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Wozy asenizacyjne i technika nawożenia gnojowicą
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Innowacyjne produkty o najwyższej jakości

Sam fakt, że pomysł jest nowy, nie oznacza jeszcze, że jest dobry. W firmie 
Fliegl wszystko jest gruntownie sprawdzane i testowane. Znamy oczekiwania 
rynku i konsultujemy się z praktykami. Korzystając z nowoczesnych programów 
CAD, nasi inżynierowie i konstruktorzy opracowują produkty, które są spójne 
w każdym szczególe i dają bezsprzeczne korzyści w praktyce. Innowacje Fliegl 
Agrartechnik to zawsze solidne rozwiązania konkretnych problemów.

Niemiecka jakość w globalnym zastosowaniu

Mimo globalizacji firma Fliegl konsekwentnie projektuje i produkuje 
w Niemczech. Jest to związane z wykwalifikowaną siłą roboczą. Zarówno 
w przypadku inżynierów, jak i uczących się zawodu stawiamy na umiejętności, 
które nieustannie doskonalimy w ramach organizowanych we własnym zakresie 
szkoleń. Innym aspektem jest wysoki standard techniczny w Niemczech. 
Idealne warunki do przekucia naszych pomysłów w wysokiej klasy produkty, 
jakich oczekuje się od marki Fliegl.

1975 1983

1998

Innowacyjność oparta na tradycji
Marka Fliegl jest od dziesięcioleci symbolem jakości i innowacji oraz praktycznych rozwiązań dla 

rolnictwa. Są to zalety, dzięki którym firma Fliegl stała się numerem 1 w Europie np. w branży przyczep 

rolniczych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przyczepę przechylną, oryginalną przyczepę z systemem 

zsuwania, technikę nawożenia gnojowicą, czy logistykę przy zbiorze plonów – firma Fliegl zawsze 

posiada optymalne rozwiązania transportowe.

2003 2007

2008 2008 2011 2013
2017
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Dostępne sprężarki o różnej wydajności*
Smarowanie sprężarki odbywa się w sposób automatyczny za pomocą olejarki. 

Turboopróżniacz z rozdrabniaczem 
lub bez

Battioni MEC II 11 000 l
odporna na wysoką 
temperaturę

Battioni Ballast 13 500 l
odporna na wysoką 
temperaturę

Hertell 14 000 l 
chłodzona wodą 
i odporna na wysoką 
temperaturę

Hertell 10 000 l 
odporna na wysoka 
temperaturę

Hydrauliczny przełącznik sprężarki

Zawór nad-/
podciśnieniowy 0,5 bar

Zawór nadciśnieniowy 0,5 bar

Wóz asenizacyjny próżniowy VFW 
Pojemność: od 3000 l do 30 000 l

Idealny do skutecznego nawożenia gnojowicą

Hydrauliczna klapa otworu do napełniania 
(400 mm lub 600 mm)

Ramię pompujące – po lewej lub prawej 
stronie – zapewnia wygodne zasysanie

Turbonapełniacz do zamontowania z lewej lub 
prawej strony 

Odporny na wysoką zawartość ciał obcych 

Można zestawiać z każdym rozlewaczem gnojowicy marki Fliegl

Nadaje się do niemal każdego substratu oraz do wody

Najlepsze ujednorodnienie gnojowicy 
Po lewej: hydrauliczne mieszadło 
wewnętrzne ze ślimakiem mieszającym
Po prawej: mieszadło pneumatyczne

Mechaniczna klapa otworu do 
napełniania o średnicy 400 mm

Syfon dodatkowy do 8 600 litrów

Oddzielacz piany 
od 10 600 litrów

Hydrauliczny  
zawór dzwonowy

Wyposażenie seryjne                  Opcjonalne

*  Na ilustracjach pokazano 
jedynie przykłady z naszej 
oferty
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Hydraulicznie zasuwana pokrywa

Króciec ssący z wziernikiem Wóz asenizacyjny Tandem z pompą 
PFW 12 000 l MAXX-Line

Wskaźnik poziomu u górySkrzynia z pompami z wziernikiem 
i oddzielaczem ciał obcych 

Pompa śrubowa jednowirnikowa, 
4 000 lub 6 000 litrów
Pompa śrubowa jednowirnikowa zapewnia 
przepływ bez pulsacji. Wirnik w kształcie 
ślimaka bezproblemowo tłoczy nawet bardzo 
gęstą gnojowicę przy dużym strumieniu 
przepływu i pod dużym ciśnieniem, dzięki 
czemu nawet głębokie warstwy gnojowicy 
są pobierane z łatwością.  Pompa może 
być podłączana do wozu asenizacyjnego 
z przodu i z tyłu, dzięki czemu może 
pompować gnojowicę z tyłu do zbiornika 
i może również pobierać ją z przodu.  
3-drożny zawór zasuwowy umożliwia 
przełączanie pomiędzy napełnianiem 
i opróżnianiem zbiornika, a także 
mieszaniem w obiegu zamkniętym. 

Zapfwelle

Zapfwelle

Zapfwelle

Funkcja mieszania

Funkcja zasysania

Funkcja rozrzucania

Panel obsługi do wozu asenizacyjnego + 
rozlewacza 
Ilustracja: czerwony migacz dla ochrony 
pompy przed pracą na sucho 

Ramię pompujące 8”

Czujnik do automatycznego przełączania pompy 

Obsługa zewnętrzna  
zaworu ssącego i pompy ssącej

Stożkowy, trójdrożny zawór zasuwowy 
z mechaniczną regulacją ilości

Wóz asenizacyjny 
z pompą PFW 

Pojemność: od 5 000 l do 27 500 l 

Perfekcyjne urządzenie o dużej wydajności    zasysania i rozrzucania

Wysoka wydajność zasysania i rozrzucania 

Niski poziom hałasu

Można zestawiać z każdym rozlewaczem gnojowicy marki Fliegl

Linearny przepływ w trakcie procesu rozrzucania  
przy niezmiennej prędkości wału przekaźnika mocy

Pompa krzywkowa
Materiały zdjęciowe: Vogelsang GmbH & Co. KG, 49632 Essen/Oldb.

Wyposażenie seryjne                  Opcjonalne

Rynna do wychwytywania  

kamieni
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Przewód płuczący (funkcja mieszania) Działko do gnojowicy

Wóz asenizacyjny wysokociśnieniowy HFW 

Pojemność: od 5 000 l do 25 000 l 
Idealne rozwiązanie dla zakładów z napełnianiem zewnętrznym

Hydraulicznie zasuwana pokrywa Wskaźnik poziomu u góry

Pompa rotacyjna 6500 l/min

Duże ilości przepływu

Wymagana jedynie minimalna 
konserwacja przy długim przebiegu

„Gigant”

Wyposażenie seryjne                  Opcjonalne
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Zawieszenie wahadłowe, sztywne Boogie 
SB do wozów o pojemności 18 500 l

PFW 15.500 z broną talerzową do gnojowicy  
„Maulwurf” 6 m

PolyLine są dostępne w wersjach z różnym 
wyposażeniem, np. z osią teleskopową
• przesunięcie nacisku na podłoże
•  wyjątkowo duża stabilność na zboczu

PFW 9000 
z rozlewaczem z systemem płóz 
wleczonych Skate 90

GFK-Tank – Made in Germany

Łatwe do czyszczenia

Bardzo nisko położony środek ciężkości

Stabilna budowa ramowa

Niska masa własna

Wozy asenizacyjne Poly-Line  
Pojemność: od 6 000 l do 18 500 l 
Dostępne jako wozy asenizacyjne z pompą, wysokociśnieniowe i transportowe

Wyposażenie seryjne                  Opcjonalne

Wóz asenizacyjny wysokociśnieniowy HFW 12.500 z pompą 
rotacyjną i działkiem do gnojowicy

Wspornik do rozlewacza z systemem płóz wleczonych 
i czteropunktowego układu hydraulicznego
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w wersji z pompą 
krzywkową Vogelsang

STF 27.500 w wersji z systemem 
próżniowym

Wóz asenizacyjny siodłowy transportowy 
STF 27500  
z wbudowanym wózkiem siodłowym 
Dolly

Nadwozie wozu asenizacyjnego do  
przyczepy hakowej

STF 25.000 trzyosiowy  
z ramieniem przeładunkowym

Idealny do transportu kombinowanego 

Do wyboru w wersji z pompą lub systemem próżniowym 

Prawdziwy siłacz 
Naczepa asenizacyjna, transportowa AGRO TRUCK
w wersjach o pojemności 25 000 l i 27 500 l 

