
Moc. Wóz przeładowczy Annaburger  
ma wydajność do 20 m³/min 

ANNABURGER  
Transport i Logistyka 
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Decydując się na produkt firmy ANNABURGER
podejmujecie Państwo decyzję na całe życie. 
Maszyny rolnicze produkowane w Annaburgu  w landzie 
Saksonia-Anhalt od dziesięcioleci znane są ze stabilnej 
budowy oraz legendarnej żywotności.

Większość elementów produkowana jest na miejscu 
co pozwala zachować wysoką jakość  i elastyczność  w 
stosunku do klienta. Annaburger to niemiecka inżynieria 
wczoraj, dziś i jutro.

ANNABURGER łączy Know-how zdobywany przez lata 
praktyki z najnowocześniejszymi dostępnymi technologi-
ami. To daje ogromną efektywność. Precyzyjne maszyny 
dla profesjonalistów. Stabilne i wytrzymałe pojazdy do 
ciężkiej roboty każdego dnia.

Z nami możecie góry przewozić…
Nasze maszyny do transportu potrafią zrobić 
robotę.

Ciężko i dużo . Rolnicy, firmy usługowe, komunalne i lo-
gistyczne często wybierają nasze maszyny do transportu.. 
Rzepak, kukurydza, zboża czy zielonki , ziemniaki, buraki 
albo ziemia czy żwir - Annaburger ze wszystkim sobie po-
radzi. Tysiące sprzedanych jednostek do klientów w całej 
Europie mówią same za siebie.

Maksymalna mobilność – dla każdego wedle 
zapotrzebowania
Także dla twojego gospodarstwa mamy odpowiedni mo-
del przyczepy.  
• we wszystkich klasach objętości przyczep mamy 

dostępne 2 warianty . Z wywrotem tylko do tyłu , lub do 
tyłu i na bok 

• do ciężkiej roboty na budowach. Nasz HardLiner ma 
skrzynię typu Halfpipe wykonaną ze stali Hardox.

• specjalista w żniwa. Objętość, wydajność mobilność . 
Pracuj nieprzerwanie kiedy tego potrzebujesz.

• wypychanie zamiast wywrotu. Także wiele innych 
możliwości zastosowania. To nasz SchubMax Plus. 

 

Na efektywność 
składają się 
wydajność, wytrzy-
małość i precyzja

Przyczepy transportowe , wozy przeładowcze 
czy pojazdy uniwersalne  typu SchubMax 
firmy ANNABURGER to niezawodni 
towarzysze w pracy. Dlatego wielu klientów 
w całej Europie decyduje się na technikę 
transportową spod znaku ANNABURGER
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Różne możliwości przy wywrocie 
2-stronnym. Jeżeli brak miejsca w 
górę, wyładuj na bok.

Jaką przyczepę wybrać. Rolnik zna swoje gospo-
darstwo. Usługodawca musi być gotowy na różnego 
rodzaju warunki .

Twoje żniwa + nasze maszyny = 
wydajność i siła uderzenia 
• do sieczki z traw czy kukurydzy możesz po-

większyć objętość swojej przyczepy do 40%. W 
ten sposób możesz transportować jeszcze więcej 
lżejszych materiałów.  
 
Nie potrzebujesz nadstawek, złóż je do środ-
ka albo zdejmij . Żeby zapewnić odpowiednią 
ochronę transportowanych dóbr przed wiatrem 
i pogodą oferujemy różnego rodzaju plandeki. 
Standardowa plandeka z podestem , QuickCover 
czy obustronnie składana hydraulicznie.

• do transportu ziemniaków i buraków cukrowych:
 Podczas wyładunku na skutek wysokiego punktu 

wywrotu powstaje duży stożek. Żeby nie uszkodzić 
materiału klapa tylna otwiera się bardzo szeroko. 
Przy załadunku ziemniaki są chronione przed 
uszkodzeniami specjalną plandeką. 
 
A co do ziemniaków: niektóre modele mają ściany 
o wysokości 1.4m , lub 1.6m a długość skrzyni 
nawet do 9.5m

 

Proste wywrotki oraz 
bardziej wszech-
stronne przyczepy 
także z wyładunkiem 
bocznym.
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Sposób wykorzystania oraz podwozie:  
kryteria przy wyborze twojej przyczepy !

Przyczepy z podwoziem Tandem

ANNABURGER znany jest z różnorodności i indy-
widualności . Poniżej znajdziesz przegląd naszych 
przyczep. Wybierz właściwą dla ciebie zależnie od 
objętości i funkcji , które ma spełniać. 
Wozy przeładowcze ANNABURGER charakteryzują 
się dużą objętością i ogromną wydajnością przeła-
dunku dzięki bardzo dużej średnicy ślimaka.

