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Przyczepy leśne
/akcesoria
Las zawsze fascynował człowieka, niezależnie od tego, czy z korzystano z niego dla polowań, zdobycia pożywienia czy rekreacji.
Aby móc udać się do lasu i zbierać to, w co obfituje, niezależnie od tego, czy to jagody czy drewno, zawsze niezbędna jest siła 
pociągowa. Dobrze jest móc wypić kawę ustawioną na świeżo ściętym pniu, poczuć zapach lasu i wiosennego śniegu. Poczuć, 
że troszczymy się o las i chcemy zachować go dla następnych pokoleń.
Prace leśne mogą być wyczerpujące i ciężkie, dlatego ważne jest, aby zdobyć jak najlepsze wyposażenie. Kellfri oferuje asorty-
ment leśny o wysokim poziomie bezpieczeństwa i w przystępnej cenie.

Niezależnie od tego, czy wybiera się żurawie, przyczepy leśne, obrotnice, chwytaki czy harwestery, ważne jest, aby wybrany 
sprzęt zawiódł. Dlatego zrobiliśmy wszystko, aby nasze produkty mogły spełnić oczekiwania nabywców oraz aby były bezpiecz-
ne, niezawodne i funkcjonalne.
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3Przyczepy leśne/akcesoria

Przyczepa do trzebieży

NR. ART. 21-SV36 21-SV36BD 

Szerokość całkowita 1350 mm 1350 mm 

Zasięg 3,6 m 3,6 m

Udźwig 175 kg przy 3 m 175 kg przy 3 m 

Koła 23 x 10 x 12 23 x 10 x 12 

Wysokość przedniej osłony 700 mm 700 mm 

Ilość kłonic 4 sztuki 4 sztuki

Podpory hydrauliczne Standard Standard 

Chwytak (szerokość) 690 mm 690 mm

Obrotnica Tak, pełnoobrotowa Tak, pełnoobrotowa

Zawór bezpieczeństwa Standard Standard 

Hamulce Nie Nie

Rama centralna 80x80 / 90x90 80x80 / 90x90 

Szerokość ładunku dół 600 mm 600 mm 

Szerokość ładunku góra 1200 mm 1200 mm 

Prześwit pod ramą centralną 400 mm 400 mm 

Masa 510 kg 510 kg 

Maksymalna ładowność 1600 kg 1600 kg

Silnik do napędu układu hydraulicznego 6,5 KM 9 KM

Napęd Nie Tak

Waga silnika 48 kg 50 kg

Pełnowymiarowa przyczepa leśna do pojazdu ATV lub mniejszego ciągnika.
Zestaw z żurawiem hydraulicznym i własnym układem hydraulicznym. Silniki spalinowe o mocy odpowiednio 6,5 i 9 KM dostarczają przyczepie potrzebną moc. 
Żuraw o doskonałym zakresie ruchów i takiej samej technice jak w przypadku żurawi o dużych rozmiarach. Osie przystosowane do jazdy po bezdrożach, duży 
prześwit i stabilna rama sprawiają, że przyczepę łatwo się ciągnie nawet w trudnym terenie. Obracany zaczep kulowy 50 mm zapewnia bezpieczeństwo, a także 
łatwe podłączanie i odłączanie. Hydrauliczne nogi podporowe gwarantują bezpieczne ładowanie i rozładunek, zabezpieczone owężowanie i układ hydrauliczny, 
obrotnica pełnoobrotowa z chwytakiem 08 firmy Kellfri. Długość regulowanych osi można dopasować do różnych długości drewna, a tym samym ustalić obciążenie 
pionowe zaczepu w pojeździe ATV. Ma to istotne znaczenie, ponieważ zbyt duże obciążenie może uszkodzić pojazd ATV, natomiast niedostateczne sprawia, że cały 
zespół jest niestabilny i niebezpieczny. Przyczepy mogą zostać dodatkowo wyposażone w zdalnie sterowaną wciągarkę hydrauliczną 21-KW1000.
Zastosowana technologia, moc i bezpieczeństwo w połączeniu z korzystną ceną sprawiają, że przyczepa będzie cenionym towarzyszem prac leśnych przez wiele lat.

21-SV36: Przyczepa leśna z silnikiem spalinowym 6,5 KM, który napędza układ hydrauliczny żurawia i nogi podporowej, moc przekazywana przez wielodźwigniowy 
blok zaworowy. Dzięki mocnemu żurawiowi, stabilności i dużej ładowności przyczepa nadaje się idealnie do trzebieży i przewozu drewna.

21-SV36BD: Silnik spalinowy o mocy 9 KM z napędem przez rolki hydrauliczne między kołami.
Rolki są sterowane w górę, w dół, do przodu i do tyłu poprzez blok zaworowy, co daje zespołowi moc, niezawodność i duże możliwości dosięgania do trudniej 
dostępnych miejsc. Dzięki dużej ładowności, mocnemu żurawiowi, stabilności i łatwości dosięgania do trudniej dostępnych miejsc przyczepa doskonale się sprawdza 
podczas pierwszej trzebieży.

Przyczepa leśna do ATV w przystępnej cenie, z profesjonalnym małym żurawiem!

SV36BD

18 400 zł

6 590 zł 2 390 zł

22 400 zł

Dł. x Szer. x Wys. ramy 2000 x 800 x 450 mm
Dł. x Szer. x Wys. platformy 2000 x 1300 x 400 mm
Maks. ładowność 1500 kg  Powierzchnia ładunkowa 2,6 m2

Masa 155 kg

Dł. x Szer. 200 x 108/58 cm
Galwanizowany

Hydraulicznie odchylana platforma SV36 Platforma do przyczepy do trzebieży SV36
Mocna, galwanizowana w całości platforma wywrotki z dwoma siłownikami przechyłu o 
dwustronnym działaniu, obsługiwana za pomocą dźwigni z funkcją przełączania. Łatwy 
montaż dzięki elastycznym punktom mocowania na kłonicy, składane burty boczne i 
wisząca burta tylna z uchami łańcuchowymi do wysypywania drobniejszego materiału 
oraz płaskie dno.

Praktyczna platforma do przewozu np. roślin, piły motorowej/wykaszarki, ziemi itp. W 
połączeniu z łyżką do chwytaka znacznie zwiększy zakres zastosowania Twojej przyc-
zepy leśnej. Stabilna platforma z galwanizowanej blachy 1,6 mm, ze składaną tylną 
burtą, sporych rozmiarów: dł. 200 cm x szer. 108/58 cm, łatwa do montażu/demontażu. 
Platformę do SV36 montuje się na istniejących słupkach za pomocą zacisków.

21-SV36HT 21-SV36FL
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4 Przyczepy leśne/akcesoria

NR. ART. 21-SV60/GL47 21-SV80/GL53 21-SV80/GL63 21-SV90/GL53 21-SV90/GL63

Maksymalna ładowność 6 ton 8 ton 8 ton 9 ton 9 ton
Zasięg dźwigu 4700 mm 5300 mm 6300 mm 5300 mm 6300 mm
Całkowita długość 5400 mm 5400 mm 5400 mm 5400 mm 5400 mm
Całkowita szerokość 2000 mm 2100 mm 2100 mm 2200 mm 2200 mm
Sterowanie ramą za pomocą jednego 
cylindra Tak Tak Tak Tak Tak

Koła 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 11,5/80-15,3 400/60-15,5 400/60-15,5
Podpora Standard Standard Standard Standard Standard
Hak Tak Tak Tak Tak Tak
Ilość kłonic 4 sztuki 4 sztuki 4 sztuki 6 sztuk 6 sztuk
Hydrauliczne podpory Standard Standard Standard Standard Standard

Udźwig Przy 4,7 metra: 300 kg Przy 5,3 metra: 400 kg Przy 6,3 metra: 300 kg Przy 5,3 m: 400 kg Przy 6,3 m: 400 kg

Siłowniki obrotowe  żurawia 4 sztuki 4 sztuki 4 sztuki 4 sztuki 4 sztuki
Chwytak (szerokość) 1000 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Powierzchnia chwytaka 0,18. m2 0,21 m2 0,21 m2 0,21 m2 0,21 m2

Hamulec wahadłowy pomiędzy obrotnicą, 
a składanym ramieniem Nie Standard Standard Standard Standard

Obrotnica pełno obrotowa Standard Standard Standard Standard Standard
Ciśnienie w układzie 17 Mpa 18 Mpa 18 Mpa 18 Mpa 19 Mpa
Rozdzielacz dwufunkcyjny Standard Standard Standard Standard Standard
Wyciągarka 3500mm Nie Standard Standard Standard Standard
Hamulce Nie Nie Nie Nie Nie
Wysokość przedniej osłony 1090 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Szerokość ładunku w dnie przyczepy 1100 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm
Szerokość ładunku w  
szczycie przyczepy 1560 mm 1620 mm 1620 mm 1620 mm 1620 mm

Prześwit pod ramą centralną 520 mm 500 mm 500 mm 520 mm 520 mm
Masa 1600 kg 2200 kg 2300 kg 2300 kg 2400 kg
Skrzynia transportowa - Standard Standard Standard Standard
Optymalny przepływ oleju 20-45 l/min 25-50 l/min 25-50 l/min 25-50 l/min 25-50 l/min
Zapotrzebowanie mocy 30-60 KM 35-65 KM 35-65 KM 40-80 KM 40-80 KM
Rama centralna/przekrój/ 140 x 140 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Dzięki pięciu modelom żurawia i w trzem rozmiarom całkowicie wypełniamy tę niewielką niszę rynkową.
Wszystkie przyczepy są wyposażone w przegubowy układ kierowniczy i siłownik jednostronnego działania, stanowiące nieocenioną pomoc podczas jazdy w terenie leśnym. 
Układ ten sprawia, że przyczepa lepiej trzyma się śladów, dzięki czemu łatwiej zapobiec uszkodzeniom pni oraz ominąć karpy i kamienie. Obrotowe ucho holownicze 
zapobiega pociągnięciu ciągnika w przypadku przewrócenia się przyczepy, a mocna bramka gwarantuje bezpieczeństwo operatora i ułatwia ładowanie.

Bramki do 8- i 9-tonowych przyczep są przykręcane w celu ułatwienia demontażu. Pozwala to na zwiększenie widoczności przy innych pracach, takich jak oczyszczanie 
rowów, podnoszenie materiałów budowlanych lub w przypadku zamontowania na przyczepie harwestera Kellfri. 8- i 9-tonowe przyczepy mają ponadto zamontowaną na 
bramce praktyczną skrzynię transportową, np. na piłę spalinową i kanister. Przyczepy są płaskie w dolnej części, mają duży prześwit i osie przystosowane do jazdy po 
bezdrożach, a 25-stopniowy zakres ruchu sprawia, że pokonywanie przeszkód jest łatwe i bezpieczne. 

Przedłużenie ramy i dające się odmontować kłonice sprawiają, że przyczepy można dopasować np. do specjalistycznego wyposażenia albo gałęzi – łatwe domontowanie 
albo w zestawie. Hamowane osie do 8- i 9-tonowych przyczep sprawiają, że przyczepa jest bezpieczna podczas dostawy drewna zarówno na drogach publicznych, jak 
i w terenie pagórkowatym. Akcesorium w przystępnej cenie! Pięć dostępnych modeli żurawia zaspokajających wszelkie potrzeby i zasięg od 4,7 do 7,3 m sprawiają, że 
znajdzie się żuraw do każdego ciągnika. Akcesoria takie jak zewnętrzna pompa hydrauliczna podłączana do wału odbioru mocy pozwalają nawet mniejszy czy starszy 
ciągnik przekształcić w forwarder.

Hydrauliczne nogi podporowe i podwójne siłowniki obrotowe oraz wciągarka na większych przyczepach w zestawie. Wciągarka może być zdalnie sterowana. Kąt obrotu 
wynosi 360°, co sprawia, że dzięki dłuższym żurawiom można podnosić drewno lub gałęzie przed ciągnikiem. Zabudowane przewody wysięgnika i wysuwu, siłowniki 
położone w górnej części oraz osłona przeciwuderzeniowa obrotnicy minimalizują ryzyko uszkodzenia węży i złączy. Wygięty wysięgnik i wyjątkowy przegub wysuwu 
sprawiają, że żuraw cechuje się dużym zakresem ruchu i mocą – nie ma problemu z dosięgnięciem drewna w pobliżu przyczepy lub bramki. Dwudźwigniowy blok 
zaworowy, pakiet do elementów lekkich jako akcesorium, gdzie wysuw i chwyt są sterowane elektrycznie. Jeśli chcesz pójść jeszcze krok dalej, jako akcesorium dostępne 
są dźwignie Ergo-Digistick, blok zaworowy na przyczepie i dźwignie elektryczne w ciągniku zapewniające bezpośrednie, wygodne sterowanie żurawiem. Akcesoria do 
końcówki żurawia, takie jak nakładka łyżki, chwytak do gałęzi czy głowica ścinkowa, znacznie zwiększają zakres zastosowań – Twoje potrzeby, nasze akcesoria.

Połącz przyczepę z żurawiem, wybierz akcesorium i przekonaj się, że oferujemy najszerszy asortyment na rynku w zdecydowanie najlepszych cenach!

Przyczepa leśna Kellfri – solidna i doskonale wyposażona!
Żurawie do drewna

Akcesoria:
21-SV80L Przedłużona rama SV80 i SV90    1.690 zł

21-SV80B Wózek hamowany SV80 i SV90    2.990 zł

29 500 zł 36 500 zł 39 500 zł 38 500 zł 41 500 zł
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5Przyczepy leśne/akcesoria

21-SV80/GL53

21-SV60/GL47

21-SV90/GL53
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6 Przyczepy leśne/akcesoria

NR. ART. 21-SV80/GLP57 21-SV90/GLP57

Maksymalna ładowność 8 ton 9 ton
Zasięg żurawia 5700 mm 5700 mm
Długość całkowita 5400 mm 5400 mm
Szerokość całkowita 2100 mm 2200 mm
Sterowanie ramą za pomocą jednego cylindra Tak Tak
Koła 11,5/80-15,3 400/60-15,5
Noga podporowa Standard Standard
Przegubowe ucho holownicze Tak Tak
Liczba kłonic 4 6
Podpory hydrauliczne Standard Standard

Udźwig przy 5,7 m: 450 kg przy 5,7 m: 450 kg

Liczba siłowników obrotnicy żurawia 4 4
Ramiona chwytaka (rozpiętość) 1250 mm 1250 mm
Powierzchnia chwytaka 0,21 m2 0,21 m2

Hamulec wahadłowy pomiędzy ramieniem 
składanym a obrotnicą Standard Standard

Obrotnica o kącie obrotu 360° Standard Standard
Ciśnienie w układzie hydraulicznym 18 Mpa 18 Mpa
Zawór dwudźwigniowy Standard Standard
Wciągarka Standard Standard
Hamulce Nie Nie
Wysokość przedniej osłony 1250 mm 1250 mm
Szerokość ładunku w dnie przyczepy 950 mm 950 mm
Szerokość ładunku w szczycie przyczepy 1620 mm 1620 mm
Prześwit pod ramą centralną 500 mm 520 mm
Masa 2200 kg 2300 kg
Skrzynia transportowa Standard Standard
Moment zamachowy 8 kN 8 kN
Zalecany przepływ oleju 25-40 l/min 25-40 l/min
Zalecane zapotrzebowanie na moc 35-65 KM 40-80 KM
Rama centralna 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Żuraw równoległy 5,7 m

Żuraw równoległy firmy Kellfri z chwytakiem standardowym 
KG21. Równoległe prowadzenie zapewnia unikalny układ 
ruchu i wraz z  systemem dwudźwigniowym tworzy łatwy 
do manewrowania, mocny i praktyczny żuraw, standardowo 
wyposażony we wciągarkę. 

Równoległe prowadzenie sprawia, że po uruchomieniu 
siłownika hydraulicznego koniec żurawia porusza się po 
prostej linii równoległej. Dzięki temu jest niezwykle łatwy do 
manewrowania, a praca w jego pobliżu jest bezpieczniejsza. 
Żuraw równoległy może  poza tym wymagać niższego 
przepływu oleju, co pozwala na łączenie go z mniejszymi 
traktorami. Jednak ważne jest, aby dostosować wielkość 
ciągnika do żurawia i przyczepy, gdyż zbyt mały traktor może 
stanowić zagrożenie! 

Zabezpieczony układ hydrauliczny i mocna konstrukcja w 
połączeniu z ergonomicznym systemem dwudźwigniowym 
i miękkim ruchem żurawia sprawiają, że praca staje się 
przyjemniejsza i efektywniejsza. 
Istnieje możliwość wyposażenia żurawia np. w łyżkę 
chwytakową, chwytak do gałęzi lub ścinarkę do drzew, dzięki 
czemu wykona on wszelkie potrzebne prace w ogrodzie.

36 500 zł 38 500 zł
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7Przyczepy leśne/akcesoria

14 900 zł

13 500 zł 17 900 zł 23 900 zł 25 900 zł24 900 zł

Ładowarki chwytakowe marki Kellfri są dostępne w zakresie od 3,4m do 6,3m zasięgu. Wszystkie podnośniki mają przegubowe ramię, które pozwala na znaczny  
udźwig w poziomym położeniu. Siłowniki zamontowane są w optymalnej pozycji. Przewody hydrauliczne zabezpieczone są przed uszkodzeniami. W GL53 i GL63 
obrotnica z hamulcem występuje w standardzie, a wyciągarka występuje  w standardzie w modelach GL53 i GL63.

NR. ART. 21-GL36 21-GL47 21-GL53 21-GLP57 21-GL63

Zasięg ramienia 3600 mm 4700 mm 5300 mm 6300 mm 6300 mm

Udźwig przy wysięgu maksymalnym 175 kg 300 kg 400 kg 300 kg 300 kg

Siłowniki  obrotnicy ramienia 2 sztuki 4 sztuki 4 sztuki 4 sztuki 4 szt

Chwytak (szerokość) 700 mm 1000 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Powierzchnia chwytna 0,08 m2 0,18 m2 0,21 m2 0,21 m2 18 Mpa

Hamulec wahadłowy pomiędzy ramieniem  
a obrotnicą - Standard Standard Standard Standard

Obrotnica pełnoobrotowa Standard Standard Standard Standard Standard

Ciśnienie w systemie - 17 Mpa 18 Mpa 19 Mpa -

Zawór 2-dzwigniowy - Standard - Standard Standard

Zawór wielodźwigniowy Standard - Standard - Standard

Wyciągarka - - Standard Standard Standard

Masa 245 kg 600 kg 1280 kg 1320 kg -

Ładowarki chwytakowe

NR. ART. 21-SV27
Szerokość całkowita 1330 mm 
Zasięg 2,7 m 
Udźwig 200 kg przy 2,7 m
Koła 205/65 R15 
Ciśnienie w systemie 16 Mpa 
Ilość kłonic 8 sztuk
Podpory hydrauliczne Standard 
Hak kulowy 50 mm
Obrotnica tak, pełnoobrotowa
Zawór bezpieczeństwa Standard
Szerokość ładunku dół 630 mm 
Szerokość ładunku góra 1000 mm 
Prześwit pod ramą 300 mm 
Ciężar 640 kg 
Ładowność 2700 kg
Silnik do układu hydraulicznego 6,5 KM

Przyczepa leśna SV27 firmy Kellfri jest wyposażona w podpory hydrauliczne, podwójną ramę i nisko umieszczoną wieżę obrotową, które sprawiają, że przyczepa 
zachowuje się stabilnie zarówno podczas załadunku, jak i podczas jazdy po lesie. Żuraw jest obsługiwany za pośrednictwem własnego agregatu z dźwigniami. 
Udźwig: 200 kg przy wysięgu 2,7 m. Przyczepa leśna SV27 firmy Kellfri zapewnia bezproblemową eksploatację na gruntach o niskiej nośności, a także na obszarach 
wrażliwych ekosystemów. Urządzenie w minimalny sposób oddziałuje na grunt, a ponadto może być wykorzystywane przez cały rok, niezależnie od pogody. Las jest 
teraz jeszcze bardziej dostępny dzięki przyczepie SV27 firmy Kellfri.

