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Firma MEPROZET

„Meprozet“ Koscian SA je největší výrobce cisteren v PL a jeden z největších evropských výrobců cisteren.  
Desítky let trvající tradice výroby cisteren v různých provedeních činí naše výrobky moderní, odolné  
a spolehlivé. Naše konstrukční oddělení každoročně vyvíjí nová řešení, která jsou prezentována na národních 
a mezinárodních výstavách. Výrobky Meprozet byly mnohokrát oceněny na různých zemědělských výstavách. 
Cisterny Meprozet Koscian lze nalézt v polích a silnicích po celé Evropě.

Kontaktní údaje:

Prodej strojů MEPROZET tel.: 602 227 193 e-mail: alesnezbeda@nn-kosatky.cz

Náhradní díly MEPROZET tel.: 605 871 320 e-mail: nn-kosatky@nn-kosatky.cz

Servis MEPROZET tel.: 605 132 920 e-mail: servis@nn-kosatky.cz

 
Prodejní sí po celé ČR, seznam prodejců na: www.meprozet.cz

Cisterny MEPROZET je možné použít pro přepravu:

• Vody

• DAMU

• Kejdy

• Fekálií

• Pitné vody

povrchová úprava na DAM + RAL 7038 povrchová úprava na DAM + RAL 9035

povrchová úprava PITNÁ VODA povrchová úprava POZINK
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Povinná výbava

Povinná výbava nutná 
pro provoz v ČR!

Všechny cisterny/kejdovače značky MEPROZET dodávané do ČR musí splňovat požadavky zákona 56/2001  
a vyhlášky 341/2002 ve znění pozdějších předpisů. Všechny typově shválené cisterny prošly homologačním  
procesem a jsou v souladu s protokoly SZZPLS a předpisy MDČR!! Tímto chráníme naše klienty před  
nebezpečím spojeným s užíváním neschválených strojů, nebo strojů dodávaných v nesouladu s protokoly SZZPLS.

• záruka 24 měsíců

• sortiment cisteren od 2 000 do 30 000 litrů

• široký sortiment příslušenství

• individuální úpravy cisteren dle přání klientů

• speciální výroba 

• kontejnerové nástavby

• úpravy pro hasiče, úpravy pro pitnou vodu, úpravy pro DAM

Trojúhelník 
pro pomalu 

jedoucí vozidla

Vyznačení rychlosti

Výstražné desky

Brzdový systém schválený SZZPLS v Praze

Trojúhelníkové odrazky

Obrysové osvětlení

Parkovací klíny

Konstrukce blatníků
podle vyhlášky č. 341/2002

Postranní odrazová skla
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Cisterna PN 20 (2300 lt.) 

Cisterna PN 20 (2300 lt.)
Typ cisterny Jedn. PN 20

Objem (l) 2300

Délka (mm) 3800

Šířka (mm) 1800

Výška (mm) 2180

Vlastní hmotnost (kg) 860

Celková hmotnost (kg) 3160

Rozchod kol (mm) 1500

Pneumatiky Mitas 10/75 x 15,3

Pneumatiky Mitas 11,5/80-15,3

Pneumatiky Mitas Mitas 400/60-15,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 2,25

Výkon traktoru (HP) 30

Čas k naplnění (min) 1,5

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-23 M

Výkon kompresoru (l/min) 2600

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu 
 o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm 

• Jednoosá náprava ADR

• Sací tlaková hadice  110 mm (4“) dlouhá 6m (1ks) 
 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným 
 bezpečnostním ventilem

• Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 420mm

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 20 km/hod – bez brzd

• Odsávání oleje z kompresoru + tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní otočné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle 
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro 
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 20km/hod, české štítky
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Cisterna PN 30 (3000 lt.)

Cisterna PN 30 (3000 lt.)
Typ cisterny Jedn. PN 30

Obsah (l) 3000

Délka (mm) 4100

Šířka (mm) 1880

Výška (mm) 2270

Vlastní hmotnost (kg) 1020

Celková hmotnost (kg) 4020

Rozchod kol (mm) 1500

Pneumatiky Mitas 11,5/80-15,3

Pneumatiky Mitas 400/60-15,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 7,5

Výkon traktoru (HP) 30

Čas k naplnění (min) 2

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-45 M

Výkon kompresoru (l/min) 5300

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu 
 o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm 

• Jednoosá náprava FAD 

• Sací tlaková hadice   110 mm (4“) dlouhá 6m (1ks) 
 s košem

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným 
 bezpečnostním ventilem

• Pojistný přetlakový ventil

• Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 600 mm

• Spodní výpustný otvor 2“

• 1 - hadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 30 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• Šoupě Meprozet  110 mm 4“ hydraulické zadní

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních 
 L + P – zaslepené, 1ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné 
 oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 30km/hod, 
 české štítky
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Cisterna PN 40 (4300 lt.)

Cisterna PN 40 (4300 lt.)
Typ cisterny Jedn. PN 40

Obsah (l) 4300

Délka (mm) 5080

Šířka (mm) 1920

Výška (mm) 2310

Vlastní hmotnost (kg) 1250

Celková hmotnost (kg) 5550

Rozchod kol (mm) 1500

Pneumatiky Mitas 400/60x15,5

Pneumatiky Mitas 500/50-17 

Svislé zatížení závěsu (kN) 9

Výkon traktoru (HP) 40

Čas k naplnění (min) 2,5

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-45 M

Výkon kompresoru (l/min) 5300

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle  
 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm 

• Jednoosá náprava FAD 

• Sací tlaková hadice  110 mm (4“) dlouhá 6m (1ks) 
 s košem

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným 
 bezpečnostním ventilem

• Pojistný přetlakový ventil

• Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 600 mm

• Spodní výpustný otvor 2“

• 1 - hadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 30 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• Šoupě Meprozet  110 mm 4“ hydraulické zadní

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 1ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle  
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro  
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 30km/hod, české štítky
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Cisterna PN 50 (5000 lt.)

Cisterna PN 50 (5000 lt.)
Typ cisterny Jedn. PN 50

Obsah (l) 5000 l

Délka (mm) 5080

Šířka (mm) 2100

Výška (mm) 2410

Vlastní hmotnost (kg) 1350

Celková hmotnost (kg) 6350

Rozchod kol (mm) 1600

Pneumatiky Mitas 500/50-17

Pneumatiky Mitas 500/50 R17

Svislé zatížení závěsu (kN) 10

Výkon traktoru (HP) 50

Čas k naplnění (min) 3

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-45 M

Výkon kompresoru (l/min) 5300

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu 
 o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm 

• Samonosná nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle  
 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm 
• Jednoosá náprava FAD 
• Sací tlaková hadice   110 mm (4“) dlouhá 6m (1ks) 
 s košem
• Kompresor JUROP vybavený obousměrným bezpečnost 
 ním ventilem
• Pojistný přetlakový ventil
• Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 600 mm
• Spodní výpustný otvor 2“
• 1 - hadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda
• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 30 km/hod 
• Odsávání oleje z kompresoru
• Šoupě Meprozet  110 mm 4“ hydraulické zadní
• Tlumič kompresoru
• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
• Přepadová nádoba
• 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)
• Manometr
• 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 1ks zadní)
• Kardan
• Mechanická podpěrná noha
• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle  
 předpisů MDČR)
• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro  
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 30km/hod, české štítky
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Cisterna PN 60 (6000 lt. ekonomik)

