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II KLINKAUTOMATIK
11 

MUNKAESZKÖZÖK 

A SAPHIR munkaeszközök automatikus reteszelésű homlokrakodókra alapfelszereltségként horgokkal vannak 

ellátva (ha a modellnek van) és rendelkezésre állnak minden 11/111 méretű rakodóhoz. 

124 

Az erdészeti és trágya kanál rendkívül 

kopásálló 150 x 16 mm (500 HB) 

Minden trágya villa egy stabil, integrált fogtartó tengellyel 

rendelkezik, hegesztett kúpos hüvelyekkel és kopásgátlóval 

a fogtartó csövön. 

A 800 mm hosszúságú minőségi SHW fogak (Made in Germany). 

Az #1l'tffl MMdőt,tsu AFÁ•tnem tattalmaua: . .Al arnstaban sbtJ'tpl6arat: ld6sntosan telül\izsg#atra terüln�, 

Amllszalcf vattomt3:$0l: l(,Ja1 agy� ftr'l11-1i1Qa, Az •uk cS31ca ku:lltt ttt!itlg �Jnat fl(ldtl�uwt, 

1l_

4C_Saphir_PreiSliste_ 116-215_03_Art>eitsgeraete.indd 124 27.03.18 09:531 





:,.: 
:O 
N 
:O 
:,.: 
N 
V') 
LU 
c:x: 
:,.: 
z 
::::> 
� 

LG KÖNNYŰ GABONAKANÁL 

1:11 
Por 

A SAPHIR könnyű gabonakanál ömlesztett anyagok, mint például gabona, műtrágya, faforgűcs és egyéb nagy 

mennyiségű, max. 950 kg/m3 tömegű áruk mozgatására alkalmas. 

126 

Rendkívül kopásálló 

kaparóléc 150 x 16 mm 

(500 HB) 

Kétoldali kijelző segítségként 

mikor ömlesztett árukat 

rakodik a talajról 

Kerek alakú lapáttest a 

komplett kiürítéshez 

Horonnyal megerősített 

oldalsó panelek a stabilitás 

növelése érdekében 

Robusztus alaptámasz 

merevítőkkel menetirányba 

Belső merevítők az 

LG 20 + -tói 

Az *'al'Effl Mendőt,tsu ÁJÁ•tnern tartalmttta: . .Al arnstaban sZltJ'tPl6arat: ld6sntosan telül\izsg#atra terüln�, 

Amllszakf va110mt3$0l: 1(1Ja1 agy3' ftr'l11-1i1Qa, Az •uk c$31Ca ku:lltt ttt!itlg �Jnat fl(ldtl�uwt, 

11_ 
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LG XL KÖNNYŰ GABONAKANÁL 

1111 
Por 

A különösen nagy térfogatú SAPHIR XL könnyű gabonakanál ömlesztett anyagok, mint például gabona, 

műtrágya, faforgűcs és egyéb nagy mennyiségű, max. 950 kg/m3 tömegű áruk feltöltésére alkalmas. 

Nagyon kopásálló 200 x 20 

mm (500 HB) kaparósín 

Opcionális: 300 x 30 mm-es 

kaparó (standardfelszereltség 

LG XL 26 és LG XL 28 mo

dellnél) 

Kétoldali kijelző segítségként 

mikor ömlesztett árukat 

rakodik a talajról 

Kerek alakú lapáttest a 

komplett kiürítéshez 

Robusztus alaptámasz 

merevítőkkel menetirányba 

Választható, rendkívül 

kopásálló, reverzibilis penge, 

mint rácsavarható alternatíva 

a hagyományos kaparóhoz 

Opcióként belső merevítőkkel 

(standard LG XL 26 és LG XL 

28 típusoknál) 

Opcióként túlfolyás elleni 

védelem (lehetséges felemelt 

pengeoldali részekkel is) 

Opciós töltési térfogatnövelés 

AZ*'* tffl trttnd6t,tsazM.Á,tntrn ta1talmttzt . .AJ ár!IStaban sts'epl6aiat ld6Snk'Osan lélijl�zsgtt-aua btöh'I� 
A flltls.zakt va11w;1mtasok l(,rJa1 agyar ftn111jfl;)a, Az �t: ,53k;a kölit( trt,Hg �ll'lak rendt*nm, 

