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Chwytak do bel T225 SOKÓŁ

Chwytak do bel 

Specyfikacja 
techniczna

Masa 
osprzętu 

[kg]

Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm]

Udźwig 
[kg]

Moc ciągnika 
[kW]

Chwytak do bel 
T225 270 2260 1520 700 700 min. 30

Specyfikacja techniczna Masa osprzętu [kg] Szerokość [mm] Ładowność [kg]

Chwytak do bel 183 1000-1400 600

Odboje ułatwia-
jące chwytanie.

Odboje ułatwia-
jące chwytanie.

Precyzyjne 
i trwałe łapy.

Agregacja z ciągni-
kiem na trójpunkto-
wym układzie zawie-
szenia (TUZ).

Precyzyjne i trwałe łapy.

Chwytak do bel przeznaczony jest do transportu 
bel słomy, siana, kiszonki. Wyposażony jest w jeden 
siłownik. Ramiona zamocowane są w sposób pły-
wający, to znaczy że proces zamykania i otwierania 
ramion odbywa się z różną prędkością, co pozwala 
na wyjeżdżanie chwytaka, ze stosu bel bez uszka-
dzania beli obok. Solidna i dokładnie wykonana 
konstrukcja łap zapewnia bezpieczne przewożenie 
owiniętych folią bel. Możliwość mocowania EURO/
SMS. Trwała powłoka lakiernicza nanoszona prosz-
kowo.

To urządzenie o wielu zaletach. Przeznaczony jest 
do pobierania i przewożenia, rozwijania oraz zała-
dunku bel na owijarkę. Zastosowany w nim zamek 
hydrauliczny zapewnia właściwy ścisk beli podczas 
transportu. Ma trwałą powłokę. Malowany proszko-
wo. Do działania wymaga ciągnika o min. mocy 30 
kW. Udźwig maks. 700 kg.
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Chwytak do bel ciężki

Chwytak do bel lekki

Lekkie i precyzyjne łapy.

Specyfikacja techniczna Masa osprzętu [kg] Szerokość [mm] Ładowność [kg]

Chwytak do bel model lekki 151 850-1400 500

Wytrzymałe i ma-
sywne ramiona.

Specyfikacja techniczna Masa osprzętu [kg] Szerokość [mm] Ładowność [kg]

Chwytak do bel model ciężki 186 950-1600 900

Chwytak do bel przeznaczony jest do transportu bel 
słomy, siana, kiszonki. Wyposażony w jeden siłownik. 
Ramiona zamocowane są w sposób pływający, to 
znaczy że proces zamykania i otwierania ramion 
odbywa się z różną prędkością, co pozwala na wy-
jeżdżanie chwytaka ze stosu bel bez uszkadzania 
beli obok. Masywniejsza konstrukcja przeznaczona 
jest do pracy w trudniejszych warunkach z cięższymi 
belami.

Chwytak do bel przeznaczony jest do transportu bel 
słomy, siana, kiszonki. Wyposażony w jeden siłownik 
dwustronnego działania oraz specjalną rozpórkę, 
zapewniającą jednoczesne otwierane i zamykane 
obydwu ramion. Zastosowana lekka konstrukcja 
łap, w celu zmniejszenia wagi urządzenia, co za-
pewnia lepszą stabilność ciągnika. Trwała powłoka 
lakiernicza nanoszona proszkowo.
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Chwytak do bel wielofunkcyjny

Chwytak do bel rozkładany

Specyfikacja techniczna Masa osprzętu [kg] Szerokość 
chwytania [mm] Ładowność [kg]

Chwytak do bel wielofunkcyjny 200 605-1785 800

Specyfikacja 
techniczna

Udźwig mak-
symalny [kg]

Wysokość 
podnosze-
nia [mm]

Ciśnienie 
robocze

Masa chwy-
taka [kg]

Prędkość 
robocza 
[km/h]

Prękość 
transporto-
wa [km/h]

Chwytak do bel 
rozkładany 700

 2990 + wy-
sokość pod-

noszenia 
ładowacza 
czołowego 

lub TUZ

16 300 10 15

Chwytak wielofunkcyjny do bel typu flexi przezna-
czony jest do pobierania i przenoszenia oraz zała-
dunku bel na przyczepę. Wielofunkcyjność tego 
chwytaka, to również możliwość przenoszenia bel 
ściskając lub nakłuwając na widły, czy też załadu-
nek lub rozładunek bel kiszonki. Zastosowanie osłon 
pozwala na załadunek owiniętych bel kiszonki bez 
narażenia na przedziurawienie lub rozerwanie folii. 
Wygodny uchwyt jednej, dwóch lub nawet trzech 
bel siana/kiszonki. Osłony wideł są łatwe w demon-
tażu. Bele można chwytać poziomo lub pionowo.