Cisterna PN 60 (6000 lt. ekonomik)
Typ cisterny Jedn. PN 60

Obsah (l) 6000 l

Délka (mm) 6050

Šířka (mm) 2315

Výška (mm) 2510

Vlastní hmotnost (kg) 1850

Celková hmotnost (kg) 7850

Rozchod kol (mm) 1800

Pneumatiky Bandenmark-protektor 400R22,5

Pneumatiky Mitas 550/60-22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Svislé zatížení 
závěsu

(kN) 10

Výkon traktoru (HP) 60

Čas k naplnění (min) 4

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-45 M

Výkon kompresoru (l/min) 5300

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami 
 po cca 70 cm 

• Jednoosá náprava FAD 

• Sací tlaková hadice   110 mm (4“) dlouhá 6m (1ks) 
 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným 
 pojistným ventilem

• Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční 
 parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• Šoupě typ Meprozet  110 mm 4“ hydraulické

• Tlumič kompresoru

• Pojistný přetlakový ventil

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních 
 L + P – zaslepené, 1ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle  
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky
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Cisterna PN 60 (6000 lt. standard)

Cisterna PN 60 (6000 lt. standard)
Typ cisterny Jedn. PN 60

Obsah (l) 6000 l

Délka (mm) 5600

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 2870

Vlastní hmotnost (kg) 2030

Celková hmotnost (kg) 8030

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Mitas 550/60-22,5

Pneumatiky Bandenmark-protektor 400R22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 11,5

Výkon traktoru (HP) 60

Čas k naplnění (min) 3

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
•⦁ Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z ocelového  
 plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami po cca 70 cm 

• Jednoosá náprava FAD 

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 6m (1ks) s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným ventilem

• Pojistný přetlakový ventil

• Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce

• 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Vrchní víko  200mm nalévací

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 
 2ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle 
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro 
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky
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Cisterna PN 70 (7000 lt. ekonomik)

Cisterna PN 70 (7000 lt. ekonomik)
Typ cisterny Jedn. PN 70

Obsah (l) 7000

Délka (mm) 5925

Šířka (mm) 2315

Výška (mm) 2720

Vlastní hmotnost (kg) 2450

Celková hmotnost (kg) 9450

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Bandenmarkt
-protektor

400R22,5

Pneumatiky Mitas 550/60-22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 12

Výkon traktoru (HP) 70

Čas k naplnění (min) 4

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená  
 z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami 
 po cca 70 cm 

• Jednoosá náprava FAD 

• Sací tlaková hadice  110 mm (4“) dlouhá 6m (1ks)  
 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným  
 ventilem

• Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací  
 brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• Šoupě typ Meprozet 110 mm 4“ hydraulické

• Tlumič kompresoru

• Pojistný přetlakový ventil

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 1ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle  
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro  
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky
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Cisterna PN 70 (7000 lt. standard)

Cisterna PN 70 (7000 lt. standard)
Typ cisterny Jedn. PN 70

Obsah (l) 7000

Délka (mm) 5970

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 2870

Vlastní hmotnost (kg) 2400

Celková hmotnost (kg) 9400

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Mitas 550/60-22,5

Pneumatiky Bandenmarkt
-protektor

400R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 12

Výkon traktoru (HP) 70

Čas k naplnění (min) 3,5

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky Standardní vybavení: 
•⦁Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami 
 po cca 70 cm 
• Jednoosá náprava FAD 
• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 6m (1ks) 
 s košem
• Spodní výpustný otvor 2“
• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným 
 ventilem
• Pojistný přetlakový ventil
• Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce
• 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční 
 parkovací brzda
• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená
  v ČR 40 km/hod 
•⦁Odsávání oleje z kompresoru
• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické ovládání 
• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání
• Vrchní víko  200mm nalévací
• Tlumič kompresoru
• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
• Přepadová nádoba
• 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
• Manometr
• 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních 
 L + P – zaslepené, 2ks zadní)
•⦁Kardan
• Mechanická podpěrná noha
• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky  
 (podle předpisů MDČR)
• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky
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Cisterna PN 80 (8000 lt. ekonomik)

Cisterna PN 80 (8000 lt. ekonomik)
Typ cisterny Jedn. PN 80

Obsah (l) 8000

Délka (mm) 6560

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 2870

Vlastní hmotnost (kg) 2450

Celková hmotnost (kg) 11000

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55-26,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 13

Výkon traktoru (HP) 80

Čas k naplnění (min) 4

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená  
 z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami  
 po cca 70 cm 

• Jednoosá náprava ADR 

• Sací tlaková hadice  110 mm (4“) dlouhá 6m (1ks)  
 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným  
 ventilem

• Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací  
 brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• Šoupě typ Meprozet  110 mm 4“ hydraulické

• Tlumič kompresoru

• Pojistný přetlakový ventil

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 1ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle  
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro  
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky
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Cisterna PN 80 (8000 lt. standard

Cisterna PN 80 (8000 lt. standard)
Typ cisterny Jedn. PN 80

Obsah (l) 8000

Délka (mm) 6560

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 2870

Vlastní hmotnost (kg) 2800

Celková hmotnost (kg) 11300

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 600/55-26,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 13

Výkon traktoru (HP) 80

Čas k naplnění (min) 4

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
•⦁ Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená  
 z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami  
 po cca 70 cm 
•⦁ Jednoosá náprava ADR 
•⦁ Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 6m (1ks)  
 s košem
•⦁ Spodní výpustný otvor 2“
•⦁ Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným  
 ventilem
•⦁ Pojistný přetlakový ventil
•⦁ Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce
•⦁ 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční  
 parkovací brzda
•⦁ Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 
•⦁ Odsávání oleje z kompresoru
•⦁ 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické  
 ovládání 
•⦁ 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání
•⦁ Vrchní víko  200mm nalévací
•⦁ Tlumič kompresoru
•⦁ 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
•⦁ Přepadová nádoba
•⦁ 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
•⦁ Manometr
•⦁ 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 2ks zadní)
•⦁ Kardan
•⦁ Mechanická podpěrná noha
•⦁ Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
•⦁ Standardní silniční osvětlení + výstražné desky  
 (podle předpisů MDČR)
•⦁ Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník  
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky
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Cisterna PN 90 (9000 lt. ekonomik)

Cisterna PN 90 (9000 lt. ekonomik)
Typ cisterny Jedn. PN 90

Obsah (l) 9000

Délka (mm) 6990

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 2890

Vlastní hmotnost (kg) 2900

Celková hmotnost (kg) 11 600

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 16

Výkon traktoru (HP) 90

Čas k naplnění (min) 4,5

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená  
 z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami 
 po cca 70 cm 

• Jednoosá náprava FAD 

• Sací tlaková hadice  110 mm (4“) dlouhá 6m (1ks)  
 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným  
 ventilem

• Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací  
 brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• Šoupě typ Meprozet 110 mm 4“ hydraulické