1!_ 
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KÖNNYŰANYAG KANÁL LGN 
HIDRAULIKUS RÖGZÍTÉSSEL 

1111 
Kllpos Por 

A SAPHIR hidraulikus LGN típusú rögzítéssel felszerelt könnyOkanál laza trágya, szalma, növényzet, bokrok stb. 

mozgatására szolgál. Az eszközök különösen előnyös tulajdonsága a nagyon nagy 1200 mm-es nyitási széles

ség. A rögzítés megnyitása és zárása szabványos módon történik két kettős hidraulikus munkahengerrel. Ennél 

az eszköznél szabadon választhatja meg, hogy a könnyukanál fogas vagy sarló formát szeretne. A rögzítés nem 

alkalmas a szakításra. 

Rendkívül kopásálló kaparóléc 

150 x 16 mm (500 HB) 

Belső merevítők (1700 mm-től) 

Alapkivitelben két kettős 

hatású hidraulikus munka

hengerrel a leszorítóeszköz 

optimális nyitásához és 

zárásához 

' 

, \ 
1 

\ 

fog lefogó eszköz, nagyon 

nagy, 1200 mm-es nyitási 

szélességgel 

Sarlórögzítő eszköz, nagy, 

1200 mm-es nyitási széles

séggel 

Választható falemelés kérésre 

rendelkezésre áll 

Al•ai.tobanYtend6k,ts&tM.A.,tn�m ta,rarmu�Al3thstbn stdeptU,..ld!Unlr.Osan letUl\4ZSgM-aU-akeriil� 

A �O.,,ij ,,11o11;1.,.i; lolJ•• •§)'" r.nnia1tja, A•""'""'' 1.,..1,t "1�19 �Inal; ,.,d,11<,,m 

1]_ 
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SG NEHÉZ ANYAG KANÁL 

A nagy teherbírású SAPHIR SG kanál nagy súlyú rakományok, 

1l_ 

1111 
Kllpos Por 

és földmunkák betöltésére szolgál. A kanál tömegű max. 1,300 kg/m3 súlyokhoz alkalmas 

132 
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Rendkívül kopásálló kaparóléc 

150 x 16 mm (500 HB) 

Kétoldali kijelző segítségként 

mikor ömlesztett árukat rako

dik a talajról 

Kerek lapáttest, horonnyal me

gerősített oldallap és sarkok a 

nagyobb stabilitás érdekében. 

Belső merevítők 

(Standard SG 21-től) 

Opcionális fémfogak a kavics 

és a tömör föld könnyű 

marásához 

Opcionális simítósín a talaj 

visszasimításához. 

Az atattffl Mendct,tsu ÁFÁ•tnern tattalmttnk.Al arnstaban slltJ'tpl6arat: ld6snk»San telül�zsg#atra terüln�, 

Amllszakf VálfQlti:t3:$0l; l(,Ja1 i'I"!� f4n11-1i1Qa, Az •uk c$31Ca k'Rltt ift!iilg �Jnat rendtlktzWt, 

27.03.18 09:531 
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SG XL NEHÉZ ANYAG KANÁL 

� 1:11 
Kllpos Por 

A nagy teherbírású SAPHIR SG XL kanál különösen alkalmas nagy súlyok és földmunkák betöltésére. 

A nagy térfogatú kanál test miximális erőt tesz lehetővé. A kanál max. 1,300 kg/m3 súlyok mozgatására 

alkalmas 

134 

Rendkívül kopásálló 

kaparóléc 200 x 20 mm 

(500 HB) 

Kétoldali kijelző segítségként 

mikor ömlesztett árukat 

rakodik a talajról 

Kerek lapáttest és megerősí

tett sarkok az extra stabilitás 

érdekében. 

Opcionális simítósín a talaj 

visszasimításához. 