Przyczepy z podwoziem Tridem

SchubMax Plus 
To idealna alternatywa kiedy wyładunek tradycy-
jną przyczepą jest utrudniony , bądź niemożliwy. 
Dzięki możliwości wyładunku poprzez wypychanie 
zwiększasz elastyczność użytkowania maszyny.

DMC tech.  16 t / 20 t
Objętość użytkowa z nadstawkami  600 mm - 27 m³
Wymiary skrzyni  5.5 x 2.3 x 1.5 m
Zapotrzebowanie mocy  100 kW / 140 PS
Zapotrzebowanie na olej  33 l

DMC tech.  20 t / 21 t
Objętość użytkowa z nadstawkami  500 mm - 34 m³
Wymiary skrzyni  6.5 x 2.3 x 1.8 m
Zapotrzebowanie mocy  100 kW / 140 PS
Zapotrzebowanie na olej  37 l

DMC tech.  22 t / 23 t
Objętość użytkowa z nadstawkami  500 mm - 37 m³
Wymiary skrzyni  7.0 x 2.3 x 1.8 m
Zapotrzebowanie mocy  129 kW / 180 PS
Zapotrzebowanie na olej  40 l

Objętość użytkowa

19 m3

Objętość użytkowa

27 m3

Objętość użytkowa

29 m3
Objętość użytkowa

34 m3

Objętość użytkowa

32 m3
DMC tech.  29 t / 30 t
Objętość użytkowa z nadstawkami  500 mm - 41 m³
Wymiary skrzyni  7.7 x 2.3 x 1.8 m
Zapotrzebowanie mocy  150 kW / 210 PS
Zapotrzebowanie na olej  46 l

DMC tech.  33 t
Objętość użytkowa z nadstawkami  800 mm - 53 m³
Wymiary skrzyni  9.5 x 2.3 x 1.6 m
Zapotrzebowanie mocy  184 kW / 250 PS
Zapotrzebowanie na olej  61 / 78 l

Objętość użytkowa

32 m3
DMC tech.  33 t
Objętość użytkowa z nadstawkami  500 mm - 41 m³
Wymiary skrzyni  7.7 x 2.3 x 1.8 m
Zapotrzebowanie mocy  150 kW / 210 PS
Zapotrzebowanie na olej  46 l
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U nas możesz skonfigurować odpowiednią i pasu-
jącą do twojego gospodarstwa , czy firmy przy-
czepę. Wyszukaj odpowiednią dla ciebie objętość z 
pięciu oferowanych klas. Wspólny mianownik dla 
wszystkich to stabilność.
Konstrukcja skrzyni z pionowymi belkami oraz 
kształtem ścian bocznych jest przemyślana i 

gwarantuje wysoka żywotność. Dodatkowo możesz 
wybierać z długiej listy wyposażenia opcjonalnego. 
Jesteśmy otwarci na indywidualne zapotrzebowa-
nie. 
Każdy z naszych pracowników jak i nasi dealerzy 
doradzą ci w wyborze optymalnego rozwiązania w 
transporcie.

Klasy wydajności HTS 16./20.12 HTS 20.12/.14 HTS 22.12/.14 HTS 29.12/.14 HTS 33.12/.14 HTS 33.12

DMC tech. (t) 16/20 20/21 22/23 29/30 33 33

Objętość użytkowa (m³) 19 27 29 32 32 34

Objętość użytkowa z nadstawami (m³) 27 34 37 41 41 53

Wymiary skrzyni (m) 5.5x2.3x1.5 6.5x2.3x1.6 7.0x2.3x1.6 7.7x2.3x1.6 7.7x2.3x1.8 9.0x2.3x1.8 

Zapotrzebowanie na moc (PS) 140 140 180 210 210 250

Zapotrzebowanie cylindra na olej (l) 33 37 40 46 46 61/78

Podwozie Tandem Tandem Tandem Tridem Tridem Tridem

Szybki wyładunek bez pozostałości dzięki 
stożkowej formie skrzyni.
Forma podąża za funkcjonalnością: dzięki kons-
trukcji stożkowej skrzyni wyładunek odbywa się 
bezproblemowo i bez pozostawiania jakichkolwiek 
resztek. Cylindry hydrauliczne o dużej sile udźwigu 
wypychają skrzynię także przy cięższym, czy „kleis-
tym” materiale.  Odpowiednie umieszczenie oraz  
łożyskowane łączenia cylindra ze skrzynią zapew-
nia stabilny wyładunek.

