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Ładowacze tylne 

Kleszcze do karczowania

Maszyna do przycinania korzeni
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Jakość i niezawodność na 
najwyższym poziomie
Z uwagi na alpejskie warunki i ograniczoną wielkość powierzchni, szczególnie intensywna uprawa owoców i winorośli 
stawiają naszym maszynom rolniczym bardzo wysokie wymagania. Konsekwentne stosowanie wysokiej jakości 
komponentów i  innowacyjna konstrukcja naszych produktów gwarantują wyjątkową jakość, bardzo łatwą obsługę 
i serwis oraz niezawodność przez wiele lat.

Podnośniki, kosiarki i ładowacze tylne
Za cel postawiliśmy sobie stały rozwój i  udoskonalanie naszych narzędzi uprawowych. Skoncentrowaliśmy się nie 
tylko na optymalizacji naszych urządzeń, lecz także na specjalnym dopasowaniu ich do najróżniejszych modeli 
traktorów, ciągników i pojazdów gąsienicowych. Indywidualne doradztwo i techniczna wiedza są gwarancją szybkich 
i bezpiecznych prac na plantacji.

Innowacyjna technika i badania
Nasza firma może się pochwalić ponad 50-letnim doświadczeniem i obecnie jest zarządzana przez trzecią generację 
właścicieli. To doświadczenie, badania, liczne testy, stała optymalizacja konstrukcji i sposobu pracy pozwalają nam 
na wytwarzanie dla naszych klientów jeszcze bardziej wydajnych i bardziej kompaktowych urządzeń roboczych.
Dzięki najnowszemu oprogramowaniu odpowiedzialnemu za planowanie i rozwój oraz nowoczesnemu parkowi maszyn 
CNC nasze produkty spełniają wymagania odpowiadające aktualnemu poziomowi techniki.

Klienci — nasi najważniejsi partnerzy
Aby sprostać indywidualnym potrzebom i  specjalnym wymaganiom naszych klientów, staramy się być przez cały 
czas wyczuleni na ich opinie. Jednocześnie uwagi naszych klientów mają dla nas nieocenione znaczenie. Ponieważ 
chcemy, aby nasze produkty były produkowane w sposób jeszcze bardziej wydajny i zorientowany na potrzeby naszych 
klientów.
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Maksymalny wgląd 
DO OBSZARU ZAŁADUNKOWEGO

Kompaktowa, stabilna konstrukcja 
MIMO LEKKIEJ BUDOWY

Długa żywotność 
DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTÓW

OPATENTOWANE HYDRAULICZNE

Urządzenie zamykające widły

Podnośniki



6

K2-D 
Podnośniki
DO SADOWNICTWA I 
WINOROŚLARSTWA

Idealny wgląd do obszaru załadunku
zapewniający szybkie i bezpieczne 
sztaplowanie
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Płynnie regulowany 
wspornik na 
skrzynie, 
mocujący 2 i 3 
skrzynię na 
stabilnych, narożnych 
punktach

Przesuw boczny 
w zakresie 19 cm na 
bezobsługowym, wysokiej 
jakości tworzywie sztucznym

Idealna trzypunktowa pozycja
umożliwia ustawienie 
podnośnika blisko ciągnika

Aktualny certyfi kat CE 
Dyrektywa WE

Opatentowane hydrauliczne 
urządzenie zamykające widły

Wspornik do skrzyń 
dla pierwszej skrzyni

Maksymalne nachylenie
dzięki zastosowaniu dopasowanego 
siłownika hydrauliczbnego w układzie 
trzypunktowego podłączenia

8 bezobsługowych zespołów 
łożyskowych
gwarantuje długą żywotność
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ECO 
Podnośniki
OBSZARY MIEJSKIE I 
PRZEMYSŁOWE

Ręcznado platform o różnych 
wymiarach

Idealny wgląd do obszaru 
załadunku
zapewniający szybkie i 
bezpieczne sztaplowanie
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Mocowanie wideł 
podnośnikowych 
zapewniające 
bezpieczną jazdę

Swobodne przyłącze o 
podwójnym działaniu w 
strefi e załadunku

Maksymalne 
nachylenie
dzięki zastosowaniu 
dopasowanego 
siłownika 
hydrauliczbnego 
w układzie 
trzypunktowego 
podłączenia