Választható, rendkívül 

kopásálló, reverzibilis 

kés 200 x 20 mm (500 HB) 

Opcionális fémfogak a kavics 

és a tömör föld könnyű 

marásához 

Az atat"Effl MMdőt,tsaz ÁFÁ•tnel'II tattalmttnk.Al arnstaban sbtJ'tPl6arat: ld6snk.'0San telül�zsg#atra terüln�, 

Amllszakf 'fá\fQztit3:$QI; l(,Ja1 agy� ftrl11.�rqa, Az •uk c$31Ca k'Rltt ift!iilg �Jnat fll'ldtlktzwt, 

1l_ 
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HK EMELŐLAPÁT 

A SAPHIR HK nagy emelőlapáttal a a homlokrakodó dömpingmagassága és dömpingszöge nagyobb 

. A dömpingmagasság körülbelül 1 OOO mm-rel nő. A dömping szög kb. 110 fok. 

A lapát max. 950 kg / m3 tömegű súlyokhoz alkalmas 

Rendkívül kopásálló kaparóléc 

150 x 16 mm (500 HB) 

Robusztus alaptámasz 

merevítőkkel menetirányba 

Emelési magasság 

1.000 mm-től 

A kiöntési szög 110 fok 

Kétoldali kijelző segítségként 

mikor ömlesztett árukat 

rakodik a talajról 

Két védett hidraulikus 

munkahenger a külső zsebben 

AZ #1l'. fffl trtendct,tsaz M.Á•tntm t11talrnaut./u ,r11staban s�6arat: ld6snk0$a:n lelül�zsg#-auatel'ijh'let; 

AmOszakt Vál!Oltitw.t l(,Ja1 agyar ftr'llllirqa, Az •uk cS31ca ku:dtt trt�lg �Inal: fiíldtlk4tWt, 

1]_ 
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GS MARKOLÓKANÁL 

A SAPHIR GS markolókanál egy univerzális markoló eszköz a mezőgazdasági ágazat számára.A legfontosabb 

alkalmazási terület a silókeltakarítás. A robusztus kialakítása és a kemény sarló miatt a trágya eltávolítása is 

lehetséges. A felső fogórész félkör alakú szerkezete megakadályozza a rakomány felnyársalását. Opcionális 

eszközök rendelkezésre állnak a fal eltávolítására. 

Rendkívül kopásálló kaparóléc 

150 x 20 mm (500 HB) 

Robusztus alaptámasz 

merevítőkkel menetirányban 

Felső fogó központi 

csapágyakkal és cserélhető 

siklócsapággyal. 

A Z-kinematikával ellátott 

rakodóknál opcionális felső 

fogantyúzár lehet 

Nagyméretű hidraulikus 

munkahengerek 

betéttel a felső fogó 

anyagbarát nyitásához 

és zárásához . 

.' .... , 
' 

Optimálisan alakított felső 

fogók edzett sarlóval a silófal 

szakszerű eltávolítására 

Választható falemelés kérésre 

rendelkezésre áll 

Opcionális nagy billentő 

eszköz (1 x hidr.kör szükséges) 

Emelési magasság kb. 

1000 mm 

Az#1t.€-banYttnd(t,�sa.zMA,tni,mt11ta,n'la,lnt..Alátllstbn.SMeptU�ld{s�nl8U'I\ClS!fM-aUakeru'll'le_t 

A 111Jls,1ij -��l\•ii,;1; f<>laJ i_§)'lr t,nn1•1ija, ... "1Jt"'*°• \ISli,t trt�I� �lOal; f"1ddfcl1"7t 

1]_ 
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GS L MARKOLÓKANÁL 

A SAPHIR L markolókanál egy univerzális markoló eszköz a mezőgazdasági ágazat számára. Az La megnövelt 

térfogatot jelenti a hagyományoshoz képest. Ennek a kanálnak a fő alkalmazási területe a siló eltávolítása 

a silóban. Külön előnyei a nagyon robusztus konstrukció, valamint a sarlócsípőfogók, ami az anyagnak nincs 

lehetősége a nyírásra. Ennek eredményeképpen a megfogó vödör alkalmas az trágyaürítésre is. Opcionálisan fal 

eltávolításra is alkalmas. 

Rendkívül kopásálló kaparóléc 

200 x 20 mm (500 HB) 

Robusztus alaptámasz mere

vítőkkel menetirányba 

Felső fogó központi csapág

yakkal és cserélhető siklóc

sapággyal. 