Przyczepa leśna SV27
Kompletna przyczepa leśna z własnym agregatem hydraulicznym!
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8 Przyczepy leśne/akcesoria

Harwester

Układ hydrauliczny zasilany z traktora
Kompletny układ hydrauliczny do poruszania żurawiem/agregatem itp. Montowany w znajdującym się z tyłu ciągnika ot-
worze pod rozdzielacz hydrauliczny. Zbiornik montuje się np. na przyczepie, a wszystkie podstawowe, wymagane przyłącza 
wchodzą w skład zestawu węży. 75-litrowy zbiornik w komplecie z filtrem powrotnym, zamknięciem zbiornika i wziernikiem. 
Przy wysokim przepływie w systemie wytwarza się ciepło. Zestaw dostarczany w postaci niezmontowanej.

NR. ART. 21-STM400

Maks. średnica (cięcie) 400 mm
Długość skoku siłownika 1000 mm

Maks. średnica (cięcie gałęzi) 350 mm
Silnik łańcucha piły Parker F11
Prowadnica 16” 
Łańcuch .404

Długość 2480/3480 mm
Szer. x wys. 840 x 1350 mm
Szer. x wys. (wraz z nogami) 1150 x 1670 mm
Zalec. przepływ oleju 50-60 l/min

NR. ART. 21-HP8080

Pojemność zbiornika 75 l
Przekładnia 20 kW

Pompa Gr3 42cc

Przepływ przy PTO 540 86 l/min
Przepływ przy PTO 350 56 l/min

Wciągarka do zrywki drewna
NR. ART. 21-LUW50

Nośność 5000 kg
Linka stalowa 42 m, 13 mm
Prędkość wciągania 0,5-1,3 m/s
Dł. x szer. x wys. 1650 x 1398 x 590 mm
Masa 339 kg
Dolne koło pasowe prowadzące Standard
Czuwak Standard
Montaż na trzypunktowym układzie zawieszenia Kat. 2
Zalec. minimalna moc ciągnika 40 KM
Wysokość (dolne/górne koło pasowe napinające) 700/1450 mm

Wciągarki do zrywki drewna firmy Kellfri są zapro-
jektowane do eksploatacji w trudnych warunkach. 
To urządzenia, które sprawdzają się idealnie przy 
bardziej wymagających zadaniach.  Wciągarki do 
zrywki drewna firmy Kellfri umożliwiają prowadzenie 
gospodarki leśnej nawet w trudniejszym terenie. 
Wciągarka z hamulcem bębnowym. Regulowany 
dolny wielokrążek  Mechaniczna blokada koła 
zębatego. WOM standardowo w zestawie.

Harwester połączony z przyczepą leśną Kellfri, z przegubowym układem kierowniczym i zewnętrznie napędzanym z ciągnika układem hydraulicznym to zestaw bezkonkurencyjny pod 
względem ceny i jakości. Harwester Kellfri może współpracować także z większością dostępnych na rynku żurawi, ciągników i przyczep leśnych wyposażonych w ramę centralną.Przy 
niewielkiej sile hydraulicznej uzyskuje się wysoką siłę przycinania, stół tnący obraca się o 220° , co pozwala na wygodną obróbkę z obu stron, a regulowany nacisk ostrza, silnik tnący 
o dobrze dobranych parametrach, zabezpieczony układ hydrauliczny oraz wytrzymała konstrukcja i sprawdzona technologia gwarantują bezproblemową eksploatację. 

Maksymalna rentowność dzięki przeprowadzaniu szybkiej i elastycznej wycinki oraz trzebieży w dogodnym momencie. (Możliwość dostosowania do warunków pogodowych, 
zmieniających się cen i stanu lasu).  Długość cięcia wynosi jeden metr, co stanowi miarę długości zarówno w przypadku papierówki, jak i standardowego drewna. Łatwo zniwelować 
tę różnicę poprzez przycinanie standardowego drewna blisko maszyny, a papierówki na pełnym wysuwie. Drewno gromadzi się w strefie żurawia, a gałęzie na drodze dojazdowej, co 
ułatwia pracę forwarderem i chroni otaczające drzewa przed uszkodzeniem korzeni. Dostarczane urządzenie jest zmontowane, z olejem w układzie, po rozruchu próbnym.

24 500 zł

6 190 zł

6 690 zł
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21-KGS50

Przyczepy leśne/akcesoria

Chwytak do gałęzi bazujący na chwytaku standardowym KG-21, 
rozpiętość ramion 125 cm, powierzchnia chwytna 0,21 m³. 
Brak wsporników szczytowych, wzmocnione palce (+35 kg) i 
drążek poprzeczny oraz dobrze zabezpieczony układ hydrau-
liczny sprawiają, że KGR-21 to chwytak do gałęzi w naprawdę 

Od chwytaka do łyżki chwytakowej – akcesoria łyżkowe Kellfri. Łyżka chwytakowa umożliwia 
poszerzenie obszaru zastosowań żurawia o oczyszczanie rowów i prace z ziemią, zbożem 
lub żwirem. Wykonana z mocnej blachy stalowej, łatwa w montażu i pojemna.

Chwytaki do drewna Kellfri są dostępne w trzech rozmiarach i skonstruowane z myślą o przenos-
zeniu okrągłych pni w trudnym terenie. Szczelnie zamykające się ramiona, zabezpieczony drążek 
poprzeczny, siłownik, wąż i przyłącza.

NR. ART. 21-KGR21
Siłownik o podwójnym działaniu 70/40-300
Mocowanie obrotnicy 50 mm
Max szerokość rozwarcia 1250 mm
Powierzchnia chwytna 0,21 m²
Masa 109 kg

Chwytak do gałęzi

Chwytak

NR. ART. 21-KG08 21-KG18 21-KG21

Siłownik o podwójnym działaniu 40/20-200 40/25-200 70/40-300

Mocowanie obrotnicy 40 mm 50 mm 50 mm

Max. rozwarcie 700 mm 1000 mm 1250 mm

Powierzchnia chwytna 0,08 m² 0,18 m² 0,21 m²

Masa 27 kg 51 kg 75 kg

Szufla do chwytaka

Równoległe wsporniki  w obudowie 
chwytaka zabezpieczają pracę siłownika

NR. ART. 21-KGS40 21-KGS50 21-KGS70

Objętość 36 l 110 l 167 l

Długość 198 + 160 mm 390 + 390 mm 390+ 390 mm

Szerokość 340 mm 500 mm 700 mm

Max szerokość otwarcia 700 mm 900 mm 1170 mm

Masa 19 kg 60 kg 75 kg

Dostosowany 21-KG08 21-KG18 21-KG21

NR. ART. 21-TK15F 21-TK18

Ciśnienie w układzie 170-220 bar 170-220 bar
Szerokość rozwarcia 650 mm 740 mm
Mocowanie obrotnicy 50 mm 50 mm
Max szerokość cięcia: pnie do 150 mm do 180 mm
Masa 132 kg 195 kg

Głowica ścinkowa
21-TK18: Mocna głowica ścinająca, którą można łatwo przekształcić w zwykły 
chwytak do załadunku i rozładunku. Ruchome wymienne ostrze przystosowane 
do ciężkich prac oraz regulowany przepływ hydrauliczny.

21-TK15: Głowica ścinająca ze stałym ostrzem – wydajna, lekka i szybka – 
świetnie poradzi sobie z krzewami i kępami zarośli.
 
Głowice są wyposażone w czop przyłączeniowy 50 mm do zamontowania na 
obrotnicy, a obsługuje się je poprzez zwykłą funkcję otwierania/zamykania.

21-TK15F

21-TK18

Obrotnica
NR. ART. 21-KR03   21-KR07  
Max obciążenie osi 970 kg 1900 kg
Moment obrotowy przy 
15 MPa 270 NM 655 NM

Max ciśnienie podczas pracy 20 MPa 20 MPa
Górny punkt mocowania 60 mm 60 mm
Górne mocowanie 25 mm ø 25 mm ø
Dolny punkt mocowania 39,5 mm 49,5 mm
Dolne mocowanie 20 mm ø 25 mm ø
Złączki rur 1/4”  3/8”  
Najmniejszy zalecany 
przepływ oleju 10 l/min 20 l/min

Masa 13 kg 17 kg

4 990 zł

1 390 zł

1 090 zł

1 090 zł
2 190 zł

1 890 zł950 zł

650 zł

950 zł

990 zł

6 590 zł

korzystnej cenie. Doskonałe narzędzie ułatwiające pracę 
z grubymi i drobnymi gałęziami bez zanieczyszczania 
materiału ziemią lub kamieniami.
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10 Przyczepy leśne/akcesoria

Maks. przepływ  60 l/min  
Ciśnienie w układzie 19 MPa   Masa 12 kg  
Podłączenia do węża ciśnieniowego i powrotnego ½””
El. wł./wył.  4+4 sekcje
Funkcje żurawia, złącze 3/8”

Lekki zestaw zaworów
Podnośnik rozdzielacza

Rura o mocnej konstrukcji do do sadzenia drzew. Z podwójnymi 
uchwytami i regulacją głębokości w 5 pozycjach od 11 do 19 cm.

NR. ART. 21-PR51 21-PR63 21-PR71

Średnica wewnętrzna 51 mm 63 mm 71 mm
Długość 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Masa 5 kg 5,5 kg 6 kg

Rura do sadzenia 

Długość 1740–2640 mm
Maks. ładowność 50 kg Masa 13 kg

Podnośnik rozdzielacza Kellfri ułatwia 
podłączanie i odłączanie przyczepy 
leśnej. Podnosząc i opuszczając blok 
zaworowy i węże hydrauliczne przy 
użyciu podnośnika, przekonasz się, że 
nic nie będzie zbyt ciężkie ani trudne do 
podniesienia.

21-VL

21-LVP4

199 zł 219 zł

440 zł

239 zł

8 990 zł

3 790 zł 3 190 zł

2 790 zł

Zdalnie sterowana 
wciągarka hydraulicz-
na o sile udźwigu 
1000 kg

Kompletna wciągarka 
o udźwigu 1400 kg

21-KW1000 21-KW1400

Kompletna wciągarka hydrauliczna z napędem 
bezpośrednim do mniejszych żurawi leśnych. Siła 
udźwigu 1000 kg, linka 17 m / 5 mm z zamontowanym 
hakiem. W zestawie z zaciskami do wciągarek i bloków 
linowych, wężami hydraulicznymi, blokiem zaworowym 
i systemem zdalnego sterowania. System zdalnego 
sterowania szwedzkiej produkcji do codziennego użytku 
w ciężkich warunkach i o zasięgu ok. 25 m.
Jako uzupełnienie żurawia w sytuacji, gdy do drewna jest 
utrudniony dostęp.

Ta wciągarka pasuje doskonale do przyczepy 
ATV 21-SV36 marki Kellfri i innych żurawi dostępnych na 
rynku. Zawór nie jest przystosowany do układu ciśnienia 
stałego typu John Deere.

Kompletna wciągarka hydrauliczna napędzana kołem 
zębatym, do żurawi leśnych albo wciągarki do zrywki 
drewna. Siła udźwigu 1400 kg, linka 36 m / 6 mm 
z zamontowanym hakiem i mocną osłoną złączy 
hydraulicznych. Dostarczana z mocowaniem spawanym 
do wciągarki i bloku linowego, wężami hydraulicznymi 
i ręcznym zaworem hydraulicznym, system zdalnego 
sterowania do kupienia osobno.

Jako uzupełnienie żurawia w sytuacji, gdy do drewna jest 
utrudniony dostęp.

Akcesoria: zdalne sterowanie 21-RV
Oś mocowania wciągarki ma średnicę 50 mm
Wymiary mocowania bloku linowego: 60 x 60 mm
Zawór nie jest przystosowany do układu ciśnienia stałego 
typu John Deere.
Można dokonać samodzielnych modyfikacji.

Zdalne sterowanie z silnym sygnałem o zasięgu do 50 
m, szwedzkie wzornictwo, nadaje się do codziennego 
stosowania w trudnych warunkach. System zdalnego 
sterowania sprawia, że wciąganie staje się bardziej 
efektywne i bezpieczniejsze. Udoskonal swoją wciągarkę 
i oszczędź sobie chodzenia między drewnem a zaworem 
sterowania, sprawnie pokonuj przeszkody na drodze 
drewna i stój w bezpiecznym miejscu. Dostarczane z 
panelem sterującym, blokiem zaworowym i odbiornikiem 
ze złączami elektrycznymi.

Zdalne sterowanie do 
wciągarki hydraulicznej

21-RV
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11Przyczepy leśne/akcesoria

Maks. przepływ  60 l/min  
Ciśnienie w układzie 19 MPa   Masa 12 kg  
Podłączenia do węża ciśnieniowego i powrotnego ½””
El. wł./wył.  4+4 sekcje
Funkcje żurawia, złącze 3/8”

399 zł

8 950 zł

Zdalne sterowanie do 
wciągarki hydraulicznej

13-KW110

Piła spalinowa benzynowa 1,7 kW
Mocna i poręczna piła silnikowa z silnikiem 1,7 kW. 
W komplecie z ostrzem 16” i osłoną łańcucha.

Podział łańcucha 325   Silnik 45 cm3 1,7 kW/2,3 KM 
Zbiornik oleju 280 ml    Długość prowadnicy 15’’ 
Masa 6,5 kg    Pojemność zbiornika na paliwo 0,56 l

Piła taśmowa z silnikiem spalinowym i szynami. Do prac leśnych lub stolarskich na budowie.
Praktyczna piła taśmowa z łatwo zestawianymi sekcjami szynowymi pozwalającymi uzyskać żądaną 
długość materiału, wyposażona w hak do przytrzymywania drewna.
Chłodzona wodą, trwała piła taśmowa, z prowadzeniem taśmy tnącej na łożyskach, łatwa w 
serwisowaniu, z zabezpieczoną konstrukcją. Mocny silnik z odbiorem mocy przez pas, możliwość 
ustawienia grubości drewna w milimetrach. Korzystając z poziomicy, za pomocą regulowanych nóżek 
wypoziomować piłę taśmową – stanie się urządzeniem o dużej dokładności umożliwiającym docina-
nie odpowiednio do potrzeb wysokiej jakości drewna konstrukcyjnego.

Piła

NR. ART. 21-SV500B 

Dł. x Szer. x Wys. 3970 x 1800 x 1570 mm

Maks. średnica pni 508 mm

Taśma tnąca 12” x 11/4” x 0,035” x 1,1” 

Długość taśmy tnącej 3657 mm

Prędkość taśmy tnącej 16,65 m/s

Silnik 9 KM

Piła taśmowa z silnikiem spalinowym i szynami!

21-SVER Przedłużenie szyn do piły  Długość 2000 mm   1 350 zł

Części podlegające zużyciu:
R13-KW110.002 Łańcuch tnący do piły mechanicznej, 16”    60 zł

R13-KW110.003 Prowadnica do piły mechanicznej, 16”         64 zł
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Urządzenia do 
obróbki drewna
Drewno pochodzące z polskich lasów jest odnawialnym i niewyczerpanym źródłem energii. Problemem jest jednak to, 
że surowiec musi być najpierw poddawany obróbce i składowany, co wcześniej było bardzo pracochłonne. Firma Kellfri 
opracowała dobrze dopasowany program przystępnych cenowo produktów, które eliminują niewdzięczne prace.

Kombajny do drewna, które przecinają, łupią i transportują pnie. Maszyny do drewna opałowego o dużej wydajności łupią 
pnie na małe i duże kawałki. Rębaki, od małych maszyn z podawaniem ręcznym do dużych wykorzystujących żurawie, worki, 
transportery oraz stoły podające oszczędzające nakład pracy. A wszystko to jest czynione po to, aby w bezpieczny sposób 
czerpać przyjemność z pracy przyjaznej dla środowiska i samowystarczalności lub aby utrzymanie gospodarstwa z wykor-
zystaniem produktów firmy Kellfri stało się ekologicznym zajęciem w czasie wolnym.
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1313Urządzenia do obróbki drewna

Kombajn do drewna
Stabilne, mocne i przemyślane rozwiązania gwarantujące 
bezpieczeństwo, wysoką wydajność i proste sterowanie.

NR. ART. 13-VM350 13-VM360E

Długość 2700 mm 4000 mm

Szerokość taśmy 195 mm 240 mm

Max. śr. drewna 330 mm ø 360 mm ø

Długość wałka 150 - 530 mm 150 - 550 mm

Zapotrzebowanie na moc 16 amp 25 amp

Długość prowadnicy 15” 16”

Moc siłownika 5 ton 6 ton

Zalecany przepływ oleju 165 bar 165 bar

Przepływ oleju hydraulicznego 43 l/min 43 l/min

Masa 300 kg 888 kg

Napęd elektryczny  400 V 400 V 

Hydrauliczne opuszczanie prowadnicy Standard Standard

Taśma transportowa przy ładowarce Standard Standard

Hydrauliczne dźwignie Standard Standard

Ostrze 4 nożowe 4 i 6 nożowe

Hydrauliczna regulacja 
wysokości prowadnicy.

Hydrauliczne sterowanie 
funkcją cięcia i rąbania

Hydrauliczna regulacja 
wysokości zamocowania noża

Części podlegające zużyciu:
R13-VM360E.025 Łańcuch Oregon BPX 16”             147 zł

R13-VM360E.026 Prowadnica Oregon ProLite 15”    185 zł

27 200 zł18 600 zł

13-VM360E

13-VM360E

13-VM350

13-VM350

Hydrauliczny stół na bale
Stół na bale łatwo się agreguje za pomocą 2 przewodów hydraulicznych do maszyny 
do drewna. SB220 ma w standardzie rolki hydrauliczne, co czyni obsługę nawet 
długich bali łatwą i szybką. Wydajność stołu wynosi około 4-6 m3/h. Ma zastosowanie 
do maszyny rąbiącej VM360E i do wszystkich maszyn do drewna, które mają dwa 
punkty mocowania hydraulicznego. Rolki ręczne dostarczane są w standardzie.

Długość 2,6 m  Szerokość (2 ustawienia) 1,75 m i 2,20 m
Wysokość 80-98 cm  Masa 177 kg  Udźwig 3000 kg

13-SB220 16-TGR835

2 990 zł 3 490 zł

dł. x szer. x wys. 1050 x 1000 x 715 mm  Maks. ładowność 1500 kg
Siłownik dwustronnego działania  80/10–220  Masa 185 kg

Hydrauliczny chwytak do drewna, o bardzo mocnej konstrukcji, przeznaczony do 
ładowaczy czołowych. Zaokrąglona część tylna w połączeniu z mocną łapą dociskową i 
siłownikiem hydraulicznym sprawiają, że pnie bez problemu wtaczają się do chwytaka. 
W zestawie wąż hydrauliczny z szybkozłączką męską i mocowaniem Euro lub Trima.

Chwytak do drewna

Model 360E o mocnej, stabilnej konstrukcji do intensywnej pracy, ze wszystkimi funkcjami umieszczonymi wygodnie na stanowisku operatora. Składane ostrze hydrauliczne, 
cięcie drewna do 36 cm średnicy oraz wyjście hydrauliczne do stołu podającego maksymalizują wydajność pracy. Solidny, zwrotny transporter do sprawnego napełniania worka lub 
taczki, bezpieczny w użytkowaniu dzięki osłonom ochronnym i wyłączaniu awaryjnemu.

Model 350 to wielofunkcyjny kombajn do drewna o wysokiej wydajności, sterowany łatwo za pomocą dźwigni, wyposażony w solidny transporter i o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa. Zapewniający mobilność zaczep kulowy 50 mm, solidne opony i pięć stóp podporowych tworzy stabilną i elastyczną maszynę, do tego wyjście hydrauliczne do 
stołu podającego dla osiągnięcia maksymalnych efektów.

