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Nie boimy się innowacji – zarówno w ofero-
wanym przez nas osprzęcie, usługach, jak  
i w codziennym funkcjonowaniu oraz współ-
pracy z klientem. Wspólnie z naszymi dys-
trybutorami oddajemy do Paęstwa dyspo-
zycji gamę bezkonkurencyjnych produktów  
wyróęniajęcych nas od innych.
Jesteśmy otwarci na Paśstwa potrzeby  
i oczekiwania, analizujemy je na bieśśco  
i odpowiadamy na nie oferujśc rozwiśzania 
w 100% sprawdzone i wydajne, zapewnia-
jśc obsługś na najwyśszym poziomie. Na-
sza innowacyjnośś daje nam oraz naszym 
dystrybutorom wyjśtkowś pozycjś na rynku. 
Nasze pomysły sś wyjśtkowe, bo opraco-
wane przez nasz zespół z myślś o Paśstwa 
potrzebach. Pozwala to naszym dealerom 
odpowiedzieś na Paśstwa oczekiwania wa-
chlarzem rozwiśzaś ściśle dostosowanych 
do uśywanego przez Paśstwa ciśgnika.  
Zapraszamy do zapoznania siś z naszś  
ofertś u licencjonowanych dystrybutorów.
Jesteęmy firmę rozpoznawalnę. Czujemy 
zwięzanę z tym odpowiedzialnoęę – gwa-
rantujemy rzetelnoęę, najwyęszę jakoęę oraz 

wymiernę wydajnoęę. Zobowiśzanie to  
przyświeca wszystkim naszym zespołom  
w myśl wspólnej dbałości o trwałś współpracś 
z naszymi klientami.
Gdy zaistnieje jakiś problem, za pośrednic-
twem naszych dystrybutorów zajmujemy 
siś nim najszybciej jak to mośliwe. Jeste-
śmy równieś otwarci na wszelkie Paśstwa  
sugestie.
W ęcisłej współpracy z siecię licencjono-
wanych dealerów, zapewniamy płynnoęę  
informacji – wspólnie skupiamy się na  
Paęstwa potrzebach, pragnęc zaoferowaę roz-
więzanie na najwyęszym poziomie.
Zgodnie z filozofię firmy tworzymy produkty  
i oferujemy usługi dostosowane do wszelkich 
oczekiwaę i zapewniajęce 100% satysfakcji 
ze strony klienta.
Nasza odwaga, odpowiedzialnoęę i chęę 
do współpracy to nasze atuty na drodze  
do realizacji tego celu.
Nasze zobowięzanie – konkretnymi  
działaniami i rozwięzaniami przemienię  
naszę wiedzę w Paęstwa korzyęę.
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Na wysokości waszych oczekiwaś
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Konstrukcja ładowacza została opracowana tak, aby 
gwarantowała wytrzymałośś i zapobiegała deformacji 
produktu dziśki optymalnemu rozprowadzeniu sił  
i potrójnemu spawaniu wsporników.

Nóśki parkingowe sś zintegrowane z ramionami łado-
wacza i wyposaśone w prosty system ryglowania/odry-
glowania. Złośone tworzś osłonś chroniścś przewody  
hydrauliczne.

PROSTY ŁADOWACZ 
STWORZONY Z MYśLś 
O ZASPOKOJENENIU 
KLUCZOWYCH  
POTRZEB

MACH System® z płaskimi 
złśczkami to połśczenie 
elektrohydrauliczne ciśgnika  
z ładowaczem.

Wszystkie punkty obroto-
we chronione przez tuleje
i wyposaśone w system 
antyobrotowy dla maksy-
malnej trwałości.

Łatwe i szybkie zaczepianie/
odczepianie dziśki systemowi 
FITLOCK 2M System®.
Zaczepienie i odczepienie 
wymaga tylko jednorazowego 
opuszczenia kabiny.
Ryglowanie manualne.