• Tlumič kompresoru

• Pojistný přetlakový ventil

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 1ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle  
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro  
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky
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Cisterna PN 90 (9000 lt. standard)

Cisterna PN 90 (9000 lt. standard)
Typ cisterny Jedn. PN 90

Obsah (l) 9000

Délka (mm) 6990

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 2890

Vlastní hmotnost (kg) 2950

Celková hmotnost (kg) 11 600

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 16

Výkon traktoru (HP) 90

Čas k naplnění (min) 4,5

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky Standardní vybavení: 
•⦁Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená  
 z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami  
 po cca 70 cm 
•⦁Jednoosá náprava FAD 
•⦁ Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 6m (1ks)  
 s košem
•⦁ Spodní výpustný otvor 2“
•⦁ Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným  
 ventilem
•⦁ Pojistný přetlakový ventil
•⦁ Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce
•⦁ 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací  
 brzda
•⦁ Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 
•⦁ Odsávání oleje z kompresoru
•⦁ 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické  
 ovládání 
•⦁ 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání
•⦁ Vrchní víko  200mm nalévací
•⦁ Tlumič kompresoru
•⦁ 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru
•⦁ Přepadová nádoba
•⦁ 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)
•⦁ Manometr
•⦁ 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 2ks zadní)
•⦁ Kardan
•⦁ Mechanická podpěrná noha
•⦁ Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
•⦁ Standardní silniční osvětlení + výstražné desky  
 (podle předpisů MDČR)
•⦁Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro  
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky
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Cisterna PN 90 tandem (9000 lt.)

Cisterna PN 90 tandem (9000 lt.)
Typ cisterny Jedn. PN 90

Obsah (l) 9000

Délka (mm) 6990

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 2890

Vlastní hmotnost (kg) 3700

Celková hmotnost (kg) 12700

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Mitas 550/60-22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 16

Výkon traktoru (HP) 90

Čas k naplnění (min) 4,5

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky

Standardní vybavení: 
• ⦁Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená  
  z ocelového plechu o síle 5mm s vnitřními výztuhami  
  po cca 70 cm  

• ⦁Vnitřní vlnolam 1ks

• ⦁Vrchní revizní otvor 600mm

• ⦁Zadní náprava řiditelná

• Tandem odpružená náprava FAD

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 6m (1ks)  
 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným  
 ventilem

• Rozstřikovací lžíce, otevíratelné celé zadní čelo

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací  
 brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“               
  hydraulické ovládání

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“         
    ruční ovládání

• Tlumič kompresoru

• Pojistný přetlakový ventil

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 3 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 1ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky  
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro  
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky
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Cisterna PN 100 tandem (10 000 lt.)

Typ cisterny Jedn. PN 100

Obsah (l) 10 000

Délka (mm) 7400

Šířka (mm) 2290

Výška (mm) 2890

Vlastní hmotnost (kg) 3800

Celková hmotnost (kg) 13 800

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Mitas 550/60-22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 16

Výkon traktoru (HP) 10

Čas k naplnění (min) 5

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-58 M

Výkon kompresoru (l/min) 6500

Záruka 2 roky

Cisterna PN 100 tandem (10 000 lt.)
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Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená  
 z ocelového plechu o síle 5mm,vnitřní výztuhy  
 po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 1ks 

• Vrchní revizní otvor 600mm

• Zadní náprava řiditelná

• Tandem odpružená náprava FAD 

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 6m (1ks)  
 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným  
 pojistným ventilem

• Pojistný přetlakový ventil

• Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce

• 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční  
 parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické  
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 3 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních 
 L + P – zaslepené, 2ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle  
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro  
 pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, české štítky

Cisterna PN 100 tandem (10 000 lt.)
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Cisterna PN 120 tandem (12 000 lt.)

Typ cisterny Jedn. PN 30

Obsah (l) 12 000

Délka (mm) 6800

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 3100

Vlastní hmotnost (kg) 4200

Celková hmotnost (kg) 16 200

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Mitas 550/60-22,5

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 16

Výkon traktoru (HP) 120

Čas k naplnění (min) 5

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-84 M

Výkon kompresoru (l/min) 9 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 120 tandem (12 000 lt.)
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Cisterna PN 120 tandem (12 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená 

 z ocelového plechu o síle 5mm,vnitřní výztuhy po cca 

 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 2ks 

• Vrchní revizní otvor 600mm

• Zadní náprava řiditelná

• Tandem odpružená náprava ADR 

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks) 

 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným 

 pojistným ventilem

• Pojistný přetlakový ventil

• Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce

• 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční 

 parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 

 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 

 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 4 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené, 
 2ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

Cisterna PN 120 tandem (12 000 lt.)
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Cisterna PN 140 tandem (14 000 lt.)

Typ cisterny Jedn. PN 140

Obsah (l) 14 000

Délka (mm) 7550

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 3100

Vlastní hmotnost (kg) 4400

Celková hmotnost (kg) 18 400

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5 

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 20

Výkon traktoru (HP) 140

Čas k naplnění (min) 6

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-84 M

Výkon kompresoru (l/min) 9 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 140 tandem (14 000 lt.)
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Cisterna PN 140 tandem (14 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená  
 z ocelového plechu o síle 5mm,vnitřní výztuhy  
 po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 2ks

• Vrchní revizní otvor 600mm

• Zadní náprava řiditelná

• Tandem odpružená náprava ADR 

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m  
 (2ks) s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným  
 pojistným ventilem

• Pojistný přetlakový ventil

• Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce

• 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční  
 parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické  
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Tlumič kompresoru

• Vrchní víko  200mm nalévací

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 4 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních  
 L + P – zaslepené, 2ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

Cisterna PN 140 tandem (14 000 lt.)
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Cisterna PN 160 tandem (16 000 lt.)

Typ cisterny Jedn. PN 160

Obsah (l) 16 000

Délka (mm) 8550

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 3360

Vlastní hmotnost (kg) 5600

Celková hmotnost (kg) 21 600

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5 

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5 

Pneumatiky Alliance 710/50 R26,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 20

Výkon traktoru (HP) 160

Čas k naplnění (min) 7

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-84 M

Výkon kompresoru (l/min) 9 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 160 tandem (16 000 lt.)
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Cisterna PN 160 tandem (16 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená z oce 
 lového plechu o síle 5mm,vnitřní výztuhy po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 2ks

• Vrchní revizní otvor 600mm

• Zadní náprava řiditelná

• Tandem odpružená náprava ADR 

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)  
 s košem

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným  
 ventilem

• Pojistný přetlakový ventil

• Otevíratelné celé zadní čelo + rozstřikovací lžíce

• 2 - hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací  
 brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená  
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• 4 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• 4 ks vývodů pro šoupě (2 ks bočních L + P – zaslepené,  
 2ks zadní)

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

Cisterna PN 160 tandem (16 000 lt.)
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Cisterna PN 180 tandem (18 000 lt.ekonomik)