Obie maszyny mają napęd elektrohydrauliczny i osłonięte części ruchome, co zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza zużycie, a także osłony ochronne z wyłącznikiem elektrycznym, 
który w razie potrzeby natychmiast wyłącza maszynę. Przemyślane, bezpieczne i o wysokiej wydajności.
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1414 Urządzenia do obróbki drewna

NR. ART. 13-KW340

Średnica cięcia 340 mm

Długość cięcia 600 mm

Siła nacisku 7 ton

Moc silnika   4 kW 

Obroty 1400 rpm

Bezpiecznik 16 amp

Zbiornik na olej hydrauliczny 35 l

Przepływ oleju 26 l/min

Piła elektryczna 2,2 kW

Długość prowadnicy 16”

Piła łańcuchowa 3,25

Koła 600-9

Hak 50 mm

Gniazdko trójfazowe Standard

Długość x szerokość x wysokość 3000 x 1100 x 1250 mm

Kombajn do drewna Kellfri to wydajne, bezpieczne, urządzenie z napędem elektrycznym do ciecia 
i łupania drewna, które radzi sobie z pniami o średnicy do 34 cm. Piła elektryczna zapewnia 
cichą, szybką pracę, a drewno jest łupane na 2 lub 4 części. Podnoszone i opuszczane ostrze 
2- i 4-działowe w standardzie. Kombajn do drewna jest standardowo wyposażony w gniazdko 
trójfazowe ze zmieniaczem faz, koła i głowicę do zaczepu kulowego 50 mm. Części podlegające zużyciu:

R13-KW109.001 Łańcuch do KW109, 16”         56 zł

R13-KW109.002 Prowadnica do KW109, 16”    64 zł

NR. ART. 13-KK200
Średnica cięcia 290 mm
Długość cięcia 200 - 680 mm
Nacisk 18 ton
Silnik elektryczny 5,5 KM, 380 V, 3 fazy
Silnik elektryczny 16 amp
Koła 4,80/4,00-8
Hak 50 mm
Długość stołu 2270 x 365 mm
Długość x szerokość 3000 x 1250 mm
Wysokość całkowita 2050 mm
Wysokość robocza 840 mm
Masa 373 kg

Maszyna do drewna opałowego KK200
Maszyna do drewna opałowego Kellfri KK200 to wydajne i 
ciche urządzenie, które jednocześnie tnie i łupie. Imponująca 
siła nacisku 18 ton radzi sobie z cięciem i łupaniem drewna 
o średnicy do 29 cm w zależności od rodzaju drewna. 
Duża klatka zabezpieczająca zarówno podczas podawania, 
jak i wyrzutu chroni przed uderzeniami i przypadkowym 
narażaniem ramion i rąk w strefie cięcia, a V-kształtny uchwyt 
zapewnia bezpieczną obróbkę ostatniego kawałka. Niski 
poziom hałasu i wygodna wysokość robocza gwarantują długi 
czas pracy bez odczuwania zmęczenia i zmniejszają ryzyko 
przeciążenia organizmu.

V-kształtny nóż kieruje pień lub pnie do środka w celu 
umożliwienia centralnego trafienia na kliny rozszczepiające 
zainstalowane po obu stronach noża. Pień jest po każdym 
odcięciu obracany o ćwierć obrotu, co umożliwia rozłupanie 
go na cztery części.

Stół maszyny jest wyposażony w kilka rolek, które ułatwiają 
podawanie, zmieniacz fazy we wtyku 16 A do szybkiej 
regulacji kolejności faz i zaczep kulowy 50 mm do łatwego 
przemieszczania maszyny.

7 990 zł

5 490 zł

Przewoźny kombajn do drewna KW340
Tnie i łupie drewno na opał!

NR. ART. 13-VT50 13-VT75

Długość robocza 5000 mm 7500 mm
Wlot dł. x szer. 350 x 600 mm 350 x 600 mm
Część transportowa 400 mm 400 mm
Szerokość taśmy 100 mm 100 mm
Przenośnik 13 szt 18 szt
Silnik elektryczny 0,75 KM 0,75 KM
Masa 70 kg 90 kg

Transporter drewna Kellfri, jest tak skonstruowany, by zapewniać łatwą obsługę, dużą wydajność i żywotność. Zastosowanie transpor-
tera ułatwia pracę oraz pozwala zaoszczędzić czas, a tym samym zwiększyć produktywność. Wykonany z blachy i napędzany silnikiem 
umieszczonym w swojej górnej części. Takie usytuowanie silnika chroni go przed uszkodzeniami oraz opiłkami i trocinami, które 
zbierają się w dolnej części transportera. Transporter został wyposażony w zmieniacz faz, który pozwala na szybką zmianę kierunku 
ruchu taśmy. Naprężanie taśmy transportującej odbywa się szybko i łatwo dzięki uchwytowi do naprężania. Taśma transportująca ma 
chropowatą powierzchnię które ciągną drewno, co zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji. Dostarczany standardowo z kołami i 
zmieniaczem faz.

Transporter drewna

VT50
2 390 zł 2 490 zł
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1515Urządzenia do obróbki drewna

NR. ART. 13-KW340

Średnica cięcia 340 mm

Długość cięcia 600 mm

Siła nacisku 7 ton

Moc silnika   4 kW 

Obroty 1400 rpm

Bezpiecznik 16 amp

Zbiornik na olej hydrauliczny 35 l

Przepływ oleju 26 l/min

Piła elektryczna 2,2 kW

Długość prowadnicy 16”

Piła łańcuchowa 3,25

Koła 600-9

Hak 50 mm

Gniazdko trójfazowe Standard

Długość x szerokość x wysokość 3000 x 1100 x 1250 mm

Łuparki

NR. ART. 13-HK777 13-HK1100

Maks. długość cięcia, regulowana 400-700 mm 400-1100 mm

Siła nacisku 7 ton 7 ton

Moc 4 KM 4 KM

Wysokość robocza 720 mm 720 mm

Masa 160 kg 180 kg

Stół odbierający Standard Standard

Nóż 4-dzielny Standard Standard

Wtyczka ze zmieniaczem faz Standard Standard

W pełni hydrauliczna, zasilana elektrycznie łuparka firmy Kellfri, to solidnie skonstruo-
wane urządzenie o sile nacisku do 7 ton. Została zaprojektowana w sposób, który za-
pewnia łatwe i mocne łupanie drewna w każdych warunkach.  Łuparkę obsługuje się 
oburącz, na wygodnej wysokości roboczej wynoszącej 80 cm. Płyta dociskowa biegnie 
w prowadnicy, a nóż czterodzielny można ustawić na jednej z dwóch wysokości. 
Prędkość łupania wynosi 1 dm/sekundę z podwójną prędkością powrotową. Regulo-
wana długość cięcia do 70 cm. Zbiornik oleju znajduje się nad pompą olejową, co 
pozwala wyeliminować zakłócenia pracy maszyny. Łatwe do przemieszczanie dzięki 
kółkom. Łuparka jest standardowo wyposażona w nóż czterodzielny, stół odbierający, 
zmieniacz faz i zatrzymywanie awaryjne. Dostarczana ze zbiornikiem napełnionym 
olejem hydraulicznym. 

3 450 zł 3 650 zł

Zasilana elektrycznie łuparka Kellfri, to solidnie skonstruowane urządzenie o sile 
nacisku do 8 ton. Została zaprojektowana w sposób, który zapewnia łatwe i mocne 
łupanie drewna w każdych warunkach. Łuparkę obsługuje się oburącz, z regulowaną 
długością cięcia do 52 cm. Zbiornik oleju znajduje się nad pompą olejową, co pozwala 
wyeliminować zakłócenia pracy maszyny. Łatwe do przemieszczanie dzięki kółkom. 
Dostarczana ze zbiornikiem napełnionym olejem hydraulicznym.

Łuparka

Maks. długość cięcia, regulowana 520 mm
Siła nacisku 8 ton  Moc 3 KM
Wysokość robocza 640 mm  Masa 90 kg

13-HK520

2 150 zł

13-HK777

13-HK1100

Łuparka traktorowa
Łuparka traktorowa Kellfri dostępna jest w 2 modelach. Oba modele mają 
sprawdzoną konstrukcje, która bazuje na długiej i mocnej ramie centralnej. 
Łuparkę agreguje się do traktora za pomocą mocowania trójpunktowego i 
przewodów hydraulicznych do podwójnego gniazda hydrauliczego. Długość 
łupania jest regulowana bezstopniowo na suwnicy. Aby nie powstawały  
boczne naciski siłownik tnący pracuje w płaszczyźnie ramy.

NR. ART. 13-VK700 13-VK1100

Długość łupania 300 - 700 mm 300 - 1100 mm

Siła nacisku 7 ton 7 ton

Wysokość robocza 720 mm 720 mm

Szerokość 960 mm 960 mm

Długość 1900 mm 2730 mm

Wysokość całkowita 1390 mm 1390 mm

Masa 144 kg 168 kg

Ostrze 4 dzielne Standard Standard

Stół zbierający Standard Standard

2 090 zł 2 490 zł
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1616 Urządzenia do obróbki drewna

Rozdrabnia odpady drzewne, drewno małowymiarowe, gałęzie i konary w celu ich 
wykorzystania jako opał, wyściółkę ogrodową, podkład pod ścieżki biegowe, kompost 
itp. Prosta i wytrzymała konstrukcja bez paska klinowego, co zapewnia bezproblemową 
eksploatację. Rębak zawiesza się na trzypunktowym układzie zawieszenia traktora. 
Możliwość obracania części wylotowej. Rąbie drewno o średnicy wynoszącej maks. 100 
mm oraz krzewy do 250 mm. Maszyna jest dostarczana w standardzie wraz z wałem 
odbioru mocy. 

Rębak 200 firmy Kellfri do drewna o średnicy do 20 cm, z ciężką tarczą tnącą i 
hydraulicznymi wałkami podającymi, pięcioma nożami i łamaczem gałęzi.
Regulowana prędkość podawania i wałki podające (obracające się również do 
tyłu), głęboki lej do bezpiecznego podawania.Regulowana rura wyrzutnika i kąt do 
równego rozprowadzania lub precyzyjnego ładowania przyczepy. Węże hydrauliczne 
dopływowe i powrotne ze złączami męskimi ½” do trzypunktowego układu zawies-
zenia i wału odbioru mocy.

Rębak Kellfri z silnikiem spalinowym 6,5 KM, rozdrabnia 
chrust i gałęzie do 50 mm. Łatwy w obsłudze i załadunku 
rębak, tnący na małe kawałki. Posiada dwie możliwości 
ładowania, większy lejek do chrustu i boczny na duże gałęzie. 
Bęben obrotowy z 2 nożami tnącymi i 1 nożem oporowym 
ułatwia sprawne wprowadzanie drewna do urządzenia. 
Z boku wyrzutnik z workiem zbierającym o pojemności 40 l. 
Gumowe koła balonowe i cięgło z dyszlem widłowym.

NR. ART. 13-WC10 13-WC15H 13-WC20H 13-WC22H

Dł. x Szer. x Wys.  1016 x 1067 x 1524 mm 1000 x 1290 x 2000 mm 1676 x 1727 x 2280 mm 2800 x 1600 x 3000 mm
Maks. Ø drewna 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Tarcza tnąca 635 mm 762 mm 914 mm 1000 mm
Podawanie Ręczne 2 wałki napędzane hydraulicznie 2 wałki napędzane hydraulicznie 2 wałki napędzane hydraulicznie
Obroty 540/1000 obr./min 540/1000 obr./min 540/1000 obr./min 540/1000 obr./min
Napęd Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni Bezpośredni
Zapotrzebowanie 30-45 KM 40-90 KM 60-100 KM 80-120 KM
Masa 190 kg 430 kg 625 kg 855 kg

NR. ART. 13-WC05
Dł. x Szer. x Wys.  1400 x 900 x 1300 mm
Maks. średnica drewna 50 mm
Silnik 6,5 KM, rozrusznik szarpanka
Podawanie Ręczne
Koła Gumowe balonowe ø 10” 
Masa 70 kg

Rębak 100 mm

Rębak 200 mm

13-WC10

13-WC20H 13-WC20H

13-WC15H

Tył 150 firmy Kellfri ma solidną i wytrzymałą tarczę tnącą. W wydajny sposób 
rozdrabnia odpady drzewne, drewno małowymiarowe, gałęzie i konary, a także grubsze 
kloce do 15 cm średnicy. Lej podający i możliwość regulacji prędkości podawania w 
standardzie. W razie potrzeby dwa wałki podające mogą się obracać także do tyłu. 
Wysoka prędkość obrotowa gwarantuje najlepsze rezultaty. Swobodna regulacja rury 
wyrzutnika o 360°.  Rębak zawiesza się na trzypunktowym układzie zawieszenia 
traktora (typ 2). Urządzenie jest dostarczane wraz z wałem odbioru mocy.

Rębak 150 mm

Rębak 220 firmy Kellfri ma podwójną, solidną i wytrzymałą tarczę tnącą. Lej 
podający i możliwość regulacji prędkości podawania w standardzie. W razie 
potrzeby dwa wałki podające mogą się obracać także do tyłu. Wysoka prędkość 
obrotowa gwarantuje maksymalną jakość rozdrobnionego drewna. Swobodna 
regulacja rury wyrzutnika o 360°.  Rębak zawiesza się na trzypunktowym układzie 
zawieszenia traktora (typ 2). Urządzenie jest dostarczane wraz z wałem odbioru 
mocy.

Rębak 220 mm

5 350 zł 12 700 zł 15 400 zł 29 400 zł Adapter do żurawia i łuparki    5 490 zł

Rębak spalinowy 

Akcesoria WC22H: 13-KAWC22H

2 090 zł
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1717Urządzenia do obróbki drewna

Dł. x Szer. x Wys. 1250 x 1300 x 1550 mm
Ładowność 1000 kg   Pojemność 1,5 m3

 

13-VSS

13-VS1500 Worek na drewno  1,5 m3

13-VS1000 Worek na drewno  1,0 m3

13-VS1500 Worek na drewno 1,5 m3 otwierane dno

890 zł

Dzięki solidnym i praktycznym workom firmy Kellfri można teraz przechowywać 
drewno w sposób, który nie wymaga dużej ilości miejsca. Worki nadają się do 
powtórnego wykorzystania. Worek VS1500 jest wyposażony w cztery zaczepy na 
górze i cztery zaczepy na dole, które służą do opróżniania. Worek VS1500DS ma 
cztery zaczepy i otwierane podwójne dno. W obu modelach dwie strony worka 
są wykonane z białego, przepuszczającego powietrze materiału, natomiast dwie 
pozostałe strony — z siateczki, która umożliwia schnięcie drewna. Zabezpieczenie 
przed działaniem promieni UV.

Wymiary 1000 x 1000 x 1500 mm
Ładowność 1000 kg   
Pojemność 1,5 m3

 

Wymiary 1000 x 1000 x 1000 mm
Maks. last 1000 kg   
Pojemność 1,0 m3

 

L x B x H 1000 x 1000 x 1500 mm
Ładowność 1000 kg   
Pojemność 1,5 m3

 

Stojak pasujący do worka na drewno Kellfri 1,5 m³ . Solidna i przemyślana 
konstrukcja. Profile wygięte w kształt litery „U” umożliwiają łatwe przenos-
zenie worka przy użyciu podnośnika widłowego. Galwanizowana

Worek na opał 
Stojak do worka na drewno

35 zł/szt.

44 zł/szt.

52 zł/szt.
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Usuwanie śniegu i lodu
Walka ze śniegiem i gołoledzią. Odśnieżanie przy domu lub na budowie jest łatwiejsze i przyjemniejsze, jeżeli masz odpowiednie 
wyposażenie. Nieważne, czy wsiadasz do ciepłej kabiny traktora z radiem i oświetleniem czy zakładasz kombinezon i uruchamiasz 
pojazd ATV – uczucie dobrze wykonanej pracy jest takie samo. 

Asortyment zimowy Kellfri obejmuje obydwie te kategorie, ale niezależnie od modelu i rozmiaru, kupując sprzęt zimowy Kellfri, 
otrzymujesz sprawdzony produkt w korzystnej ofercie, z zadowoleniem wliczonym w cenę. 

Kellfri nie skróci zimy, ale uczyni ją bezpieczniejszą i przyjemniejszą.
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191919Usuwanie śniegu i lodu

Pługi

Pługi

Pługi Pługi
37-210SH 37-230SH 37-250SH

Pługi
37-27070SHCC37-25063SHC

Końcówka ścieralna do pługa lemieszowego

R37-SH25063SVE

R37-SHT25063SVE

R37-SH27070SVE

R37-SS270SVE

Końcówka ścieralna hartowana płaska 
wraz ze śrubami do 37-25063S

1 019 zł

Końcówka ścieralna hartowana zębata 
ze śrubami do 37-25063S 1 239 zł

Końcówka ścieralna hartowana płaska 
ze śrubami do 37-27070S 1 014 zł

Końcówka ścieralna hartowana płaska/
zębata wraz ze śrubami do 37-27070s 1 323 zł

3 990 zł 6 190 zł1 390 zł 2 190 zł 2 890 zł

NR. ART. 37-210SH 37-230SH 37-250SH 37-25063SHC 37-27070SHCC

Szerokość robocza 2000 mm 2300 mm 2500 mm 2500 mm 2700 mm

Wysokość ostrza 480 mm 500 mm 520 mm 630 mm 700 mm

Masa 162 kg 249 kg 402 kg 430 kg 521 kg

Skrętne ramię - - Mechaniczny  Hydrauliczny Hydrauliczny

Skrętny pług Mechaniczny  Mechaniczny  Mechaniczny  Hydrauliczny Hydrauliczny

Skrzydło poszerzające 300 mm 450 mm - - -

Koła Standard Standard Standard Standard Standard

Hydraulcylinder - - - 1 szt, pług 2 szt, ramię i pług

Końcówka ścieralna Standard Standard Standard Standard Gładka/Ze śrubą

Mocowanie 3 punktowe Kat 1 Kat 1 i 2 Kat  2 Kat 2 Kat 2

Pług lemieszowy o całkowitej szerokości roboczej 
wynoszącej 2,45 m łącznie ze skrzydłem poszerzającym, 
które spycha śnieg w głąb rowu. Skrzydło można łatwo 
zdemontować do innych prac, takich jak np. wyrównywanie 
dróg żwirowych, podwórzy itp. Możliwość ustawienia ostrza 
w trzech różnych położeniach do pracy do przodu i trzech 
do pracy do tyłu. Ostrze obrotowe na 180°.  Koła pod-
porowe można łatwo zamontować . Pług jest dostarczany 
ze skrzydłem poszerzającym, stopą podporową, kołami 
podporowymi i przetyczkami do ramion podnoszących.

Pług Kellfri 230S ma duże ostrze średniej klasy, o 
solidnej konstrukcji, a jego całkowita szerokość robocza 
wynosi 2,75 m łącznie ze skrzydłem poszerzającym, 
które pomaga spychać śnieg w głąb rowu. Skrzydło 
poszerzające można łatwo zdemontować i zamontować 
do różnych prac,takich jak np. wyrównywanie dróg 
żwirowych, podwórzy itp. Możliwość ustawienia ostrza 
w pięciu różnych położeniach. Swobodny obrót ostrza o 
360 stopi. Dzięki temu pług może pracować zarówno do 
przodu, jak i do tyłu.Ostrze jest wyposażone w wymienne 
końcówki ścieralne, skrzydło poszerzające, koła pod-
porowe oraz przetyczki do ramion podnoszących.

Pług lemieszowy 2,5 metra. Mocne ramię, regulowa-
ne w pięciu pozycjach, umożliwia zepchnięcie starego 
śniegu w głąb rowu, by zrobić miejsce dla nowego. 
Ostrze obrotowe na 180°.  Funkcja ta zapewnia 
również bezpieczną pracę podczas wyrównywania 
dróg żwirowych, ponieważ nie trzeba wjeżdżać 
na krawędź rowu, aby zgarnąć z niej żwir. Ten 
wytrzymały pług jest przeznaczony dla użytkowników 
mających nieco wyższe wymagania odnośnie mocy 
i elastyczności. Wyposażony w wymienne końcówki, 
stopę podporową, koła podporowe oraz przetyczki do 
ramion podnoszących.

