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V zemědělské praxi se jeví 18-ti tunový přívěs jako 
jedno z nejhospodárnějších a nejflexibilnějších řešení 
kombinované dopravy. Při stále větších výkonech 
sklízecích strojů jsou zapotřebí stále větší přepravní 
kapacity. Současně je třeba umožnit dosažení 
vysokých přepravních rychlostí, kterými musí 
disponovat tahač a přívěs. Tento trend jsme včas 
rozpoznali a specializovali se jako jedni z prvních v 
oboru na rychlou dopravní techniku. Agroliner 
poskytuje díky mimořádné stabilitě za jízdy řidiči 
velkou míru důvěry a bezpečnosti.

Nejlepší materiál je pro Vás dlouhodobě 
nejvýhodnější.
danou životnost můžou zaručit jen prvotřídní 
součástky. Naše zkušenosti nás v průběhu 
desetiletí naučily, že těchto požadavků 
dosáhneme jen s vysokou kvalitou součástek.

Třístranný sklápěč
HKD 302 / TKD302

Tisíckrát prověřeno.
Moderní podvozková technika umožňuje jízdu 
jako na kolejích.

Použitím vysoce hodnotných materiálů mohla být 
snížena vlastní váha a tím zvýšena užitečná 
nosnost, aniž to ubralo na robustnosti. Vyššími 
přepravními objemy můžete rozhodně snížit 
náklady na naftu a mzdy.
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Vyvážené sladění mezi stabilním podvozkem a 
optimálně vypočítaným bodem sklápění zaručuje 
vysokou stabilitu při sklápění. Ochrana proti 
přetížení pro parabolické odpružení na zadní 
nápravě přináší dostatečnou bezpečnost u špatně 
nebo jednostranně sklouzavého nákladu při 
zadním sklápění. Sklápěč má kloubově zavěšený 
teleskopický válec s vysokou rezervou výkonu. Při 
sklápění dozadu se dosáhne úhlu sklápění přes 
50°. Dosedací plochy z plné pryže absorbují 
nepříjemné nárazy během jízdy, tlumí hluky korby 
a tím šetří celý podvozek vozidla.

je ergonomická a poskytuje 
díky ochrannému zabradlí s 
výstupním žebříkem vysokou 
bezpečnost. Pohodlný nástup 
a výstup pro jednoduchou 
kontrolu a manipulaci se 
shrnovací plachtou, která 
umožňuje zakrytí nákladního 
prostoru.

Ochrana proti podjetí a 
závěsné zařízení
Světla a SPZ jsou 
chráněné v zadním 
nárazníku. Může zde být i 
závěsné zařízení pro 
připojení druhého přívěsu.

Nejlepší kvalita.
A to v základní výbavě.
Třístranný sklápěč, maximální výkon při 
nejvyšší stabilitě.

Lávka s ochranným 
zábradlím
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Dálkové odjištění
k bezpečnému a 
konfortnímu otevření 
bočnice.

Individuální
konfigurace

Volitelná výbava 
nástavby

Bočnicový systém

Automatické 
odblokování zadního 
čela
se otevře mechanicky při 
sklápění dozadu. Zdvih a 
přední sklon výkyvného 
ložiska zajistí, že zadní 
čelo se odblokuje při 
vyklápění a při spuštění 
korby do horizontální 
polohy a také po 
dosednutí rohů čela do 
správně polohy může 
následovat opět 
zablokování.

Odnímatelné prodloužení 
podlahy pro vyklápění 
dozadu se stejnou šířkou 
jako korba.

Tlumící plachta se speciálním hliníkovým 
rámem a výměnným 
robustním gumovým 
těsněním zaručuje 
"řepkotěsnost" nástavby a 
současně lehce 
otevíratelné bočnice. Přišli 
jsme s revolučním 
řešením bočnic, které 
můžou být vyrobeny z 
vícevrstvých desek 
odolných proti špatnému 
počasí nebo hliníkových 
profilovaných desek.

je efektivní pomůcka pro 
šetrné nakládání brambor. 
Přes napnuté pružné lano 
s přibívajícím nákladem je 
hloubka nakládání 
efektivně redukována.
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Jako první v oboru jsme 
nabídli našim zákazníkům 
portálovou systém 
otevírání bočnic do stran 
pro pohodlné nakládání 
paletovaného nebo jiného 
materiálu. Portálový 
systém je možné dodat 
jak pro zadní čelo, tak i 
pro bočnice. Kyvadlová 
funkce bočnic zůstává 
samozřejmě zachována. 
Nejnovější provedení 
tohoto systému je 
snadnější pro obsluhu.

Volitelné 
lakování

Plastové blatníky
Různé lakování a 
reklamní nápisy dle 
vašeho výběru rádi 
uděláme.

V detailu
Odklopné středové 
sloupky Alternativní 

pneumatikyPomocí páčky uvolníte 
středový sloupek a poté 
ho můžete pohodlně 
odklopit a vysunout.

