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Rozrzutnik obornika
ANNABURGER
Niezawodny, wydajny i dokładny

Dwa w jednym:

TeleLiner to rozrzutnik uniwersalny
i jednocześnie przyczepa objętościowa



2 3

Większe plony dzięki równomiernemu
nawożeniu materiałem organicznym,
lub wapnem. Jakość i efektywność na
najwyższym poziomie.

Na efektywność
składają się:
wydajność,
wytrzymałość
i precyzja

Maszyny marki ANNABURGER to znane od
dziesięcioleci rozrzutniki obornika, przyczepy oraz
wozy asenizacyjne wykonane z największą precyzją
i dbałością o każdy element konstrukcyjny.

Maszyny budowane w niemieckim Annaburgu,
w landzie Saksonia-Anhalt, są znane przede wszystkim
ze swojej stabilnej budowy oraz legendarnej
żywotności. W gospodarstwach rolnych na terenie całej
Europy można po dziś dzień zobaczyć wiele maszyn
ANNABURGER, które służą swoim właścicielom już
kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat.

Większość elementów maszyn ANNABURGER jest
produkowana na miejscu, co pozwala zachować
wysoką jakość produktu oraz daje dużą elastyczność
w zakresie realizacji indywidulanych potrzeb Klienta.

ANNABURGER łączy Know-how zdobywany przez lata
praktyki z najnowocześniejszymi dostępnymi
technologiami. To daje efekt w postaci ogromnej
efektywności maszyn oraz ich wytrzymałości
i niezawodności. Marka ANNABURGER to precyzyjne
maszyny stworzone dla profesjonalistów.

Wielkość, moc i stabilność konstrukcji – dokładność
i świetne efekty nawożenia

Rozrzutnik uniwersalny ANNABURGER to ogromna
wydajność w każdej klasie pojazdów. Przemyślana
konstrukcja, tj.: połączenie dużej objętości skrzyni
oraz stosunkowo niskiej masy własnej daje efekt
w postaci stabilnej i efektywnej maszyny mogącej
pracować nawet w najtrudniejszych warunkach.

Charakterystyczny, poziomy adapter roztrząsająco-
rozrzucający, atestowany przez niemiecki instytut DLG,
daje dodatkowo niesamowite efekty w zakresie
zarówno szerokości rozrzutu obornika, jak
i dokładności i równomierności jego rozprowadzenia
po polu.
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Nieważne, czy chcesz rozrzucać obornik, wapno czy kompost.
Z rozrzutnikiem uniwersalnym ANNABURGER możesz transportować oraz
nawozić pola każdym z tych materiałów. Wydajnie, równomiernie i zgodnie
z Twoimi wymaganiami. Szeroko rozbudowana baza typoszeregów maszyn
zawsze pozwala wybrać odpowiedni model w zależności od pożądanej
pojemności maszyny i dostępnych w gospodarstwie ciągników. Każdy znajdzie
u nas model odpowiedni dla siebie.

Właściwy rozrzutnik dla Ciebie

Dop. masa całk. (techn.) 11 t
Objętość użytkowa z nadstawkami 400 mm – 13 m³
Wymiary skrzyni 4.6 x 2.0 x 1.0 m
Obroty wałka 540 obr./min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 64 kW / 90 KM

Dop. masa całk. (techn.) 21 t / 22 t
Objętość użytkowa z nadstawkami 400 mm – 21 m³
Wymiary skrzyni 6.3 x 2.3 x 1.0 m
Obroty wałka 1000 obr./min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 129 kW / 180 KM

Dop. masa całk. (techn.) 23 t / 24 t
Objętość użytkowa z nadstawkami 400 mm – 23 m³
Wymiary skrzyni 6.8 x 2.3 x 1.0 m
Obroty wałka 1000 obr./min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 149 kW / 200 KM

Dop. masa całk. (techn.) 30 t / 31 t
Objętość użytkowa z nadstawkami 400 mm – 25 m³
Wymiary skrzyni 7.5 x 2.3 x 1.0 m
Obroty wałka 1000 obr./min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 186 kW / 280 KM

