tömeg kb  2 200 kg db 

Tartozék

WALPRO550800 Előboronáló 5 000 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

WALPRO550801 Késes boronáló 5 000 mm (csak első felszerelésnél) db 

WALPRO650001 Kaparó 5 000 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

Profi henger 6000, hidraulikusan behajtható

PWXFLA600809 6 000 mm munkaszélesség, tömeg kb  2 700 kg db 

Tartozék

WALPRO600808 Előboronáló 6 000 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

WALPRO600809 Késes boronáló 6 000 mm (csak első felszerelésnél) db 

WALPRO660001 Kaparó 6 000 mm (csak első felszerelésnél lehetséges) db 

Késes boronáló

Kaparó

Előboronáló
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»Ringwalze« első rakodó
 » Nehéz és nedves talajokhoz is

 » Nincs besüllyedés

 » Nincs elakadás

 » Nem képződnek gátak

 » Optimális hátsó rögzítés a vetőmag alatt

 » Acélgyűrű Ø 650 mm és 560 mm

Cikksz. Kivitel Egység

Első rakodó 2 600 mm

FPWFLA526000 »Ringwalze« első rakodó 2 600 mm db 

Tartozék

WALPRO526801 Előboronáló 2 600 mm db 

WALPRO526802 Késes boronáló 2 600 mm db 

WALPRO626001 Kaparó 2 600 mm db 

Első rakodó 3 000 mm

FPWFLA530000 »Ringwalze« első rakodó 3 000 mm db 

Tartozék

WALPRO530801 Előboronáló 3 000 mm db 

WALPRO530803 Késes boronáló 3 000 mm db 

WALPRO630001 Kaparó 3 000 mm db 

Összekötő bak a tiszta kanyarmenetért

Ábrán késes boronálóval és kaparóval

A késes boronáló/előboronáló állítható magasságú

Ábrán kaparóval
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»VT 1 4 S« elektromos sószóró 
Fő használat: Só, olvasztóanyag, köztes termények, trágya- és mikro 
granulátumok, fűfélék utóvetése, pelletmagvak, silózó anyagokhoz is

A szóró a 12 voltos meghajtással más meghajtásoktól – például 
kardán- vagy hidraulikus meghajtástól – mindig függetlenül működteth-
ető  Két munkamenet egyben – így időt és pénzt takarít meg! 

• Meghajtás: 12 V-os motor (110 W)  
• Szórásszélesség: 1–5 m (fokozat nélküli szabályozás)

Vezérlőpult: • Szórótárcsák be/ki • Toló ki/be • Szórótányér fordulat-
számának növelése/csökkentése

Felszerelés sorozatkivitelben:• Keret triplex borítással: Horganyzás 
+ KTL bevonat + Porszórás • Kezelés vezérlőpulton menet közben 
a vezetőülésből • Elektromos meghajtású szórótárcsa állítható 
vetőkanalakkal • Tartályfedél • 3 m hosszú áramellátó kábel • 
6 m hosszú eszközkábel • Vezérlőpult • Felső rúd felszerelés (a csapok 
tartozékként kapkatók) 

»XA« egytárcsás szóró
Az olasz származású szóró mikrohomokkal szórt, majd porszórt 
lakkozással ellátott  A szóró nem sóval való üzemeltetéshez van 
kialakítva, de egy nemesacél szórótányér átszerelésével (cikkszám SB-
WXXX700148) gyorsan használható lesz! A szórásszélesség hátsó karral 
6 és 18 méter közé, a szórásszög pedig a szórótányéron lévő vetőkanal-
ak beállításával állítható be 

• A lehajtótengelyt (540 ford /perc) a szállítási terjedelem tartalmazza 
• Max  töltőtömeg 550 kg • Belső keverőművel • Teljesítményfelvétel 
6 kW •Kat  II felvevő

»VT 2 9« elektromos univerzális szóró
Fő használat: Köztes termények, trágya- és mikro granulátumok, fűfélék 
utóvetése, pelletmagvak, silózó anyagokhoz is

A szóró a 12 voltos meghajtással más meghajtásoktól – például 
kardán- vagy hidraulikus meghajtástól – mindig függetlenül működteth-
ető  Két munkamenet egyben – így időt és pénzt takarít meg!

