
ANNABURGER  
Rozrzutnik uniwersalny 
Niezawodny, wydajny i dokładny

2 w 1: TeleLiner to rozrzutnik 
uniwersalny i jednocześnie przyczepa 
objętościowa 
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Większe plony dzięki równomiernemu 
nawożeniu materiałem organicznym, 
lub wapnem. Jakość i efektywność na 
najwyższym poziomie

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 tech-
nologiami. To daje ogromą efektywność. Precyzyjne 
maszyny dla profesjonalistów Stabilne i wytrzymałe 
pojazdy do ciężkiej roboty każdego dnia.

Wielkość, moc i stabilność konstrukcji 
– Dokładność i świetne efekty 
nawożenia
Rozrzutnik uniwersalny Annaburger to ogromna 
wydajność w każdej klasie. Inteligenta konstrukcja: 
mix dużej objętości skrzyni,  stosunkowo niskiej 
masy własnej połączonej z adapterem atestowa-
nym przez DLG. 
 

Poznajecie bliżej linie rozrzutników  
Annaburger
Linia nowoczesna –nowy design z pochylonymi  
belkami . Z zachowaniem dużej szerokości skrzyni, 
ale z jedną centralnie umieszczoną przekładnią. 
Maszynę możemy również wyposażyć w wiele opcji, 
które uczynią z niej produkt o nieograniczonych 
możliwościach w zakresie komfortu obsługi  i rol-
nictwa precyzyjnego

Na efektywność 
składają się 
wydajność, wytrzy-
małość i precyzja
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DMC tech. 11 t
Objętość użytkowa z nadstawkami   400 mm – 13 m³
Wymiary skrzyni 4.6 x 2.0 x 1.0 m
Obroty wałka 540 U/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy
Zapotrzebowanie mocy 64 kW / 90  PS

DMC tech. 16 t / 17 t
Objętość użytkowa z nadstawkami   200 mm – 16 m³
Wymiary skrzyni 4.9 x 2.3 x 1.2 m
Obroty wałka 1000 U/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy
Zapotrzebowanie mocy 86 kW / 120  PS

DMC tech. 18 t
Objętość użytkowa z nadstawkami   200 mm – 16 m³
Wymiary skrzyni 5.0 x 2.3 x 1.2 m
Obroty wałka 1000 U/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy
Zapotrzebowanie mocy 129 kW / 180 PS

Objętośc użytkowa  

10 m3

Objętośc użytkowa

14 m3

Objętośc użytkowa

14 m3

Objętośc użytkowa

17 m3

Objętośc użytkowa

16 m3

Objętośc użytkowa

18 m3

Objętośc użytkowa

26 m3

Właściwa maszyna dla Ciebie
Nie ważne czy rozrzucasz obornik, kompost, czy 
wapno. Z rozrzutnikiem uniwersalnym ANNA-
BURGER, możesz transportować , a także nawo-
zić każdym materiałem. Wydajnie, równomiernie 
zgodnie z twoimi wymaganiami.  Spełnia wszystkie 
kryteria:  podwozie, pojemność , wymiary skrzyni, 
obroty wałka, zapotrzebowanie mocy ciągnika, 
  

Każdy znajdzie u nas model dla siebie Wszyst-
kie występują w wersji klasycznej i nowoczesnej    
Nasz flagowy model HTS 24.04 występuje tylko w 
linii nowoczesnej

DMC tech. 21 t / 22 t
Objętość użytkowa z nadstawkami   400 mm – 21 m³
Wymiary skrzyni 6.3 x 2.3 x 1.0 m
Obroty wałka 1000 U/min
Taśmy w podłodze 2 lub 3 taśmy 
Zapotrzebowanie mocy 129 kW / 180 PS

DMC tech. 23 t / 24 t
Objętość użytkowa z nadstawkami   400 mm – 23 m³
Wymiary skrzyni 6.8 x 2.3 x 1.0 m
Obroty wałka 1000 U/min
Taśmy w podłodze 2 lub 3 taśmy 
Zapotrzebowanie mocy 149 kW / 200  PS