Dop. masa całk. (techn.) 33 t / 34 t
Objętość użytkowa z nadstawkami 400 mm – 31 m³
Wymiary skrzyni 7.6 x 2.3 x 1.4 m
Obroty wałka 1000 obr./min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 200 kW / 300 KM

Dop. masa całk. (techn.) 16 t / 17 t
Objętość użytkowa z nadstawkami 200 mm – 16 m³
Wymiary skrzyni 4.9 x 2.3 x 1.2 m
Obroty wałka 1000 obr./min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 86 kW / 120 KM

Dop. masa całk. (techn.) 18 t
Objętość użytkowa z nadstawkami 200 mm – 16 m³
Wymiary skrzyni 5.0 x 2.3 x 1.2 m
Obroty wałka 1000 obr./min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 129 kW / 180 KM

Objętość użytkowa

10m³

Objętość użytkowa

14m³

Objętość użytkowa

14m³

Objętość użytkowa

15m³

Objętość użytkowa

16m³

Objętość użytkowa

18m³

Objętość użytkowa

25m³



To, co wyróżnia rozrzutniki uniwersalne
Annaburger to bardzo wysoka wydajność
przy zachowaniu perfekcyjnej jakości rozrzutu.
6 7

Dwurzędowy przenośnik
podłogowy:
• zużycie łańcuchów przenośnika podłogowego jest

bardzo niskie, ponieważ nasze rozrzutniki są tak
zaprojektowane, aby siła tarcia była minimalna;
obciążone łańcuchy prowadzone są w szynach,
co zmniejsza ryzyko „skosowania” i chroni ogniwa
łańcucha

• niezawodne napinacze: napięcie łańcuchów jest
regulowane; dzięki temu siła jest przenoszona
optymalnie, a mocne sprężyny talerzowe
utrzymują odpowiednie napięcie

• przy kołach łańcuchowych są dodatkowe
„oczyszczacze”, które pomagają ogniwom
łańcucha łatwo się oczyścić.
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• elastyczny - adapter talerzowy z poziomymi walcami roztrząsającymi pozwala w łatwy i szybki sposób
dopasować ustawienia maszyny do roztrząsania odpowiedniego typu nawozu organicznego

• dokładny - o jakości rozrzutu decydują: punkt opadania materiału na talerz i kąt ustawienia talerzy;
oba te parametry można ustawić przy klapie tylnej

• precyzyjny - hydrauliczny ogranicznik rozrzutu gwarantuje dużą dokładność prac rozrzucania obornika
przy drogach, rowach i innych granicach

• bezpieczny - utwardzone śruby i specjalne przeguby zabezpieczają listwy przed przeciążeniem
i oddzieleniem się od talerza rozrzucającego

• amortyzowana - ciała obce zostają wyrzucane bez uszkodzenia adaptera roztrząsającego

• zabezpieczona - mocna osłona gumowa chroni klapę przed uderzeniami kamieni

Klapa tylna:

Adapter roztrząsająco-rozrzucający maszyn ANNABURGER z atestem instytutu DLG:

Opcja dodatkowa:

Wszystkie rozrzutniki marki ANNABURGER
mogą być opcjonalnie wyposażone w dodatkową
klapę tylną oraz zestaw nadstawek
pozwalających wykorzystać tę maszynę jako
przyczepę objętościową.

Wewnętrzna zasuwa hydrauliczna ze
wskaźnikiem wysokości:

• możliwość regulacji ilości materiału, który dostaje się
na adapter; bardzo ważne, zwłaszcza podczas wysiewu
wapna

• dzięki wskaźnikowi z przodu połączonemu stalową
linką z zasuwą, zawsze wiadomo, w jakiej pozycji
znajduje się zasuwa

• opcjonalnie: dostępny także wskaźnik cyfrowy (poprzez
ISOBUS).
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ANNABURGER TeleLiner
Uniwersalna maszyna do użytkowania jako
rozrzutnik obornika oraz jako przyczepa
objętościowa Maszyna ANNABURGER TeleLiner to sprytna

kombinacja dwóch pojazdów w jednym.
Może pracować zarówno jako rozrzutnik uniwersalny,
jak i jako przyczepa objętościowa.

