
Átrakókocsi
Nagyteljesítményű szállító-rakodó 
partner a betakarítási láncban

- Nagy kapacitás
- Optimális átrakó teljesítmény
- Csekély talajnyomás
- Kiváló ár-érték arány



Növeli
- az Ön hatékonyságát

- az Ön betakarítási tempóját

- az Ön szállítási teljesítményét

Csökkenti
-  az Ön kombájnjának állásidejét

- az Ön betakarítási költségeit

- a talajnyomást

Nagyteljesítményű szállítóeszköz a betakarí-
tásban.

Mezőgazdasági nagyüzemekben, sőt 

bérvállakozóknál és a szolgáltatás terü-

letén is folytatódik az a törekvés, hogy a 

szezonális munkacsúcsokat kevesebb de 

nagyobb teljesítményű technikával old-

ják meg.

A legjobb üzemgazdasági mutató min-

denesetre csak akkor érhetõ el, ha a teljes 

technológiai sort értékeljük.

Főleg betakarításnál, de vetőmag és 

műtrágya szállításánál és átrakási mun-

kálatoknál is a Güstrower szállító és 

rakodókocsi - GTV - egy árban - egy tel-

jesítménynövelő megoldás az Ön logisz-

tikai láncában. Egyesítheti a nagy kapaci-

tást a talajkímélés lehetőségével.

A Güstrow átrakókocsi már 200 ha idény-

teljesítménynél megtakarítást jelent.

A kalászosgabona mellett további ter-

mények, mint repce, kukorica, vetőmag, 

ill. ömlesztett műtrágya  szállításához és 

átrakásához is alkalmazható az átrakóko-

csi.

Ezek figyelembe vételével az átrakókocsi 

garantáltan jól kihasználható.

Átrakókocsi



A maradék anyag leürítése ill. tisztítás 

egy kézzel működtethető zsaluval vagy 

tisztítólappal lehetséges, így problé-

mamentes a tisztítás terményváltásnál 

a tartály teljes hosszában. Két további 

nagyméretű tisztítózsalu található az 

álló csiga tövénél.

A szállított anyag adagolása a TLT fordu-

latszámával és egy mechanikus kijelzésű 

hidraulikusan vezérelt csúszózsaluval sza-

bályozható.

Gazdaságosság a mezőgazdasági anyagmozgatásban.

Az átrakókocsi első tartályrészén lévő 

számos nagyméretű figyelőablak a ke-

zelőnek lehetővé teszi tartálytöltésnél a 

folyamatos ellenőrzést.

A nagyméretű gumiabroncsokkal elke-

rülhető a kedvezőtlen talajtömörítés, 

biztosítható a magas utazási komfort és 

az erőgép alacsony üzemanyag felhasz-

nálása.

A 4,67 m rakodási magasság lehetővé te-

szi a biztos átrakást lejtőn vagy magasab-

ban fekvő közút esetén is.

Grafik: feiffer consult



GTU 16 GTU 21 GTU 25 GTU 29 GTU 32

Tartálytérfogat 16 m3 21 m3 25 m3 29 m3 32 m3

Átrakási teljesítmény (az anyagtól füg-
gően)

9 m3/min 9 m3/min 9 m3/min 9 m3/min 9 m3/min

Tartályméret: - hosszúság,
                           - szélesség

5000 mm
2550 mm

5000 mm
2550 mm

5000 mm
2550 mm

6700 mm
2550 mm

7250 mm
2550 mm

Betöltés magassága (tartálymagasság) 3010 mm 3410 mm 3700 mm 3700 mm 3460 mm

Átrakás magassága 4500 mm 4500 mm 4600 mm 4670 mm 4430 mm

Szállítócsiga hajtás TLT-ről 540 f/perc és 
1000 f/perc

igen igen igen igen igen

Átrakócsiga átmérője 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm

Fekvőcsiga átmérője 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Ajánlott traktorteljesítmény 90 kW/120 PS 90 kW/120 PS 103 kW/140 PS 103 kW/140 PS 132 kW/180 PS

Maradékanyag leürítés zsaluval igen igen igen igen igen

Tengelyek 1 1 Tandem, rugózott 
hátsó kormányzott

Tandem, rugózott 
hátsó kormányzott

Tandem, rugózott 
hátsó kormányzott

Vonószem kapcsolódás felső felső felső alsó alsó

Kétkörös légfékrendszer és rögzítőfék igen igen igen igen igen

Gumiabroncs (széria) 650/65-30,5 650/65-30,5 650/65-30,5 650/65-30,5 700/50-26,5

Megengedhető össztömeg 12 000 kg 12 000 kg 22 000 kg 22 000 kg 29 000 kg

Az Ön igényeinek megfelelően az átrakókocsit az alábbi opciókkal szállítjuk:

Lehetséges kiegészítő felszerelések.

- flexibilis adagolócsővég vetőgép és műtrá-

gyaszóró töltéséhez – fényszóró az átrakó-

állványon – kamera a töltési szint figyelésére 

– súlymérőegység – nagysebességű kivitel (40 

km/h)

Tel.: +49(0)3843/2175-0

Fax: +49(0)3843/218851

Internet: www.mua-landtechnik.de

E-Mail: info@mua-landtechnik.de

Maschinen- und Antriebstechnik 

GmbH & Co.KG

Glasewitzer Chaussee 30

D 18273 Güstrow

   

Rolós ponyva (szériatartozék) Beépített mérlegszerkezet

Gyári képviselet:

STARCZ Kft

5000 Szolnok, Csiky G. 36

Tel/fax: +36-56-423-068

Mobil: +36-309-582-088

e-mail: starcz@t-online.hu

www.starczkft.hu

Az Ön kereskedője:


