
ŁADOWACZE

F300 series
MX F303

MX F304
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MX F303 MX F304

Poziomowanie mechaniczne NIE TAK

Moc ciągnika 50 - 120 KM 50 - 120 KM

Wysokość maksymalna osi obrotu narzędzi* 3.20 m 3.20 m

Wys. maksymalna do spodu łyżki w pozycji poziomej 2.95 m 2.95 m

Wys. maksymalna do spodu łyżki w pozycji wyład.# 2.40 m 2.40 m

Kąt wyładunku na maksymalnej wysokości# 48° 48°

Kąt podbierania na poziomie podłoża 45° 45°

Głębokość kopania (podbierania) 0.15 m 0.15 m

Udźwig w osi obrotu narzędzia* 1550 kg 1550 kg

Udźwig w osi obrotu narzędzia w całym zakresie podnoszenia 1400 kg 1400 kg

Udźwig w osi obrotu narzędzia w całym zakresie podnoszenia

Mierzony na widłach do palet - 600 mm od ich ramki

Na ziemi 950 kg 1200 kg

2 m od ziemi 875 kg 1175 kg
3 m od ziem 770 kg 1175 kg
Max. wysokość 750 kg 1175 kg

Czas podnoszenia 3 s 3 s

Czas wyładunku 1.4 s 1.4 s

Ciężar bez osprzętu 375 kg 422 kg
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POZIOMOWANIE CLEAR LINK System 
Ekskluzywna koncepcja poziomowania 
mechanicznego, która oferuje maksymalną 
wydajność poziomowania, ale co ważniejsze 
doskonale integruje się z profilem i konturami 
ładowacza, aby dać optymalną widoczność 
podczas pracy.
Mniejsza liczba punktów obrotu w systemie 
CLEAR-LINK niż w tradycyjnym układzie 
poziomowania: mniej punktów do smarowania 
a większa trwałość.

ZINTEGROWANY UKŁAD 
HYDRAULICZNY

Przewody hydrauliczny są w 
pełni zintegrowane wewnątrz 
ładowacza, oferując doskonałą 
ochronę przed przypadkowym 
zahaczeniem i uszkodzeniem w 
wąskich winnicach i alejkach w 
sadzie.

ŁATWE STEROWANIE

Przyjazny dla użytkownika joystick MX 
został zaprojektowany dla łatwości 
obsługi i zmniejszenia zmęczenia 
operatora. Wieloosiowe  sterowanie 
linkowe umożliwia połączenie 
podnoszenie i wychyłu do efektywnej 
pracy, a blokowana pozycja pływająca 
umożliwia łatwiejszą pracę z wszystkimi 
rodzajów osprzętów.
Dostępne z sterowaniem linkowym (ECOPI-
LOT/PROPILOT) lub elektrycznym (TECHPILOT).

ŁADOWACZ DOSTOSOWANY -
STWORZONY DO PRACY W SADACH I WINNICACH

W Y Ł Ą C Z N I E  W  M X WYDAJNOŚĆ I PEŁNE 
BEZPIECZEŃSTWO

Opracowany dla 
wymagającego środowiska 
pracy ładowacz MX 
F300 series zapewnia 
niezrównaną wydajność w 
winnicach i sadach. 
Kompaktowy i mocny 
oferuje udźwig 1.175 
kilogramów przy 
wysokości podnoszenia 
3,2 metra.

Dane mierzone przy ciśnieniu 190 bar i wydatku 
pompy 60 l/min.
Dane zmieniają się w zależności od typu ciągnika.
*Liczy się wyłącznie udźwig użyteczny. Nie należy 
korzystać z wartości na poziomie
podłoża i w osi obrotu osprzętu.
#Podane wartości dla łyżki uniwersalnej
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ŁYŻKA DO ZIEMI - BT

Uniwersalna łyżka do 
załadunku żwiru, piasku, zie-
mi, materiałów sypkich, itp.
Standardowe zużywające się os-
trz. Opcjonalnie — przykręcane 
zęby lub przykręcane przeciwo-
strze (400 HB). 