Naczepa asenizacyjna, transportowa 
STF 25 000 l i 27 500 l

• Pojemność 25 000 l i 27 500 l
• Wersja dwuosiowa lub trójosiowa
• Zawieszenie pneumatyczne
• Oś skrętna blokowana automatycznie
• Wersja 40–60 lub 80 km/h
• Wersja z systemem próżniowym albo z pompą 
• Klapa otworu do napełniania D600 mm
• Dokowanie z tyłu 
• Ramię pompujące 8”
• Mieszadło wewnętrzne pneumatyczne lub hydrauliczne
• Elektromagnetyczny układ sterowania
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Wóz asenizacyjny transportowy dwuosiowy 
TFW 16.000

Road X Line 16.000 Tandem z pompą rotacyjną 
i ramieniem przeładunkowym, obustronnie 
przechylany

Roadx Poly Line z mechanicznie napędzaną pompą krzywkową do zasysania

Dostawcy gnojowicy 
Transportowe wozy asenizacyjne 
do Twojego ciągnika

Duża skuteczność 

Prosta technika

Wysoka wydajność przeładunkowa 

Pompa rotacyjna 
6500 l/min

Road X Poly Line 29000 Tridem
• Górny właz do zewnętrznego napełniania
• Ramię przeładunkowe 6”, długość 6 m  
 wraz z lejem do odkładania
• Rura pionowa z lejem dokującym 8”
• Hydrauliczny układ kierowania kół tylnych
• Ogumienie: 445/65-R22,5

Ramię przeładunkowe, obustronnie przechylane
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SERIE – z bogatym wyposażeniem 
dodatkowym!

Zbiorniki stalowe w wielu rozmiarach – do każdego 
zastosowania!

Wozy asenizacyjne Jumbo Line zostały 
skonstruowane specjalnie dla mniej-
szych zakładów z terenami położonymi 
na zboczach. Wozy te charakteryzują 
się wyjątkowo nisko położonym środ-
kiem ciężkości, a wersje o pojemności 
5000 l i większej są wyposażone w oś 
wygiętą!

Wozy asenizacyjne Jumbo Turbo Line 
różnią się od wersji Jumbo Line dodat-
kową pompą rotacyjną. Dzięki połącze-
niu sprężarki i pompy rotacyjnej można 
zamontować dostępne w ramach opcji 
hydraulicznie wychylane działko do gno-
jowicy. Umożliwia to nawożenie terenów 
na stromych zboczach, po których trud-
no jest poruszać się pojazdami kołowy-
mi (przestrzegać krajowych przepisów 
dotyczących nawozów). 

JUMBO Line 
wersja próżniowa

JUMBO Turbo Line 
wersja próżniowa

Wozy asenizacyjne Alpha Line nie tylko 
zapewniają wyjątkowy komfort podczas 
jazdy i obsługi, ale wyróżniają się przede 
wszystkim bardzo bogatym wyposaże-
niem podstawowym z użyciem najno-
wocześniejszych technologii. Wozy te 
zaprojektowano do profesjonalnego i 
intensywnego użytkowania, przewidując 
najróżniejsze opcje wyposażenia dodat-
kowego

Seryjnie montowanego przegubowego 
mostu napędowego Boogie SB w połą-
czeniu z kołami w rozmiarze 30,5” gwa-
rantuje bezpieczną i chroniącą podłoże 
pracę na zboczu.
Zmienny wzrost nacisku na tył ciągnika 
jest możliwy dzięki hydrauliczne prze-
suwanemu agregatowi jezdnemu, co w 
konsekwencji prowadzi do zwiększenia 
mocy pociągowej i trakcji. 

ALPHA Line 
wersja z pompą  
i próżniowa

JUMBO Line Plus 
wersja z pompą  
i próżniowa

Wozy asenizacyjne Maxx Line mają od-
powiednio dopasowane wyposażenie i 
wyróżniają się przede wszystkim wytrzy-
małą konstrukcją. 
Możliwe jest skonfigurowanie wariantów 
wyposażenia pasujących do najróżniej-
szych obszarów zastosowania i regio-

nów. 

TWIST LINE firmy Fliegl to zaawansowa-
ny technicznie wóz asenizacyjny, który 
nie tylko chroni Twoją glebę, ale także 
charakteryzuje się ogromną zwrotnością 
na uwrociach.
Oś jednoosiowego wozu może zostać 
obrócona o ok. 11 stopni względem 
zbiornika dzięki środkowemu łożysku, 
co umożliwia jazdę ukośną. Unika się 
podwójnego przejeżdżania po podłożu. 
Gdy tylko oś się obróci, opcjonalny trzy-
punktowy układ hydrauliczny jest rów-
nież obracany – nie ma potrzeby stoso-
wania dodatkowego kozła wychylnego 
do przystawki. 

MAXX Line 
wersja z pompą  
i próżniowa

TWIST Line 
wersja z pompą

Fliegl Line

Wozy asenizacyjne MAXX Line przeko-

nują dużą skutecznością i bogatym wy-

posażeniem podstawowym. Dzięki seryj-

nemu ogumieniu 750/60-R30,5 można 

jeździć po polu uprawnym, nie powodu-

jąc jego zniszczenia. Podczas projekto-

wania tej linii wozów asenizacyjnych wy-

jątkowo ważne były aspekty praktyczne i 

wydajność! 

MAXX Line PLUS 
wersja z pompą  
i próżniowa

Cechą charakterystyczną wozu aseniza-
cyjnego BIG FOOT firmy Fliegl jest stan-
dardowe ogumienie 800/60 R 34.
Zwłaszcza na obszarach bagnistych i 
raczej wilgotnych, wozy asenizacyjne 
rozprowadzają gnojowicę przy minimal-
nym nacisku na podłoże i najlepszym 
rozłożeniu obciążenia. Zintegrowano po-
jedyncze, indywidualnie dopasowane do 
ogumienia nadkola.
Hydrauliczna amortyzacja osi zapew-
nia najlepsze przyleganie do podłoża i 
najwyższy komfort jazdy, nawet na stro-
mych zboczach.

BIG FOOT 
wersja próżniowa
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Opróżnianie podczas zjazdu ze wzniesienia 
(z rurą umieszczoną wewnątrz)

Błotniki

Wóz asenizacyjny próżniowy
Jumbo Line
Pojemność: od 3 000 l do 8 600 l

Wozy o pojemności 5 000 litrów i większej wyposażone w wygiętą 
oś: nisko położony środek ciężkości zapewnia optymalną jazdę na 
zboczu.

Tłumik z separatorem olejuKołnierz zaślepiający z tyłu i przygotowanie 
do opróżniania podczas zjazdu ze 
wzniesienia 

Wspornik do zawieszania rozlewacza 
z systemem węży wleczonych lub płozy 
wleczonej z SERII od 5 000 litrów

Idealny dla zakładów z terenami położonymi na 
szczególnie stromych zboczach

Jumbo Line Długość zbiornika (osłony) Średnica zbiornika

VFW 3.000 3 000 mm 1 100 mm

VFW 4.000 3 000 mm 1 250 mm

VFW 5.000 3 000 mm 1 400 mm

VFW 6.200 4 000 mm 1 400 mm

VFW 7.500 4 000 mm 1 500 mm

VFW 8.600 4 000 mm 1 600 mm

Wyposażenie seryjne               Opcjonalne

• zaczep górny albo dolny
• różne układy hamulcowe
• różne ucha dyszla przyczepy
• wersje z różnymi prędkościami
• różne warianty ogumienia
• różne warianty sprężarek
• różne rozlewacze gnojowicy
• drabina

• ramię pompujące 6” (od 5 000 litrów)
•  turbonapełniacz  

(dla pojemności powyżej 8 600 litrów) 
• mieszadło wewnętrzne, pneumatyczne
• hydrauliczne  
 przełączanie sprężarki

PRZYGOTOWANY NA WSZYSTKIE WYZWANIA!

Syfon z syfonem dodatkowym

Turbonapełniacz dla pojemności powyżej 
8 600 litrów

Błotniki

Klapa otworu do napełniania D400 
otwierana mechanicznie lub hydraulicznie
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Opróżnianie podczas zjazdu ze wzniesienia Turbonapełniacz dla pojemności powyżej 
8 600 litrów

Błotniki

Wozy o pojemności 5 000 litrów i większej wyposażone w wygiętą 
oś: nisko położony środek ciężkości zapewnia optymalną jazdę na 
zboczu.

