
Abb. 601

Abb. 602 Abb. 603

Abb. 604 Abb. 605
Vidle na siláž, objem 1,7 - 2,5 m³, 
šířka 1,7 - 2,5 m

Těžká lžíce, objem 1,05 - 1,85 m³, 
šířka 1,6 - 2,8 m, lze doobjednat 
vyměnitelný břit nebo zuby

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lehká lžíce na zrnité komodity, objem 1,00 - 4,90 m³, šířka 1,6 - 3,0 m, nosnost 
900kg/m³

Vidle na senáž, šířka 1,5 - 2,5 m

Vidle na siláž, objem 2,75 - 3,75 
m³, šířka 1,6 - 2,4 m, lze 
doobjednat výtlačné čelo

PRO TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY 

A KOLOVÉ NAKLADAČE



Abb. 606 Abb. 607

Abb. 608 Abb. 609

Abb. 610
1) Nosič se špicí na rám (délka špice 1,1 - 1,4 m)
2) Nosič s kulatinou na rám (délka kulatiny 1,2 m)
3) Hydraulické kleště na rám (min. průměr ca. 500 mm)
4) Rameno s nosnými háky Big-Bag vaků na rám (nosnost 500 kg)

Multifunkční lžíce s přidržovákem 
a odnímat. boky, objem 1,13 - 1,70 
m³, šířka 1,6 - 2,4 m

Nahrnovač s nástavcem a 
pryžovou lištou, šířka 2,2 - 3 m

Vysokovýklopná lžíce, objem ca. 
0,95 - 5,1 m³, šířka 1,4 - 3 m, lze 
doobjednat vyměnitelný břit

Paletové vidle s rámem (boční 
posuv) s nosností 2,5 - 3,5 t, šířka 
rámu 1,2 m, délka vidlí 0,9 - 1,8 m, 
lze doobjednat nástavce na vidle a 
hydr. boční posuv



Abb. 611 Abb. 612

Abb. 613 Abb. 614

Abb. 615 Abb. 616

Vidle na hranaté balíky s nosností 
1,2 - 3 t, délka špicí 1,1 m, lze 
doobjednat výtlačné čelo

Nosný rám na paletové vidle a 
ostatní s nosností 2,5 - 4,5 t, šířka 
1,2 m

Otočné paletové vidle s nosností 
2,5 - 3,5 t, šířka rámu 1,2 m, délka 
vidlí 1,1 m

Kleště na kulaté a hranaté balíky s 
nosností max. 1,5 t, velikost balíků 
1 - 2 m

Drápakový nosič hranatých balíků Lžíce na siláž s přidržovákem typ 
"S", objem 0,84 - 2,80 m³, šířka 
1,65 - 2,4 m, lze doobjednat 
vyměnitelný břit



Abb. 617 Abb. 618

Abb. 619 Abb. 620

Abb. 621 Abb. 622

Lžíce na siláž s přidržovákem typ 
"A", objem 1,3 - 2,2 m³, šířka 1,6 - 
2,8 m

Lžíce na siláž s přidržovákem typ 
"AS", objem 0,91 - 1,62 m³, šířka 
1,6 - 2,8 m, lze doobjednat druhé 
boční špice

Lžíce na siláž s přidržovákem typ 
"A XL",objem  2,2 - 2,8 m³, šířka 
2,2 - 2,8 m, lze doobjednat 
vyměnitelný břit a plné boky

Lžíce na siláž s přidržovákem typ 
"A XXL", objem 3,45 - 4 m³, šířka 
2,4 - 2,8 m, lze doobjednat 
vyměnitelný břit

Vidle na siláž s vykusovačem typ 
"A", objem 1 - 1,54 m³, šířka 1,57 - 
2,41 m, lze vybrat ze tří břitů

Vidle na siláž s vykusovačem typ 
"C", objem  1,4 - 1,78 m³, šířka 
1,57 - 1,99 m, lze vybrat ze tří břitů



Abb. 623 Abb. 624

Abb. 625 Abb. 626

Abb. 627 Abb. 628

Senážní vidle, šířka 2,42 - 3,54 m, 
lze doobjednat výtlačné čelo bez 
bočních špic a přidržovák

Senážní vidle hydraulicky sklopné, 
šířka 4,25 - 5,25 m

Vidle na klestí, objem 1,8 m³,  
šířka 2 m (3 - 7 špicí, s 
přidržovákem nebo bez)

Vidle na siláž s vykusovačem typ 
"B", objem 1,94 - 3,2 m³, šířka 1,57 
- 2,62 m, lze vybrat ze tří břitů a 
doobjednat výtlačné čelo

Kleště na kmeny s nosností 2,5 t, 
šířka 1,45 m

Kleště na kmeny s nosností 2,5 t, 
šířka 1,45 m



Abb. 629 Abb. 630

Abb. 631 Abb. 632

Abb. 633 Abb. 634

Lžíce na řepu, objem 0,9 - 2,6 m³, 
šířka 1,8 - 2,6 m

Lžíce na brambory, objem 0,9 - 2,2 
m³, šířka 1,8 - 2,6 m

Lžíce na kamení, objem 0,58 - 0,9 
m³, šířka 1,6 - 2,5 m

Víceúčelová lžíce 4 v 1, objem 0,55 
- 0,95 m³, šířka 1,6 - 2,5 m

Lžíce s přidržovákem a zuby, 
objem 0,9 - 1,35 m³, šířka 1,6 - 2,4 
m

Multifunkční lžíce s přidržovákem 
a odnímatelnými boky, objem 1,47 -
2,38 m³, šířka 1,6 - 2,6 m, lze 
doobjednat břit na přidržovák



Abb. 635 Abb. 636

Abb. 637 Abb. 638

Abb. 639 Abb. 640
Pracovní plošina typ "BLA I", 
nosnost 250 kg, šířka 1,3 m, lze 
doobjednat nástavec nebo 
zdvihové zařízení

Lehká lžíce s přidržovákem, objem 
2,6 - 3,6 m³, šířka 2 - 2,6 m

Hydraulický roztahovací nosič 
žoků nebo kulatých balíků, 
nosnost 1,5 t

Jeřábové rameno na paletové 
vidle, nosnost 3,2 t

Jeřábové rameno, nosnost 3,2 t, 
délka 0 - 2 m

Pracovní plošina typ "BLA II", 
nosnost 250 kg, šířka 2,4 m



Abb. 641 Abb. 642

Abb. 643 Abb. 646

Abb. 647 Abb. 648

Mob: 602 424 000, 603 837 716, Tel: 416 814 018, E-mail: prodej@agrotrac.cz
Prodej a servis zemědělské techniky

Specialista na dopravu a manipulaci
AGROTRAC spol. s r.o., 41301 Roudnice nad Labem, Terezínská 1359

Adaptérový rám - z JCB nástavby 
na Euro-rychlovýměný systém

Adaptérový rám - z JCB nástavby 
na tříbodový závěs kat. I. (750 
mm), kat. II. (850 mm) nebo kat. III. 
(950 mm)

Adaptérový rám - z JCB nástavby 
na John Deere nebo jiné nástavby 
(tel. nebo kol. nakl.)

Sněhová radlice s naklápěním - 
35°, šířka 2 - 3,2 m, pracovní záběr 
1,7 - 2,7 m, lze doobjednat gumový 
břit

Pracovní plošina typ "BLA III", 
nosnost 480 kg, šířka 2,4 m

Sněhová radlice s hydr. nakláp. - 
35°, šířka 2 - 3,2 m, pracovní záběr 
1,7 - 2,7 m, lze doobjednat gumový 
břit, ochranná plachta a obrysová 
světla