Przesuw boczny 
w zakresie 19 cm 
na bezobsługowym, 
wysokiej jakości 
tworzywie sztucznym

Idealna trzypunktowa 
pozycja
umożliwia ustawienie 
podnośnika blisko ciągnika

8 bezobsługowych 
zespołów łożyskowych
gwarantuje długą 
żywotność

Aktualny certyfi kat CE 
Dyrektywa WE

Ręczne blokowanie wideł
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Sterowanie

DWUDŹWIGNIOWY KRZYŻOWY UKŁAD 
STERUJĄCY

Kompaktowe, proste rozwiązanie do każdego rodzaju upraw 
wymagających przemieszczania się do przodu i do tyłu. Dwie 

połączone krzyżowo dźwignie są odpowiedzialne za osiem 
ruchów niezbędnych do pracy. Idealnie proporcjonalne 

sterowanie i dwie działające w tym samym czasie funkcje 
umożliwiają precyzyjną i szybką pracę.

BEZPOŚREDNIE PODŁĄCZENIE
Najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Osiem hydraulicznych węży 

podłącza się bezpośrednio, dzięki czemu ciągnik potrzebuje 
tylko czterech przyłączy o podwójnym działaniu. W przypadku 

sterowania przy użyciu joysticka na podnośniku montuje się 
dodatkowy zawór regulacyjny.

BLOK STERUJĄCY FENDT
Opracowany specjalnie z myślą o serii Fendt 206-209 lub 200 

Vario. Sterowanie za pomocą oryginalnie zamontowanego 
joysticka pozwala na impulsowe sterowanie ruchami bez 

użycia przewodów hydraulicznych w kabinie kierowcy. Cztery 
przewody hydrauliczne i wtyczkę 12 V podłącza się szybko 

i w łatwy sposób. Zestaw montażowy składający się z łańcuchów 
prowadnika i trzypunktowych płyt umożliwia optymalny 

i bezpieczny montaż.



11

model K2-D175 K2-D195 K2-D235 K2-D255

Wysokość 
podnoszenia 170 cm 190 cm 235 cm 250 cm

Udźwig 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg

Ciężar własny 339 kg 355 kg 386 kg 398 kg

Wysokość 
konstrukcyjna 160 cm 170 cm 190 cm 197,5 cm

Szerokość 
całkowita 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm

Hydrauliczny 
przesuw boczny 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm

Siłownik 
hydrauliczny 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Hydrauliczny 
uchwyt skrzyń wiel-

kogabarytowych
1–3 Skrzynie 1–3 Skrzynie 1–3 Skrzynie 1–3 Skrzynie

Hydrauliczne 
zamykanie wideł 

podnośnika
standard standard standard standard

Kategoria 
dolnych zaczepów 

1
(ø 22mm/720mm)

Dane techniczne odnoszą się do urządzenia podstawowego bez dodatkowego wyposażenia. Dane techniczne nie są wiążące.
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model ECO-175 ECO-195 ECO-235 ECO-255

Wysokość 
podnoszenia 170 cm 190 cm 235 cm 250 cm

Udźwig 1500 kg 1500 kg 1500 kg 1500 kg

Ciężar własny 314 kg 330 kg 361 kg 373 kg

Wysokość 
konstrukcyjna 160 cm 170 cm 190 cm 197,5 cm

Szerokość całkowita 91 cm 91 cm 91 cm 91 cm

Hydrauliczny 
przesuw boczny 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm 9,5+9,5 cm

Siłownik 
hydrauliczny 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm

Hydrauliczny 
uchwyt skrzyń wiel-

kogabarytowych
- - - -

Hydrauliczne 
zamykanie wideł 

podnośnika
ręczny ręczny ręczny ręczny

Kategoria 
dolnych zaczepów 

1
 (ø 22mm/720mm)

Dane techniczne odnoszą się do urządzenia podstawowego bez dodatkowego wyposażenia. Dane techniczne nie są wiążące.
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Akcesoria

DWA DODATKOWE HAKI
Umożliwiają szybki rozładunek 3 lub 8 pustych skrzyń, przy 

czym pełne skrzynie są zawsze mocowane na stabilnych 
punktach narożnych. 

REGULOWANA TARCZA WSPORNIKA 
DLA SKRZYŃ

Maksymalna stabilność i bezpieczeństwo dzięki 
bocznemu mocowaniu skrzyń. Z uwagi na możliwości 

regulacji można mocować różne skrzynie. 