Hydrauliczne działko do gnojowicy 

Wspornik do zawieszania rozlewacza 
z systemem węży wleczonych lub płozy 
wleczonej z SERII o pojemności powyżej 
5 000 l

Wyposażenie seryjne              Opcjonalne

• zaczep górny albo dolny
• różne układy hamulcowe
• różne ucha dyszla przyczepy
• wersje z różnymi prędkościami
• różne warianty ogumienia
• różne rozlewacze gnojowicy
• przyłącze B z ręcznym zaworem zasuwowym

• z ramieniem pompującym 6” (od 5 000 litrów)
• turbonapełniacz (dla pojemności powyżej 8 600 litrów) 
• mieszadło wewnętrzne, pneumatyczne
• hydrauliczne przełączanie  
 sprężarki i pompy rotacyjnej
• drabina

PRZYGOTOWANY NA WSZYSTKIE WYZWANIA!

Klapa otworu do napełniania D400 otwierana 
mechanicznie lub hydraulicznie

Rozlewacz szerokokątny współpracujący 
z pompą rotacyjną

regulacja hydrauliczna 
w górę i w dół

obracanie  
hydrauliczne o 360°

Siłownik do przechylania zbiornika z podporą 
składaną w wersjach o pojemności 5000 l 
i więcej 

Wóz asenizacyjny próżniowy
Jumbo Turbo Line
Pojemność: od 3 000 l do 8 600 l

Połączenie 
sprężarki i pompy 
rotacyjnej

Dzięki działku do gnojowicy idealny do terenów położonych 
na wyjątkowo stromych zboczach

Jumbo Turbo Line Długość zbiornika (osłony) Średnica zbiornika

VFW 3.000 3 000 mm 1 100 mm

VFW 4.000 3 000 mm 1 250 mm

VFW 5.000 3 000 mm 1 400 mm

VFW 6.200 4 000 mm 1 400 mm

VFW 7.500 4 000 mm 1 500 mm

VFW 8.600 4 000 mm 1 600 mm
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Wóz asenizacyjny próżniowy lub z pompą

„Jumbo Line Plus”
Pojemność: od 14 000 l do 18 000 l / Tandem

Wzmocnione nadkole i ogumienie
Ogumienie 750/60-R30,5”
Opcja: Ogumienie 750/60-R30,5” z tyłu
850/50-R30,5 z przodu

Hydrauliczne przesuwanie osi Zawieszenie wahadłowe, sztywne 
Boogie SB

Hydrauliczny układ kierowania kół tylnych

Najwyższy komfort jazdy  oraz stabilna charakterystyka jazdy na wzniesieniach 

Dostępny w wersji z dopuszczalną  
masą całkowitą 23 t lub 24 t 

Jumbo Line Plus Długość zbiornika (osłony) Średnica zbiornika

VFW/PFW 14.000 6 000 mm 1 700 mm

VFW/PFW 16.000 6 000 mm 1 800 mm

VFW/PFW 18.000 6 000 mm 1 900 mm

Oś skrętna
Jedna oś BPW w wersji 
z bębnem hamulcowym 
410 × 180 mm jest seryjnie 
montowana we wszystkich 
wozach asenizacyjnych 
Jumbo Line Plus

Skręt Ustawienie do jazdy na 
wprost

Wyposażenie seryjne              Opcjonalne

Zasuwana pokrywa 
700 × 700 mm

OPCJA DO PFW/VFW

• czteropunktowy układ hydrauliczny
• blok sterujący 5- lub 6-funkcyjny 

Dyszel z amortyzacją hydrauliczną

W przypadku wozu asenizacyjnego 
próżniowego:  
turbonapełniacz umieszczony centralnie pod 
wozem asenizacyjnym

Ramię pompujące 8”

Opcje w specjalnej edycji „Rolnictwo naturalnie” 

Optymalne dopasowanie nacisku: 
bezstopniowe hydrauliczne, także 
w przypadku montażu rozlewacza 
gnojowicy, jak np. płoza wleczona

Przesunięcie osi do tyłu przy zastosowaniu 
polowym
Większy nacisk przyczepy na zaczep = 
lepsze właściwości trakcyjne ciągnika

Przesunięcie osi do przodu podczas jazdy 
w ruchu drogowym
Mniejszy nacisk przyczepy na zaczep = 
większy komfort jazdy i mniejsze zużycie

Hydraulicznie przesuwany agregat jezdny

Wóz asenizacyjny próżniowy „Jumbo Line Plus”

Głowica kulowa 
K80
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Możliwe ogumienie do maks. 26,5” Kołnierz zaślepiający seryjnie montowany
z przodu z prawej i lewej strony oraz z tyłu

Agregat jezdny „Gigant” 
w wersji MAXX Line o pojemności 16 000 l

Agregat jezdny „TITAN” 
w wersji MAXX Line o pojemności do 14 000 l

Agregat jezdny „Gigant Plus” 
od wersji MAXX Line o pojemności 18 000 l

Wóz asenizacyjny próżniowy lub z pompą

„MAXX Line”
Pojemność: od 5 000 l do 25 000 l 

MAXX Line Osie Długość zbiornika
(osłony) Ø zbiornika

VFW 5.000 1 3 000 mm 1 400 mm

VFW/PFW 6.200 1 4 000 mm 1 400 mm

VFW/PFW 7.500 1 4 000 mm 1 500 mm

VFW/PFW 8.600 1 4 000 mm 1 600 mm

VFW/PFW 10.600 1 5 000 mm 1 600 mm

VFW/PFW 8.600 2 4 000 mm 1 600 mm

VFW/PFW 10.600 2 5 000 mm 1 600 mm

VFW/PFW 12.000 2 5 000 mm 1 700 mm

VFW/PFW 14.000 2 5 500 mm 1 800 mm

VFW/PFW 16.000 2 6 000 mm 1 800 mm

VFW/PFW 18.000 2 6 000 mm 1 900 mm

VFW/PFW 20.000 3 7 000 mm 1 900 mm

VFW/PFW 25.000 3 7 450 mm 2 000 mm

Wyposażenie seryjne              Opcjonalne

Turbonapełniacz z szybkozłączem

Głowica kulowa 
K80

W przypadku wozu 
asenizacyjnego próż-
niowego:
oddzielacz piany

Przygotowanie do klapy 
otworu do napełniania 

o średnicy 400 mm

W przypadku wozu z pompą: 
hydraulicznie zasuwana pokrywa

OPCJA DO PFW/VFW

• czteropunktowy układ hydrauliczny
• blok sterujący 5- lub 6-funkcyjny 

Wszechstronny i wytrzymały  

Amortyzacja dyszla

Ramię pompujące 8”

PFW 12.000 MAXX Line Tandem
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Wóz asenizacyjny próżniowy  
lub z pompą

„MAXX Line Plus”
Pojemność: od 14 000 l do 18 000 l / Tandem

Wzmocnione nadkole i ogumienie
Ogumienie 750/60-R30,5”
Opcja: Ogumienie 750/60-R30,5” z tyłu
850/50-R30,5 z przodu

Agregat jezdny „Gigant” 
w wersji MAXX Line Plus o pojemności 
14 000 l

Agregat jezdny „Gigant Plus” 
w wersji MAXX Line Plus o pojemności 
16 000 l i 18 000 l

Najlepsze wyposażenie o dużej skuteczności 

Dostępny w wersji z dopuszczalną 
masą całkowitą 23 t lub 24 t 

Wóz asenizacyjny próżniowy/ z pompą 
MAXX Line Plus Długość zbiornika (osłony) Średnica zbiornika

VFW/PFW 14.000 6 000 mm 1 700 mm

VFW/PFW 16.000 6 000 mm 1 800 mm

VFW/PFW 18.000 6 000 mm 1 900 mm

Oś skrętna
We wszystkich wozach 
asenizacyjnych MAXX Line Plus 
montuje się seryjnie jedną 
oś BPW w wersji z bębnem 
hamulcowym 410 × 180 mm

Skręt Ustawienie do jazdy 
na wprost

Wyposażenie seryjne              Opcjonalne

Wóz asenizacyjny z pompą „MAXX Line Plus”Ramię pompujące 8”

Zasuwana pokrywa 
700 × 700 mm

OPCJA DO PFW/VFW

• czteropunktowy układ hydrauliczny
• blok sterujący 5- lub 6-funkcyjny 

W przypadku wozu asenizacyjnego 
próżniowego:  
turbonapełniacz umieszczony 
centralnie pod wozem asenizacyjnym

Dyszel z amortyzacją hydrauliczną

Głowica 
kulowa K 80

Oddzielacz piany

Przygotowanie do klapy otworu do 
napełniania o średnicy 400 mm

Hydrauliczny układ kierowania kół tylnych
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Optymalne dostosowanie nacisku 
przyczepy na zaczep dzięki 
mechanicznemu przesuwaniu osi (wersja 
standardowa) lub hydraulicznemu, 
bezstopniowemu przesuwaniu osi (opcja). 
Także w przypadku montażu rozlewacza 
gnojowicy, jak np. płoza wleczona