• Meghajtás 12 V-os motorral (170 W)  
• Szórásszélesség: 2–24 m (fokozat nélküli szabályozás)

Vezérlőpult: • Szórótárcsák be/ki • Toló ki/be • Szórótányér fordulat-
számának növelése/csökkentése

Felszerelés sorozatkivitelben: • Porszórásos keret • 90 literes műan-
yag tartály • Kezelés vezérlőpulton menet közben a vezetőülésből • 
Elektromos meghajtású szórótárcsa állítható vetőkanalakkal • Tartály-
fedél • 3 m hosszú áramellátó kábel • 6 m hosszú eszközkábel • 
Vezérlőpult • Feszítőhüvelyek füvekhez Terelőlapok, 3 részes terelőlemez 

Ábrán hárompontos felvevővel (felár ellenében kapható)

Cikksz. Megnevezés Kapacitás Méret (H x Sz x Ma) Tömeg kb. Egység

SBWXXX700131 »VT 1 4 S« elektromos sószóró 40 liter 600 x 450 x 600 mm 18 kg db 

Tartozék

SBWXXX700135 Hárompontos felvevő, felső és alsó rúd felvevővel db 

SBWXXX700136 Terelőlapok (terelőlemezek) a vetési szélesség korlátozásához, 3 részes Készlet

Cikksz. Megnevezés Kapacitás Méret (H x Sz x Ma) Tömeg kb. Egység

SBWXXX700130 »VT 2 9« elektromos univerzális szóró 90 liter 900 x 520 x 600 mm 26 kg db 

Tartozék

SBWXXX700135 Hárompontos felvevő, felső és alsó rúd felvevővel db 

SBWXXX700136 Terelőlapok (terelőlemezek) a vetési szélesség korlátozásához, 3 részes Készlet

Cikksz. Megnevezés Kapacitás Méret (H x Sz x Ma) Tömeg kb. Egység

     SBWXXX700146 »XA150« egytárcsás szóró 143 liter 1 080 x 900 x 890 mm 41 kg db 

     SBWXXX700150 »XA300« egytárcsás szóró 250 liter 1 170 x 1 080 x 1 100 mm 46 kg db 

     SBWXXX700152 »XA500« egytárcsás szóró 350 liter 1 230 x 1 190 x 1 140 mm 54 kg db 

Tartozék

     SBWXXX700148 VA szórótányér egytárcsás szóróhoz (Sóval való használathoz szükséges) db 

     SBWXXX700149 Terelőlap egytárcsás szóróhoz db 

1

1

1

2

3



1

1

4

5

4

4

3

5

5

109Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

2

 A felültöltő csiga minden dömperre egyszerűen felszerelhető  A kezelés nem jár fáradsággal  A kivetési szög fokozat nélkül állítható 
a kötélcsörlővel  Kettős működésű hidraulika csatlakozó szükséges!

A rögzítés gyerekjáték, amely a fedélzet falára 
összekötő zsebbel történik 

A kivetési szög könnyen beállítható 

Opcionálisan alvázzal

Felültöltő csiga 3 méter
Cikksz. Kivitel Hosszúság/Ø Teljesítmény kb. Egység

     AZKJFM000083 Teljesen horganyzott 3 000 mm / Ø 154 mm 1,5 m3/min db 

     AZKJFM000087 Nemesacél 3 000 mm / Ø 154 mm 1,5 m3/min db 

     AZKJFM900500 Felár alvázra, szereléssel db 

1

3

Nemesacél felültöltő csiga 4 méter
Cikksz. Kivitel Hosszúság/Ø Teljesítmény kb. Egység

     AZKJFM000089 Nemesacél 4 000 mm / Ø 154 mm (behajtható) 1,5 m3/min db 

     AZKJFM000090 Nemesacél 4 000 mm / Ø 254 mm (behajtható) 4,8 m3/min db 

4

5

Forgópánton keresztül a 400 x 300 mm-
es Fliegl magtolóba tolható 

Ø 154 mm – kivitel behajtott 
állapotban 

Ø 254 mm – kivitel behajtott 
állapotban 



A) Aufziehen durch Federspannung
B) Individuelle Längenverstellung
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Gyorsabb mozgási folyamat

