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TYTAN NOWy ŁADOWACZ

Nowa zabudowa 
New desigN of top coupler

FaSTER (opcja - opTIoN)

RozdzIElacz NImco/boNdIolI
z funkcją pływającą (standard)
NiMco/BoNdioli directioNal coNtrol valves
with floatiNg fuNctioN (staNdard)

amortyzator (opcja)
shock aBsorBiNg systeM (optioN)

bEzSmaRowNE TulEjkI (STaNdaRd)
NoN-luBricious plastic piNs

(iglidur g - used iN aircraft) staNdard

ElEkTRozawÓR NImco/boNdIolI (STaNdaRd)
iN staNdard NiMco/BoNdioli electrovalve

Wyszczególnienie
descriptioN

Jednostka
uNit Mt-01 Mini Mt-01 Mt-02 Mt-03

Typ maszyny:
Machine type:  - zawieszana 

suspended
zawieszana 
suspended

zawieszana 
suspended 

zawieszana 
suspended

sposób agregowania z ciągnikiem:
way of aggregating with a tractor - konstrukcja wsporcza

suporting construction
konstrukcja wsporcza
suporting construction

konstrukcja wsporcza
suporting construction

konstrukcja wsporcza
suporting construction

Wys. podnoszenia
Lift height mm 3220 3100  3570 3920

Masa ładowacza
loader weight kg 430 470 535 565

szacowany udźwig
Estimated lifting capacity kg 1300  1300  1600  1600

Głębokość czerpania:
digging depth mm 230  230  230  230

kąt czerpania:
digging angle:

 stopień
degree  34 43 30 43

kąt wysypu: 
dump angle:

 stopień
degree  51  58  62  58

regulacja wys. roboczej: 
adjustment of working height - hydrauliczna

hydraulic 
hydrauliczna

hydraulic 
hydrauliczna

hydraulic 
hydrauliczna

hydraulic 

Błąd poziomowania:
error in levelling: 

 stopień
degree max 3  max 3  max 3  max 3

Błąd poz. dla łyżki:
error in levelling for a bucket:

 stopień
degree  max 10  max 10  max 10  max 10

ciśnienie pracy:
operating pressure: Bar  160  160  160  160

moc ciągnika:
tractor power  kM do 80

up to 80 70-90 60-120  90-150

prędkość robocza (max.):
working speed (max): km/h 8  8 8  8

prędkość transportowa (max.):
transporting speed (max):  km/h 15 15 15 15

obsługa:
operated by: os. 1 1 1 1

poziom hałasu:
sound level: dB poniżej 70

lest than 70
poniżej 70
lest than 70

poniżej 70
lest than 70

poniżej 70
lest than 70

TYLKO U NAS!
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OsprZęt DO ŁADOWACZy/FrONt LOADErs
Chwytak do bel
BALE GRIPPER/RUNDBALLENZANGE/ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ 

Chwytak do bel
BALE GRIPPER/RUNDBALLENZANGE/ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ

Chwytak do bel  max 2100mm
BALE GRIPPER mAx 2100mm/RUNDBALLENZANGE mAx 2100mm/ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ mAx 2100mm

Chwytak do bel (St) 
BALE GRIPPER (ST)/RUNDBALLENZANGE (ST)/ГРЕЙФЕР ДЛЯ РУЛОНОВ (ST)

zakres rozpiętości do [mm]
raNge spaNs of up to [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

1800 1470 203 1 800

zakres rozpiętości do [mm]
raNge spaNs of up to [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

1700 1200 190 1 800

zakres rozpiętości do [mm]
raNge spaNs of up to [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

2100 1340 210 1 800

zakres rozpiętości do [mm]
raNge spaNs of up to [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

