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SK SILÓFÉSŰ, GS KÉSES GABONA TOLÓKANÁL 
UND VL TOLDAT 

11p 
Por 

iip 
Por 

"I' 
Por 

A SAPHIR SK silófésűk az ideális munkaeszközök 

a különösen nagy szilázsblokkok lebontására Az 

állítható első. fogantyú különösen alkalmazkodó és 

optimális munkát biztosít. A nagy magasságú szilázs 

biztonságos levágása védi az embert és a gépet. 

A SAPHIR GS késes gabona tolókanál egyszerű merev 

pajzs hátsó - vagy fronthidraulikára való rögzítéshez, 

vagy a SAPHIR TL típusú toldathoz. A pajzs fel van 

szerelve egy rendkívül kopásálló acélból késiült csava

rozott kaparócsíkkal. 

A SAPHIR toldat univerzális, kombinálható a gabona 

tolókanállal és a silófésűvel. 
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PG RAKLAP VILLA 

A SAPHIR PG raklap villát robusztusság jellemzi és ugyanakkor a lehető legjobb átláthatóságot biztosít. 

A kovácsolt minőségi villák (Németországban készültek) védve vannak a kopás ellen a hajlítási területen. 

A teherbírás max. 6000 kg 

(500 mm-es. terhelési ponttal) 

Racsnis rendszer a villák 

egyedi elmozdításához 

1 1 1 

Fogak kopásvédelemmel 

hajlított helyzetben 

A villafogat szélessége 

1200 mm 
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PGK KOMBI RAKLAP VILLA 

A SAPHIR Kombi raklap villa alapfelszereltségként Euro csatlakozási lehetőséggel, valamint II Kat. első és hátsó 

hidraulikához hárompontos rögzítéssel rendelkezik. A felvételi kombinációk bármikor átalakítás nélkül végrehajt

ható. 

A teherbírás. max. 2,500 kg 

(500 mm-es terhelési pont) 

Villa csatlakozás ISO FEM II B 

Made in Germany 

Kovácsolt minőségi villák 

(Made in Germany) 

Racsnis rendszer a villák 

egyedi elmozdításához 

Fogak kopásvédelemmel 

hajlított helyzetben 
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KDG LÁDAFORGATÓ VILLA 

A SAPHIR láda forgató eszköz lehetővé teszi a dobozok felvételét kiürítését.A 180 ° - 220 ° -as dőlésszög 

biztosítja az egyes dobozok teljes kiürítését. A munkaeszköz legfeljebb 1600 mm-es szélességű dobozokra lett 

tervezve. Szükség szerint balra vagy jobbra lehet beállítani. 

A különböző hosszakkal és kapacitással ellátott villák egyaránt elérhetők a SAPHIR-től. 

A villatartó szélessége 
1200 mm, forgási szöge 

180 ° - 220 °

KG 

A teherbírás max. 2,500 kg 

(500 mm-es terhelési közép

pontnál és a használt villáktól 

függően) 
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PGH HÁTSÓ RAKLAP VILLA 

"11 
Por 

A SAPHIR hátsó raklap villa egy könnyű rakodóvilla, mely a hátsó hidraulika rendszerbe szerelhető. 

• Állítható rögzítési pontok a felső és alsó kormányhoz

• 100 x 45 x 1200 mm-es beágyazott U-profilokból készült villák

• A villafogakat fel lehet hajtani

• Villák 3 lépésben állítható szélesség: 520/620/720 mm külső szélesség
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BS BÁLAFOGÓ 

8S5 

A SAPHIR BS bálafogó kerek vagy szögletes bálák gyors szállításához egyaránt alkalmas. 

Vastagfalú, 5 vagy 7 hegesztett kúpos perselyekkel ellátott 

fogtartó (a BS 5-nek két külső hüvelye van az opcionálísan 

nagy teherbírású fogakhoz) 

Magasságban állítható bála tartó 

Tüskehossz 1100 mm 
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BSP PROFI BÁLAFOGÓ 

A SAPHIR BSP Profi bálafogó különösen alkalmas kerek vagy szögletes bálák gyors szállításához. 

