
HeuMax SPEZIAL 

 

 

 

 

 

 

 

HeuMax LIGHT 

  

Zgrabljalniki HeuMax SPEZIAL/LIGHT so 

primerni za spravilo suhega sena. Seno 

privzdignejo nase, nato pa seno s pomočjo 

naklona zdrsne po strmini navzdol. 

HeuMax se lahko namesti na vse kosilnice 

in motokultivatorje (nad 7KM) z 

mehanskim ali hidravličnim pogonom 

priključkov. 

 HeuMax SPEZIAL 

Delovne širine: 180 cm, 200 cm, 220 cm 

in 240cm. 

 HeuMax LIGHT  

Delovne širine: 140cm, 160 cm in 180cm. 



SiloMax  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatna oprema: 

 

  

Zgrabljalniki SiloMax so primerni za 

spravilo suhega sena in sveže krme. 

Krmo privzdignejo nase, nato pa jo s 

pomočjo tekočega traku pomaknejo na 

stran (levo/desno), s tem lahko 

obratujejo tako na strmih tereni kot 

tudi na ravnini. SiloMax se lahko 

namesti na vse kosilnice in 

motokultivatorje (nad 11KM) z 

mehanskim ali hidravličnim pogonom 

priključkov. Delovne širine: 180 cm, 

200 cm, 220 cm in 240cm. 

-dodatni prsti za stranski 

odmik, 

-zložljivi stranski loki, 

-držalo za orodje, 

-dodatno 3. vodilno kolo, 

-rotor SiloMax (za 

HeuMax SPEZIAL). 



SchleifMax 

Sistem za brušenje SchleifMax je primeren za 

brušenje vseh vrst kos. S hladnim načinom brušenja 

preprečuje pregrevanje kos in s tem zmanjša hitrost 

obrabe. 

Dodatki: nožni pedal in stranski podaljški za 

brušenje kos do 3,50 m. 

 

 

Potiskač sena  

Je priključek namenjen potiskanju sena s stranskim 

zamikom. Namesti se na vse kosilnice in 

motokultivatorje. Delovna širina: 150 - 250 cm.  

 

 

 Travniška brana 
  

 

 

  

Bodičasta kolesa 
Bodičasta kolesa za kosilnice in motokultivatorje. 

Dimenzije: 8-12˝ (3-6 vrst bodic) 

 

  

Travniška brana za nego travnatih površin, 

ki se lahko namestijo na vse kosilnice in 

motokultivatorje.  

Delovna širina: 150 – 250 cm (2-3 vrste) 

 



 

  

 

MODEL: BM200 BM250 GT170 GT200 GT250 

ŠIRINA: 225 cm 275 cm 195 cm 225 cm 275 cm 

DELOVNA ŠIRINA: 190 cm 240 cm 170 cm 190 cm 240 cm 

POGON: hidravlični hidravlični mehanski mehanski mehanski 

MIN. POTREBNA MOČ: 13 KM 22 KM 9 KM 14 KM 16 KM 

MASA: 170 kg 180 kg 130 kg 170 kg 180 kg 

 
Hill-Rake se lahko namesti na vse kosilnice in motokultivatorje  z mehanskim ali hidravličnim 
pogonom priključkov.  
 
 