Przebudowanie maszyny z jednej wersji w drugą jest
bardzo proste, wymaga jedynie zamontowania
dodatkowej klapy tylnej do przyczepy objętościowej.

Dzięki hydraulicznie wysuwanym i bezstopniowo
regulowanym burtom można też bardzo szybko
zwiększyć objętość skrzyni maszyny.

Zalety tego rozwiązania:

• jako rozrzutnik uniwersalny ANNABURGERTeleLiner
poradzi sobie z rozwiezieniem i rozprowadzeniem
obornika, pomiotu kurzego lub wapna

• jako przyczepa objętościowa ta sama maszyna
może zostać wykorzystana w gospodarstwie do
przewozu zielonek, sieczki z kukurydzy lub innych
pasz objętościowych

• taka inwestycja pozwala zaoszczędzić do 40%
wydatków inwestycyjnych w porównaniu do
zakupu dwóch osobnych maszyn.

Dwa w jednym –
ANNABURGER TeleLiner
do transportu i nawożenia
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Objętość rozrzutnika
TeleLiner

18m³
Objętość rozrzutnika
TeleLiner

21m³

H
TS

20
D
/2
1D

.0
7

H
TS

22
D
/2
4D

.0
7

Podwozie tandem

Właściwy TeleLiner dla Ciebie
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Podwozie tridem

Dop. masa całk. (techn.) 21 t / 22 t
Poj. przycz. objętościowej 30 m³
Wymiary skrzyni 6.3 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Obroty wałka 1.000 obr/min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 129 kW / 180 KM

Dop. masa całk. (techn.) 30 t / 31 t
Poj. przycz. objętościowej 35 m3
Wymiary skrzyni 7.5 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Obroty wałka 1.000 obr/min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 200 kW / 280 KM

Dop. masa całk. (techn.) 23t / 24t
Poj. przycz. objętościowej 32 m³
Wymiary skrzyni 6.8 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Obroty wałka 1.000 obr/min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 143 kW / 200 KM

Dop. masa całk. (techn.) 33 t / 34 t
Poj. przycz. objętościowej 35 m3
Wymiary skrzyni 7.5 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Obroty wałka 1.000 obr/min.
Przenośnik podłogowy 4 łańcuchy
Zapotrzebowanie mocy 214 kW / 300 KM

Objętość rozrzutnika
TeleLiner

19m³
Objętość rozrzutnika
TeleLiner

21m³
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Sterowanie, regulacja i Smart Farming:
ukierunkowane i wydajne nawożenie organiczne

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

• sterowanie dawką nawożenia
• prędkość przenośnika

w podłodze rozrzutnika obornika
• regulacja przepływu gnojowicy

w przyczepach asenizacyjnych

• Precision Farming prędkość
przenośnika w podłodze
rozrzutnika obornika

• regulacja przepływu gnojowicy
Section Control

• sterowanie sekcjami adaptera
rozlewowego przy nawożeniu
gnojowicą

• VAN-CONTROL 2.0 analiza
zawartości składników gnojowicy

STEROWANIE
REGULACJA

Nowoczesne rolnictwo wymaga technologii
zapewniających precyzyjne rozwiązania. Tylko w ten
sposób można oszczędnie i efektywnie gospodarować
środkami do produkcji rolnej. A to właśnie przekłada
się na możliwość uzyskania maksymalnych plonów
i wysokiej efektywności produkcji, przy jednoczesnym
zachowaniu przyjazności dla środowiska.

Marka ANNABURGER oferuje gospodarstwom rolnym,
firmom rolniczo-usługowym oraz przedsiębiorstwom
komunalnym nowoczesne rozwiązanie ISOBUS.
System ISOBUS obsługuje wszystkie funkcje maszyny
i dopasowuje sterowanie nawożeniem do potrzeb
użytkownika.

Sercem systemu jest Terminal, który jest
obsługiwany z pulpitu operatora lub poprzez Joystick.
ANNABURGER w pełni dopasowuje się do Twoich
potrzeb. Można wykorzystać Terminal w swoim
ciągniku, jeżeli ma on odpowiednie złącze ISOBUS,
lub skorzystać z jednego z naszych Terminali.