1600 1200 195 2 900



4 www.metal-technik.eu

Chwytak do bel proStokątnyCh
BALE GRIPPER(sqUARE BALEs)/RUNDBALLENZANGE(qUADRAt BALLEN)/ ГРЕЙФЕР ДЛЯ КВАДРАТНЫХ  ТЮКОВ

krokodyl 2-Siłowniki 
CROCODILE/DUNGZANGE/ЗАХВАТ ТИПА КРОКОДИЛ ДВА ГИДРОцИЛИНДРы

łyCho-krokodyl  (St) Zęby palone
BUCKET MULTISERVICE (ST) /GREIFSCHAUFEL (ST)/ КОВШ КРОКОДИЛ (ST)

krokodyl 1-Siłownik
CROCODILE/DUNGZANGE/ЗАХВАТ ТИПА КРОКОДИЛ

szerokość [mm]
width [MM] 1400 1600 1800 2000

wysokość całkowita [mm]/total height [MM] 890 890 890 890

masa [kG]/weight kg] 221 235 275 297

oBjętość [m3] / voluMe[M3] 0,81 0,93 1,05 1,17
dłuGość: Górne zęBy/ ilość zęBów: 
dolne zęBy/ilość zęBów [mm/szt] 

leNght of tiNes: top tiNes / Nr. of tiNes; 
BottoM tiNes / Nr. of tiNes [MM/psc.]

580/7, 
700/7

580/8, 
700/8

580/9, 
700/9

580/9, 
700/9

suma zęBów [szt] / Nr. of tiNes [psc.] 14 16 18 18
rozstaw zęBów: Górne zęBy / dolne zęBy [mm] 

tiNe spaciNg: top tiNes / BottoM tiNes [MM] 215/205 240/240 210/210 235/235

liczBa siłowników / Nr. of actuators 2 2 2 2

szerokość [mm]
width [MM] 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

wysokość całkowita [mm]
total height [MM] 915 915 915 915 915 915 915

masa [kG]/weight [kg] 287 306 325 357 380 430 512

oBjętość [m3] / voluMe[M3] 0,52 0,60 0,69 0,78 0,87 0,96 1,04

udźwiG [kG] / liftiNg [kg] 700 800 850 950 1050 1150 1250

suma zęBów [szt] / Nr. of tiNes [psc.] 5 6 6 7 7 10 10

rozstaw zęBów [mm] / tiNe spaciNg [MM] 250 250 250 250 250 250 250

liczBa siłowników / Nr. of actuators 2 2 2 2 2 2 2

dłuGość: Górne zęBy / ilość zęBów/  
dolne zęBy/ ilość zęBów [mm/szt]

leNght of tiNes: top tiNes / Nr. of tiNes; 
BottoM tiNes/ Nr. of tiNes [MM/psc.]

suma zęBów [szt]
Nr. of tiNes [pcs.]

rozstaw zęBów: 
Górne zęBy/dolne zęBy [mm] 

tiNe spaciNg: 
top tiNes/ BottoM tiNes [MM]

siłownik
actuator

580/6, 700/7 13 270/220 1

zakres rozpiętości do [mm]
raNge spaNs of up to [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

2300 1470 256 2 800

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

1500 840 215 0,7
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łyCho-krokodyl (nt) Zęby wkręCane 
BUCKET MULTISERVICE (NT)/GREIFSCHAUFEL (NT)/ КОВШ КРОКОДИЛ (NT)

łyCha walCowana do materiałów SypkiCh
BUCKEt CORRUGAtED ROLLED/sCHÜt tGUtsCHAUFEL AUsGE WALtZ/ КОВШ РИФЛЕНЫЙ ПРОКАТНЫЙ

łyCha karbowana do materiałów SypkiCh
BUCKET CORRUGATED/SCHÜTTGUTSCHAUFEL/КОВШ РИФЛЕНыЙ

