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Łyżka do materiałów sypkich
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Łyżka do materiałów sypkich jest jednym z podstawowych narzędzi 
roboczych w każdym gospodarstwie. 
Służy do nabierania i przenoszenia materiałów sypkich. 
Specjalna konstrukcja oraz wzmocnienia dodatkową blachą tworzą z Naszej 
łyżki solidne i bezpieczne narzędzie pracy. 
Lemiesz wykonany jest z trudno ścieralnej stali i może być stały lub         
wymienny. Łyżki produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku 
mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce. 
Istnieje możliwość wyprodukowania łyżki wg indywidualnych uzgodnień. 

Oferowane szerokości łyżki: 1,4 m; 1,6 m; 1,8 m; 2,0 m; 2,2 m; 2,4 m.



Łyżka do materiałów sypkich
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Mocowanie euro

Mocowanie mustang

Mocowanie merlo



Chwytak do bel
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Chwytak do bel przeznaczony jest do transportu, sortowania załadunku 
i rozładunku bel słomy, siana i kiszonki. Chwytaki występują jedno 
i dwu-siłownikowe. Produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku 
mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce. 

Średnica przewożonych bel: 1,0 m – 1,5 m.



Chwytak do bel
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Chwytak do kiszonki „Krokodyl”
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Chwytak do kiszonki jak sama nazwa mówi służy do transportu 
sianokiszonki ale nie tylko, można transportować nim także: kukurydzę 
czy obornik. Pełna tylna ścianka zapobiega wypadaniu przewożonego 
ładunku a kute zęby zwiększają wytrzymałość osprzętu. 
Chwytaki produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami 
oraz w dowolnej wybranej kolorystyce. Istnieje możliwość wyprodukowania 
krokodyla wg indywidualnych uzgodnień. 

Standardowe szerokości: 1,4 m; 1,6 m; 1,8 m; 2,0 m. 



Chwytak do kiszonki „Krokodyl”
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Łyżko-Krokodyl 
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Łyżko-krokodyl służy do transportu drobnych frakcji i rzadszego/półpłynnego 
obornika. Pełna podłoga oraz tylna ścianka zapobiega wypadaniu 
przewożonego ładunku a kute zęby zwiększają wytrzymałość osprzętu. 
Łyżko-Krokodyle produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku 
mocowaniami oraz w dowolnej wybranej kolorystyce. Istnieje możliwość 
wyprodukowania urządzenia wg indywidualnych uzgodnień. 

Standardowe szerokości: 1,4 m; 1,6 m; 1,8 m; 2,0 m.



Łyżko-Krokodyl 
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Widły do palet służą do pracy z paletami. Dzięki przesuwnym widłom 
można dopasować je do szerokości palety. Widły do palet produkujemy 
ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami oraz w dowolnej 
wybranej kolorystyce. Istnieje możliwość wyprodukowania urządzenia 
wg indywidualnych uzgodnień. 

Standardowe szerokości maksymalne: 1,0 m i 1,2 m. 
Oraz udźwig w dwóch wariantach: 1600 kg i 2500 kg.

Widły do palet (przesuwne)
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Widły do palet (przesuwne)



PARK MASZYNOWY
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Prasa krawędziowa CNC

Nacisk: 200 ton
Długość gięcia do 3700 mm

Przecinarka tlenowo-plazmowa CNC

Piła taśmowa

Nożyce gilotynowe Kabina lakiernicza

Spawarka TIG AC/DC

Wielkość kabiny lakierniczej: 
szerokość - 4 m, długość - 8 m, wysokość - 3 m

Spawanie stali czarnej
aluminium  i stali nierdzewnej

Giętarka rur CNC

Giętarka rur CNC

Zakres gięcia rur: 8 mm - 22 mm

Zakres gięcia rur 1/2" - 2"

Komora śrutownicza

Wielkość komory śrutowniczej: 
szerokość - 4 m, długość - 6 m, wysokość - 3 m

Oferujemy wycięcie detali ze stali do 100 mm
Maksymalna wielkość ciętych arkuszy to 1500 mm x 3000 mm

Maksymalna grubość ciętej blachy: 6 mm
Maksymalna długość ciecia: 3000 mm

Nożyce gilotynowe
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Chwytak kostek służy do transportu, załadunku i rozładunku kostek 
prostokątnych słomy i siana. Występuje w wersjach 2 i 3 polowych 
co znacznie przyśpiesza zbiór i transport kostek. 
Produkujemy ze wszystkimi możliwymi na rynku mocowaniami 
oraz w dowolnej wybranej kolorystyce.

Chwytak kostek
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Chwytak kostek



Chwytak kostek
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Wózek transportowy służy 
do bezpiecznego transportu 
hedera za kombajnem 
zbożowym. Po okresie 
żniwnym może być 
również wykorzystany jako 
bezpieczny stojak dla 
hedera. Leżyska wózka 
umożliwiają płynna 
regulacje kąta nachylenia 
hedera oraz punktu jego 
podparcia. Ich ilość 
uzależniona jest od 
długości wózka. 

Wózek do Hedera
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Wózek transportowy słu
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Wózek do Hedera

Wózek dwuosiowy 
3 koła



Wózek do Hedera
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Wózek dwuosiowy 4 koła

Wózek do Hedera

Wózek dwuosiowy 4 koła

Wózek jednoosiowy
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Wózek jednoosiowy

Wózki powyżej 7 metrów 
wyposażone w obrotnice 
i 4 koła, które zapewniają, 
że wózek idealnie prowadzi 
się za kombajnem. 
Każdy wózek posiada kliny 
zabezpieczające przed 
przetoczeniem.  

Produkujemy wózki do 
hederów: Case, New Holland, 
John Debre oraz wielu 
innych producentów. 