A Z-kinematikával ellátott 

rakodóknál opcionális felső 

fogantyúzár lehet 

Nagyméretű hidraulikus 

munkahengerek betéttel 

a felső fogó anyagbarát 

nyitásához és zárásához. 

I 
f 
\ 

Optimálisan alakított felső 

fogók edzett sarlóval a silófal 

szakszerű eltávolítására 

Választható falemelés kérésre 

rendelkezésre áll 

Opcionális nagy billentő 

eszköz (1 x hidr.kör szükséges) 

Emelési magasság 

kb. 1000 mm 

Nagyon nagy nyitási szélesség 

kb. 1,540 mm 

Az.._€-ban�d(t,!sa.zM.4,tné,m tllta/ma.ut.Al átllst�I'\ Sll!l'eptUfát_ld4S�n lét'uhClSy:ttaUakeflJll'l� 

A ��Sli� v�i91\>ii,;I; "1'1iJ 3J)'3' t,nn1a,Uo, �i"1Jt""'a \ISli,t ,rt�lg �t•ol; f"1dd1<l1"1, 

1]_ 
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GS XL MARKOLÓKANÁL 

1111 
Ktlpos Por 

A SAPHIR XL markolókanál egy univerzális eszköz a mezőgazdasági ágazat számára.Az XL egy továbQi megnö

vekedett térfogatot jelent az L felszedőlapáthoz képest. Ennek a kanálnak a fő alkalmazási területe a siló 

eltávolítása a silóban. Külön előnyei a nagyon robusztus konstrukció, valamint a sarlócsípőfogók, ami az 

anyagnak nincs lehetősége a nyírásra. Ennek eredményeképpen a megfogó vödör alkalmas az trágyaürítésre is. 

Opcionálisan fal eltávolításra is alkalmas. 

Rendkívül kopásálló kaparóléc 

200 x 20 mm (500 HB) 

Robusztus alaptámasz mere� 

vítőkkel menetirányba 

Belső merevítők 

Felső fogó központi csapág

yakkal és cserélhető siklóc

sapággyal. 

A Z-kinematikával ellátott 

rakodóknál opcionális felső 

fogantyúzár lehet 

' '· 

,'V, 

-�

Nagyméreta hidraulikus 

munkahengerek betéttel 

a felső fogó anyagbarát 

nyitásához és zárásához. 

Optimálisan alakított felső 

fogók edzett sarlóval a silófal 

szakszerű eltávolítására 

Választható falemelés kérésre 

rendelkezésre áll 

Opcionális nagy billentő 

eszköz (1 x hidr.kör szükséges) 

Emelési magasság kb. 1 OOO 

mm 

Az ft. €-ban kUf'ld(t-,!s uMA,tné.,n t11ra,nia,lnt..Al. átllstbl\ Rdept6i�ld4S�n l8'úl\ClS9:ttaUa te,ru'll'le_t 

A nulSliij <�191\>íjsql; "1'1iJ a_gya, f,nn1a1ijo, �i"1A:""'a \ISlitt trt�I� ��al; l"1ddfcl1"1t 
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KS KANÁL (4 AZ 1-BEN) 

A SAPHIR KS összecsukható lapát egy hatékony, többcélú kanál, amely számos alkalmazást tartalmaz. A lapát 

elülső része két hidraulikus munkahengeren keresztül nyitható. a rönkök szállítására, a mért anyag betöltésére és 

kiürítésére, az utak kiegyenlítésére és a talaj vagy kavics betöltése. 

Csavarozott kaparó 

150 x 20 mm (500 HB) 

a kanál hátulján 

Két nagyméretű hidraulikus 

munkahenger, csillapítással és 

előre telepített elosztóval 

Erősített alaplap nagy 

kopásálló kaparóval 

150 x 16 mm (500 HB) 

Földmunkák és szállítási 

munkák zárt lapáttesttel. 