NA WYSOKOŚCI WASZYCH OCZEKIWAŃ
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= 62°

= 47°

Dyskretnie poprowadzone przewody i poliuretanowa 
wiśzka elektryczna przechodzś pod ramionami 
ładowacza. Dziśki takiej ochronie pozostajś one 
czyste, a przy tym łatwo dostśpne.

Ramka osprzśtu z blokadś automatyczn. Dśwignie 
odryglowujśce po obu stronach ramki.

3. funkcja wymagana do osprzśtów 
stosujścych zasilanie hydrauliczne.

Zintegrowane z ładowaczem
belki poziomowania mechanicznego
dla dobrej widoczności
podczas w pracy.

Wskaśnik pozycji  
osprzśtu

Siłowniki wychyłu sś połśczone z podwójnym ogranicznikiem
ciśnienia, nazywanym równieś zaworem zabezpieczajścym
przed uderzeniami, który chroni ładowacz podczas jazdy
do przodu i do tyłu (równanie).

Kśt załadunku do 62° na 1,00 m od podłośa. 

5



MMM

100% KOMPATYBILNOśCI POMIśDZY  
ŁADOWACZEM A PRZEDNIM PODNOśNIKIEM  

ROZWIśZANIE WYŁśCZNIE W MX

PROSTY I SKUTECZNY  
SYSTEM RYGLOWANIA

Ryglowanie i odryglowanie ładowacza odbywa siś za 
pośrednictwem łatwo dostśpnej dświgni. 

Widoczny spoza oraz z kabiny wskaśnik ryglowania gwarantuje 
nam prawidłowe zablokowanie ładowacza: CZERWONY = 
odryglowany, ZIELONY = zaryglowany.

ZAPROJEKTOWAś RAMś WSPORCZś –  
ZADANIE DLA SPECJALISTÓW

Jako kluczowa czśśś całości: ciśgnik-ładowacz, rama wsporcza 
jest projektowana specjalnie dla kaśdego typu ciśgnika i skon-
struowana w taki sposób, by rozłośyś nacisk w równomierny 
sposób na całej jej powierzchni. 
Kaśda nowa rama wsporcza przechodzi testy wytrzymałości 
odwzorowujśce najbardziej skrajne warunki pracy. 
Głowica ramy wsporczej wyposaśona jest w specjalne łośe 
ułatwiajśce zaczepianie. Jej budowa zapewnia łatwy dostśp 
do wszystkich elementów ciśgnika.

Jedyne takie rozwiśzanie na rynku! 
Dziśki FITLOCK System® zaczepianie do  
i odczepianie ładowacza od ciśgnika wyma-
gajś tylko jednorazowego  
opuszczenia kabiny.

BEZPROBLEMOWE  
ZACZEPIANIE/ODCZEPIANIE

WYŁśCZNIE W MX
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Zaczepianie / odczepianie MX, to:

 Jednorazowe opuszczenie kabiny ciśgnika

  Rozwiśzanie proste, szybkie i skuteczne

  Rama wsporcza oparta na doświadczeniu MX

PEŁNE DOPASOWANIE

Opracowujśc jednocześnie ładowacz i przedni 
podnośnik dla kaśdego nowego modelu ciśgnika, 
MX gwarantuje utrzymanie właściwych dla danego 
sprzśtu parametrów.

ELEMENTY 
WSPÓLNE

Rama ładowacza, tylne 
odciśgi, układ sterowania, 
rozdzielacz hydrauliczny  

i amortyzacja* sś wspólne 
dla ładowacza i przed-
niego podnośnika MX.