Przesunięcie osi do tyłu przy zastosowaniu 
polowym
Większy nacisk przyczepy na zaczep = lepsze 
właściwości trakcyjne ciągnika

Przesunięcie osi do przodu podczas jazdy 
w ruchu drogowym
Mniejszy nacisk przyczepy na zaczep = większy 
komfort jazdy i mniejsze zużycie

Oś skrętna
Jedna oś BPW w wersji z bębnem hamulcowym  

410 × 180 mm jest seryjnie montowana we 
wszystkich wozach asenizacyjnych Alpha Line Plus

Alpha Line Osie Długość zbiornika (osłony) Ø zbiornika

VFW/PFW 10.600 1 5 000 mm 1 600 mm

VFW/PFW 12.000 1 5 000 mm 1 700 mm

VFW/PFW 14.000 1 5 000 mm 1 900 mm

VFW/PFW 14.000 2 6 000 mm 1 700 mm

VFW/PFW 16.000 2 6 500 mm 1 800 mm

VFW/PFW 18.000 2 6 500 mm 1 900 mm

VFW/PFW 20.000 2 7 000 mm 1 900 mm

VFW/PFW 23.000 3 7 450 mm 2 000 mm

VFW/PFW 25.000 3 7 450 mm 2 100 mm

VFW/PFW 28.000 3 7 450 mm 2 150 mm

Hydraulicznie przesuwany agregat jezdny

Wzmocnione nadkole

Hydrauliczne przesuwanie osi Oś teleskopowa (możliwa tylko w przypadku 
przegubowego mostu napędowego Boogie SB)

Dyszel z obustronną 
amortyzacją hydrauliczną

Zawieszenie pneumatyczne 
(14 000 – 27 500 litrów)

Hydrauliczna amortyzacja osi
(14 000 – 20 000 litrów)

Przegubowy most napędowy Boogie SB 
(14 000 – 20 000 litrów)

Skręt Ustawienie do jazdy 
na wprost

Wóz asenizacyjny próżniowy lub z pompą
„Alpha Line”
Pojemność: od 10 600 l do 27 500 l

Wyposażenie seryjne              Opcjonalne

OPCJA DO PFW/VFW

• czteropunktowy układ hydrauliczny

• Fliegl Flow Control

• blok sterujący 5- lub 6-funkcyjny

•  w przypadku wozu asenizacyjnego próżniowego:  
turbonapełniacz umieszczony centralnie pod 
wozem asenizacyjnym

• Fliegl „SlurryTanker”

• pomiar substancji odżywczych „ManureSensing”

• hydrauliczny układ kierowania kół tylnych 

SZEROKI WYBÓR AGREGATÓW JEZDNYCH

Wozy asenizacyjne o doskonałym komforcie obsługi oraz nowoczesnej 
technologii do profesjonalnych i wymagających zastosowań

A: Ramię odsysające długość 4 500 mm , obustronnie przechylane
B: Ramię pompujące regulowane dla obustronnego zasysania

A

B
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Podczas skręcania osi obraca się również 
trzypunktowy układ hydrauliczny

Turbonapełniacz hydrauliczny umieszczony 
centralnie pod wozem asenizacyjnym

Dyszel z obustronną amortyzacją

Oś łożyskowana centralnie, hydrauliczny 
układ kierowniczy do jazdy ukośnej

Ogumienie 800/60 R34 Ramię odsysające wychylane 
hydraulicznie 8”

Agregat jezdny hydraulicznie 
amortyzowany

Ogumienie 900/60 R32

O
ch

ro
na

 g
le

by

Wóz asenizacyjny z pompą „Twist”  
Pojemność: 13 000 l

Wóz asenizacyjny próżniowy „BIG FOOT”
Pojemność: 16 000 l i 18 000 l

Oś jednoosiowego wozu może zostać obrócona o ok. 11 stopni względem 

zbiornika dzięki środkowemu łożysku, co umożliwia jazdę ukośną. Unika 

się podwójnego przejeżdżania po podłożu. Gdy tylko oś się obróci, 

opcjonalny trzypunktowy układ hydrauliczny jest również obracany – nie 

ma potrzeby stosowania dodatkowego kozła wychylnego do przystawki.

Wyposażenie seryjne               Opcjonalne

Wóz asenizacyjny próżniowy BIG FOOT Długość zbiornika (osłony) Średnica zbiornika

VFW 16.000 6 500 mm 1 800 mm

VFW 18.000 6 500 mm 1 900 mm
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Drabina

• wygodne doczepianie i odczepianie
• możliwość kompletnego opróżnienia wozu asenizacyjnego
• perfekcyjna amortyzacja na drodze

Mocna podpora 

Hydrauliczna klapa otworu do napełniania
Rozmiary: Ø 400 mm i Ø 600 mm
Otwieranie w prawo lub lewo zależnie od montażu

Układ do regulacji ciśnienia w oponach dla 
ochrony gruntu podczas zastosowań polowych 
z instalacją dwuprzewodową

Cyfrowy licznik zbiornika

Podpora hydrauliczna

Sprężarka tłokowa o wydajności do 3,3 m3 
sprężanego powietrza

Czteropunktowy układ hydrauliczny 
o udźwigu 4 500 kg

Blok sterujący Load Sensing lub 
przepływ stały

Wyposażenie
Dzięki wyposażeniu dodatkowemu firmy Fliegl wóz asenizacyjny staje się skutecznym 
„pojazdem do akcji specjalnych”, w którym wszystkie elementy są pod kontrolą.

Wskaźnik poziomu z pleksi 

Rozdzielacz hydrauliczny Panel obsługi do rozlewacza 
Skate i wozu asenizacyjnego

Reflektory robocze LED Pakiet oświetlenia LED

Wskaźnik poziomu z kulką pływakowąPrzepływomierz cyfrowy

Amortyzacja dyszla
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Wszystkie wozy asenizacyjne firmy Fliegl są standardowo wyposażone w tzw. system włoski. 

Sprzęgi do gnojowicy

SYSTEM WŁOSKI

Jest to system, który na złączu M posiada przyspawane na stałe dźwignie. Na złączu V znajduje się kulka z luźnym pierścieniem zaciskowym.  
Pierścień musi mieć ostrą krawędź w miejscu, gdzie następuje blokowanie dźwigni złącza M. Jeśli krawędź ta jest zaokrąglona, mamy do czynienia z systemem Bazzoli Siegperle.

Aby określić wielkość sprzęgu włoskiego, należy zmierzyć zewnętrzną średnicę złącza V lub wewnętrzną średnicę złącza M.  
Zewnętrzna średnica złącza V lub wewnętrzna średnica złącza M musi być taka sama dla części M i V. Dla końcówki węża sprzęgowego mierzy się średnicę zewnętrzną lub wewnętrzną.

Rozmiary w systemie włoskim 
Złącze M (z o-ringiem) Złącze V (z luźnym pierścieniem zaciskowym) Rozmiary węży 
rozmiar wewn. A 131 mm = 4” rozmiar zewn. B 130 mm / rozmiar wewn. A 100 mm = 4”  4” = 100 mm 
rozmiar wewn. A 151 mm = 5” rozmiar zewn. B 150 mm / rozmiar wewn. A 120 mm = 5” 5” = 120 mm 
rozmiar wewn. A 181 mm = 6” rozmiar zewn. B 180 mm / rozmiar wewn. A 150 mm = 6” 6” = 150 mm 
rozmiar wewn. A 245 mm = 8” rozmiar zewn. B 240 mm / rozmiar wewn. A 205 mm = 8” 8” = 200 mm 
rozmiar wewn. A 301 mm = 10” rozmiar zewn. B 300 mm / rozmiar wewn. A 254 mm = 10” 10” = 250 mm 
rozmiar wewn. A 371 mm = 12” rozmiar zewn. B 370 mm / rozmiar wewn. A 304 mm = 12” 12” = 300 mm

SYSTEM PERROT

W tym systemie na złączu M umieszczony jest ruchomy pierścień, na którym znajdują się dźwignie. Złącze V ma stożek i składa się tylko z jednego elementu. Aby określić wielkość 
sprzęgu typu Perrot, należy zmierzyć zewnętrzną średnicę złącza V lub wewnętrzną średnicę złącza M. Dla końcówki węża sprzęgowego mierzy się średnicę zewnętrzną lub wewnętrzną.