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

1200 720 123 0,3

1400 720 133 0,35

1600 720 145 0,4

1800 720 156 0,45

2000 720 163 0,5

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

1200 690 121 0,3
1400 690 133 0,35
1600 690 145 0,4
1800 690 167 0,45
2000 690 176 0,5
2200 690 195 0,55
2300 690 202 0,575
2400 690 213 0,6
2500 690 225 0,625

szerokość [mm]
width [MM] 1600 1800 2000

wysokość całkowita [mm]
total height [MM] 900 900 900

masa [kG] / weight [kg] 319 352 383

oBjętość [m3] / voluMe[M3] 0,67 0,77 0,86

udźwiG [kG] / liftiNg [kg] 500 700 900

dłuGość zęBów / ilość zęBów  [mm/szt] 
leNght of tiNes/ Nr. of tiNes [MM/psc.] 700/8 700/9 700/9

rozstaw zęBów [mm] / tiNe spaciNg [MM] 190 190 215

liczBa siłowników / Nr. of actuators 2 2 2

łyCha max 
BUCKET CORRUGATED MAX/SCHÜTTGUTSCHAUFEL MAX/КОВШ-MAX

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

1800 825 247 0,8

2000 825 271 0,9

2200 825 290 1,0

2400 825 317 1,1
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widły do obornika
MANURE FORKS/DUNGGABEL/ ВИЛы ДЛЯ НАВОЗА

paleCiak
FRAME WITH PALLET FORKS/PALLETENGABEL/ ВИЛы ДЛЯ ПОДДОНОВ

widły do bel 2 Zęby
BALE SPIKE/BALLENSPIESS/ ВИЛы ДЛЯ СОЛОМы

wyCinak do kiSZonki
SILAGE CUTTER/SILAGESCHNEIDER/РЕЗАК ДЛЯ СИЛОСА

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

1200 470 140 2000

szerokość 
całkowita/ roBocza [mm]

width
total/workiNg [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

ObjętOść [M3]
voluMe [M3]

siłownik
actuator

1680 / 1580 980 500 0,9 2

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

dłuGość zęBów/ ilość zęBów  
[mm/szt] 

leNght of tiNes/ Nr. of tiNes 
[MM/psc.]

1500 720 123 650 700/7

1750 720 137 800 700/9

2000 720 148 1000 700/9

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

dłuGość zęBów/ ilość 
zęBów  [mm/szt] 

leNght of tiNes/ Nr. of tiNes 
[MM/psc.]

1200 610 57 700 700/2 

4 tuleje w StandardZie
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łyCha dunka 
BUCKET DUNKA/SCHÜTTGUTSCHAUFEL DUNKA/ КОВШ DUNKA

widły do bel 3 Zęby
BALE SPIKE/BALLENSPIESS/ ВИЛы ДЛЯ СОЛОМы

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

1800 920 325 1

2000 920 350 1,1

2200 920 370 1,2

2400 920 390 1,4

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

dłuGość zęBów/ ilość zęBów  
[mm/szt] 

leNght of tiNes/ Nr. of tiNes 
[MM/psc.]

1200 610 61 800 700/3

OsprZęt DO ŁADOWArEk tELEskOpOWyCh/
tELEsCOpIC LOADErs

łyCha Gabaryt 
BUCKET GABARYT/SCHÜTTGUTSCHAUFEL GABARYT/ КОВШ GABARYT

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

1800 1235 462 1,55

2000 1235 491 1,75

2200 1235 520 2,0

2400 1235 553 2,2

łyCha GiGant 
BUCKET GIGANT/SCHÜTTGUTSCHAUFEL GIGANT/ КОВШ GIGANT

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

2000 1240 625 2,4

2200 1240 660 2,6

2500 1240 822 3,0
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krokodyl-Standard Zęby Zetki
FORK & GRAPPLE MAX /DUNGZANGE MAX/ ЗАХВАТ ТИПА КРОКОДИЛ MAX

łyCho-krokodyl (St)
BUCKET MULTISERVICE (ST)/SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER (ST)/КОВШ - КРОКОДИЛ (ST)