TARCZA WSPORNIKA NA SKRZYNIE
Centralnie zamontowana tarcza umożliwia mocowanie 

3 skrzyń na środku. W ten sposób można transportować 
cztery skrzynie ułożone na sobie.

ZAWÓR REGULACYJNY 
OVERCENTER

Dodatkowy zawór odpowiedzialny za dokładne i 
precyzyjne sterowanie w przypadku bezpośredniego 

podłączenia przy użyciu joysticka.
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MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA DLA 
MAŁYCH SKRZYNEK
2 małych skrzyń
Idealne rozwiązanie do przymocowania skrzyń różnego rodzaju. 
Można bezpiecznie ustawić 1, 2 lub 3 duże skrzynie i 2, 3 lub 4 
małe.

RĘCZNE PRZESTAWIANIE WIDEŁ
Umożliwia transport różnych palet i pojemników. Możliwość 
liniowego przesuwu w zakresie 71–61–51 cm, przy czym 
hydrauliczne urządzenie zamykające działa wyłącznie w 
najszerszej pozycji.

WÓZEK PODNOŚNIKA
Wierny pomocnik przy montażu i demontażu na 
ciągniku. Umożliwia samodzielne odstawianie w celu 
przechowywania.

AMORTYZATOR, ZASOBNIK Z AZOTEM
Napełniony azotem układ amortyzujący chroni zbiory przed 
wstrząsami podczas jazdy w określonej pozycji. Zbiornik 
można napełniać różnym ciśnieniem w zależności od 
wymaganego ciężaru. 

Akcesoria
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Urządzenie do 
przechylania skrzynek

Akcesoria

Urządzenie do przechylania skrzynek można zamontować na każdym wózku 
podnośnikowym fi rmy Ilmer serii K2-D i ECO za pomocą niewielu bezpiecznych 
i stabilnych uchwytów. Jako idealny element pomocniczy łączymy takie 
urządzenie z naszymi wózkami podnośnikowymi uzyskując w ten sposób jedyny 
w swoim rodzaju kompleksowy zespół. Dzięki niesamowicie zwartej konstrukcji 
urządzenia do przechylania skrzynek, obszar załadunku jest widoczny a środek 
masy utrzymywany możliwie jak najbliżej ciągnika. Wyładunek i blokada skrzyń 
są sterowane w bardzo prosty sposób za pomocą jednego przewodu tłocznego i 
jednego przewodu powrotnego oleju.

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU: 
URZĄDZENIA DO PRZECHYLANIA SKRZYNEK NA 
PRZEMYSŁOWYM WÓZKU PODNOŚNIKOWYM
Taki element, który w prosty sposób jest montowany na pojemniku 
na winogron fi rmy Ilmer, umożliwia użycie urządzenia nawet na 
przemysłowych i handlowych wózkach widłowych.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne 148x80 cm Udźwig 600 kg

Wysokość 93 cm Wspornik do skrzyń Hydrauliczny

Całkowity ciężar 145 kg Kąt obrotu 180°

Bieg wspornika do skrzyń 44-72 cm

ane techniczne odnoszą się do urządzenia podstawowego bez dodatkowego wyposażenia. Dane techniczne nie są wiążące.
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Maszyna do przycinania winorośli
Maszyna zbierająca pędy Ilmer pozwala na zautomatyzowane usuwanie pędów z elementów wsporczych 

w zakresie uprawy winorośli, redukując tym samym w znaczny sposób nakłady pracy.Precyzując, 

system działania występuje bez dodatkowego koła, zasilania manualnego i rolki holowania, co 

znacznie wpływa na ciężar i widoczność. Dzięki opatentowanemu systemowi konstrukcyjnemu oraz 

kołom rozmieszczonym w kierunku jazdy z zabezpieczonym podajnikiem ślimakowym, obcięte pędy 

usuwane są w sposób regularny natomiast elementy wsporcze nie wchodzą w kontakt z oponami, aby 

uniknąć uszkodzeń. Usunięte pędy są obcinane i rozprowadzane w następnej fazie. Mniejsze obciążenie 

elementów wsporczych oraz utrzymanie bezpiecznej odległości przewodów od opon oraz od maszyny 

do przycinania, mogą być traktowane jako maksymalne korzyści w kategorii “vine-catcher”. Nie jest 

wymagana pomoc innej osoby. W przypadku prawidłowego działania (od 3 do 3,5 km/h) i starannego 

przygotowania (usunięcie wideł), możliwe jest użytkowanie urządzenia w całkowitej prostocie, bez 

napotkania problemów.

