
 

 
 
 

Przyczepa przeładowcza ANNABURGER 
osiąga wydajność do 20 m³/min.

Przyczepy 
ANNABURGER  
- transport i logistyka



Przyczepy-wywrotki, przyczepy przeładowcze 
oraz przyczepy typu SchubMax firmy 
ANNABURGER są znane ze swojej przemyślanej, 
solidnej konstrukcji oraz z efektywności 
i niezawodności podczas pracy.
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Przyczepy-wywrotki, przyczepy przeładowcze 
oraz przyczepy typu SchubMax firmy 
ANNABURGER są znane ze swojej przemyślanej, 
solidnej konstrukcji oraz z efektywności 
i niezawodności podczas pracy.

Maszyny produkowane w niemieckim Annaburgu,  
w landzie Saksonia-Anhalt, są znane przede wszyst-
kim ze swojej stabilnej konstrukcji oraz legendarnej 
żywotności. W gospodarstwach rolnych na terenie ca-
łej Europy można po dziś dzień zobaczyć wiele maszyn 
ANNABURGER, które służą swoim właścicielom już kil-
kanaście lub nawet kilkadziesiąt lat.

Większość elementów maszyn ANNABURGER jest pro-
dukowana na miejscu, co pozwala zachować wysoką ja-
kość produktu oraz daje dużą elastyczność w zakresie 
realizacji indywidulanych potrzeb Klienta.

ANNABURGER łączy Know-how zdobywany przez lata 
praktyki z najnowocześniejszymi dostępnymi technolo-
giami. To daje efekt w postaci ogromnej efektywności 
maszyn oraz ich wytrzymałości i niezawodności.

Marka ANNABURGER to precyzyjne maszyny stworzo-
ne dla profesjonalistów. 

Nasze maszyny są stworzone do ciężkiej pracy

Przyczepy ANNABURGER służą do przewozu rzepa-
ku, zbóż, zielonek, kukurydzy, ziemniaków i buraków,  
a także ziemi, piasku i żwiru. Gospodarstwa rolne, firmy 
usługowe i logistyczne wybierają nasze maszyny wie-
dząc, że spełnią ich wymagania dotyczące profesjonal-
nej realizacji transportu produktów rolnych i nie tylko.

Maksymalna elastyczność i dopasowanie 
do indywidualnych potrzeb
• we wszystkich klasach objętości przyczepy-wywrotki są 

dostępne w dwóch wariantach: z wywrotem tylko  
do tyłu, lub z wywrotem dwustronnym - do tyłu i na bok

• specjalistyczne przyczepy do pracy na budowach:  
maszyny HardLiner z półokrągłą skrzynią wykonaną  
ze stali Hardox

• przyczepy przeładowcze o dużej objętości i wydajno-
ści, pozwalające na nieprzerwaną pracę kombajnów 
podczas żniw

• przyczepy typu SchubMax Plus – z funkcją wypychania 
(zamiast wywrotu) materiału ze skrzyni; wiele różnych 
możliwości zastosowania.

Na efektywność 
składają się: 
wydajność,
wytrzymałość 
i precyzja
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Elastyczność rozładunku:
- wywrót do tyłu i/lub na bok
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Jaką przyczepę wybrać? 
Każdy rolnik zna swoje gospodarstwo.
Usługodawca musi być gotowy 
na różnego rodzaju warunki.

Twoje żniwa + nasze maszyny  
= wydajność i gotowość na wyzwania

• możliwość zamontowania nadstawek  
i zwiększenia objętości przyczepy o 30-40%;  
dzięki takiemu rozwiązaniu można 
transportować więcej lżejszych materiałów,  
np. sieczki z traw lub z kukurydzy

• przyczepa może być wyposażona w plandekę 
chroniącą przewożone płody rolne przed  
deszczem i wiatrem: może to być standardowa 
plandeka lub plandeka typu QuickCover,  
albo też plandeka składana hydraulicznie, 
obustronna

• przyczepa jest przystosowana do transportu  
i rozładunku ziemniaków i buraków cukrowych  
– klapa tylna otwiera się odpowiednio wysoko, 
aby nie uszkodzić tworzącego się przy 
rozładunku stożka z ziemniaków/buraków;

• w przypadku załadunku ziemniaków istnieje 
możliwość doposażenia maszyny w specjalne 
płótno ochronne, które montuje się wewnątrz  
skrzyni maszyny

• wybrane modele przyczep-wywrotek mogą mieć 
wysokość burt: 1,4 m, 1,6 m lub 1,8 m

Przyczepy wywrotki 
z rozładunkiem do tyłu 
lub do tyłu i na bok
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Dop. masa całk. (techn.)  21 t
Objętość użytkowa 
z nadstawkami 500 mm  34 m3

Wymiary skrzyni  6.5 x 2.25 x 1.8 m
Zapotrzebowanie mocy  100 kW / 140 KM
Zapotrzebowanie oleju  40 l

Objętość użytkowa

27 m3

Objętość użytkowa

29 m3
Dop. masa całk. (techn.)  23 t
Objętość użytkowa 
z nadstawkami 500 mm  37 m3

Wymiary skrzyni  7.0 x 2.25 x 1.8 m
Zapotrzebowanie mocy  129 kW / 180 KM
Zapotrzebowanie oleju  46 l

Przeznaczenie maszyny oraz rodzaj podwozia:
główne kryteria przy wyborze przyczepy

Marka ANNABURGER jest znana z różnorodności 
typów i wielu indywidualnych rozwiązań technicz-
nych. Na kolejnych stronach tej broszury można 
znaleźć kompletny przegląd naszych przyczep.