Különleges extrák teszik a bálafogót különösen erős és felhasználóbarát eszközzé. Ezenkívül a közúti 

közlekedés biztonságosabbá tételét egy csuklós fogas tartókengyel biztosítja. 

Vastagfalú fogótartó, 5 vagy 7 

hegesztett kúpos hüvellyel 

Fogak hossza 1000 mm 

Opcióként nagy teherbírású 

fogak 1.250 mm 

Az opcionálisan összecsukható 

fogtartó cső lehetővé teszi a 

biztonságos közúti szállítást 

- Max. 1800 mm-es teleszkópos 

bálatartó 

Opcionálisan hidraulikusan 

kihúzható max. 2,400 mm 

bálatartó 

(1 x hidr. kör szükséges) 
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BHG BÁLAVILLA 

A SAPHIR bálavillát a kerek és szilázs bálák könnyű szállítására használják az elülső és a hátsó hidraulikán. 

A konzolok manuálisan olda

lirányban állíthatóak 

A tartókarok eltávolíthatók és 

felfelé állíthatók 

1 OOO és 1800 mm közötti 

kerek bálákhoz 
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BHS BÁLAEMELŐ 

A SAPHIR BHS bálaemelő segítségével a szállító jármű emelési magassága 2000 mm-rel növelhető. 

A maximális emelési kapacitás 1 OOO kg. 

A külsően szerelt hidraulikus henger a vezető számára jó kilátást biztosít a készüléken. A SAPHIR bálaemelők 

különösen szilárdak és csavarodás mentesek. A vastag falú fogantyúnak öt hegesztett kúpos hüvelye van. 

Az szállítási terjedelem összesen 3 nagy, 1100 mm hosszú bálafogóból áll. A bála méretétől függően be lehet 

csavarozni a különböző kúpos perselyekbe. A bálát a magas ütközőkengyel biztosítja. 

Jó kilátás két külső, 

emelöhengeren keresztül 

Minőségű nagy bálafogak 

1,100 mm hosszúságúak 

az SHW-től 

A magas ütközősáv 

biztonságos tartást 

biztosít a bálának 
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FBZ FÓLIABÁLA FOGÓ 

A SAPHIR FBZ fóliabála fogók 0,90 és 1,60 m közötti átmérőjű bálák szállítására alkalmasak.A két mozgatható 

oldalsó kar megakadályozza, hogy a bálak felrakodáskor elmozduljanak.A villák karcsú kialakítása miatt a bálák 

károsodása szintén kizárt. A hidraulikus henger biztosítja a bála biztonságos rögzítését. 

A parkoló támaszok állíthatóak, hogy használat közben ne sérüljön a fű, vagy maga a talaj. Az alacsony súly és a 

kis formának köszönhetően alkalmas kis traktorhoz is egyaránt. 

Mindkét oldalsó kar mozgat
ható - így nem mozdulhat el 

a bála 

Erősített oldalsó karok éles 
élek nélkül 

Állítható tartóláb 

Az atat Effl YtMd6t,tsazAJi4,,tMrn ta1talmazzt.AJ ár!IStaban nwepl6a1at: ld6Snk'OSan lélül\4zsgtt-aua btGh'let 
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QBZ SZÖGLETES BÁLA FOGÓ 

A SAPHIR QBZ négyszögletes bálafogók alkalmasak kocka és szilázs bálák szállítására. A rögzítő konzol és a 

készülék célja, hogy megakadályozza a fóliabálák károsodását. 

A két kettős hidraulikus munkahenger lehetővé teszi mindkét oldalsó kar önálló működését. Mindig azt az 

oldalkart mozgatja, ami nem érinti a bálát, hogy ne kerüljön a földre. Szükíthető a bálák méretére. A hosszú 

kengyelek miatt a négyzetes bálák hosszabb oldala is megfogható. 

