
Vysokovýkonný partner v logistike žatvy

> Vysoká účinnosť

> Minimalizovaný tlak na pôdu

> Optimálny výkon

> Možnosť vyprázdnenia zvyškov
po celej dĺžke zásobníka

Prekladacie vozy

Zvýšte výkon Vášho

kombajnu o 30%



Zvýšte
- Vašu účinnosť

- Rýchlosť zberu

- Transportný výkon

Znížte
- Prestoje kombajnu

- Náklady na zber

- Tlak na pôdu

Prekladacie vozy
 Vysokovýkonný partner v logistike žatvy

Súčasný trend vo fungovaní stredných 
a veľkých podnikoch a podnikoch 
poskytujúcich služby v poľnohospodárstve 
je zameraný na menší počet 
vysokovýkonnej techniky schopnej pokryť 
špičky vo výrobe. 
Hospodárnosť žatvy je možné dosiahnuť 
iba optimalizáciou celého procesu od 
kosenia až po prepravu komodity. 
Špeciálne pri zbere ale aj preprave osiva 
a hnojiva Vám ponúka Gustrower 
transportné a prekladacie vozy – GTU 
s optimálnym pomerom cena/výkon 
a komplexné riešenie reťazca logistiky pri 
minimalizácii tlaku na pôdu. 
Úspora nákladov je dosiahnuteľná od 
obhospodarovanej výmery 200 hektárov. 

Okrem obilovín je možné prepravovať 
a prekladať aj ostatné produkty ako 
hnojivá, repka, kukurica a osivá. Vďaka 
tomu môžeme dosiahnuť vysoký stupeň 
vyťaženia súpravy s prekladacím vozom.



Smart Farming

Výhody:
 

» AEF certi�kované ISOBUS ovládanie celého prekladacieho voza
 

» Task – Controll počítač predstavuje spojovací článok medzi Farm – Management
systémom a prekladacím vozom

 
Presná dokumentácia a zhrnutie výnosov ako aj aktuálna vlhkosť komodity
v prekladacom voze sú merané a poskytujú nezávislé výsledky od použitej
zberacej techniky

»

 

» Bezchybná dokumentácia transportných ciest ako aj nakládky a vykládky
 

» Využitia a dodržanie maximálnych nosností ostatných prepravných vozidiel
v následnosti operácií 

» Možnosť priameho zaradenia mokrých a suchých šarží jednotlivých komodít 

» Automatická dokumentácia umožňuje maximálnu transparentnosť procesu
sledovania nákladu

 

MEMBER OF

AEF Zerti�zierte ISOBUS Lösungen ermöglichen 
reibungslosen Praxiseinsatz

Odstraňovanie zvyškového množstva resp. 

čistenie je možné cez manuálne otvárateľný 

poklop pod šnekom a umožňuje 

bezproblémové čistenie po celej dĺžke 

zásobníka. Dve ďalšie čistiace poklopy sa 

Smart Farming systém pozostáva z troch 

častí z manažmentu komodity, ovládania 

stroja a dátového manažmentu. 

Pomocou systému je možné presne 

sledovať činnosť aj polohu stroja, 

analyzovať pomocou senzorov 

prevádzkové parametre ako aj lokálne 

špeci�cké informácie. 

Široké kolesá zabezpečujú optimálny tlak 

na pôdu, vysoký jazdný komfort a nižšiu 

spotrebu paliva na traktore. 

Vysoká výpustná výška až 4,80m 

umožňuje vypúšťanie aj na svahu, na 

vysoké prepravné prostriedky alebo 

prekladanie do vagónov.

nachádzajú pod nohou vyprázdňovacieho 

šneku. Nastavenie prekladaného objemu je 

ovládané hydraulicky. Pod horizontálnym 

šnekom sa nachádzajú ďalšie dva otvory. 



Typy prekladacích vozov:

Príplatková výbava:

Rolovacia plachta (základná výbava)Napínanie pružínDeliaca stena v kombinácii 
so Smartfarming

Váhový systém

GTU 21 GTU 25 GTU 36

Objem zásobníka 21 m³ 25 m³ 36 m³

Možnosť zvýšenia objemu zásobníka na 28 m³ 40 m³

Výkon prekladania (v závislosti od komodity)
až do

12 m³/min  12 m³/min 15 m³/ min

Rozmery zásobníka:  - Dĺžka                                                                  
                                         - Šírka

5000 mm            
2500 mm

5200 mm            
2500 mm

7800 mm
2500 mm 

Plniaca výška (výška bočných stien)
Plniaca výška so zvýšeným zásobníkom

 3190 mm 3450 mm
3690 mm

3460 mm
3690 mm

Max. výška prekladania 4720 mm 4800 mm 4750 mm

Pohon šneku cez kardán 540 alebo 1000 ot./min. áno áno áno

Priemer vykladacieho šneku 450 mm 450 mm 530 mm

Priemer spodného šneku 350 mm 350 mm 400 mm

Odporúčaný výkon traktora 110 kW / 150 PS 132 kW / 180 PS 162 kW / 220 PS

Vyprázdňovanie zbytkového množstva po
celej dĺžke zásobnika

áno áno áno

Podvozok jednonápravový Tandem, 
odpružený, 

vzadu riaditeľný

Tridem, odpružený,
 1. a 3. riaditeľná

Pripojenie spodné spodné Spodné, odpružené

Vzduchotlakové brzdy a parkovacia brzda áno áno áno

Pneumatiky 800/65 R32 650/65-30,5 650/65-30,5

Prípustná  celková hmotnosť 13000 kg 23000 kg 33000 kg

Tel.: +49(0)3843/2175-0

Fax: +49(0)3843/2175-175

info@gmb-guestrower.de

www.gmb-guestrower.de

GMB Güstrower Maschinenbau GmH

Glasewitzer Chaussee 30

D 18273 Güstrow

Flexibilné vykladanie pri plnení sejacích 

strojov alebo rozmetadiel – svetlo na mieste 

prekladania – kamera na sledovanie naplnenia 

zásobníka – váhový systém – tlačiareň pre 

váhový systém – rýchlosť 40 km/h - nadstavby 

zásobníka – hydraulicky odpružené ojo – 

hydraulická odstavná noha

TEAM AGRO s.r.o.
 

Komárnanská cesta 21ˇ
 +421 (0)915 408 048
 karsay@teamagro.sk

www.teamagro.sk


