
MEZŐGAZDASÁGI 
TELESZKÓPOS
 RAKODÓGÉPEK

40 éve a mezőgazdaságban dolgozók partnere. 
A takarmánykeverő kiosztó kocsik és teleszkópos 

rakodógépek egyetlen gyártója a világon

MODELL 6.25

Maximális magasság (m) 5,7

Maximális terhelés (kg) 2500

Meghajtás hidrosztatikus

Maximális szerviz teljesítmény (l/perc) 70

Motor (kW/LE) Yanmar 52/70

Önsúly (kg) 4500

Gép maximális magassága (m) 1920 (kerék18”)

6.25

A 6.25 teleszkópos rakodógép egy olyan modell,ami minden 
olyan helyzetben megfelelő, ahol a munkakörnyezetnek 
méretkorlátai vannak.
A 70 LE-s Yanmar motor garantálja a mezőgazdasági, kertészeti műveletekhez és istálló tisztításához 
a szükséges teljesítményt.

FARESIN RAKODÓGÉP 

Fedezze fel a Faresin teleszkópos rakodógépek új világát és találja 
meg az igényeinek legmegfelelőbb gépet a 42 új konfiguráció és 
a kis, strapabíró 6.25 modell közül.

MEGHAJTÁSOK MINDENKINEK
Használja ki a teleszkópos rakodógépeket a legmagasabb 
szinteken, köszönhetően az új elektronikus vezérlésű 
folyamatos fokozatmentes 0-40 km/h meghajtásnak, mellyel a 
VPS, VPSe és VPSe TOP modellek vannak felszerelve. Alternatívaként 
rendelkezésre áll a hatékony hidrosztatikus sebességváltó.  Alapfelszereltség az egész termékpalettán, 
az állandó négykerék-meghajtás, a 3 kormányzási mód (elsőkerék – összkerék - oldalazó). Első 
tengely önzáró differenciálmű 45% automata blokkolóval. Lengőkaros hátsó tengely. 24” kerekek 
minden modellhez alapfelszereltségként a nagy hasmagasság eléréséhez, kivéve a CLASSIC COMPACT 
szériát, melyeket alapban 20” kerekekkel szerelik.



Az ön legjobb beruházása!

TIER 3B DEUTZ MOTOROK
20%-AL KEVESEBB FOGYASZTÁS!
Csökkentse az üzemanyag fogyasztást 20%-al, és növelje a 
teljesítményt az összes teleszkópos rakodógépénél, hála az új 
Common Rail technológiájú és DOC utókezelő rendszerű  TIER 
IIIB Deutz motoroknak. 
A VPSe és Top modellek rendelkeznek szemcse elleni szűrőkkel.
Porosabb munkakörnyezetben is kitűnően dolgozik a gép köszönhetően a ciklon 
előszűrőnek, mint alapfelszereltség. 

KABIN NAGYOBB KILÁTÁSSAL
Az új, teljesen felújított kabin 20% -kal nagyobb láthatóságot 
és páratlan kényelmet biztosít. Hála a multifunkcionális joysticknak és az 5” colos 
színes kijelzőnek, a gép használata és vezérlése nagymértékben javult, melyre nem volt példa előtte 
egyetlen teleszkópos esetén sem. A led-es munkalámpák alapfelszereltségként tartoznak a géphez. 

MILIMÉTERRE PONTOS VEZÉRLÉSŰ JOY-
STICK
Precíz és 
multifunkcionális!  
A gém és az eszköz kezelésén 
túl az elektroproporcionális 
hidraulikus joystick lehetővé 
teszi a hidraulika elosztók, a 
haladási, kuplung, és tolató 
funkciók valamint a hajtásra 
vonatkozó különböző módok 
milliméterre pontos vezérlését.

INCHING: ERŐ AZ ESZKÖZNEK
Szervo fékrendszer kombinált inching funkcióval elengedhetetlen 
mikor a haladási sebességet csökkenteni kell, vagy le kell állni, és 
maximális hidraulika teljesítmény kell az eszköznek

155°-OS DÖNTÉS
A Compact sor mind a 9 

funkciójához maximális 
teljesítmény érhető el az 

eszközöknél az Euro csatlakozású 
új fejnek köszönhetően, melynek 

billentési szöge 155°. Ezen kívül a 
parallelogramma geometriának köszönhetően megfelelő erő 
van az eszközön bármilyen szögben. 

