
ALAPFELSZERELTSÉG
ÉS ELŐNYÖK

SERIENAUSSTATTUNG
UND VORZÜGE

STANDARD EQUIPMENT
AND ADVANTAGES

HU DEU ENG

•  Forklift made of special pressed steel
profiles - contact sliding

•  Lifting chains and hydraulic hoses mounted 
laterally for good VISIBILITY

•  Central lifting cylinder, double acting4,
with sinking control valve 

•  Hydraulic hoses (1000 mm) with quick
couplings for direct connection
to the hydraulic system of the tractor

•  Inferior third point linkage pins category 1
(Ø 22 mm) - width 685 mm for model
W 1000 / N 1000 / NP 1000 / N 1400

•  Inferior third point linkage pins category 2
(Ø 28 mm) - width L 825 mm for model
NP 1500 / NA 1500 / NZ 1500

•  Turn-up and adjustable forks
(external breath 450/700 mm)

•  Rear and front attachment16

•  Safety protection and “CE” certification

ATTENTION: Standard equipment only with

lift cylinder - WITHOUT distributor / inclination
cylinder / side shift

•  Anbaustapler mit Laufschienen aus
formgebogenem Spezialstahl - Gleitkontakt

•  Aufzugsketten und Hydraulikschläuche seitlich 
montiert für gute SICHT

•  Zentraler Hubzylinder, doppeltwirkend4

mit Senkdrossel
•  Hydraulikschläuche (1000 mm) mit

Schnellkupplungen zum direkten Anschluss
an die Hydraulikanlage des Traktors

•  Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 1
(Ø 22 mm) - Breite 685 mm für Modell
W 1000 / N 1000 / NP 1000 / N 1400

•  Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 2
(Ø 28 mm) - Breite 825 mm für Modell
NP 1500 / NA 1500 / NZ 1500

•  Ladegabeln hochklappbar und verstellbar
(Außenbreite 450/700 mm)

•  Heckanbau und Frontanbau16

•  Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hub-

zylinder - OHNE Steuergerät / Neigungszylinder /
Seitenverschiebung

•  Speciális préselt lemezből készült targonca profilok 
– érintkező sínek

•  Oldalra szerelt hidraulika csövek és 
emelőláncok, a jó rálátás érdekében

•  Központi emelőhenger, kettős működésű 1  
szabályozható szeleppel

•  Hidraulika tömlők (100 cm) gyorscsatlakozóval

a traktor hidraulika rendszeréhez
egyszerűen csatlakoztatható

•  Alsó 3. pont függesztő csapok kat.1
(Ø 22 mm) szélessége 685 mm

W 1000 / N 1000 / NP 1000 / N 1400 típusokhoz
•  Alsó 3. pont függesztő csapok kat.2 (Ø 28 mm)

szélessége 825 mm
NP 1500 / NA 1500 / NZ 1500  típusokhoz 

• Felhajtható és állítható villák

(külső szélesség: 450 / 700 mm)
•  Front és hátsó rögzítési lehetőség 2

•  Biztonságvédelem és CE tanúsítás

FIGYELEM!:  alapfelszereltségben emelőhengerrel.
Opciós kiegészítőként rendelhető a vezérlőegység,
az oldalállító és a billentőhengerek.

Az AEDES FRUIT VILLÁS EMELŐ robusztus kialakítású gép, melynek fő jellemzője a LÁTHATÓSÁG.
Szállítási, rakodási munkákra ajánljuk szőlő- és gyümölcsültetvényekre.
A traktorhoz front és hátsó rögzítéssel csatlakoztatható, alapfelszereltségben emelőhengerrel.  

1 Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó
2 Rendeléskor kérjük a 3 pont függesztés kategória számát (1,2,3) vonószélességét szíveskedjen megadni!

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. 

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. 

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.
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AEDES FRUIT VILLÁS EMELŐ



FRUIT sorozat
TÍPUS

OBL.OW1000 W 1000 1.000 kg 1.800 mm 12° 180 mm 1.600 mm 270 kg

OBL.ON1000 N 1000 1.000 kg 2.300 mm 12° 180 mm 1.850 mm 295 kg

OBL.NP1000 NP 1000 1.000 kg 3.000 mm 12° 180 mm 2.200 mm 320 kg

OBL.ON1400 N 1400 1.400 kg 2.500 mm 12° 180 mm 2.000 mm 340 kg

OBL.NP1500 NP 1500 1.500 kg 3.000 mm 12° 180 mm 2.300 mm 380 kg

OBL.NA1500 NA 1500 1.500 kg 3.500 mm 12° 180 mm 2.550 mm 410 kg

OBL.NZ1500 NZ 1500 1.500 kg 3.800 mm 12° 180 mm 2.700 mm 450 kg

OPCIÓK

HU DEU ENG

ZUBEHÖR ACCESSORIES

Billentő munkahenger (L 420 mm zárt) 