Wybierz maszynę właściwą dla siebie, w zależno-
ści od funkcji, którą ma ona spełniać.

Przyczepy przeładowcze ANNABURGER mają 
bardzo dużą objętość skrzyni. Maszyny te, dzięki 

Przyczepy z podwoziem typu tandem

6 7

bardzo dużej średnicy ślimaka, charakteryzują się 
ogromną wydajnością przeładunku.

Przyczepy SchubMax Plus to idealna alternaty-
wa, kiedy wyładunek tradycyjną przyczepą jest 
utrudniony, bądź niemożliwy. Dzięki możliwości 
wyładunku poprzez wypychanie przewożonego 
materiału, zwiększa się elastyczność użytkowa-
nia tej maszyny.
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Przyczepy z podwoziem typu tridem

Objętość użytkowa

29 m3
Objętość użytkowa

32 m3
Dop. masa całk. (techn.)   33 t
Objętość użytkowa 
z nadstawkami 500 mm  41 m³
Wymiary skrzyni  7.75 x 2.25 x 1.8 m
Zapotrzebowanie mocy  150 kW / 210 KM
Zapotrzebowanie oleju  46 l

Objętość użytkowa

34 m3
Dop. masa całk. (techn.)  33 t
Objętość użytkowa 
z nadstawkami 800 mm  51 m³
Wymiary skrzyni  9.5 x 2.2 x 1.6 m
Zapotrzebowanie mocy  184 kW / 250 KM
Zapotrzebowanie oleju  61 / 78 l

Objętość użytkowa

32 m3
Dop. masa całk. (techn.)  30 t
Objętość użytkowa 
z nadstawkami 500 mm  41 m³
Wymiary skrzyni  7.75 x 2.25 x 1.8 m
Zapotrzebowanie mocy   150 kW / 210 KM
Zapotrzebowanie oleju   46 l

7
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Klasy wydajności HTS 20.12/.14 HTS 22.12/.14 HTS 29.12/.14 HTS 33.12/.14 HTS 33.12/.14

Dop. masa całk. (techn.) 21 t 23 t 30 t 33 t 33 t

Objętość użytkowa 27 m3 29 m3 32 m3 32 m3 34 m3

Objętość użytkowa z nadstawami 34 m3 37 m3 41 m3 41 m3 51 m3

Wymiary skrzyni 6,5 x 2,25 x 1,8 m 7,0 x 2,25 x 1,8 m 7,75 x 2,25 x 1,8 m 7,75 x 2,25 x 1,8 m 9,5 x 2,25 x 1,6 m 

Zapotrzebowanie mocy 140 KM 180 KM 210 KM 210 KM 250 KM

Zapotrzebowanie oleju 40 l 46 l 46 l 46 l 61/78 l

Podwozie tandem tandem tridem tridem tridem

Jakiej przyczepy potrzebujesz 
w swoim gospodarstwie?
U nas możesz skonfigurować przyczepę dostoso-
waną do potrzeb Twojego gospodarstwa lub firmy.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie objętość skrzyni 
maszyny spośród pięciu dostępnych klas objętości. 

Wszystkie przyczepy ANNABURGER charakteryzują 
się stabilną, bardzo wytrzymałą konstrukcją ramy 
oraz skrzyni, która gwarantuje wysoką żywotność  
i długie, bezproblemowe użytkowanie maszyny. 

Dodatkowo każdą maszynę można doposażyć  
w szereg elementów indywidualnego wyposażenia 
opcjonalnego.

Jesteśmy otwarci na dostosowanie zamawianej 
maszyny do indywidualnych potrzeb danego gospo-
darstwa.

Nasi pracownicy chętnie doradzą Państwu  
w wyborze optymalnego rozwiązania technicznego.
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Szybki wyładunek całego materiału 
dzięki stożkowej formie skrzyni 
Forma podąża za funkcjonalnością: dzięki stoż-
kowej konstrukcji skrzyni wyładunek odbywa się 
bezproblemowo i bez pozostawiania jakichkolwiek 
resztek. Cylinder hydrauliczny o dużej sile udźwigu 
pozwala na rozładunek zawartości skrzyni także 
przy cięższym lub mocno przylegającym materia-
le. Odpowiednie umieszczenie oraz łożyskowane 
łączenia cylindra ze skrzynią zapewniają stabilny 
wyładunek.