Nowość w ofercie Metal-Fach to nowoczesny i praktyczny rozkła-
dany chwytak do bel. Chwytak można mocować na przedniej 
lub tylnej części ciągnika. Chwytak jest napędzany za pomocą 
hydrauliki ciągnika w połączeniu z jego instalacją. Jego maksy-
malny udźwig wynosi 700 kg. Z kolei wysokość podnoszenia to 
niemal 3 metry. Chwytak waży 300 kg. To przy tym sprzęt wyróż-
niający się efektywnością. Chwytak może być podłączany do 
ładowacza czołowego. Co ciekawe, przy pomocy chwytaka 
istnieje możliwość piętrowania bel zarówno pionowo jak i pozio-
mo oraz układania stosów złożonych nawet z 6 bel. Można tego 
dokonać przy użyciu ładowacza czołowego poprzez specjalną 
ramkę przejściową. Z chwytaka można korzystać w ciągniku bez 
ładowacza czołowego przy podłączeniu go do przedniego lub 
tylnego TUZ-a. Co istotne, jego specjalna konstrukcja pozwala na 
szybkie i łatwe podłączanie zarówno do TUZ-a jak i do ładowacza 
czołowego.
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Widły przesuwne do palet kombinowane z bolcami

Widły przesuwne do palet

Widły do palet służą do bezpiecznego i szybkiego 
transportu palet. Możliwości regulacji szerokości 
roboczej zapewnia dużą uniwersalność urządze-
nia. Łapy wideł wykonane ze specjalnej stali sprę-
żynowej, zapewniającej dużą wytrzymałości oraz 
dodatkowo w procesie produkcji są wyginane, co 
zapewnia dużą wytrzymałość i trwałość. Możliwość 
mocowania EURO/SMS. Trwała powłoka lakiernicza 
malowana proszkowo.

Dwu funkcyjny osprzęt do ładowaczy czołowych umożli-
wiający transport zarówno europalet jak i bel słomy. Wy-
stępują w dwóch wersjach: OL.REZ 1.2 E o masie 195kg i 
OL.REZ 1.4 E o masie 200 kg. W standardzie widły wyposa-
żono w dwa zęby o długości 1,1 metra każdy.
Ten uniwersalny osprzęt do ładowaczy czołowych po-
siada mocowanie euro. Dzięki specjalnej konstrukcji – po 
zdjęciu wideł i zamontowaniu kłów, można dość szybko 
zmienić funkcję urządzenia służącego do transportu pa-
let na klasyczne widły do bel słomy. Istnieje możliwość 
montażu maksymalnie 5 prostych palców o długości 1,1 
metra każdy. Szerokość wersji 1.2E wynosi 1,2 metra, na-
tomiast szerokość modelu 1.4E to 1,4 metra. Dopuszczal-
ny udźwig wraz z widłami do palet to 1000 kg.

Specyfikacja 
techniczna Długość [mm] Szerokość [mm] Udźwig [kg] Masa osprzętu 

[kg]

Widły przesuwne 
do palet 1200 1400 1000 195

Specyfikacja 
techniczna Długość [mm] Szerokość [mm] Udźwig [kg] Masa osprzętu 

[kg]

Widły przesuwne 
do palet kombinowane 

z bolcami
1200

1400
1000

195

1200 200
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Chwytak do kłód zawieszany na widłach do palet METAL-FACH

Chwytak do kłód KRAB

Specyfikacja techniczna Ładowność [kg]

Chwytak do kłód 1000

Specyfikacja 
techniczna

Masa 
osprzętu [kg] Szerokość [mm] Wysokość [mm] Zawieszenie

Chwytak do kłód KRAB 250 1100 1105 EURO

Chwytak do kłód wykorzystywany jest głównie w 
tartakach i leśnictwie. Umożliwia sprawne pobiera-
nie kłód z miejsca składowania, załadunek na środ-
ki transportu i przeładunek z miejsca na miejsce. Po-
zwala też na transport na krótkich odległościach. 
Odpowiednia konstrukcja chwytaka oraz elemen-
tów mocujących umożliwia łatwy i szybki montaż 
i demontaż chwytaka na karetkę wideł do palet. 
Elementem dociskającym kłodę do wideł jest ru-
chome ramię uruchamiane siłownikiem hydraulicz-
nym sterowanym poprzez szybkozłącza z elektroza-
woru ładowacza czołowego.

