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A Zuidberg családi vállalkozás 1982 óta vezető szerepet tölt be  

világszerte a frontfüggesztések és  TLT-rendszerek területén. A 

mérnöki munka, a gyártás, az értékesítés és a szolgáltatások 

100% -ban saját kezelésük alatt, egy helyen történik. A tudás és 

a tapasztalatok legoptimálisabb felhasználása teszi lehetővé a  

világpiac vezető pozíciójának fenntartását.

A Zuidberg tömbsúlyai  ideálisak a legtöbb traktortípushoz, 

és tömörségükkel, kialakításukkal és 

multifunkcionalitásukkal kitűnnek a versenytársak közül.

Biztonság menet közben
Látni és látszani a forgalomban, különösen, ha a 

mezőgazdasági járművekről van szó. Ezek szélesek, nehezek 

és gyakran lassabb sebességgel haladnak, mint a forgalom 

többi résztvevője.

A Zuidberg ráfutás elleni védelem egység f rontsúlyt és  

biztonságot is kínálnak egyben. Nemcsak a jobb 

láthatóságot biztosítja, hanem csökkenti az esetleges 

ütközési károkat is, mivel a traktor orr részét illetve 

kerekeit is megvédi a sérülésektől.

Tapasztalja meg 
az előnyeit a 
gyakorlatban



Frontsúlyok

Súly

kg

Magasság           Szélesség
 (mm)  (mm)

Mélység a 

függesztő

pontig (mm)

Mélység

teljes

800 kg 575 1080 250 843

• karcsú kivitel

• targoncával könnyen mozgatható
Beton 
Tömbsúly- 800 kg

Súly Magasság (mm) Szélesség (mm) Mélység (mm)

850 kg 400 1100 350

1400 kg 510 1100 350

• Beágyazott tartókeret a maximális
biztonság érdekében

• Nagyon kompakt kialakítás a nagy sűrűségű
acélnak köszönhetően

Acél öntvény
Tömbsúlyok - 850 - 1400 kg



Súly Magasság (mm) Szélesség (mm) Mélység (mm)

600 kg 400 995 395

800 kg 400 1112 400

1450 kg 500 1170 500

• Két felfogatási helyzet a maximális
rugalmasság érdekében

• A csap  rögzítési mód a maximális
megbízhatóság érdekében

• Biztonság a CTIF szabványnak megfelelően

Kombinálja az alap-acél súlyát további modulokkal, 

hogy megkapja az alábbi súlyokat.

• 1000 kg

• 1200 kg

• 1400 kg

• 1850 kg

• 2050 kg

• 2250 kg

• 2450 kg

• 2850 kg

Moduláris acélöntvény 
600 kg

800 kg

1450 kg



Súly-tartozékok

• A 850 kg és 1400 kg
Standard acél súlyokhoz

• Lehetővé teszi további eszközök vagy front- 
súlyok felszerelését

• Max. teherbírás 2000 kg

Eszközhordozó keret 
standard acél súlyokhoz

• Ideális kisebb igénybevételhez

• Szabvány traktor-súlytartó

• A méret, az alak és a kapacitás a traktor
típusokhoz igazodik

Orrsúlytartó * 
Acél

*
A súlytartók a front-függesztések egy speiális területe.        
A méretekről, a súlyról vagy a színről további 
információért forduljon kereskedőjéhez.



Biztonsági 
kombinációk

Súly Magasság (mm) Szélesség (mm) Mélység (mm)

200 kg 925 2950 (max) 287

1000 kg 405 2950 (max) 405

1600 kg 411 2950 (max) 544

Súly Magasság (mm) Szélesség (mm) Mélység (mm)

200 kg hoz 

600 kg

925 2950 (max) 310

• Növeli a láthatóságot az úton

• Csökkenti az ütközési energiát

• Opcionálisan LED-es lámpákkal

• Egyedi keretszínekkel is rendelhető

• Elősegíti a közúti biztonságot

• Egyedi színek ben is

Ráfutás elleni védelem 
Acél - 200, 1000 és 1600 kg

Kombinációk
Bővítő súlyok
Csak a 200 kg-os aláfutás elleni védelemmel együtt kapható



Cikkszámok

  Fekete AGCO szürke CLAAS szürke JD zöldTermékek:

Beton tömbsúlyok - 800 kg 2007494 X X X

Acél tömbsúlyok - 850 kg 9002369 9002366 9002367 9002368

Acél tömbsúlyok  - 1400 kg 9002373 9002370 9002371 9002372

Acél tömbsúlyok  - 600 kg (alap súly) 9002377 9002374 9002375 9002376

Acél tömbsúlyok - 800 kg (alap súly) 9002369 9002366 9002367 9002368

Acél tömbsúlyok - 1450 kg (alap súly) 9002373 9002370 9002371 9002372

Acél tömbsúlyok - 1000 kg (600 kg alap súly + 400 kg-a) 9002413 9002410 9002411 9002412

Acél tömbsúlyok - 1200 kg (600 kg alap súly+ 600 kg-a) 9002421 9002418 9002419 9002420

Acél tömbsúlyok - 1200 kg (800 kg alap súly+ 400 kg-a) 9002429 9002426 9002427 9002428

Acél tömbsúlyok- 1400 kg (800 kg alap súly + 600 kg-a) 9002433 9002430 9002431 9002432

Acél tömbsúlyok - 1850 kg (1450 kg alap súly+ 400 kg -b) 9002437 9002434 9002435 9002436

Acél tömbsúlyok - 2050 kg (1450 kg alap súly + 600 kg -b) 9002441 9002438 9002439 9002440

Acél tömbsúlyok  - 2250 kg (1450 kg alap súly + 800 kg -b) 9002445 9002442 9002443 9002444

Acél tömbsúlyok  - 2450 kg (1450 kg alap súly+ 600 kg -b + 400 kg -b) 9002449 9002446 9002447 9002448

 Acél tömbsúlyok  - 2850 kg (1450 kg alap súly+ 800 kg -b + 600 kg -b) 9002453 9002450 9002451 9002452

Eszközhordozó (+ acél tömbsúly  850 kg) 1303565 1303567 X 1303539

Eszközhordozó (+ acél tömbsúly 1400 kg) 1303564 1303566 1303538 1303538

Aláfutás elleni védelem - acél - 200 kg (alap) 1303808 1303855 1303856 1303857

Aláfutás elleni védelem - acél  - 1000 kg 1303762 1303849 1303850 1303851

Aláfutás elleni védelem - acél - 1400 kg 1303805 1303852 1303853 1303854

Bővítő súlyok az aláfutás elleni védelemhez-  Platform + 2x50 kg súly 1303881

Bővítő súlyok az aláfutás elleni védelemhez - 50 kg súly 2020304



Your Zuidberg partner:

Buitenveld 5
8307 DE Ens, die Niederlände
T +31 527 253 550
info@zuidberg.com
www.zuidberg.com

Az előnyök 
összefoglalása

Modern kialakítás, amely illeszkedik 
az  Ön traktorához

Kompakt felépítés

Beágyazott tartókeret a biztonság 
érdekében

Szilárd felső bekötés a CTIF 
szabványnak megfelelően

Rugalmasság a kombinálható 
modulok által

Különböző modellek akár beépített 
szerszámos ládákkal is

DERALAND Kft.
7400.Kaposvár, Izzó u.12/C
+3682416447
+36306853023
www.deraland.hu