*SHOCK ELIMINATOR,  

patrz strona 10

100% KOMPATYBILNOśCI POMIśDZY  
ŁADOWACZEM A PRZEDNIM PODNOśNIKIEM  

ROZWIśZANIE WYŁśCZNIE W MX

POŁśCZENIE 
ELEKTROHYDRAULICZNE  
CIśGNIK/ŁADOWACZ ZE SZCZELNYMI 
ZŁśCZKAMI 

Jednym pociśgniściem dświgni łśczymy razem 
wszystkie funkcje hydrauliczne i elektryczne  
ładowacza z ciśgnikiem, nawet pod ciśnieniem.

STOPY PARKINGOWE POD ŁADOWACZEM

Dyskretne i dostśpne pod ładowaczem, tworzś po złośeniu osłonś 
przewodów. Stopy składa i rozkłada siś z łatwościś dziśki systemo-
wi sworznia i zawleczki. Wyposaśone w wielopoziomowe otwory  
do regulacji, dopasowujś siś do wszystkich wymiarów ciśgnika  
i osprzśtu.

WYŁśCZNIE W MX
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= 47°

= 62°

POZIOMOWANIE 
MECHANICZNE MX

OPTYMALNA REZERWA PRZY NABIERANIU 

Kinematyka ładowaczy serii A100 oraz rozmiar siłowników 
wychyłu zapewniajś pełne nabieranie od wysokości 1,00 m. 

Łyśka jest napełniona do maksimum, a ładunek utrzymany bez 
śadnych strat.

POZIOMOWANIE SPRAWDZONE W BOJU

Poziomowanie mechaniczne MX umośliwia korektś kśta 
narzśdzia na całej wysokości:

>  Zachowuje całkowite bezpiecześstwo ładunku znajdu-
jścego siś w narzśdziu.

>  Szybkie wykonanie działania dziśki automatycznej ko-
rekcie kśta narzśdzia.

DOBRA WIDOCZNOśś PODCZAS PRACY

Połośone blisko ładowacza belki poziomowania oraz niewielki trójkśt, który zapewnia świetnś widocznośz fotela operatora.
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ECOPILOT

EKONOMICZNE  
STEROWANIE  
LINKOWE

Kontrola poprzez linki stalowe, rozdzielacz 
ECOPILOT to taka sama charakterystyka jak 
PROPILOT. Jednakśe, nie jest on wyposaśony  
w system MACH, ani przystosowany do zasilania 
podnośnika przedniego.

Jest to kontrola najbardziej ekonomiczna na rynku.

3 przyciski konfigurowalne (wyposaśenie  
opcjonalne).

Nie zawiera systemu MACH
Sterowanie MX to:

  Rozwiśzanie dostosowane do  

kaśdej potrzeby i kaśdego ciśgnika

  Blokowana pozycja pływajśca

  Bezkonkurencyjny niskociśnieniowy 

układ sterowania hydraulicznego 

(FLEXPILOT)

  Mośliwośś zasilania 2 innych funkcji 

hydraulicznych (przedni podnośnik  

i dodatkowa linia hydrauliczna) CS

STEROWANIE ORYGINALNYM  
ROZDZIELACZEM CIśGNIKA

Ładowacz mośe byś podłśczony bezpośrednio do 
oryginalnego rozdzielacza w ciśgniku, zarówno 
mechanicznego jak elektrohydraulicznego.

STEROWANIE LINKOWE

Suwaki rozdzielacza sś sterowane linkami stalo-
wymi. Jest to rozwiśzanie proste i sprawdzone.

3 przyciski konfigurowalne (wyposaśenie  
opcjonalne).

Zawiera system MACH

STEROWANIE NISKOCIśNIENIOWYM 
UKŁADEM HYDRAULICZNYM

Jedyne w swoim rodzaju, szczególnie cenione 
przez uśytkowników.

Joystick uruchamia niskociśnieniowy układ hy-
drauliczny, który steruje suwakami rozdzielacza. 
Operator kontroluje poziom przepływu oleju. Ste-
rowanie jest płynne, dokładne i wydajne, układ nie 
wymaga konserwacji.

3 przyciski konfigurowalne w standardzie.