Chwytak do kłód KRAB wykorzystywany jest głów-
nie w tartakach i leśnictwie. Umożliwia sprawne po-
bieranie kłód z miejsca składowania, załadunek na 
środki transportu i przeładunek z miejsca na miej-
sce. Pozwala też na transport na krótkich odległo-
ściach. Elementem dociskającym kłodę jest rucho-
me ramię uruchamiane siłownikiem hydraulicznym 
sterowanym poprzez szybkozłącza z elektrozaworu 
ładowacza czołowego.
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Chwytak do kiszonki model Q

Chwytak do kiszonki

ŚCIANA PEŁNA

ŚCIANA PEŁNA, GIĘTA

Specyfikacja techniczna Szer. 1,2 m Szer. 1,2 m Szer. 1,5 m Szer. 1,5 m Szer. 1,8 m

Ilość siłowników 1 2 1 2 1

Masa osprzętu 216 kg 250 kg 242 kg 275 kg 305 kg

Pojemność 0,55 m3 0,55 m3 0,68 m3 0,68 m3 0,82 m3

Ładowność 500 kg 500 kg 650 kg 650 kg 800 kg

Specyfikacja techniczna Szer. 1,2 m Szer. 1,5 m Szer. 1,8 m

Masa osprzętu 285 kg 325 kg 360 kg

Pojemność 0,56 m3 0,71 m3 0,86 m3

Ładowność 500 kg 650 kg 800 kg

Chwytak do kiszonki przeznaczone są do transpor-
tu między innymi do obornika, kukurydzy. Solidna i 
trwała konstrukcja zapewnia bezpieczne i długie 
użytkowanie. W celu uzyskania odpowiedniego 
ścisku materiału zastosowano dużej mocy siłowni-
ki hydrauliczne. Mogą być zastosowane jeden lub 
dwa siłowniki hydrauliczne. Pełna ściana tylna za-
bezpiecza przed wypadaniem materiału w trakcie 
transportu. Kute zęby charakteryzują się dużą wy-
trzymałością. Dużym atutem maszyn jest duży kąt 
otwarcia ramy ruchomej. Szeroki wachlarz szeroko-
ści roboczych 1,2 m, 1,5 m 1,8m zaspokaja i zapew-
nia dobór osprzętu do potrzeb.

Chwytak do kiszonki przeznaczone są do transportu 
między innymi do obornika, kukurydzy. Nowy chwy-
tak do sianokiszonki o symbolu „Q” cechuje wyko-
nana z blachy, trwała tylna ściana. Dostępne są 
trzy warianty urządzenia różniące się szerokością, 
ładownością i masą. Sprzęt posiada dwa siłowni-
ki. Najmniejszy chwytak ma 1,2 metra a największy 
1,8 m. Przy jego pomocy, w najszerszym wariancie, 
można transportować nawet 800 kg sianokiszonki.
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Chwytak do kiszonki model Z

Widły do obornika i słomy

Specyfikacja techniczna Szer. 1,2 m Szer. 1,5 m Szer. 1,8 m

Masa osprzętu [kg] 130 150 172

Pojemność [m3] 0,27 0,34 0,41

Ładowność [kg] 500 650 800

Liczba palców 6 7 9

ŚCIANA SIATKOWA

Specyfikacja techniczna Szer. 1,2 m Szer. 1,5 m Szer. 1,8 m
Masa osprzętu 235 kg 265 kg 295 kg
Pojemność 0,55 m3 0,66 m3 0,80 m3

Ładowność 500 kg 650 kg 800 kg

Chwytak do kiszonki przeznaczone są do transportu 
między innymi do obornika, kukurydzy. Chwytak do 
kiszonki to osprzęt montowany w ładowadczach 
czołowych. Występuje w wersji z dwoma siłownika-
mi. Model jest dostępny w trzech wariantach sze-
rokości: 1,2 m, 1,5 m oraz 1,8 metra. Ładowność, w 
zależności od wersji waha się od 500 kg do 800 kg. 
Tylna ściana nowowprowadzonego do oferty Me-
tal–Fachu modelu oznaczonego symbolem „Z” zo-
stała wykonana ze specjalnej siatki. 