Rozmiary systemu Perrot 
Złącze M Perrot (z o-ringiem) Złącze V Perrot Rozmiary węży 
Rozmiar wewn. A 150,0 mm = 4” Rozmiar zewn. B 155 mm / rozmiar wewn. A 108 mm = 4” 4” = 108 mm 
Rozmiar wewn. A 171,5 mm = 5” Rozmiar zewn. B 179 mm / rozmiar wewn. A 133 mm = 5” 5” = 133 mm 
Rozmiar wewn. A 203,5 mm = 6” Rozmiar zewn. B 211 mm / rozmiar wewn. A 159 mm = 6” 6” = 159 mm 
Rozmiar wewn. A 288,0 mm = 8” Rozmiar zewn. B 313 mm / rozmiar wewn. A 216 mm = 8” 8” = 216 mm

Złącze VZłącze M

Złącze M Złącze V Luźny pierścień do złącza V

Złącze V do szybkozłącza 6”

A

A
BA

B
A

Technika napełniania

Turbonapełniacz z szybkozłączem 
(6” lub 8”) 
Możliwość podłączenia z prawej lub lewej 
strony albo z tyłu.

Ramię pompujące do wozu asenizacyjnego 
z pompą 8”

Ramię pompujące Elefant 8”
Możliwość montażu po prawej lub lewej stronie.
Długość 5000 mm z poczwórnym blokiem sterującym
Turbonapełniacz i wysięgnik teleskopowy 
1500 w ramach opcji

Ramię pompujące  
(opcjonalnie z turbonapełniaczem 8”) 
Możliwość montażu po prawej lub lewej stronie.
Ze stacją dokującą; ciśnieniowy zawór sekwencyjny 
i hydrauliczne przełączanie sprężarki

Szybkozłącze Perrot 6”

Turbonapełniacz umieszczony 
centralnie pod wozem asenizacyjnym 
Proces zasysania może być realizowany 
z prawej i lewej strony

Do A: ramię odsysające
długość 4 500 mm, obustronnie przechylane
Do B: ramię pompujące centralnie
regulowana dla obustronnego zasysania

Szybkozłącze 6”

Złącze V Perrot 
do szybkozłącza 6”

A

B
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Sposób funkcjonowania
Zadaniem ślimaka (50-60 obrotów/min) nie jest rozlewanie gnojowicy, lecz odprowadzanie ciał obcych na zewnątrz, 
do skrzyni. Przekaźnik czasowy ustawiony jest w taki sposób, aby ślimak pracował przez ok. 40 sekund w kierunku na 
zewnątrz i przez ok. 5 sekund do wewnątrz.

Rozdzielacz ślimakowy Fliegl – 
unikalny system!

Ciała obce, takie jak kawałki drewna, kamienie, 
kolczyki do znakowania bydła itd. są bez trudu 
usuwane z systemu.

Odporny na ciała obce | nie zatyka się 

Równomierne rozprowadzanie nawozu podłużne i poprzeczne – nawet na zboczach 

Staukasten für Fremdkörper 
wie Steine, Ohrmarken, etc.

Schnecke
(Windung aus Edelstahl) Ölmotor (max. Ölmenge

20 Liter insgesamt)

Schnecke dreht
40 sek. nach außen
3 sek. nach innen

Doppelseitige 
Abdichtung

mechanische
Entleerung
Staukasten

Auslaufstutzen
mit Belüftung Güllefluss

Blattfeder
gekröpft,
bessere Boden-
anpassung

kurze Schläuche,
ohne Verjüngung

Bohrung für
Gülleauslauf  
18/21 mm

serienmäßige
Überdruck-
sicherung

Precyzyjne dozowanie gnojowicy dzięki  
rozdzielaczowi ślimakowemu Fliegl FlexFlow
System jest oparty na dwóch, częściowo osłoniętych 
wannach z materiału V2A. Wanna podstawowa jest 
wyposażona w owalne otwory przepływowe o długości 
30 mm i szerokości 18 mm. Wanna dolna ma okrągłe otwory 

wylotowe i można ją przesuwać. Przez przesunięcie wanny 
dolnej zmienia się przepływ gnojowicy. Dzięki temu można 
rozprowadzać nawóz w ilości od 5 do 70 m3 na ha przy 
niezmiennej prędkości jazdy.

Mechanizm regulacji przez wrzeciono mechaniczne

Rozdzielacz FlexFlow gwarantuje optymalne rozprowadzanie podłużne i poprzeczne przy każdej 
ilość rozprowadzanego nawozu

Rozdzielacz FlexFlow umożliwia dopasowanie do natężenia przepływu zmienionego przez 
prędkość obrotową pompy

Dzięki rozdzielaczowi FlexFlow można zastosować dowolną formę gnojowicy lub pozostałości 
fermentacyjnych, niezależnie od lepkości, zawartości włókien lub zawartości suchej masy

Rozdzielacz FlexFlow pozwala na stosowanie bardzo małych ilości gnojowicy o ponadprzeciętnej 
zawartości składników odżywczych

Rozdzielacz FlexFlow pomaga elastycznie wybierać prędkość jazdy w zależności od siły 
pociągowej i warunków gruntowych

Skrzynia (w wersjach SKATE i GARANT) na 
wychwytywane ciała obce, opróżniana mechanicznie 
lub hydraulicznie

Napinacz sprężyny rozdzielacza ślimakowego FlexFlow

:
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Rozlewacz z płozą wleczoną
„Skate”
Optymalny do pracy na łąkach i obszarach uprawnych
 

Fliegl SKATE 210 z ramą wahliwą dla lepszej kompensacji nachylenia 
(wyłącznie w SKATE 210/240)

•  niewielka masa własna mimo stabilnej budowy dzięki specjalnej konstrukcji 
ramy i rozlewacza

•  brak utraty nacisku przyczepy na zaczep dzięki całkowitemu oparciu 
rozlewacza z systemem płóz wleczonych na podłożu

•  duży nacisk lemiesza po 8 kg na każdą płozę

•  seryjne wyposażenie w automatyczną kompensację nachylenia na zboczu

•  specjalnie pochylone przeguby obrotowe zapewniające wyjątkowo wąską 
pozycję w czasie transportu, a tym samym dobrą widoczność we wszystkich 
kierunkach

•  szerokość w czasie transportu zredukowana do ok. 2 300 mm w górnej 
części

•  automatyczne powstrzymanie kapania przez odchylenie rozlewacza do góry 
za pomocą wygodnego sterowania

•  optymalne rozprowadzanie gnojowicy, minimalne wymogi konserwacyjne 
i małe zapotrzebowanie na olej (maks. 20 l) dzięki rozdzielaczowi 
ślimakowemu Fliegl

•  specjalny mechanizm składający chroniący węże wylotowe przed zaginaniem 
przy składaniu i rozkładaniu

•  amortyzowane płozy szczelinowe dla optymalnego dopasowania do podłoża

•  możliwość mechanicznego lub hydraulicznego przełączania szerokości części

•  możliwość mechanicznego odłączania pojedynczych węży wylotowych

•  możliwy prosty montaż bezpośrednio na wozach także w starszych modelach

•  seryjne wyposażenie w wygodne sterowanie z automatycznym układem klap 
i funkcją uwrocia

•  sterowanie za pomocą urządzenia sterującego ciągnika (wymagany 
bezciśnieniowy przewód powrotny) albo przy użyciu Load Sensing

•  możliwość sterowania za pomocą terminalu Isobus

•  wąski rozstaw węży 250 mm – optymalny w pracy na łąkach i obszarach 
uprawnych

Szerokości robocze od 6 do 24 m 

SKATE 60 SKATE 75 SKATE 90 SKATE 120 SKATE 150 SKATE 180 SKATE 210 SKATE 240

Szerokość robocza m 6 7,5 9 12 15 18 21 24

Liczba wylotów 24 30 36 48 60 72 84 96

Ciężar kg 660 790 1100 1300 1550 1850 2800 3300

Szerokość podczas 
transportu  
(na górze/na dole)

mm 2300/ 
2600

2300/ 
2600

2300/ 
2600

2300/ 
2600

2300/ 
2600

2300/ 
2600

2600/ 
2990

2600/ 
2990

Składane hydraulicznie 
końcówki wysięgników

m - - - - - opcj. 18/15 21/15 24/18

Automatyczna kompensacja                     
                     

nachylenia na zboczach
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Komfortowe sterowanie „EASY” (wyposażenie seryjne)

AUTOMATYCZNY UKŁAD KLAP

Rozlewacz...
•   podnosi się z mechanicznego zabezpieczenia  

transportowego
•  składa ramiona rozlewacza do tyłu 
•  opuszcza się do pozycji roboczej

 
AUTOMATYCZNY UKŁAD ROZRZUCAJĄCY
•  zawór spustowy otwiera się
•  pracują ślimaki rozlewacza

 
AUTOMATYCZNY UKŁAD UWROCIA
•  ślimak rozlewacza wyłącza się
•  zawór suwakowy zamyka się
•  rozlewacz składa się do góry

Odciąża kierowcę i zapobiega nieprawidłowej obsłudze

Ergonomiczny panel obsługi jest podświetlany, a dzięki 
połączeniu wtykowemu można go łatwo odłączyć od kabla 
i pozostawić w ciągniku.