Zawiera system MACH

KONTROLA DOSTOSOWANA  
DO INDYWIDUALNYCH  
POTRZEB

WYŁśCZNIE W MX
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Z systemem Shock Eliminator®Bez systemu Shock Eliminator®

AMORTYZATOR DRGAś 

Dla Paśstwa wygody wyeliminowane zostajś wszelkie wstrzśsy i podskoki 
ładowacza spowodowane szybkś jazdś po nierównym terenie. 

W momencie odłśczenia ładowacza system Shock Eliminator zamocowany 
na ciśgniku zapewnia kompatybilnośś z podnośnikiem przednim.

ŁADOWACZ MX W KOLORZE TWOJEGO CIśGNIKA

Dla całkowitej integracji ładowacza z ciśgnikiem, MX proponuje malowanie 
go w dowolnie wybranym przez Paśstwa kolorze (oprócz koloru CLAAS). 

ZABEZPIECZENIE PODNOSZENIA/WYCHYŁU

Zabezpieczenie to jest obowiśzkowe jeśli w trakcie pracy z ładunkiem ktoś 
przebywa w jego pobliśu. Zgodnie z normś EN 12525-A2 2010 umośliwia 
ono utrzymanie ładunku na wypadek zerwania przewodu hydraulicznego 
dziśki zaworom bezpiecześstwa umieszczonym na siłownikach podnoszenia 
i wychyłu.

Kompatybilnośś z podtrzymywanś pozycjś pływajścś oraz systemem Shock 
Eliminator.

BŁYSKAWICZNE PODŁśCZANIE  
ŁADOWACZ/OSPRZśT ZE SPECJALNYMI ZŁśCZKAMI

Mocne, niezawodne i łatwe w obsłudze, umośliwiajśce proste połśczenie do-
datkowej złśczki hydraulicznej nawet pod ciśnieniem.

3cia FUNKCJA

3cia funkcja jest wymagana do osprzśtów stosujścych zasilanie hydrauliczne.

WIśKSZA WYGODA  
I BEZPIECZEśSTWO  
DZIśKI WYPOSAśENIU MX
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Odryglowywanie ręczne

Ryglowanie automatyczne  
poprzez zwykłe nabieranie

RAMA NOśNA OSPRZśTU EURO (2)

Przeznaczona do zaczepiania osprzśtu Euro. 

RAMA NOśNA OSPRZśTU MX (1)  
– ZACZEPIANIE NARZśDZI  
Z AUTOMATYCZNYM RYGLOWANIEM

Ryglowanie osprzśtu na ramie MX odbywa siś automatycznie  
i niezaleśnie. Odryglowanie odbywa siś za pomocś dwóch dświgni  
po obu stronach ramy.
Rama zaprojektowana została w sposób umośliwiajścy optymalne 
kśty nabierania i wysypywania przy jednoczesnej kompatybilności  
z osprzśtem o róśnorodnych rozmiarach.
Ramiona mocujśce zapewniajś dobrś widocznośś przy zakładaniu, 
a osie mocujśce o średnicy 30 mm gwarantujś niezawodnośś  
w kaśdych warunkach.

WIELOFUNKCYJNA  
RAMA OSPRZśTU
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PODNOśNIK 
WORKÓW – LS

WIDŁY DO OBORNIKA – BF/GF
Prosty w obsłudze i wydajny osprzśt 
do prac z obornikiem.

Dostśpne w 2 wersjach: standard 
(BF) oraz do prac lekkich (BFU). 

BF: 6 rozmiarów, od 1,20 do 2,25 m  
BFU: 4 rozmiary, od 1,20 do 1,80 m

HAK DO PODNOSZENIA – CLWIDŁY DO PALET 
– TR

CHWYTAK „KROKODYL” – CG/
CGU
Skuteczny zarówno przy pracach  
z obornikiem, jak i przy pobieraniu ki-
szonki z silosu, osprzśt ten zapewnia 
pracś wydajnś i czystś.