Moduł

Dane techniczne odnoszą się do narzędzia podstawowego bez akcesoriów. 
Dane są przybliżone i niezobowiązujące.

DANE TECHNICZNE

Podwójna 
pompa

46 cm3 + 46 cm3 Ciężar z 
olejem

207 kg

Objętość 80 lt
Wymiary 

zewnętrzne
80 x 80 x120 

cm

Wyloty oleju
1x max.19 l

1x max. 57 l
1x 45-76 l regulowane

Chłodzenie 12 V

DANE TECHNICZNE

Wymiary 
zewnętrzne

105x110 cm
Przemieszcze-

nie boczne
38 cm

Wysokość 
konstrukcyjna

190 cm Kąt pochylenia +20° bis -20°

Wysokość 
podnoszenia

270 cm Ciężar 375 kg
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Prosta, wygodna i szybka
KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

Lekkość, stabilność i trwałość
DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTÓW

Kosiarki
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M2-C150 / G170
» Lekka i kompaktowa konstrukcja

» Hydrauliczny przesuw boczny w jednym kierunku

» Przesuw boczny równoległy

M2-F210 / D230 / K250
» Lekka i kompaktowa konstrukcja

» Hydrauliczny przesuw boczny w dwóch kierunkach

» Przesuw boczny równoległy
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M2-F210 / D230 / K250
» Lekka i kompaktowa konstrukcja

» Hydrauliczny przesuw boczny w dwóch kierunkach

» Przesuw boczny równoległy

model M2-C150 M2-G170 M2-F210 M2-D230 M2-K250

Szerokość robocza 150 cm 170 cm 210 cm 230 cm 250 cm

Przesuw boczny 65 cm 70 cm 65 cm 65 cm 70 cm

Przesuw boczny 
od

środka ciągnika
145 cm 165 cm 140 cm 150 cm 160 cm

Szerokość 155 cm 175 cm 215 cm 235 cm 255 cm

Długość 130 cm 140 cm 130 cm 130 cm 150 cm

Ciężar własny 258 kg 290 kg 338 kg 359 kg 395 kg

Ramiona z nożami 
tnącymi 2 2 3 3 3

PTO
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm

Zapotrzebowanie 
na moc 20 HP 24 HP 31 HP 34 HP 41 HP

Wysokość cięcia 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Możliwość 
montażu

przód/tył
tak tak tak tak tak 

Kategoria 
dolnych zaczepów 

1 
(ø 22mm/720mm)

Wszystkie dane są orientacyjne i nie są zobowiązujące. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian. 
* W zależności od wysokości i gęstości trawy. ** Dodatkowy
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LMG
» Hydrauliczny przesuw boczny w dwóch kierunkach
» Dwa ruchome noże w urządzeniu podstawowym
» Szerokość koszenia regulowana liniowo, ciągła i rozdzielona
» Możliwość wyboru kierunku cięcia

patentowany

ZMG
» Hydrauliczny przesuw boczny w dwóch kierunkach
» Trzy ruchome noże w urządzeniu podstawowym
» Możliwość wyboru kierunku cięcia
» Połączenie koszenia z opryskiwaniem
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model LMG-
145

LMG-
175

LMG-
210

LMG-
245

LMG-
260

ZMG-
120

ZMG-
160

ZMG-
180

ZMG-
210

ZMG-
230

ZMG-
250

Szerokość 
robocza 

115-
145 
cm

125-
175 
cm

150-
210 
cm

180-
245 
cm

190-
260 
cm

120 cm 160 cm 180 cm 210 cm 230 cm 245 cm

Przesuw 
boczny / / 39 cm** 39 cm** 39 cm** / 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Przesuw bocz-
ny od środka 

ciągnika
/ / 125 cm** 145 cm** 150 cm** / 105 cm 115 cm 130 cm 140 cm 150 cm

Szerokość 120 cm 130 cm 155 cm 185 cm 195 cm 125 cm 165 cm 185 cm 215 cm 235 cm 250 cm