II. Szintező munka nyitott

kanállal

Ill. Nagyon nagy 1020 mm-es 
nyílási szélességű fogás 

IV. Összecsukó funkció a kanál

töltéséhez és ürítéséhez

Az #1l'. tffl YtMd6t,tsazM.Á,tntrn ta1ta1maut. AJ arllStaban s�6a1at: ld6snlc0San lelül�zsgtt-atta t@,rijh'let; 

A fft0s.za� valt,;1mtasok l(lrJa1 agyar ftnin�ga, Az •uk csak; a k�t� trtl'lg �ll'lii; tendtlM'tWI, 

1!_ 
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ES KANÁL 

11 

A SAPHIR kanál egy különösen stabilan gyártott munkaeszköz, melynek felső fogója van. 

A kanál alkalmazási területe gallyak és nyesedékek és hulladék ártalmatlanítása a gazdaságokban. A kanál hátul

ján elhelyezett hidraulikus hengerek optimálisan védettek a külső hatásoktól és az esetleges károktól. Az alapki

vitelben kivehető oldallapok lehetővé teszik a rendkívül terjedelmes áruk biztonságos behelyezését is. 

Rendkívül kopásálló kaparóléc 

200 x 20 mm (500 HB) 

Alapfelszerelésként belső mer

evítéssel (ES 22 két darabból) 

Nagyon nagy nyitószélesség 

kb.1900 mm 

Alapkivitelben állítható 

nyomáscsökkentő szeleppel 

A kivehető oldalpanelek 

lehetővé teszik a nagyméretű 

áruk betöltését 

Opciós nagy kopásálló, meg

fordítható kés 200 x 20 mm 

(500 HB) 

Opciós fém fogak 

Az*'* tffl YtMd6t,tsazAJi4,,tMrn ta1talmazzt.AJ ár!IStaban Sts'EP!6aiak ld6Snk'Osan lélijl�zsgtt-aua btöh'I� 

A mOsza� va11w;1mtw.ik �a1 agyar ftn111jf(la, Az tul: ,sa1c;a k4�t( trt,Hg �ll'lak rendt*nm, 

1!_ 
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KK, RK, STK BURGONYA-, 
RÉPA- ÉS KŐGYŰJTŐ KANÁL 

A SAPHIR burgonyakanál, valamint a SAHIR répa kanál lehetővé teszi a megfelelő növények biztonságos szedését. 

A kerek védőburkolat megakadályozza a gyümölcs rongálódását, míg az kanál alja lehetővé teszi a homok és a 

kövek kiesését. 

A SAPHIR kőkanál a kövek összegyűjtését teszi lehetővé. A kanál különösen erős szerkezete és az alkalmazott 

anyagvastagság lehetővé teszi az univerzális felhasználást. Az SK kőgyűjtő kanál visszacsévélés elleni védelem

mel vagy anélkül is kapható 

Valamennyi SAPHIR kanál fel van szerelve egy rendkívül 

kopásálló, 150 x 16 mm-es (500 HB) kaparóval. A Bérlet esetén 

kerek vasat ajánlunk a burgonya és a répa kosarak számára. 

A kőkanalaknak hegyes alakú kerekacéllal kell lenniük 

Burgonya kosár: 0 14 mm kerek acél 

Belső pálca szélesség 26 mm 

Kő kosár: 0 30 mm kerek acél 

Belső pálca szélesség 60 mm 

répa és kosár: 0 33,5 mm kerek acél 

Belső pálca szélesség 66, 5 mm 

A kőkosár esetében az opcionális hátsó védőburkolat 

megakadályozza a kövek kigördülését. 

Az#-at.€�"1.tnd6k„ tsa.zM.A,tnQflltaita/ri'ia,nt.Alátllstbn.SMeptUfát.14{s�nl8UhClSy:ttaUakeflJll'l� 
A i,Jls,1ij •ii91\><IS,I; i<!'laJ �a, t,nn1•1ija, ... "1Jt"'*°• \ISll,t trt�lg �t•al; 1"1ddl<l1"1t 
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DG TRÁGYAVILLA 

1:11 
Por 

A SAPHIR DG trágyavilla laza trágya, szalma, zöldhulladékok, cserjék stb. szállítására, mozgatására szolgál. 

A SAPHIR trágyavillákat minőségi SHW fogakkal látják el. 

Szabványos foghossz 800 mm. 

