
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
ZOSTAŃ DEALEREM FARMTECH



GAMA 
PROFESJONALNYCH 

WOZÓW 
ASENIZACYJNYCH

PODWOZIE

• W pełni ocynkowana rama podwozia, dyszel z urządzeniem do 
regulacji wysokości (mocowanie niskie i wysokie), ucho dyszla D40, 
podwozia (z skrzynią biegów, podwójna prędkość, trzystopniowe), 
system oświetlenia drogowego (ECE R86), kliny pod koła

OŚ

• Solidna konstrukcja z dwiema osiami BPW z 10-szpilkowymi 
obręczami, rozstaw kół 2150 mm, rozstaw osi 1550 mm, ładowność 
do 22000 kg, hamulec FL 4112

ZBIORNIK

• Zbiornik wozu został wykonany z lekkiego i wysokiej jakości 
poliestru wzmocnionego włóknem szklanym i powłoką żelkotową, 
minimalna grubość 8 mm, bezpośrednio przymocowany do ramy.

POMPA

• WANGEN pompa śrubowa GL-F 6000, wydajność do 6000 l / min, 
solidny wirnik nad napędem WOM z wpustem (wersja 
wzmocniona), uszczelka osi ze zbiornikiem oleju, uszczelnienia 
mechaniczne, podwójne łożysko z łożyskiem sworzniowym
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WYSOKIEJ 
KLASY 

ROZRZUTNIKI 
OBORNIKA

• Zalety nowoczesnego ciągnika są w pełni pokazane w połączeniu 
z uniwersalnym rozrzutnikiem Megafex. FarmTech Megaflex 
umożliwia komfortową pracę z najwyższą wydajnością. 
Kontrolowane rozrzucanie obornika jest warunkiem 
odpowiedzialnego i nowoczesnego rolnictwa. Megafex zapewnia 
dokładne i równomierne rozprowadzanie różnych materiałów 
rozrzucających.

• Zastosowanie solidnych komponentów, produkcja wysokiej 
jakości 
i kontrola końcowa są niezbędnymi warunkami realizacji zamówień. 
Ponadto łatwość obsługi, wysoka niezawodność i zastosowanie 
materiałów wysokiej jakości znanych dostawców sprawiają, że 
Megafex jest idealną maszyną. Wieloletnie doświadczenie w 
rolnictwie w połączeniu z know-how w zakresie inżynierii 
mechanicznej daje uniwersalny rozrzutnik o najwyższej wydajności 
przy spełnieniu wszystkich warunków.

• Po demontażu adapterów rozrzucających maszyna może służyć 
jako przyczepa np. do sieczki
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UNIWERSALNE PRZYCZEPY

• Tradycyjne przyczepy rolnicze nie zawsze są
odpowiednie na duże odległości. Nowoczesne
rolnictwo potrzebuje szybkiego, wydajnego i 
opłacalnego transportu. Wszechstronna przyczepa
Fortis może to wszystko zrobić dzięki swojej wysokiej
uniwersalności.

• Przyczepy Fortis są przeznaczona dla dużych
gospodarstw i dostawców usług kontraktowych
potrzebujących wszechstronnego pojazdu, który
poradzi sobie z wieloma zadaniami. Sprawdzony, 
niezawodny system odpychania, wzięty z Fortis 2200, 
można zamontować w innych modelach FarmTech.
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SOLIDNE 
PRZYCZEPY DO 

BALOTÓW

• Wytrzymała, praktyczna 18-tonowa trzyosiowa przyczepa 
DPW 1800 to bezpieczny i łatwy sposób transportu dużych 
ładunków. Został zaprojektowany do bel okrągłych i 
kwadratowych, ale może być również stosowany do 
wszelkiego rodzaju przewozów ogólnych, zwłaszcza w 
rolnictwie. Płaska platforma ma idealne wymiary do 
transportu europalet.

• Nadaje się do dużych obciążeń; idealny do ciągnięcia bel 
okrągłych lub kwadratowych

• Duża powierzchnia ładunkowa i maksymalna wydajność

• Składane przednie i tylne burty

• Sztywne podwozie z nisko położonym środkiem ciężkości

• Cynkowanie ogniowe dla doskonałej ochrony przed korozją

• Trwała antypoślizgowa diamentowa płyta na płaskiej 
platformie
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