Widły do obornika przeznaczone są do transportu 
obornika, a także bel słomy, siana i kiszonki. Solidna 
konstrukcja zapewnia wygodną i bezpieczną pra-
cę, a pełna ściana tylna zabezpiecza przed wypa-
daniem materiału. Szerokości robocze 1,2m , 1,5 m 
1,8 m umożliwiają dobór osprzętu do Państwa po-
trzeb. Kute zęby charakteryzują się dużą wytrzyma-
łością.
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Widły do obornika i słomy model Z

Widły do obornika i słomy model Q

Specyfikacja techniczna Szer. 1,2 m Szer. 1,5 m Szer. 1,8 m

Masa osprzętu [kg] 160 185 210

Ładowność [kg] 500 650 800

Liczba palców 7 9 10

Specyfikacja techniczna Szer. 1,5 m Szer. 1,8 m

Masa osprzętu [kg] 128 145

Pojemność [m3] 0,34 0,41

Ładowność [kg] 650 800

Liczba palców 9 11

Metal–Fach wprowadził do oferty nowe, jeszcze 
lepsze widły służące do transportu słomy i oborni-
ka. Model Q jest dostępny w trzech różnych szero-
kościach od 1,2 metra do 1,8 metra. Ładowność tej 
wersji waha się od pół tony do 800 kg. Charaktery-
styczna dla tej wersji jest zastosowana ściana peł-
na, gięta.

Widły do obornika przeznaczone są do transportu 
obornika, a także bel słomy, siana i kiszonki. Wpro-
wadzony do sprzedaży nowy model wideł ozna-
czony symbolem „Z” wyróżnia się lekką konstrukcją 
dzięki zastosowaniu w konstrukcji ścian siatki. Wystę-
puje w dwóch wariantach o szerokości 1,5 metra 
oraz 1,8 metra. 
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Widły do bel

Skrzynka balastowa

Specyfikacja techniczna Ładowność [kg] Pojemność [m3] Ładowność [kg]

Skrzynia balastowa 125 0,35 650

Specyfikacja 
techniczna

Masa osprzętu 
[kg] Ładowność [kg]

Liczba palców 
(rama dolna/

górna)

Rozstaw palców 
(rama dolna/górna)

Widły do bel 55 1000 3 760/230

Obciążenie do ciągnika. Przeznaczeniem 
urządzenia jest poprawa stabilności ciągnika 
z ładowaczem przy pracy z dużymi ciężara-
mi transportowanych materiałów. Zmniejszają 
również naciski na koła i przednie osie / mosty 
ciągników, zwiększając ich trwałość.

Widły do bel przeznaczone są do transportu bel 
słomy, siana i kiszonki. Masywne potrójne widły za-
pewniają bezpieczną pracę. Kute zęby charaktery-
zują się dużą wytrzymałością. Możliwość różnej kon-
figuracji położenia zębów. Możliwość mocowania 
EURO/SMS. Trwała powłoka lakiernicza malowana 
proszkowo.
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Łyzka materiałów sypkich BIG

Łyżka materiałów sypkich

Specyfikacja techniczna Masa 
osprzętu [kg]

Pojemność
[m3]

Ładowność
[kg]

Łyżka materiałów sypkich 1,2 m 144 0,38 650
Łyżka materiałów sypkich 1,5 m 164 0,48 800
Łyżka materiałów sypkich 1,8 m 194 0,57 950
Łyżka materiałów sypkich 2,0 m 207 0,64 1050
Łyżka materiałów sypkich 2,2 m 225 0,7 1150
Łyżka materiałów sypkich 2,4 m 243 0,76 1300

Specyfikacja techniczna Masa osprzętu [kg] Pojemność [m3] Ładowność [kg]

Łyżka materiałów sypkich BIG 1,4m 155 0,45 750

Łyżka materiałów sypkich BIG 1,7m 183 0,56 950

Łyżka materiałów sypkich BIG 2,0m 214 0,67 1050

Łyżka materiałów sypkich BIG 2,2m 226 0,74 1250

Solidne wykonane łyżki do materiałów sypkich o 
szerokościach roboczych 1,2 m – 2,4 m. Charakte-
ryzują się sztywną konstrukcją wzmocnioną poprzez 
dodatkowe żebra środkowe,  przetłocznie boczne 
oraz wzdłużną belkę wzmacniającą. Szczególna 
uwaga położona jest na dokładność wykonania 
lemiesza. Lemiesz wykonany z materiału odporne-
go na ścieranie. Możliwość mocowania EURO/SMS. 
Trwała powłoka lakiernicza nanoszona proszkowo.