Składanie ramion rozlewacza jest monitorowane w każdej 
pozycji przez czujniki. Umożliwia to zsynchronizowane 
i amortyzowane składanie nawet na zboczach.

Sterowanie
Sterowanie przy 
użyciu ISOBUS

Interfejs operatora do 
Fliegl SKATE w połączeniu z 
terminalem ISOBUS
Opcja: Section Controll

Adapter ISOBUS pozwala obsługiwać urządzenie SKATE do wyboru za pomocą 
wygodnego seryjnego układu sterowania EASY lub terminalu ISOBUS.
W ten sposób można wygodnie przesiadać się ze starszego ciągnika na nowszy 
i odwrotnie.

Adapter kablowy ISOBUS 
zapewnia szybką wymianę

Panel obsługi wygodnego układu sterowania EASY

Fliegl TWIN

Zalety
Wyraźnie mniejsze zanieczyszczenie paszy

Wyższa wydajność przy rozprowadzaniu gnojowicy

Doskonałe rozdzielanie poprzeczne i podłużne

Wzrost wnikania substratu

Możliwość doposażenia w rozlewacz z systemem 
płóz wleczonych Fliegl

Odkładanie z osią Y TWIN  
(pasmo gnojowicy podzielone)

TWIN firmy Fliegl jest dyszą redlicy stopkowej 
w kształcie litery Y. Rozdziela ona przepływ gnojowicy, 

o połowę zmniejszając ilość gnojowicy w każdym 
odłożonym paśmie i jednocześnie powodując 

podwojenie odłożonych pasm gnojowicy.

Odkładanie z dotychczasową dyszą  
(pasmo gnojowicy niepodzielone)

Grube wałki gnojowicy należą do przeszłości!

„Mniejsze zanieczyszczenie paszy, 
większa infiltracja!”
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Specjalny mechanizm składający 
chroniący przed zaginaniem węży 
wylotowych

Automatyczna kompensacja 
nachylenia na zboczu do optymalnego 
dopasowania do podłoża

Rozstaw węży 250 mm

Blok sterujący z filtrem olejowym
Wyjątkowo kompaktowa szerokość 
podczas transportu – u dołu 2 600 mm, 
u góry 2 300 mm

Nacisk lemiesza 8 kg Równomierna jakość rozlewania dzięki 
krótkim wężom wylotowym

Wbudowane zabezpieczenie przed 
nadmiernym ciśnieniem

Wyjątkowo mała wysokość
Czujniki kątowe z lewej i prawej strony 
zapewniające równomierne składanie 
i rozkładanie na zboczu

Mechaniczne lub hydrauliczne 
otwieranie skrzynki

Specjalnie pochylone przeguby obrotowe
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Wyposażenie... Idealne doposażenie

Mechaniczne lub hydrauliczne 
przełączanie szerokości części

Wysterowanie funkcji hydraulicznych 
przez Load-Sensing (wtyczki płaskie 
uszczelniające o rozmiarach T4/P3/LS1)

Hydrauliczne opróżnianie skrzyniUchwyt na przewód ssący  
(prezentacja w stanie złożonym)

Możliwość doposażenia w przypadku 
wyjątkowo dużego udziału włókien: 
rozdrabniacz do montażu centralnie 
pomiędzy zbiornikiem a rozlewaczem 
(wymagana ilość oleju 60 l).
Za napęd odpowiada bezpośrednio 
sekcja ciągnika

Nadaje się także do wozów asenizacyjnych z GFK innych producentów

Doposażanie: należy przestrzegać nacisku przyczepy na zaczep i dopuszczalnej masy 
całkowitej posiadanego wozu asenizacyjnego

Trójnik na dodatkowe wyjście (np. na 
rozlewacz szerokokątny) w połączeniu 
z odłączaniem boków. 

Bardziej spokojna praca przy wyższych  
prędkościach jazdy dzięki kołom podporowym

...także w przypadku wozów asenizacyjnych innych producentów

Mechaniczne odłączanie pojedynczych 
węży

Zakres dostawy: rozlewacz z systemem płóz wleczonych 
wstępnie zamontowany, pulpit obsługi i blok sterujący, 
rama H, zabezpieczenie transportowe, trójnik z wężami 
elastycznymi do doprowadzania gnojowicy
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Fliegl „Snake”
różnorodne zastosowanie: do wężowego 
systemu aplikowania gnojowicy lub pojazdów 
samojezndych

Szerokości robocze 8,50/12,00/15,00 m

wyjątkowo kompaktowe wymiary transportowe, 
szerokość 2,60 metra i wysokość maks. 3,80 metra 
dzięki składaniu pakietowemu

wyposażony w sprawdzony rozdzielacz ślimakowy 
Fliegl

Powstrzymanie kapania na uwrocie przez 
podnoszenie hydrauliczne

Rura dyszla

•  hydraulicznie przechylana rura dyszla 
umożliwia dokładne prowadzenie węża 
gnojowicy i odpowiada za komfortowy obrót

•  centrowanie za pomocą dwóch łańcuchów 
tej samej długości

•  rozlewacz można również stosować 
w wygodny sposób w połączeniu 
z samojezdnym wozem do gnojowicy, 
niezależnie od wielkości zbiornika

•  przepływomierz cyfrowy Fliegl Flow Control 
pozwala uzyskać jednolity efekt nawożenia

Rozprowadzanie gnojowicy bardzo bezpieczne dla podłoża

Aplikacja gnojowicy nawet przy bardzo deszczowej aurze 
i bagnistym podłożu

Perfekcyjny system przy silnym nachyleniu bocznym

Idealne rozwiązanie 
dla samojezdnych 
wozów do gnojowicy!

Rozlewacz Snake może być sprzężony 
z każdym samojezdnym wozem do gnojowicy 
w ciągu kilku minut i dlatego stanowi 
bezkonkurencyjnie elastyczny system!

Ramiona rozlewacza składają się za pojazdem 
ciągnącym. Kształt i wielkość zbiornika nie ma 
żadnego znaczenia.

Nie trzeba mocować żadnych uchwytów na 
zbiorniku, a ramiona rozlewacza nie sięgają do 
kabiny, co znacznie poprawia widoczność.

Bardzo kompaktowe wymiary transportowe 
zapewniają bezpieczne zachowanie podczas 
jazdy, szczególnie w transporcie drogowym. 
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Rozlewacz tarczowo-szczelinowy „Vario-Disc”
Opatentowany system do idealnego nawożenia łąk i upraw

Bezstopniowa regulacja tarczUłożone ukośnie tarcze umożliwiają 
penetrację podłoża w celu 
bezpośredniego wprowadzenia gnojowicy

Opcjonalnie z wygodnym sterowaniem 
„Easy”

Kontrolowane odkładanie 
gnojowicy pod darniną

Szerokość robocza: 3,00 m, 5,60 m i 7,15 m 

• Zastosowanie na terenach uprawnych 
i łąkach

• Montaż niemal do każdego wozu 
asenizacyjnego

• Ze sprawdzonym rozdzielaczem 
ślimakowym Fliegl

• Całkowicie ocynkowana rama

• Łatwa konserwacja
• Składanie hydrauliczne
• Regulowane koła podporowe
• Stabilne łożyska wałeczkowe stożkowe
• Średnica tarczy 530 mm

Rozlewacz z systemem węży 
wleczonych „Garant”

• Bezpośrednie odkładanie gnojowicy pasmami na 
powierzchni gleby

• Ze sprawdzonym rozdzielaczem ślimakowym Fliegl
• Automatyczny transport ciał obcych do komory na 

ciała obce
• Budowa i konstrukcja ramy i ramion rozlewacza jak 

we Fliegl SKATE
• Sterowanie za pomocą dwóch sterowników ciągnika 

(1x do mechanizmu składającego 1x do rozdzielacza 
ślimakowego)

• Wymagana ilość oleju maks. 20 l
• Najniższe zużycie paliwa 

Szerokość robocza od 6 do 18,00 m

Garant 150 luzem Jednostka sterująca rozdzielacza ślimakowego Ciśnieniowy zawór sekwencyjny

Skrzynia do oddzielania ciał obcych

Bezpośrednie wprowadzenie  
do gruntu na głębokość 

 ok. 5–10 cm
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Kultywator z aplikatorem gnojowicy „GUG”
Intensywna obróbka gruntu i precyzyjne nawożenie gnojowicą w jednym cyklu roboczym