Két kettős hatású hidraulikus 
munkahenger 

Összecsukható védőpánt a 

második bálához 

Allítható nyomástartó és 
nyomáscsökkentő szelep 

A rögzítési tartomány 75 és 

211 cm között van 
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RQZ KEREK- ÉS N ÉGYZETESBÁLA FOGÓK 

A SAPHIR RQZ bála fogók kör és négyzetes, valamint silóbálák szállítására egyaránt alkalmasak.A fogópofákat 

és az eszközt úgy tervezték, hogy megakadályozzák a fólia bálák károsodását. Mindkét oldalsó kar egymástól 

függetlenül működik a két kettős hatású hidraulikus munkahengernek köszönhetően. Mindig úgy mozgatja az 

oldalsó kart, ami nem érinti a bálákat, hogy azok ne kerüljenek a földre. Szükíthető a bálák méretére. 

A tartóbordák mozgathatóak és szilárdan rögzülnek a bálához. 

Két kettős hatású hidraulikus 
munkahenger 

A tartóbordák párhuzamos 
irányítása 

Állítható nyomástartó, 
nyomáscsökkentő szelep 

A rögzítési tartomány 500 és 
1900 mm között van 
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POG / POS ERDÉSZETI VILLÁK 

Az erdei villák lehetővé teszik a rönkök és a erdőterületen levő kisméretű fák könnyű és biztonságos rakodását. 

A csipkézett fog a POG-2 villán megakadályozza a rakomány könnyű felborulását. A POS-1 és -2 erdészeti villák 

ívelt védőburkolata tökéletes a nyít terepen való betöltést. 

Rögzítési tartomány a hidraulikus felső fogókhoz 

POG-2: kb. 200-1.200 mm 

POS-1 + POS-2: kb. 250 - 1,250 mm 

Kétoldalon fogazott villa (POG-2) 

lves védőburkolat (POS) 
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RG / RGO ERDÉSZETI FOGÓ 

A SAPHIR RG és RGO villa erdei fa és zöld hulladék szállítására alkalmas. A különösen stabil szerkezet lehetővé 

teszi a felhasználó számára, hogy ne csak egyszerű rakodási munkát végezzen, hanem durva terepen vagy az 

erdőben összenyomja vagy felvegye a fát. 

A csavaros fogak lehetővé teszik a fogasszám változtatását az eszközön és ezáltal a fogak közötti tiszta szélessé

get. A SAPHIR munkaeszközök hidraulikus fogóval vagy anélkül kaphatók. Ha a felső tárcsával (RGO) felszerelt, 

a villa két hidraulikus munkahengerrel rendelkezik a fogó hátoldalán. Ez védi a hengereket a külső hatásoktól és 

a kapcsolódó károktól. 

Robusztus cső alakú fogak 

1.050 mm 

(standard felszerelés 3 db) 

További cső fogak opcióként 

kaphatóak. 

Nagyon nagy nyitási szélesség 

155ó mm (felső fogóval) 

Két hidraulikus hengerrel 

(felső fogóval rendelkező 

kivitelnél) 
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GRZ ZÖLDHULLADÉK- ÉS GALLYFOGÓ 

11 "11 
Por 

A SAPHIR zöldhulladék és gallyfogók erdei és zöldhulladék mozgatására egyaránt alkalmasak az erdészetben és 

az önkormányzati szektorban. Az egyszerű rakodási munkák mellett a különösen robusztus konstrukció lehetővé 

teszi a felhasználók számára, hogy durva talajon vagy erdőn használják vagy vegyenek fel gallyakat. 

800 mm-es, szabványos nagy 

teherbírású fogak, opcionális 

nagy teherbírású XL 

800 mm-es nehézfogak 

(kerek, 50 mm-es profil) 

Nagyon nagy nyitási szélesség 

kb. 1,550 mm 

Az*'* tffl Yttnd6t,tsazAJi4,,tntrn ta,talrnatnt. AJ �111staban stttepl6aiat ld6Sntosan 18ül".4zsg»aua briih\� 
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EG-TANÚSÍTVÁNY NÉLKÜLI ABB SZERELŐKOSÁR 

Az EG-tanusítvány nélküli szerelökosár magánhasználatra alkalmas. A nagy felületet zárt padlóburkoalt borítja, 

mely megakadályozza a kisebb szerelöeszközök leesését. A munkafelület teherbírása 250 kg. 