Typ cisterny Jedn. PN 180

Obsah (l) 18 000

Délka (mm) 8895

Šířka (mm) 2700

Výška (mm) 3560

Vlastní hmotnost (kg) 6670

Celková hmotnost (kg) 24 670

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 750/60 R30,5

Pneumatiky Alliance 750/45 R26,5

Pneumatiky Alliance 710/50 R26,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 20

Výkon traktoru (HP) 180

Čas k naplnění (min) 7

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-106 M

Výkon kompresoru (l/min) 11 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 180 tandem (18 000 lt.)
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Cisterna PN 180 tandem (18 000 lt.ekonomik)

Cisterna PN 180 tandem (18 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy 
 po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 3ks

• Tandem odpružené nápravy ADR, zadní náprava řiditelná

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)

• Vrchní víko  600mm revizní

• Doplňkový vývod pro šoupě vlevo + vzadu

• Pojistný přetlakový ventil

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným 
 ventilem

• Rozstřikovač Exakt 5“ + revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, 
 ruční parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Rychloupínání sací hadice 5“ 

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků 
 (sklenička)

• Manometr

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

** Max. hmotnost v ČR na 2 nápravy je 21 t dle vyhlášky 
341/2002 Sb. 
⦁ 
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Cisterna PN 180 tandem (18.000 lt.)

Typ cisterny Jedn. PN 180

Obsah (l) 18 000

Délka (mm) 8785

Šířka (mm) 2700

Výška (mm) 3900

Vlastní hmotnost (kg) 8000

Celková hmotnost (kg) 26 000

Rozchod kol (mm) 2250

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 750/60 R30,5

Pneumatiky Alliance 750/45 R26,5

Pneumatiky Alliance 710/50 R26,5

Svislé zatížení závěsu (kN) 30

Výkon traktoru (HP) 180

Čas k naplnění (min) 7

Šíře rozstřiku lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-106 M

Výkon kompresoru (l/min) 11 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 180 tandem (18.000 lt.)
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Cisterna PN 180 tandem (18.000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy 
 po cca 70 cm

• Vnitřní vlnolam 3ks

• Tandem odpružené nápravy ADR, zadní náprava řiditelná

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)

• Vrchní víko  600 mm revizní

• Doplňkový vývod pro šoupě vpravo

• Pojistný přetlakový ventil

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným 
 pojistným ventilem

• Rozstřikovač Exakt 5“ + revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, 
 ruční parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Rychloupínání sací hadice 5“ 

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Příprava na aplikátor 

• Odpružená oj

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky
 
** Max. hmotnost v ČR na 2 nápravy je 21 t dle vyhlášky 
341/2002 Sb.
 ⦁ 
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Cisterna PN 180 tridem (18 000 lt.)

Typ cisterny Jedn. PN 180

Obsah (l) 18 000

Délka (mm) 8680

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 3600

Vlastní hmotnost (kg) 7500

Celková hmotnost (kg) 25 500

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5 

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5 

Svislé zatížení závěsu (kN) 30

Výkon traktoru (HP) 180

Čas k naplnění (min) 7

Šíře rozstřiku lžíce (m) 12

Kompresor JUROP PN-106 M

Výkon kompresoru (l/min) 11 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 180 tridem (18 000 lt.)
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Cisterna PN 180 tridem (18 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy po  
 cca 70 cm

• Vnitřní vlnolam 3ks

• Tridem odpružené nápravy ADR, zadní a přední 
 náprava řiditelná

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)

• Vrchní víko  600mm revizní

• Doplňkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu

• Pojistný přetlakový ventil

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným 
 pojistným ventilem

• Rozstřikovač Exakt 5“ + revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční 
 parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Rychloupínání sací hadice 5“ 

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Příprava na aplikátor 

• Odpružená oj

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky
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Cisterna PN 200 tandem (20 000 lt. ekonomik)

Typ cisterny Jedn. PN 200

Obsah (l) 20 000

Délka (mm) 8680

Šířka (mm) 3000

Výška (mm) 3900

Vlastní hmotnost (kg) 7700

Celková hmotnost (kg) 27 700

Rozchod kol (mm) 2260

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5 

Pneumatiky Alliance 750/60 R30,5

Pneumatiky Alliance 750/45 R26,5

Pneumatiky Alliance 710/50-R26,5 

Svislé zatížení závěsu (kN) 30

Výkon traktoru (HP) 200

Čas k naplnění (min) 10

Šíře rozstřik lžíce (m) 14

Kompresor JUROP PN-106 M

Výkon kompresoru (l/min) 11 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 200 tandem (20 000 lt. ekonomik)
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Cisterna PN 200 tandem (20 000 lt. ekonomik)

Cisterna PN 200 tandem (20 000 lt. ekonomik)

Standardní vybavení: 
• Samonosná nádrž se středovým rámem vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy 
 po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 3ks

• Tandem odpružené nápravy ADR, zadní náprava řiditelná

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)

• Vrchní víko  600mm revizní

• Doplňkový vývod pro šoupě vlevo + vzadu

• Pojistný přetlakový ventil

• Spodní výpustný otvor 2“

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným 
 pojistným ventilem

• Rozstřikovač Exakt 5“ + revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, 
 ruční parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Rychloupínání sací hadice 5“ 

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha 

• Odpružená oj

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

** Max. hmotnost v ČR na 2 nápravy je 21 t dle vyhlášky 
341/2002 Sb.
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Cisterna PN 200 tridem (20 000 lt.)

700/50-22,5 Jedn. PN 200

Obsah (l) 20 000

Délka (mm) 8680

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 3700

Vlastní hmotnost (kg) 7700

Celková hmotnost (kg) 27 700

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5 

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5  

Svislé zatížení závěsu (kN) 30

Výkon traktoru (HP) 200

Čas k naplnění (min) 8

Šíře rozstřik lžíce (m) 12

Kompresor JUROP PN-106 M

Výkon kompresoru (l/min) 11 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 200 tridem (20 000 lt.)
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Cisterna PN 200 tridem (20 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy 
 po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 3ks

• Tridem odpružené nápravy ADR, zadní a přední 
 náprava řiditelná

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)

• Vrchní víko  600mm revizní

• Doplňkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu

• Pojistný přetlakový ventil

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným 
 ventilem

• Rozstřikovač Exakt 5“ + revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, 
 ruční parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru, tlumič kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Rychloupínání sací hadice 5“ 

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba, manometr, kardan 

• Odpružená oj

• Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Mechanická podpěrná noha, příprava na aplikátor

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle 
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

** Max. hmotnost v ČR na 3 nápravy je 27 t dle vyhlášky 
341/2002 Sb.



36 www.meprozet.cz

Cisterna PN 240 tridem (24 000 lt.)