Pług lemieszowy 2,5 metra klasy wyższej. Mocne ramię, regulowane w pięciu 
pozycjach, umożliwia zepchnięcie śniegu w głąb rowu. Funkcja ta zapewnia również 
bezpieczną pracę podczas wyrównywania dróg żwirowych.Siłowniki hydrauliczne 
pługu lemieszowego pozwalają zmienić kąt ustawienia lemieszy lub odwrócić je do 
jazdy tyłem.Ostrze obrotowe na 180. 

Koła podporowe można łatwo zamontować i bezstopniowo wyregulować ich wysokość 
przy pomocy ściągacza śrubowego, co umożliwia dobranie odpowiedniego kąta 
pracy i wysokości roboczej.Wyposażony w wymienne końcówki, stopę podporową, 
koła podporowe, siłownik hydrauliczny, węże hydrauliczne oraz przetyczki do ramion 
podnoszących.

Pług lemieszowy 2,7 metra klasy najwyższej. Najbardziej efektywne urządzenie 
do odśnieżania dróg! Zaspokaja potrzeby użytkowników mających nieco wyższe 
oczekiwania wobec maszyn. Ostrze jest podwójnie łamane i wyposażone w mocne 
ramię, regulowane hydraulicznie w płaszczyźnie bocznej. Ramię pługu reguluje się z 
kabiny operatora. 

Za pomocą siłowników można łatwo zmienić kąt roboczy pługu lub obrócić go 
do jazdy do tyłu.Ostrze obrotowe na 180°. Wyposażony w wymienną końcówkę 
ścieralną, która jest obustronna i można używać strony płaskiej lub zębatej. Nóżka 
podporowa, koła podporowe, siłowniki hydrauliczne, węże hydrauliczne i przetyczki 
do ramion podnoszących.
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NR. ART. 37-VP175 37-VP250 37-VP280

Szerokość robocza 1640 – 1750 mm 2200 – 2500 mm 2200 – 2800 mm

Masa 251 kg 485 kg 530 kg

Końcówka ścieralna Element stalowy Element gumowy Element gumowy

Mocowanie 3 punktowe kat 1 kat 2 kat 2

Pługi do rozbijania śniegu Kellfri o mocnej i solidnej konstrukcji mogą pracować w pięciu różnych trybach (Y, V, ukosem w lewo i w prawo oraz na wprost), co czyni z nich wydajne 
urządzenia do wykonywania różnego rodzaju prac związanych z odśnieżaniem. Plugi do rozbijania śniegu są wyposażone w przełącznik elektryczny, dzięki któremu aby sterować 
skrzydłami pługa z kabiny operatora potrzebne jest jedynie gniazdo dwustronnego działania. Skrzydła pługów mają płozy pomocnicze i zamocowane na sprężynowych uchwytach 
klapy, które składają się podczas najeżdżania. Duże modele są wyposażone w gumowe zgarniacze, gwarantujące cichą pracę oraz efektywne usuwanie rozmokłego śniegu.
W zestawie z 3-punktowym zawieszeniem, złączami hydraulicznymi, wężami do zaworu elektrycznego i przełącznikiem.

Pług do rozbijania śniegu

Pług skośny SP150 firmy Kellfri montowany z przodu. Hydrauliczna regulacja boczna +15/–30°. 
Wyposażony w zawór upustowy i mocowanie Trima. Wymienna końcówka ścieralna. Pług skośny wymaga pod-
wójnego wyjścia hydraulicznego na ciągniku. W zestawie dwa węże hydrauliczne z szybkozłączką męską ½”.

Pług skośny SP250 firmy Kellfri montowany z przodu. Standardowo wyposażony w podwójne skrzydła 
boczne oraz stopki. Hydrauliczna regulacja boczna +15/-30°. Wyposażony w zawór upustowy i mocowanie 
Euro lub Trima. Wymienne końcówki ścieralne. Pług skośny wymaga podwójnego wyjścia hydraulicznego na 
ciągniku. W zestawie dwa węże hydrauliczne z szybkozłączką męską ½”.

NR. ART. 37-SP150E/T 37-SP250E/T
Szerokość robocza 1500 mm 2000 + 250 + 250 mm
Szerokość 1500 mm 2500 mm
Wysokość 550 mm 550 mm
Masa 235 kg 295 kg
Hydrauliczny skręt Standard Standard
Fäste Euro/Trima Euro/Trima

Pług skośny

SP250

SP150

Końcówka ścieralna i gumowe zgarniacze  
do pługów rozbijających

R37-VP175.V/H Końcówka ścieralna, prawa/lewa 407 zł
R37-VP250.V/H Zgarniacz gumowy 62 cm 423 zł
R37-VP280.V/H Zgarniacz gumowy 70 cm 451 zł
R37-VP250.012 Zestaw końcówek ścieralnych 967 zł
R37-VP280.016 Zestaw końcówek ścieralnych 1 019 zł

Końcówka ścieralna do pługa skośnego

R37-SP150.001 Końcówka ścieralna do pługa skośnego 150, ze śrubami 248 zł
R37-SP250.001 Końcówka ścieralna do  pługa skośnego 250, ze śrubami 447 zł

5 990 zł

3 490 zł2 690 zł

8 990 zł 9 990 zł

Odśnieżarka
Odśnieżarka Kellfri SF180 o szerokości roboczej 180 cm to 
model dla małych i średnich ciągników. Poprzecznie ułożony 
podajnik śrubowy zgarnia każdy rodzaj śniegu, nawet bardzo 
ubity i poprzez wyrzutnik kieruje go w wybranym kierunku. W 
zestawie wał odbioru mocy ze śrubą zrywalną.

990 zł

Pług odśnieżny do pojazdu ATV, łatwy montaż z przodu oznacza bez-
problemowe zdejmowanie/zakładanie pługu. Podwyższanie/obniżanie 
pługu odbywa się za pomocą wciągarki umieszczonej na pojeździe ATV 
(wciągarka nie znajduje się na wyposażeniu). Zwalniający mechanizm 
sprężynowy, stopki oraz wymienne końcówki ścieralne.

Szerokość robocza 1470 mm
Wysokość ostrza 460 mm  Masa 72 kg

Pług odśnieżny ATV
37-SBATV

NR. ART. 37-SF180
Szerokość robocza 1830 mm

Szerokość całkowita 1900 mm

Wysokość całkowita 1800 mm

Zapotrzebowanie na moc 18-40 KM

Obroty 540 obr./min

Masa 270 kg

Płozy pomocnicze Tak

Obrót wieży Ręczny 200 ° 

Mocowanie 3 punktowe kat. 1 i 2

4 700 zł
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NR. ART. 37-SSATV130
Szerokość robocza 1065 mm
Maks. głębokość śniegu 545 mm
Odległość wyrzutu do 15 m
Silnik 13 KM 377cc
Zbiornik paliwa 6 l, benzyna
Włączanie Elektryczne oraz ręczne
Wieża wyrzutnika Obracana ręcznie o 190° 
Ładowanie śniegu 2 - stopniowe 
Koło wyrzutnika Szybkoobrotowe

Śruba Uzębiona w celu maksymalnego 
rozkruszenia ubitego śniegu 

Płozy Standard
Masa 127 kg
Napęd Elektryczne sprzęgło cierne 
Śruby zrywalne Standard
Światło ostrzegawcze Standard

Odśnieżarka ATV

5 450 zł

Odśnieżarka Kellfri do pojazdu ATV/quada 
o szerokości roboczej 106 cm, posiada 
uzębioną śrubę, która rozkruszy nawet 
bardzo ubity śnieg, a następnie załaduje 
go do szybkoobrotowego wyrzutnika, 
wyrzucającego śnieg w wybranym kierunku 
na odległość do 15 m. Odśnieżarkę mon-
tuje się przy użyciu regulowanego dyszla 
przechodzącego pod urządzeniem do kuli 
haka holowniczego, z przodu opierającego 
się na własnych kołach. Wciągarka 
(nie wchodzi w skład zestawu) służy do 
podnoszenia i opuszczania odśnieżarki do 
odpowiedniej pozycji podczas użytkowania. 
W zestawie zaczep kulowy do złącza kulo-
wego 50 mm.

NR. ART. 32-S200C 32-S350C 32-S900C 32-S1250C

Szerokość robocza 1100 mm 1300 mm 1800 mm 2100 mm

Szerokość całkowita 1250 mm 1450 mm 2050 mm 2250 mm

Pojemność 200 l 350 l 900 l 1250 l

Napęd hydrauliczny Standard Standard Standard Standard

Docisk hydrauliczny Standard Standard Standard Standard

Bezstopniowy rozrzut Standard Standard Standard Standard

Mieszadło Standard Standard Standard Standard

Automatyczny załadunek Standard Standard Standard Standard

Sprężynowe klapy Standard Standard Standard Standard

Podpory 2 szt Standard Standard Standard Standard

Masa 222 kg 322 kg 497 kg 522 kg

4 190 zł 8 990 zł

5 990 zł

5 990 zł

7 990 zł

7 990 zł

Piaskarki

Piaskarki

Piaskarki Piaskarki

- Solidna konstrukcja

- Standardowo piaskarka wyposażona jest w cylinder hydrauliczny umożliwiający samozaładunek.

- Klapy dolne wyposażone są w sprężyny z regulowanym dociskiem, co gwarantuje bezpieczną eksploatację

- Bezstopniowa regulacja ilości rozrzucanego materiału zapewnia ekonomiczną eksploatację i dobre wyniki pracy

- Maszyna wyposażona jest w wał mieszadła, co zapobiega zbrylaniu się piasku

- Funkcja szybkiego opróżniania

32-S200

32-S1250

32-S350 32-S900

Szerokość robocza 1100 mm 
Szerokość całkowita 1250 mm  Pojemność 200 l 
Napęd hydrauliczny Bezstopniowy rozrzut  Mieszadło 
Sprężynowe klapy  Masa 200 kg

Szerokość robocza 1800 mm 
Szerokość całkowita 2050 mm  Pojemność 900 l 
Napęd hydrauliczny  Bezstopniowy rozrzut  Mieszadło 
Sprężynowe klapy  Masa 475 kg

Szerokość robocza 2100 mm 
Szerokość całkowita 2250 mm  Pojemność 1250 l 
Napęd hydrauliczny  Bezstopniowy rozrzut  Mieszadło 
Sprężynowe klapy  Masa 500 kg

Piaskarka do profesjonalnego użytku montowana na TUZ ciągnika. Maszyna wyposażona jest standardowo w 
układ samozaładowczy zawierający siłownik hydrauliczny oraz węże elastyczne, który umożliwia bezpośrednie 
załadowanie piasku z pryzmy. Mechanizm rozrzutu posiada napęd hydrauliczny wału rozrzucającego i mieszadła 
z bezstopniową regulacją obrotów, co zapewnia ekonomiczną eksploatację i uzyskiwanie dobrych rezultatów 
na wszystkich rodzajach podłoży. Klapy dolne wyposażone w sprężyny z regulowanym dociskiem umożliwiają 
rozrzucanie piasku o zróżnicowanej wielkości frakcji i niezakłóconą pracę. Solidna konstrukcja, przemyślane 
detale oraz różne szerokości robocze, a to wszystko za przystępną cenę.

4 190 zł

8 990 zł

Szerokość robocza 1300 mm 
Szerokość całkowita 1450 mm  Pojemność 350 l 
Napęd hydrauliczny  Bezstopniowy rozrzut  Mieszadło 
Sprężynowe klapy  Masa 300 kg
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Piaskarka pracuje podczas ruchu do przodu i rozłącza 
się, gdy jest ciągniona do tyłu. Mechanizm rozrzutu 
napędzany jest od kół i łatwo rozłączany. Ilość rozr-
zucanego materiału łatwo się reguluje za pomocą 
klapki w dole pojemnika. Nadaje się do posypywania 
chodników, placów, itp.

Szerokość robocza 600 mm  
Szerokość całkowita 850 mm Pojemność 50 l  
Koła 4.80/400-8   Masa 34 kg

Piaskarki
32-S50

869 zł

Piaskarki

Efektywna piaskarka. Mechanizm rozrzutu napędzany 
jest od kół  i łatwo rozłączany. Ilość rozrzucanego 
materiału reguluje się za pomocą klapy w dole 
pojemnika. Nadaje się do posypywania chodników, 
placów, itp.

Piaskarka o prostej i stabilnej konstrukcji, do rozrzuca-
nia piasku i soli, z szybką regulacją ilości rozprowad-
zanego materiału. Ze złączem kulowym 50 mm, do 
holowania za pojazdem ATV, ciągnikiem i samochodem. 
Do oblodzonych powierzchni – na dużą i małą skalę. 
Zasobnik o pojemności 500 l, solidne koła napędzające 
wałek rozrzucający. Rozrzut można łatwo odłączyć na 
czas transportu, a następnie włączyć ponownie jednym 
ruchem ręki.

Szerokość robocza 1350 mm   
Szerokość całkowita 2000 mm
Pojemność 500 l   Sprężynowe klapy
Koła 14”   Masa 227 kg

Szerokość robocza 1000 mm  
Szerokość całkowita 1300 mm
Pojemność 230 l  Sprężynowe klapy
Koła 4.80/400-8  
Masa 60 kg

Piaskarki ATV
32-S230

32-S500

5 490 zł1 390 zł

Solarka
Niewielka, poręczna solarka do mniejszych ciągników. Wyposażona w solidny lej 
i płytkę rozsiewającą z chromowanej stali. Ilość rozrzucanego materiału można w 
łatwy sposób regulować za pomocą uchwytu. Urządzenie nadaje się idealnie do 
rozsypywania soli, żwiru itp. Montaż na trzypunktowym układzie zawieszenia (kat. 1). 
Wał odbioru mocy w zestawie.

Dł. x Szer. x Wys. 1120 x 1120 x 1250 mm 
Masa 53 kg  Pojemność 400 l  Ładowność 260 kg
Obroty 540 obr./min  Talerz rozsiewacza 1 szt  Ostrze rozsiewacza 4 szt

33-JM400

1 990 zł

NOWY!
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Osprzęt do załadunku
W szerokiej ofercie Kellfri znajduje się osprzęt o mocnej i solidnej konstrukcji do każdego rodzaju prac. Szufle są silne, 
wytrzymałe i dostosowane do wielu celów. Można wybierać pomiędzy szuflami uniwersalnymi, precyzyjnymi i do 
lżejszych materiałów. Szufle dostępne są w różnych rozmiarach do ładowarek przednich i innych maszyn do załadunku. 
Dostarczane są z zamkiem Trima, Euro albo BM. Paleta osprzętu zawiera np. widły do palet euro o różnych rozmiarach i 
rodzajach., chwytaki, podnośniki, adaptory, szybkozłącza, i mocowania.

Produktkatalog 201606 PL.indd   23 2016-08-03   13:58:48
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26-ETE12

26-ET20

26-ET22

26-ET24

26-ET15

26-ET18

Szufle do ładowaczy czołowych
NR. ART. 26-ETE12 26-ETE/T15 26-ETE/T18 26-ETE/T20 26-ETE/T22 26-ETE/T24
Szerokość 1250 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm 
Wysokość 510 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm
Głębokość 510 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
Pojemność 300 l 550 l 750 l 1000 l 1100 l 1200 l
Masa 85 kg 170 kg 196 kg 235 kg 250 kg 268 kg

NR. ART. 26-SSE/T22 26-SSE/T24  
Szerokość 2200 mm 2400 mm

Wysokość 1000 mm 1000 mm

Głębokość 980 mm 980 mm

Pojemność 1450 l 1600 l

Masa 319 kg 335 kg

Łyżka do lekkich materiałów 
i ładowaczy czołowych
Szufla posiada  zaokrąglone dno i wysokie boki co 
czyni ją doskonałą do materiałów takich jak ziarno, czy 
śnieg. Szufla ma cylindryczny kształt i przetłoczenia. 
Pod spodem szufli zamocowana jest listwa 
wzmacniająca dla przedłużenia żywotności produktu. 
Dostarczana z mocowaniem Trima albo Euro. 

2 590 zł 2 790 zł

NR. ART. 26-PLFE/T1800 26-PLFE/T2000 26-PLFE/T2200 26-PLFE/T2400
Szerokość 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm

Wysokość 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm

Głębokość 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Masa 240 kg 263 kg 281 kg 290 kg

Szufla precyzyjna Kellfri posiada niższe boki i dłuższe dno, aby umożliwić operatorowi maszyny widok na 
ostrze szufli z kabiny. Szufla ma wzmocnione brzegi. Dostarczana z mocowaniem Trima albo Euro.

Szufla precyzyjna do ładowarek czołowych

26-PLSK  Kołnierz śniegowy do łyżki do wyrównywania  990 zł

1 850 zł 2 250 zł 2 350 zł 2 450 zł

Szufla precyzyjna dla ładowarki
Solidna szufla precyzyjna z 16mm grubością dna i 25 mm ostrzem. Długie dno i niska 
część tylna zapewniają operatorowi dobry widok na ostrze i tylny próg. Dostarczana z 
mocowaniem dla dużych BM.

NR. ART. 26-LP2400 26-LP2700

Szerokość 2400 mm 2700 mm

Wysokość 700 mm 700 mm

Głębokość 1430 mm 1430 mm

Masa 754 kg 784 kg

6 350 zł 6 950 zł

1 390 zł 1 590 zł 1 790 zł 1 890 zł 1 990 zł859 zł

Firma Kellfri oferuje szeroki asortyment łyżek. W standardzie do wyboru jest mocowanie Euro lub Trima.
Mocne, wytrzymałe łyżki są specjalnie przystosowane do różnych zadań. Podwójna blacha na spodzie,wzmocniona 
stal ,dodatkowe elementy na każdym z końców stabilizują budowę szufli.Do wyboru są łyżki wielofunkcyjne, łyżki 
do wyrównywania i łyżki do materiałów lekkich. Łyżki dostępne są w różnych rozmiarach, zarówno do ładowarek 
czołowych, jak i ładowarek gąsienicowych. Łyżka ETE12 tylko z mocowaniem Euro.
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Łyżka z wysypem
Prosta konstrukcja i niezwykle wszechst-
ronne urządzenie podłączane do ciągnika. 
Końcówka ścieralna 70 x 10 mm. Łyżki 
można używać do usuwania śniegu i 
przenoszenia pryzm materiału. Wysypywanie 
odbywa się z użyciem trzypunktowego 
układu zawieszenia.

26-ST180

Łyżka wysokiego wysypu nadaje się do 
ładowania materiałów objętościowych 
i do pracy na dużych wysokościach! 
Podwójne siłowniki przechylające są 
umieszczone w części szczytowej, 
dzięki czemu wewnętrzna powierzch-
nia łyżki jest płaska. Powoduje to, że 
materiał nie zostaje w łyżce, a przy 
ładowaniu łyżka lepiej go zagarnia.  
Mocowanie Euro.

Łyżka wysokiego wysypu

NR. ART. 26-ST180
Szerokość 180 cm
Wysokość 60 cm
Głębokość 80 cm
Pojemność 650 l
Masa 136 kg

NR. ART. 26-ETEHT24

Szerokość 2400 mm

Wysokość 1020 mm

Długość 1300 mm

Pojemność ok. 2000 l

Masa 552 kg

1 540 zł 5 490 zł

26-ETEHT24

690 zł

16-FP3P

Widły 3-punktowe
Widły do palet euro o solidnej ramie. Zaczepiane do 
trójpunktowego układu zawieszenia ciągnika kategorii 
1 i 2.

Długość wideł 1000 mm Szerokość 750 mm  
Ładowność 1000 kg  Masa 66 kg

16-JPFE/T15 16-JPFE/T25

Widły z regulacją 1,5 ton Widły z regulacją 2,5 ton
Regulowane widły Kellfri posiadają solidną ramę. 
Szerokie powierzchnie nośne powodują równomierne 
obciążenie na całej powierzchni. Widły  dostarczane są 
z mocowaniem Trima lub Euro.

Regulowane widły Kellfri posiadają solidną ramę. 
Szerokie powierzchnie nośne powodują równomierne 
obciążenie na całej powierzchni. Widły  dostarczane są 
z mocowaniem Trima lub Euro.