łyCho-krokodyl (man)
BUCKEt mULtIsERVICE (mAN)/sCHAUFEL mIt NIEDERHALtER (mAN)/ КОВШ - КРОКОДИЛ (mAN)

wyCinak do kiSZonki
SILAGE CUTTER/SILAGESCHNEIDER/РЕЗАК ДЛЯ СИЛОСА

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

ObjętOść [M3]
voluMe [M3]

dłuGość: Górne zęBy [mm]
leNght of tiNes: top[MM]

1800 1000 357 0,95 600

2000 1000 386 1,05 600

2200 1000 430 1,15 600

2400 1000 512 1,25 600

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

dłuGość: Górne zęBy [mm]
leNght of tiNes: top[MM]

1800 915 357 0,78 1150

2000 915 386 0,87 1150

2300 915 442 1,0 1150

2500 915 483 1,08 1150

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość [m3]
voluMe [M3]

dłuGość: 
Górne zęBy / dolne zęBy [mm]

leNght of tiNes: 
top/ BottoM[MM]

2000 970 490 1,4 700/ 760,850

2200 970 520 1,55 700/ 760,850

szerokość 
całkowita/ roBocza[mm]

width
total/workiNg[MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

ObjętOść [M3]
voluMe [M3]

siłownik
actuator

1680 / 1580 980 500 0,9 2



www.metal-technik.eu 9

paleCiak
FRAME WITH PALLET FORKS/PALLETENGABEL/ ВИЛы ДЛЯ ПОДДОНОВ

szerokość [mm]
width  [MM]

wysokość całkowita [mm]
 total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

udźwiG [kG]
liftiNg [kg]

1400 510 345 3500

mieSZalnik do betonu
CONCRETE MIXER/BETONMISCHERS/ БЕТОНОМЕШАЛКА

szerokość 
całkowita/ roBocza[mm]

width
total/workiNg[MM]

wysokość całkowita [mm]
 total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

oBjętość
całkowita / roBocza[m3]

voluMe total/workiNg [M3]

2000 / 1735 975 750 0,8 / 0,5

widły do Słomy na dwie bele
STRAW FORK/GABELN FÜR STROH/ВИЛы ДЛЯ СОЛОМы НА ДВА РУЛОНы

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

udźwiG [kG]
liftiNg [kG]

dłuGość zęBów/ ilość zęBów  
[mm/szt] 

leNght of tiNes/ Nr. of tiNes 
[MM/psc.]

2380 560 183 1600 700/2 góra/top
860/4 dół/bottom

4 tuleje w StandardZie
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krokodyl 1-Siłownik
BUCKET MULTISERVICE/SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER/ЗАХВАТ ТИПА КРОКОДИЛ

łyCho-krokodyl  
BUCKET MULTISERVICE/SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER/КОВШ - КРОКОДИЛ

SZufle do ładowarek
SCHAFFER/THALER/WEIDEMANN

OsprZęt DO mINI ŁADOWArEk/mINI LOADErs

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość 
całkowita [mm] 

total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

ObjętOść [M3]
voluMe [M3]

dłuGość: Górne zęBy/ ilość zęBów: 
dolne zęBy/ilość zęBów [mm/szt] 

leNght of tiNes: top tiNes / Nr. of tiNes; 
BottoM tiNes / Nr. of tiNes [MM/psc.]

900 900 160 0,3 460/5, 700/5

1000 900 170 0,34 460/6, 700/6

1200 900 185 0,41 460/7, 700/7

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

ObjętOść [M3]
voluMe [M3]

800 810 124 0,36

900 810 130 0,4
1000 810 147 0,45

1100 810 154 0,49
1200 810 161 0,53

1300 810 170 0,58
1400 810 179 0,62

1600 810 188 0,71

szerokość [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

ObjętOść [M3]
voluMe [M3]

900 900 200 0,22

1000 900 210 0,26

1100 900 225 0,3

1200 900 240 0,34

1400 900 260 0,42

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość 
całkowita [mm] 

total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

ObjętOść [M3]
voluMe [M3]

dłuGość: Górne zęBy/ ilość zęBów: 
dolne zęBy/ilość zęBów [mm/szt] 

leNght of tiNes: top tiNes / Nr. of tiNes; 
BottoM tiNes / Nr. of tiNes [MM/psc.]