Typ cisterny Jedn. PN 240

Obsah (l) 24 000

Délka (mm) 8680

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 3900

Vlastní hmotnost (kg) 7950

Celková hmotnost (kg) 31 950

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5 

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5 

Svislé zatížení závěsu (kN) 30

Výkon traktoru (HP) 240

Čas k naplnění (min) 9

Šíře rozstřik lžíce (m) 12

Kompresor JUROP PN-106 M

Výkon kompresoru (l/min) 11 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 240 tridem (24 000 lt.)



www.meprozet.cz 37

Cisterna PN 240 tridem (24 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy 
 po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 3ks

• Tridem odpružené nápravy ADR, zadní a přední 
 náprava řiditelná

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)

• Vrchní víko  600 mm revizní

• Doplňkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu

• Pojistný přetlakový ventil

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným 
 ventilem

• Rozstřikovač Exakt 5“ + revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, 
 ruční parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Rychloupínání sací hadice 5“ 

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Příprava na aplikátor 

• Odpružená oj

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

** Max. hmotnost v ČR na 3 nápravy je 27 t dle vyhlášky 
341/2002 Sb.
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Cisterna PN 260 tridem (26 000 lt.)

Typ cisterny Jedn. PN 260

Obsah (l) 26 000

Délka (mm) 9200

Šířka (mm) 2550

Výška (mm) 3900

Vlastní hmotnost (kg) 8100

Celková hmotnost (kg) 34 100

Rozchod kol (mm) 2000

Pneumatiky Alliance 560/60 R22,5

Pneumatiky Alliance 600/55 R22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5 

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5 

Svislé zatížení závěsu (kN) 30

Výkon traktoru (HP) 250

Čas k naplnění (min) 10

Šíře rozstřik lžíce (m) 12

Kompresor JUROP PN-106 M

Výkon kompresoru (l/min) 11 000

Záruka 2 roky

Cisterna PN 260 tridem (26 000 lt.)
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Cisterna PN 260 tridem (26 000 lt.)

Cisterna PN 260 tridem (26 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy 
 po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 3ks

• Tridem odpružené nápravy ADR, zadní a přední 
 náprava řiditelná

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)

• Vrchní víko  600mm revizní

• Doplňkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu

• Pojistný přetlakový ventil

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným 
 ventilem

• Rozstřikovač Exakt 5“ + revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční 
 parkovací brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Rychloupínání sací hadice 5“ 

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Příprava na aplikátor 

• Odpružená oj

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle 
 předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

** Max. hmotnost v ČR na 3 nápravy je 27 t dle vyhlášky 
341/2002 Sb.
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Cisterna PN 300 tridem / quatro (30 000 lt.)
Typ cisterny Jedn. PN 300

Obsah (l) 30 000

Délka (mm) 10200

Šířka (mm) 2700

Výška (mm) 3900

Vlastní hmotnost (kg) 8550

Celková hmotnost (kg) 38 550

Rozchod kol (mm) 2100

Pneumatiky Alliance 700/50-22,5

Pneumatiky Alliance 700/50-26,5 

Svislé zatížení závěsu (kN) 30

Výkon traktoru (HP) 300

Čas k naplnění (min) 12

Šíře rozstřik lžíce (m) 12

Kompresor JUROP PN-140 M

Výkon kompresoru (l/min) 13 850

Záruka 2 roky

Cisterna PN 300 tridem / quatro (30 000 lt.)
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Cisterna PN 300 tridem / quatro (30 000 lt.)

Cisterna PN 300 tridem / quatro (30 000 lt.)

Standardní vybavení: 
• Samostatná nádrž na rámu podvozku vyrobená 
 z ocelového plechu o síle 5mm, vnitřní výztuhy 
 po cca 70 cm 

• Vnitřní vlnolam 3ks

• Tridem / quatro odpružené nápravy ADR, zadní  
 a přední náprava řiditelná

• Sací tlaková hadice  125 mm (5“) dlouhá 3m (2ks)

• Vrchní víko  600mm revizní

• Doplňkový vývod pro šoupě vpravo a vzadu

• Pojistný přetlakový ventil

• Kompresor JUROP vybavený obousměrným pojistným 
 ventilem

• Rozstřikovač Exakt 5“ + revizní otvor vzadu 600 mm

• 2 – hadicové brzdy + zátěžový regulátor, ruční parkovací 
 brzda

• Konstrukční rychlost 40 km/hod, rychlost schválená 
 v ČR 40 km/hod 

• Odsávání oleje z kompresoru

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ hydraulické 
 ovládání 

• 1x šoupě mosazné typ RIV 120 mm 5“ ruční ovládání

• Rychloupínání sací hadice 5“ 

• Tlumič kompresoru

• 2 - sekční jištění proti přelití kompresoru

• Přepadová nádoba

• Trubkový vodoznak + 2 ks bodových vodoznaků (sklenička)

• Manometr

• Kardan

• Mechanická podpěrná noha

• Příprava na aplikátor 

• Odpružená oj

• Výměnný závěs - spodní pevné oko 50 mm (agrohák)

• Standardní silniční osvětlení + výstražné desky 
 (podle předpisů MDČR)

• Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník 
 pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka 40km/hod, 
 české štítky

** Max. hmotnost v ČR na 3 nápravy je 27 t dle vyhlášky 
341/2002 Sb.
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Cisterny pro přepravu DAM

Cisterny pro přepravu DAM

PN 60 - 80 DAM

PN 180 - 300 DAMPN 90 - 180 DAM

Výbava DAM

Cisterny určené pro převoz kapalného hnojiva DAM 

jsou dodávány v následujícím standardním vybavení:

• Zesílený podvozek, pneumatiky s větší unosností. 

• Speciální vnitřní a venkovní nátěr nádrže barvami 

 pro práci s DAM. Vnitřní polyuretanovým nátěr 

 a venkovní barva RAL 7038.

• 1ks nerezový ventil 4“ ovládaný hydraulicky 

 s koncovkou a závitem 4“ pro rozstřikovací lžíci 

 nebo hadici  110 mm.

• 1ks nerezový ventil 4“ ovládaný ručně s koncovkou 

 a závitem 4“ pro rozstřikovací lžíci nebo 

 hadici  110 mm.

• Sací hadice  110 mm o délce 6m s košem 

 a šroubovací koncovkou.

• Plnící vývod 2“ + plastový ventil.

• Hadice 2“ pro plnění postřikovače 6m + plastový ventil 

 + koleno.

Kapalné hnojivo DAM je velice agresivní a vyžaduje použití speciálních nátěrů, ventilů a zesíleného podvozku, zároveň je  

o 35% těžší oproti běžným kapalinám. Z tohoto důvodu se naše firma rozhodla vytvořit výše uvedenou specifikaci  

zahrnoutou v tomto katalogu. Veškeré komponenty zahrnuté v této výbavě odpovídají únosnosti a potřebám pro přepravu 

této kapaliny a můžeme tak garantovat nejvyšší jakost.
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Cisterny pro pitnou vodu a komunál

Cisterny pro pitnou vodu

Cisterny pro komunál
4.000 lt.

WAK- 40

WAK- 60

8.000 lt.

WAK- 50

WAK- 80

Cisterny určené pro přepravu pitné vody jsou dodávány včetně hygienického ATESTU dle nejpřísnějších hygienických norem.
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Cisterny pro napájení dobytka

 
 
Cisterny pro napájení dobytka

Cisterny pro napájení dobytka jsou standardně dodávány s třemi napájecími žlaby vlevo, vpravo a vzadu.  
Cisterna může být i vybavena kompresorem. 
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Cisternové nástavby MULTILIFT 
(2.500 – 14.000 lt.)

