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Od teraz innowacyjność 
ma kolor pomarańczowy

Przyczepa rolnicza 
ZASŁAW AGRO D-737AA-122



Innowacyjna śniana przednia z nowoczesnym dizajnem
- szczelna ściana z jednego arkusza blachy 
- ściana wzmocniona czterema solidnymi słupami
- balkon centralny (dbamy o Twoje bezpieczeństwo)

Nowa, innowacyjna technika zwijania i rozwijania plandeki 
Od teraz jest to bardzo proste:
- rozwijasz plandekę w 4 sekundy
- bosak na przedniej ścianie do upinania plandeki
- plandeka wzmocniona w miejscach nadmiernie 
  narażonych na przecieranie

Zewnętrzne 
i wewnętrzne stopnie 
na przedniej ścianie

Nowy układ łączników 
pomiędzy pierwszą 

a drugą burtą

Okno dla operatora

Ściana oparta 
o przednie obrzeże

- podwyższona 
stabliność ściany

Innowacyjna kinematyka dźwigni 
ryglowania centralnego, z inteligentną 

regulacją siły docisku. System 
ryglowania dolnego burt wymienny, 

przykręcany do obrzeża podłogi

Nowa podłoga z jednego arkusza blachy 
o grubości aż 5 mm, wykonywana na robocie 
spawalniczym. Obrzeża podłogi walcowane 
co zapewnia sztywność i precyzje wykonania



Uszczelnienie na tylnych słupach 
regulowane na fasolach, 
przemyślane rozwiązanie 
przez konstruktorów Zasław

Bezuszczelkowy system wykonania 
skrzyni. Burty walcowane spawane 
precyzyjną spoiną laserową. Łańcuch 
do spinania burt na burcie górnej

Bardzo mocne, 
skręcane słupy tylne

  Dopuszczalna masa całkowita (kg)              
  Ładowność               
  Pojemność ładunkowa (m3)               
  Dł. skrzyni ładunkowej wew. (mm)              
  Szer. skrzyni ładunkowej wew. (mm)              
  Wysokość                    
  Dł. całkowita                 
  Szer. zew.                 
  Wysokość burt (mm)               
  Wys. platformy od podłoża (mm)              
  Rozmiar ogumnienia                
  Rodzaj wywrotu    
  Rozstaw kół (mm)    

Tylny otwór zsypowy ze zmienioną 
dźwignią otwierania, nowym systemem

blokowania oraz maskownicą, dzieki której woda 
spływająca po burcie nie dostaje się do środka

Nowe uchwyty 
mocowania plandeki 

-  nie pękają i nie 
uszkadzają linki od uciągu
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ZASŁAWTM Producent Przyczep i Naczep
ul. Krakowska 140

34-120 Andrychów
GPS: N 55.90620, E 37.43602

KONTAKT:
+48 508 01 01 02
agro@zaslaw.pl
www.zaslaw.pl

WSZYSTKIE ELEMENTY 
RAMY OCYNKOWANE 
OGNIOWO 
- rama, dyszel, słupki

WYTRZYMAŁE ZACZEPY 
BURTOWE Z KOMPENSACJĄ 
- do montażu zastosowano 
nity ze stali nierdzewnej

WALCOWANE 
BURTY NA ZIMNO 
- większa sztywność 
i wytrzymałość

NOWOCZESNY DESIGN 
BURTY 
- większa sztywność 
- estetyczne wykończenie 

WYTRZYMAŁY 
DYSZEL 
PROWADZONY
OD OSI

DŁUGIE WSPORNIKI OSI 
- przykręcane na trzy 
punkty montażowe

PRZYCZEPY TOWAROWE

750 160 1 155 R13  +  +

AGRO Line 205SU 750 170 1 155 R13

AGRO Line 235SU 750 180 1 155 R13

AGRO Line 235T 750 2 155 R13

AGRO Line 265SU 750 200 1 155 R13

AGRO Line 265T 750 240 2 155 R13

233x132x35

265x132x35

265x132x35

wymiary skrzyni 
ładunkowej

masa 
własna (kg)

170x122x35

205x122x35

233x132x35

funkcja 
przechyłu

Przyczepy towarowe AGRO line DMC 750 KG

AGRO Line 170SU

model przyczepy DMC (kg) osie rozmiar 
kół

koło 
podporowe
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