Mocne podwozie i komfortowa 
amortyzacja dyszla
Podwozia wszystkich przyczep ANNABURGER 
wykonane są ze stali o dużej wytrzymałości. Kon-
strukcja jest bardzo odporna na różnego rodzaju 
naprężenia, zarówno wzdłużne, jak i poprzeczne. 
Do wyboru są podwozia amortyzowane parabo-
licznie lub hydraulicznie.

Wybór podwozia zależy od sposobu użytkowania 
przyczepy. Czy będzie to głównie jazda po drogach 
utwardzonych, czy nieutwardzonych, czy też po 
polach. Dla pełnego komfortu jazdy można jesz-
cze dobrać hydrauliczną amortyzację dyszla. 

Wyładunek do tyłu, czy do tyłu i na bok
Jeżeli hale lub magazyny w gospodarstwie mają 
odpowiednią wysokość, wystarczy klasyczna wy-
wrotka. Jeżeli jednak budynki są zbyt niskie na 
tradycyjny rozładunek skrzyni, warto wybrać przy-
czepę z możliwością wyładunku także na bok. Ta 
opcja może zainteresować również firmy usługowe 
i logistyczne.

Profesjonalna technika  
w każdym szczególe
• Nadstawki do przewozu sieczki: nadstawki 

powiększają objętość przyczepy nawet  
o 40%. Przeznaczone są do przewozu lekkich 
materiałów np. sieczki z traw i kukurydzy.

• Plandeka zabezpieczająca ładunek: dla 
bezpieczeństwa Twojego i innych uczestników 
ruchu, oferujemy szeroką gamę systemów 
zabezpieczenia ładunku. Dostępne są: plandeka 
typu Quick-Cover, plandeka dwuczęściowa 
składana hydraulicznie albo klasyczna plandeka 
rolowana.

• Transport ziemniaków: podczas załadunku 
wytrzymała plandeka zamontowana wewnątrz 
skrzyni chroni ziemniaki przed uszkodzeniem.
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Na budowie, żwirowni a także na polu: 
Przyczepa ANNABURGER HardLiner
gwarantuje najwyższej jakości 
pracę w ekstremalnych warunkach.
W standardzie: skrzynia typu „Halfpipe” 
wykonana w całości 
ze stali Hardox.
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Na budowie, żwirowni a także na polu: 
Przyczepa ANNABURGER HardLiner
gwarantuje najwyższej jakości 
pracę w ekstremalnych warunkach.
W standardzie: skrzynia typu „Halfpipe” 
wykonana w całości 
ze stali Hardox.

W ekstremalnych warunkach, gdy kończą się 
możliwości ciężarówki z napędem na wszystkie 
osie, kombinacja ciągnika i przyczepy budowlanej 
może pracować dalej, nawet w ciężkim, błotni-
stym terenie.

Dlatego nasz HardLiner jest chętnie używany 
przez firmy budowlane.

To wiedzą wszyscy. Stal HARDOX 
jest ekstremalnie wytrzymała.

Nasi konstruktorzy są pewni, że do przewozu 
ciężkich materiałów budowlanych oraz kruszyw 
konieczne jest wykonanie skrzyni maszyny z eks-
tremalnie wytrzymałej stali HARDOX.

Tylko taki materiał poradzi sobie z transportem
ziemi, żwiru czy gruzu w bardzo ciężkich warun-
kach terenowych.

Wytrzymała, 
odporna na zużycie 
i wygodna 
w użytkowaniu.
Ta przyczepa 
budowlana robi 
różnicę
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Objętość użytkowa

12.5 m3

Maksymalne obciążenie
Pracuj spokojnie na budowie. Masz jeszcze 30% 
rezerwy obciążenia. Techniczne obciążenie osi to 
2 x 15t!

Dop. masa całk. (techn.)   22 t
Wymiary skrzyni   5.2 x 2.19 x 1.3 m
Zapotrzebowanie mocy   111 kW / 150 KM
Zapotrzebowanie cylindra na olej  38 l
Kąt wyładunku   54°

Stabilna także przy dużym 
kącie wyładunku
Na nierównym terenie na placach budowy przy-
czepa musi się zachowywać stabilnie podczas 
wyładunku. Dlatego konstruktorzy firmy ANNA-
BURGER postawili na nieamortyzowane podwo-
zie wahliwe. Jest to wersja podwozia typu „Pro-
fi”, skonstruowana specjalnie pod kątem pracy 
w trudnym terenie. Podstawą tego podwozia jest 
odporna na skręcanie rama.

Bezproblemowy wyładunek nawet silnie przyle-
gających materiałów zapewnia duży kąt wychyłu 
skrzyni wynoszący 54°. Czterostopniowy cylinder 
wywrotki potrzebuje przy tym tylko 38 litrów oleju.

12 13
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Objętość użytkowa

12.5 m3

Dop. masa całk. (techn.) 22 t

Masa własna 5.5 t
Obciążenie użytkowe 17 t

Obciążenie osi 2 x 9 t
(technicznie 2 x 15 t)

Nacisk na dyszel 4 t
(zaczep dolny K80)

Długość całkowita 7.6 m
Długość skrzyni 5.2 m
Szerokość 2.55 m

Wysokość 2.56 m
(przy ogumieniu 560/60 R22.5)

Objętość użytkowa 12,5 m3

Kąt wyładunku 54°
Grubość podłogi 6 mm Hardox
Grubość burt 4 mm Hardox

Dane techniczne HTS 22.15Pracuj komfortowo
Dyszel amortyzowany hydraulicznie dba o wy-
soki komfort podczas jazdy oraz ogranicza zu-
życie maszyny. Sprzęganie przyczepy z ciągni-
kiem jest także dużo łatwiejsze.