Solidnie wykonane łyżki do materiałów sypkich o 
szerokościach roboczych 1,4 m – 2,2 m. Ze względu 
na pojemność przeznaczone są głównie do pracy z 
lekkimi materiałami sypkimi, takimi jak zboża czy na-
wozy sztuczne. Kształt zwężający się ku tyłowi uła-
twia zgarnianie materiału oraz całkowite napełnie-
nie łyżki. Lemiesz wykonany z materiału odpornego 
na ścieranie. W standardzie mocowanie EURO.
Trwała powłoka lakiernicza nanoszona proszkowo.
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Łyżka do torfu

Łyżka otwierana do chwytania i równania

Specyfikacja 
techniczna Masa osprzętu [kg] Szerokość [mm] Pojemność [m3]

Łyżka do chwytania 
i równania 1,8 m 380 1800 0,50

Łyżka do chwytania 
i równania 2,0 m 430 2000 0,58

Specyfikacja 
techniczna

Masa osprzętu 
[kg] Pojemność [m3] Ładowność 

[kg] Głębokość Wysokość 
[mm]

Łyżka do torfu 2,4 m 560 1,55 500 1352 844

Łyżka służy do ładowania torfu. Wzmocnienia ścian 
bocznych. Trwała powoka lakieru nanoszona prosz-
kowo. Mocowanie EURO.

Łyżka przeznaoczona jest do pobierania z miejsca 
składowania, załadunku na środki transportu, prze-
ładunku z miejsca na miejsce różnego rodzaju ma-
teriałów. Umożliwia wykonywanie prac ziemnych 
i załadunkowych. Łyżka może służyć do trnsportu 
materiałów na niewielkich odległościach. Wyko-
rzystywany do prac w rolnictwie, leśnictwie  oraz 
gospodarce komunalnej. Osprzęt zabezpieczony 
przed zużyciem dzięki zastosowaniu lemieszy ze stali 
trudnościeralnej HARDOX. Zamontowana obroto-
wo ruchoma cześć yki daje możliwość szerokiego 
otwarcia dzięki dwóm hydraulicznym cylindrom.
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Łyżka chwytakowa

Łyżka wysokiego wywrotu

Specyfikacja 
techniczna

Masa osprzętu 
[kg]

Pojemność 
[m3]

Ładowność 
[kg]

Liczba palców 
(rama dolna/

górna)

Rozstaw palców 
(rama dolna/

górna)

Łyżka 
chwytakowa 1,5 m 300 0,77 800 6 290

Łyżka
 chwytakowa 1,8 m 335 0,92 950 8 250

Specyfikacja 
techniczna Szerokość [mm] Masa osprzętu [kg] Ładowność [kg] Pojemność [m3] 

Łyżka wysokiego wywrotu 2300 550 650 1,60

Łyżki chwytakowe przeznaczone są do transportu 
drobnych frakcji lub półpłynnych elementów oborni-
ka. Solidne wykonane łyżki do materiałów sypkich o 
szerokościach roboczych, 1,5 m , 1,8 m, charaktery-
zują się sztywną konstrukcją wzmocnioną poprzez do-
datkowe żebra środkowe,  przetłocznie boczne oraz 
wzdłużną belkę wzmacniającą, belkę wzmacniającą. 
Szczególna uwaga położona jest na dokładność wy-
konania lemiesza, spawanego do konstrukcji. W celu 
uzyskania odpowiedniego ścisku materiału zastosowa-
no dwa dużej mocy siłowniki hydrauliczne. Kute zęby 
charakteryzują się dużą wytrzymałością. Możliwość 
mocowania EURO/SMS. 