Mocne podwozie i komfortowa amorty-
zacja dyszla
Podwozia wszystkich przyczep Annaburger są wy-
konane z ogromnie wytrzymałej stali . Konstrukcja 
jest bardzo odporna na różnego rodzaju napięcia 
wzdłużne i poprzeczne. Do wyboru podwozia amor-
tyzowane parabolicznie , lub hydraulicznie. 

Wybór podwozia zależy od sposobu użytkowania 
przyczepy. Czy będzie to głównie jazda po drogach 
utwardzonych, czy nieutwardzonych albo po polach. 
Do pełnego uzupełnienia komfortu jazdy możesz 
dobrać amortyzacje dyszla : paraboliczną, lub hy-
drauliczną. W przyczepie Basic dyszel sztywny, lub 
z amortyzacja paraboliczną.

Wyładunek do tyłu , czy do tyłu i na bok.
Jeżeli w gospodarstwie , halach  czy magazynach mamy 
odpowiednią ilość miejsca wystarczy klasyczna wywrot-
ka. Jeżeli pole manewru jest ograniczone warto wybrać 
przyczepę z możliwością wyładunku na bok. Ta opcja 
może zainteresować również firmy usługowe i logisty-
czne.

Profesjonalna technika w każdym szczególe.
• nadstawy do sieczki : powiększają objętość przyczepy 

nawet do 40%. Przeznaczone do lekkich materiałów, 
traw ,czy sieczki z kukurydzy.

• zabezpieczenie ładunku : dla bezpieczeństwa twojego 
i innych uczestników ruchu oferujemy szeroką paletę 
systemów plandekowania. Quick-Cover, składana 
hydrauliczne dwuczęściowa, albo klasyczna rolowana.

• transport ziemniaków: podczas załadunku wytrzymała 
plandeka chroni ziemniaki przed uszkodzeniem.  

Jakiej przyczepy potrzebujesz w swoim gospo-
darstwie. Wybieraj z pięciu klas objętości .
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Na budowie , czy na polu: HardLiner  
gwarantuje najwyższej jakości pracę w  
ekstremalnych warunkach. Dzięki skrzyni 
typu „Halfpipe” wykonanej w całości ze stali 
Hardox.

Kiedy inni już nie dają rady Annaburger HardLiner 
pracuje dalej. W ekstremalnych warunkach gdy 
kończą się możliwości ciężarówki z napędem na 
wszystkie osie kombinacja ciągnika i przyczepy 
budowlanej może pracować dalej, nawet w ciężkim 
błotnistym terenie .

Dlatego nasz HardLiner jest chętnie używany przez 
firmy budowlane

To wiedzą wszyscy. Stal HARDOX jest  
ekstremalnie wytrzymała.
Tylko taki materiał poradzi sobie z transportem 
ziemi, żwiru , czy gruzu w bardzo ciężkich wa-
runkach. Żadnych kompromisów.

Wytrzymała, żywotna 
i wygodna w użytko-
waniu.
Ta przyczepa bu-
dowlana robi różnicę .
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Stabilna także przy dużym kącie wyła-
dunku. 
W nierównym terenie na budowie przyczepa musi 
się zachowywać stabilnie podczas wyładunku. Dla-
tego konstruktorzy firmy ANNABURGER postawili 
na nieamortyzowane podwozie wahliwe. Jest to 
wersja Profi skonstruowana specjalnie pod kątem 
pracy na budowie. Podstawą podwozia jest odporna 
na skręcanie rama.

Bezproblemowy wyładunek nawet bardzo kleistych 
materiałów zapewnia duży kąt wyładunku 54°. 
Czterostopniowy cylinder wywrotki potrzebuje tylko 
38 litrów oleju.

DMC tech. 22 t
Masa własna 5.5 t
Obciążenie użytkowe 17 t

Obciążenie osi 2 x 9 t  
(technicznie 2 x 12 t)

Nacisk na dyszel 4 t  
(zaczep dolny K 80)

Długość całkowita 7.6 m
Długość skrzyni 5.3 m
Szerokość 2.55 m

Wysokość 2.56 m  
(mit 560/60R22.5)

Objętość użytkowa 12.5 m3
Kąt wyładunku 54 °
Grubość podłogi 6 mm Hardox
Grubość ścian 4 mm Hardox

Maksymalne obciążenie
Pracuj spokojnie na budowie . Masz jeszcze 30% rezer-
wy obciążenia. Techniczne obciążenie osi to 2 x 12t ! 

Pracuj komfortowo 
Dyszel amortyzowany hydraulicznie dba o wysoki 
komfort podczas jazdy oraz ogranicza zużycie. 
Także sprzęganie z ciągnikiem jest łatwiejsze.