Egyidejűleg legfeljebb két személy lehet a kosárban.A kiváló minőségű keményfa élvédelem időjárásálló, és védi 

a felhasználót a láncfűrészekkel végzett munka sérüléseitöl. (Jogi követelmény) 

Opcionálisan növelhető 800 
mm vagy 1200 mm 

Opcionálís védőtető a platform 
zárt térben történő hasz
nálatához 

Standard körbefutó 

élvédelemmel fa 
fűrészeléshez 

Önzáró és reteszelő ajtó 

Standard villa fog tartó 
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EG-TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ ABB 
SZERELŐ KOSÁR 

1111 
Por 

A lakossági és kereskedelmi területeken alkalmazott munkaállványok használatát a jog 2006 óta szigorúan 

szabályozza.A munkaplatform használatával kapcsolatos követelmények a 2006/42 / EK gépi irányelvben talál

hatóak. 

Az EK-hitelesítésnek köszönhetően a SAPHIR platform teljesíti az előírt típusú vizsgálat elvégzéséhez szükséges 

összes követelményt a különböző szállító járművel együtt. 

Szükséges vizsgálatok és ellenőrzések 

mint például gyorscserés adapter a vontatójárművekben, mint például a traktorok, törzscsuklós és teleszkópos 

rakodógépek, stb. 

· 3,0 m-es leesési magasságig:

Biztonságtechnikai követelmények

Az#-at.€�"1.end(t-,. tsa.zM.A,tnQflltaita/ri'!amt,.Al.átllstbn.Rl!l'ept61�14{s�nl8UhCIS!l:NaUahru1net. 

A 1\1Jl>1iij •�191\><IS,I; i<!'laJ 3-§Ylr t,nn1•1ija, �,<rut"'*°• \ISlltt trt�fg �toal; 1"1ddl<l1"1t 
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ADAP ADAPTERKERET 

Számos adaptert kínál traktorok, mezőgazdasági gépek, törzscsuklós és teleszkópos rakodók számára. 

Az előkészítés és a döntési szög optimálisan működik. Oldalszereléknél rendszerint az adapterek mechanikus 

reteszelést kapnak. 

1 . Eszköztípus kiválasztása 

Megnevezés ADAP KV 

Szerelék/elvétel Kat. U Kat. 11/111 állítható 

1 Cikksz. 391ADAPK 391ADAPKV 

1 f/db 341,N( 730,IH 

ADAP E ADAP H ADAP T 

Euro csatlakozás Telepi és homlokrakodók 2,5 Homlokrakodó és teleszkópos 

391ADAPE 

511,Nf 

t emelési kapacitásig rakodó 2,5 tonnás emelési 
teljesftményt61 

391ADAPH 391ADAPT 

758,Hf 1,148,llf 

Igény esetén különféle gyorscserélő eszközök vagy hordozóeszközök különleges kialakftása lehetséges a szállítójárműhöz történő 

rögzítéshez. 

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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GSSZ TARGONCA LAPÁT - VILLA FOG 
ÁTALAKÍTÁS 

1111 
Por 

A SAPHIR GSSZ targoncalapát a targonca villákat helyettesíti (kérjük, vegye figyelembe a fogak keresztmets

zetét). Szabadon folyó ömlesztett áruk (például burgonya, hagyma, sárgarépa, gabonafélék, műtrágyák stb.) 

mozgatására és szállítására szolgál. Különös előny, hogy a dőlésszög egy csavaros szelvény segítségével állítható. 

A terhelés súlypontja körülbelül 680 mm, az elülső méretek körülbelül 540 mm. 