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Cikksz. Megnevezés járműhöz Egység

KPZHUB500100 »SpeedCover« fedőrendszer hidraulikus / 4 500 – 6 500 mm db 

KPZHUB500120 »SpeedCover« fedőrendszer hidraulikus / 6 500 – 8 200 mm db 

KPZHUB500140 »SpeedCover« fedőrendszer hidraulikus / 8 200 – 10 600 mm db 

Cikksz. Megnevezés megfelelő ehhez: Egység

KPZHUB500012 Felszerelhető lemez – készlet »SpeedCover« fedőrendszer db 

»SpeedCover« fedőrendszer
A »SpeedCover« fedőrendszer 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 

 » 3 hosszúságban kapható: 4 500 mm – 6 500 mm, 6 500 mm – 8 200 mm és 8 200 – 10 600 mm

 » Hidraulikus meghajtás vagy mechanikus kezelés

 » PVC-háló 400 g/m2 » Egyszerű szerelés

 » Hidraulikatömlők nélkül – kérjük, rendelje meg külön

Hidraulikusan meghajtott olajmotor a fedőháló 
behúzására

Védőeszköz a szennyeződések és a sérülések 
ellen

Felszerelhető lemez – készlet
Eredeti tolókocsinál szükséges 

Vetőháló
Minden rögzítő alkatrésszel – beállítás szükséges  
Cikksz. Megnevezés Típus Egység

     KPZXXX932094 Vetőháló burgonyához, szereletlen, felszerelésre TMK és EDK db 

     ASWZUB100040 Vetőháló burgonyához, szereletlen, felszerelésre ASW db 

1

2
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Cikksz. Megnevezés Egység

KPZHUB180030 »TopLift light« fedőrendszer db 

»TopLift light« fedőrendszer
 » Teljesen horganyzott kivitel, robusztus háló 

 » Szegmenses felépítés, univerzális szerelőkészlet szállítva, beállítás 
szükséges

 » Változtatható beállítás: Hosszúság 5 500 mm és 9 350 mm között, 
szélesség 2 000 mm és 2 700 mm között

 » Hidraulika csatlakozóval

 » Kényelmesen, a vontatóról kezelhető 

 » Jobbra és balra behajtható

 » A rakomány magas rázótölcsér esetén is optimálisan rögzített

 » A háló a legjobban illeszkedik
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Cikksz. Kivitel Egység

KPZXXX180020 kihajtható létrával db 

Emelőállvány
Dömperhez
 » Az állvány rögzítése az első oszlopokhoz csőkengyellel történik 

 » Kihajtható létrával

 » Univerzálisan más dömperekre is felszerelhető

Cikksz. Megnevezés Hosszúságok Szélesség Egység

KPZXXX180070 Komplett bővítőkészlet 4 700 mm 2 700 mm Készlet

KPZXXX180072 Komplett bővítőkészlet 5 200 mm 2 700 mm Készlet

KPZXXX180073 Komplett bővítőkészlet 5 400 mm 2 700 mm Készlet

KPZXXX180074 Komplett bővítőkészlet 6 200 mm 2 700 mm Készlet

KPZXXX180076 Komplett bővítőkészlet 6 500 mm 2 700 mm Készlet

KPZXXX180075 Komplett bővítőkészlet 7 500 mm 2 700 mm Készlet

KPZXXX180025 Szereletlen ponyvaváz – adja meg a hosszúságot db 

 » Minden dömperhez 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

Görgőponyva
Vázzal

Cikksz. Megnevezés Hosszúságok Külső méret
Minőség 
kb.