Na każdą drogę
Przewaga dzięki przemyślanej konstrukcji . Duże 
koła i ogumienie 600/55 R26.5” a pomimo to 
szerokość 2,55m. Dzięki temu nie po trzebujesz 
specjalnych pozwoleń na jazdę po drogach 
publicznych.

Koszty mówią same za siebie…
Dla przedsiębiorstwa w branży rolniczej i 
budowlanej koszty są bardzo istotnym faktorem. 
HardLiner w połączeniu z ciągnikiem może 
zapewnić pełne obłożenie zestawu prawie przez 
cały rok.

Dane techniczne HTS 22.15 

DMC tech.  22 t
Wymiary skrzyni  5.2 x 2.2 x 1.3 m
Zapotrzebowanie mocy  111 kW / 150 PS
Zapotrzebowanie cylindra na olej  38 l
Kąt wyładunku 54 °

Objętość użytkowa

12.5  m3



14 15

Wydajność podczas żniw . Małe okna czasowe 
wymagają maksymalnie możliwego wykorzystania 
maszyn. Kombajn nie może stać. Dzięki użyciu wozu 
przeładowczego wydajnośc kombajnu może wzro-
snąć nawet o 25%.
Dlatego wóz przeładowczy musi mieć możliwie 
największy zbiornik i możliwość błyskawicznego 
przeładunku. Im szybciej i więcej na raz tym lepiej .

Wóz przeładowczy ANNABURGER dostępny jest w 6 
klasach objętości . Wydajność i skuteczność !!!

Pracuj bez przerwy z 
wozem przeładowczym  
ANNABURGER

Zapewnia ogromna wydajność dzienną :
Wóz przeładowczy Annaburger charakteryzuje 
się  dużą objętością i mocnym ślimakiem prze-
ładunkowym o wydajności do 20m³ /min.
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Wóz przeładowczy na podwoziu Tandem

Wóz przeładowczy na podwoziu Tridem

DMC tech.  33 t
Średnica ślimaka 550 mm
Wydajność przeładunku  15 m³/min
Obroty wałka    1.000 U/min
Zapotrzebowanie mocy  171 kW / 240 PS

DMC tech.  34 t
Średnica ślimaka  600 mm
Wydajność przeładunku  20 m³/min
Obroty wałka    1.000 U/min
Zapotrzebowanie mocy  244 kW / 330 PS

DMC tech.  29 t / 30 t
Średnica ślimaka 550 mm
Wydajność przeładunku  15 m³/min
Obroty wałka    1.000 U/min
Zapotrzebowanie mocy  150 kW / 210 PS

Objętość użytkowa

36 m3

Objętość użytkowa

46 m3

Objętość użytkowa

33 m3

DMC tech.  20 t / 21 t
Średnica ślimaka 550 mm
Wydajność przeładunku  15 m³/min
Obroty wałka  1.000 U/min
Zapotrzebowanie mocy  114 kW / 160 PS

DMC tech.  22 t / 23 t
Średnica ślimaka 550 mm
Wydajność przeładunku  15 m³/min
Obroty wałka    1.000 U/min
Zapotrzebowanie mocy  129 kW / 180 PS

Objętość użytkowa

25 m3

Objętość użytkowa

28 m3

Kiedy potrzeba bardzo dużej wydajności 
Wozy przeładowcze ANNABURGER mają uniwer-
salne zastosowanie
Wykorzystaj wóz przeładowczy do napełniania 
siewników i rozsiewaczy nawozów oraz do trans-
portu materiału siewnego i nawozów mineralnych.

Znajdź w naszej palecie odpowiedni dla ciebie: 
mały czy duży z wydajnością do 20 m³/min.
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Klasy wydajności HTS 20.16 HTS 22.16 HTS 29.16 HTS 33.16 HTS 34.16

DMC tech. (t) 20/21 22/23 29/30 33 34

Objętość użytkowa (m³) 25 28 33 36 46

Średnica ślimaka (mm) 550 550 550 550 600

Wydajność przeładunku (m³/min) 15 15 15 15 20

Zapotrzebowanie mocy (PS) 160 180 150 240 330

Podwozie Tandem Tandem Tridem Tridem Tridem

Ślimak przeładunkowy i podający zostały 
skonstruowane dla maksymalnej wydaj-
ności i siły uderzenia.
Ślimak przeładunkowy jest sprzęgnięty ze śli-
makiem podającym . To zapewnia równomierną i 
wydajną pracę. Rura przeładunkowa jest składana 
hydraulicznie. Napędzana jest za pomocą wałka z 
1000 obr/min.  Ze średnicą do 600mm  
ANNABURGER osiąga wydajności do 20m3/min
Ślimak poziomy może być napędzany hydraulicznie. 
Praktycznym rozwiązaniem są szybry do oczysz-
czania. Można je otwierać hydraulicznie. 

