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Tömegáru szállítás a mezőgazdaságban
nagy befogadó képességű pótkocsikkal

Az IGJ a hagyományos pótkocsik több évi forgalmazása után 1994-től 
meglévő gépgyártási kapacitásra alapozva elkezdte egy új irányvonalat 
képviselő pótkocsi család gyártását. 
A gyártmány fejlesztés során alapvető célunk a lehető legjobb kihasz-
nálhatóság biztosítása volt, ennek megfelelően ugyanazon alvázra tehető 
többfajta billenő felépítményt gyártunk (hagyományos 4 hengeres, ill. 
kombinált trágyaszóró, bála-, vagy rönkszállító plató, valamint tudunk 
szállítani trágyalé kezelő tartályt)

A mezőgazdasági szállítási feladatok több fajtáját igénylik, attól függően 
milyen a szállítandó áruk jellege, nagysága, térfogata, lerakás, ürítés módja, 
a vontató traktor nagysága, valamint a szállítási távolság.

EGYTENGELYES PÓTKOCSIK 

Főleg kisüzemi és üzemen belüli szállítási feladatokra használják, rugózatlan 
futóművük, kis befogadóképességük miatt. Szűk területen előnyösen kihasz-
nálható fordulékonyságuk, kis vonóerő igényük. Hagyományos oldalrendszerrel 
vegyes használatra (pl. tömegáru, darabáru) alkalmasak. Erősített oldalrendszerrel 
a mezőgazdasági tömegáruk (gabona, répa) szállító eszköze.

Farmer sorozat

Könnyű kivitelű pótkocsik kisüzemek részére és egyedi feladatokhoz

Típus Összsúly
      kg

Raksúly
kg Fék Hossz.

    mm
Széless.

mm

   Oldal
magass.

/mm
Gumi méret

Farmer 
12 1500 1000 Ráfutó

Fék 2200 1100 300 185R14C

Farmer 
20 2500 1900 Ráfutó

Fék 2200 1300 300 195R14C

Farmer 
35 3500 2600 Ráfutó 

fék 3000 1600 400 11,5/80x15,3

Farmer 
50 6300 5050 Légfék   3200 2000 500 12x5/80x15,3

Farmer 
62 7500 6000 Légfék 4000 2200 400 10,5/80x15,3

AGRO sorozat

Nehéz kivitel

Típus Összsúly Raksúly Felépítmény
Kg kg H x SZ x M

      AGRO 65 N 8600 6500 4000x2000x500
AGRO 65 BT 8700 6500 4200x1800x1050
AGRO 85 BT 10800 8500 4200x2250x1150

Cserefelépítménnyel is rendelhető!

RUGÓZOTT TANDEM FUTÓMŰVES PÓTKOCSIK

Jellemzőjük a nagy teherbírás, természetesen az ehhez kapcsolódó nagy 
befogadóképességgel. Általában erősített oldallal készülnek, többségében 
zárt teknőrendszerű kivitelben, automata hátsó ajtóval. A megrendelő igénye 
szerint 3 oldalra billenő kivitel is gyártható, amelynél központi zárással 
nyílnak az ajtók.
Futóművük miatt egyaránt alkalmasak nehéz terepen való közlekedésre és 
távolsági szállításra is. Ideális két kocsis vontatási mód esetén első kocsinak, 
a jó úttartás és a könnyű tolatás miatt.

Típus Összsúly Raksúly Felépítmény
kg kg HxSZxM

AGRO 75 BT 10000 7500 4200x2200x1050
AGRO 95 BT 12300 9500 5000x2200x1050
AGRO 120 BT 15900 12000 5800x2200x1050
AGRO 135 BT 17700 13500 5800x2200x1300
AGRO 180 BT 23500 18000 6600x2200x1550

Cserefelépítménnyel is rendelhető!

KÉTTENGELYES PÓTKOCSIK

Ezt a típust vegyes használatra ajánljuk, amelyhez jól alkalmazkodik a kocsi 
felépítése is.
Oldalfal rendszere lehet a hagyományos hullámos oldal, mely darabáru 
szállítás esetén ideális. Traktorról való le-, és felakasztásuk, cseréjük 
egyszerű, az áru fel- és lerakása vontató nélkül is elvégezhető. Tömegáru 
szállítási igény esetén erősített oldallal is készülhetnek, amely különösen 
strapabíró, működése megegyezik a tandemeknél leírttal.
Több kocsis vontatmány esetén hátsó kocsiként javasoljuk alkalmazni.