Na każdą drogę
Przewaga dzięki przemyślanej konstrukcji.
Pomimo zastosowania szerokiego i wysokiego 
ogumienia, szerokość maszyny wynosi tylko 
2,55 m. Dzięki temu nie potrzebujesz specjal-
nych pozwoleń na jazdę po drogach publicznych.

Możliwość całorocznego 
wykorzystania
Dla przedsiębiorstw działających w branży rol-
niczej i budowlanej przyczepa typu HardLiner 
jest bardzo interesującym rozwiązaniem. Taki 
zestaw: przyczepa HardLiner i ciągnik rolniczy 
może być wykorzystywany do pracy praktycz-
nie przez cały rok.

13



Przyczepa przeładowcza ANNABURGER 
ma bardzo dużą pojemność skrzyni 
i jest wyposażona w mocny ślimak 
przeładunkowy o wydajności do 20m3 /min.
Maszyna zapewnia ogromną wydajność 
dzienną podczas żniw
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Przyczepa przeładowcza ANNABURGER 
ma bardzo dużą pojemność skrzyni 
i jest wyposażona w mocny ślimak 
przeładunkowy o wydajności do 20m3 /min.
Maszyna zapewnia ogromną wydajność 
dzienną podczas żniw Wydajność podczas żniw: krótkie okna czasowe 

wymagają możliwości maksymalnego wykorzy-
stania maszyn. Kombajn nie może stać. 

Dzięki użyciu przyczepy przeładowczej wydajność 
kombajnu może wzrosnąć nawet o 25%. 

Dlatego przyczepa przeładowcza musi mieć moż-
liwie największą skrzynię oraz możliwość błyska-
wicznego przeładunku zboża. Im szybciej i więcej 
na raz, tym lepiej.

Przyczepa przeładowcza  
ANNABURGER  jest dostępna w czterech  
klasach objętości.

To gwarantuje wydajność i skuteczność!!!

Pracuj bez przerwy 
z przyczepą 
przeładowczą
ANNABURGER

15
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Dop. masa całk. (techn.) 23 t
Średnica ślimaka 550 mm
Wydajność przeładunku 15 m3/min.
Obroty wałka 1.000 obr./min
Zapotrzebowanie mocy 129 kW / 180 KM

Objętość użytkowa

28 m3

Dop. masa całk. (techn.) 24 t
Średnica ślimaka 600 mm
Wydajność przeładunku 20 m3/min.
Obroty wałka 1000 obr./min.
Zapotrzebowanie mocy: 206 kW / 280 KM

Objętość użytkowa

33 m3

Kiedy potrzebna jest duża wydajność
Przyczepy przeładowcze ANNABURGER 
mają uniwersalne zastosowanie
Wykorzystaj przyczepę przeładowczą także do 
napełniania siewników i rozsiewaczy nawozów 
oraz do transportu materiału siewnego i nawozów 
mineralnych.

Znajdź w naszej palecie produktów maszynę wła-
ściwą dla Ciebie: o odpowiedniej pojemności,  
z wydajnością przeładunkową od 15 do 20 m3/min.

Przyczepa przeładowcza na podwoziu typu tandem

16 17
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Przyczepa przeładowcza na podwoziu typu tridem

Dop. masa całk. (techn.) 34 t
Średnica ślimaka 600 mm
Wydajność przeładunku 20 m3/min.
Obroty wałka 1.000 obr./min
Zapotrzebowanie mocy 244 kW / 330 KM

Objętość użytkowa

46 m3

Dop. masa całk. (techn.) 30 t
Średnica ślimaka 550 mm
Wydajność przeładunku 15 m3/min.
Obroty wałka 1.000 obr./min
Zapotrzebowanie mocy 150 kW / 210 KM

Objętość użytkowa

36 m3

17



Klasy wydajności HTS 22.16 HTS 24.16 HTS 29.16 HTS 34.16

Dop. masa całk. (techn.) 23 t 24 t 30 t 34 t

Objętość użytkowa 28 m³ 33 m³ 36 m³ 46 m³

Średnica ślimaka 550 mm 600 mm 550 mm 600 mm

Wydajność przeładunku 15 m³/min. 20 m³/min. 15 m³/min. 20 m³/min.

Zapotrzebowanie mocy 180 KM 280 KM 210 KM 330 KM

Podwozie tandem tandem tridem tridem

Ślimak poziomy i ślimak przeładunkowy 
zostały skonstruowane dla osiągnięcia 
maksymalnej wydajności i efektywności
Ślimak przeładunkowy jest sprzęgnięty ze ślima-
kiem poziomym przez przekładnię kątową. To za-
pewnia równomierną i wydajną pracę. Rura prze-
ładunkowa jest składana hydraulicznie.