Możliwość regulacji przeładunku
Zależnie od pojazdu , który ładujesz możesz do-
pasować „strumień” przeładunku. Odbywa się to 
przez 2 hydraulicznie regulowane zasuwy. Według 
zapotrzebowania.

Twój „parasol”
Nagły deszcz, ulewa. Nie ma problemu dzięki 
szczelnej odpornej na promieniowanie UV plande-
ce chronisz swoje zbiory. Plandeka jest rolowana 
i możesz ją swobodnie obsługiwać z ziemi bez 
wchodzenia na maszynę. 

Ładowanie siewników czy rozsiewaczy 
nawozów . Małe ilości materiału siewne-
go jak i ciężki granulat .
Wóz przeładowczy Annaburger jest używany przez 
naszych klientów nie tylko podczas żniw. Doda-
tkowy napęd hydrauliczny pozwala na znaczące 
zredukowanie wydajności i pewne i dokładne 
zasypywanie siewników czy rozsiewaczy nawozów 
mineralnych.

Precyzyjny przeładunek
Możliwość zmiany pochylenia żmijki przeładunko-
wej pozwala na dostosowanie się do każdego po-
jazdu transportowego. W połączeniu z hydrauliczną 
regulacją dolnej części końcówki rury wysypowej 
daje najwyższą precyzję przeładunku.

Maksymalna wytrzymałość
Nasi doświadczeni konstruktorzy zadbali o to żeby 
nawet przy maksymalnym obciążeniu jeszcze mieć 
zapas . Na wszelki wypadek. Rezultat: Bardzo wy-
soka bezawaryjność ogromna wydajność i zadowo-
lenie klientów.
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Równomierny i bezstopniowy wyładunek. 
Z SchubMax Plus wyładujesz materiał w 
każdej sytuacji.

Pojazdy transportowe z możliwością wyładunku 
poprzez wypychanie a nie wysypywanie są ciekawą 
alternatywą. Niska hala , lub potrzeba precyzyjne-
go dozowania albo niepewne podłoże to środowis-
ko naszego SchubMax’a.  

Bądź pewien podczas pracy w nierównym terenie. 
Podczas rozładunku nie zmienia się środek cięż-
kości.

Wypychanie zamiast 
wysypywania z  
ANNABURGER 
SchubMax Plus
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SchubMax Plus z podwoziem Tridem

SchubMax Plus z podwoziem Tandem 

Objętość użytkowa

50 m3

Objętość użytkowa

39 m3

DMC tech.  30 t / 33 t
Objętość użytkowa z nadstawkami 200 mm - 53 m³
Wymiary skrzyni  9.1 x 2.3 x 2.2 m
Czas wyładunku (100l/min) 50 s
Zapotrzebowanie mocy  150 kW / 210 PS
Zapotrzebowanie na olej 50 l

DMC tech.  23 t
Objętość użytkowa przy 1.8m  31 m³
Wymiary skrzyni  7.6 x 2.3 x 2.2 m
Czas wyładunku (100 l/min) 40 s
Zapotrzebowanie mocy  129 kW / 180 PS
Zapotrzebowanie na olej 40 l

Paleta zalet – SchubMax Plus

Coraz więcej rolników, firm usługowych i logi-
stycznych decyduje się na rozwiązanie z przyczepą 
ze ścianą przesuwną.

ANNABURGER SchubMax Plus to mocna i wy-
dajna maszyna z inteligentną techniką. Jego 
objętość użytkowa jest po prostu gigantyczna i to 
we wszystkich klasach wydajności. Z wysokością 
ścian od 1.80m może być szybko i bez problemu 
załadowany ładowarką teleskopową (wys. zała-
dunku 3.30m)

Od stycznia do grudnia
SchubMax jest pojazdem wszechstronnym i 
znajduje zastosowanie przez cały rok. Od zielonek 
i zrębki z kukurydzy , poprzez rzepak czy zboża 
podczas żniw aż po ziemniaki czy  buraki jesienią. 
Wykorzystywany jest również w transporcie komu-
nalnym do wywozu śniegu.

Plus za elastyczność
Opcjonalnie możemy pojazd wyposażyć w adapter 
rozrzutnika obornika.
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Uniwersalny pojazd transportowy –  
maksymalne wykorzystanie
• Z adapterem talerzowym ANNABURGER Schub-

Max Plus może pracować także jako rozrzutnik 
obornika. Dawka jest regulowana za pomocą po-
suwu. Atestowany przez DLG adapter gwarantuje 
idealną jakość rozrzutu. Wszystko zabezpieczone 
przed uszkodzeniem sprzęgłami przeciążeniowy-
mi . 