Długość 125 cm 140 cm 160 cm 175 cm 195 cm 120 cm 120 cm 120 cm 140 cm 140 cm 150 cm

Ciężar własny 445 kg 495 kg 545 kg 595 kg 645 kg 380 kg 430 kg 450 kg 470 kg 490 kg 520 kg

Ramiona 
z nożami 
tnącymi

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

PTO 540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

Zapotrzebowa-
nie na moc 30 HP 35 HP 40 HP 45 HP 50 HP 22 HP 24 HP 30 HP 35 HP 40 HP 45 HP

Wysokość 
cięcia

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

5/7/9 
cm

Możliwość 
montażu

przód/tył
tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Kategoria 
dolnych 

zaczepów 

1
(ø 22mm/720mm)

Wszystkie dane są orientacyjne i nie są zobowiązujące. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian. 
* W zależności od wysokości i gęstości trawy. ** Dodatkowy

540rpm 540rpm
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SMG
» Hydrauliczny przesuw boczny w dwóch kierunkach
» Ramię wahliwe regulowane w sposób ciągły

Akcesoria

STANDARDOWY TRZYPUNKTOWY UKŁAD 
ZAWIESZENIA PRZEDNI I TYLNY SMG-ZMG

Umożliwia tryb pchania i ciągnięcia 
dla następujących modeli:

modele SMG: 180/200/200/250/290/300/335/355/380
modele ZMG: 120/160/180/210/230/250

RUCHOMA RAMA TRÓJWYMIAROWA
Rama trzypunktowa dla wszystkich modeli SMG i ZMG. Funkcje 

wahania gwarantują optymalne dostosowanie się do rzeźby 
podłoża i stanowią idealne rozwiązanie dla traktorów z 

obrotowym fotelem. Dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru na 
koła napędowe i centralnemu punktowi obrotu zagwarantowano 

optymalną trakcję w trudnym terenie. 
(Nie jest możliwe dla SMG-335/SMG-355 oraz SMG-380)

TRZYPUNKTOWE ZAWIESZENIE 
KOMBINACJI ŁADOWARKI I OPRYSKIWACZA 

DOCZEPIANEGO
Umożliwia doczepienie opryskiwacza. 

Zawieszenie gwarantuje doskonałe dostosowanie do 
rzeźby podłoża dla maszyny ściółkującej oraz optymalne 

obciążenie traktora z góry pochodzącego z dyszla. 
W połączeniu z walcem tandemowym osiąga się znaczną 

prędkość jezdną przy minimalnym zagęszczeniu gleby.
Dostępność dla wszystkich modeli SMG: 250/290/300/335/380, 

modeli ZMG: 160/180/210/230/250
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SMG
» Hydrauliczny przesuw boczny w dwóch kierunkach
» Ramię wahliwe regulowane w sposób ciągły

model SMG-180 SMG-200 SMG-220 SMG-250 SMG-290 SMG-300 SMG-335 SMG-355 SMG-380

Szerokość 
robocza 120-180 cm 120-200 cm 130-220 cm 170-250 cm 180-290 cm 185-305 cm 215-335 cm 230-355 cm 245-380 cm

Przesuw 
boczny / / / 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Przesuw 
boczny 

od
środka 

ciągnika

/ / / 165 cm 175 cm 185 cm 200 cm 210 cm 216 cm

Szerokość 125 cm 125 cm 135 cm 180 cm 190 cm 200 cm 225 cm 240 cm 250 cm

Długość 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 195 cm 205 cm 215 cm 200 cm

Ciężar 
własny 410 kg 430 kg 460 kg 520 kg 540 kg 570 kg 580 kg 610 kg 635 kg

Ramiona 
z nożami 
tnącymi

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Wykas-
zarki 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PTO 540rpm
1000rpm 

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

Zapotrze-
bowanie 

na moc
28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 41 HP 48 HP 54 HP 54 HP 54 HP

Wysokość 
cięcia 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Możliwość 
montażu

przód/tył
tak tak tak tak tak tak tak tak tak

Kategoria 
dolnych 

zaczepów 

1
(ø 22mm/720mm)