• Do roli nieuprawnej
• Mocne zęby kultywatora do najtrudniejszych 

zastosowań
• Wymienna redlice dwusercowa
• Montaż niemal do każdego wozu 

asenizacyjnego
• Ze sprawdzonym rozdzielaczem 

ślimakowym Fliegl

• Całkowicie ocynkowana rama
• Składanie hydrauliczne  

(przy szerokości roboczej 4,50 m i 6,00 m)
• Łatwa konserwacja
• Wygodna obsługa
• Koła podporowe z regulacją wysokości

Szerokość robocza: 3,00 m, 4,50 m i 6,00 m 

Bezpośrednie wprowadzenie do gruntu 
na maksymalną głebokość ok. 10-20 cm 

(zależnie od warunków aplikacji)

Aplikator talerzowy „Maulwurf”
Obróbka gruntu lekkimi pociągnięciami i precyzyjne nawożenie gnojowicą w jednym cyklu roboczym

Bezpośrednie wprowadzenie do gruntu 
na maksymalną głebokość ok. 12 cm 

(zależnie od warunków aplikacji)

Szerokość robocza: 3,00 m, 5,70 m i 6,90 m 
• Ze sprawdzonym rozdzielaczem ślimakowym Fliegl
• Dzięki dużym redlicom grunt jest obrabiany w jednym cyklu roboczym i następuje całkowite przykrycie 

gnojowicy ziemią.
• Składanie hydrauliczne (przy szerokości roboczej 4,50 m i 6,00 m)
• Regulowane duże koła podporowe
• Stabilne łożyska wałeczkowe stożkowe
• Średnica tarczy: 510 mm



52 53

Miotacz do rozlewania gnojowicy w postaci dużych kropli

Miotacz podwójny, hydraulicznyRozlewacz talerzowy Rozlewacz typu mieszanego – składany

Niezależnie od tego, czy jest to rozlewacz szerokokątny, miotacz, 

czy rozlewacz z belką polową z dyszami: oprócz nawożenia 

przygruntowego w ofercie dostępne są nadal klasyczne systemy 

rozlewania, takie jak rozlewacz szerokokątny, talerzowy lub typu 

mieszanego.

Inne systemy rozlewania
Przestrzegać krajowego rozporządzenia  
dotyczącego nawozów

Hydrauliczny miotacz gnojowicy 
o szerokości roboczej od 12 do 18 m.

Rozlewacz z belką polową z dyszami o maksymalnej szerokości roboczej wynoszącej 21–30 m
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Fliegl Slurry Tanker 
optymalne rozprowadzanie gnojowicy
Fliegl Slurry Tanker (FST) jest sterownikiem, za pomocą którego można 
wygodnie obsługiwać wszystkie funkcje wozu asenizacyjnego, korzystając 
z wyświetlacza ISOBUS.

• Ułatwia rozprowadzanie gnojowicy.

• Zwiększa komfort pracy i bezpieczeństwo podczas nawożenia. 

•  Sterownik wykorzystuje wyświetlacz ISOBUS, dzięki czemu nie jest potrzebny dodatkowy panel 
obsługi w ciągniku.

• Jest kompatybilny z każdym wyświetlaczem ISOBUS (certyfikat AEF). 

•  Seryjnie wyposażony w układ Load Sensing – oznacza to, że funkcje hydrauliczne otrzymują tylko 
taką ilość oleju, jaka jest im faktycznie potrzebna; ogranicza to nie tylko nagrzewanie się oleju, ale 
też zużycie paliwa.

Dostępne są trzy tryby pracy: 

tryb drogowy, tryb gospodarczy i tryb 
polowy.  
W poszczególnych trybach możliwy jest 
dostęp wyłącznie do określonych funkcji. 
Przykładowo, w trybie gospodarczym, 
który jest przeznaczony do napełniania, 
nie można uruchomić 3-drożnego 
zaworu zasuwowego z tyłu. Wyklucza to 
użycie niewłaściwej funkcji. Tryb polowy 
obejmuje jeden lub kilka ekranów, 
w zależności od liczby funkcji, w jakie 
wyposażony jest pojazd. 

Interfejs użytkownika FST w trybie pracy 
„gospodarstwo“

Hydr. blok sterujący Komputer roboczy ISOBUS

Interfejs użytkownika FST w trybie pracy „droga“ Interfejs użytkownika FST w trybie pracy „pole“

Zasada działania sterownika Slurry Tankers łączy w sobie dwie kluczowe zalety: przejrzystość i bezpieczeństwo podczas użytkowania. W danym trybie można 
uruchomić tylko istotne dla tego trybu zastosowania. Na przykład w trybie drogowym nie jest możliwe otwarcie zasuwy gnojowicy, ponieważ można uruchomić 
wyłącznie funkcję zawieszenie dyszla i hydr. przesunięcie osi.
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Precyzyjne nawożenie

Fliegl Flow Control

FFC bez regulowanej pompy 
W wersji bez regulowanej pompy ilość rozprowadzanego 
nawozu można ustawić w m³/ha. Obliczana i wyświetlana 
jest optymalna prędkość jazdy, pozwalająca na uzyskanie 
wybranej ilości rozprowadzanego nawozu. Ta wersja nadaje 
się więc głównie do terenów płaskich. 

FFC z systemem obejściowym  
(tylko w wozie z pompą)
W sytuacji gdy silnik jest przeciążony i nie można 
zapewnić zalecanej prędkości jazdy podczas jazdy 
pod górę po nachylonym terenie, konieczne byłoby 
zredukowanie prędkości obrotowej wału odbioru 
napędu, aby uniknąć przenawożenia. Nowy system 
obejściowy firmy Fliegl umożliwia cofnięcie gnojowicy 
z przewodu doprowadzającego z powrotem do zbiornika. 
W konsekwencji rozlewacz otrzymuje mniejszą ilość 
gnojowicy, a to pozwala uniknąć przenawożenia. Obejście 
jest automatycznie regulowane odpowiednio do potrzeb.

FFC z regulowanym turboopróżniaczem 
(tylko w wozie asenizacyjnym próżniowym)
W tym systemie wóz asenizacyjny jest opróżniany za pomocą 
turboopróżniacza. Jest on napędzany przez oddzielny 
silnik olejowy, niezależnie od prędkości obrotowej wału 
odbioru napędu. Istnieje możliwość ustawienia ilości 
rozprowadzanego nawozu w m³/ha oraz w m³/min. W sytuacji 
gdy silnik wysokoprężny jest przeciążony podczas jazdy pod 
górę, nie da się osiągnąć obliczonej optymalnej prędkości 
jazdy. Pozwala to na zmniejszenie przepływu na minutę 
i ponowne obliczenie optymalnej prędkości jazdy przy danym 
przepływie. W ten sposób można uzyskać równomierny efekt 
nawożenia również podczas jazdy pod górę. 

Regulowanie za pomocą prędkości jazdy
Automatyczna regulacja prędkości w zależności od 
przepływu i ilości rozprowadzanego nawozu ustawionej 
w terminalu Isobus Class 3 Functionality (możliwe tylko 
w przypadku niektórych producentów ciągników).

Zmniejszanie ilości rozprowadzanego 
nawozu
Zwiększanie ilości rozprowadzanego 
nawozu
„Ogółem”: informacja o całkowitej 
ilości rozlewanej gnojowicy, czasie 
trwania itp. 

Ekran główny

Ustawienia

Diagnostyka

Start/stop

Pomoc

Zwiększanie przepływu

Zmniejszanie przepływu

11

12

13

14

16

17

15

1

2

Wprowadzanie żądanej 
ilości rozprowadzanego nawozu

11

Kolor zielony: aktualna ilość 
rozprowadzanego nawozu
Kolor czerwony: wybrana ilość 
rozprowadzanego nawozu

Obliczona prędkość docelowa 
umożliwiająca uzyskanie wybranej 
ilości rozprowadzanego nawozu

Aktualna prędkość

Ustawianie wybranego przepływu

Aktualny przepływ

Zaznaczone elementy po lewej stronie  = 
jechać szybciej
Zaznaczone elementy po prawej stronie  = 
jechać wolniej

12

13

14

16

17

15

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2

2

1

3 4

5

6

7

8
910

10

9

Regulacja prędkości jazdy za pomocą FFC

Z dotychczasową regulacją za pomocą zaworu obrotowego

Jednolity efekt nawożenia dzięki Fliegl Flow Control

FlowControl w połączeniu 

z przepływomierzem
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Duża elastyczność

• dostępna wersja w 6” lub 8”

• możliwe łatwe zasysanie przy pomocy ramienia pompującego 

• ze zintegrowanym przepływomierzem cyfrowym (rejestracja całkowitej ilości substancji odżywczych)

