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szippantó és kiszóró tartá|ykocsik

A DETK típusje|zésű taÍtá|ykocsik aIkaImasak
a Iegfe|jebb 1 5o/o szár azany agta rta I m ú h ígtrá-
gya, egyéb nem aktívan konozív fo|yadékok,
víz, és vízze| egyenértékű anyagok fe|szívá-
sára, szá||ítására és ürítésére. Vontatásukhoz
o|yan Vontató szükséges, me|y á|ta| a von.
tatható össztömeg nagyobb, mint a tartá|y-
kocsi össztömege, Va|amint rende|kezik a
rotációs kompresszor hajtásához megfe|e|ő
te|je5ítményIeadó tenge|ycsonkka|, negatív
Vezér|ésű |égfék, 12 Vo|t feszü|tségű, MsZ
13938 szerinti eIektromos, és hidrauIikus
működtetésű to|ózárra| szere|t tíous esetén
gyorskapcso|ós hidrauIika csatIakozás Ie-
hetóséoéve|.



ilUSZAKI ADATOK3

Legnagyobb hosszúság (mm)

38s165 R22,5 u.

't 5R/65-22,5

11,5/80-

15,3PR10

Gumiab]onGs mér€te 12,5/80x18" v.

385/65 R22,5



Traktorvontatású hígtrágya taIajbainjektáló
és |ocso|ó tartálykocsik

A DETK típusje|zésű traktorvontatásÚ híg-
tágya szá||ító, |ocso|ó és injektá|ó tar-
tá|ykocsik aIkalmasak a |egfe|jebb 15olo
szárazanyagtartalmú hígtrágya, egyéb nem
aktívan korrozív fo|yadékok, víz, és vízze|
egyenértékű anyagok feIszívására, szál|ítá5á-
ra, ta|ajfelszínre és a ta|ajszint a|á történő jut-
tatására. A tartá|ykocsik jó| hasznosíthatók a
taIajerő utánpót|ás gépeként. Vontatásukhoz
olyan erőgép szükséges, me|y á|tal Vontatha-
tó össztömegük nagyobb, mint a tartá|ykocsi
össztömege. (i||etve figye|embe ke|| venni,
hogy az injektá|ást á|talában mi|yen talajtí-
puson végezzÜk), rende|kezik 540 f/perc for.
du|atszámú erő|eadó tenge||ye|, min. '|20 bar
Üzemi nyomású hidraulikus csatIakozási Iehe-
tőségge|, egy Vagy két vezetékes |égfékke|,
12 Volt feszültségű e|ektromos csat|akozási
Iehetőségge|.



TIUSZAKI ADATOK:

1413116

11745

'12,5-18 PR]4



Agrogép

Traktorvontatású takarmányszál|ító tartá|ykocsik

A DETK típusje|zésű tartá|ykocsik aIkaImasak
őrö|t takarmányok, Iisztek, és egyéb porszerű
anyagok gazdaságos teIepi és közúti 5zá||ítá-
sára és annak fluid ürítésére' Vontatásukhoz
oIyan Vontató szükséges, me|y á|taI Vontatha.
tó össztömegük nagyobb, mint a tartá|ykocsi
össztömege, Va|amint rendelkezik a rotációs
kompresszor, i||. fúVó hajtásához megfe|e|ó
teljesítmény|eadó tenge|ycsonkka|, negatív
vezér|ésű |égfék, 12 Volt feszü|tségű, MsZ
13938 szerinti eIektromos csatIakozás Iehető-
ségéve|.



mÚszAK! ADAToK:

Legnagyobb hosszúsá9 (mm)

Me9éngedett össztöme9 (k9)

TaÍtá|y téÍfogat (m') b]uttó

Magasság / noÍmá| (mm)

Vonószem bekötési magasság (mm)

12,5-18 PR1410,0/75-15,3 PRl4
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Mezőgazdasá9i bi||enőfe|épitményes pótkocsik

Az AP típusjeIzésű traktorvontatású, 3 oIdaIra
bi||enthetó fe|építményű pótkocsik kivá|óan
aIkaImasak o|yan ömlesztett áruk szá||íÍ.ására,
ame|yek érzéket|enek a bil|enésse| történő
ü rítésre' EzéÍt igen jó| kihaszná|hatók elsősor-
ban mezőgazdasági Üzemekben, 9abonafé|ék
és gumós termékek betakarításáná|, de egyéb
öm|esztett anyagok szá||ítá5ánál (homok, só-
der, fó|d, stb.) i5 jól aIkalmazhatók. Vontatá-
sukra minden o|yan |assú jármű és mezőgaz-
dasági vontató a|ka|mas, ame|y rendelkezik
1 2 V feszü|tségű e|ektromos és 160 bar Üzemi
nyomású híd rauIikus, VaIamint egyvezetékes
|égfék csatIakozási Iehetőségge|.
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TUSZIAKI ADATOK:

Típus: AP

PIató szé|essé9e (mm)

Rakfe|ü|et magassága (mm)

RaktéÍfogat / no]má| (m')

Raktérfogat magasítóva| (m3)

Legnagyobb hosszúsá9 (mm)

Nyomtávolsá9 (mm)