Średnica 
noża na 

ramieniu 
wychyl-

nym

40 cm 47,5 cm 58 cm 58 cm 71,5 cm 71,5 cm 71,5 cm 71,5 cm 71,5 cm

Wszystkie dane są orientacyjne i nie są zobowiązujące. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian. 
* W zależności od wysokości i gęstości trawy. ** Dodatkowy
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IMG
» Jednokierunkowy
» Silnik sprężynowy ręczny
» Silnik sprężynowy jednostronnego działania
» Zawór bezpieczeństwa dwustronnego działania

» Czujnik automatyczny

EMG
» Jednokierunkowy
» Silnik sprężynowy ręczny
» Silnik sprężynowy o prostym działaniu
» Zawór bezpieczeństwa dwustronnego działania
» Czujnik automatyczny
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IMG
» Jednokierunkowy
» Silnik sprężynowy ręczny
» Silnik sprężynowy jednostronnego działania
» Zawór bezpieczeństwa dwustronnego działania

» Czujnik automatyczny

EMG
» Jednokierunkowy
» Silnik sprężynowy ręczny
» Silnik sprężynowy o prostym działaniu
» Zawór bezpieczeństwa dwustronnego działania
» Czujnik automatyczny

model IMG-160-KS IMG-175-MS IMG-185-KS IMG-200-MS

Szerokość odcinka 125-160 cm 125-175 cm 150-185 cm 150-200 cm

Regulacja boczna 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm

Regulacja boczna 170 cm 180 cm 185 cm 195 cm

Odcinek 130 cm 130 cm 155 cm 155 cm

Długość 160 cm 170 cm 170 cm 175 cm

Ciężar 310 kg 330 kg 340 kg 360 kg

Nóż 3 3 3 3

Ramię nastawne 1 1 1 1

PTO 540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

Min zużyta energia* 22 HP 24 HP 27 HP 29 HP

Wysokość cięcia 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Możliwość uprawy tak tak tak tak

Kategoria 
dolnych zaczepów 

1
(ø 22mm/720mm)

Średnica noża na 
ramieniu wychylnym 47,5 cm 58 cm 47,5 cm 58 cm

Wszystkie dane są przybliżone i nie zobowiązują producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek w przypadku ewentualnych błędów.
* w zależności od wysokości i gęstości trawy.
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model EMG-215-KS EMG-230-MS EMG-245-GS EMG-245-KS EMG-260-MS

Szerokość odcinka 180-215 cm 180-230 cm 180-245 cm 210-245 cm 210-260 cm

Regulacja boczna 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm

Regulacja boczna 195 cm 205 cm 215 cm 210 cm 220 cm

Odcinek 185 cm 185 cm 185 cm 215 cm 215 cm

Długość 160 cm 170 cm 180 cm 165 cm 175 cm

Ciężar 390 kg 420 kg 440 kg 480 kg 510 kg

Nóż 4 4 4 4 4

Ramię nastawne 1 1 1 1 1

PTO 540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

Min zużyta energia* 30 HP 32 HP 34 HP 35 HP 37 HP

Wysokość cięcia 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Możliwość uprawy tak tak tak tak tak

Kategoria 
dolnych zaczepów 

1
(ø 22mm/720mm)

Średnica noża na 
ramieniu wychylnym 47,5 cm 58 cm 71,5 cm 47,5 cm 58 cm

Wszystkie dane są przybliżone i nie zobowiązują producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek w przypadku ewentualnych błędów.

* w zależności od wysokości i gęstości trawy.
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model EMG-215-KS EMG-230-MS EMG-245-GS EMG-245-KS EMG-260-MS

Szerokość odcinka 180-215 cm 180-230 cm 180-245 cm 210-245 cm 210-260 cm

Regulacja boczna 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm

Regulacja boczna 195 cm 205 cm 215 cm 210 cm 220 cm

Odcinek 185 cm 185 cm 185 cm 215 cm 215 cm

Długość 160 cm 170 cm 180 cm 165 cm 175 cm

Ciężar 390 kg 420 kg 440 kg 480 kg 510 kg

Nóż 4 4 4 4 4

Ramię nastawne 1 1 1 1 1

PTO 540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

Min zużyta energia* 30 HP 32 HP 34 HP 35 HP 37 HP

Wysokość cięcia 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Możliwość uprawy tak tak tak tak tak

Kategoria 
dolnych zaczepów 

1
(ø 22mm/720mm)