1200 900 189 0,41 460/7, 700/7

1400 900 199 0,49 460/7, 700/7

1600 900 212 0,57 460/8, 700/8

krokodyl 2-Siłowniki
BUCKET MULTISERVICE/SCHAUFEL MIT NIEDERHALTER/ ЗАХВАТ ТИПА КРОКОДИЛ
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włóka łąkowo – polowa 
MEADOW REGENERATOR/WIESENEGGE/ ВОЛОКУШКИ

ZGarniaCZ do paSZy
SCRAPER FOR FOOD/SILAGESCHIEBER/ ВОЛОКУШКА ДЛЯ ФУРАЖА

ZGarniaCZ do obornika 
MANURE SCRAPER / GUMMISCHIEBER/ВОЛОКУШКА ДЛЯ НАВОЗА

INNE AkCEsOrIA/OthEr ACCEsOrIEs 

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

1340 800 155 1

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

rozkładanie
foldiNg

3000
3-rzędowa / 3 rows 690 359 0 RĘCZNIE/maNual

3000
4-rzędowa / 4 rows 690 ok. 400 0 RĘCZNIE/maNual

4000 
3-rzędowa / 3 rows 1350 484 0 RĘCZNIE/maNual

4000 
4-rzędowa / 4 rows 1350 524 0 RĘCZNIE/maNual

5000 
3-rzędowa / 3 rows 1650 516  2 HYDRaulICZNIE

HYDRaulIC

5000
4-rzędowa / 4 rows 1650 599  2 HYDRaulICZNIE

HYDRaulIC

6000
3-rzędowa / 3 rows 2250 642  2 HYDRaulICZNIE

HYDRaulIC

6000 
4-rzędowa / 4 rows 2250 719 2 HYDRaulICZNIE

HYDRaulIC

8000
3-rzędowa / 3 rows 3290 815 2 HYDRaulICZNIE

HYDRaulIC

8000 
4-rzędowa / 4 rows 3290 882 2 HYDRaulICZNIE

HYDRaulIC

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator rozkładanie

5000 - 4-rzędowa/ 4 rows 1650 670 2 HYDRaulICZNIE
HYDRaulIC

6000 - 4-rzędowa/ 4 rows 2250 795 2 HYDRaulICZNIE
HYDRaulIC

8000 - 4-rzędowa/ 4 rows 3290 950 2 HYDRaulICZNIE
HYDRaulIC

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

1700 1000 100

2200 1000 120

2600 1000 140

włóka łąkowo – polowa (Ciężka)
MEADOW REGENERATOR/WIESENEGGE/ ВОЛОКУШКИ

ZabeZpieCZenie 
meChaniCZne
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ZGrabiarka
ROTARY RAKE/KREISELSCHWADER/ ГРАБЛИ

GłęboSZ
SUBSOILER/UNTERGRUNDLOCKERER/ ГЛУБОКОРыХЛИТЕЛЬ

Zamiatarka
SWEEPER/KEHRMASCHINE/ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

mieSZadło do GnojowiCy
SLURRY MIXER/GÜLLEMIXER/МЕШАЛКА

OPCJA

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

ilość zęBów na ramieniu
Nr. of tiNes (pcs./arM)

3500 1100 370 3

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

4200 900 120 0 lub (or) 1

5400 900 130 0 lub (or) 1

6000 900 150 0 lub (or) 1

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość całkowita [mm] 
total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

siłownik
actuator

1400 1200 ok. 325 1 lub (or) 2

1600 1200 ok.350 1 lub (or) 2

1800 1200 ok. 380 1 lub (or) 2

2000 1200 ok. 420 1 lub (or) 2

2400 1200 457 1 lub (or) 2

szerokość / zakres rozpiętości do [mm]
width / raNge spaNs of up to [MM]

wysokość 
całkowita [mm] 

total 
height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

min. zap. 
mocy [km]