Długość wideł 1000 mm  Szerokość wideł 100 mm
Grubość wideł 40 mm  Szerokość ramy wideł 1220 mm
Wysokość ramy wideł 515 mm  
Całkowita wysokość 690 mm Ładowność 1500 kg 
Masa 190/178 kg

Długość wideł 1200 mm
Szerokość wideł 120 mm
Grubość wideł 40 mm
Szerokość ramy wideł 1220 mm
Wysokość ramy wideł 515 mm  Całkowita wysokość 
690 mm Ładowność 2500 kg Masa 202/190 kg

Regulowane widły do palet Kellfri o maksymalnym 
udźwigu 5 ton. Mocna i solidna rama. Kute widły o 
szerokich powierzchniach nośnych, które rozkładają 
ciężar na szerokiej płaszczyźnie.

Widły z regulacją hydrauliczną. 
Solidna rama. Szeroka powierzchnia nośna. Dostarczane 
z mocowaniem duże BM i ½ złączki.

Długość wideł 1200 mm  Szerokość wideł 120 mm
Grubość wideł 40 mm  Szerokość ramy wideł 1220 mm
Wysokość ramy wideł 515 mm 
Całkowita wysokość 690 mm  
Ładowność 2500 kg  Masa 210 kg

Długość wideł 1200 mm  Szerokość wideł 150 mm
Grubość wideł 50 mm  Szerokość ramy wideł 1500 mm
Wysokość ramy wideł 510 mm 
Całkowita wysokość 850 mm  Ładowność 5000 kg  
Masa 400 kg  Dostarczany z dużym uchwytem BM

Regulowane widły 
do palet 5 ton

16-JPFE/T25H 16-JPFSBM50

Widły z regulacją hydrauliczną. Solidna rama. Szeroka 
powierzchnia nośna. Dostarczane z mocowaniem Trima 
lub Euro.

Hydraulicznie regulowane 
widły 2,5 ton

Dł x Szer. wideł 1200 x 150 mm  Grubość wideł 50 mm
Szerokość ramy wideł 1500 mm 
Wysokość ramy wideł  810 mm   Ładowność 5000 kg  
Masa 458 kg  Ciśnienie max 225 bar   
Dostarczany z dużym uchwytem BM

16-JPFSBM50H

Hydraulicznie 
regulowane widły 5 ton

1 650 zł 1 950 zł

3 450 zł 3 950 zł 4 750 zł
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Przedłużenie wideł
Przedłużacze wideł Kellfri montuje się łatwo do 
posiadanych wideł. Bolec bezpieczeństwa w 
standardzie.

Długość wideł 2000 mm
Ładowność 3000 kg
Szerokość (po zewnętrznej) 150 mm
Wysokość (po zewnętrznej) 66 mm
Szerokość (wymiar wewnętrzny) 138 mm
Wysokość (wymiar wewnętrzny) 56 mm  Masa 70  kg

16-PGF2000

1 090 zł

Wspornik Kellfri do regulowanych wideł. Łatwy i tani 
sposób użycia wideł do ładowania drewna itp. Stero-
wanie za pomocą podwójnego siłownika. Montowany 
na ramie wideł.

Całkowita wysokość 1395 mm  Ładowność 1000 kg 
Ramię chwytaka (długość x szerokość) 1150 x 145 mm
Cylinder dwustronnego działania 80/40-250
Ciśnienie robocze 175 bar

Wspornik chwytający
16-JPGN

1 250 zł

16-SSL E/T

Podnośnik do pracy z 
dużymi workami
Solidny podnośnik do pracy z ciężkimi workami, który 
wytrzymuje duże obciążenia. Urządzenie dostarczane z 
mocowaniem Trima lub Euro.
Maksymalna ładowność 1000 kg  Hak Ø 30 mm  
Profi l rury ramienia 80 x 60 mm
Wysokość całkowita 1680 mm
Szerokość całkowita 1100 mm  
Masa 108 kg 1 390 zł

Szczęki Kellfri są wszechstronnym narzędziem, nadającym się do transportu kiszonki 
i innych podobnych materiałów. Górna szczęka ma szerokie rozwarcie i szeroki zakres 
ruchu. Dodatkowo posiada wzmocnienie i mocne bolce co przedłuża żywotność. 
Narzędzie ma podwójne siłowniki. Dostarczane z mocowaniem Trima albo Euro.

NR. ART. 16-KG150E/T 16-KG200E/T

Szerokość 152 cm 192 cm

Wysokość 95 cm 84 cm

Długość bolca           80 cm 80 cm

Ilość bolców 8 szt  + 8 szt 10 szt  + 10 szt

Masa 256 kg 300 kg

Siłowniki 1 szt 2 szt

Szczęki do kiszonek 
Łyżka do obornika Kellfri jest solidnym urządzeniem do efektywnego transportu 
obornika. Pod belką, w spodzie, umieszczono dodatkowe wzmocnienie stalowe i 
bolce dla wydłużonej żywotności. Dostarczana z mocowaniem Trima albo Euro.

Łyżka do obornika

NR. ART. 16-GG150E/T 16-GG200E/T

Szerokość 152 cm 192 cm

Wysokość 84 cm 84 cm

Długość bolca 80 cm 80 cm

Ilość bolców 8 szt 10 szt

Masa 150 kg 186 kg

1 990 zł 3 990 zł 4 390 zł2 390 zł

Solidnie skonstruowane widły do kamieni wyposażone we wzmocniony garb w przedniej części, który pozwala na 
wydajniejszą pracę poprzez zbieranie większej ilości kamieni. Dostarczane z przykręcanymi mocowaniami Euro, 
Trima lub mocowaniem trzypunktowym kat. 2, co ułatwia zmianę na ładowacz czołowy z innym mocowaniem, 
podnośnik czołowy lub cięgła dolne z tyłu ciągnika. Mocowania także dostępne także jako akcesoria.

NR. ART. 16-SGE/T155 16-SG1553P 16-SGE/T200 16-SG2003P
Szerokość 1550 mm 1550 mm 2000 mm 2000 mm
Masa E: 357 kg  T: 307 kg 325 kg E: 396 kg  T: 346 kg 364 kg
Mocowanie Trima/Euro Trepunkt kat. 2 Trima/Euro Trepunkt kat. 2
Głębokość 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Ilość rogów 15 szt 15 szt 19 szt 19 szt
Rogi 30 mm ø 30 mm ø 30 mm ø 30 mm ø
Odległość między rogami 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm

Szufl a do kamieni 
Zgarniacz gumowy

SG2003P

Doskonały do zgarniania nawozu, paszy, ziaren, śniegu itd. 
Stały kąt nachylenia z zagiętymi partiami zewnętrznymi, grube, 
obracane listwy gumowe, nadające się do wymiany.

NR. ART. 16-GS260E 16-GS2603P
Dł x Szer 2600 x 600 mm 2600 x 900 mm
Wysokość 550 mm 820 mm
Podwyższona 
listwa gumowa 400 mm 400 mm

Masa 142 kg 160 kg

Uchwyt Euro Widły do palet i
TUZ kat. 1 i 2

2 190 zł 2 990 zł 2 990 zł 3 390 zł 3 390 zł2 190 zł
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3-punkt -> 
Trima Trima -> Euro Euro -> Trima

3-punkt (kat. 2) -> Stora BM

NR. ART. 16-7116 16-7117 16-7118 16-7122 16-7119

Zamocowanie 3-punkt -> Trima 3-punkt -> Euro Trima -> Euro Euro -> Trima 3-punkt (kat. 2) -> Stora BM

Wysokość 710 mm 710 mm 460 mm 450 mm 820 mm

Wysokość ramy 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm 395 mm

Szerokość 1000 mm 1000 mm 1146 mm 1120 mm 1180 mm

Maksymalna ładowność 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 3000 kg

Adaptor narzędzi

870 zł 870 zł 820 zł 820 zł 1 370 zł

Trima Ålö L:a Bm S:a Bm Zettelmeyer Euro

16-SR Część do narzędzi
16-ST Część do ciągnika

NR. ART. 16-SR 16-ST
Wysokość 590 mm 770 mm
Szerokość 835 mm 850 mm
Masa 13 kg 27 kg

Szybkozłącza

Mocowanie spawane
NR. ART. WYMIARY C/C CENA

16-7106 Trima 323 mm 690 mm 120 zł

16-7107 Ålö 250 mm 885 mm 120 zł

16-7108 L:a BM 425 mm 1040 mm 220 zł

16-7109 S:a BM 646 mm 1010 mm 270 zł

16-7110 Zettelmeyer 330 mm 860 mm 240 zł

16-7114 Euro 320 mm 1040 mm 150 zł

60-EGG12V

Masa z akumulatorem: 3,15 kg 
Akumulator: 12 V/1700 mAH, w zestawie 2 szt.
Wyświetlacz LCD do akumulatora
Ładowarka do szybkiego ładowania w ciągu 1 godziny
Ilość nabojów na jedno ładowanie: 4
Ciśnienie: 6000 psi
Długość węża: 68cm
Zawór bezpieczeństwa

Pistolet do smaru zasi-
lany akumulatorem 12V

179 zł 439 zł
1 290 zł
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Siłowniki hydrauliczne
Grubość materiału w tulei siłownika = 5–7 mm 
Gwintowana blokada prowadnic trzonu tłokowego = mocniejsza blokada 
Profesjonalna konstrukcja = mniejsze ryzyko nieszczelności i dłuższy czas eksploatacji uszczelek 
Smarowniczki na każdym uchu siłownika wraz z łożyskiem kulistym 
Warstwa chromowana = 25 ± 5 mikrometra 
Maks. ciśnienie robocze 200 barów

Ø, mm SKOK TŁOKA, mm
Zewn. Wewn. Trzon tłokowy 100 200 300 400 500 600 700 800
50 40 20 x x x x  
60 50 25 x x x x x
76 63 32  x x x x x
93 80 40   x x x x x x
114 100 50    x x x x x

Średnica siłownika, zewn. 50 60 76 93 114
Średnica siłownika, wewn. 40 50 63 80 100
Trzon tłokowy ø mm 20 25 32 40 50
Powierzchnia nacisku 12,6 19,6 31,2 50,2 78,5
Długość ciągnięcia 9,5 14,7 23,1 37,6 58,9
Wymiary montażowe, mm c-c* 172 185 208 235 275
Złączka mocująca 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2”
Łożysko kuliste, wewn. (mm) 20 25 25 35 45
Łożysko kuliste (szerokość) 20 25 25 30 35

* Aby otrzymać wymiary montażowe, należy dodać 
wymaganą długość skoku

NR. ART. SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE CENA    

10-4020100 Siłownik hydrauliczny 40/20-100 220 zł

10-4020300 Siłownik hydrauliczny 40/20-300 260 zł

10-4020400 Siłownik hydrauliczny 40/20-400 290 zł

10-5025100 Siłownik hydrauliczny 50/25-100 240 zł

10-5025200 Siłownik hydrauliczny 50/25-200 290 zł

10-5025300 Siłownik hydrauliczny 50/25-300 340 zł

10-5025400 Siłownik hydrauliczny 50/25-400 290 zł

10-5025500 Siłownik hydrauliczny 50/25-500 340 zł

10-6332200 Siłownik hydrauliczny 63/32-200 290 zł

10-6332300 Siłownik hydrauliczny 63/32-300 340 zł

10-6332400 Siłownik hydrauliczny ø 63/32-sl.400 390 zł

10-6332500 Siłownik hydrauliczny 63/32-500 440 zł

10-6332600 Siłownik hydrauliczny 63/32-600 490 zł

10-8040300 Siłownik hydrauliczny 80/40-300 490 zł

10-8040400 Siłownik hydrauliczny 80/40-400 540 zł

10-8040500 Siłownik hydrauliczny 80/40-500 590 zł

10-8040600 Siłownik hydrauliczny 80/40-600 640 zł

10-8040700 Siłownik hydrauliczny 80/40-700 690 zł

10-8040800 Siłownik hydrauliczny 80/40-800 740 zł

10-10050700 Siłownik hydrauliczny 100/50-700 990 zł

10-10050800 Siłownik hydrauliczny 100/50-800 1 090 zł

Koła
ART NR. 10-1158015310 10-4006015514

Wymiary kół 11,5/80-15,3 10 warstw 400/60-15,5 14 warstw

Szerokość 290 mm 405 mm

ø 845 mm 875 mm

Otwory obręczy 6-161-205 6-161-205

Maksymalna ładowność 2330 kg 3295 kg

Ciśnienie powietrza 460 kPa 480 kPa

799 zł 999 zł

NR. ART. 10-630395E 
(POJEDYNCZY POPYCHACZ)

10-530485D 
(PODWÓJNY POPYCHACZ)

Długość skoku 390 mm 495 mm

Maks. 1030 mm 1025 mm

Min. 640 mm 530 mm

Uciąg przy 
190 barach

2000 kg 2000 kg

Popychacze hydrauliczne

950 zł 1 150 zł
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150 zł

390 zł 370 zł

420 zł 470 zł 370 zł

570 zł350 zł

250 zł 550 zł 1 150 zł

NR. ART. 10-AT45 10-AT55 10-AT70 10-ATB90C

Wymiar (wys.) 45 mm 
czworokąt

55 mm 
czworokąt

70 mm 
czworokąt 90 mm okrąg

Obciążenie 30 km/t 900 kg 1750 kg 3300 kg 4000 kg

Wyposażenie hamulcowe Niehamowany Niehamowany Niehamowany Hamowany
Otwory obręczy Liczba śrub 
C/B 5/80/115 6/100/140 6/161/205 6/161/205

Czopy osi

STANDARDOWE WAŁY 
ODBIORU MOCY
Stosowane przy funkcjach 
standardowych. Podane 
wartości obowiązują w od-
niesieniu do 5° rozbieżności 
kątowej łącznika kątowego i 
żywotności wynoszącej 1000 
godzin.

WAŁY ODBIORU MOCY ZE 
ŚRUBĄ ZRYWALNĄ
Stosowane, gdy istnieje 
możliwość zablokowania obrotu 
wału - przy przeciążeniu śruba 
jest odcinana w sprzęgle.
Urządzenie działa ponownie po 
wymianie śruby. Podane wartości 
obowiązują w odniesieniu do 5° 
rozbieżności kątowej łącznika 
kątowego.

Wały odbioru mocy
NR. ART.. 10-T05800 10-T051060 10-T051390SB 10-T061560

Nazwa artykułu Wał odbioru mocy 47 KM 
dł = 800 mm

Wał odbioru mocy 47 KM 
dł = 1060 mm

Wał odbioru mocy 47 KM 
dł = 1390 mm śruba zrywalna

Wał odbioru mocy 64 KM 
dł = 1560 mm

Moc (540 obr./min) 47 47 47 64
Moc (1000 obr./min) 74 74 74 100
Dł min. (mm) 800 1060 1390 1560
Dł maks. (mm) 1080 1470 1965 2210
Profi l Trójkątny Trójkątny Trójkątny Trójkątny
Przyłącze ciągnika 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1 3/8" -6
Przyłącze wyposażenia 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1 3/8" -6
Profi l Trójkątny Trójkątny Trójkątny Trójkątny
Częstotliwość smarowania 8 godz. 8 godz. 8 godz. 8 godz.
Wymiary śruby zrywalnej - - M8*50 -

NR. ART. 10-T061060 10-T061060SB 10-T05800SB

Nazwa artykułu Wał odbioru mocy 64 KM
 dł = 1060 mm

Wał odbioru mocy 64 KM 
dł = 1060 mm śruba zrywalna

Wał odbioru mocy 47 KM 
dł = 1060 mm śruba zrywalna

Moc (540 obr./min) 64 64 47
Moc (1000 obr./min) 100 100 64
Dł min. (mm) 1060 1060 800
Dł maks. (mm) 1460 1460 1080
Profi l Trójkątny Trójkątny Trójkątny
Przyłącze ciągnika 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1 3/8" -6
Przyłącze wyposażenia 1 3/8" -6 1 3/8" -6 1 3/8" -6
Profi l Trójkątny Trójkątny Trójkątny
Częstotliwość smarowania 8 godz. 8 godz. 8 godz.
Wymiary śruby zrywalnej - M10*55 M8*50

Popychacze hydrauliczne

*Długość mierzona od przegubu uniwersalnego do przegubu uniwersalnego
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Transport balotów
Urządzenia do wygodnej i bezpiecznej pracy z balotami foliowanymi i niefoliowanymi we wszystkich rozmiarach. Kellfri oferuje 
chwytaki do balotów, chwytaki do dużych balotów oraz kolce do balotów okrągłych i prostokątnych. Chwytaki nie mają os-
trych krawędzi ani spoin, dzięki czemu nie niszczą balotów. Radzą sobie nawet z najcięższymi balotami. Kolce do balotów 
charakteryzują się prostą i bardzo funkcjonalną konstrukcją opartą na ramie o przekroju czworokątnym. W naszym asortymencie 
mamy także stabilne i solidne wozy do balotów o ładowności do 16 ton i powierzchni ładunkowej 23 m2.
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Chwytak do balotów Kellfri jest unikalną konstrukcją, która eliminuje niepotrzebne 
uszkodzenia  owiniętych balotów okrągłych. Chwytak jest zbudowany z okrągłych rur 
bez spawów, rama jest walcowana na gorąco z dodatkowo zaokrąglonymi rogami, 
Powoduje to, że baloty zawsze stykają się z okrągłymi powierzchniami i chronione są 
przed niepotrzebnymi uszkodzeniami. Ramiona chwytaka prowadzą się równolegle 
dla wygody operatora podczas załadunku. Docisk jest dostosowany nawet do 
najcięższych balotów Dostarczany z mocowaniem Trima, Euro i Alo.

Chwytak do balotów BG3000 to nasze najbardziej elastyczne urządzenie tego 
rodzaju. Masywna konstrukcja z mocną ramą i ramionami, które pozwalają na łatwą 
obsługę balotów. Możliwość równoległego prowadzenia ramion i ich indywidualnego 
blokowania, co pozwala na zwarte sztaplowanie balotów. Chwytak jest wyposażony 
w mocny siłownik hydrauliczny oraz zawór zwrotny, co zapewnia stałą siłę docisku 
ramion wokół balotu. Produkt dostarczany wraz z 2 szybkozłączami (męskimi) i 
hakowym mocowaniem Euro lub Trima.

Chwytak do balotów BG2000

Chwytak do balotów BG3000

NR. ART. 20-BG2000
Wielkość balotów 80 - 180 cm
Ładowność 1200 kg
Wysokość ramienia 78 cm
Złączki i przewody, rury ½ ”
Ciśnienie max 175 bar 70/40 – 300
Siłownik przy niższym ciśnieniu 80/40 – 300

Z mocowaniem: małe BM   2 590 zł

NR. ART. 20-BG3000

Wielkość balotów 70 - 160 cm
Ładowność 1200 kg
Wysokość 59 cm
Złączki i przewody, rury ½ ” hanar
Min. ciśnienie robocze 150 bar

Chwytak do balotów BGFRN
Chwytak do balotów czterokątnych i okrągłych.  Konstrukcja nie ma ostrych krawędzi, 
dzięki czemu nie niszczy balotów. Duże ramiona chwytaka, z których każde posiada cz-
tery powierzchnie przylegające, pozwalają na równomierne rozłożenie nacisku na dużej 
płaszczyźnie. Ramiona chwytaka znajdują się na stabilnych ślizgach, które poruszają 
się razem z ramieniem głównym.  Regulowany pałąk zabezpieczający zapobiega 
zsunięciu się balota w stronę kabiny. Chwytakiem do balotów steruje się poprzez dwa 
współdziałające cylindry, co stanowi zaletę podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach. 
Węże hydrauliczne i przyłącza w zestawie. Dostarczany z mocowaniem Euro lub Trima. 