DMC tech. 30 t / 31 t
Objętość użytkowa z nadstawkami   400 mm – 25 m³
Wymiary skrzyni 7.5 x 2.3 x 1.0 m
Obroty wałka 1000 U/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy
Zapotrzebowanie mocy 186 kW / 280  PS 

DMC tech. 33 t / 34 t
Objętość użytkowa z nadstawkami   400 mm – 32  m³
Wymiary skrzyni 7.6 x 2.3 x 1.4 m
Obroty wałka 1000 U/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy
Zapotrzebowanie mocy 200 kW / 300  PS
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Klasyczny , czy nowoczesny 
Masz wybór !
Co odróżnia NOWOCZESNĄ SERIĘ-H od serii 
KLASYCZNEJ i co Państwo z tego macie ?
Po prostu: W wariancie klasycznym jak zawsze 
stabilna, wytrzymała i sprawdzona technika 
Nowa generację na pierwszy rzut oka charaktery-
zuje nowoczesny design.  Jednak najważniejsza 

jest o 25% większa wydajność dzięki nowej cen-
tralnie umieszczonej przekładni. Pozwala to na 
zwiększenie zakresu dawek . Dla rolników i firm 
usługowych do pracy pod największym obciążeni-
ami.

Seria klasyczna Seria H (nowoczesna)
Budowa 2 centralne przekładnie 1 centralna przekładnia
Taśmy w podłodze 3 rzędy 2 rzędy

Podłoga wymienne panele
stalowe lub z tworzywa blacha stalowa

Łańcuchy standardowe standardowe  lub płaskie typu 
„Rubig”

Oczywiście w jak zawsze naszym priorytetem pozostaje jakość !

25 %  większa 
wydajność  W 
rozrzutnikach 
nowej generacji   
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To co wyróżnia rozrzutniki uniwersalne 
Annaburger w wersji nowoczesnej to wzrost 
wydajności z zachowaniem perfekcyjnej 
jakości rozrzutu .

Jak uzyskać większą pojemność w tej samej 
skrzyni. Odpowiedzią jest inteligentna technika . 
Nowa centralnie umieszczona przekładnia po-
zwoliła nam zaoszczędzić miejsce, które możesz 
wykorzystać
• maksymalna przepustowość
• mocniejszy napęd
• większa wydajność

W precyzyjnej technice rolniczej chodzi właśnie 
o to. Wydobyć jak najwięcej z możliwości , które 
mamy.

Przekładnia  i cały napęd pracuje bardzo lekko 
gwarantując  bezproblemowe użytkowanie . Posuw 
ustawia operator.  Przy zablokowaniu taśmy , lub 
zbyt dużym obciążeniu „automat”  chroni maszynę 
przed przeciążeniami i uszkodzeniem.   

OPTYMALNA  
POJEMNOŚĆ i
MAKSYMALNA  
WYDAJNOŚĆ

PRACUJ  LEKKO
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Budowa:

• Pewna i stabilna . Konstrukcja ramy i nabudowy spawana z najwyższą precyzją. Wszystkie poprzeczne 
belki są umieszczone blisko siebie i są częścią ramy. To trzyma 

• Lekka. Nasze maszyny pomimo swoich gabarytów mają zaskakująco niską masę własną. To dzięki 
blachom trapezowym których używamy do budowy ścian.

• Potężny i dokładny. Atestowany przez DLG adapter ma potężną przepustowość , a jednocześnie gwaran-
tuje najwyższą jakość rozrzutu . Poprzeczną jak i wzdłużną.

• Normy. Odpowiednio wymiarowane wały przegubowe oraz przekładnie spełniają z nawiązką aktualne 
normy bezpieczeństwa i ochrony .

Jakość jest wynikiem odpowiedniej  
konstrukcji i precyzji budowy

Taśmy i łańcuchy:

• zużycie jest bardzo niskie ponieważ nasze roz-
rzutniki uniwersalne mają bardzo mały opór 
tarcia. Obciążone łańcuchy prowadzone są w 
szynach co zmniejsz ryzyko „skosowania” i chroni 
ogniwa łańcucha.