Średnica noża na 
ramieniu wychylnym 47,5 cm 58 cm 71,5 cm 47,5 cm 58 cm

EMG-275-GS EMG-275-KS EMG-290-MS EMG-305-GS EMG-305-KS EMG-330-MS EMG-345-GS

210-275 cm 240-275 cm 240-290 cm 240-305 cm 280-305 cm 280-330 cm 280-345 cm

65 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

230 cm 250 cm 260 cm 270 cm 270 cm 280 cm 290 cm

215 cm 245 cm 245 cm 245 cm 285 cm 285 cm 285 cm

185 cm 170 cm 180 cm 190 cm 185 cm 195 cm 205 cm

530 kg 570 kg 590 kg 610 kg 695 kg 715 kg 730 kg

4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

540rpm
1000rpm

39 HP 40 HP 42 HP 44 HP 45 HP 47 HP 49 HP

5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm 5/7/9 cm

tak tak tak tak tak tak tak

1
(ø 22mm/720mm)

71,5 cm 47,5 cm 58 cm 71,5 cm 47,5 cm 58 cm 71,5 cm
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KMG
» Lekka i kompaktowa

» Ramiona wahliwe regulowane w sposób ciągły

» Solidny system konstrukcyjny
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Wszystkie dane są przybliżone i nie zobowiązują producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek w przypadku ewentualnych błędów.
* w zależności od wysokości i gęstości trawy.

KMG
» Lekka i kompaktowa

» Ramiona wahliwe regulowane w sposób ciągły

» Solidny system konstrukcyjny

model KMG-150 KMG-160

Szerokość odcinka 87-150 cm 102-158 cm

Regulacja boczna / /

Odcinek 90 cm 105 cm

Długość 180 cm 180 cm

Ciężar 305 kg 350 kg

Nóż 3 3

Ramię nastawne 2 2

PTO
540rpm

1000rpm
540rpm

1000rpm

Min zużyta energia* 18 PS 18 PS

Wysokość cięcia 5/7/9 cm 5/7/9 cm

Możliwość uprawy tylko tylne tylko tylne

Kategoria 
dolnych zaczepów 

1
(ø 22mm/720mm)

Średnica noża na ramieniu wychyl-
nym 40 cm 47,5 cm
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EMG-330-MS

EMG-345-GS
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Absolutnie wszechstronny 
NIEWIARYGODNE MOŻLIWOŚCI 
WSZECHSTRONNEGO UŻYCIA

Siła i wytrzymałość
ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE WYSOKIEJ 
JAKOŚCI KOMPONENTÓW

Ładowacze tylne
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TYP A
Sterownik na ładowarce tylnej

TYP B
Sterownik na ciągniku

TYP C
Bezpośrednie przyłącze do 2 obwodów podwójnego 

działania

model HS-100 HS-125 HS-150 HS-175 HS-200

Szerokość łyżki 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm

Maks. wysokość 
podnoszenia* 230–250 cm 230–250 cm 230–250 cm 230–250 cm 230–250 cm

Maks. wysokość 
rozładunku* 210–230 cm 210–230 cm 210–230 cm 210–230 cm 210–230 cm

Pojemność/
ciężar łyżki w wersji 

standardowej

215 cm
97 kg

270 cm
113 kg

325 cm
129 kg

/ /

Pojemność/
ciężar łyżki do lekkich 

ładunków

350 cm
113 kg

437 cm
131 kg

525 cm
149 kg

615 cm
167 kg

700 cm
185 kg

Możliwość 
transportowania w 
pozycji poziomej - 

maks. obciążenie

2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg

Obciążenie przy maks. 
wysokości rozładunku 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg

Moc min./maks. HP 26/100 30/100 34/100 40/100 50/100

Ciśnienie robocze 175 bar 175 bar 175 bar 175 bar 175 bar

Ciężar z łyżką 
standardową 293 kg 309 kg 325 kg 341 kg 375 kg

Kategoria 
dolnych zaczepów 

1
(ø 22mm/720mm)

* Zależy od wysokości podnoszenia dolnych ramion.
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Ładowarka 
doczepiana

Pasujące do 
każdego 
dodatkowego 
wyposażenia

Brak utraty stabilności 
w porównaniu ze standardowym 
podłączeniem

System szybkiej wymiany
Mimośrodowe zabezpieczenie umożliwia 
bezproblemową i szybką wymianę 
wyposażenia dodatkowego.
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Zachowuje swoją stałą
pozycję podczas 
podnoszenia
dzięki układowi 
samowyrównującemu