NR. ART. 20-BGFRN
Wielkość balotów 70 – 210 cm
Ładowność 1200 kg
Złączki i przewody, rury ½ ” hanar
Zalecane ciśnienie robocze 175 bar

2 190 zł

3 490 zł

3 190 zł

Części podlegające zużyciu:
20-S Kolec        190 zł
R20-RBS.001 Spaw          44 zł

Długość 1000 mm  Ładowność 1200 kg
Masa Euro 49/ Trima 47 kg

Trójpunktowe widły do balotów
Widły do balotów Kellfri są prostą i bardzo funkcjonalną konstrukcją. Rama produko-
wana jest  w całości w kwadratowym profilu. Włócznia o długości 1m zakończona 
jest szpicem. Dostarczane z mocowaniem Trima lub Euro.

20-RBSE/T

20-BS3P

Trójpunktowe widły do balotów

Długość 1000 mm Ładowność 1000 kg 
Masa 34 kg

Widły do okrągłych balotów Kellfri mają bardzo prostą i funkcjonalna budowę. 
Rama jest w profilu kwadratowym. Włócznia jest zamontowana do rury centralnej 
za pomocą złączek U. Dwie pozostałe włócznie powodują, że balot  nie buja się i 
nie przekręca przy składowaniu. Przeznaczone do trójpunktowego układu zawies-
zenia typu 1 i 2.

590 zł

540 zł

Z mocowaniem: duże BM   2 590 zł

Z mocowaniem: duże BM   3 990 zł

Z mocowaniem: duże BM   3 490 zł

Akcesoria:
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20-ULH

20-SBG125E/T

Widły do dużych balotów
Chwytach do dużych balotów Kellfri jest solidnym urządzeniem do okrągłych jak 
i kwadratowych balotów. Po wydłużeniu tylnej części może współpracować z 
podnośnikiem do dużych worków Kellfri. Dostarczany z mocowaniem Trima albo Euro.

Dolna włócznia długość 1110 mm
Górna włócznia długość 490 mm
Odległość między dolną i górna włócznią 1300 mm
Odległość między górnymi włóczniami 700 mm
Włócznia 4 szt  
Ładowność 1800 kg 
Masa 117 kg

Dł. x Szer. x Wys. 140 x 95 x 90 cm
Długość ramion chwytaka 118 cm
Ramiona chwytaka ø 10 cm
Ładowność 1200 kg  
Złączki i przewody, rury ½ ” hanar
Masa  116 kg
Zalecane ciśnienie robocze 175  bar

Hydrauliczny podnośnik do balotów Kellfri to praktyczne i mocne narzędzie do pracy 
z okrągłymi balotami. Regulowane hydraulicznie ramiona są odpowiednio zwymiar-
owane i nie posiadają ostrych krawędzi, co zapewnia delikatną obsługę balotów, 
bez narażania ich na zniszczenie. Właściwie dobrana długość i średnica ramion 
podnoszących gwarantują równomierne rozłożenie nacisku na balot. Do montażu na 
trzypunktowym układzie zawieszenia traktora (kat 2).  Gniazdo dwustronnego działania 
z dwoma złączami męskimi. Węże hydrauliczne i przyłącza w zestawie.

Podnośnik do balotów

1 390 zł1 490 zł

BV120
ŁADOWNOŚĆ: 12 TON
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA: OK 16 m³

BV160
ŁADOWNOŚĆ: 16 TON
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA: OK 23 m³

Przyczepy do balotów
Przyczepy do balotów firmy Kellfri są stabilne i masywne. Podwójna 
rama i mocne wózki czynią je bezpiecznymi urządzeniami o dużej 
powierzchni ładunkowej.

Standartowo wyposażona w: Oświetlenie, podporę, haki mocujące 
do plandeki oraz zabezpieczenie ładunku.

NR. ART. 23-BV120 23-BV160
Maksymalna ładowność 12000 kg 16000 kg

Masa 2100 kg 3300 kg

Wymiary całkowite 8600 x 2500 x 1000 mm 10500 x 2550 x 1300 mm 

Wysokość od podłoża 1000 mm 1300 mm

Wymiary naczepy 7000 x 2300 mm 9000 x 2550 mm

Opony 400/60-15,5 550/60-22,5

Koła z hamulcem 4 szt 2 szt

Typ osi Tandem Tandem

29 900 zł 49 900 zł
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Maszyny do użytków  
zielonych oraz zbioru
Asortyment maszyn do terenów zielonych – do pielęgnacji krajobrazu, koszenia pastwisk lub prac polowych.
Solidne, proste i bezpieczne rozwiązania zaspokajające mniejsze potrzeby – od maszyn ciągniętych przez pojazdy ATV do 
wymagających ciągnika. Sprawdzone na polach golfowych, pastwiskach, zboczach w pobliżu dróg, w parkach, a także przy zbiorach 
zielonki i siana. Mocne i niezawodne maszyny w korzystnej cenie, zaprojektowane pod kątem wydajności i bezpieczeństwa.
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NR. ART. 35-VKM200 35-VKM250 35-VKM280

Szerokość 2000 mm 2500 mm 2800 mm

Masa 560 kg 592 kg 650 kg

Wysuwem bocznym Standard Standard Standard

Koła 6.00-9 Wał podporowy Wał podporowy

Zapotrzebowanie mocy 40-50 KM 45-60 KM 50-70 KM

Noże 64 szt 80 szt 88 szt

Kosiarka pionowa
Kosiarki pionowe firmy Kellfri pozwalają na niezwykle wydajne wykonywanie bardzo 
wielu czynności, począwszy od koszenia/przycinania łąk, poprzez karczowanie 
porośniętych krzewami nieużytków, aż po rozdrabnianie ścierni i słomy. Duże prędkości 
osiągane przez wirniki pozwalają nożom w kształcie litery Y szybko ciąć i kosić 
wszelkie rodzaje materiałów. Aby uzyskać wymaganą siłę i stabilność, kosiarki pionowe 
firmy Kellfri są skonstruowane na niezwykle wytrzymałej, trójkątnej ramie. Kosiarki 
35-VKM200 posiadają duże koła nośne 600 x 9 o regulowanej wysokości, które 
umożliwiają łatwe dopasowanie maszyny do żądanej wysokości koszenia. Natomiast 
kosiarki 35-VKM250 oraz 35-VKM280 są wyposażone w wał podporowy.W standardzie 
wraz z wałem odbioru mocy.

35-VKM250

Części podlegające zużyciu:
R35-VKM200.001 Bijak Y  VKM200-280    7 zł

NR. ART. 35-VKM145 35-VKM175 35-VKM195H

Szerokość 1429 mm 1750 mm 1950 mm

Masa 240 kg 285 kg 350 kg

Koła Wał podporowy Wał podporowy Wał podporowy

Zapotrzebowanie mocy 25-35 KM 35-45 KM 40-50 KM

Bijaki młotkowe 24 szt 28 szt 32 szt

Wał podporowy Standard Standard Standard

Wysuwem bocznym - - Standard

Kosiarka pionowa
Kosiarki pionowe firmy Kellfri pozwalają na niezwykle wydajne wykonywanie bardzo 
wielu czynności, począwszy od koszenia/przycinania łąk, poprzez karczowanie 
porośniętych krzewami nieużytków, aż po rozdrabnianie ścierni i słomy. Duże 
prędkości osiągane przez wirniki pozwalają bijakom młotkowym szybko ciąć i kosić 
wszelkie rodzaje materiałów. Aby uzyskać wymaganą siłę i stabilność, kosiarki 
pionowe firmy Kellfri są skonstruowane na niezwykle wytrzymałej, trójkątnej ramie. 
Maszyna jest dostarczana jako produkt w pełni gotowy do eksploatacji, wraz z 
wałem odbioru mocy i wałem podporowym. Zawiesza się ją na trzypunktowym 
układzie zawieszenia traktora.

4 990 zł
9 990 zł 10 400 zł 12 400 zł

5 490 zł 7 990 zł

185

275

Przycinarka do pastwisk Kellfri to specjalista od małych i dużych terenów zielonych – 
konstrukcja tego urządzenia umożliwia wydajne przycinanie i pielęgnację trawników 
oraz obszarów zieleni położonych na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu. Solidna 
rama z profili czworokątnych gwarantuje wytrzymałość nawet w trudnych warunkach 
i tworzy bezpieczną w eksploatacji maszynę. Praktyczna, solidna przycinarka do 
terenów zielonych z 4 lub 6 przykręcanymi, specjalnie ukształtowanymi ostrzami 
odchylającymi się na mniejszych i dużych kamieniach. Wydajna przekładnia kątowa 
gwarantuje wytrzymałe i bezpieczne przełożenie mocy. Wyposażona w płozy o regulo-
wanej wysokości i zabezpieczenie chroniące przed ewentualnym odrzutem kamieni. 
Urządzenie jest dostarczane w standardzie wraz z wałem odbioru mocy, 3-punktowym 
układem zawieszenia kat. 2 i olejem transmisyjnym.

Kosiarka płozowa
Specjalista od dużych terenów zielonych!

NR. ART. 35-185 35-275

Szerokość robocza 1850 mm 2750 mm
Masa 300 kg 445 kg
Wirniki 2 szt 3 szt
Noże 4 szt 6 szt
Płozy nośne 2 szt 2 szt
Zapotrzebowanie mocy 30-50 KM 50-60 KM
Prędkość robocza 6-12 km/h 6-12 km/h
Mocowanie 3 punktowe Kat 1 i 2 Kat 2

Części podlegające zużyciu:
R35-185.001 Nóż 185, 275               25 zł
R35-185.002 Śruba noża  185, 275     9 zł
R35-185.003 Nakrętka 185, 275         1 zł

Akcesoria :
R35-185.044 Oś nośna kat. 1   361 zł 5 490 zł 6 490 zł
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NR. ART. 35-SK140 35-SK180 35-SK220

Szerokość robocza 1400 mm 1800 mm 2200 mm
Masa 500 kg 600 kg 675 kg
Cylindry hydrauliczne 2 szt 2 szt 2 szt
Wysuwem bocznym 980 mm 1210 mm 1210 mm
Zapotrzebowanie mocy 40-80 KM 55-80 KM 70-100 KM
Bijaki młotkowe 20 szt 24 szt 32 szt
Prędkość robocza 6-12 km/h 6-12 km/h 6-12 km/h
Obroty rpm 540 540 540

Części podlegające zużyciu:   
R35-SK140.004 Bijak młotkowy 140 mm   33 zł
R35-SK180.002 Bijak młotkowy 90 mm     25 zł
R35-SK180.003 Bijak Y SK180 90 mm      11 zł

Kosiarka do poboczy
Kosiarki do poboczy fi rmy Kellfri doskonale sprawdzają się przy wielu pracach w 
trudnych warunkach. System regulacyjny pozwala na wykonywanie pracy za trak-
torem lub po jego boku. Hydrauliczny wysuw boczny wchodzi w skład wyposażenia 
standardowego. Dzięki systemowi hydraulicznemu kosiarka może także odchylać się 
w górę i w dół, co sprawia, że znakomicie nadaje się do koszenia zarówno rowów, jak 
i płaskich powierzchni, a także żywopłotów! Przy najechaniu na kamień urządzenie 
podnosi się. Standardowo wyposażona w bijaki i wał odbioru mocy WOM.

9 990 zł9 990 zł 11 900 zł 12 900 zł

Lekka kosiarka do poboczy
Kosiarka do poboczy SKL 145 fi rmy Kellfri to idealne rozwiązanie dla mniejszych 
traktorów. System regulacyjny pozwala na wykonywanie pracy za traktorem lub w 
sposób ciągły po jego boku. Hydrauliczny wysuw boczny wchodzi w skład wyposażenia 
standardowego. Kosiarka może odchylać się o 90° w górę i 50° w dół, co sprawia, 
że nadaje się ona świetnie do koszenia krawędzi rowów powierzchni płaskich i 
przycinania żywopłotów. Standardowo wyposażona w bijaki młotkowe, wał podporowy 
i wał odbioru mocy.

Części podlegające zużyciu:
R35-SKL145.006 Bijak młotkowy 80 mm SKL 145   12 zł

NR. ART. 35-SKL145

Dł. x Szer. x Wys. 1650 mm x 1450 mm x 605 mm

Szerokość robocza 1450 mm 
Hydrauliczne Standard 
K-axel Standard
Wysuwem bocznym Standard
Zapotrzebowanie mocy 25-50 KM
Obroty rpm 540 

Prędkość robocza 6-12 km/h

Mocowanie 3 punktowe Kat. 1
Masa 300 kg
Bijaki młotkowe 24 szt 7 690 zł

Kosiarka łańcuchowa

NR. ART. 35-TKR160B 35-TKR160

Szerokość robocza 1600 mm 1600 mm
Mocowanie 3 punktowe Kat 2 Kat 2
Liczba obrotów WOM 540/1000 obr./min 540/1000 obr./min
Możliwość odchylania - +90°,  -35°
Wysuwem bocznym - Standard
Łańcuch Ogniwa 13 mm Ogniwa 13 mm
Masa 335 kg 800 kg

Odporność kosiarki łańcuchowej na kamienie i inne przeszkody oraz hamowanie 
odrostu dzięki zróżnicowanej powierzchni tnącej sprawiają, że maszyna nadaje się 
do leśnych dróg samochodowych, a także rowów melioracyjnych i przydrożnych 
oraz terenów zielonych. Dzięki mocnej konstrukcji z zabezpieczonymi przekaźnikami 
mocy, solidnej osłonie przeciwrozbryzgowej oraz łatwości serwisowania kosiarka to 
urządzenie do wieloletniego użytku.

Części podlegające zużyciu:
R35-FM180.004 Nóż FM180    159 zł

Kosiarka parkowa

NR. ART. 35-FM180

Dł. x Szer. x Wys. 1892 x 1450 x 600 mm

Szerokość robocza 1800 mm

Masa 230 kg 

Zapotrzebowanie mocy 20-35 KM

Kosiarka parkowa fi rmy Kellfri jest tak skonstruowana, aby z dużą wydajnością 
kosić trawę. Mocna rama gwarantuje duże bezpieczeństwo użytkowania, nawet w 
trudnych warunkach terenowych.

8 490 zł 18 900 zł

4 190 zł
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Części podlegające zużyciu:
R35-RS165H.014 Nóż, prawe     6 zł
R35-RS165H.015 Nóż, lewe       6 zł

Kosiarka dyskowa 
NR. ART. 35-RS165HN 35-RS210HN 35-RS250HN 35-RS290HN

Szerokość 1650 mm 2100 mm 2500 mm 2900 mm

Masa 360 kg 400 kg 420 kg 565 kg

System hydrauliczny Standard Standard Standard Standard

Liczba talerzy 4 szt owalnych 5 szt owalnych 6 szt owalnych 7 szt owalnych

Zapotrzebowanie mocy 25 KM 35 KM 40 KM 50 KM

Mocowanie 3 punktowe Kat 1 i 2 Kat 1 i 2 Kat 1 i 2 Kat 1 i 2

Kosiarka dyskowa Kellfri jest dostępna w czterech 
rozmiarach, a jej konstrukcja zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa użytkowania dzięki masywnym łożyskom 
i przekładni w kąpieli olejowej.Maszyna jest wyposażona 
w wyważoną belkę swobodnie zawieszoną tuż przy ziemi. 
Niskie zawieszenie belki sprawia, że pokos kładzie się 
nieprzerwanym strumieniem. Istnieje możliwość regulacji 
wysokości koszenia.  Na czas transportu maszyna jest 
składana hydraulicznie w taki sposób, że jej szerokość 
nie przekracza szerokości ciągnika. Dostarczana w 
standardzie z wałem odbioru mocy. 9 490 zł 10 900 zł 11 900 zł 16 900 zł

Części podlegające zużyciu:
R35-SL330.001 Palec zgrabiający   49 zł

Zgrabiarka pokosowa
Zgrabiarka pokosowa firmy Kellfri nadaje się idealnie dla użytkowników 
wymagających urządzenia łatwego w obsłudze, o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa pracy. Maksymalny czas eksploatacji dzięki permanentnemu 
smarowaniu rolek w torze krzywkowym.  Zgrabiarka ma koła balonowe i jest 
standardowo dostarczana wraz z wałem odbioru mocy. 

NR. ART. 35-SL330

Szerokość robocza 4000 mm
Średnica wirnika 3300 mm
Szerokość transportowa 1645 mm
Liczba wirników 1 szt
Liczba ramion zębów 12 szt
Liczba podwójnych zębów/ramię 4 szt
Liczba podwójnych zębów/urządzenie 48 szt
Zapotrzebowanie na moc 22 kW/30 KM
Liczba obrotów WOM 540 rpm
Masa 503 kg 10 400 zł

Kultywator rotacyjny
Kultywatory rotacyjne firmy Kellfri skonstruowano z przeznaczeniem do 
ciężkich prac takich jak spulchnianie gleby przy zwalczaniu chwastów, obróbka 
ściernisk, przygotowanie gruntu pod zasiew, mieszanie z glebą nawozów, 
przygotowywanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz innych typów uprawy 
gleby. Dzięki dużej prędkości wirnika, po przejechaniu maszyny na całej jej 
szerokości pozostaje równa i dobrze przygotowana powierzchnia. Maszyna 
posiada solidnie zamocowane noże. Montaż na trzypunktowym układzie 
zawieszenia ciągnika. (kategoria 1). Standardowo dostarczany wraz z wałkiem 
odbioru mocy.

NR. ART. 31-TL135 31-TL180 31-TL210
Dł. x Szer. x Wys. 1550 x 800 x 700 mm 2000 x 800 x 700 mm 2260 x 847 x 1062 mm
Masa 170 kg 300 kg 480 kg
Szerokość robocza 1345 mm 1795 mm 2100 mm
Noże 28 szt 42 szt 50 szt
Napęd Koło zębate Koło zębate Koło zębate
Zapotrzebowanie mocy 25 - 40 KM 40 - 75 KM 45 - 80  KM
Wydajność 0,2-0,3 ha/godz. 0,22-0,32 ha/godz. 0,4 ha/godz.
Mocowanie 3 punktowe Kat 1 Kat 2 Kat 2

3 450 zł 5 590 zł 7 790 zł
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35-HKV300

Przetrząsacz do siana

7 990 zł

Szerokość robocza, przewracanie 3000 mm
Szerokość robocza, zgrabianie 2800 mm
Szerokość transportowa 2500 mm
Masa 300 kg
Wirniki 2 szt
Ilość obrotów 195 rpm
Ramiona z zawleczkami/ wirniki 6 szt
Zapotrzebowanie mocy 30 KM
Ilość obrotów WOM 400-540 rpm
Opony 15x6.00-6

Nowy przetrząsacz do siana Kellfri HKV300 to idealne rozwiązanie dla mniejszych 
gospodarstw rolnych, w których potrzebny jest prawdziwie uniwersalny produkt. 
Niskie zapotrzebowanie na moc pozwala na wykorzystanie małego traktora. Palce są 
odchylane dzięki działaniu siły odśrodkowej. Zmiana położenia przegubów pomiędzy 
zawleczkami sprężynowymi pozwala na przełączanie pomiędzy funkcją przewracania 
i zgrabiania. Przetrząsacz ma koła balonowe i jest standardowo dostarczany wraz z 
wałem odbioru mocy.

Przewracanie i zgrabianie jedną maszyną!

Części podlegające zużyciu:
R35-HKV300.002 Palec do formowania pokosów 52 zł
R35-HKV300.003 Palec zgrabiający prawy 45 zł
R35-HKV300.018 Pióra zwrotne lewe 44 zł
R35-HKV300.007 Pióra zwrotne prawe 21 zł

35-HV530

Przetrząsacz do siana

Szerokość robocza 5300 mm

Szerokość transportowa 2950 mm

Masa 475 kg

Wirniki 4 szt

Prędkość wirnika przy 540 obr./min 175

Ramiona z zawleczkami/ wirniki 6 szt

Zapotrzebowanie mocy 30 KM

Opony 15x6.00-6

Przetrząsacz do siana HV530 firmy Kellfri posiada konstrukcję pozwalającą na bard-
zo delikatne obchodzenie się z materiałem i gwarantującą długą żywotność mas-
zyny. 4 stabilne wirniki z 6 ramionami każdy. 10 mm podwójne palce zgrabiające z 
zabezpieczeniem. Hydraulicznie podnoszone ramiona boczne, szerokokątne wałki 
we wszystkich przegubach.  Ruchomy zaczep. Przetrząsacz posiada koła balonowe i 
standardowo dostarczany jest wraz z wałkiem odbioru mocy.