• niezawodne napinacze: Napięcie łańcucha jest 
regulowane . Dzięki temu siła jest przenoszona 
optymalnie a mocne sprężyny talerzowe utrzymu-
ją odpowiednie napięcie.

• czysto: przy kołach łańcuchowych są dodatkowe 
„oczyszczacze” , które pomagają ogniwom łańcu-
cha oczyścić się.  
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Klapa tylna: 

• Amortyzowana. Ciała obce zostają wyrzucane bez uszkodzenia adaptera.

• Chroniona. Mocna osłona gumowa chroni klape przed uderzeniami kamieni.

• Jak od linijki. Z ogranicznikiem rozrzutu możemy pracować „czysto” wzdłuż miedzy czy drogi. Możemy 
także ograniczyć rozrzut obustronnie.

Adapter atestowany przez DLG:  

• Bezpieczny. Śruby utwardzone i specjalne przeguby zabezpieczają listwy przed przeciążeniem i oddziele-
niem od talerza.

• Elastyczny. Adapter talerzowy można szybko i w łatwy sposób ustawić pod każdy z materiałów.

• Dokładny. Decydujące o jakości rozrzutu są punkt opadania materiału na talerz i kąt  ustawienia talerzy.  
Oba te faktory możemy ustawić  przy klapie tylnej

• Porządny. Ogranicznik rozrzutu gwarantuje dokładność pracy przy miedzach , drogach i rowach

Zasuwa spiętrzająca

• sterowana: zasuwa hydrauliczna jest regulowana . 
 Dzięki czemu możesz regulować ilość materiału, 
który dostaje się na adapter. Bardzo ważne zwła-
-szcza podczas wysiewu wapna.

• przejrzysta: dzięki wskaźnikowi z przodu połą-
-czonemu stalową linka z zasuwą wiesz zawsze w 
jakiej znajduje się pozycji. 

• opcjonalnie: cyfrowy wskaźnik poprzez ISOBUS

Przy okazji:
Wszystkie rozrzutniki  
ANNABURGER w krótkim czasie 
mogą zostać  przebudowane na 
przyczepy objętościowe. 
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Sprytna kombinacja dwóch pojazdów w jednym.  
Rozrzutnik uniwersalny i przyczepa objętościowa.
Dzięki hydraulicznie wysuwanym i bezstopniowo 
regulowanym ścianom możesz dowolnie zmieniać 
objętość . Pozwala to na dopasowanie maszyny do 
twoich potrzeb . Mechaniczna zasuwa i klapa tylna 
dla przyczepy objętościowej  pozwalają na bardzo 
szybką przebudowę.

• jako rozrzutnik uniwersalny TeleLiner  poradzi 
sobie z obornikiem , pomiotem , czy wapnem. 
Oczywiście z najwyższą jakością rozrzutu,  jak to 
ANNABURGER.

• jako przyczepa objętościowa do transportu 
sieczki z traw lub kukurydzy . Szybko i wydajnie

• jako inwestycja. Oszczędzasz do 40% kosztów 
inwestycji w porównaniu do zakupu 2 pojedyn-
czych pojazdów

Idealne uzupełnienie twojego parku ma-
szynowego
TeleLiner to idealne rozwiązanie kiedy musisz 
szybko dostosować się do konkretnych zadań.

• kiedy jako firma usługowa możesz  jedną maszy-
ną wykonywać różne zlecenia

• lub kiedy jako rolnik chcesz zwiększyć wyko-
rzystanie maszyn w swoim gospodarstwie bez 
potrzeby wybierania czy rozrzutnik czy przyczepa 
objętościowa.

Dwa w jednym –  
TeleLiner do trans-
portu i nawożenia 

ANNABURGER TeleLiner
Uniwersalna maszyna do użytkowania jako 
rozrzutnik i przyczepa objętościowa 
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DMC tech.  21 t / 22 t
P.objętościowa  30 m³
Wymiary skrzyni  6.3 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Obroty wałka   1.000 obr/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy
Zapotrzebowanie na moc  129 kW / 180 PS

DMC tech.  23 t / 24 t
P.objętościowa   32 m³
Wymiary skrzyni   6.8 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Obroty wałka   1.000 obr/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy
Zapotrzebowanie na moc  143 kW / 200 PS