GumiabÍoncs méÍete 10,017 5-

15,3 PRl4

I 1,5/80-

15,3 PRl0



AP Mezőgazdasági bi||enőfe|építményes pótkocsik

Az AP típusje|zésú traktorvontatású, 3 o|daIra bi|-
Ienthetó fe|építményú pótkocsik kivá|óan aIkal-
masak olyan ÖmIesztett áruk szá||ítására, ame|yek
érzéketlenek a bi||enésse| történó ürítésre. Ezért
igen jó| kihaszná|hatók eIsósorban mezőgazdasá-
gi Üzemekben, gabonafélék és gumós termékek
betakarításáná|, de egyéb ömlesztett anyagok
szá||ítá5áná| (homok, sóder, fö|d, stb.) is jól alka|.
mazhatók. Vontatásukra minden o|yan lassú jár
mű és mezógazdasági Vontató a|ka|mas, ame|y
rende|kezik l2 V feszü|t5é9ú e|ektromos és l60
bar üzemi nyomásÚ hidrau|ikus, va|amint egyve-
zetékes |égfék csat|akozási Iehetősé99e|.

APF Mezőgazdasági fixp|atós pótkocsik

Az APF típu5je|zésű fixp|atós pótkocsik fe|haszná|á-
5i terüIete több szintű |ehet. Az egyik terü|et a gyü-
mö|cstáro|ó konténerek i||etve a gyümö|csösben
haszná|t eszközók szá||ítása (APF 3, APF 3G), a má-
5ik felhaszná|ási terü|et pedig a rak|apos és kaIodás
áruk, vaIamint bá|ák szá||ítása (APF 2014).
Kia|akításuk, fe|szere|tségüL fékrendszerÜk, Vi|á.
gító és fényjelző berendezéseik stb., kozúti közle-
kedésre is alka|massá teszik. Vontatására minden
o|yan mezőgazdasági Vontató aIkaIma5, ame|y ren-
de|kezik 12V f €szü|tségű elektromos csat|akozási
|ehetőségge|, és 40 mm méÍetű csapos rendszerű
pótkocsi Vonószerkezette|.



tlUSZlAKI ADATOK:

Rakfe|ü|et magassága (mm)

Rakfelü|et magassá9a (mm)

Raktérfogat / normá| (m')

Raktérfogat magasítóVa| (m.)

Legnagyobb hosszúsá9 (mm)

Legnagyobb szé|esség (mm)

Vontatá5i sebesség (km/h)

hidraulikus

Gumiabroncs mérete Gumiabronc5 mérete 11,5/80-

15,3 PR]2



DETK-225G gázoIajszá||ító tartá|ykocsi

A traktorvontatású kéttenge|yes gázo|aj szá|
|ító és kimérő tartá|ykocsi a |egfe|jebb 60.C
|obbanáspontú gázo|a1, díze|územa nyag és
a könnyű fűtőo|ajok kü|só szivattyúVaI Va|ó
feItö|tésére, szá||ítására és gravitációs vagy ki-
mérő órán keresztü|i ürítésére aIkaImas.

RoTo.GR|ND Bá|abontó-aprító berendezés

A RoTo-GRIND típusje|zésű bá|abontó.aprító
berendezés kivá|óan aIkaImas széna' szaIma'
szenázs bá|a, nedves fűszéna, csöves kukorica,
morzsoIt kukorica, cirok, búza és árpa, karton.
|emez és papír, faforgács és kéreg aprítására.
A szerkezetét Vizsgá|va megá||apítható, hogy
nem ta|á|ható könnyen e|haszná|ódó ékszíj,
hajtó|ánc vagy sebességvá|tómű' Je||emzője
az a|acsony te|jesítményszükség|et és a zök-
kenőmentes működés. A szá|hossz beá||ítása
az á||ókések benyú|ási hosszának vá|toztatá.
sáVaI történik.



TIUSZAKI ADATOK: IIUSZAKI ADAIOK:



AVF Pótkocsira szere|hető Vetőgép fe|tö|tő

Az AVF típusje|zésű Vetőmagfe|tö|tő beren-
dezés a hátra bi||enthető pótkocsi hátsó fa-
|án kia|akított Íolózárhoz csat|akoztatva a|.
ka|mas az öm|esztett Vetőmag pótkocsibó| a
Vetőgép magtartá|yába történő juttatására.
Továbbá igen jó| kihaszná|hatók e|sósorban
mezőgazdasági üzemekben gabonafé|ék és
egyéb szemestermények szá||ításáná|, aho|
bi||entésse| nem mego|dott az ürítés. A be-
rendezés haszná|atához, minden o|yan Iassú
jármű és mezőgazdasági Vontató aIkaImas,
ame|y rende|kezik'|60 bar Üzemi nyomás és
30-35 |/perc szá||ító te|jesítményű hidrauIikus
csatIakozási Iehetősé9ge|.

ALA |ocso|ó adapter

A |ocso|ó adapter a DETK l58, DETK 1 ,| 10,
DETK 1213 típusú traktorvontatású tar-
tá|ykocsikra szereIten aIkaImas hígtrágya,
Ürü |ésanyagok taIajfeIszínre történő egyenIe-
tes kijuttatására.



MUSZAKI ADATOK: IUIUSZAKI ADATOK:

saját tömeg (k9)

Hidromoto] té|je5ítménye (cm'/ford) 50

Hidromotor üzemi fordulatsz. (Íordlmin) 400 500

Hid]auIikus Íendszer üzemi nyom. (bar) 160

8

Vont.seb. km/h (üzem kózben)

A csiga hosszúsága (mm)

A csiga átmérője (mm)

A (siga á||ítható ma9a5sága (mm}

. l

ar
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