Szemek száma 
a menetirány szerinti 
jobb oldalon

Szemek száma a menetirány 
szerinti bal oldalon

Egység

KPZXXX180035 Görgőponyva, szereletlen 4 700 mm 4 700 x 2 545 mm 680 g/m  7 db  – LA 585 mm 3 db  – LA 1 230 mm db 

KPZXXX180041 Görgőponyva, szereletlen 5 200 mm 5 200 x 2 545 mm 680 g/m  7 db  – LA 655 mm 3 db  – LA 1 400 mm db 

KPZXXX180036 Görgőponyva, szereletlen 5 400 mm 5 400 x 2 545 mm 680 g/m  8 db  – LA 600 mm 3 db  – LA 1 465 mm db 

KPZXXX180042 Görgőponyva, szereletlen 6 200 mm 6 200 x 2 545 mm 680 g/m  9 db  – LA 622 mm 5 db  – LA 1 040 mm db 

KPZXXX180037 Görgőponyva, szereletlen 6 500 mm 6 500 x 2 545 mm 680 g/m 10 db  – LA 590 mm 5 db  – LA 1 100 mm db 

KPZXXX180038 Görgőponyva, szereletlen 7 500 mm 7 500 x 2 545 mm 680 g/m 11 db  – LA 627 mm 5 db  – LA 1 300 mm db 
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»Digital« hárompontos mérleg

Cikksz. Megnevezés Egység

AGWXXX000016 Fliegl digitális hárompontos mérleg 5 000 kg* db 

 » Áramellátás: 8–38 V DC

 » Egyszerű kezelés

 » Kijelző háttérvilágítással

 » Adapterrel és töltőcellával

2  kategóriás hárompontos eszközökhöz, ill  2  vagy 3  kategóriás, alsó rúd felvevős vontatóhoz  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  

»ISOBUS« hárompontos mérleg

Cikksz. Megnevezés Egység

AGWXXX000015 ISOBUS hárompontos mérleg 5 000 kg* (kijelző nélkül) db 

 » A be- és kirakodási folyamat rögzítése

 » Szállítási dokumentáció

 » A hozam kijelzése és rögzítése kg/ha

 » A menetsebesség rögzítése (TECU szükséges)

 » Feladatkezelő felület

DIGITÁLIS 
TECHNIKA



TOTAL

ANALOG

TARE ZERO SET TOTAL

DIGITAL

TARE ZERO SET

114

Gépprogram

Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

»DigiTouch Full« mérleg

 » Egyszerű kalibrálás (30 szerszám kalibrálható)

 » Dinamikus mérleg - választhatóan statikus vagy 
dinamikus mérés

 » 4,3" (16:9) színes érintőképernyő és 
szoftvergomb

 » Összegzés és nyomtatás

 » Az érzékelők egyenként leolvashatók, 100 termék 
tárolható

 » A CAN-busz technika révén alapos diagnosztika

 » Többnyelvű menü 

 » Kompakt felépítés

 » USB-csatlakozó

 » Tartozékok széles köre

Cikksz. Megnevezés Egység

AGWXXX000100 Euro/Euro köztes adapter mérleg 3 000 kg* db 

A köztes adapter mérleg pl  kerek és négyszögletes 
bálák pontos mérésére szolgál különböző 
Euronorm felszerelt eszközökkel összefüggésben  
Könnyű ömlesztett árukhoz is alkalmas  A digitális 
mérlegcellák révén nincs kalibrálás  Rövid szerkezet 
és könnyű szerelés  Más rendszerek, pl  kerekes és 
teleszkópos rakodók esetén is alkalmas 

 » Áramellátás: 8–38 V DC

 » Egyszerű kezelés

 » Kijelző háttérvilágítással

»Digital« köztes adapter mérleg

DIGITÁLIS 
TECHNIKA

DIGITÁLIS 
TECHNIKA

Cikksz. Megnevezés Érzékelők Egység

AGWXXX000025 DigiTouch Dynamik Full kerekes vagy homlokrakodó mérleg 2 nyomásérzékelő db 

AGWXXX000030 DigiTouch Dynamik Full targoncamérleg 1 nyomásérzékelő db 

AGWXXX000040 DigiTouch Dynamik Full teleszkópos rakodó mérleg 2 nyomásérzékelő db 

Mérleg nyomásérzékelővel

Mérlegek tágulásérzékelővel
• A teleszkópkar hajlásának mérése • Csapatunk szívesen tanácsot ad a helyes felszereléshez

Cikksz. Megnevezés Érzékelők Egység

AGWXXX000048 DigiTouch Dynamik Full teleszkópos rakodó mérleg 1 tágulásérzékelő db 