Objętość rozrzutnik

18 m3

Objętość rozrzutnik

19 m3

DMC tech.  30 t / 31 t
P.objętościowa   35 m³
Wymiary skrzyni   7.5 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Obroty wałka   1.000 obr/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy 
Zapotrzebowanie na moc  200 kW / 280 PS

DMC tech. 33 t / 34 t
P.objętościowa   35 m³
Wymiary skrzyni   7.5 x 2.3 x 1.2 / 2.0 m
Obroty wałka   1.000 obr/min
Taśmy w podłodze 2 taśmy
Zapotrzebowanie na moc  214 kW / 300 PS

Objętość rozrzutnik

21 m3

Objętość rozrzutnik

21 m3

Który TeleLiner odpowiada twjemu zapotrzebowaniu … oraz ciągnikowi ?

Podwozie Tandem  Podwozie Tridem
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Waga mechaniczna, 
lub UniScale
Waga zawsze „pod kontrolą”  
Pełna kontrola: Masz możliwość nawożenia z pełna 
kontrolą wagi materiału. Umożliwia to odpowiednie 
dopasowanie prędkości taśmy . 
• spełnianie wymogów nowych przepisów
• otrzymujecie ewidencje zabiegów
• kierowca może precyzyjnie ustawić żądaną dawką

Sterowanie dawką za 
pomocą ISOBUS
Niezależenie od materiału , którym chcesz  
nawozić decydujące jest właściwa dawka. 
Pamiętasz skomplikowane obliczenia jakich  
musiałeś  dokonywać wcześniej.

Dzięki ISOBUS wystarczy że wpiszesz odpowiednią 
dawkę . Resztę policzy on za ciebie. 

PRECISION FARMING 
dla rozrzutnika 

Dzisiaj większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej 
ma precyzja . Do tego używamy sygnału GPS , który 
we współpracy z  ANNABURGER ISOBUS pozwala na 
dokładne określenie pozycji na polu. To w połącze-
niu z mapami zasobności gleb pozwala odpowiednio 
sterować prędkością taśmy co znowu  zwiększa 
znacząco wydajność pracy.

Sterownik standar-
dowy ANNABURGER
Nie potrzebujesz ISOBUS’a. Mamy coś dla ciebie, 
to nasz klasyczny sterownik AMS. Możesz nim 
regulować prędkość posuwu taśmy i obsługiwać 
wszystkie pozostałe funkcje. 
Bardzo łatwy w obsłudze dzięki intuicyjnym pikto-
gramom

18

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

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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Wyrównuje nierówności podłoża:
Podwozie Boogie
W podwoziu typu Boogie masa rozkłada się równo 
na obie osie. Amortyzacja paraboliczna dba  o kom-
fortowe wybieranie nierówności. Niskie zużycie .
Inne zalety:
• niski koszt utrzymania
• dobre właściwości jezdne i optymalna stabilność
• możemy regulować siłę hamowania  zależnie od 

masy
• wysoka niezawodność

Proste w budowie i funkcjonalne
Podwozie amortyzowane parabolicznie
Ograniczony zakres pracy osi . Doskonałe do jazdy 
pod stałym obciążeniem po równym terenie .

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 podwozia.

Dla pojazdów poruszających się w  
trudnym terenie. Podwozie wahliwe  
typu Tandem
To najlepsze rozwiązanie kiedy teren jest bardzo 
nierówny. Podwozie wahliwe zawsze gwarantuje 
kontakt z podłożem. Duży zakres pracy i duży roz-
staw osi pozwala na  równe rozłożenie napięć.  Daje 
to dużą odporność  na wychyły boczne. Dostępne 
także z osią śledzącą.

Żeby dyszle 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 pryciskiem.

Idealne rozwiązanie dla podwozi Tandem i 
Tridem nawet do prędkości 65 km/h
Podwozie w pełni amortyzowane hydrau-
liczne
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 jak i w 
nierównym terenie. Ułatwia poruszanie się pojaz-
dom wyposażonym w duże bardzo szerokie koła.
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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 i 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  
przesuwnej

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  
sprzedanych 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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