MiN. tractor 
power [kM]

zabEzpIEczENIE
secure

2000/1500 1500 440 120 śrubowe/
torn off bolt
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owijarka
BALE WRAPPER/RUNDBALLENWICKELGERäTE/ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ

wał polowy
MEADOW ROLLER/WIESENWALZE/ ПРИцЕПНОЙ ВОДОНАЛИВНОЙ ГЛАДКИЙ КАТОК

GleboGryZarka
ROTAVATOR/BODENFRäSE/ПОЧВЕННыЕ ФРЕЗы 

ChwaStownik
WEEDER/HACKSTRIEGEL /ПРОПОЛОЧНАЯ БОРОНА 

roZSiewaCZ do nawoZów
FERTILIZER SOWER/DÜNGERSTREUER/ СЕЯЛКА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ

szerokość roBocza [mm]
width workiNg [MM]

średnica [mm]
diaMeter [MM]

masa Bez wody [kG]
weight withOut water [kg]

pojemność [l]
vOluMe [l]

min. zap. mocy [km]
MiN. tractor power [kM]

2700 1200 2500 3000 110

szerokość roBocza [mm]
workiNg widht [MM] 

GłęBokość roBocza max. [mm]
the Max. depth wOrking [MM] 

ilość zBęBów [l]
nuMber Of knife  [l]

min. zap. mocy [km]
MiN. tractor power [kM]

1200 160 36 20

1600 160 48 25

1800 160 54 30

2100 160 60 35

szerokość [mm]
width [MM]

masa [kG]
weight [kg]

siłownik
actuator

ilość zęBów w rzędzie [szt]
Nr. of tiNes iN rows [psc.]

6000 960 2 4

8000 1200 2 4

Szerokość [mm]
Width [mm]

średnica owijanych 
bel [mm] 

Wrapped bale  
diameter [mm]

maSa [kg] 
WeiGht [kG]

min. zap. 
mocy [km]

min. tractor 
poWer [km]

Szerokość folii [cm]
foil Width [cm]

wydajność 
[Szt/min.]

bale WrappinG times [pcs./min]

1450 120x120 450 40 50-70 1/2

szerokość  [mm]
width [MM]

wysokość 
całkowita [mm] 

total height [MM]

masa [kG] 
weight [kg]

szerokość 
wysiewu [m]

width of 
sowiNg [M]

liczBa talerzy / liczBa łopatek na 
talerzu [szt]

Nr. of spreadiNg discs/Nr. of spreadiNg 
vaNes at disc [pcs.]

pojemność [l]
voluMe [l]

1400 1000 182 12-24 2/2 600/1000
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pŁUGI
płuG hydrauliCZny - proSty
SNOW PLOW/SCHNEEPFLÜGE/CНЕЖНыЙ ОТВАЛ

płuG Składany lekki
sNOW PLOW “V” tYPE LIGHt/sCHNEEPFLÜGE “V” tYP LICHt/ CНЕЖНЫЙ ОТВАЛ - СКЛАДНОЙ ЛЁГКИЙ

płuG proSty lekki
SNOW PLOW LIGHT/SCHNEEPFLÜGE LICHT/ CНЕЖНыЙ ОТВАЛ - ЛЁГКИЙ

płuG hydrauliCZny - Składany
SNOW PLOW „V” TYPE/SCHNEEPFLÜGE „V” TYP/CНЕЖНыЙ ОТВАЛ - СКЛАДНОЙ
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2600 800 315 6 5 2

3000 800 343 6 6 2
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2600 2250 2300 920 360 6 6 2

3000 2680 2720 920 418 6 6 2
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1850 760 182 3 4 2

2080 760 189 3 4 2
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Spółka Metal-Technik jest firmą o zasięgu międzynarodowym i swoje doświadczenie w branży metalowej rozpoczęła w 2001 roku. 
Przez okres 4 lat była czołowym producentem mebli metalowych, kotew montażowych do okien oraz wyposażenia sklepów reno-
mowanych firm polskich i zagranicznych. 

