
REMORCĂ TRANSPORT
GRAPE TRAILER 
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CU DESCĂRCARE 
VIBRANTĂ

AUGER  MODEL
STANDARD FEATURES :

-  Carbon steel frame with hydraulic lifting 
complete of wheels with homologated tires

-  AISI 304 stainless steel trailer box with 
discharge auger and door with hydraulic 
opening

-  Positioning foot/drawbar with wheel
-  Mechanical brakes with hydraulic control
-  Lights
-  Three lever distributor for auger and door

*Traction engine with two junction is required

VIBRATING 
DISCHARGE MODEL
STANDARD FEATURES:

-  Carbon steel frame with hydraulic lifting and 
overturning complete of wheels with 
homologated tires

-  AISI 304 stainless steel trailer box with 
vibrating dosing chute for product discharge

-  Must draining mesh
-  Positioning foot/drawbar with wheel
- Mechanical brakes with hydraulic control
-  Lights
-  Two lever distributor

*Traction engine with two junction is required
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Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și 
pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without 
notice. 

VERSIUNEA CU ȘNEC | AUGER MODEL  

3.0 4.4 5.5

Capacitate remorcă | Box capacity m³ 3.0 4.4 5.5

Înălțime maximă de descărcare | Maximum discharge height mm 2200 2200 2200

Dimeniune șnec | Auger dimensions m 300x200 300x200 300x200

DIMENSIUNI | DIMENSIONS 

Lungime remorcă | Box length mm 3000 3500 3500

Adâncime remorcă| Box depth mm 1500 1800 1800

Înălțime remorcă | Box height 
mm 1500 1600 1800

Greutate  | Trailer weight 
Kg 1200 1400 1700

VERSIUNE CU DESCĂRCARE VIBRANTĂ | VIBRATING DISCHARGE 

3.6 5.0

Capacitate remorcă | Box capacity m³ 3.6 5.0

Înălțime maximă de descărcare | Maximum discharge height mm 2200 2200

DIMENSIUNI | DIMENSIONS 

Lungime remorcă | Box length mm 3000 3000

Adâncime remorcă| Box depth mm 1800 1800

Înălțime remorcă | Box height mm 750 1000

Greutate  | Trailer weight 
Kg 1700 2000

DOTĂRI STANDARD :
- Cadru din oțel vopsit cu ridicare și înclinare 
hidraulică, pe roți cu anvelope omologate
- Carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 cu terminal 
distribuitor vibrator pentru descărcarea 
produsului
- Grilaj de scurgere
- Suport de sprijin cu roată
- Frâne mecanice cu comandă hidraulică
- Sistem de iluminat
- Distribuitor cu două pârghii

* Necesită motor de tracțiune cu două legături

VERSIUNEA  CU ȘNEC
DOTĂRI STANDARD :

-Cadru din otel vopsit cu ridicare hidraulică, pe 
roți cu anvelope omologate

-Carcasă de remorcă din oțel inoxidabil AISI 304 
cu arbore de descărcare și ușă cu deschidere 
hidraulică

-Suport de sprijin cu roată/ bară de tracțiune cu 
roată

-Frâne mecanice cu comandă hidraulică
-Sistem de iluminat
-Distribuitor cu trei pârghii pentru acționare șnec 
pentru descarcare 

* Necesită motor de tracțiune cu două legături