Napęd z ciągnika odbywa się za pomocą wałka, 
który obraca się z prędkością 1000 obr./min. Przy 
średnicy ślimaka przeładunkowego wynoszące-
go 550 mm lub 600 mm przyczepa przeładowcza 
ANNABURGER osiąga wydajności przeładunku 
odpowiednio: od 15 do 20m3/min.

Ślimak poziomy może być napędzany hydraulicznie. 
Praktycznym rozwiązaniem są szybry/otwory rewi-
zyjne, służące do czyszczenia spodu skrzyni z resz-
tek materiału. Można je otwierać hydraulicznie.

Możliwość regulacji tempa przeładunku
Zależnie od pojazdu, który jest ładowany, można 
dopasować prędkość przeładunku. Odbywa się to 
poprzez dwie hydraulicznie regulowane zasuwy.

Ochrona przed deszczem
Nagły deszcz lub ulewa mogą zniweczyć wysiłki 
całorocznej pracy.

Można temu zapobiec dzięki zamontowaniu 
szczelnej i odpornej na promieniowanie UV plan-
deki, która zabezpiecza również przed obsypywa-
niem się zboża podczas transportu. 

Plandeka jest rolowana i można ją swobodnie ob-
sługiwać z ziemi, bez wchodzenia na maszynę.

18 19



Ładowanie siewników czy 
rozsiewaczy nawozów
Przeładunek zarówno niewielkich ilości 
materiału siewnego,  
jak i ciężkiego granulatu. 
Przyczepa przeładowcza ANNABURGER jest używa-
na przez naszych Klientów nie tylko podczas żniw. 
Dodatkowy napęd hydrauliczny pozwala na znaczące 
zredukowanie wydajności i daje możliwość pewnego  
i dokładnego zasypywania siewników czy rozsiewaczy 
nawozów mineralnych.

Precyzyjny przeładunek
Możliwość zmiany kąta pochylenia żmijki przeładun-
kowej pozwala na dostosowanie się do każdego po-
jazdu transportowego. W połączeniu z hydrauliczną 
regulacją końcówki rury wysypowej daje to najwyższą 
precyzję przeładunku.

Maksymalna wytrzymałość
Nasi doświadczeni konstruktorzy zadbali o to, żeby 
nawet przy maksymalnym obciążeniu nie zostały 
przekroczone parametry wytrzymałości przyczepy. 
Tak, na wszelki wypadek. 

Rezultat: bardzo wysoka bezawaryjność, ogromna 
wydajność i zadowolenie Klientów.
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Równomierny i bezstopniowy wyładunek.
Z ANNABURGER SchubMax Plus 
wyładujesz materiał w każdej sytuacji
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Przesuwna 
ściana zamiast 
tradycyjnego 
wyładunku 
z ANNABURGER
SchubMax Plus

Pojazdy transportowe z możliwością wyładunku  
poprzez wypychanie materiału, są ciekawą alter-
natywą.

Niska hala, potrzeba precyzyjnego dozowania wy-
ładowywanego materiału albo grząskie podłoże 
przy rozładunku to warunki, w których taka przy-
czepa SchubMax Plus sprawdza się najlepiej.

Podczas rozładunku środek ciężkości SchubMax 
Plus’a się nie zmienia.

21
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SchubMax Plus z podwoziem typu tridem

SchubMax Plus z podwoziem typu tandem 
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SchubMax Plus z podwoziem typu tridem

SchubMax Plus z podwoziem typu tandem 

Paleta zalet – ANNABURGER SchubMax

Objętość użytkowa

39 m3

Objętość użytkowa

46 m3

Coraz więcej rolników, firm usługowych i logi-
stycznych decyduje się na rozwiązanie z przycze-
pą ze ścianą przesuwną.

ANNABURGER SchubMax Plus to mocna i wy-
dajna maszyna z inteligentną techniką. Jej obję-
tość użytkowa jest po prostu gigantyczna, i to we 
wszystkich klasach wydajności. Z wysokością burt 
od 1.80 m może być szybko i bez problemu załado-
wana ładowarką teleskopową (wysokość załadun-
ku: 3.30 m).

Od stycznia do grudnia
SchubMax Plus jest pojazdem wszechstronnym  
i znajduje zastosowanie przez cały rok. Począw-
szy od zielonek i sieczki z kukurydzy, poprzez 
rzepak czy zboża podczas żniw, aż po ziemniaki 
czy buraki jesienią. Może być wykorzystywany 
również w transporcie komunalnym, np. do wy-
wozu śniegu.

Plus za elastyczność
Opcjonalnie pojazd w wersji tandem możemy wy-
posażyć w adapter rozrzutnika obornika z trzema 
poziomymi walcami oraz dwoma talerzami roz-
rzucającymi.