Cisternové nástavby MULTILIFT 

• Multilift 4.000 lt., nádrže  1300 mm, otvíracího víka  1300 mm

• Multilift 6.000 lt., nádrže  1600 mm, otvíracího víka  1600 mm

• Multilift 8.000 lt., nádrže  1600 mm, otvíracího víka  1600 mm

• Multilift 10.000 lt., nádrže  1600 mm, otvíracího víka  1600 mm

• Multilift 12.000 lt., nádrže  1800 mm, otvíracího víka  1800 mm

• Multilift 14.000 lt., nádrže  1800 mm, otvíracího víka  1800 mm

• Multilift 16.000 lt., nádrže  1800 mm, otvíracího víka  1800 mm

• Multilift 18.000 lt., nádrže  2000 mm, otvíracího víka  600 mm

• Multilift 20.000 lt., nádrže  2000 mm, otvíracího víka  600 mm

• Multilift 24.000 lt., nádrže  2200 mm, otvíracího víka  600 mm

Použití:
Cisternové kontejnery najdou uplatnění v komunálním 
sektoru ve městech a obcích, kde je potřeba vyvážet kal 
z odpadních jímek, čističek. Cisternový kontejner je sa-
mozřejmě možné použít i pro další práce (zalévání, úklid 
komunikace atd.) Tento výrobek je určen k přepravě na 
kontejnerových nosičích všech značek. Na přání klienta 
umíme upravit konstrukci tak, aby připojení pasovalo na 
Váš nosič nebo nákladní auto. Cisternový kontejner je 
možno samozřejmě vybavit dalšími doplňky podle přání 
klienta.  

Typ cisterny:

Standardní výbava: 
Nádrž s rámem, zadní čelo pevné (Ekonomik) | otvírací (Standard), | zadní revizní otvor  600 mm, | kompresor JUROP 
s hydromotorem+odsávání oleje + tlumič kompresoru | 3ks bodových vodoznaků (sklenička) | vrchní víko 200mm |  
pojistný přetlakový ventil | sací tlaková hadice  110 mm (4“) dlouhá 6 m | mosazný ventil ovládaný ručně 1 ks | 
odkalovací přepadová nádoba | doplňkový vývod pro šoupě 1ks vlevo a 1ks vpravo
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APLIKÁTOR RADLICOVÝ DO KUKUŘICE

APLIKÁTOR 4-RADLICOVÝ

Počet radlic 4 ks 5 ks 6 ks

Délka 1300 mm 1300 mm 1300 mm

Šířka 2455 mm 2455 mm 2800 mm

Výška 1900 mm 1900 mm 1900 mm

Vlastní hmotnost 850 kg 970 kg 1100 kg

Rozteč řádků 750 – 325 mm

Pracovní šířka 2,25 m 3,0 m 3,75 m

Hloubka aplikace max. 150 mm

Technické parametry

Délka 700 mm

Šířka 2250 mm

Výška 1400 mm

Vlastní hmotnost 450 kg

Pracovní záběr 3 m

Počet disků 8szt.

Rozteč disků 400 mm

Hloubka aplikace 100 mm

Aplikátory

Rám Aplikátor se skládá z hydraulického závěsu, který se připojuje k rámu citerny. Čtyři ramena 
připojená k rámu cisterny jsou připojená společně s hydraulickým ovládáním a vypouštěcí 
hadicí. Odpružené radlice umožňují pohyb podél rámu nahoru a dolů. Vypouštění apikované 
kapaliny z cisterny je ovládáno přes kulové ventily, které umožňují úpravu dávky.

Ovládání Pomocí hydraulických válců se aplikátor spustí k zemi a rotující disky rozříznou půdu,  
radlice vyznačí rýhu pro aplikovanou kapalinu. Z hlavní hadice je dopravena kapalina  
od cisterny k rozvaděči a od rozvaděče je  jednotlivě rozvedena kapalina pomocí hadic  
přímo za radlici aplikátoru. Pomocí zavlačovače je rýha po aplikaci kapaliny zahrnuta.  
Pro přepravu aplikátoru je třeba zvednou aplikátor do vrchní úvratě.

Aplikace Meziřádkové hnojení je možné provádět do hloubky 150 mm u plodin, jako je například: 
- kukuřice ve fázi růstu do osmého listu 
- jahody, zelenina, atd.. 
- ostatní plodiny v řádkcích

Použití Aplikator 5-radličný je pro agregaci  s cisternou o rozschodu kol 1500 mm. 
Aplikator 4-radličný nebo 6-radličný pro agregaci s cisternou rozschodu kol 2200 mm.

určený pro agregaci na cisterny s přípravou na aplikátor 
o objedmu od 5000 do 10000 litrů a rozschodu kol 1500 nebo 2200 mm

určený pro cisterny o objemu od 9000 do 26000 litrů
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APLIKÁTOR RADLICOVÝ DO KUKUŘICE

APLIKÁTOR 4-RADLICOVÝ

APLIKÁTOR DISKOVÝ 2

Technické parametry

Délka 700 mm

Šířka 2250 mm

Výška 1400 mm

Vlastní hmotnost 450 kg

Pracovní záběr 3 m

Počet disků 6 kusů

Rozteč disků 400 mm

Hloubka aplikace 100 mm

Aplikátory

Rám Aplikátor se skládá z otočného hřídele hydraulicky ovládaného a držáky připojené  
k rámu nádrže cisterny. Čtyři ramena připojená k rámu hřídele, na kterém je  
namontován rozvaděč s hadicemi a jednou řadou disků a zadní škrabkou.

Ovládání Hydraulické válce ovládají hřídel držáku aplikátoru, které dále ovládají nastavení 
pracovní nebo přepravní polohy aplikátoru. Kapalina proudí z rozvaděče pod tlakem 
v hadicích do drážek od disků. Koncové stírací škrabky na aplikátoru jsou zahrnují 
drážky s kapalinou. Aplikace kapaliny do půdy může být až do hloubky 100 mm 
max. 
Poznámka: Rozstřikovací lžíci je možné použít až po vypojení aplikátoru od cisterny.

Použití Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikací:
- strniště
- hnojení před orbou
- úhory

Rám Aplikátor se skládá z hydraulicky otočného hřídele, na které jsou namontovány čtyři 
otočně radlice. Na vypouštěcím otvoru z nádrže cisterny je za rozvaděčem pomocí 
kulových ventilů a hadic přiváděna kapalina za radlice. Hloubka aplikace může být 
řízena přes natočení radlic na rameni kloubu. Jeden šroub ve smyku působí jako 
pojistka.

Ovládání Při jízdě hydraulické válce otáčejí hřídelí, která zahlubuje radlice v půdě. Otevřením 
vypouštěcího ventilu umožňuje průtok kapaliny přes hadice do drážek za radlice. 
Pokles tlaku na manometru ukazuje, že cisterna je prázdná. Zvednutím radlic  
aplikátoru se aplikátor automaticky nastaví do své transportní polohy. Aplikace 
kapaliny do půdy může být provedena až hloubky 200 mm.

Poznámka: Rozstřikovací lžíce nebo aplikátor lze používat bez změny dalších  
montážních kroků.