Nagynyomású acélból készült, 

150 x 16 mm-es kaparóléc 

(500 HB) 

Kippwinkel-Verstellung durch 

Schraubsegment 

Szabványos kanál oldalsó rész 

élvédelemmel 

Dupla csuklós csapágy kenhető 

siklócsapágypárral 

AZ*'* Effl Ytffld61:,tsaz Áf.Á•tneni t11talmatnk . .AJ ,r1istaban sb!f'tPl6arat: ld6snk0San felül\izsgMavateröh\et, 
A.m0$iakl 'lát!Ortitasol; �a1 agya< ftn11-�1qa, Az •uk c$31Ca k�ltt trt)ilg �Inak fWldtl�zWt, 
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GSST TARGONCA KANÁL 

1:11 
Por 

A SAPHIR GSST targonca kanál a villás targoncára csatlakoztatott ömlesztett anyag hordására kialakított kanál. 

A különösen stabil kialakítás lehetővé teszi a használatát nagy terhelés esetén is. 
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Nagynyomású acélból készült, 

200 x 20 mm-es kaparóléc 

(500 HB) 

Zwei endlagengedampfte 

Hydraulikzylinder 

Nagyon alacsony 250 mm 

frontméret 
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Telepíthető villatartó adapter

hez: ISO FEM 11 (407mm) vagy 

ISO FEM 111 (508mm) 

Opciós élvédelem 

AZ k'at:Effl frttnd61:,tsaz Áf.Á,tnel'I! taftalrnaua:. AJ ,rnstaban s�6arat: ld6snk.'0$a:n tefül\izsg#atra termnet, 

A.mOszakt Vá\lOZ'titWJI: �a1 agya< ftnn.�rQa, Az •uk (.$31Ca k�ltt trt�lg �Inat rendtl�zWt, 
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VILLA FOG 

ISO FEM 11 (hossz) 

Megnevezés 

Páronkéntf kapacitás (kg), tSP 500 m[Tl 

l<;ecesztmetszet (mm) 

Okksz, 

f/A 

IFO FEM 11 (hossz) 

Megnevezés 

Pá(onkéntl kapacitás (kg), lSP 500 mm 

Keresztmetszet (mm) 

Okksz. 

t/6 

ISO FEM 111 (hossz) 

Megnevezés 

Páronkénti kapacitás (kg), LSP 500 mm 

Keresztmetszet (mm) 

Cikksz. 

€/db 

A SAPHIR villák teljes pofilja ipari minőségű kovácsolt 

anyag. 

A villás targonca szabványának meghatározása: 

A villatartó magassága (felső él az alsó élhez) 

150 FEM 11 = 407 mm és ISO FEM 111 = 508 mm 

1]_ 

Villafogak 900 Villafogak Villafogak Villafogak 
mm 

1,500 

80x40 

391080400900 

230,11( 

Villafogak 
900mm 

2,500 

100 X 40 

391100400900 

251,11( 

Villafogak 
1000 mm 

3,500 

100 X 50 

391100501 OOO 

3Nil0f 

1000 mm 1100 mm 1200 mm 

1.500 1.500 1.500 

sox 40 sox 4Q 80x 40 

391080401000 391080401100 391080401200 

235,Nt 241,N( 250,11( 

Villafogak Villafogak Villafogak Villafogak 
1000 mm 1100 mm 1200 mm 1300 mm 

2.500 2.500 2.500 2.500 

100 X 40 100 X 40 100 X 40 100 X 40 

391100401000 391100401100 391100401200 391100401300 

211,Nt 271,H( 211,H( 290,11( 

Villafogak Villafogak Villafogak 
1200 mm 1200 mm 1200 mm 

3,500 4,500 6,000 

100 it 50 120 X 50 BOx 60 

391100501200 391120501200 391140501200 

325,tl( Jlt,N< '10,Hf 

•l•tt J, t.111'f,s'ldti� éJall.fA-1 ntm ltll,,"1UU.: AtJ1!1�1M4A �jpil\ll*" ldM1i0Ull k!lnl'd�lmt.\t!!Oll,eL: 

4"�,i,U>'ái«lll<llWf<li9il•'1sr"'1ni;nli,.,.,-t .... tl:l<li1t111Mlf�inai,lll1d�kllllt, 
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