Dostśpny w 2 wersjach: standard 
(CG, z dwoma zśbami bocznymi) 
oraz do prac lekkich (CGU).

CG: 6 rozmiarów, od 1,20 do 2,25 m
CGU: 5 rozmiarów, od 1,20 do 2,00 m

ŁYśKA DO ZIEMI – BT
Solidny osprzśt do najtrudniejszych 
prac.

Dostępna w 5 rozmiarach,  
od 1,30 do 2,25 m.

Standardowe zuęywajęce się ostrze. 
Opcjonalnie – przykręcane zęby 
lub przykręcane przeciwostrze 
(400 HB).

ŁYśKA O DUśEJ 
POJEMNOśCI – BC
Bardzo duśej objśtości łyśka do zała-
dunku ziarna i innych produktów o 
małej gśstości.

Dostśpna w wersji High: 

BC H: 3 rozmiary, od 1,80 do 2,20 m

ŁYśKA WIELOFUNKCYJNA 
– BMS
Osprzśt wielofunkcyjny przysto-
sowany do pobierania kiszonki z 
silosu, ładowania materiałów luzem 
czy obornika.

Dostśpna w wersji Medium:

BMS M: 6 rozmiarów, od 1,20  
do 2,25 m

ŁYśKA DO MATERIAŁÓW 
SYPKICH – BR
Łyśka wielofunkcyjna do za-
ładunku świru, piasku, ziemi  
i innych materiałów.

Dostępna w 3 rozmiarach –  
od 1,80 do 2,25 m.

ŁYśKA 4 W 1 – BQU
Osprzśt wielofunkcyjny do prac 
ziemnych, załadunkowych lub od-
śnieśania. Opcjonalnie w wersji ze 
spawanymi fabrycznie zśbami.

Dostępna w 3 rozmiarach –  
od 1,50 do 2,10 m

ŁYśKA DO WYSOKIEGO 
WYŁADUNKU – BRDS
Zaprojektowana do załadunku  
wysokich przyczep.

Dostępna w rozmiarze 1,80 m.

ŁYśKA DO MATERIAŁÓW 
LEKKICH – BRU
Prosty osprzśt, zaprojektowany do 
prac codziennych.

Dostępna w 4 rozmiarach –  
od 1,50 do 2,25 m.

OSPRZśT SPECJALISTYCZNY

PROFESJONALNY OSPRZśT MX  
DO KAśDEJ PRACY
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PODNOśNIK 
WORKÓW – LS

MANUBAL

CHWYTAK DO 
SIANOKISZONKI – 
MANUBAL C
Do przewośenia opakowanych 
i zwiśzanych bel okrśgłych  
i prostokśtnych.

3 dostępne modele:  C30/C40/U40

WIDŁY DO BEL SŁOMY/
SIANA – MANUBAL L
Do przenoszenia aś do 5 bel siana 
lub słomy jednocześnie.

3 dostępne modele:  
L40/L500/L6000

CHWYTAK DO BEL SŁOMY/
SIANA – MANUBAL V
Do składowania, w zaleśności od 
modelu, od 4 do 5 poziomów bel 
siana i słomy.

4 dostępne modele:  
V40/V50/V500/W500
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Dane mierzone przy ciśnieniu 190 bar i wydatku pompy 60 l/min.

Dane zmieniajś siś w zaleśności od typu ciśgnika.

* Liczy siś wyłścznie udświg uśyteczny. Nie naleśy korzystaś z wartości na 

poziomie podłośa i w osi obrotu osprzśtu.