22 23

Dop. masa całk. (techn.)   23 t
Objętość użytkowa 
z nadstawkami 200 mm  41 m3

Wymiary skrzyni   7.6 x 2.3 x 2.2 m
Czas wyładunku (100 l/min.):  40 s
Zapotrzebowanie mocy   129 kW / 180 KM
Zapotrzebowanie na olej   40 l

Dop. masa całk. (techn.)   30 t / 33 t
Objętość użytkowa 
z nadstawkami 200mm  50 m3

Wymiary skrzyni   9.1 x 2.3 x 2.2 m
Czas wyładunku (100 l/min)   50 s
Zapotrzebowanie mocy   150 kW / 210 KM
Zapotrzebowanie na olej   50 l
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Bezstopniowy posuw ściany
Wyładunek w przyczepie ANNABURGER Schub-
Max Plus odbywa się za pomocą ściany przesuwnej 
o kształcie specjalnie do tego zaprojektowanym. 

Posuw może być regulowany bezstopniowo  
z kabiny ciągnika. Cylinder wypychowy pracuje  
bardzo równomiernie i  z ogromną siłą aż 25 ton. 
Równomierność wyładunku sprawdza się szcze-
gólnie podczas napełniania materiałem stołu pa-
szowego pras silosujących.

• Wszystkie materiały wyładowywane są 
bezproblemowo dzięki ogromnej sile posuwu 
cylindra. Zboża, czy też materiały silnie przylegające, 
można rozładować szybko, równomiernie  
i bez pozostawiania resztek w skrzyni. 

• Duża wydajność hydrauliki – jeszcze większa 
wydajność wyładunku!

• Ścianą przesuwną można kompresować materiały 
lekkie. To zwiększa pojemność ładunkową.

• Ściana przesuwna prowadzona jest na dużych 
rolkach, dzięki czemu porusza się zawsze idealnie 
równo wzdłuż skrzyni.

• Czy transport, czy wyładunek z SchubMax Plus 
– zawsze bez strat, dzięki zastosowaniu 
elastycznego systemu uszczelnień.
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Uniwersalna przyczepa ANNABURGER 
SchubMax Plus – maksymalne 
wykorzystanie maszyny,  
różne zastosowania 

• Z adapterem talerzowym przyczepa ANNABURGER 
SchubMax Plus może pracować także jako roz-
rzutnik obornika. Dawka obornika jest regulowana 
za pomocą regulacji prędkości posuwu ściany 
wypychającej. Atestowany przez instytut DLG 
adapter rozrzucający gwarantuje idealne rozdrob-
nienie materiału i jego równomierne rozrzucenie 
po polu.

• Opcjonalnie dostępne są różne systemy zabez-
pieczenia ładunku (plandeka typu Quick-Cover, 
plandeka rolowana).  
Gwarantują one bezpieczny i bezproblemowy 
transport zbóż i innych materiałów rolniczych  
po drogach publicznych.

Klasy wydajności HTS 22.17 HTS 29.17 HTS 33.17

Dop. masa całk. (techn.) 23 t 30 t 33 t

Objętość użytkowa 39 m³ 46 m³ 46 m³

Wymiary skrzyni 7.6 x 2.3 x 2.2 m 9.1 x 2.3 x 2.2 m 9.1 x 2.3 x 2.2 m

Czas wyładunku (przy 100l/min.) 40 s 50 s 50 s

Zapotrzebowanie mocy 129 kW /180 KM 150 kW /210 KM 180 kW /250 KM

Siła posuwu cylindra 25 t 25 t 25 t

Zapotrzebowanie na olej 40 l 50 l 50 l
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Naszym Klientom oferujemy rozwiązania ISOBUS, które dają
możliwość współpracy z każdym ciągnikiem.

Multifunkcyjny system ISOBUS

SMART FARMING

• przyczepy asenizacyjne
• rozrzutniki obornika
• przyczepy-wywrotki
• przyczepy przeładowcze
• przyczepy typu SchubMax 

Plus

• sterowanie dawką nawożenia
• prędkość przenośnika  

w podłodze rozrzutnika  
obornika

• regulacja przepływu  
gnojowicy w przyczepach  
asenizacyjnych

• Precision Farming prędkość 
przenośnika w podłodze 
rozrzutnika obornika

• regulacja przepływ gnojowicy 
Section Control

• sterowanie sekcjami adaptera 
rozlewowego przy nawożeniu 
gnojowicą

• VAN-CONTROL 2.0 analiza 
zawartości składników 
gnojowicy

STEROWANIE
REGULACJA

Sterowanie, regulacja i Smart Farming:
ukierunkowane i wydajne nawożenie organiczne
Nowoczesne rolnictwo wymaga technologii za-
pewniających precyzyjne rozwiązania. Tylko w ten 
sposób można oszczędnie i efektywnie gospoda-
rować środkami do produkcji rolnej. A to właśnie 
przekłada się na możliwość uzyskania maksymal-
nych plonów i wysokiej efektywności produkcji, 
przy jednoczesnym zachowaniu rozwiązań przy-
jaznych dla środowiska.

Marka ANNABURGER oferuje gospodarstwom 
rolnym, firmom rolniczo-usługowym oraz przed-
siębiorstwom komunalnym nowoczesne rozwią-
zanie ISOBUS. 

