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Nadgradnje
na traktorju

Gozdarski traktor

valpro

• ﬁnski motor Sisu Diesel moči od 125 KM naprej
• avtomatski ali hidrostatični menjalnik
• Nokian profesionalne gozdarske pnevmatike za popoln
oprijem in dolgo življenjsko dobo
• ojačana platišča priznanega proizvajalca GKN
• jeklen rezervoar
• elektrohidravlični invertor
• zaščitna kabine
• zaščita strehe
• zaščita zadnjih in zadnjih bočnih stekel
• zaščita vrat
• zaščita sprednjega in bočnega dela motorja
• povezovalna šasija in zaščita podvozja iz 20 mm debele
pločevine z odprtinami za lažje servisiranje
• sprednji ramper, širina 1800 in višina dviga 1200 mm, z
nagibom in kleščami
• zadnja naletna deska z smernimi škripci in odvijalnima
napravama lastne proizvodnje
• nosilec motorne žage�
• nosilec cepina in sekire
• vgrajen dvobobenski klasični vitel ali dvobobenski vitel s
konstantno vlečno silo
• proporcionalni hidravlični ventili krmiljeni z
mini-joystickom
• ločen hidravlični sistem za pogon odvijalnih naprav
• hidravlični ventili odvijalnih naprav lastne proizvodnje za
boljše ohranjanje napetosti pletenice med prostim
odvijanjem in prostim navijanjem pletenice
• teža 9970 kg

Zaščite

Prednja in bočna zaščita motorja

Zaščita kabine

Zaščita stekel

Zaščita strehe

Zaščita za luči

Zaščita za izpušni lonec

Povezovalna šasija iz 10 mm debele pločevine

Povezovalna šasija iz 15 mm debele pločevine

Zaščite

Zaščita za original zaščito podvozja

Zaščita ﬁltrirnega sistema

Zaščita pokrova za Ad blue in rezervoar za gorivo

Zaščita za posodo čistila za vetrobransko steklo

Zaščita za zračni sistem

Stopnica iz jeklene pletenice

Adapter za hitro demontažo ogledal

Zadnja naletna deska z smernimi škripci in
odvijalnima napravama lastne proizvodnje

Prednja rampirna
deska

Prednja rampirna deska na ﬁksno vpetje, 1,8 m širine
in višine dviga 1 m od tal

Prednja rampirna deska na ﬁksno vpetje, 1,8 m širine
in višine dviga 1,5 m od tal

Prednja rampirna deska na ﬁksno vpetje, 1,8 m širine
in višine dviga 3 m od tal

Prednja rampirna deska na tritočkovno vpetje, z ali brez kljuna

Prečna povezava rok prednje
hidravlike

Gozdarski traktor
valpro z dvigalom

• ﬁnski motor Sisu Diesel moči od
125KM naprej
• avtomatski ali hidrostatični
menjalnik
• Nokian profesionalne gozdarske
pnevmatike za popoln oprijem in
dolgo življenjsko dobo
• ojačana platišča priznanega
proizvajalca GKN
• jeklen rezervoar
• elektrohidravlični invertor
• zaščita kabine
• prednja vgradnja vitla - jeklene
pletenice pod kabino, hitra
demontaža, možnost uporabe
tritočkovne čelne hidravlike
• vgrajeno dvigalo z dosegom 8,5 m
• sistem hitre demontaže dvigala
• upravljanje dvigala iz kabine z mini
joysticki, katerih funkcije se
nastavljajo preko zaslona
• zadnja naletna deska z smernimi
škripci in odvijalnima napravama
lastne proizvodnje
• sistem hitro snemljive zadnje
naletne deske, ki nam omogoča hitri
priklop in odklop priklopnika
• ločen hidravlični sistem za pogon
odvijalnih naprav
• hidravlični ventili odvijalnih naprav
lastne proizvodnje za boljše
ohranjanje napetosti pletenice med
prostim odvijanjem in prostim
navijanjem pletenice
• inštalacija za priklopnik
• nosilec motorne žage
• teža 10550 kg brez dvigala

Komunalna
nadgradnja

Povezovalna
šasija
iz 20 mm
debele
pločevine

Blokada
prednje
preme

Europlošča DIN 76060A

Predpriprava
za
europloščo

KO NTAK T

PRO JERNAČ VMB D.O.O.
Češnjica 48 A
4228 Železniki, Slovenija

info@projernac.si
+386 31 826 382
www.projernac.si