Tartozék

HZBXXX600510 Szerelőkészlet DA-90 tágulásérzékelőhöz db 

A DigiTouch Dynamik Full kerekes vagy homlokrakodó mérleg kompakt bővítő mérleg  A kalibrálás önmagától megtörténik  A mérleg az egyszerűsített 
menüvel egyszerűen és sok ráfordítás nélkül kalibrálható  Az érzékelők egyenként leolvashatók, így az értékek összegzése és nyomtatása sem okoz 
gondot  A digitális CAN-busz rendszerrel alapos diagnosztika végezhető, a hibák pedig gyorsan lekérdezhetők  

Nem számít, hogy a 4,3" színes érintőképernyőn vagy külső USB-eszközön – az innovatív USB-csatlakozóval az értékek gyorsan és könnyen 
leolvashatók  A DigiTouch Full mérleggel tetszés szerint statikusan vagy dinamikusan mérhetünk  A készletben minden szükséges kábel, érzékelő és 
kijelző megtalálható 
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Minden nettó ár a törvényes általános forgalmi adó nélkül, euróban szerepel. Minden bruttó ár tartalmazza a törvényes általános forgalmi adót és 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

Fliegl LightBox lámpa
A legjobb látómező éjszaka
A mezőgazdasági gépekkel végzett éjszakai munka magas 
követelményeket támaszt a vezetővel szemben  A Fliegl ehhez 
kínálja a LightBox lámpát – ez egy lámpacsomag, amely a legjobb 
látómezőt és a legnagyobb biztonságot nyújtja 

 » Tökéletes látás a mezőre és az útra

 »  Legkényelmesebb vezetés az utcai és a szántóföldi világítás 
közötti automatikus váltás révén

 » Megfelel az ISO 11783 szabványnak 

 »  Nagy fényerejű LED-munkafényszóró (teljes áramerősség 
60 amper, amely kb  20 LED-munkafényszórónak felel meg)

 »  4 fényszóró csoport vezérlésére, mint pl  féklámpa, irányjelző és 
hátsó lámpa

Cikksz. Megnevezés Kiegészítő Egység

AGWXXX000520 ISOBUS lámpa LightBox, 4 fényszóróval Készlet

AGWXXX000530 LightBox 1  bővítőkészlet 5  és 6  fényszóróhoz Készlet

AGWXXX000532 LightBox 2  bővítőkészlet 7 , 8  és további fényszóróhoz Készlet

Egyéb változatok kaphatók  Érdeklődjön nálunk!

Cikksz. Megnevezés Kiegészítő

AGWXXX000502 »BASIC-Terminal« kijelző USB-csatlakozóval / 30322511

AGWXXX000500 »BASIC-Terminal« kijelző GSM-modemmel a farmpilot-hoz és 
kameracsatlakozókkal

AGWXXX000504 Müller D-Sub adapterkábel 0,5 m/ISOBUS-kábelfa Müller kijelzőn

AGWXXX000506 ISOBUS-kábelfa traktorhoz 10 A/egyszerű használathoz (leválasztó relé 
nélkül), fülkebeli csatlakozóaljzattal

A »Variante 1« ISOBUS bővítőkészlet egyszerű 
rendszer, amely nem felel meg a hivatalos 11783-2 
normának  További felszerelhető eszközök 10 amper 
áramfelvételig használhatók, a Fliegl ISOBUS 
mérlegrendszer, a FLIEGL FLOW CONTROL, a Fliegl 
Vario Sens vezérlőmű vezérlés és hárompontos 
mérleg, valamint sok más gyártó felszerelhető 
eszköze használható 

A következő »ISOBUS« bővítőkészlet  
működik, ha a vontató  
3 pólusos, 12 V-os  
csatlakozóaljzattal  
rendelkezik a DIN 9680  
szerint 

Ez a kábelfa a nem ISOBUS-kompatibilis traktort egy 
ISO 11783 szerinti fülkebeli csatlakozóaljzattal bővíti 

»ISOBUS« kábelfa traktorhoz

D-Sub kijelző adapterkábel

»BASIC-Terminal« kijelző

Mit érhetünk el ezen bővítőkészlettel?
Azon »ISOBUS«-kompatibilis felszerelhető eszközök 
vezérelhetők, amelyek az »ISOBUS« vezetéken kívül nem 
igényelnek további tartozékot 

A működőképes bővítőkészlethez mindig 3 pozíció 
tartozik!

