


Idealna 

do roślin 

okopowych

ŁYŻKA STANDARDOWA
Łyżka to uniwersalne i podstawowe wyposażenie 
ładowaczy czołowych i ładowarek, pozwala na załadunek 
materiałów sypkich w rolnictwie jak zboża, nawozy, 
pasze, węgiel jak również drobne prace ziemne oraz 
budowlane. W opcji również wersje z lemieszem ze stali 
trudnościeralnej HARDOX.

ŁYŻKA OBJĘTOŚCIOWA
Łyżka objętościowa to większa wersja łyżki - pozwalająca za jednym cyklem na załadunek większej 
ilości materiałów - głównie sypkich. Niezastąpiona w przypadku ciągników i ładowarek o większej 
mocy, a w przypadku ciągników o mniejszej mocy również pozwala na pracę z materiałami o 
niskiej wadze własnej - jak np. zboża. Standardowo łyżka wyposażona jest w lemiesz Hardox 

500, co pozwala na długoletnie użytkowanie nawet w 
pracach ziemnych, betonie lub asfalcie.

ŁYŻKA SZCZĘKOWA AŻUROWA
Łyżka szczękowa ażurowa jest łyżką wysokiego wyładunku. 
Na ładowaczu zdolność wyładunkowa jet 200 mm większa 
od punktu obrotu. Dzięki szczęce łyżka sprząta teren 
bez konieczności używania gabli 
ręcznych. Dobrze dobrane rozmiary 
pozwalają uniknąć rozgniatania 
ładunku przez koła ciągnika.

WIDŁY
Idealne do ładowania i układania zarówno bel i snopków, 

jak i obornika.  Wytrzymałe zęby wideł gwarantują długoletnie 
bezproblemowe użytkowanie.

szerokość (m) 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2

objętość (m3) 0,3 0,33 0,36 0,4 0,42 0,45 0,5 0,55 0,72 0,75 0,8 0,85 0,9

masa (kg) 100 105 110 115 120 125 130 145 165 175 195 200 210

szerokość (m) 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6

objętość (m3) 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,5 1,6

masa (kg) 400 420 440 470 490 540 550

szerokość (mm) 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2

ilość wideł (szt) 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11

szerokość (m) 2,5

objętość (m3) 1,6

masa (kg) 550



CHWYTAK KROKODYL
Chwytak potocznie zwany krokodylem - idealny do transportu i ładowania m.in. siana, słomy,  

obornika, bel kiszonki oraz innych  materiałów. Lekka, wytrzymała konstrukcja. 
Niezastąpiony w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą.

ŁYŻKO-KROKODYL
Połączenie zalet łyżki objętościowej z możliwościami chwytaka - krokodyla, 
Możliwość przemieszczania i ładowania zarówno materiałów sypkich, jak 
większych ładunków z możliwością przytrzymania górnym chwytakiem, 

łyżko-krokodyl umożliwia również łatwiejsze nakładanie 
pasz oraz obornika oraz bezpieczniejszy transport. 

Niezastąpiony w gospodarstwach nastawionych 
na produkcję zwierzęcą. Wykonywane 
są według specyfi kacji klientów w 
rozmiarach od 1 m do 2,5 szerokości 
lemiesza.

ŁYŻKA CHWYTAKOWA
Połączenie zalet łyżki objętościowej oraz możliwości docisku transportowanego 

ładunku, dodatkowo mozliwość zgarniania i spulchniania ładunków jak 
pasze czy obornik, przez co nakładanie ładunku jest łatwiejsze oraz szybsze. 
Niezastąpiona w gospodarstwach nastawionych na produkcję zwierzęcą oraz 
przy dużej ilości obornika lub innych naturalnych nawozów. Duża wysokość 
otwarcia chwytaka pozwala na ładowanie i przytrzymanie standardowych beli. 
Pomocna również w pracach ziemnych, przy ładowaniu roślin okopowych oraz 
warzyw.

Do 180 cmchwytania

Możliwość złapania standardowej beli

pasz oraz obornika oraz bezpieczniejszy transport. 
Niezastąpiony w gospodarstwach nastawionych 

www.emplex.pl

Lekkie blacha 4mm mniejsze siłowniki ciężkie blacha6mm

szerokość L (mb) 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2

ilość zębów na dole  L-880Z (szt) 5 6 7 8 8 9 10

ilość zębów na górze L660 skośne (szt) 5 6 7 7 8 9

masa (kg) 180 250 360 375 390

mocowanie ładowaczy Lz0,7/Lt0,7 euro wałek ø 40mm



PRZECIWWAGI
Produkujemy wysokiej jakości przeciwwagi do ciągników i ładowarek 
- do wszystkich modeli na rynku. 

Przeciwwagi są wykonywane w dwóch wariantach 
• skrzynka do napełnienia do 20-1200kg
• odlewy żelbetonowe 400-1800kg – według ustaleń 

PALECIAK
Paleciak (lub opcja paleciaka z kłami 
do snopków) to najpopularniejsze 
doposażenie ciągnika z ładowaczem 
lub ładowaczy teleskopowych, Łatwy 
i bezpieczny transport, ładowanie 
i przemieszczanie ładunków na 
paletach - nawozy, pasze, big-bagi, 
materiały budowlane, osprzęt 
maszyn, snopków itp.

CHWYTAK BEL
Chwytaki bel ułatwiają transport oraz 
magazynowanie  bel słomy, siana, sianokiszonki itp.

standard z kłami do zbierania słomy 

szerokość paleciaka 1200 1200

masa bez wideł 50 60

widły kl 2A długość 800 1000

szerokość 80 100

wysokość 40 40

nośność na pare (kg) max 2500

masa 1 wideł (kg)  min 36,5

Kły do zbierania słomy (szt) - opcja 2-4 

zakres pracy końcówek chwytaka (mm) 600-1900

udźwig 1,5 t 

Solidnakonstrukcja
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