Típus Összsúly Raksúly Felépítmény
kg kg HxSZxM

AGRO 72 H 9800 7000 4200x2200x1050
AGRO 92 H 12200 9000 5000x2200x1050

AGRO 122 H 16100 12000 5800x2200x1050
AGRO 142 H 18500 14000 5800x2300x1300
AGRO 182 H 24500 18000 6600x2300x1300

MAGASÍTOTT BILLENTÉSŰ PÓTKOCSIK

Speciális kialakításuk miatt különböző munkaeszközök kiszolgálására 
alkalmasak (pl. műtrágyaszóró vagy vetőgép töltés, trágyagyűjtés stb.) A 
meglévő egytengelyes változatok alapjainak felhasználásával készülnek, 
magasított billenési forgóponttal, illetve erősített, hosszabb teleszkóp 
hengerrel, így az ürítési pont típustól függően 1600-1700 mm magasan van. 
Amennyiben ez nem elég, a tengely és az alváz közé is beépíthető egy billenő 
felfogás, ezzel az ürítési magasság elérheti a 2200-2500 mm-t is. Az ismertetett 
pótkocsik két fő egységből, az alvázból és a felépítményből állnak.

TRÁGYASZÓRÓK

Trágyaszóró kínálatunk összeállításánál fi gyelembe vettük a lehetséges 
felhasználói igényeket, így széles választékot nyújtunk teherbírás tekintetében 
(6-17,5t), míg a szórószerkezetek kialakításánál megtalálható a négyoszlopos 
függőleges, valamint a kombinált kialakítás, melynél vízszintes maró-, bontó 
hengerek végzik a kiszórandó anyag darabolását, előkészítését, a függőleges 
tengelyű dobótárcsák pedig a kiszórást.
Jellemzőjük, hogy sokoldalúan használhatók, kiszórható velük a hagyományos 
istállótrágyán kívül: hígtrágya, mésziszap, komposzt, egyéb. Kiegészíthetők 
silószállító felépítménnyel, hidraulikus hátsó ajtóval, stb. A továbbító lánc 
meghajtása a kisebb teherbírású típusoknál mechanikus, a nagyobbaknál 
fokozatmentesen szabályozható hidraulikus.
A trágyaszóró alvázakra nagyságuknak megfelelő billenő plató is felszerelhető.

Típus Összsúly Raksúly Felépítmény
kg kg H x Sz x M

AGRO 65 TSZ 8900 6500 4200x1700x1050
AGRO 70 TSZ 10100 7000 4200x1700x1050
AGRO 90 TSZ 12400 9000 5000x1900x1050
AGRO 130 TSZ 17800 13000 5800x2200x1050
AGRO 175 TSZ 23500 17500 6600x2200x1300

Típuscsalád rendszerű kialakításuk miatt cserefelépítménnyel üzemel-
tethetőek. (pl. billenő plató, bálaszállító felépítmény)
Egyedi igény szerint gyártunk 1–3 t-ás kivitelű ültetvény trágyaszórókat.

BÁLAGYŰJTŐK, KAZLAZÓK     

A szögletes nagybálázás a jövő szalma-, és szálastakarmány betakarítási 
módszere, a technológia lényeges eleme a bálák gyűjtése és kazalba rakása. 
Ehhez ajánljuk a spanyol kooperációban készülő Plegamatic 630 típusú 
egymenetes felszedő-gyűjtő, kazlazó célgépet, amely 24 db nagybála 
felszedésére-, szállítására és kazalba rakására alkalmas-

BÁLABONTÓK

Az állattenyésztés részére készül az általunk gyártott bálabontó, mely 
csökkentett méreteivel alkalmas szűk helyeken történő alkalmazásra.
Üzemeltethető mind nagybálával, mind körbálával, vagy akár kis bálákkal

ERDÉSZETI PÓTKOCSIK

Az erdészeti szállítási feladatok kiszolgálásához kínálunk különböző 
megoldásokat, ezek közül az egyik az Agro típusú mezőgazdasági tandem 
pótkocsik rakoncás felépítménnyel való ellátása. A másik megoldás az 
erdészeti közelítő pótkocsik alkalmazása, amelyből cégünk 7,5  és 10,5 t 
teherbírással gyárt különböző kiviteleket, ezek lehetnek rakodókarral szereltek 
is. Igény szerint ezen pótkocsikhoz is lehet tenni különböző adaptereket is, 
pl. hasított fa szállító felépítmény, apríték szállító felépítmény, stb.)


