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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 nowy wóz asenizacyjny firmy Fliegl Agrartechnik 
GmbH: 

 
1. Wóz asenizacyjny Fliegl PFW 15500 z aplikatorem do gnojowicy 9m  

 
Ofert jest aktualna i ważna do 31.12.2020.  

 
Termin realizacji: Ok. 24 -30 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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Wóz asenizacyjny Fliegl PFW 15500 z aplikatorem typ węże 
wleczone do gnojowicy o szerokości roboczej 9m  
 
Wyposażenie oferowanego modelu: 

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 

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

o Wersja drogowa 25 Km/h 

o Podwozie 2-osiowe, Tandemowe, 2 oś skrętna nadążna 

o Zbiornik z tworzywa technicznego GFK, kolor żółty 

o Rama - stal ocynkowana 

o Regulowany zaczep górny 

o Sprzęg oczko 

o Amortyzacja hydrauliczna dyszla, z regulacją kąta nachylenia maszyny 

o Hamulce pneumatyczne 2-obwodowe z ALB 

o Zawieszenie paraboliczne GIGANT PLUS  

o Osie BPW z hamulcami bębnowymi 410 x 120 

o Ogumienie 710/45 R22,5”  

o Pompa ślimakowa WANGEN 4000L 

o Zawór boczny 6” z szybko sprzęgiem, lewostronny 

o Górny zasuwa hydrauliczna 600x430 z przodu zbiornika 

o Oświetlenie 12V – wtyczka 7-pinowa 

o 2 falochrony wewnętrzne 

o Drabinka 

o WOM jednostronnie szerokokątny 

Aplikator typ węże wleczone o szerokości roboczej 9m 

o Kompaktowe sterowanie funkcjami hydraulicznymi otwierania i zamykania 

o Rozdzielacz ślimakowy gnojowicy 

o Rozstaw redlic aplikujących 250mm 

 
Cena netto:  268.960,- PLN 

VAT: 61.860,80 PLN 
Cena brutto:  330.820,80 PLN  

 
Inne lub dodatkowe wyposażenie prosimy pytać  tel.: 502 264 636 lub 600 367 909 
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Uwagi i informacje do wozów asenizacyjnych 

Fliegl PFW z tworzywa GFK:  
 

Wozy asenizacyjne Fliegl PFW to w pełni profesjonalne maszyny. Są 
skonstruowane specjalnie pod transport i rozprowadzanie gnojowicy 

zgodnie z najnowszymi przepisami. Optymalnie wyposażone wozy Fliegl 
są bardzo efektywne ekonomicznie i niezawodne w  pracy. Wszystko 

dzięki nowoczesnej technice i profesjonalnemu wyposażeniu. Aplikator 
łyżwowy z ślimakiem rozprowadzającym w ramionach równomiernie 
rozprowadza gnojowice do każdego węża. Fliegl to jedyny producent 

wozów z zbiornikami z tworzywa i stali. Dlatego może lepiej 
dopasować maszynę do potrzeb klienta! 

 
 

Atuty Fliegla: 

 
 

Oryginalny system aplikatora firmy Fliegl. Niezawodny i wytrwały. Maszyna 
produkowana w Muhldorf/Niemcy. 

 
Producent wozów z zbiornikami ze stali i tworzywa GFK. Firma Fliegl 
posiada zdolności produkcji wszelkich typów wozów asenizacyjnych i aplikatorów. 

Maszyny produkowana w Muhldorf/Niemcy. 
 

Bogate wyposażenie seryjne w każdym modelu: nowoczesna konstrukcja 
zbiornika i ramy, szerokie ogumienie, kompletny ocynk ramy, hamulec 
pneumatyczne z ALB, osie marki BPW, przygotowanie pod Homologacje i 

rejestracje. 
 

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

 
 

Jest  to  najlepszy wóz asenizacyjny w  pracy  na 
gospodarstwie !   
Koszt transportu 1mᶟ jest bardzo niski w porównaniu z 

innymi maszynami! 
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