Główną siedzibą w której znajduje się dział zarządzania i produkcji jest miejscowość Gałkówka w gminie Miastkowo, natomiast 
część działu produkcji usytuowana jest w Zambrowie. Spółka zatrudnia ok. 150 pracowników. Posiada własny dział konstrukcyjno-
-technologiczny. Hale produkcyjne w Gałkówce i Zambrowie wyposażone są w specjalistyczne maszyny CNC takie jak: urządzenia 
do cięcia laserowego, plazmowego, prasy dzięki którym jesteśmy w stanie produkować bardzo zaawansowane technologicznie 
produkty o wysokiej jakości.

zdobyte doświadczenie oraz zapotrzebowanie rynku pozwoliło na rozszerzenie działalności od 2007 roku o nowe produkty 
takie jak:
Ładowacz czołowy do wszystkich rodzajów ciągników do 150 KM max. udźwig do 1600 kg (w aktualnej ofercie posiadamy ponad 
200 mocowań do różnych typów ciągników), oraz osprzęt do ładowaczy czołowych, ładowarek i miniładowarek.

nasze maszyny Spełniają wymagania :
- Europejskiej Dyrektywy Maszynowej 98/37/EC oraz 2006/42/WE
- Norm zharmonizowanych EN 745
- ISO: PN - EN ISO 3834-3

The company Metal-Technik is a company with international range and his experience in the metal industry began in 2001. For a 
period of 4 years it has been a leading manufacturer of metal furniture, anchors for assembly windows and shop equipment to re-
nowned Polish and foreign companies.

Headquartered in which the management and production department is the place Gałkówka, in the municipality Miastkowo, while 
part of the production department is situated in Zambrow. The company employs approx. 150 employees. It has its own department 
of construction and manufacturing. Production in Gałkówka and Zambrów are equipped with specialized CNC machines such as 
laser cutting machines, plasma, press, so that we are able to produce highly advanced products with high quality.

The experience gained and the market demand allowed us to expand business since 2007 with new products, among other things:   
front loader  for all kinds of tractors to  150 hp  (max. lifting capacity of  1600 kg  (in current offer includes more than  200 mounts  
to different types of tractors), accessories for fron loaders, telescopic and mini loaders.

our machines meet requirements:
- European Machinery Directive 98/37 / EC and 2006/42/WE
- harmonized standards EN 745
- ISO : PN - EN ISO 3834-3



Biuro Obsługi Klienta, Zamówienia: 
tel. +48 662 004 976, zaopatrzenie@metal-technik.com

Informacja Techniczna: 
tel. +48 722 107 203, 883 379 808, 792 266 401  

technolog@metal-technik.com 
technolog1@metal-technik.com

Export: 
tel. +48 600 774 703, export@metal-technik.com 
tel. +48 795 492 779, export2@metal-technik.com

Fakturowanie:  
tel. +48 602 769 194, biuro@metal-technik.com

Księgowość: 
 tel. +48 604 943 337, ksiegowosc@metal-technik.com

Reklamacje, Logistyka, Terminy dostaw: 
tel. +48 668 873 759,  reklamacje@metal-technik.com

Serwis: 
tel. +48 668 873 813

Zakład Produkcyjny:  
18-413 Miastkowo, Gałkówka 12

Odział Produkcyjny:  
18-300 Zambrów, ul. Wojska Polskiego 27

18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 58      

tel. 602 767 306
rks3@metal-technik.com

tel. 722 107 202
dyr.handlowy@metal-technik.com

tel. 795 492 779
rks2@metal-technik.com

Zdjęcia umieszczone w katalogu mogą odbiegać od wizerunku produktu znajdującego się w sprzedaży. Oferta zawarta w katalogu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Zambrów
Gałkówka


