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Kezdettől fogva arra törekszünk, hogy az országban felmerülő szükségleteket minél 
szélesebb körben tudjuk kiszolgálni Európa más országaiból (Németország, Hollandia, 
Ausztria, Lengyelország) származó gépekkel és eszközökkel. Ugyanakkor ezen országok 
igényeit is igyekszünk kielégíteni, így széles körű nemzetközi tapasztalatokra tettünk szert, 
melyet igyekszünk a legteljesebb mértékben ügyfeleink szolgálatába állítani.

A piaci igényekhez alkalmazkodva kiváló minőségű, magas igényeket kielégítő, valamint 
elérhető áron kisebb földterületek megmunkálására alkalmas mezőgazdasági gépeket is 
forgalmazunk. Kínálatunk a talajmegmunkáló és betakarítógépektől kezdve, a komplett 
feldolgozó és tárházi berendezéseken keresztül a legapróbb alkatrészekre is kiterjed. 

A mezőgazdaság mellett kommunális gépek és eszközök széles termékpalettájával is 
rendelkezünk.

Arra törekszünk, hogy ügyfeleinket széleskörűen, minden igényt kielégítve tudjuk 
kiszolgálni. 

Továbbra is hűek kívánunk maradni szlogenünkhöz, miszerint 
a „Szolgáltatás a mi erősségünk!”

Szolgáltatásainkat kibővítettük, így a Pályázatírástól az átadásig intézheti ügyeit. 

Minden termék és szolgáltatás egy tető alatt. 

Nyertes közbeszerzéseink/ pályázataink megtalálhatóak honlapunkon is.
Ezekhez biztosít ideális hátteret munkatársaink megbízható és lelkes csapata, akik 
nemcsak a szükséges szakértelemmel rendelkeznek, hanem a szolgáltatásban 
elengedhetetlen odaadással is. Ismerkedjen meg velünk, jöjjön el hozzánk személyesen, 
vagy kérjen tőlünk ajánlatot, információt, és győződjön meg róla, hogy nálunk az ár-érték 
összhangban van!
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A képek illusztrációk.



A bálafogóval szalma-, széna- és szilázs bála szállítható. A bálafogó egy teleszkóppal rendelkezik. A karok lebegő 
módon működnek, így a nyitó és záró folyamat külön-külön sebességgel zajlik, ez lehetővé teszi a bálafogó 
kigördülését a bálarakásból a szomszéd bálák megsértése nélkül.
Robusztus és pontosan kialakított fogókonstrukció biztosítja a befóliázott bálák biztonságos szállítását.
EURO/SMS rögzítési lehetőség
Tartós porlakk bevonat.
Típus M.e. Bálafogó
Szélesség mm 1420
Teherbírás kg 600
Súly                 kg            183
Bálaméret Ø 100-1400

Robusztus kivitelű kanál ömlesztett áruhoz, munkaszélessége: 1,2 m – 2,4 m.
Merev szerkezetét középső és oldalsó kiegészítő bordázat valamint hosszanti merevítő gerenda erősíti. Különös figyelmet 
fordítottak az él elkészítésének precíziós pontosságára. Az él kopásálló anyagból készült.
EURO/SMS rögzítési lehetőség.
Tartós porlakk bevonat.
Típus M.e. Kanál
Szélesség mm 1200 1500 1800 2000 2200 2400
Befogadó képesség m3 0,38 0,48 0,57 0,64 0,7 0,76
Súly                kg           144 164 194 207 225 243
Teherbírás kg 650 800 950 1050 1150 1300

A Krokodil kisméretű anyag vagy részben folyékony trágya szállítására alkalmas. Robusztus kivitelű markolókanál ömlesztett áruhoz, 
munkaszélessége: 1,5 m – 1,8 m.
Merev szerkezetét középső és oldalsó kiegészítő bordázat valamint hosszanti merevítő gerenda erősíti. Különös figyelmet fordítottak a 
szerkezethez hegesztett él elkészítésének precíziós pontosságára.
A megfelelő anyagszorítás érdekében két nagy teljesítményű hidraulikus teleszkóp került alkalmazásra. A kovácsolt villa nagyon tartós.
EURO/SMS rögzítési lehetőség.
Tartós porfesték bevonat.
Típus M.e. Markolóvilla
Szélesség mm 1500 1800
Teherbírás kg 800 950
Súly kg 300 335
Villafogók közötti távolság mm 290 250
Befogadó képesség m3 0,77 0,92

A raklapvilla a raklapok gyors és biztonságos szállításához szolgál. A munkaszélesség szabályozási lehetősége a gép sokoldalúságát szolgálja. 
A villák speciális rugósacélból készültek,amelyeket gyártás során ívelik, ami nagy tartósságot és hosszú élettartamot biztosít.
EURO/SMS rögzítési lehetőség.
Tartós porlakk bevonat.
Típus M.e. Raklapvilla
Hosszúság mm 1200
Szélesség mm 1400
Teherbírás kg  800
Súly                 kg  195
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