Bočnice pro 
šetrnější překládku Šetrnost k půdě
Abychom výšku pádu 
při překládce brambor 
efektivně snížili, 
vyvinuli jsme speciální 
bočnici. Ta se zajišťuje 
dvěma podélnými 
pákovými uzávěry a 
může se celá rychle 
odklopit a zavřít ruční 
pumpou.

díky nízkotlakým 
kolám. Výberte si ze 
široké nabídky 
diagonálních a 
radiálních pneumatik.

Ochrana proti 
Světla a SPZ jsou 
chráněné nad 
nárazníkem. Může zde 
být i závěsné zařízení, 
ochranná mřížka 
zadního osvětlení atd.

Portálový systém

Překládací lišta

Volitelná výbava 
podvozku

Kyvadlové bočnice bez 
středového sloupku.

Vodorovně dělené 
bočnice
během vyklápění 
redukuje tlak a světlou 
výšku vykládaného 
materiálu. Počítač kilometrů

Okénko se 
šoupátkem a s 
výsypkou
Vélká šoupátka jsou 
lehce ovladatelná. Ve 
volitelné výbavě jsou 
až 3 v zadním čele. Tažná oj ve tvaru Y

pro větší úhel 
zalomení, ve volitelné 
výbavě také délkově 
přestavitelná.
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Velice doporučejeme výškově nastavitelnou a
nárazy tlumící tažnou oj. Jejím prostřednictvím
se dá návěs ideálně připojit na každý tahač a
zároveň se tím šetří spojovací zařízení a rám.

Pro návěsy s centrální nápravou lze místo
sériové parabolické nápravy dodat také
výkyvnou nápravu (max. 40 km/h). Také pro
tento typ vozidla lze použít řízenou nápravu.

HKD S302R

Agroliner pro 
specialisty.  Návěs s centrální nápravou TKD302

Chtěli byste také Vaše vozidlo využívat ke
zcela speciálním účelům? Pak nám sdělte
Vaše požadavky a naši zkušení konstruktéři
najdou vhodné řešení.

Návěs s centrální nápravou - smysluplná
alternativa 

Kompost nebo siláž?
Špatně výsypný materiál může být
bezproblémově vyložen s naším
zvláštním modelem s hydraulicky
výklopnou bočnicí. Třístranné
sklápění pro suť a podobně přesto i
přitomto provedení ponecháváme.

Návěsy nabízejí zajímavou alternativu k
přívěsům s točnou. Přenos zatížení na tahač a
nepřítomnost točny se pozitivně projeví na
stabilitě jízdy a trakci tahače. To platí
obzvláště v soupravě s druhým přívěsem s
točnou. Snadná manévrovatelnost v sólovém
provozu a vysoká stabilita při sklápění jsou
obvzvlášť předností.

Dodáváme samozřejmě také v
tandemovém provedení.

HKD S302
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Rychlý a pohotový 
servis.

Ocelové bočnice s pryžovým těsněním
je zachováno i u našich zvláštních modelů S našim 100% servisem se snažíme pokrýt

maximální spektrum obsluhy, údržby a opravy.
Provádíme opravy rámu dle vyhodnocení technika,
geometrie vozidla nebo přezkoušení brzd provádíme
u nás. Samozřejmě dle Vašeho přání provádíme také
opravy na místě Vámi určeném. Nakonec díky našim
partnerům máme servisní pokrytí všech krajů České
republiky i Slovenska.   

s celkovou hmotností od 12 - 18 tun.

HKD 250 - 16 tun celková hmotnost (dále
jsou tyto sklápěče také vyráběny s celkovou
hmotností 12 a 14 tun - vizuálně jsou
podobné jako HKD 250).

HKD 290 - 18 tun celková hmotnost

Naše cesta k Vám.
Na zvláštních vozidlech bude Váš agroliner bleskově
dovezen a ihned připraven k nasazení.

Přesvědčte se sami o naší výkonnosti. Těšíme se na
Vaši návštěvu v Agroliner centru v Roudnici nad
Labem, kde Vás budeme rádi informovat přímo na
místě.



 

na které se můžete spolehnout.
Agroliner - užitková vozidla,

 e-mail: info@agrotrac.cz, web: www.agrotrac.cz

 Mob: +420 602 424 000, +420 603 837 716
 Tel: +420 416 814 018, Fax:+420 416 814 139

Technická data jakož i základní a příplatková
provedení jsou uvedena v aktuálním ceníku.
Vyobrazena jsou vozidla se zvláštní výbavou.

V zájmu našich zákazníků naše výrobky stále
zdokonalujeme. Proto si vyhrazujeme právo,
že budeme modifikace bez předchozího
upozornění zapracovávat do běžící výroby

                                         spol. s r. o.
 413 01 Roudnice n. L., Terezínská 1359