System sterowania - przyjazny dla operatora
i powalający 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 ANNABURGER ISOBUS.

Waga mechaniczna lub
hydrauliczna UniScale
Waga zawsze „pod kontrolą”
Ta opcja daje pełną kontrolę wagi rozrzucanego
nawozu organicznego. Poprzez odpowiednie
dopasowanie prędkości posuwu przenośnika
podłogowego w maszynie można:
• spełnić wymogi przepisów dot. stosowania

nawozów organicznych
• dokładnie ewidencjonować wszystkie zabiegi
• operator może zawsze precyzyjnie ustawić

żądaną dawkę.

Sterowanie dawką za
pomocą ISOBUS
Niezależenie od materiału, którym chcesz
nawozić swoje uprawy, decydująca jest właściwa
dawka. Pamiętasz skomplikowane obliczenia, które
musiałeś wykonywać wcześniej?

Dzięki ISOBUS wystarczy, że wpiszesz odpowiednią
dawkę. Resztę on policzy za Ciebie.

PRECISION FARMING dla
rozrzutnika obornika
Dziś precyzja w pracach nawożenia ma dużo większe
znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Sygnał GPS,
we współpracy z systemem ANNABURGER ISOBUS,
pozwala na bardzo dokładne określenie pozycji danej
maszyny na polu. Ta informacja, w połączeniu
z mapami zasobności glebowej, pozwala odpowiednio
sterować prędkością przenośnika podłogowego
rozrzutnika, co pozwala na bardzo dokładne
i ukierunkowane rozrzucenie nawozu organicznego,
dokładnie tam, gdzie będzie on potrzebny.

Standardowy sterownik
ANNABURGER
Jeżeli nie potrzebujesz zaawansowanego systemu
ISOBUS, mamy też inne, standardowe rozwiązanie.

To klasyczny sterownik AMS. Możesz nim regulować
prędkość posuwu przenośnika podłogowego
i obsługiwać wszystkie pozostałe funkcje maszyny.
Jest bardzo prosty w obsłudze dzięki intuicyjnym
piktogramom graficznym.



16 17

Wraz ze wzrostem prędkości poruszania się
maszyn po polach i po drogach publicznych,
rosną wymagania dotyczące ich układów
jezdnych.

Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta: zależnie od wielkości maszyny,
oczekiwanej prędkości pracy i jej konkretnego przeznaczenia mamy dla Ciebie odpowiednie podwozie
maszyny ANNABURGER.

Podwozie wahaczowe (wersja tandem) - dla
pojazdów poruszających się w trudnym terenie

To najlepsze rozwiązanie, kiedy teren jest bardzo
nierówny. Podwozie wahaczowe zawsze gwarantuje
dobry kontakt maszyny z podłożem. Duży zakres
pracy i duży rozstaw osi pozwala na równe rozłożenie
napięć. Daje to dużą odporność na wychyły boczne.
Podwozie wahaczowe dostępne także z osią skrętną
nadążną.

Podwozie typu Boogie - wyrównuje nierówności
podłoża

W podwoziu typu Boogie masa rozkłada się
równomiernie na obie osie. Amortyzacja
paraboliczna gwarantuje komfortowe wyrównanie
nierówności. Niskie zużycie materiałowe.
Inne zalety:
• niski koszt utrzymania i konserwacji
• dobre właściwości jezdne i optymalna

stabilność
• możemy regulować siłę hamowania zależnie

od masy
• wysoka niezawodność.

Podwozie amortyzowane parabolicznie
- proste w budowie i funkcjonalne

Ograniczony zakres pracy osi. Podwozie
doskonałe do jazdy pod stałym obciążeniem
po równym terenie.

Podwozie amortyzowane hydraulicznie
- idealne rozwiązanie dla maszyn typu tandem
i tridem, nawet przy prędkości 65 km/h

To podwozie typu Premium. Spełnia najwyższe
wymagania zarówno przy poruszaniu się po polu,
jak i po drogach publicznych. Hydrauliczne i hydro-
-pneumatyczne systemy amortyzacji podwozia
gwarantują znakomity komfort i stabilność podczas
jazdy pod obciążeniem, jak i na nierównym terenie.
Takie podwozie ułatwia poruszanie się pojazdom
wyposażonym w duże, bardzo szerokie koła.