# Podane wartości dla łyśki uniwersalnej

POZIOMOWANIE MECHANICZNE TAK TAK TAK

MOC CIśGNIKA 40–80 KM 60–90 KM 90–140 KM

WYSOKOśś PODNOSZENIA

Maksymalna wysokośś do osi obrotu osprzśtu* 3,50 m 3,80 m 4,00 m

Maks. wysokośś do łyśki w pozycji poziomej 3,15 m 3,45 m 3,65 m

Maks. wysokośś do łyśki w pozycji wysypu# 2,50 m 2,80 m 3,00 m

KśTY PRACY

Kśt wysypywania na maks. wysokości# 55° 55° 55°

Kśt pobierania przy podłośu# 47° 47° 47°

GŁśBOKOśś KOPANIA 0,15 m 0,15 m 0,15 m

UDśWIG PODCZAS WYKOPYWANIA PRZY ZIEMI* 1900 kg 2150 kg 2300 kg

UDśWIG W OSI OBROTU OSPRZśTU W CAŁYM ZAKRESIE WYSOKOśCI* 1500 kg 2000 kg 2150 kg

UDśWIG UśYTECZNY NA PALECIE 600 MM OD RAMKI PALECIAKA

Przy podłośu: 1380 kg 1600 kg 1800 kg

Na wysokości 2 m: 1400 kg 1650 kg 1850 kg

Na wysokości 3 m: 1350 kg 1600 kg 1800 kg

Na maks. wysokości: 1300 kg 1500 kg 1700 kg

CZAS PODNOSZENIA 3,7 s 4,3 s 5,0 s

CZAS WYSYPU 1,8 s 2,0 s 2,1 s

MASA BEZ WYPOSAśENIA 430 kg 440 kg 500 kg

A100 series

DANE TECHNICZNE
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Zachścamy do zainstalowania  
na tablecie aplikacji MXConfig

Konfiguracja wszystkich produktów MX

Gwarantowana zgodnośś z ciśgnikiem…

…oraz osprzśtem

   AUTOMATYCZNA WYCENA

Aplikacja MXConfig dostśpna  
w sklepach App Store i Google Play.

MX A106 MX A110

POZIOMOWANIE MECHANICZNE TAK TAK TAK

MOC CIśGNIKA 40–80 KM 60–90 KM 90–140 KM

WYSOKOśś PODNOSZENIA

Maksymalna wysokośś do osi obrotu osprzśtu* 3,50 m 3,80 m 4,00 m

Maks. wysokośś do łyśki w pozycji poziomej 3,15 m 3,45 m 3,65 m

Maks. wysokośś do łyśki w pozycji wysypu# 2,50 m 2,80 m 3,00 m

KśTY PRACY

Kśt wysypywania na maks. wysokości# 55° 55° 55°

Kśt pobierania przy podłośu# 47° 47° 47°

GŁśBOKOśś KOPANIA 0,15 m 0,15 m 0,15 m

UDśWIG PODCZAS WYKOPYWANIA PRZY ZIEMI* 1900 kg 2150 kg 2300 kg

UDśWIG W OSI OBROTU OSPRZśTU W CAŁYM ZAKRESIE WYSOKOśCI* 1500 kg 2000 kg 2150 kg

UDśWIG UśYTECZNY NA PALECIE 600 MM OD RAMKI PALECIAKA

Przy podłośu: 1380 kg 1600 kg 1800 kg

Na wysokości 2 m: 1400 kg 1650 kg 1850 kg

Na wysokości 3 m: 1350 kg 1600 kg 1800 kg

Na maks. wysokości: 1300 kg 1500 kg 1700 kg

CZAS PODNOSZENIA 3,7 s 4,3 s 5,0 s

CZAS WYSYPU 1,8 s 2,0 s 2,1 s

MASA BEZ WYPOSAśENIA 430 kg 440 kg 500 kg

MX A104
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PLGregoire-Besson Polska
Kowanówko, ul. Obornicka 1A
64-600 Oborniki Wlkp..

Polska północna:
tel. 605 190 860
t.bekas@gregoire-besson.pl

Polska południowa:
tel. 603 337 705
t.macioszek@gregoire-besson.pl
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