Aktualny certyfi kat CE 
Dyrektywa UE

Dostępne w każdym
żądanym wymiarze

Solidna i wytrzymała 
konstrukcja

Przejrzysty obszar załadunkowy
dzięki jeszcze bardziej kompaktowej 
budowie
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Akcesoria

WIDŁY Z ZĘBAMI DO ZAŁADUNKU BEL
regulacja w zakresie 55–85 cm

Możliwość wyboru długości zębów: 80, 110 i 140 cm
Ciężar 45 kg

WIDŁY DO ZAŁADUNKU PALET
Możliwość ręcznej regulacji wideł 

w zakresie 58–78 cm oraz możliwość podnoszenia do góry 
Ciężar 65 kg

ŁADOWACZ TYPU KOMBI
Szerokość 120 cm 

7 wymiennych zębów 
po 140 cm i hydr. grzebień chwytający 

Ciężar 175 kg

WIDŁY DO OBORNIKA
Szerokość 125 cm 
10 stałych zębów

Ciężar 129 kg

ŁYŻKA CHWYTAJĄCA
Szerokość 100–180 cm 

dostępna z hydraulicznym grzebieniem domykającym
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Akcesoria

WÓZEK ŁADOWACZA
Wierny pomocnik podczas montażu i demontażu w 
ciągniku. Umożliwia samodzielne odstawianie w celu 
magazynowania.
Ciężar 32 kg

PRZEDŁUŻKI
Umożliwia montaż w przypadku krótkich dolnych ramion

TARCZA DO ŚNIEGU
Dla szerokości łyżki z zębami 
100 cm, 125 cm i 150 cm

AKCESORIA DO KARCZOWANIA
Możliwość mocowania w przypadku wszystkich szerokości 
łyżek z zębami

WIDŁY DO KARCZOWANIA
Szerokość 80 cm z 7 mocnymi zębami 
przeznaczone do przesadzania 
lub karczowania drzew
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Akcesoria

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ:
-Bez problemu usuwa drzewa o średnicy pnia do 15 cm
-Usuwa betonowe kolumny (specjalny dodatek z 
  gumowym zabezpieczeniem)
-Dodatkowo można również zamontować spulchniacz na  
  IlmerHubstaplern K2-D Eco.

HYDRAULICZNY SIŁOWNIK 
15–30 cm

GUMOWE ŁAPY 
2 sztuki

Kleszcze do 
karczowania

Dane techniczne odnoszą się do urządzenia podstawowego bez 
dodatkowego wyposażenia. Dane techniczne nie są wiążące.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne 83x66,5 cm

Wysokość 72,5 cm

Ciężar całkowity 79 kg
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Maszyna do przycinania 
korzeni

Dane techniczne odnoszą się do narzędzia podstawowego bez akcesoriów. 
Dane są przybliżone i niezobowiązujące.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne 410x188 cm Kąt pochylenia +24° bis +70°

Wysokość 
konstrukcyjna

118 cm Ciężar 220 kg

głębokość przenikania 82 cm

Maszyna do przycinania korzeni Ilmer pozwala na regulację wzrostu drzew owocowych w zależności od własnych potrzeb, 

dzięki opcji selektywnego przycinania. Jest to możliwe dzięki specjalnemu ostrzu, które może być regulowane podczas 

przemieszczania zarówno pod względem kąta jak również głębokości wnikania, co pozwala uniknąć uszkodzenia drzew. 

Szczególnie kompaktowy system konstrukcyjny pozwala na pracę w sposób komfortowy i precyzyjny, również w ciasnych 

miejscach i jest sterowany w optymalny sposób przez duże koło nośne, w taki sposób, aby usunąć ładunek z holownika.

Kleszcze do 
karczowania



Made in South Tyrol

ILMER MASCHINENBAU GMBH
Staatsstraße 74
39020 Tschars, Italy
Tel.: +39 0473 62 41 33 
Faks: +39 0473 62 44 99
E-mail: info@ilmer.it

www.ilmer.it

Bozen

Meran

Przełęcz 
Reschen

Przełęcz 
Brenner

Sterzing

Brixen
Bruneck

Glurns

Tschars

Dystrybutor