TLT ÉS HÁTSÓ 
FÜGGESZTŐMŰ
Sokoldalúbb lesz az 
Ön Compact szériájú 
teleszkóposa a kétsebességes 
mechanikus TLT 
lehetőségének (540 és 1000 
ford/perc) és a II kategóriájú, 
3000 kg kapacitású hátsó 
emelési kapacitásának 
köszönhetően.

CREEPER
Ezzel a funkcióval maximális precizitással vezérelhető 

a kabinban levő potenciométernek köszönhetően a 

teleszkópos rakodógép sebessége és a motor fordulatszáma. 

Elengedhetetlen funkció a TLT-n vagy a gémen levő eszközök, mint úttakarító adapterek stb.

TRAKTOR KIVITEL
Hála a mezőgazdasági traktorhitelesítésnek, a sok 
összetételben rendelkezésre álló Classic, VPS, VPSe és VPSe TOP 
rakodógépekkel vontatható pótkocsi 20 t-ig, hála a levegős 
vagy hidraulikus rendszernek a pótkocsihoz. 



42 ÚJ KOFIGURÁCIÓ, HOGY MEGFELELJEN AZ ÖN IGÉNYEINEK

MODELL 6.30 
COMPACT

7.30 
COMPACT 

9.30 
COMPACT 7.30 7.35 7.45 8.40 9.30 11.35

Maximális magasság (m) 6 7 9 7 7 7 8 9 1o

Maximális terhelés (kg) 3000 3000 3000 3000 3500 4500 4000 3000 3500

Önsúly (kg) 5800 5800 6950 8050 8050 8650 8800 8850 9150

Válasszon olyan meghajtást, motort, hidraulikát és más opciót a Faresin teleszkópos rakodógépek új 
palettájának 42 konfigurációja közül, melyek megfelelnek az Ön igényeinek. 

Válasszon a 3 Compact modell közül 4 különböző konfigurációban Válasszon a 6 Compact modell közül 5 különböző konfigurációban

COMPACT

ALAP KONFIGURÁCIÓ ÉS OPCIÓK CLASSIC
COMPACT

AGRI TOP
COMAPCT

GLS 
COMPACT

VPS
COMPACT

Meghajtás Hidrosztatikus, 40 km/h-ig mechanikus váltóval Folyamatos 0-40 km/h

Motor (kW/LE)
74/102 Deutz 

Stage 3B Common rail 
90/122 Deutz Stage 3B Common rail 

Szerviz szivattyú (l/perc) csapágyas 120@250 bar load sensing 152@250 bar

Első és hátsó LED-es munkalámpák alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség

Ecofast - - alapfelszereltség alapfelszereltség

Creeper - - alapfelszereltség alapfelszereltség

Lengő gém opció opció opció opció

Gém lengéscsillapítás opció opció opció opció

3 pont csatlakozás és hátsó TLT lehajtás - - opció opció

Pótkocsi pneumatikus/hidraulikus fékek opció opció opció opció

állandó áramlás az eszközhöz - - opció opció

légkondicionáló opció alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség

kerékméret alapfelszereltség 20” 24” 24” 24”

7-11

CLASSIC AGRI TOP GLS VPSe VPSe TOP

Hidrosztatikus, 30 km/h-ig
Hidrosztatikus, 40 km/h-ig 

mechanikus váltóval
Folyamatos 0-40 km/h

90/122 Deutz Stage 3B Common rail 
115/156 Deutz Stage 3B C

ommon rail 

csapágyas 120@250 bar load sensing 152@250 bar Load Sensing 185@250 bar

alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség

- - alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség

- - alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség

opció opció opció opció opció

opció opció opció opció opció

- - - - -

opció opció opció opció opció

- - opció opció alapfelszereltség

opció alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség alapfelszereltség

20” 24” 24” 24” 24”



ECOFAST, 
SZÍV A GÉMEN
ECOFAST TECHNOLÓGIA, SZELEP SOK 
ELŐNNYEL! 