Dyszel dopasowany do podwozia
Oferujemy dyszle sztywne oraz amortyzowane
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, oferujące wysoki komfort podczas
pracy, niskie zużycie oraz możliwość regulacji
wysokości sprzęgu z ciągnikiem.

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki
wymuszonemu skrętowi osi
Opcja wymuszonego skręcania osi daje ogromny
komfort manewrowania dużymi maszynami bez ryzyka.

ANNABURGER oferuje 2 rodzaje wymuszonego skrętu
osi: hydrauliczny i elektroniczny.

Dzięki tej opcji znacząco obniża się obciążenie maszyny
i jednocześnie podwyższa się komfort jej prowadzenia.
W przypadku awarii (np.: przetarcie węża, kabla)
wymuszenie skrętu umożliwia pozostanie maszyny na
drodze lub na polu w ścieżce.

Właściwe ciśnienie w kołach chroni glebę
Zachowanie zdrowej struktury gleby jest bardzo
ważne, aby móc utrzymać plony na zadawalającym
poziomie. ANNABURGER ma rozwiązanie na
sytuacje, kiedy po polu często jeżdżą maszyny
z bardzo dużą masą ładunku: system regulacji
ciśnienia w kołach. Wystarczy wcisnąć jeden
przycisk, by zmienić ciśnienie w oponach
z „polowego” na „drogowe”.

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

Obsługa jest bardzo prosta:
Ustawiamy 2 poziomy ciśnienia w kołach. Jedną
wartość dla jazdy po polu, i drugą dla jazdy po
drogach publicznych. Zmiany dokonujemy jednym
przyciskiem.
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ANNABURGER – specjalista w nawożeniu
organicznym oraz transporcie i logistyce
w rolnictwie

Elastyczność
Posiadamy bardzo szeroką paletę produktową,
ale dopasowujemy się konsekwentnie do rynku.
Jako zdrowe, średniej wielkości przedsiębiorstwo
trzymamy się naszych zasad: 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 dostarczamy nasze maszyny do ponad
20 krajów na całym świecie.

Zadania specjalne powierz specjalistom
ANNABURGER Nutzfahzrzeug GmbH jest jednym
z wiodących niemieckich producentów, który
wyspecjalizował się w temacie produkcji maszyn do
nawożenia organicznego oraz do transportu i obsługi
logistycznej w rolnictwie. Maszyny ANNABURGER
mają wszystko, czego potrzebują w tym zakresie
gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa rolniczo-
usługowe i komunalne. Marka ANNABURGER to:
wydajność, bezawaryjność 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 zapotrzebowaniem
naszych Klientów. Dzięki produkcji we własnych
zakładach możemy też stale zapewniać wysoką jakość
naszych maszyn oraz szybko wprowadzać innowacje
i udogodnienia, które ułatwiają prace polowe.

Doradztwo i serwis – u jednego zaufanego
dostawcy
Od pierwszego kontaktu aż do dostawy, w każdym
momencie znajdziecie u nas osobę, która Wam
pomoże i udzieli informacji. To oczywiste w przypadku
tak zaawansowanych technicznie produktów.

Pełna obsługa także po zakupie
Nasi koledzy w biurze serwisu są do Waszej dyspozycji.
Przyjadą do Was, jeżeli nas potrzebujecie.
Usterka czy prace konserwacyjne - nasi serwisanci
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 znaczenie.
Dla bardzo dużych gospodarstw i przedsiębiorstw
rolnych mamy w ofercie pojazdy specjalne
przygotowane do pracy z ciągnikami siodłowymi.
Oferujemy naczepy na ciągniki siodłowe (cysterny
asenizacyjne), naczepy typu SchubMax (ze ścianą
przesuwną) oraz szeroką paletę nabudów 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

BAGPolska Sp. z o.o.

Twój dealer:

Konsultanci BAG Polska Sp. z o.o.