System ISOBUS obsługuje wszystkie funkcje ma-
szyny i dopasowuje sterowanie nawożeniem do 
potrzeb użytkownika. Sercem systemu jest Ter-
minal, który jest obsługiwany z pulpitu operatora 
lub poprzez Joystick. ANNABURGER w pełni do-

pasowuje się do Twoich potrzeb. Można wykorzy-
stać Terminal w swoim ciągniku, jeżeli ma odpo-
wiednie złącze ISOBUS, lub skorzystać z jednego 
z naszych Terminali.

System sterowania - przyjazny dla 
operatora i pozwalający na obsługę 
wszystkich maszyn ANNABURGER

• zaawansowany własny Software pozwalający 
na obsługę rozrzutników obornika, przyczep 
asenizacyjnych, przyczep przeładowczych, 
przyczep-wywrotek oraz przyczep typu SchubMax

• indywidualna konfiguracja zgodna  
z zapotrzebowaniem użytkownika

• bardzo łatwa obsługa dzięki piktogramom 
graficznym określającym poszczególne funkcje

• każdą z naszych maszyn można doposażyć  
w system ISOBUS.
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ISOBUS
ISOBUS – standaryzowane złącze dla prawie 
wszystkich maszyn rolniczych. Poprzez terminal 
w ciągniku lub terminal zewnętrzny można stero-
wać wszystkimi funkcjami maszyny.

Dzięki sygnałowi GPS można pracować z dużą pre-
cyzją oraz na bieżąco dokumentować całą pracę.
ANNABURGER oferuje maszyny wyposażone  
w standard ISOBUS co sprawia, że bez problemu 
można połączyć każdy ciągnik z maszyną.

Sterowanie
standardowe
Prosty pulpit do obsługi maszyny
Standardowy sterownik ANNABURGER zawiera
przejrzysty i łatwy w obsłudze pulpit. 
Można sterować każdą z funkcji maszyny  
poprzez odpowiedni przełącznik.

System wagowy 
mechaniczny  
lub hydrauliczny 
(UniScale)
Waga ładunku zawsze pod kontrolą
• ważenie „tu i teraz” oszczędza czas  

i zwiększa efektywność
• można otrzymać dokładną informację  

o dziennej wydajności
• można kontrolować wagę ładunku  

i zapobiegać przeładowaniu maszyny.
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Wraz ze wzrostem prędkości jazdy
rosną wymagania dotyczące osi i podwozia
Zależnie od wielkości, prędkości i przeznaczenia pojazdu mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Podwozie amortyzowane hydraulicznie
- idealne rozwiązanie dla maszyn 
typu tandem i tridem, z możliwością 
jazdy z prędkością do 65 km/h: 
To podwozie typu Premium. Spełnia najwyższe
wymagania zarówno przy poruszaniu się po polu, 
jak i po drogach publicznych.
Hydrauliczne i hydropneumatyczne systemy amor-
tyzacji podwozia gwarantują znakomity komfort  
i stabilność podczas jazdy z obciążeniem, nawet 
na bardzo nierównym terenie. 
Takie podwozie ułatwia poruszanie się pojazdom 
wyposażonym w duże, bardzo szerokie koła.

Podwozie amortyzowane parabolicznie
- proste w budowie i funkcjonalne
Zakres pracy podwozia amortyzowanego parabo-
licznie jest ograniczony. Podwozie to jest dosko-
nałe w transporcie drogowym, do poruszania się 
po równym terenie i pod stałym obciążeniem.



29

Właściwe ciśnienie w kołach chroni glebę
Zachowanie odpowiedniej struktury gleby jest bar-
dzo ważne, aby móc utrzymać plony na zadawala-
jącym poziomie. ANNABURGER ma rozwiązanie 
na sytuacje, kiedy po polu często jeżdżą maszyny 
z bardzo dużą masą ładunku: system regulacji ci-
śnienia w kołach. Wystarczy wcisnąć jeden przy-
cisk, by zmienić ciśnienie w oponach z „polowego” 
na „drogowe”.

Zalety tego rozwiązania: 
niższe koszty (niższe zużycie paliwa, mniejsze zu-
życie opon, mniejsze ugniatanie gleby).

Prosta obsługa:
Ustawiamy dwa poziomy ciśnienia w kołach. Jedną 
wartość dla jazdy po polu, i drugą dla jazdy po dro-
gach publicznych. Zmiany dokonujemy jednym przy-
ciskiem.

Dyszel dopasowany do podwozia
Oferujemy dyszle sztywne oraz amortyzo-
wane hydraulicznie.

• dyszel sztywny – proste, podstawowe 
rozwiązanie dla maszyn typu tandem

• dyszel amortyzowany hydraulicznie  
– rozwiązanie opcjonalne dla maszyn typu 
tandem oraz standardowe dla maszyn typu 
tridem, oferuje wysoki komfort podczas 
pracy, niskie zużycie oraz możliwość regu-
lacji wysokości sprzęgu z ciągnikiem.