• Różne systemy plandekowania (Quck-Cover, 
czy plandeka rolowana) gwarantują bezpieczny 
transport na drogach publicznych. 

Bezstopniowy posuw ściany
Wyładunek w ANNABURGER SchubMax Plus 
odbywa się za pomocą ściany przesuwnej o kształ-
cie specjalnie do tego zaprojektowanym. Posuw 
możesz regulować bezstopniowo z kabiny. Cylinder 
wypychowy pracuje z ogromna siłą 25t  a jedno-
cześnie bardzo równomiernie. Jest to bardzo waż-
ne np.: podczas wyładunku do pras silosujących.

• Wszystkie materiały wyładowywane są 
bezproblemowo dzięki ogromnej sile  posuwu 
cylindra.  Zboża , czy inne kleiste materiały szybko 
równomiernie i bez pozostawiania resztek. Duża 
wydajność hydrauliki – jeszcze większa wydajność 
wyładunku 

• Ścianą możemy lekkie materiały kompresować.  
To zwiększa możliwości załadunku

• Ściana ma prowadzenie na dużych rolkach co 
uniemożliwia tzw. „zeskosowanie” się

• Czy transport , czy wyładunek – zawsze bez 
strat. Dzięki zastosowaniu elastycznego systemu 
uszczelnień.

Klasy wydajności HTS 22.17 HTS 29.17 HTS 33.17
DMC tech. 23 t 30 t 33 t
Objętość użytkowa 42 m3 50 m3 50 m3
Wymiary skrzyni 7.6 x 2.3 x 2.2 m 9.1 x 2.3 x 2.2 m 9.1 x 2.3 x 2.2 m
Czas wyładunku (przy 100l/min) 40 s 50 s 50 s
Zapotrzebowanie mocy (KM) 129 kW / 180 PS 150 kW / 210 PS 150 kW / 210 PS
Siła posuwu cylindra 25 t 25 t 25 t
Zapotrzebowanie na olej (l) 40 l 50 l 50 l
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Sterowanie  
standardowe
Prosty pulpit do obsługi maszyny
Standardowy sterownik Annaburger zawiera 
przejrzysty i łatwy w obsłudze pulpit.  Możesz 
sterować każdą z funkcji przez wciśnięcie przy-
cisku.

ISOBUS
ISOBUS – standaryzowane złącze dla prawie 
wszystkich maszyn rolniczych. Ze zintegrowanym 
w ciągniku, lub zewnętrznym Terminalem możesz 
sterować maszyną.
Dzięki sygnałowi GPS możesz pracować z ogromną 
dokładnością oraz dokumnetować całą pracę.  
Annaburger oferuje maszyny wyposażone w stan-
dard ISOBUS co sprawia ,że bez problemu połą-
czysz swój ciągnik z maszyną. 

Waga mechaniczna 
,lub UniScale
Waga zawsze pod kontrolą 
• ważenie „tu i teraz” oszczędza czas i zwiększa 

efektywność
• otrzymujesz dokładną informację o dziennej  

wydajności 
• możesz kontrolować wagę i zapobiegać  

przeładowaniu

Sterowanie, regulowanie i SMART FARMING: 
Celowane i wydajne z  ANNABURGERem
Efektywność i maksymalne plony wymagają naj-
wyższej precyzji w nowoczesnym rolnictwie. Tylko 
w ten sposób możliwe są oszczędności środków do 
produkcji które przekładają się na wymierne zyski 
ekonomiczne z dobrym skutkiem dla środowiska.

ANNABURGER oferuje rolnikom , firmom usługo-
wym i komunalnym nowoczesne rozwiązanie  
ISOBUS. System obsługuje wszystkie funkcje ma-
szyny i dopasowuje optymalnie sterowanie nawoże-
niem . Sercem systemu jest Terminal , który obsłu-
gujemy poprzez pulpit operatora , lub Joystick.  
ANNABURGER w pełni dopasowuje się do Państwa.  
Możesz używać Terminala w swoim ciągniku jeżeli 
ma odpowiednie złącze ISOBUS, lub skorzystać z 
jednego z naszych.

Przyjazny dla operatora i obsługujący 
wszystkie nasze maszyny
• zaawansowany własny Software do użycia w wo-

zach asenizacyjnych, rozrzutnikach uniwersalnych 
i wozach przeładowczych.

• indywidualna konfiguracja zgodnie z twoim zapo-
trzebowaniem . Szybko i łatwo

• bardzo łatwa obsługa dzięki graficznym piktogra-
mom określającym  poszczególne funkcje

• w ANNABURGER ISOBUS możemy doposażyć 
każdą z naszych maszyn

Oferujemy naszym klientom rozwiązania ISOBUS , które mają 
możliwość współpracy z każdym ciągnikiem.

