MANIPULAČNÍ TECHNIKA
SAUERBURGER
... 25-ti letá tradice výroby
speciálních strojů

REKLAMNÍ PREZENTACE

Společnost F. X. S. Sauerburger Traktoren und Gerätebau GmbH byla založena v roce 1961, v tehdejší
rodinné kovárně v německém městečku Wasenweiler nedaleko francouzských a švýcarských hranic.
Firma Sauerburger se zaměřuje více než 25 let na stroje a příslušenství pro oblast zemědělství,
sadařství, vinohradnictví a komunálních služeb. V současnosti zaměstnává společnost Sauerburger
kolem sedmdesáti zaměstnanců, ročně opustí výrobní závod více než tisíc strojů.
Hlavním výrobním programem jsou mulčovače a rotační sekačky včetně výkyvných
sekcí pro traktorovou agregaci do pracovního
záběru až 9,5 metrů, převážně s uplatněním
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v zemědělství, sadařství a vinohradnictví,
ale i nasazení v komunálních službách, dále
půdní nářadí, jako jsou půdní kypřící frézy
- rotavátory, rotační brány, pluhy, kypřiče, podmítací technika, drtiče vinné
révy apod. Kromě tohoto
zaměření je výrobní závod
Sauerburger proslulý velmi
kvalitními a robustními
kloubovými nakladači
a s tím spojenými agregačními nářadími pro
chovatele, farmáře,
zemědělce a v poslední době taktéž
p ro re a l i z á to r y
zahrad a veřejné
zeleně. Poslední
čtyři roky společ-

nost Sauerburger investuje nemalé finanční
prostředky a úsilí do vývoje a produkce
teleskopického nakladače FXScopic a dvounápravového svahového nosiče nářadí GRIP 4.

KLOUBOVÉ NAKLADAČE A TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY
KLOUBOVÉ KOLOVÉ NAKLADAČE HOFLADER SH
Nejznámějším a nejobsáhlejším produktem výrobce Sauerburger v manipulační technice jsou tedy kolové
kloubové nakladače pro zemědělské,
chovatelské a farmářské účely. Jedná se
o víceúčelové nakladače pod obchodním označením Hoflader, které vynikají
masivní ocelovou konstrukcí, mimořádnou spolehlivostí a vynikající užitnou
hodnotou. Nosnost je od 1,8 t do 2,6 t,
výkony motorů Perkins se pohybují
od 18 kW /24 k. do 38 kW /52 k.. Všechny
nakladače jsou poháněny hydrostatickou převodovkou s plynulou změnou
pojezdové rychlosti s možností reduko-

vaného převodu (0-12 km/h a 0-20 km/h).
Díky variabilitě a možnosti dvojmontáži kol
jsou nakladače s příslušným nářadím (univerzální lžíce, paletizační vidle, vykusovací
silážní lžíce apod.) velmi stabilní a efektivní
za jakýchkoliv okolností. Výšky zdvihu se
pohybují v rozmezí od 2,85 m do 3,75 m
(dle typu). Víceúčelovost těchto kloubových
nakladačů je umocněna vývodovou hřídelí
s 540 ot/min a zadním 3-bodovým závěsem
kat. I, event. II pro účely agregace dalších
nářadí bez ohledu na pracovní výkonnostní
hydrauliku. Veškeré nakladače jsou osazeny
rychloupínacím systémem nářadí typu
Sauerburger, za příplatek je k dispozici sys-

tém s rychloupínáním Euro 8. Kloubové
nakladače jsou taktéž homologovány
pro jízdu na pozemních komunikacích, za příplatek vyžadují předepsané
bezpečnostní prvky. Od roku 2014 je
k dispozici verze s označením „SH 500T“,
která je ve standardu vybavena teleskopickým paralelogramickým ramenem
s výškovým dosahem 3,75 metrů. Nově
od druhé poloviny tohoto roku budou
k dispozici dvě verze s označením SH
28/36 a SH 33/50, určené především pro
komunální sféru a manipulační práce
zahradníků v oblasti zakládání zeleně
a péče o zeleň.
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KLOUBOVÉ NAKLADAČE A TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY
TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR FXSCOPIC 5620
V manipulační technice je Sauerburger
v současnosti velmi úspěšný s teleskopickým manipulátorem pod obchodním
označením FXScopic 5620, který díky
kompaktním rozměrům s minimálním
poloměrem otáčení 1,0 metru, motorizací o výkonu 60 koní a šířce pouhých
1,56 m dokáže manipulovat s nosností
2 t v celém rozsahu pracovní výšky 4 m.
V případě maximální výlože 5,65 m je pak
zdvihací síla 1t. Teleskopický manipulátor je k dispozici ve dvou komfortních
provedeních (Standard a Premium)
s možností vývodové hřídele a katego-

rizovaného 3-bodového závěsu pro pohon
mulčovačů a dalších nářadí. Unikátní systém
řízení všech 4 kol (krabí či psí chod, řízená
zadní popř. přední náprava a také natáčení obou náprav v minimálním poloměru
otáčení) a pohonu všech 4 kol umožňuje
manipulátoru maximální trakci s minimálními nároky na rychlou a ohraničenou
manévrovatelnost. Díky těmto parametrům
je teleskopický manipulátor ve své třídě ojedinělým. Rychloupínací systém nářadí Euro
8 je ve standardu, tak jako dvoustupňová
převodovka s plynulou změnou rychlostí
0-12 km/h a 0-20 km/h, plně odpružená

komfortní kabina a pracovní hydraulický
okruh s výkonem 50 l/min, popř. 87 l/min
při pracovním tlaku 200 bar. Za příplatek
je možná celá řada přídavných účelných
prvků výbavy, jako je klimatizace, zadní
vývodová hřídel, vzduchem odpružená
sedačka řidiče a další.

V současnosti je Sauerburger známý především díky svému vysoce kvalifikovanému a modernímu vývojovému centru v oblasti speciální techniky, strojů a nářadí společně s vlastními
výrobními kapacitami s ohledem a důrazem na prvotřídní kvalitu, spolehlivost a poprodejní
servis.
V České republice zastupuje výrobní závod Sauerburger od roku 2015 společnost
AGROCAR s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, od roku 2016 pak v nově vybudovaném prodejním a servisním zázemím ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Více informací včetně fotogalerie k dispozici na www.sauerburger.cz
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AGROCAR s.r.o.
Česká 685/33, 742 21 Kopřivnice
Tel.: +420 556 802 752 | Fax: +420 556 802 753
Mob.: +420 777 118 998 | Infolinka: 800 990 600
E-mail: info@agrocar.cz, milan.hruby@agrocar.cz
www.agrocar.cz