»Variante 1« ISOBUS bővítőkészlet
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Különleges felszerelhető eszközt keres speciális elvárásokhoz és különösen az Ön 
igényeinek megfelelően? Mondja el nekünk kívánságait, és a Fliegl csapata segíteni fog 
Önnek az üzemeltetési elvárásainak való megfelelésben.

Ideális esetben küldjön információkat az elvárásokról, pl. fényképeket, rajzokat, 
rakományokat és a kívánt méreteket.

Bálavilla
Tolószerkezettel
 » Euronorm-mal, kerekes vagy teleszkópos rakodó 

felvevő

 » A bála ellenőrzött letolása

 » Biztonságos egymásra rakás nagy magasságban

 » 4 fog

 » Fog hossza 1 000 mm

 » Tűzihorganyzott kivitel

 » 1 x kettős működésű és 1 x egyszeres működésű 
henger

 » 1 x kettős működésű csatlakozó szükséges

 » Hidraulikatömlőkkel

Silóvágó lap
 » Munkaszélesség 2 000 mm

 » Tiszta, egyenletes vágási felület

 » Robusztus felépítés

 » Nem szükséges hidraulikus csatlakozás

 » Kevés kábeligény az éles vágószerszám révén

 » Minden felvevőrendszerhez szállítható, 
sorozatkivitelben Euronorm

Különleges gyártmányok a vásárlók kívánságára:



   



























Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung
Ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhand-
lungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder Gebrauchsmuster- eintragung vorbehalten.

 







   

  

 


















 












Silókarom
Kerekes rakodóhoz
 » Robusztus és egyszerű felépítés

 » Nem szükséges hidraulikus csatlakozás

 » Hegesztett kerekes rakodó felvevővel

 » 10 merev acélfog (fixen hegesztett)

 » 2 200 mm széles 

 » Magas silóürítéshez 

 » Kivitel: teljesen horganyzott

 » Kar hosszúsága: 3 300 m

Hidraulikus targonca emelőkeret 
gyorscserélő szerkezettel és 
gépvezérléssel

 »  Löketmagasság 3 000 mm (háromponttal 
kb  3 700 mm)

 » Emelőerő 1,6 to 

 » Ferdén vágott 1 500 mm széles vezetősínek

 » Csapágyazott vezetőgörgők

 » Védőráccsal és támasztólábbal

 » Első vagy hátsó felszerelés Kat  II háromponthoz

 » Egyszeresen működő szabályozószelep 
szükséges

 » Nagyon nehéz és robusztus kivitel

 » Hidraulikus csatlakozóval és tömlőkkel
Euronorm-felvevővel (a kanalat a szállítási terjedelem nem tartalmazza)

Targoncavilla
Kerekes és teleszkópos rakodóhoz, 
fog nélkül / A3 felvétel
 » Erősített kivitel tömör anyagból 100 x 40 mm  

 » 2 000 mm széles vezetősín 
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www.agro-center.de

Fliegl Agro-Center GmbH, Kastl
Maierhof 1 ∙ D-84556 Kastl
info@agro-center de 

Telefon:
+49 (0)8671 9600-400   
+49 (0)8671 9600-440
 

Telefax - értékesítés: 
+49 (0)8671 9600-701

Fliegl Agro-Center Ost
Oberpöllnitzer Straße 8 

D-07819 Triptis

Fliegl Agro-Center West
Südstraße 35 

D-48477 Dreierwalde

Telefon – értékesítés: +49 (0)36482 864-184 vagy 166
Telefax: +49 (0)36482 864-199
sylvia.stanko@fliegl.com

Telefon – értékesítés: +49 (0)5978 701888-0
Telefax: +49 (0)5978 701888-99
info.west@agro-center.de 
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Fliegl-Agro-Center Abda
Pillingerpuszta
HU-9151 Abda
0036/96553324
info@agro-center hu
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