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FORTIS

A FORTIS univerzális tolófalas pótkocsi 
mindenben megfelel az Ön elvárásainak, 
és elsősorban a nagyobb gazdaságok 
és szolgáltató cégek részére készült. Ez a 
legmagasabb minőségi követelmények-
nek megfelelő univerzális szállítójármű 
a korszerű mezőgazdasági termelésben 
nyújt segítséget, többek között biomassza 
szállítására és trágyaszórásra is alkalmas.

UNIVERZÁLIS
TOLÓFALAS PÓTKOCSI

FORTIS  Robusztus felépítmény a legnehe-
zebb feladatok elvégzéséhez

  A tolófalas ürítésnek köszönhetően 
maximálisan gyors ürítés 

  A felépítmény és a tolófal között 
tökéletes záródás jó minőségű 
tömítéssel

  A térfogatnövelő hátsó ajtó, illetve 
az opcionálisan választható szóró-
szerkezet gyorsan és egyszerűen 
átszerelhető, így a pótkocsi többfé-
le célra használható

  Magas raksúly a hatékony szállítás 
érdekében

  Stabil futómű lengéscsillapítókkal 
a maximális kényelem érdekében

  Hidraulika funkciók elektrohidrauli-
kus távvezérléssel

  A lehető legnagyobb rugalmasság 
a cserélhető hátfalak következté-
ben

  A lehordószerkezet meghajtása 
fokozatmentes szabályzással, hidromotor 
segítségével történik (FORTIS 3000-nél 2 
db)

 Előre – hátra mozgó tolófal

  A különféle anyagok gyors és hatékony 
leürítését négy 14 x 50 mm-es lehordólánc 
biztosítja, megosztott terheléssel 
(lánconként 25 t)

  Felszerelt trágyaszóró berendezés esetén 
a tolófal mozgása a vezérlőpanelen 
követhető figyelemmel, standard 
silóajtó esetén a tolófal a traktorfülkéből 
irányítható, ami a fal gyors mozgását teszi 
lehetővé, így az olaj kevésbé melegszik fel

  A silóajtó, illetve a standard vagy 
univerzális szórószerkezet leszerelése 
egyszerűen elvégezhető

ELŐNYÖK, RÉSZLETEK
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FORTIS 2200 3000

Összsúly (felső / alsó*) 22000 kg / 23000 kg* 33000 kg*

Önsúly (felszereltségfüggő) 7000 kg 10000 kg

Raksúly (felső / alsó*) 15000 / 16000 kg* 23000 kg*

Befoglaló méretek (hossz x szélesség x magasság) 9840 x 2550 x 3730 mm 11830 x 2550 x 3730 mm

Felépítmény belső méretei (hossz x szélesség) 7000 x 2220 mm 9000 x 2220 mm

Oldalfalmagasság 1500+500 mm 1500+500 mm

Platómagasság (széria gumizás esetén) 1470 mm 1470 mm

Térfogat 35,0 m3 45,0 m3

Tengely kettő három

Nyomtáv 2100 mm 2100 mm

Négyszögletes tengely 150 mm 150 mm

Vonófej Ø 40 mm Ø 40 mm

Vonófej max. terhelése (felső / alsó*) 2000 kg / 3000 kg* 3000 kg*

Max. sebesség 40 km/h 40 km/h

Gumiméret 600/55-26.5 600/55-26.5

Fékrendszer – légfék kétvezetékes ALB-vel kétvezetékes ALB-vel

Nyílás mérete a szórószerkezetnél (sz x m) 2220 x 2000 mm 2220 x 2000 mm

Lehordóláncok  2 x 2 (14 x 50 mm)  2 x 2 (14 x 50 mm)

Lehordószerkezet tengely átmérő Ø 60 mm Ø 60 mm

Világító és fényvisszaverő berendezések ECE R86 szerint ECE R86 szerint

Szükséges vonóigény kW / LE > 129 kW / 173 LE > 193 kW / 259 LE

Rúgózott alváz parabolikus parabolikus

Önbeálló hátsó tengely hátsó elsó es hátsó

RENDELHETŐ OPCIÓK 2200 3000

Gumizás 600/55 R26.5
650/55 R26.5
710/50 R26.5

600/55 R26.5
650/55 R26.5
710/50 R26.5

Felső kapcsolás  

Alsó kapcsolás – vonószem vagy gömbfej  

Kényszerkormányzott tengely  

Aktív hidraulikus rugózás  

Hidraulikus támasztóláb Y-kivitelben (felső kapcsolás)  

Automata központi zsírzó  

Cramaro ponyva / Quick-Cover ponyva  

Függőleges szórószerkezet 4 tépőhengerrel, HARDOX® késekkel, 
hidraulikusan mozgó ajtóval a szórószerkezet előtt, elektromágneses 
irányítással – szórásszélesség 12 m

 

Univerzális szórószerkezet 3 vízszintes hengerrel, HARDOX® késekkel, 
hidraulikusan mozgó ajtóval a szórószerkezet előtt, elektromágneses 
irányítással – szórásszélesség 25 m

 

 Szériafelszerelés           Rendelhető opciók           Nem rendelhet

MŰSZAKI ADATOK