Použití Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikací:
- strniště
- hnojení před orbou

- úhory

určený pro cisterny o objemu od 5000 do 10000 litrů
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APLIKÁTOR DISKOVÝ 3U

APLIKÁTOR DISKOVÝ 3

Technické parametry

Délka 1650

Šířka 3000 mm

Výška 1800 mm

Vlastní hmotnost 850 kg

Pracovní záběr 3 m

Počet disků 8+8 kusů

Rozteč disků 350 mm

Hloubka aplikace 100 - 150 mm

Technické parametry

Délka 700 mm

Šířka 2250 mm

Výška 1400 mm

Vlastní hmotnost 450 kg

Pracovní záběr 3 m

Počet disků 8 szt.

Rozteč disků 400 mm

Hloubka aplikace 100 mm

Aplikátory

Rám Aplikátor se skládá z otočného hřídele hydraulicky ovládaného a držáky připojené k rámu 
nádrže cisterny. Čtyři ramena připojená k rámu hřídele, na kterém je namontován rozvaděč 
s hadicemi a jednou řadou disků a zadní škrabkou.

Ovládání Hydraulické válce ovládají hřídel držáku aplikátoru, které dále ovládají nastavení pracovní 
nebo přepravní polohy aplikátoru. Kapalina proudí z rozvaděče pod tlakem v hadicích do 
drážek od disků. Koncové stírací škrabky na aplikátoru zahrnují drážky s kapalinou. 
Aplikace kapaliny do půdy může být až do hloubky 100 mm max. 

Použití Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikací:
- strniště
- hnojení před orbou
- úhory

určený pro cisterny o objemu od 5000 do 14000 litrů

použití pro cisterny o objemu od 12000 do 26000 litrů
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APLIKÁTOR DISKOVÝ 3U

APLIKÁTOR DISKOVÝ 3

APLIKÁTOR DISKOVÝ 6

Technické parametry

Délka 700 mm

Šířka 2250 mm

Výška 1400 mm

Vlastní hmotnost 450 kg

Pracovní záběr 3 m

Počet disků 6 kusů

Rozteč disků 400 mm

Hloubka aplikace 100 mm

Aplikátory

Rám Aplikátor se skládá z otočné hřídele hydraulicky ovládané připojené k rámu cisterny. 
Rám aplikátoru je vybaven dvěmi řadami disků. V horní části rámu je rozvaděč  
s osmi hadicemi, které jsou svedeny k diskům.

Ovládání Hydraulické válce ovládají hřídel aplikátoru pro zvedání nebo spouštění k práci.  
Kapalina proudí z rozvaděče pod tlakem v drážkách po přední řadě disků je  
aplikována do půdy. Zadní řada disků zapraví drážky po přední řadě disků.  
Hloubka aplikace je možná stanovit nastavením opěrných kol. Aplikace kapaliny  
do půdy je možná v hloubce od 100 až 150 milimetrů. 

Poznámka: Rozstřikovací lžíci je možné použít až po vypojení aplikátoru od cisterny.

Použití Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikací:
- strniště
- hnojení před orbou
- úhory

Rám Aplikátor je navržen jako zařízení tažené za cisternou s vlastním podvozkem,  
který je ovládán hydraulicky z kabiny traktoru. K nápravě podvozku je připojen rám 
spojený s dvěma řadami disků. Na rámu je řezací hlavice exacut plněná z cisterny, 
která rozděluje kapalinu do vypouštěcích hadic.

Ovládání Hydraulické rozkládání aplikátoru do stran se provádí pomocí hydraulického okruhu 
z kabiny traktoru. Dalším hydraulickým okruhem se nastavuje výška osy kol tak,  
aby bylo dosaženo požadované hloubky aplikace. Vypouštěcí hadice od řezací  
hlavice jsou napojeny na první řadu disků. Zadní řada disků je určena k zahrnování.  
Po práci se aplikátor skládá do transportní polohy. Aplikace kapaliny do půdy  
je možná do hloubky 100 až 150 milimetrů. 

Poznámka: Rozstřikovací lžíce nebo aplikátor lze používat bez změny dalších  
montážních kroků.

Použití Radlicový aplikátor lze použít při následujících aplikací:
- strniště
- hnojení před orbou
- úhory

použití pro cisterny o objemu od 18000 do 26000 litrů
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APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 3

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 9

Technické parametry

Délka 3500 mm

Šířka 3000 mm

Výška 2200 mm

Vlastní hmotnost 1200 kg

Pracovní záběr 9 m

Počet hadic 32 ks

Rozteč hadic 290 mm

Technické parametry

Délka 400 mm

Šířka 3000 mm

Výška 600 mm

Vlastní hmotnost 85 kg

Pracovní záběr 3 m

Počet disků 10 ks

Rozteč disků 300 mm

Aplikátory

Rám

Do zadního šoupěte cisterny je připevněn hadicový aplikátor s horizontálním potrubím  
a uzamykatelnými kulovými ventily. Na horizontálním potrubí je umístěno 10 trysek  
s vlečenými hadicemi, které rozvádějí kapalinu. Složením rámu dojde k přeložení hadic  
a upravení do transportní polohy.

Ovládání Ručním spuštěním rámu s hadicemi je umožňuje průtok kapaliny z cisterny přes šoupě  
a oddělené trubky. Pomocí kulových ventilů můžete nastavit množství vypouštěné 
kapaliny. 

Použití
- pravidelné hnojení pastvin a travních porostů 
- zalévání meziřádkové 

s vlečenými hadicemi použití pro cisterny o všech objemech

s vlečenými hadicemi, manuálně ovládaný, použítí pro cisterny  
s přípravou na aplikátor o objemu od 6.000 do 16.000 litrů
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APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 3

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 9

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 12

Technické parametry

Délka 5000 mm

Šířka 3000 mm

Výška 2200 mm

Vlastní hmotnost 1300 kg

Pracovní záběr 12 m

Počet hadic 40 ks

Rozteč hadic 300 mm

Aplikátory

Rám Rám aplikátoru je připevněn k nosnému rámu cisterny. Na zadním rámu je namontována 
řezací hlavice exacut s rozdělovačem pro PVC hadice položené na ramenou, které jsou  
rozdělené na dvě části ramen. Sklápěcí rám s hadicemi se skládá a zajišuje ručně.  
Dvousekční hydraulický rozvaděč na zadním rámu umožňuje otevírání a zavírání ramen  
a spusění řezací hlavice. Výšku rámu k pozemku lze nastavit pouze mechanicky.

Ovládání Ručně odepnete boční ramena aplikátoru z háků pro transportní polohu a pomocí  
hydraulického rozvaděče rozložíte ramena. Ručně vyklopíte rám s hadicemi a spustíte  
řezací hlavici. Kapalina pod tlakem teče do řezací hlavice a rozvadeč přepouští kapalinu  
do hadic. Hadice jsou taženy po pozemku a kapalina rozprostírána. Pro transport  
je nutné aplikátor kompletně znovu složit.

Poznámka: Rozstřikovací lžíci je možné použít bez nutnosti demontáže aplikátoru jedním 
prodloužením rozstřikovací lžíce.