Multifunkcyjny ISOBUS ANNABURGER
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SMART FARMING

• wozy asenizacyjne
• rozrzutniki uniwersalne
• przyczepy
• wozy przeładowcze
• SchubMax Plus  

• sterowanie dawką nawożenia  
- prędkość taśmy w podłodze  
- technika do nawożenia  
 gnojowicy (przepływ)

• Precision Farming  
- prędkość taśmy w podłodze

   - przepływ  gnojowicy
• Section Control 

- nawożenie gnojowica z  
 wykorzystaniem adaptera

• VAN-CONTROL 2.0   
analiza zawartości składników 
gnojowicy

STEROWANIE
REGULOWANIE
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Wraz ze wzrostem prędkości podczas prac 
i jazdy po drogach rosną wymagania doty-
czące osi i podwozi
Zależnie od wielkości , prędkości i przeznaczenia mamy dla ciebie odpowiednie rozwiązanie

Prosta konstrukcja i proste funkcje
Podwozie amortyzowane parabolicznie
Zakres pracy podwozia amortyzowanego parabolicz-
nie jest ograniczony. Podwozie to jest doskonałe w 
transporcie drogowym i równym terenie.

Idealne dla podwozi typu Tandem i Tridem 
z możliwością jazdy z prędkością do 65 
km/h : Podwozie w pełni amortyzowane 
hydraulicznie.
To podwozie typu premium . Spełnia najwyższe 
wymagania odnośnie jazdy po polu jaki po drogach. 
Hydrauliczne i hydropneumatyczne systemy amor-
tyzacji podwozia gwarantują znakomity komfort i 
stabilność  podczas jazdy pod obciążeniem nawet 
w bardzo nierównym terenie. Ułatwia poruszanie 
się pojazdom wyposażonym w duże bardzo szerokie 
koła.

Żeby dyszel pasował do podwozia… 
Oferujemy dyszle sztywne , amortyzowane 
parabolicznie (standard), oraz amortyzowane 
hydraulicznie.

• amortyzacja paraboliczna - mniejsze obciąże-
nie na dyszlu i mniejsze zużycie

• amortyzacja hydrauliczna – wysoki komfort 
podczas pracy, niskie zużycie,  możemy regu-
lować wysokość sprzęgu z ciągnikiem.

Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki  
wymuszonemu skrętowi osi.
Manewrowanie dużymi pojazdami  bez ryzyka.  
ANNABURGER oferuje 2 rodzaje wymuszonego skrętu 
osi : hydrauliczny lub elektroniczny . Znacząco ob-
niżmy obciążenie maszyny i jednocześnie podwyższmy 
komfort prowadzenia. Także w przypadku awarii (np.: 
przetarcia węża , kabla) wymuszenie skrętu dba o to 
żeby pojazd pozostał na drodze lub na polu w ścieżce.

Właściwe ciśnienie w kołach chroni glebę
Zachowanie zdrowej struktury gleby jest bardzo 
ważne aby utrzymać plony na zadawalającym pozio-
mie. Mamy rozwiązanie kiedy po polu często jeżdżą 
maszyny z bardzo dużą masą ładunku . System re-
gulacji ciśnienia w kołach.  Wystarczy wcisnąć guzik 
by zmienić ciśnienie z „polowego” na „drogowe”
Zalety:  Mniejsze koszty (zużycie paliwa, mniejsze 
zużycie opon, mniejsze ugniatanie gleby)
Obsługa jest bardzo prosta . Ustawiamy 2 poziomy 
ciśnienia w kołach . Jedna wartość dla jazdy po dro-
dze i drugą dla jazdy po polu. Zmiany dokonujemy 
jednym przyciskiem.
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SPECJALISTA NAWOŻENIU ORGANICZNYM 
ORAZ TRANSPORCIE I LOGISTYCE W  
ROLNICTWIE
Specjalne zadania zostaw specjalistom. 
ANNABURGER Nutzfahzrzeug GmbH jest jednym 
z wiodących niemieckich producentów , który 
wyspecjalizował się w nawożeniu organicznym oraz 
transporcie i logistyce w rolnictwie.
Nasze produkty mają wszystko czego szukają rol-
nicy, firmy usługowe i komunalne. 
Wydajność, bezawaryjność oraz najwyższą jakość

Produkcja własna  –nasza baza dla jakoś-
ci i innowacji  - Made in Germany
Konstruujemy i budujemy we własnych zakładach.  
Umożliwia nam to produkcję maszyn zgodnie z 
zapotrzebowaniem naszych klientów . Dzięki temu 
możemy szybko wprowadzać innowacje i udogodnie-
nia , które ułatwiają pracę w polu. To nas napędza !