•  sprawdzony czujnik Harvest Lab firmy John Deere do pomiarów pozostałości po fermentacji gazów, 
gnojowicy bydlęcej i świńskiej, (możliwość doposażenia do pomiarów na sieczkarni) 

•  pomiar całkowitej masy suchej azotu (N), azotu amonowego (NH4-N), fosforu (P2O5), potasu (K2O), 
objętości, masy

•  oprogramowanie umożliwia tworzenie profili klientów i pojazdów, możliwe generowanie raportów 
z pomiarów 

• transmisja danych przez ruter W-LAN

•  wygodny transport za pomocą kieszeni na widły wózka widłowego, mocowania trzypunktowego lub 
mocowania typu Euro 

Fliegl Nutrient Measure Station
Aktywny pomiar substancji odżywczych na miejscu w czasie rzeczywistym

John Deere Harvestlab 3000 
HarvestLab™ 3000 oznacza za pomocą spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) w mniej niż jedną 
sekundę różne składniki zbiorów, kiszonki lub gnojowicy. 
Nowy sprzęt HarvestLab™ 3000 odpowiada najnowszym standardom technicznym i wykorzystuje 
lata doświadczeń zdobytych w polu. Dzięki szerszemu o 12% spektrum długości fali czujnik zapewnia 
większą dokładność i dostarcza ponad 4 000 punktów pomiarowych na sekundę. Otrzymujesz nie 
tylko wartość przypadkowej próby ale statystycznie zabezpieczone dane w czasie rzeczywistym. 

Transmisja danych 

przez ruter W-LAN

Przepływomierz
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•  pomiar N, P, K, NH4, suchej masy i objętości w czasie 
rzeczywistym, bezpośrednio przed aplikatorem

•  precyzyjne rozprowadzanie organicznych i mineralnych 
nawozów azotowych i fosforowych (N i P) odpowiednio do 
zapotrzebowania 

•  automatyczne dostosowanie prędkości traktora (wyłącznie 
w bezstopniowych traktorach marki John Deere, z ISOBUS 
Class 3)

•  dokumentacja:  
• objętość rozprowadzonego nawozu 
• wprowadzone do gruntu substancje odżywcze 
(całościowo na pole uprawne i w odniesieniu do powierzchni 
częściowych) 

•  wykorzystanie całościowego potencjału substancji odżywczych 
zawartych w gnojowicy przy jednoczesnym przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów. Zalety są widoczne jak na 
dłoni: maksymalizacja zbiorów i jakości produktów przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów nawozów mineralnych

•  maksymalny zakres regulacji i szybka reakcja dzięki zmiennej 
prędkości oraz – w drugim rzędzie – dopasowanie wielkości 
przepływu przy pomocy Fliegl Flow Control 

•  połączenie wiedzy i doświadczenia z technologią 
wszystkich partnerów w zakresie innowacji i umożliwienie 
przez to dawkowania substancji odżywczych zgodnie 
z rozporządzeniem wykonawczym UE

• zmaksymalizowanie potencjału plonotwórczego

Po lewej: gnojowica jest rozlewana w kg N/ha 
     Równomierny rozkład N na polu uprawnym
Po prawej: gnojowica jest rozlewana w litrach/ha
     Nierównomierny rozkład N w zbiorniku

W tym przypadku regulacja 
odbywała się w odniesieniu do 
potasu, na rysunku po prawej 
stronie widać rozkład azotu.

John Deere Harvestlab 3000 oznacza za pomocą 
spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR) w mniej niż jedną 
sekundę różne składniki gnojowicy, zbiorów lub kiszonki.

Liczy się tylko zawartość!
 Nawożenie w oparciu o zwartość substancji odżywczych za pomocą 

 Manure Sensing

Gnojowica jest często silnie heterogeniczna, w związku z tym nigdy nie wiadomo dokładnie, ile 
substancji odżywczych dostarcza się na jeden hektar. System Manure Sensing dokonuje pomiaru 
substancji odżywczych (N, NH4, P, K) w gnojowicy w czasie rzeczywistym. Gdy znane jest stężenie 
substancji odżywczych zawartych w gnojowicy znajdującej się w zbiorniku, można dostosować ilość 
rozprowadzanego nawozu do zapotrzebowania podłoża na substancje odżywcze. W połączeniu 
z Fliegl-Flow Control można ustawić ilość rozprowadzanego nawozu w kg N/ha. W ten sposób 
optymalnie dostosowuje się bilans substancji odżywczych zawartych w gnojowicy i maksymalizuje 
potencjał plonotwórczy. Sporządzanie bilansu substancji odżywczych staje się łatwiejsze, ponieważ 
podobnie jak w przypadku nawozów mineralnych, dokładnie wiadomo, ile kilogramów której 
substancji odżywczej zostało dostarczone do jednego hektara. Jeśli dzięki Manure Sensing 
można opcjonalnie stosować gnojowicę, zazwyczaj pozwala to także na oszczędność nawozów 
mineralnych. 

Złoty medal dla  
John Deere 

Produkt:  
Connected Nutrient  
Management 
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Agregat tandemowy 
Titan do idealnego 
kompensowania 
nierówności podłoża

„Gigant”

Zaczep kulowy

Optymalne dostosowanie nacisku przyczepy 
na zaczep dzięki mechanicznemu lub 
hydraulicznemu, bezstopniowemu 
przesuwaniu osi (opcja).
Także w przypadku montażu rozlewacza 
gnojowicy, jak np. płoza wleczona

Przesunięcie osi do tyłu przy zastosowaniu 
polowym
Większy nacisk przyczepy na zaczep = lepsze 
właściwości trakcyjne ciągnika

Przesunięcie osi do przodu podczas jazdy 
w ruchu drogowym
Mniejszy nacisk = wyższy komfort jazdy
i mniejsze zużycie

Zawieszenie 
pneumatyczneSystem wymienny Fliegl

Elementy dobudowywane do 
wozów asenizacyjnych opcjonalnie 
dla podwozi wymiennych. 

Hydrauliczna amortyzacja osi Zawieszenie wahadłowe, sztywne Boogie SB

Siłownik podnośnika 
hydraulicznego

Technika podwozi
Zapewnia bezpieczną jazdę, nawet w ekstremalnych sytuacjach!

„Gigant Plus” 

Ucho dyszla przyczepy  
DIN D40

Piton-FixObrotowe ucho dyszla 
przyczepy 50 mm

Głowica kulowa 
K80

Ucho dyszla przyczepy  
wychylne 51 mm

Przesunięcie osi Fliegl
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Moduły Beacon to paradoks: 
są małe, proste, niedrogie, a 
jednocześnie dosyć genialne. 
Niepozorne nadajniki są oparte 
na technologii Bluetooth 
i otwierają, dzięki inteligentnemu 
zastosowaniu, zupełnie nowe 
sposoby gromadzenia danych. 
Fliegl buduje swój nowy licznik 
do wozów asenizacyjnych jako 
moduł Beacon, który umie liczyć 
i zapamiętywać dane – wozy 
asenizacyjne jeszcze nigdy 
nie były tak proste, dokładne, 
bezprzewodowe i niewymagające 
konserwacji. 

Sercem licznika do wozów 
asenizacyjnych jest moduł 
Beacon, zamontowany w punkcie 
obrotowym pływaka w zbiorniku 
gnojowicy. Kiedy zbiornik jest 
napełniany, moduł Beacon 
rejestruje napełnianie w górnym 
punkcie pomiarowym. Kiedy 
zbiornik jest opróżniany, moduł 
Beacon rejestruje opróżnianie 
w dolnym punkcie pomiarowym. 
Jedno napełnienie plus jedno 
opróżnianie daje w sumie jeden 
liczony zbiornik.

Aplikacje do „BEACON Counter HD”
Aplikacja do kontroli modułu Beacon – moduł Beacon rozszerza 
i tak już wszechstronne możliwości zastosowania smartfonu.  
Ta aplikacja umożliwia odczytywanie wszystkich danych 
zapisanych przez moduł Beacon. 

Licznik zbiornika Fliegl 

„Beacon Counter HD”

Przykład mocowania na 
wskaźniku poziomu w wozie 
asenizacyjnym

Ilustr. z Fliegl Beacon Counter

Przykład mocowania modułu Beacon 
w prasie zwijającej 

IOS Android

Przykład mocowania modułu 
Beacon na widłach do balotów
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Urządzenia do nawożenia gnojowicą we 
wszystkich rozmiarach i wariantach mocy
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Prawo do dokonywania zmian w zakresie wymiarów, wag i danych technicznych zastrzeżone.

Na niektórych ilustracjach przedstawione jest częściowo wyposażenie specjalne.   
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