Použití -  pravidelné hnojení plodin, zelených luk a pastvin
- meziřádkové zalévání

Rám Rám aplikátoru je připevněn k nosnému rámu cisterny. Na zadním rámu je namontována 
řezací hlavice exacut s rozdělovačem pro PVC hadice položené na ramenou, které jsou  
rozdělené na dvě části ramen. Sklápěcí rám s hadicemi se skládá a zajišuje ručně.  
Dvousekční hydraulický rozvaděč na zadním rámu umožňuje otevírání a zavírání ramen  
a spustění řezací hlavice. Výšku rámu k pozemku lze nastavit pouze mechanicky.

Ovládání Ručně odepněte boční ramena aplikátoru z háků pro transportní polohu a pomocí  
hydraulického rozvaděče rozložíte ramena. Ručně vyklopíte rám s hadicemi a spustíte  
řezací hlavici. Kapalina pod tlakem teče do řezací hlavice a rozvaděč přepouští kapalinu 
do hadic. Hadice jsou taženy po pozemku a kapalina rozprostírána. Pro transport je nutné 
aplikátor kompletně znovu složit.

Poznámka: Rozstřikovací lžíci je možné použít bez nutnosti demontáže aplikátoru jedním 
prodloužením rozstřikovací lžíce.

Použití -  pravidelné hnojení plodin, zelených luk a pastvin
-  meziřádkové zalévání

s vlečenými hadicemi, manuálně ovládaný použítí pro cisterny  
s přípravou na aplikátor o objemu od 9.000 – 16.000 litrů
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APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 
D12M, D12, D9-10M

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 
D15M, D16M, D16, D18

Technické parametry

Délka mm

Šířka mm

Výška mm

Vlastní hmotnost kg

Pracovní záběr 15m,16m,18m

Počet hadic 30 ks

Rozteč hadic 300mm, 310mm, 
330mm

Technické parametry

Délka - mm

Šířka - mm

Výška - mm

Vlastní hmotnost - kg

Pracovní záběr 9m, 12 m

Počet disků 30 ks,40 ks

Rozteč disků 300mm,330mm

Aplikátory

Rám Rám aplikátoru je připevněn k nosnému rámu cisterny. Na zadním rámu je namontována 
řezací hlavice exacut s rozdělovačem pro PVC hadice položené na ramenou, které jsou 
rozdělené na dvě části ramen. Sklápěcí rám s hadicemi se skládá hydraulicky. Hydraulický 
rozvaděč na zadním rámu umožňuje otevírání a zavírání ramen, sklápění a zavírání rámu 
z hadice, nastavování výšky aplikace a spusění řezací hlavice. Výšku rámu k pozemku lze 
nastavit hydraulicky.

Ovládání Celá obsluha aplikátoru se provádí pomocí hydrauliky z traktoru, tlačítky na panelu s pomocí 
elektrohydraulických ventilů. Hydraulicky ovládáte zvednutí a spuštění celého aplikátoru,  
složení a rozložení ramen, otevření a zavření rámu s hadicemi, spuštění řezací hlavice.  
Po rozložení a nastavení správné výšky pro aplikaci kapaliny je možné spustit řezací hlavici. 
Po skončení prací musí být aplikátor složen do přepravní polohy. 

Poznámka: Rozstřikovací lžíci je možné použít bez nutnosti demontáže aplikátoru jedním 
prodloužením rozstřikovací lžíce.

Použití - pravidelné hnojení plodin, zelených luk a pastvin
- meziřádkové zalévání

s vlečenými hadicemi použití pro cisterny o všech objemech

s vlečenými hadicemi použítí pro cisterny s přípravou na aplikátor  
o objemu od 14000 – 26000 litrů
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APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 
D12M, D12, D9-10M

APLIKÁTOR HADICOVÝ TYP 
D15M, D16M, D16, D18

VODNÍ DĚLO OTOČNÉ

Aplikátory

Rám Rám aplikátoru je připevněn k nosnému rámu cisterny. Na zadním rámu je namontována 
řezací hlavice exacut s rozdělovačem pro PVC hadice položené na ramenou, které jsou 
rozdělené na dvě části ramen. Sklápěcí rám s hadicemi se skládá hydraulicky. Hydraulický 
rozvaděč na zadním rámu umožňuje otevírání a zavírání ramen, sklápění a zavírání rámu 
z hadice, nastavování výšky aplikace a spustění řezací hlavice. Výšku rámu k pozemku lze 
nastavit hydraulicky.

Ovládání Celá obsluha aplikátoru se provádí pomocí hydrauliky z traktoru, tlačítky na panelu s pomocí 
elektrohydraulických ventilů. Hydraulicky ovládáte zvednutí a spuštění celého aplikátoru, 
složení a rozložení ramen, otevření a zavření rámu s hadicemi, spuštění řezací hlavice.  
Po rozložení a nastavení správné výšky pro aplikaci kapaliny je možné spustit řezací hlavici. 
Po skončení prací musí být aplikátor složen do přepravní polohy. 

Poznámka: Rozstřikovací lžíci je možné použít bez nutnosti demontáže aplikátoru jedním 
prodloužením rozstřikovací lžíce.

Použití -  pravidelné hnojení plodin, zelených luk a pastvin
- meziřádkové zalévání

Popis Na výstupním potrubí cisterny, které je plněno přes čerpadlo "JULIA", je namontováno 
vodní dělo. Toto dělo je otočné a poháněné hydromotorem přes šnekovou převodovku.  
Na konci vodního děla je tryska.

Ovládání Vodní dělo by mělo být plněno kapalinou při tlaku asi čtyři bary, které vám umožní spustit 
kompaktní proud do vzdálenosti asi 30 metrů. Proud kapaliny může být rušivý pomocí 
nastavení palce k trysce. 

Pomocí otoče, která je poháněna hydraulicky, může být dělo směrováno na pozemku  
v rozsahu 360 stupňů.
 
Poznámka: vodní dělo je určeno pro montáž na cisterny vybavené čerpadlem „Julia“.

Použití - zalévání, zvlhčení povrchu, umývání
- k likvidaci požáru v lesích nebo na polích
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Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství

Zadní víko otvírací 

Boční výklopné sací rameno 6“

Víko horní 420 hydraulické ovládání

Víko horní 420 ruční ovládání

Nerezový ventil DAM - ruční

Doplňkový vývod pro šoupě

Žebřík

Exakt rozstřikovač

Bodový vodoznak 3“ doplňkový

Nerezový ventil DAM - hydraulický

Doplňkové šoupě 4“ - 5“ - 6“ ruční

Hydraulická podpěrná noha

Boční kaslíky na hadice

Horní závěs

Hydraulické ovládání kompresoru
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Volitelné příslušenství

Míchadlo hydraulické šnekové

Otočný závěs

Připrava na aplikátory

Trubkový vodoznak

Plnící vývod 2“ 
+ plastový ventil

Boční skříň na postřiky

Závěs K80

Rameno hydraulické 5“

Turboplnič

Sací hadice prodlužovací

Odpružená oj

Ovládací skříň - elektrohydraulika

Rychloupínání sací hadice

Vnitřní vlnolamy

Vzduchový filtr Zadní náprava řiditelná
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