TVŮRCE KVALITY

Válcové zametače
Sněhové radlice
Zemní vrtáky

SORTIMENT
www.adler-arbeitsmaschinen.de

TVŮRCE KVALITY
Všechny výrobky ADLER splňují nejpřísnější kvalitativní kritéria.
Naším jasným cílem totiž je kvalitativní kritéria nastavovat.

Materiál
Používáme pouze nejkvalitnější materiály. Silnější
plechy, větší kartáče, lepší kola: bezproblémová
funkčnost, robustnost a stabilita jsou pro nás
důležitější, než „uspořený“ gram materiálu.

Zpracování
Co ADLER svaří, sešroubuje a spojí, drží na věky!
Všude, kde je to vhodné, chráníme důležité součásti
navíc katoforézou (KTL) pod lakem. Díky tomu je
„vše v laku“ také ještě po letech!

Myšlenky
Také kvalita myšlenek je rozhodující. Sledujeme,
co uživatelé v praxi skutečně potřebují a to vyvíjíme.
Přitom přemýšlíme „modulárně“, takže můžete námi
vyvinutá technická řešení flexibilně kombinovat a
přizpůsobovat Vašim individuálním potřebám.

Technická vyzrálost
Již dopředu přemýšlíme dále, než o „běžném použití“.
Díky tomu obstojí naše stroje i v extrémních
podmínkách. Sami testujeme vše „na krev“
a když se vše otáčí, je dále optimalizováno.

Servis
O kvalitě servisu zde nechceme ztrácet slova.
U nás je samozřejmostí – to zažijete.

Ve městě vše čisté jako zrcadlo …
mechanicky poháněný
zametač

ideální pro komunální nosiče
a traktory

průměr kartáče 560 mm

dlouhá životnost a vynikající výsledek
také při zimním nasazení

nízká hmotnost

také pro menší komunální nosiče

mimořádně stabilní konstrukce

konstruováno pro tvrdé komunální
nasazení

univerzální systém upínání

možné upnout na všechny běžné
nosiče

pohodlné seřízení
zametacího kartáče

žádné těžkopádné nastavování
kartáče pomocí výškově stavitelných
pojezdových kol

&PULVER

zametač

K 560

Jednoduše odmést …
průměr kartáče 600 mm

dlouhá životnost a vynikající výsledek
také při zimním nasazení

systém volného metení

není nutná demontáž sběrné nádoby

univerzální systém upínání

možnost čelní i zadní agregace na
nejrůznější nosiče

snadné seřízení válcového
kartáče

menší opotřebení – krátké
seřizovací časy

větší sběrná nádoba

méně vyprazdňovacích cyklů

hydraulické vyklápění v
základní výbavě

možnost vyklepávání sběrné nádoby

&PULVER

zametač

K 600

… zamést!
průměr kartáče 750 mm

čištění s plnou silou při každých
otáčkách

2 pojezdová kola Ø 400 mm
x 105 mm pro velké zatížení

nerovný povrch není žádný problém

uvnitř uložený hydromotor

srdce stroje je lépe chráněné

kyvně zavěšený válcový
kartáč

ideální kopírování terénu

univerzální systém upínání

vhodné na všechny běžné nosiče

rozsáhlá dealerská síť

krátké dodací termíny

&PULVER

zametač

K 750

Sníh od včerejška …
až 115 cm vysoké a 330 cm
široké

ty odklízejí opravdu všechno

z plechu silného 5 nebo 6 mm

extrémně robustní a nekroutí se

odpružené držáky břitů
nezamrzají

bezporuchový provoz při každém
nasazení

výškově nastavitelná
pojezdová kola

optimální kopírování povrchu

boční dorazy

ochrana vnějších držáků břitů

rozsáhlá dealerská síť

krátké dodací termíny

vlastní výroba

vysoká kvalita

&PULVER

sněhová radlice

S-Serie

Pohánět …
kompaktní provedení

pro snadnou přepravu

univerzální použití

pro smykové a kolové nakladače,
minibagry nebo mobilní bagry

různé průměry vrtáků

Ø od 100 mm do 500 mm

robustní konstrukce

pro nejtěžší nasazení

&PULVER

zemní vrták

E-Serie
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ADLER Arbeitsmaschinen GmbH & Co. KG
Westring 18 · 48356 Nordwalde · Germany
Tel.: +49 (0) 25 73/97 999 - 0
Fax: +49 (0) 25 73/97 999 - 40
info@adler-arbeitsmaschinen.de

www.adler-arbeitsmaschinen.de
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