Hidraulikus oldalmozgatás

Ládafogó (1,2,3 ládának)
központi hengerrel (1)

Tálcatartó központi hengerrel

2 karos vezérlőegység

3 karos vezérlőegység

2 karos vezérlőegység

2 karos vezérlőegység 4 irányú mozgáshoz

2 karos elektrohidraulikus vezérlőegység 
4 irányú mozgáshoz 

6 utas elektrohidraulikus mágnesszelep

Saját hidraulika rendszer (tartály, szivattyú)

Lapos acélvillával szerelve (felár)

Körbála villával szerelve (2) (felár)

Körbála villa (2)

1m szélességig állítható lapos acélvilla 
"FEM" mozgatóhoz

Meghosszabbított tömlők (2) 1 funkcióhoz 

Meghosszabbított tömlők (4) 2 funkcióhoz 

Meghosszabbított tömlők (6) 3 funkcióhoz 

Meghosszabbított tömlők (8) 4 funkcióhoz 

Extra tömlők (2) az elektromos vezérlő-

3 pont rögzítés "G- sínnel" 
és csavarokkal az oldalán

Neigungszylinder (L 420 mm geschlossen) 

Seitenverschiebung mit Hydraulikzylinder

Kistenklemme (für 1/2/3 Großkisten)
mit Zylinder zentral (1)

Steigenhalter mit Zylinder zentral (1)

Steuergerät 2 Hebel 

Steuergerät 3 Hebel 

Steuergerät 4 Hebel 

Steuergerät mit Kreuzschaltung
(2 Hebel für 4 Bewegungen)

Elektrohydraulisches Steuergerät
(2 Hebel für 4 Bewegungen)

6-Wege-Magnetventil (1) elektrohydraulisch 

Eigene hydraulische Ölversorgung 

Differenzpreis für Flachstahlgabeln

Differenzpreis Rundballenspitzen (2)

Rundballenspitzen (2)

Flachstahlgabeln “FEM” verschiebbar 1 m

Verlängerte Schläuche (2) für 1 Funk.

Verlängerte Schläuche (4) für 2 Funk.

Verlängerte Schläuche (6) für 3 Funk.

Verlängerte Schläuche (8) für 4 Funk.

Verl. Schläuche (2) für el. Steuergerät

3-Punkt-Anbau mit “G-Schiene“
und Bolzen seitlich

Inclination cylinder (L 420 mm closed)

Side shift with hydraulic cylinder

Bin-blocker (for 1/2/3 bins)
with central cylinder (1)

Cassettes holder with central cylinder

Control unit 2 levers

Control unit 3 levers

Control unit 4 levers 

Control unit with crossover device
(2 levers for 4 movements)

Electrohydraulic control unit
(2 levers for 4 movements)

6-way electro-hydraulic flow switch (1)

Indipendent hydraulic unit (pump, tank) 

Price difference for forged forks 

Price difference prongs for rotobales (2)

Prongs for rotobales (2)

Industrial forks “FEM” shiftable 1 m

Extendet hoses (2) for 1 function (per m)

Extendet hoses (4) for 2 functions (per m)

Extendet hoses (6) for 3 functions (per m)

Extendet hoses (8) for 4 functions (per m)

Ext. hoses (2) for electro-hyd. valve (per m)

3-point linkage with “G” profile
and side pins

OBL.A00001 1

OBL.A00065 1

OBL.A00010 1

OBL.A00012 1

OBL.A00006

OBL.A00007

OBL.A00015

OBL.A00017

OBL.A00024 2

OBL.A00025 3

OBL.A00016

OBL.A00021

OBL.A00038

OBL.A00051

OBL.A00022

OBL.A00046

OBL.A00047

OBL.A00048

OBL.A00049

OBL.A00067

OBL.ATTVAG

.A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

FIGYELEM!:  alapfelszereltségben emelőhengerrel. Opciós kiegészítőként rendelhető a vezérlőegység, az oldalállító és a billentőhengerek.

(méterben)

(méterben)

(méterben)

(méterben)

egységhez (méterben)

 (pro m)

 (pro m)

 (pro m)

 (pro m)

 (pro m)

1 Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó 2 Traktor igény:  egy 12 V 3 pólusú aljzat 3 Traktor igény: egy 12 V 2 pólusú aljzat / egy kettős működésű hidraulikus elosztó 

(Pumpe, Tank)
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