Kopósín a fogtartón 

A hátsó fal átfedései a fogtartó 

tengelyen különösen nagy 

stabilitás érdekében 

Vastag falú villa-hordozó cső, 

hegesztett kúpos hüvelyekkel 

Stabil talp az eszköz 

biztonságos leállítására 

Opcionális oldalsó fogak 

a szállítás során a 

veszteségcsökkentéshez 

Az #'at:Effl Mtndct, tuz MÁ•tnern tartalrnatnk. Az ,rnstaban s�Urat: ld6Snk0$an tefül\izsg#atra J:trijlntt;, 
A.f11(1$,akl 'fá\fQZ'titw.t �a1 agyar ftn11-�1Qa, Az •uk (.$31Ca k�ltt trt!4-lg allnat r111dtlQ1Wt, 
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DG XL TRÁGYAVILLA 

g "11 
Por 

A SAPHIR XL trágyavilla laza trágya, szalma, zöldhulladékok, cserjék stb. szállítására, mozgatására szolgál. 

A SAPHIR trágyavillákat minőségi, nehéz teherbírású, 800 mm hosszúságú SHW fogakkal látják el. 

Kopósín a fogtartón 

Vastag falú tartó hegesztett 

kúpos hüvelyekkel, előheges

ztett hüvelyekkel és hátfalú 

merevítőkkel 

Magas villa 860 mm 

magassággal (opcióként 

további 350 mm is lehetséges) 

Opciós oldalsó acélfogak a 

szállítás alatti veszteségcsök

kentéshez 

A hátsó fal a fogazattartó 

csőre történő átfedése, 

különösen magas stabilitás 

érdekében 

AZ Nat Effl Ytffld61:,tsaz JJJ.,tnern t11talrnatnk./u ,r11staban s�6arat: ld6snk0San felül\izsgMavateröh\et, 

A.m0$Zakl 'fá\!Octitasol; �a1 agyar ftn111;11qa, Az •uk t$31Ca k�ltt trt)ilg �Inak fWldtl�zWt, 
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DGN HIDRAULIKUS TARTÓVAL FELSZERELT 
TRÁGYAVILLA 

A DGN hidraulikus tartóval ellátott SAPHIR trágyavilla laza trágya, szalma, zöldhulladék, cserják stb. mozgatására 

szolgál. Az eszköz különösen előnyös tulajdonsága a nagyon nagy 1220 mm nyitási szélesség. Az eszköz nyitása 

és zárása egy vagy két kettős hatású hidraulikus munkahengerrel történik. 

Kopósín a fogtartón 

Vastag falú tartócső, hegesz

tett kúpos hüvelyekkel 

Nagy nyitási szélesség kb. 

1.220 mm 

Minőségi fogak (800 mm) 

az SHW-től 

, ', 
1 

Két kettős működésű 

hidraulikus munkahenger 

nyomásszabályozó szeleppel 

Magas villafogat (800 mm) 

Választható falemelés kérésre 

rendelkezésre áll 

Az #1l'. tffl trttnd6t,tsazAfÁ,tntrn t11talrnatnk.. AJ ,rllstaban sb!f'tPl6a1at: ld6snk'Man lélül�zsgtt-atta btijh'let;, 
AfllOsza� valfl;lmtw.lk 1(,1Ja1 agyar ftno.tirtja, Az •uk cS31ca k4Wtt trtl'tg �ll'lilk fll'ldtlkttwt, 
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DSZ SILÓ- ÉS TRÁGYAVILLA 

A SAPHIR DSZ típusú Siló- és trágyafogó fű-,kukoricaszilázs, trágya, szalma, zöldek és cserjék mozgatására, 

szállítására szolgál. Az eszköz különleges előnye, hogy nagyon nagy a nyitási szélessége 1400 mm. 

Az elforgásdulásgátló fogak biztosítják az áru könnyű felszedését. Az oldalsó fogak a lehető legkisebb veszteséget 

garantálják. 