Mogąca unieść nawet 650 kilogramów materiałów, 
nowa łyżka wysokiego obrotu to praktyczny osprzęt, któ-
ry znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie istnieje po-
trzeba rozładunku na znacznych wysokościach różnego 
rodzaju materiałów sypkich jak: zboża czy zrębki drew-
niane. Urządzenie docenią szczególnie ci gospodarze, 
którzy wymagają od tego rodzaju maszyny zdolności 
do załadunku wysokich przyczep oraz zbiorników np. 
na zboże. Wyładunek odbywa się poprzez odpowiedni 
wychył przez przedni lemiesz. Nowa łyżka obrotowa wy-
sokiego wywrotu waży ponad pół tony. Jej maksymal-
na pojemność to aż 1,6 m3. Jednorazowo może unieść 
650 kg materiału. Zaprojektowana przez konstruktorów z 
Metal–Fach łyżka ma szerokość 2,3 metra.
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Łyżka chwytakowa model Q

Łyżka objętościowa do transportu materiałów sypkich

Metal – Fach wprowadził do swojej oferty całkiem 
nową łyżkę chwytakową. Produkt został zmieniony 
pod względem wizualnym, ale i technologicznym. 
Łyżka jest dostępna w dwóch wersjach – 1,5 me-
tra oraz 1,8 metra. Ładowność modelu waha się 
od 800 do 950 kg. Co ciekawe istnieje możliwość 
odkręcania blachy zabezpieczających boki łyżki, 
dzięki czemu można o wiele łatwiej transportować 
długie przedmioty. To wygodne i praktyczne roz-
wiązanie, które z pewnością znajdzie zastosowanie 
w wielu sytuacjach w gospodarstwie rolnym.

Nowa łyżka objętościowa do transportu zboża jest dostęp-
na w dwóch wersjach szerokości roboczej. Wersja łyżki 
OL.LK4 1.8 posiada szerokość 1,8 metra. Jej waga to 265 
kg. Boki łyżki zostały zaprojektowane w sposób ułatwiający 
transport i nabieranie materiału – boki są rozchylone pod 
kątem 6 stopni. Maksymalnie można przy jej pomocy prze-
wozić 1 metr sześcienny materiału. Drugi z tej „rodziny” pro-
duktów – łyżka OL.LK4 2.0 jest większą wersją. Jej szerokość 
wynosi 2 metry. Dzięki temu wzrosła też jej pojemność, któ-
ra wynosi 1,1 m3. Większe gabaryty oznaczają jednak więk-
szą masę – produkt waży 285 kg. Podobnie jak mniejszy w 
mniejszym modelu, także i tutaj zastosowano rozchylenie 
boków pod kątem 6 stopni. Oba produkty cechuje lekka 
konstrukcja i uniwersalny charakter. Przy ich pomocy moż-
na przenosić nie tylko zboże, ale też wszelkie lekkie materia-
ły sypkie jak wiór czy zrębek drewna.

Specyfikacja 
techniczna Masa osprzętu [kg] Ilość zębów [mm] Pojemność [m3] Ładowność [kg]

Łyżka chwytakowa 1,5m 320 7 0,48 800

Łyżka chwytakowa 1,8m 345 9 0,58 950

Specyfikacja techniczna Szerokość [mm] Masa osprzętu [kg] Pojemność [m3]

Łyżka objętościowa 1800 265 0,48

Łyżka objętościowa 2000 285 0,58
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Podnośnik worków nawozów „Big-Bag”

Wycinak do kiszonki

Specyfikacja 
techniczna

Masa 
osprzętu [kg]

Pojemność 
[m3]

Ładowność 
[kg]

Liczba 
palców (rama 
dolna/górna)

Rozstaw 
palców (rama 
dolna/górna)

Wycinak 
do kiszonki 1,2 m 415 0,55 750 9 140

Wycinak 
do kiszonki 1,5 m 560 0,7 900 13 118

Specyfikacja techniczna Masa 
osprzętu [kg] Ładowność [kg]

Podnośnik Big-Bagów 75 1000

Podnośnik jest bardzo pomocny w transporcie wiel-
kogabarytowych worków m.in. z paszą dla zwierząt 
w gospodarstwie lub z półfabrykatami w zakładach 
produkcyjnych. Przeznaczony jest do agregowania 
z ładowaczami czołowymi firmy Metal-Fach. Może 
również współpracować z ładowaczami innych 
producentów, wyposazonymi w mocowanie typu 
EURO. Pozwala przyspieszyć i ułatwić pracę oraz 
podnieść poziom jej bezpieczeństwa. Solidna kon-
strukcja urządzenia gwarantuje bezpieczeństwo 
podczas pracy.