• üzemanyag és idő megtakarítás a gém alacsony
motorfordulaton történő nagy sebességű leengedésének
kihasználásával, a regeneratív rendszernek köszönhetően, mely
magának a gémnek a súlyát használja.

• aktiválja a lengő funkciót az eszközöknél, melyeknél szükséges,
mint pl hótoló.

• BLC “BumpLess Control” kényelmes előnye, mely elnyeli a gém
leengedésénél hirtelen leállításkor keletkező sokkot

• biztonságos munkavégzés a SM “Slow Motion” funkciónak
köszönhetően, mely lelassítja a gém mozgását a billenésgátló
rendszer riasztási helyzetében.

• növeli a komfortot és a biztonságos közlekedést,
teljesítményvesztés nélkül, hála a BS “Boom Sospention” 
funkciónak, mely a kabinból aktiválható. (opció)

FOLYAMATOS 
ÁRAMLÁS AZ ESZ-
KÖZÖKHÖZ
Állítsa be az adapterekhez 
szükséges alapértelmezett 
áramlást (pl. kefe, turbinák …) hála az 
- az alap konfigurációkat kivéve - összes gépen 
megtalálható folyamatos áramlású hidraulikus 
csatlakozásnak.

ELSŐ KERÉK KORMÁNYZÁS ÖSSZ-KERÉK ELLENTÉTES IRÁNYÚ KORMÁNYZÁS OLDALAZÓ KORMÁNYZÁS

MÉRETEK
A Compact széria kis méretének köszönhetően (magasság 2230 mm, 20 “kerekek és 2106 mm 
szélesség) lehetővé teszi, hogy rendkívül könnyen végezzen munkát szűk helyeken és 3000 kg 
terheléssel akár 6-9 m magasságot érhessen el. 

FARESIN INDUSTRIES SPA
Via dell’Artigianato, 36 - 36042 Breganze - Vicenza - Italia  
Tel. + 39 0445 800300 - Fax + 39 0445 800340 - faresin@faresin.com 

www.faresindustries.com

A VILÁG EGYIK LEGSZÉLESEBB 
TERMÉKPALETTÁJA
A Faresin Industries Olaszországban található Breganze 
központú vállalat, mely tervezi, gyártja és az egész 
világon értékesíti a takarmánykeverő kiosztó gépeket az 
állattenyésztés, a teleszkópos rakodógépeit a mezőgazdaság, 
építőipar és ipar területére. A cég, melyet Sante Faresin alapított 1973-ban, ötvözi a 
szilárd családi vezetés tradícióját a dinamizmussal, és egy nagy nemzetközi csoport modernitásával, 
ma minden kontinensen saját hálózattal, forgalmazókkal és viszonteladókkal rendelkezik. 
A több évtizede beérett Faresin Know-how lehetővé teszi, hogy a márka a megbízhatóság, technikai 
fejlettség és minőségi támogatás szinonimája legyen: nem egyszerűen egy gép értékesítője, hanem 
egy partner, aki képes a saját ügyfeleit kielégíteni minden igény esetén, az értékesítést követően is. 

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁN
A Faresin értékesítés utáni szerviz részlege szerteágazóan jelen van területén, szakképzett műhelyekkel 
és képviseletekkel. Azzal a céllal, hogy a legjobb szervizt nyújthassa a 
végfelhasználóknak, Fa Faresin programokat fejlesztett ki, melyek az értékesítési és szerviz 
hálózat által könnyen elérhetőek online felületen, mely lehetővé teszi a rugalmas alkatrészrendelést, 
készletkezelést, hogy nagyon rövid időn belül szembe tudjon nézni a partnerek igényeivel. 
Válassza a tervezett karbantartási és kiterjesztett garancia 
programjainkat hogy megtudja, hogyan lehet belépni egy olyan világba, melynek előnyei: 
bízzon meg az eredeti alkatrészekért felelős és magasan képzett munkaerővel rendelkező Szerviz 
Hálózatunkban.

Az Ön FARESIN képviselője:

3516 Miskolc, Pesti út 58.
Tel: 46/564-864 Fax: 46/564-865
E-mail: agrargepek@agrargepek.com
www: agrargepek.com