Zaletą własnej produkcji jest  
elastyczność
Posiadamy bardzo dużą paletę produktową ale 
dopasowujemy się konsekwentnie do rynku. Jako 
zdrowe , średniej wielkości przedsiębiorstwo 
trzymamy się 3 zasad: współpraca i orientacja na 
klienta, praktyka oraz innowacja.

Położeni w centrum Europy, aktywni na 
całym świecie 
Budowa maszyn odbywa się w mieście Annaburg od 
dziesięcioleci . Od ponad 25 lat istnieje Annaburger 
Nutzfahrzeug GmbH w środku Niemiec, w Saksonii 
Anhalt.  Dziś dostarczamy nasze maszyny do ponad 
20 krajów.

Logistyka w rolnictwie ma coraz większe znaczenie.  
Dla dużych gospodarstw mamy w ofercie mamy po-
jazdy oparte o auta ciężarowe i użytkowe. Oferujemy 
jako naczepy na ciągnik siodłowy cysterny , naczepy 
ze ściana przesuwną oraz szeroką paletę nabudów 
specjalnych.

Doradztwo i serwis – u jednego  
zaufanego dostawcy. Sensownie i  
ze zrozumieniem
Od pierwszego kontaktu aż do dostawy , w każdym 
momencie znajdziecie u nas osobę która wam po-
może i udzieli informacji.  To oczywiste w przypad-
ku tak zaawansowanych produktów.

Pełna obsługa także po zakupie. 
Nasi koledzy w biurze serwisu są do waszej dyspo-
zycji. Przyjadą do was jeżeli nas potrzebujecie.  
Usterka czy prace konserwacyjne nasi serwisanci 
są do twojej dyspozycji.

serwis@annaburger-polska.pl

Oryginał – pewnie i szybko
Części zamienne do każdego Annaburgera. Dorad-
zamy , wysyłamy . 
Tak szybko jak to tylko możliwe.

serwis@annaburger-polska.pl 

Możesz na nas polegać od A jak ANNABURGER do 
Z jak zadowolenie !

Indywidualne  
rozwiązania także 
w pojazdach 
użytkowych.

Kurs na sukces
Duch indywidualności , kreatywności .  
Zawsze blisko klienta i praktyki .
Annaburger wczoraj , dziś i jutro

2017 Nowy w palecie: Beczka transportowa EcoTanker jako 
naczepa (także z Dolly) . Masa własna tylko 5.3t

2015 start produkcji nowej generacji wysokowydajnych 
rozrzutników 

2011 FieldLiner – ogromna objętość i dokładny  
przeładunek

2010 TeleLiner  - 2 w 1 , rozrzutnik uniwersalny i przyczepa 
objętosciowa

2007 pierwszy SchubMax – nowa koncepcja ściany przesu-
wnej

2005 wóz przeładowczy

2000 SchubFix – pierwszy model ze ścianą przesuwną

1998 naczepa cysterna do logistyki gnojowicy. Następnie 
ściana przesuwna, objętościówka i  rozrzutnik

1997 MultiLand – System wymienny z trzema rodzajami 
nabudów

1994 pierwsza nabudowa beczki na ciężarówkę. Następnie 
wywrotka i kontener

1991 powstanie ANNABURGER Nutzfahrzeug. Strategia 
jest jasna. Wszystko do transportu i nawożenia orga-
nicznego dla rolnictwa

1989 pierwsza przyczepa objętościowa

1970 utworzenie własnego działu konstrukcji i rozwoju

1968 pierwszy HTS 100.27 . Ponad 40.000 sztuk sprzeda-
nych w Europie wschodniej

1962 pierwszy rozrzutnik

1961 początek budowy wozów asenizacyjnych

1960 pierwsza przyczepa u klienta

1946 budowa pierwszego pojazdu w zakładach w  
Annaburgu
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Twój kontakt do nas      

Sprzedaż
Telefon: +48 607 210 190
E-Mail: sprzedaz@annaburger-polska.pl

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH
Torgauer Str. 59/61/63
06925 Annaburg
Niemcy

Annaburger Polska Sp. Z. o. o.   
Okmiany 30R
59-225 Chojnów
Polska

Serwis i części zamienne
Telefon: +48 661 767 292
E-Mail: serwis@annaburger-polska.pl

Kontakt

Annaburger Polska Sp. Z. o. o.   
Okmiany 30R
59-225 Chojnów

Telefon: +48 607 210 190

E-Mail: info@annaburger-polska.pl
Web: www.annaburger-polska.pl

sprzedawca:
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