Części podlegające zużyciu:
R35-HV530.002 Palec zgrabiający 45 zł

12 500 zł
Części podlegające zużyciu:
R35-RS165H.014 Nóż, prawe     6 zł
R35-RS165H.015 Nóż, lewe       6 zł
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1 590 zł 3 390 zł 4 990 zł 6 290 zł

Części podlegające zużyciu:
R36-BH200.002 Pierścień              23 zł
R36-BH400.001 Płyta nożowa        19 zł

Brona łąkowa

NR. ART. 36-BH200 36-BH400 36- BH500 36-BH600
Szerokość 2,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m
Masa 147 kg 310 kg 473 kg 570 kg 
Sekcje 1 3 3 3
System hydrauliczny – – Standard Standard

 Bardzo skuteczna przy spulchnianiu pastwisk, wyrównywaniu 
kretowisk, rozprowadzaniu odchodów zwierzęcych itp. Siatkę można 
odwrócić w celu uzyskania bardziej agresywnego działania. Zaleca 
się to wówczas, gdy na powierzchni łąki utworzy się warstwa tzw. 
fi lcu, wytworzona z zaschniętej masy roślinnej i korzeniowej oraz w 
warunkach zbytniej zwartości darni. Brony można również z powodze-
niem stosować na padokach dla koni. Wszystkie brony montuje się na 
trzypunktowym układzie zawieszenia traktora.

Zwiększenie produkcji na użytkach zielonych!

Dł. x Szer. x Wys. 2400 x 1500 x 850 mm 
Silnik Parker 25cc Masa 168 kg

Hydrauliczna kosiarka krawędziowa, do montażu z przodu lub z tyłu 
na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika.Bardzo mocna 
kosiarka krawędziowa, z hydraulicznym wysuwem bocznym oraz 
talerzem tnącym z odciążającym układem sprężynowym, który 
zapewnia skuteczne koszenie powierzchni pod ogrodzeniami i przy 
budynkach, płotach oraz na krawędziach dróg.Talerz zabezpieczający 
podchodzi do słupka, a następnie odsuwa się, by potem powrócić 
do pozycji wyjściowej – umożliwia to koszenie tuż przy samym 
słupku. Solidne, nadające się do szlifowania noże poradzą sobie 
nawet z najbardziej oporną roślinnością, a umieszczony od spodniej 
strony talerz zabezpieczający zapobiega uderzaniu noży o podłoże. 
Wiele możliwości ustawienia i dostosowania do różnych rozmiarów 
ciągników – dzięki opcji montażu czołowego operator ma zapewnioną 
dobrą widoczność i pełną kontrolę nad urządzeniem.

Kosiarka krawędziowa
35-HKK NOWY!

7 490 zł
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Wyposażenie do 
pojazdów ATV
Posiadając właściwe oprzyrządowanie, Twój quad/pojazd ATV stanie się wielozadaniową i łatwą w obsłudze maszyną do 
prac w ogrodzie, na drodze lub w lesie. Znajdziesz tu szeroki asortyment wyposażenia w dobrej cenie, z którego będziesz 
korzystać przez cały rok. Począwszy od przydatnych latem urządzeń koszących, bron, zamiatarek i przyczep ogrodowych i 
leśnych, po pomocne zimą odśnieżarki i piaskarki, które w prosty sposób podłączysz do Twojego pojazdu.
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Przyczepy do quadów Przyczepy do quadów

NR. ART. 21-V07 21-SV07 23-TV07K

Ładowność 700 kg 700 kg 700 kg

Długość 3400 mm 3400 mm 3400 mm

Szerokość 1250 mm 1250 mm 1250 mm

Wysokość, osłona przednia 550 mm 550 mm 550 mm

Rama centralna 60 x 60 mm 60 x 60 mm 60 x 60 mm

Prześwit pod ramą 300 mm 300 mm 300 mm

Koła 22 x 11-10 22 x 11-10 22 x 11-10

Hak Zaczep kulowy 50 mm Zaczep kulowy 50 mm Zaczep kulowy 50 mm

Masa 200 kg 250 kg 283 kg

Doskonała przyczepa do użytkowania zarówno w 
lesie jaki do przewozu innych ładunków. Dostępna 
w trzech wersjach. Wersja podstawowa V07 z 
galwanizowaną ramą, przesuwnymi kłonicami, 
tandemem i osłoną. Dostarczana jest ze zdejmowa-
nymi kłonicami dla łatwiejszego załadunku. Model 
sv07 dodatkowo ma galwanizowany wysięgnik. 
Wysięgnik można ustawiać w poziomie za pomocą 
linki. Wysięgnik wysuwa się również teleskopowo. 
Przyczepa tv07k jest poza tym wyposażona w gal-
wanizowany układ wywrotu ze składanymi burtami z 
tyłu i z przodu.

21-V07 21-SV07 23-TV07K

Przyczepy do quadów

2 990 zł 3 450 zł 4 650 zł

Przyczepka rolnicza z zaczepem

Maks. ładowność 410 kg
Wymiary platformy 1500 x 775 x 515 mm z barierką 
Dł. x szer. x wys. 2050 x 840 x 970 mm 
Wysokość całkowita 970 mm   Długość całkowita 2050 mm
Koła 16" x 5" Masa 58 kg

Wywrotka z dyszlem widłowym do ciągnika ogrodowego lub mniejszego pojazdu ATV, 
odchylana platforma z blokadą. Blokadę zwalnia się za pomocą pedału i podnosi 
ręcznie, ładowność wynosi 410 kg, wyposażona w gumowe koła balonowe i pokryta 
lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Składane burty boczne z 
nadstawkami podwyższającymi i otwieraną burtą tylną.

27-DC

790 zł

23-TV04

Przyczepa wywrotka TV04
Wielofunkcyjna przyczepa do gospodarstwa z wywrotem, solidnymi kołami i dużym 
prześwitem. Wewnętrzne, składane wzmocnienia dla materiałów zajmujących dużą 
przestrzeń, takich jak gałęzie, znaki i blokady drogowe lub drewno. Wzmocnienia 
są montowane za pomocą czterech śrub i dzięki temu łatwo się je demontuje przy 
przewożeniu ziemi lub innych sypkich materiałów, co ułatwia przechylanie.

Ładowność 320 kg  
Wymiary platformy 1250 x 1000 x 350 mm
Wielkość 2500 x 1300 x 820 mm  
Koła opony terenowe 22x11-8
Zaczep kulowy 50 mm  Masa 123 kg

2 387 zł

Solidna galwanizowana przyczepa leśna z przesuwanymi 
kłonicami, pełnym zestawem osi i okratowaną osłoną .
Duży prześwit i osie przystosowane do jazdy w terenie. 
Ładowność 700 kg.

Solidna galwanizowana przyczepa leśna z przesuwa-
nymi kłonicami, pełnym zestawem osi i okratowaną 
osłoną. Duży prześwit i osie przystosowane do jazdy 
w terenie.Z żurawiem i wciągarką w standardzie.
Ładowność 700 kg.

Solidna galwanizowana przyczepa leśna z przesuwanymi 
kłonicami, pełnym zestawem osi i okratowaną osłoną. 
Duży prześwit i osie przystosowane do jazdy w terenie.
Przyczepa jest wyposażona w zdejmowaną platformę, 
żuraw i wciągarkę. Ładowność 700 kg.
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Przyczepa z wywrotem ATV 500 kg Przyczepa ATV 1420 kg z zasilanym 
elektrycznie wywrotem hydraulicznym

23-TV06 23-TV10H

Wielofunkcyjna przyczepa do ATV z wywrotem, o wymiarach wewnętrznych plat-
formy pozwalających zmieścić europaletę i o solidnych kołach.
Płaska platforma o zaokrąglonych narożnikach, burty boczne i dno z jednego 
fragmentu blachy ryfl owanej, niewielka wysokość ładowania i zdejmowane burty 
przednia i tylna do transportu dłuższych materiałów. Oś wywrotu jest umieszczona 
centralnie pod platformą, co zapewnia łatwe przechylanie, a blokada na przedniej 
krawędzi platformy zabezpiecza ją przed przechyleniem podczas jazdy. Lakierowa-
nie proszkowo na czarno zapewniające długą żywotność, duży prześwit i dobrze 
dobrane wymiary, głowica 50 mm do zaczepu kulowego.

Solidna przyczepa ATV z wywrotem, dużą platformą z blachy oraz lakierowana 
proszkowo, co zapewnia dużą żywotność. Okablowanie i układ hydrauliczny są 
zabezpieczone pod platformą, a długi, trzystopniowy siłownik wywrotu zapewnia 
duży kąt przechylania, dzięki czemu platformę łatwo opróżniać. Zasilanie jest 
dostarczane przez gniazdo 12 V pojazdu ATV, a odchylaniem kieruje się za pomocą 
panelu sterującego z przewodem, które są przechowywane w skrzyni na zaczepie, 
gdy nie są używane. Ładowność 1420 kg, otwierane burty przednia i tylna, nogi 
podporowe z korbą i obrotowa głowica zaczepu kulowego 50 mm.

Maks. ładowność 500 kg
Wymiary platformy 1280 x 1000 x 290 mm 
Dł. x szer. x wys. 2150 x 1200 x 710 mm 
Koła 19 x 9,5 – 8
Przechylanie   Masa 92 kg

Maks. ładowność 1420 kg
Wymiary platformy 2000 x 1070 x 580 mm
Dł. x szer. x wys. 3450 x 1250 x 1100 mm 
Elektryczne zasilanie hydrauliczne 12 V 
Koła 22 x 11 – 10  Masa 270 kg

1 990 zł

6 450 zł

3 890 zł

6 990 zł

NOWY!
NOWY!

Ładowność 1500 kg  Długość całkowita 3040 mm 
Długość platformy 2010 mm  Szerokość 1330 mm  Wysokość 400 mm  
Wysokość przedniej osłony 300 mm  Prześwit 290 mm
Opony 22 x 11-10  Kąt przechylania do tyłu 55°
Sprzęg kulowy 50 mm  Masa 310 kg  

Przyczepa-wywrotka ATV 1,5 tony Przyczepa na wodę ATV
Sprawna i wytrzymała przyczepa podłączana do pojazdu ATV. Idealna do wykonywania 
prac ogrodowych oraz terenowych. Przechylanie do tyłu za pomocą wciągarki. Ta galwa-
nizowana przyczepa jest wyposażona w przechylaną do tyłu platformę oraz w składaną 
burtę tylną i składane burty boczne. Wzmocnione koła i prześwit wynoszący 290 mm 
pozwalają na swobodne manewrowanie nawet w trudnych warunkach terenowych.  

Przyczepa na wodę o pojemności 800 l dostarczana z rurką do polewania m.in. 
maneży, a także do rozwożenia wody na pastwiska lub podlewania ogrodu itp. 
Stabilna, lakierowana proszkowo rama z nogami podporowymi w tylnej części i na 
zaczepie służącymi do odstawiania przyczepy z pełnym zbiornikiem. Zbiornik jest 
wykonany z solidnego plastiku i otoczony klatką ochronną. Zbiornik można łatwo 
zdjąć i wówczas platforma zmieści europaletę, która wraz z dwiema nadstawkami 
stanie się wygodnym środkiem transportowym do innych celów. Dostarczana z 
zaczepem kulowym 50 mm i rampą nawadniającą o szerokości 120 cm.

23-TV15ATV

Akcesoria : 
23-TV15ATVFH Burty podwyższone wysokość 300 mm   990 zł

Objętość zbiornik 800 l 
Całkowite wymiary zbiornika dł.x szer. x wys. 1200 x 800 x 1165 mm
Rampa nawadniająca szerokość 1200 mm 
Wymiary platformy 1200 x 800 mm 
Koła 20 x 10.00-8 

23-VV800

Przyczepy do quadów
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2 190 zł

Kosiarka ATV Kosiarka ATV 1,5 m

35-VKMATV
35-VKMATV150

Kosiarka pionowa do pojazdu ATV lub mniejszego ciągnika z obrotową głowicą zaczepu 
kulowego 50 mm, część tnąca z bijakami młotkowymi, o szerokości roboczej 115 cm.  
Koła montowane za urządzeniem pozwalają maksymalnie zbliżyć się do przeszkody lub 
z boku, aby osiągnąć stabilność i pewne sterowanie. Solidne gumowe koła balonowe 
(16–6,50 x 8) regulowane indywidualnie korbą, ściągacz pod dyszlem pozwalający na 
dopasowanie do różnych pojazdów. Zabezpieczona na wypadek najechania na kamień i 
osiągająca dobre rezultaty koszenia to maszyna do wszystkich obszarów zielonych – od 
terenów wokół budynków gospodarczych do miejsc o bujnej roślinności, gdzie mogą się 
pojawić takie przeszkody jak kamienie, kępy trawy i korzenie. Odpowiednia do koszenia 
pastwisk, parków, terenów wokół budynków gospodarczych, poboczy dróg itp.

Kosiarka pionowa do pojazdu ATV lub mniejszego ciągnika z obrotową głowicą zaczepu 
kulowego 50 mm, część tnąca z bijakami młotkowymi, o szerokości roboczej 150 cm. 
Koła montowane za urządzeniem pozwalają maksymalnie zbliżyć się do przeszkody lub 
z boku, aby osiągnąć stabilność i pewne sterowanie. Solidne gumowe koła balonowe 
(16–6,50 x 8) regulowane indywidualnie korbą, ściągacz pod dyszlem pozwalający na 
dopasowanie do różnych pojazdów. Zabezpieczona na wypadek najechania na kamień 
i osiągająca dobre rezultaty koszenia to maszyna do wszystkich obszarów zielonych – 
od terenów wokół budynków gospodarczych do miejsc o bujnej roślinności, gdzie mogą 
się pojawić takie przeszkody jak kamienie, kępy trawy i korzenie. Odpowiednia do 
koszenia pastwisk, parków, terenów wokół budynków gospodarczych, poboczy dróg itp.

Szerokość robocza 1150 mm
Wysokość koszenia 20-140 mm
Zapotrzebowanie na moc 13 KM
Dł. x Szer. x Wys. 1760 x 1720 x 900 mm
Masa  230 kg 

Szerokość robocza 1500 mm
Wysokość koszenia 20-140 mm  
Zapotrzebowanie na moc 15 KM
Dł. x Szer. x Wys. 1720 x 2060 x 900 mm  
Masa 275 kg 

6 250 zł
6 950 zł

Części podlegające zużyciu:
R35-VKMATV.001 Bijak młotkowy 9,5 zł

5 990 zł
Części podlegające zużyciu:
R35-RKATV117.001 Nóż 28 zł

35-RKATV117

Kosiarka tylna ATV
Solidna kosiarka z silnikiem o mocy 16 KM, rozruchem elektrycznym, nierdzewną 
konstrukcją i szerokością cięcia 116 cm.  Noże są napędzane za pomocą pasów kli-
nowych, łatwo się je wymienia i ostrzy, zapewnione proste serwisowanie i konserwacja 
dzięki gładkiemu spodowi, który łatwo spłukać. Kosiarka jest wyposażona w zaczep 
kulowy 50 mm, dyszel ma wiele możliwości regulacji, co pozwala na dostosowanie 
do różnych pojazdów ciągnących, możliwość ciągnięcia za pojazdem w pozycji 
wyśrodkowanej albo z przesunięciem bocznym. Bezstopniowa regulacja wysokości 
cięcia, duży zbiornik z miernikiem poziomu paliwa i bardzo sprawne sterowanie 
sprawiają, że nadaje się do koszenia dużych powierzchni i długich cyklów pracy, solidne 
urządzenie od Kellfri. 

Szerokość robocza 1160 mm
Wysokość koszenia  25-250 mm  Sprzęg kulowy 50 mm
Silnik 16 KM 3600 obr./min Akumulator 12V
Masa 202 kg

35-SR600

Kosiarka do przycinania 
brzegów trawnika ATV
Kosiarka do przycinania brzegów trawnika firmy Kellfri to najbardziej wydajne 
urządzenie służące do koszenia trawy wokół domów, płotów, ogrodzeń pastwisk itp. 
Dzięki możliwości zmieniania położenia agregatu tnącego można kosić zarówno z 
prawej, jak i z lewej strony. Duże (600 mm), obrotowe dyski są napędzane przez 
mocny silnik benzynowy (6,5 KM). Maszyna jest wyposażona w sprężynowy układ 
przeciwkolizyjny: w przypadku najechania na przeszkodę agregat odskakuje, a 
następnie samoczynnie powraca do pierwotnego położenia.

Szerokość robocza 600 mm  Silnik 6,5 KM 196 cc
Sprzęgło odśrodkowe  Hak zaczep kulowy 50 mm i widełki
Koła 13x5.00 - 6  Dł. x szer. (położenie transportowe) 2050 x 880 mm
Dł. x szer. (położenie robocze) 2200 x 1700 mm
Masa 70 kg
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Kultywator rotacyjny
Kultywator rotacyjny fi rmy Kellfri  jest agregowany do quada. Stanowi idealne rozwiązanie, gdy nie mamy 
dostępu do ciągnika. Głęboko spulchnia ziemię i skutecznie usuwa korzenie chwastów. Regulowana 
wysokość, sprzęg kulowy 50 mm. Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa wynosi ok. 4, 5 godz. Dostarczany 
w wersji do samodzielnego montażu.

Szerokość robocza 950 mm  Motor 6,5 KM  Głębokość robocza 50-100 mm  Ilość zębów 24 szt   
Długość zębów 320 mm   Koła 15” x 6”   Masa 113 kg

Części podlegające zużyciu:
R31-TL100B.001 Ramiona kultywatora, strona lewa 91 zł
R31-TL100B.002 Ramiona kultywatora, strona prawa 91 zł

31-TL100B

3 450 zł

Równiarka ATV

Szerokość robocza 1800 mm
Długość 1950 mm
Regulacja do wysokości 150 mm
Koła 4.80/4.00-8
Szerokość kół 1600 mm
Sprzęg kulowy 50 mm 
Masa 85 kg

Sprawna zgarniarka drogowa podłączana do pojazdu 
ATV. Doskonałe rozwiązanie sprawdzające się na 
drogach żwirowych, ujeżdżalniach i ścieżkach 
jeździeckich. Zgarniarka jest wykonana z materiałów 
galwanizowanych i wyposażona w obrotową 
końcówkę ścieralną. Indywidualna regulacja 
wysokości kół. Na ramie można przewozić półpalety.

1 990 zł 649 zł 979 zł 1 090 zł

NR. ART. 36-HM130 36-HM170 36-HM210

Szerokość 1300 mm 1700 mm 2100 mm

Kolor Czarny Czarny Czarny

Masa 44 kg 73 kg 90 kg

Wyrównywarka fi rmy Kellfri jest dwustronna i dostępna 
w dwóch modelach. Stosowana jest do równania 
miękkich powierzchni jak trasy konne i drogi żwirowe. 
3 sposoby użytkowania zależne są od ustawienia ele-
mentu roboczego. Belka poprzeczna ustawiona jest pod 
kątem 45 lub 90 stopni do podłoża. Występuje również 
opcja bez belki poprzecznej.

Wyrównywarka 

27-V18ATV

720 zł

27-GH

Brona do żwiru

Szerokość robocza 1040 mm 
Liczba zębów 22 szt
Koła 10×3.50-4
Dł. x Szer. x Wys. 1150 x 1100 x 430 mm
Masa 35 kg
 

Brona ogrodowa z zaczepem widełkowym do trak-
tora ogrodowego lub pojazdu ATV. Dzięki solidnym, 
gumowym kołom balonowym, kracie obciążeniowej i 
regulowanej wysokości zębów bronujących stanowi 
doskonałe urządzenie do utrzymania pięknego ogrodu 
bez chwastów.

NOWY!