Wycinak do kiszonki przeznaczony jest do wybiera-
nia z pryzmy kiszonki. Solidna i mocna konstrukcja 
zapewnia bezpieczną i długą pracę. Wyposażony 
jest w dwa siłowniki, gwarantujące dużą siłę naci-
sku/wycinania materiału. Noże wykonane z wyso-
kogatunkowych stali. Duża ilość zębów zapewnia 
odpowiednią wytrzymałość, a ich gęste ustawienie 
powoduje, że nic nie wysypuje się w czasie trans-
portu. Dodatkowe 2 wzmocnione po bokach. Moż-
liwość mocowania EURO/SMS.
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Pług do śniegu „LIGHT”

Pług do śniegu „SPRING”

Pług do śniegu „MULTI”

Prosty i uniwersalny osprzęt, który powinien się znaleźć w wyposa-
żeniu każdego gospodarstwa. Został zaprojektowany do odśnie-
żania takich terenów, jak: chodniki, parkingi, podwórka. Łatwe i 
szybkie mocowanie na ramce EURO oraz przednim i tylnym trój-
punktowym układzie zawieszenia. Prosta i wygodna mechanicz-
na regulacja kąta odśnieżania. Dolna gumowa listwa zgarniają-
ca amortyzująca pracę.

Prosty i uniwersalny osprzęt, który powinien się znaleźć w wypo-
sażeniu każdego gospodarstwa. Został zaprojektowany do od-
śnieżania takich terenów, jak: chodniki, parkingi, podwórka. Ła-
twe i szybkie mocowanie na ramce EURO oraz przednim i tylnym 
trójpunktowym układzie zawieszenia. Sprężyny zabezpieczające 
przed silnym uderzeniem, posiadające regulację naciągu. Dolna 
gumowa listwa zgarniająca amortyzująca pracę. Hydrauliczna 
regulacja kąta odśnieżania odbywa się bezpośrednio z kabiny 
ciągnika za pomocą joysticka ładowacza czołowego.

Prosty i uniwersalny osprzęt, który powinien się znaleźć w wyposa-
żeniu każdego gospodarstwa. Został zaprojektowany do odśnie-
żania takich terenów, jak: chodniki, parkingi, podwórka. Łatwe i 
szybkie mocowanie na ramce EURO oraz przednim i tylnym trój-
punktowym układzie zawieszenia. Dolna gumowa listwa zgarnia-
jąca amortyzująca pracę.  Możliwość skorzystania z górnej stalo-
wej listwy. Hydrauliczna regulacja kąta odśnieżania odbywa się 
bezpośrednio z kabiny ciągnika za pomocą joysticka ładowacza 
czołowego.

Specyfikacja 
techniczna

Szerokość robocza [mm]
maksymalna/minimalna/

wysokość odkładnicy

Skręt lemiesza
- sterowanie

- w lewo i w prawo

Długość/sze-
rokość/wyso-

kość [mm]
Typ zaczepu Masa [kg]

Pług do śniegu 
LIGHT 2200 / 2070 / 830 - mechaniczne

- do 300 850/ 2200/ 830 ramka EURO, 
TUZ 240

Specyfikacja 
techniczna

Szerokość robocza [mm]
maksymalna/minimalna/

wysokość odkładnicy

Skręt lemiesza
- sterowanie

- w lewo i w prawo

Długość/sze-
rokość/wyso-

kość [mm]
Typ zaczepu Masa [kg]

Pług do śniegu 
SPRING 2200 / 1940 / 730 - hydrauliczne

- do 300
960 / 2200 / 

930
ramka EURO, 

TUZ 270

Specyfikacja 
techniczna

Szerokość robocza [mm]
maksymalna/minimalna/

wysokość odkładnicy

Skręt lemiesza
- sterowanie

- w lewo i w prawo

Długość/sze-
rokość/wyso-

kość [mm]
Typ zaczepu Masa [kg]

Pług do śniegu 
MULTI 2200 / 1910 / 900 - hydrauliczne

- do 300
980 / 2200 / 

900
ramka EURO, 

TUZ 340


