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Maszyny firmy Fliegl Agrartechnik GmbH  

 
Funrol GmbH 
Taimerhofstr. 14    
D-81927 München 

Fon.: +49 172 632 5574 
 
Kontakt i serwis w Polsce 
Tel.:  502 264 636 lub 600 367 909   
E-Mail: biuro@funrol.pl 
www.funrol.pl 

      

     
                                    Zdjęcie przykładowe. 

 

 Oferta 
Nr-oferty 20200405DI 
Data: ……………….. 

 

 
Gospodarstwo Rolne 

………………………….. 
……………………………….. 

……………………………….. 

Tel. 0048 ……………….. 

                          

Polska 
 

  
 
Zgodnie z zapytaniem oferujemy fabrycznie nową przyczepę objętościową firmy  
Fliegl Agrartechnik GmbH: 

 
1. Przyczepa objętościowa do transportu zebranej i rozdrobnionej sieczkarniami 

zielonki Fliegl ASW  
 
Ofert jest aktualna i ważna do 31.12.2020.  

 
Termin realizacji: Ok. 8-12 tygodni od zamówienia i wpłaty zaliczki 

 

Warunki płatności: Płatność przelewem w PLN przed odbiorem. Podano ceny netto, VAT, 
brutto w PLN. Dla płatników EU-VAT wystawiamy rachunek netto z 

Niemiec.  
 

Gwarancja i warunki:  

 

12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Serwis i naprawy w Polsce. 

Reakcja serwisu 24-48h.  
Warunki gwarancji: 

1. Użytkowanie maszyny z jej właściwym przeznaczeniem 
2. Użytkowanie według zaleceń producenta i wskazań instrukcji obsługi 
3. Użytkowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym i zasadami BHP 

 

Warunki dostawy i odbiór: Dostawa pod wskazany adres. Transport ponadgabarytowy. Rozliczenie 
kosztu wg. kilometrów z zakładu. 
 

Szkolenie, instrukcja 
użytkowania i 

uruchomienie: 

Przeprowadzane będą przy odbiorze maszyny lub na miejscu u klienta 
przy uruchamianiu. Testy i szkolenie to 1 lub 2 dni zależnie od umowy i 

potrzeb. 
 

 
Mamy nadzieję, że nasza Oferta jest dla Państwa interesująca. W razie dalszych pytań prosimy o 
kontakt: Tel.: 502 264 636.  

 

Serdeczne pozdrowienia 
Funrol GmbH 
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Przyczepa objętościowa do transportu zebranej i rozdrobnionej 
sieczkarniami zielonki Fliegl ASW Taurus 391 
 

Pojemność konstrukcyjna w mᶟ ok. z ścianą 2300 mm ok. 50 mᶟ 

Ładowność techniczna w tonach ok. 20-26 ton 

 
Wyposażenie oferowanego modelu: 

o Oryginalny system zsuwania materiału Fliegl’a – przesuwna podłoga wraz z ścianą  

o Zagęszczanie możliwe przez ściśnięcie zielonki. Dodatkowo więcej pojemności ok. 15-60%. 

o Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2020, przystosowana do pracy na gospodarstwie 

o Instrukcja obsługi w języku Polskim 

o Deklaracja zgodności WE w języku polskim CE, Homologacje COC PL i EU 

o Katalog części (papierowy) oraz dostęp do sklepu ON-LINE https://agro-center.de/ 

o Podwozie 3-osiowe, Tridemowe 

o Ściany i klapa hydrauliczna objętościowa o wysokości 2300 m  

o Dyszel hydraulicznie resorowany 

o Hamulce pneumatyczne z automatyczną regulacją siły hamowania ALB 

o Osie markowe mocne BPW z hamulcami bębnowymi 410x180 

o Zawieszenie hydrauliczne 

o Pierwsza i ostatnia oś skrętna, nadążne; hydraulicznie blokowane 

o Ogumienie szerokie 650/55 26,5“ radialne 

o Wersja 40 km/h, oświetleniem bocznym 

o Zaczep oczko K80 kulowy  

o Instalacja elektryczna 12 V 

o Szybkozłącza hydrauliki typu Euro SVK 

o Ocynk ramy i skrzyni 

 

 

 

Cena netto:  296.100,- PLN 
VAT: 68.103,- PLN 

Cena brutto:  364.203,- PLN  
 

Inne lub dodatkowe wyposażenie prosimy pytać  tel.: 502 264 636 lub 600 367 909 
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Uwagi i informacje do przyczep Fliegl ASW 

Taurus:  
 

Przyczepy Fliegl ASW Taurus są skonstruowane specjalnie pod transport 
towarów objętościowych. Olbrzymia skrzynia z systemem wypychania i 

dobrane optymalnie wyposażenie robi z niej najbardziej efektywną 
ekonomicznie przyczepę objętościową. W przeliczeniu na 1 m³ 

przewiezionego towaru są najwydajniejszymi. Wszystko dzięki 
nowoczesnej technice wypychania, szybkości rozładunku i możliwości 
ściśnięcia / zagęszczenia zielonek. Np. traw i lucerny. Jest też 

niezawodna do transportu: zboża, rzepaku, buraka, ziemniaka, 
kukurydzy i wszelkich materiałów rolnych. Dlatego może zrobić dużo 

więcej niż inne przyczepy! 

 
 

Atuty Fliegla: 
 

Oryginalny system wypychania/wysuwania towaru firmy Fliegl. Niezawodny i 

wytrwały. Maszyna produkowana w Muhldorf/Niemcy. 
 
Bogate wyposażenie seryjne w każdym modelu: System wypychania, szerokie 

ogumienie, kompletny ocynk skrzyni i ramy, hamulec pneumatyczne z ALB, osie 
marki BPW. 

 
Szkolenie na gospodarstwie - w cenie maszyny jest 1 dzień praktyczny 
szkolenia w pracy na gospodarstwie. 

 
 
 

Jest  to  najlepsza  przyczepa  objętościowa w  pracy  na 

gospodarstwie !   
Koszt transportu 1mᶟ lub 1 tony towaru się liczy! 
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