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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Moderntech Sp. z o.o.
09-500 Gostynin,
Gorzewo, ul. Kruk 4a ,
Poland
Contact person
SYLWIA KACZMARSKA
sylwia@moderntech.pl
Phone: sylwia@moderntech.pl
www.moderntech.pl

Description of the contract
Wygarniacz typu WG01 dokładnie wymiata obornik, liście, gałęzie oraz uschnięte
chwasty z rzędów drzew, co pozwala na utrzymanie idealnej czystości w sadzie i
budynkach inwentarskich. Maszyna jest napędzana silnikiem hydraulicznym i jest
wyposażona w bardzo wytrzymałe zgarniacze poliuretanowe. Wygarniacz
poliuretanowy nie uszkadza drzew, głowica jest umieszczona niżej, lepiej równa
kretowiska oraz nie niszczy instalacji nawadniającej. Kąt pracy wymiatacza jest
regulowany w trzech płaszczyznach, dzięki czemu istnieje gwarancja znakomitej
jakości wygarniania. Zalety: lekka i wytrzymała konstrukcja; łatwa wymiana
zgarniaczy; możliwość dopasowania mocowania do różnych maszyn mechaniczna
funkcja podnoszenia. Dane techniczne: Szerokość po złożeniu: 1900 mm Szerokość
po maksymalnym rozłożeniu 3100 mm Szerokość pola roboczego 1200 mm
Ciśnienie oleju 130 bar. Przepływ oleju 25 - 60 L Waga 80 kg. Wyposażenie
podstawowe: Mocowanie TUZ Zgarniacze poliuretanowe Wyposażenie dodatkowe:
Mocowanie na indywidualne zamówienie klienta

Supplementary information
Wygarniacz typu WG01 dokładnie wymiata obornik, liście, gałęzie oraz uschnięte
chwasty z rzędów drzew, co pozwala na utrzymanie idealnej czystości w sadzie i
budynkach inwentarskich. Maszyna jest napędzana silnikiem hydraulicznym i jest
wyposażona w bardzo wytrzymałe zgarniacze poliuretanowe. Wygarniacz
poliuretanowy nie uszkadza drzew, głowica jest umieszczona niżej, lepiej równa
kretowiska oraz nie niszczy instalacji nawadniającej. Kąt pracy wymiatacza jest
regulowany w trzech płaszczyznach, dzięki czemu istnieje gwarancja znakomitej
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jakości wygarniania. Zalety: lekka i wytrzymała konstrukcja; łatwa wymiana
zgarniaczy; możliwość dopasowania mocowania do różnych maszyn mechaniczna
funkcja podnoszenia. Dane techniczne: Szerokość po złożeniu: 1900 mm Szerokość
po maksymalnym rozłożeniu 3100 mm Szerokość pola roboczego 1200 mm
Ciśnienie oleju 130 bar. Przepływ oleju 25 - 60 L Waga 80 kg. Wyposażenie
podstawowe: Mocowanie TUZ Zgarniacze poliuretanowe Wyposażenie dodatkowe:
Mocowanie na indywidualne zamówienie klienta

CPV
Agricultural machinery
Industrial machinery
Other community, social and personal services
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Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
23.02.2020

Valid from
27.08.2019

Industries
Rolnictwo i leśnictwo
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Zboża

Purchasers from abroad
NO

5