Kopósín a vastag falú fog

tartón 

Hegesztett kúpos hüvelyek 

Hidraulikus felső fogó két 

kettős működésű, véglezáró 

csillapított hidraulikus munka

hengerrel 

Nagyon nagy nyitási szélesség 

1400 mm 

Alacsony karbantartásigényű, 

cserélhető siklócsapágyak 

Standard oldalsó, hegyes hajlí

tott fogakkal (600 mm) 

Minőségi fogak az SHW-

től, 800 mm-es szabványos 

terhelésű fogakkal vagy 1 OOO 

mm-es nagy teherbírású

fogakkal (L kivitel)

Az#-at.€�"1.tnd6k„ tsa.zM.A,tné,mtaita,mamt,.Al.átllstbn.Rl!l'ept61�14{s�nl8UhClSy:ttaUakeflJll'l� 

A "'11iliij ,i�l\><IS,I; i<!'laJ 3-§Ylr t,nn1•1ija, �,"1Jt"'*°• \ISll,t trt�lg �t•al; 1"1ddl<l1"1t 
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DSZ XL SILÓ- ÉS TRÁGYAVILLA 

"11 
Por 

A SAPHIR XL Siló- és trágyafogókat fű-,kukoricaszilázs, trágya, szalma, zöldek és cserjék mozgatására, szállításá

ra tervezték. A DSZ XL döntő előnye a különösen nagy kapacitás, valamint a nagyon nagy, kb. 2000 mm-es nyitási 

szélesség. Az el nem forgó, nagy teherbírású fogak biztosítják az áruk egyszerű felszedését. Az oldalsó fogak a 

rakomány számára további oldalsó tartást nyújtanak a lehető legalacsonyabb veszteség érdekében. 

Kopósín a fogtartón 

Hegesztett kúpos hüvelyek 

Hidraulikus felső fogó két 

kettős működésű, véglezáró 

csillapított hidraulikus munka

hengerrel 

Elfördulásmentes nehéz fogak 

(Eredeti SHW) a felső fogóknál 

Nagyon nagy nyílásszélesség a 

2.000 mm-es felső fogóknál 

Alacsony karbantartásigényű, 

cserélhető siklócsapágyak 

Kiváló minőségű, erős fogak 

(1250 mm) a SHW -tői 

Az*1t.€�YUnd(t-,. tsa.zM.A,tnQflltaita/ri'!amt,.Al.átllstbn.Rl!l'ept61�14{s�nlétul�lS!fNag'atfrulnef. 

A 1\1Jl>1iij •�191\><IS,I; i<!'laJ 3-§Ylr t,nn1•1ija, �,"1Jt"'*°• \ISlltt trt�fg �loal; 1"1ddl<l1"1t 
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SSZ SILÓVÁGÓ KANÁL 

1111 
Por 

A SAPHIR SSZ silóvágó kanalak bármilyen fajta siló mozgatására, és szállítására alkalmasak. A hátlap jobb és bal 

oldalán elhelyezett ellenvágók biztosítják a tiszta vágást anélkül, hogy az anyag elakadna.Az innovatív retes

zelő eszköznek köszönhetően a felső és az alsó szorítók közötti rés beállítható az anyagelakadás minimalizálása 

érdekében. A silóvágó hátsó része egy expandált fémhálóval záródik. Ez különösen jó láthatóságot biztosít. A 

SAPHIR silófogók másik egyedi jellemzője a kettős falú felső fogós szerkezet. 

Vastag falú fogtartó 

(nehéz kivitelű külső fogak) 

hegesztett kúpos hüvelyekkel 

Fogtartó védelem egy további 

rendkívül kopásálló sínnel 

(500 HB) 

Csavarozott homlokoldali 

vágóél adott esetben fogazott 

vagy hullámos 

Hátsó fal oldalsó 

el len pengével 

Kettős falú erősített fogó 

nagyon nagy nyitási 

szélességgel (850 mm) 

Különösen nagy átmérő 

kb. 160 mm, garantálja a tiszta 

vágást szakadás nélkül 

A felső fogó reteszelő eszköze 

Az#1t€-banYUnd(t,�sa.zMA,tni,m tllta/n'la.znt.Alátllstbn. RdeptUfát.14{s�n létuh4lSy:ttaUakeru'll'le_t 

A IIIJlSfiij -��l\•ti,;1; f<>laJ i_§)'lr t,nn1•1ija, ... "1Jt"'*°• \ISli•t trt�I� ��al; f"1ddfcl1"7t 
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