Zalecane szerokości: 1,30 
oraz 1,50 m.

WIELOFUNKCYJNA ŁYŻKA 
- BMS M

Bardzo wszechstronny 
osprzęt do intensywnego 
ładowania materiałów 
takich jak kora, kompostu, 
itd.
Zalecane szerokości:                   
1,20 m, 1,35 m i 1,55 m .

WIDŁY DO PALET - TR

Nadają się do wszyst-
kich rozmiarów palet. 
Dostarczane z standary-
zowanymi widłami FEM 
2A.
Zalecany udźwig: 1.650 
kilogram.

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

Podobnie jak ładowacze MX 
F300 series, przedni podnośnik 
MX R12 został zaprojektowany 
w celu zaspokojenia bardzo 
specyficznych potrzeb w winnicach i 
profesjonalnych sadach.
Ma on udźwig 1200 kg z zaczepami 
kulowymi i 2 położenia ramienia 
- stałe i zmienne - umożliwiając 
narzędzią, aby idealnie dopasowały 
się do kształtów gruntu.

IDEALNIE PASUJE DO TWOICH NARZĘDZI

Przedni podnośnik MX R12 posiada regulowane 
ramiona, dzięki czemu nadaje się do każdej 
kategorii (1, 2) i wszelkich narzędzi roboczych 
(665mm do 895mm).
Ten ekskluzywny system regulacji zapewnia 
zarówno wszechstronność i wygodę. Użytkownik 
może wyregulować szerokość ramienia w kilka 
sekund, bez konieczności użycia narzędzi.

CECHY

• Kat. 1 i 2, regulowana szerokość ramion
• Kat. 1 i 2, automatyczne sprzęganie
• Kat. 2 zaczepy kulowe
Opcje: 
• MX wałek odbioru mocy (1000 obrotów na minutę, w 

prawo patrząc z fotela)
• Amortyzacja Shock ELIMINATOR
• Sterowanie MX rozdzielaczem linkowym (połączenie 

dwóch funkcji +
• Blokowana pozycja pływająca) i wielofunkcyjny joystick
• Dodatkowa para wyjść hydraulicznych z przodu przy 

podnośniku

OBCIĄŻNIKI DLA PERFE-
KCYJNEGO WYWAŻENIA 

Obciążniki 3-punktowe 250
kg i 400 kg Kat.1 są w pełni
kompatybilne z twoim prze-
dnim podnośnikiem MX.
Obciążnik 400 kg wykorzystuje
z dwóch kategorii zaczepienia 
(kat. 1 i 2) dla większej 
kompatybilności.

PODNOŚNIKI & OBCIĄŻNIKI:
KOMPAKTOWE, PRZEMYŚLANE I DOSKONALE ZINTEGROWANE

DOPASOWANE NARZĘDZIA

665 do 895 mm

W Y Ł Ą C Z N I E  W  M X

ŁADOWACZE I PRZEDNIE PODNOŚNIKI W 
100% KOMPATYBILNE

WSPÓLNE                       
ELEMENTY

Wsporniki boczne, sterowanie 
układem hydraulicznym i 
amortyzator* są współdzielone 
pomiędzy ładowaczem MX oraz 
MX przednim podnośnikiem..

MODUŁOWOŚĆ

Projektując ładowacz i 
przedni podnośnik dla 
każdego nowego modelu 
ciągnika w tym samym 
czasie, MX zapewnia, że ich 
jednostkowa wydajność 
jest w pełni utrzymywana.
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Gregoire-Besson Polska
Kowanówko, ul. Obornicka 1a
64-600 OBOR NIKI WLK P.

Polska północna - Tomasz Bekas
tel. 605 190 860
e-mail: mx@gregoire-besson.pl

Polska południowa - Tomasz Macioszek
tel. 603 337 705
e-mail: t.macioszek@gregoire-besson.pl
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