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki
opcji: Wymuszone skręcanie osi
Opcja wymuszonego skręcania osi daje ogromny 
komfort manewrowania dużymi maszynami bez 
ryzyka. ANNABURGER oferuje 2 rodzaje wymu-
szonego skrętu osi: hydrauliczny i elektroniczny.

Dzięki tej opcji znacząco obniża się obciążenie 
maszyny i jednocześnie podwyższa się komfort jej 
prowadzenia.  W przypadku awarii (np.: przetarcia 
węża, kabla) wymuszenie skrętu umożliwia pozo-
stanie maszyny na drodze lub na polu w ścieżce.
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ANNABURGER – specjalista w nawożeniu 
organicznym oraz w transporcie i logistyce 
w rolnictwie

31

Zadania specjalne powierz specjalistom
ANNABURGER Nutzfahzrzeug GmbH jest jednym 
z wiodących niemieckich producentów, który wy-
specjalizował się w temacie produkcji maszyn do 
nawożenia organicznego oraz do transportu i ob-
sługi logistycznej w rolnictwie.

Maszyny ANNABURGER mają wszystko, cze-
go potrzebują gospodarstwa rolne, przed-
siębiorstwa rolniczo-usługowe i komunalne.  
Marka ANNABURGER to:  wydajność, bezawaryj-
ność oraz najwyższa jakość.

Maszyny „Made in Germany” 
– jakość i innowacje
Wszystkie maszyny ANNABURGER konstruujemy 
i produkujemy we własnych zakładach.

Umożliwia nam to produkcję zgodną z zapotrze-
bowaniem naszych Klientów. Dzięki produkcji we 
własnych zakładach możemy też stale zapewniać 

wysoką jakość naszych maszyn oraz szybko wpro-
wadzać innowacje i udogodnienia, które ułatwiają 
prace polowe.

Elastyczność
Posiadamy bardzo szeroką paletę produktów  
i dopasowujemy się konsekwentnie do wymagań 
rynku. Jako prężnie rozwijające się, średniej wiel-
kości przedsiębiorstwo trzymamy się naszych za-
sad: ścisła współpraca z partnerami handlowymi 
oraz zorientowanie na Klienta.

Położeni w centrum Europy, 
aktywni na całym świecie
Produkcja maszyn w miejscowości Annaburg 
w Niemczech, w Saksonii Anhalt, trwa już od 
dziesięcioleci. Od ponad 30 lat jako Annaburger 
Nutzfahrzeug GmbH.

Obecnie mamy partnerów handlowych i dostar-
czamy nasze maszyny do ponad 20 krajów na ca-
łym świecie.
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Doradztwo i serwis – u jednego
zaufanego dostawcy
Od pierwszego kontaktu aż do dostawy, w każdym
momencie znajdziecie u nas osobę, która Wam po-
może i udzieli informacji. To oczywiste w przypad-
ku tak zaawansowanych technicznie produktów.

Pełna obsługa także po zakupie
Nasi koledzy w biurze serwisu są do Waszej dys-
pozycji. Przyjadą do Was, jeżeli nas potrzebujecie. 
Usterka czy prace konserwacyjne - nasi serwi-
sanci są do Twojej dyspozycji.

Oryginalne części zamienne 
i serwis – pewnie i szybko
Oferujemy części zamienne do każdego 
ANNABURGER’a. Doradzamy i wysyłamy, tak 
szybko, jak to tylko możliwe!

Indywidualne 
rozwiązania 
dla dużych 
przedsiębiorstw 
rolnych

Logistyka w rolnictwie ma coraz większe zna-
czenie. Dla bardzo dużych gospodarstw i przed-
siębiorstw rolnych mamy w ofercie pojazdy 
specjalne przygotowane do pracy z ciągnikami 
siodłowymi. Oferujemy naczepy na ciągniki sio-
dłowe (cysterny asenizacyjne), naczepy typu 
SchubMax Plus (ze ścianą przesuwną) oraz sze-
roką paletę nadbudów dla pojazdów specjalnych.
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Kontakt

Importer generalny:

BAG Polska Sp. z o.o.
ul. Leśna 10
64-120 Krzemieniewo
tel.: (61) 651 01 03
info@bagpolska.pl
www.bagpolska.pl

Mariusz Bytner
Warmia i Mazury
tel. +48 885 885 618
bytner@bagpolska.pl

Tomasz Grzegorzewski
Dyrektor sprzedaży
Członek Zarządu
Rejon Polski centralnej
tel. +48 603 937 851
grzegorzewski@bagpolska.pl

Karol Smolarz
Rejon Polski północnej
tel. +48 609 583 389
smolarz@bagpolska.pl

Rafał Kowalski
Podlasie i Lubelszczyzna
tel. +48 609 337 737
kowalski@bagpolska.pl

Marcin Błoński
Rejon Polski południowej
tel. +48 603 051 261
blonski@bagpolska.pl

Ireneusz Piekara
Serwis i sprzedaż części zamiennych
tel. +48 605 267 347
serwis@bagpolska.pl

BAG Polska Sp. z o.o.

Twój dealer:

Konsultanci BAG Polska Sp. z o.o.