Części podlegające zużyciu:
R27-K14.001 Bolec do grabi 27 zł

Grabie do quada Kellfri przeznaczone są do dróg 
żwirowych itp. Szerokość robocza 140 cm. Kąt grabi jest 
regulowany i regulowana jest również wysokość. Kratka 
jest galwanizowana, a bolce są hartowane. 

Szerokość 1400 mm
Szerokość bolca 22 mm  Wysokość bolca 240 mm
Szerokość między bolcami 80 mm
Wymiary ramy 60 x 30 mm  
Zaczep kulowy 50 mm   Masa 19 kg

Grabie do quada
27-K14

599 zł

Zbieracz do trawy i liści
35-GUB105

Szerokość całkowita 1050 mm
Pojemność 365 l 
Szczotka 250 mm ø
Masa 35 kg

Zbieracz do trawy i liści do traktora ogrodowego 
lub kosiarki samojezdnej. Dyszel widłowy z tulejami 
dystansowymi zapewniającymi łatwe dopasowanie 
do różnych wysokości ciągnięcia. Duży zbiornik z 
wytrzymałym dnem, łatwy do demontażu i złożenia w celu 
przechowania, łatwo opróżniany ze stanowiska kierowcy 
za pomocą sznura. Walec zbierający o napędzie ciernym 
z możliwością odłączenia napędu silnika oraz łatwą 
regulacją wysokości roboczej.

890 zł

Zbieracz do trawy i liści ATV
35-GUB120B

Szerokość robocza 120 cm  Koła 16x6.50-8 /13x6,5-5 
Silnik 5,5 KM  Dł. x Szer. x Wys. 300 x152 x 86 cm
Masa 265 kg

Zamiatarka silnikowa do zbierania liści i trawy oraz 
odpadków. Można ją zawiesić na pojeździe ATV lub 
mniejszym ciągniku. Sztywne szczotki skutecznie 
zgarniają luźny materiał i wrzucają go do zbiornika o 
pojemności ok. 500 l/150kg. Łatwe opróżnianie zbiornika 
za pomocą wciągarki ręcznej. Silnik spalinowy 5,5 KM 
dostarcza moc do walca zamiatającego poprzez sprzęgło 
odśrodkowe i pasy. Silnik jest wyposażony w czujnik 
poziomu oleju, który przerywa pracę urządzenia, gdy 
poziom oleju jest zbyt niski.

6 990 zł
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27-SMATV

Zamiatarka ATV
Zamiatarka Kellfri SMATV do pojazdu ATV/quada, z mocną szczotką, do stosowania przez cały 
rok do zamiatania pomieszczeń gospodarczych, żwiru, ziemi, śmieci lub śniegu. Jest wyposażona 
w obrotową szczotkę o szerokości roboczej 153 cm i napędzana silnikiem 7 KM Kohler. Ręczne 
ustawianie pięciu różnych kątów pracy, +25,+12.5,0,-12.5,-25 stopni. Wciągarka (nie wchodzi 
w zakres dostawy) służy do łatwego podnoszenia i opuszczania szczotki podczas pracy, a nacisk 
na grunt dopasowuje się do rodzaju danego podłoża. Szczotka jest mocowana na kuli haka 
holowniczego za pomocą regulowanego dyszla biegnącego pod urządzeniem, dzięki czemu 
maszyna jest odciążona zarówno podczas pracy, jak i transportu. Przednia krawędź szczotki 
opiera się na jej własnym kole.

Szerokość robocza 1530 mm  Nachylenie robocze +25, +12,5, 0, -12.5,-25° 
Prędkość obrotowa szczotki 220 obr./min  
Silnik 7 KM Kholer  Masa 156 kg 5 250 zł

Szerokość robocza 1500 mm
Szerokość całkowita 1650 mm
Masa 65 kg
Maks. masa po napełnieniu 200 kg

Wał do ciągnięcia przez pojazd ATV albo ciągnik, z 
zaczepem widełkowym i kulowym 50 mm, w całości 
wykonany z metalu, o objętości 135 l wody, co daje 
masę całkowitą 200 kg. Odpowiedni do gruntów, 
maneży, dróg i terenów zielonych, które mają podlegać 
dalszej obróbce. Zbiornik bez wody jest lekki, dzięki 
czemu łatwo się go przenosi i przechowuje.

Wał, do holowania

990 zł

27-V1500

33-JMATV

Rozsiewacz do soli i nawozu ATV
Rozsiewacz Kellfri do nawozu i soli do pojazdu 
ATV lub mniejszego ciągnika, o napędzie ciernym 
wykorzystującym koła i z możliwością ustawienia 
dokładnej ilości nawozu. 

Objętość 160 liter
Średnica kół 360 mm Koła pompowane 
Dł. x Szer. x Wys. 1500 x 1000 x 1100 mm 
Masa 63 kg  

1 690 zł

329 zł

Prosty i poręczny rozsiewacz uniwersalny do wielu 
różnych zastosowań. Produkt może być używany przez 
cały rok do rozrzucania nawozu, soli, piasku itp. Roz-
siewacz jest dostarczany wraz z silnikiem elektrycznym 
12 V, okablowaniem, osłoną przeciwdeszczową, a także 
uchwytem pojemnika na osprzęt. Proszę pamiętać, że 
w przypadku niektórych pojazdów ATV konieczne będzie 
odpowiednie przystosowanie pojemnika na osprzęt. 

Talerz rozsiewacza 1 szt   Ostrze rozsiewacza 4 szt
Ładowność 40 kg  Napęd 12V elmotor
Dł. x Szer. x Wys. 570 x 420 x 350 mm 
Masa 5,5 kg  

33-JM40

Rozsiewacz Spryskiwacz atv
Spryskiwacz do montażu na pojeździe ATV lub przyczepie. 
Może być wykorzystywany zarówno do nawadniania, 
jak i spryskiwania.  Praca urządzenia odbywa się dzięki 
pompie elektrycznej 12 V. Możliwość regulacji ciśnienia 
roboczego. Zbiornik wykonany z wytrzymałego polietylenu. 
Pręt z 2 dyszami umożliwiającymi spryskiwanie na 
szerokości 3 metrów. Wyposażenie standardowe: Mocow-
anie, 5-metrowy wąż z mosiężną lancą do spryskiwania 
ręcznego, manometr, zawór upustowy, filtry i kable wraz z 
wielozłączem i bezpiecznikiem. 

Zbiornik 90 l (polietylen)   Pompa 12V, 4,8 l/min  
Dł. x Szer. x Wys. 650 x 450 x 550 mm
Masa 25 kg

27-WSATV

2 190 zł

NR. ART. 27-WST70 27-WST120
Zbiornik 70 l polietylen 120 l polietylen
Pompa 12V, 3,8 l/min 12V, 3,8 l/min
Koła 4.00 * 6 4.00 * 6
Dł. x Szer. x Wys. 60 x 130 x 70 cm 60 x 130 x 90 cm
Masa 35 kg 38 kg

Akcesoria:
Zaczep kulowy 50 mm 149 zł

Spryskiwacz holowany
Spryskiwacz do holowania za ciągnikiem ogrodowym 
lub pojazdem ATV. Może być wykorzystywany zarówno 
do nawadniania, jak i spryskiwania.  Praca urządzenia 
odbywa się dzięki pompie elektrycznej 12 V. Możliwość 
regulacji ciśnienia roboczego.  Pręt z 2 dyszami 
umożliwiającymi spryskiwanie na szerokości 2 metrów.

1 990 zł 2 390 zł
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5 490 zł

Szerokość robocza 1350 mm   Szerokość całkowita 2000 mm
Pojemność 500 l   Sprężynowe klapy
Koła 14”   Masa 227 kg

32-S500

Piaskarka o prostej i stabilnej konstrukcji, do rozrzucania piasku i soli, z szybką regulacją ilości rozpro-
wadzanego materiału. Ze złączem kulowym 50 mm, do holowania za pojazdem ATV, ciągnikiem i samo-
chodem. Do oblodzonych powierzchni – na dużą i małą skalę. Zasobnik o pojemności 500 l, solidne koła 
napędzające wałek rozrzucający. Rozrzut można łatwo odłączyć na czas transportu, a następnie włączyć 
ponownie jednym ruchem ręki. Nie rozrzuca materiału podczas cofania.

Piaskarka ATV

1 390 zł

32-S230

Efektywna piaskarka. Mechanizm rozrzutu napędzany 
jest od kół  i łatwo rozłączany. Ilość rozrzucanego 
materiału reguluje się za pomocą klapy w dole 
pojemnika. Nadaje się do posypywania chodników, 
placów, itp.

Szerokość robocza 1000 mm
Szerokość całkowita 1300 mm  
Pojemność 230 l
Koła 480/40-8   Masa 60 kg

Piaskarka ATV

Pług odśnieżny do pojazdu ATV, łatwy montaż z przodu oznacza bezproblemowe 
zdejmowanie/zakładanie pługu. Podwyższanie/obniżanie pługu odbywa się za pomocą 
wciągarki umieszczonej na pojeździe ATV (wciągarka nie znajduje się na wyposażeniu). 
Zwalniający mechanizm sprężynowy, stopki oraz wymienne końcówki ścieralne.

Szerokość robocza 1470 mm
Wysokość ostrza 460 mm  Masa 72 kg

37-SBATV

Pług odśnieżny ATV

990 zł

5 450 zł

2 450 zł

2 750 zł

37-SSATV130

Odśnieżarka Kellfri do pojazdu ATV/quada o szerokości roboczej 106 cm, posiada 
uzębioną śrubę, która rozkruszy nawet bardzo ubity śnieg, a następnie załaduje go 
do szybkoobrotowego wyrzutnika, wyrzucającego śnieg w wybranym kierunku na 
odległość do 15 m. Wciągarka (nie wchodzi w skład zestawu) służy do podnoszenia 
i opuszczania odśnieżarki do odpowiedniej pozycji podczas użytkowania. W zestawie 
zaczep kulowy do złącza kulowego 50 mm.

Szerokość robocza 1065 mm   Maks. głębokość śniegu 545 mm
Odległość wyrzutu 5-15 m  Silnik 13 KM 377cc  Zbiornik paliwa 6 l, benzyna   
Włączanie elektryczne oraz ręczne   Wieża wyrzutnika obracana ręcznie o 190°  
Ładowanie śniegu 2 - stopniowe  
Montaż uniwersalny, na haku holowniczym z regulowanym dyszlem 
Elektryczne sprzęgło cierne   Śruby zrywalne  
Światło ostrzegawcze    Masa 127 kg

Odśnieżarka ATV 

Uniwersalne sanki

Ładowność 200 kg
Wymiary platformy 2250 x 790 mm
Szerokość 1070 mm  
Masa 50 kg

27-SSUS

Przyczepa na saniach do skutera lub pojazdu ATV, przeznaczona do transportu sprzętu. Z 
podporami, w zestawie taśma mocująca. Przyczepa jest wykonana z płyty wodoodpornej, 
lakierowana proszkowo i galwanizowana, co zapewnia jej dużą żywotność. Metalowe 
narty z wymienną powierzchnią ścieralną, na dziobach wyposażone w drążek stabilizatora 
zapobiegający przewracaniu się nart, dyszel z oczkiem i amortyzatorem sprężynowym.

NOWY!

NOWY!

Sanki do drewna
Ładowność 500 kg
Długość 4600 - 5000 mm   
Szerokość 870 mm
Odległość między belkami  2500 - 2900 mm  
Masa 72 kg   

27-SSTS

Praktyczne, dwuczęściowe sanki do transportu drewna, dostosowane do Twojego 
skutera lub pojazdu ATV. Lekka i poręczna konstrukcja, lakierowana proszkowo i 
galwanizowana, o dużej żywotności. Metalowe narty z wymienialną powierzchnią 
ścieralną wykonaną z polietylenu. Dzioby nart wyposażono w drążek stabilizatora 
zapobiegający przewracaniu. Dyszel z amortyzatorem sprężynowym i listwa zębata na 
przednich sankach sprawiają, że można je wykorzystywać także osobno, do ciągnika 
zrywkowego.

NR. ART. 27-WST70 27-WST120
Zbiornik 70 l polietylen 120 l polietylen
Pompa 12V, 3,8 l/min 12V, 3,8 l/min
Koła 4.00 * 6 4.00 * 6
Dł. x Szer. x Wys. 60 x 130 x 70 cm 60 x 130 x 90 cm
Masa 35 kg 38 kg
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Gleba, droga i gospodarstwo
Czysto i schludnie w gospodarstwie i wokół niego dzięki produktom Kellfri. Dzięki naszemu wyposażeniu do utrzymania 
dróg, uprawy roli, pielęgnacji terenów zielonych i prac ogrodowych utrzymanie porządku i czystości jest łatwe, wygodne i 
przyjemne. Mamy wszystko, czego potrzebujesz do wszystkich Twoich działań – od prac drogowych do pielęgnacji zieleni, 
od wysięgników do frezarek. 
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Koparka modułowa do ciągnika 

Koparka modułowa do ciągnika 

Koparka modułowa do ciągnika
Zalecana moc ciągnika 25–50 KM. Zamontowanie agregatu na ciągniku 
przekształca traktor w wydajną koparkę, z łyżką szerokości 30 cm, kopiącą na 
głębokość 210 cm. Podwójne siłowniki mechanizmu skrętu, smarowane przeguby i 
łatwo dostępny układ hydrauliczny gwarantują bezproblemową obsługę. Akcesoria 
w postaci łyżki do wyrównywania i łyżki do rowów ułatwiają korzystanie z agregatu 
i rozszerzają jego możliwości.

Agregat koparki Kellfri LW09 do montażu na zwykłym ciągniku rolniczym. Koparkę 
podłącza się na trójpunktowym układzie zawieszenia traktora i jest on napędzana 
przez własny agregat hydrauliczny. Mocne podpory hydrauliczne, dwa siłowniki 
obracające wysięgnik, a w standardzie łyżka z zębami, 3-punktowy układ zawieszenia 
i siedzisko operatora do manewrowania zewnętrznego. Zalecana moc ciągnika 
60–100 KM. Zamontowanie agregatu na ciągniku przekształca go w wydajną 
koparkę, z łyżką o szerokości 40 cm, kopiącą na głębokość 290 cm.

Koparkę modułową montuje się na 3-punktowym układzie zawieszenia ciągnika. Jest ona 
napędzana przez własny układ hydrauliczny ze zintegrowanym zbiornikiem oleju oraz pompą 
hydrauliczną z przekładnią montowaną na wale odbioru mocy ciągnika. Hydrauliczne nogi 
podporowe są regulowane ręcznie w płaszczyźnie bocznej. Dwudźwigniowy bloku zaworowy z 
zestawem do przedłużenia węży umożliwia obsługę z kabiny ciągnika, z odrębnymi dźwigniami 
do nóg podporowych i dodatkowym gniazdem hydraulicznym. Ramię koparki ma zasieg 4,6 m 
i zagięty wysięgnik. 

Koparka modułowa do ciągników powyżej 70 KM
Do montażu na 3-punktowym układzie zawieszenia
Głębokość kopania 285 cm, szerokość łyżki 50 cm

Głębokość wykopu 2900 mm
Zasięg 3977 mm  Wysokość ładunku 2760 mm
Kąt skrętu 160°  Łyżka do kopania 400 mm
Pompa hydrauliczna   Podpory hydrauliczne
Ciśnienie robocze 160 bar  Zalecana moc ciągnika 60-100 KM
Masa 575 kg

Max głębokość wykopu 2100 mm
Max średnica wykopu 2590 mm  
Max wysokość wykopu z płaskim podłożem 1530 mm
Kąt obrotu 180°  Łyżka do kopania 300 mm
Pompa hydrauliczna  Podpory hydrauliczne 
Ciśnienie robocze 160 bar  Zalecana moc ciągnika 25-50 KM
Masa 296 kg

Max głębokość wykopu 2850 mm
Max średnica wykopu 4600 mm  
Kąt obrotu 180°  
Łyżka do kopania 500 mm
Pompa hydrauliczna  
Podpory hydrauliczne 
Ciśnienie robocze 160 bar  
Zalecana moc ciągnika 70 KM
Masa 1000 kg

Akcesoria :
26-LW-KC800 Łyżka do kopania rowów 790 zŁ

26-LW06

26-LW20

26-LW09

11 900 zł 13 900 zł

34 900 zł

Agregat koparki Kellfri do montażu na zwykłym ciągniku rolniczym. Agregat mocuje się na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika i posiada 
on własną pompę hydrauliczną, umieszczoną na wale odbioru mocy ciągnika. Odrębny zbiornik hydrauliczny jest bezpiecznie umieszczony między 
punktami mocowania ramion podnoszących ciągnika. Mocne, hydrauliczne stopy podporowe zapewniają stabilne oparcie podczas pracy na nierów-
nym podłożu. Zewnętrzne usytuowanie regulowanego fotela operatora gwarantuje wygodną pozycję w trakcie pracy i dobrą widoczność. Posiadając 
własny agregat koparki, możesz wykonywać pracę w odpowiednim dla siebie czasie i oszczędzasz sobie stresu, gdy między kopaniem trzeba 
przeprowadzić inne czynności. Agregat nadaje się do większości prac związanych z kopaniem, takich jak oczyszczanie rowów, poprawianie dróg 
leśnych, naprawa studzienek drenarskich i przewodów.
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NOWY!

Zalecana szerokość drogi 3,5 m
Szerokość robcza 2 m  Długość całkowita 4,2 m
Masa 365 kg  Prześwit od ramy do podłoża  
210 mm  Mocowanie Kategoria 2

2 łukowa równarka drogowa v200 . Prosta i solidna konstrukcja do współpracy z 
ciągnikiem. Dostarczana jest wraz z obciążnikiem. Szerokość robocza 2m. Wysokie 
ostrza z doskonale dobranym kątami, które dają znakomity rezultat. Wyposażona jest 
w koło z 7 stopniową regulacją wysokości. Równarka drogowa 

Równarka drogowa 

Trzylemieszowa równiarka drogowa z listwą równającą – solidna i wytrzymała 
konstrukcja. Trzy wysokie lemiesze o optymalnym kącie pracy, których ustawienie 
zapewnia dostatecznie dużo miejsca dla materiału sypkiego. Listwa równająca ze 
skrzydłem zgarniającym kamienie i lód oraz kołem podporowym regulowanym w 
siedmiu pozycjach. Dzięki oddzielnej hydraulicznej regulacji wysokości kół nośnych 
oraz możliwości ustawienia kąta natarcia za pomocą cięgieł dolnych, równiarka jest 
użytecznym urządzeniem do wielu zastosowań. Wyprofi luj spadek poprzeczny starych 
dróg, wyrównaj nową warstwę ścieralną lub wykorzystaj równiarkę do normalnej 
konserwacji powierzchni. Długość i masa urządzenia sprawiają, że można nim w 
wydajny sposób utrzymywać drogi, wyrównywać zagłębienia i dziury oraz zgarniać 
żwir z krawędzi dróg. W zestawie cztery węże hydrauliczne z szybkozłączką męską ½” 
i skrzynia ładunkowa.

Szerokość robocza 261 cm  Długość 607 cm
Koła 6.90/6.00-9  Masa 520 kg

37-V300

37-V200

11 900 zł

4 690 zł

Wielofunkcyjna maszyna silnikowa, na której można 
mocować różne urządzenia: kosiarkę listwową, 
kultywator, walec zamiatający, odśnieżarkę, kosiarkę 
rotacyjną i pług śnieżny. Silnik o mocy 6,5 KM. Skrzynia 
biegów (2 biegi do jazdy w przód i 2 biegi wsteczne) 
Obrotowy uchwyt.

Maszyna 
wielofunk-
cyjna 

Motor 6,5 Hk  Koła 4.00-8  
Dł. x Szer. x Wys. 1530 x 1400 x 604 mm 
Masa 66 kg 

27-MM

2 650 zł

Kultywator
Dł. x szer. x wys. 630 x 610 x 320 mm
Szerokość robocza 460 mm/580 mm
Liczba noży 16 szt./24 szt.  Średnica 330 mm
Głębokość pracy 200 mm  Prędkość 475 obr./min
Masa 28 kg

27-MMJF

1 190 zł 1 640 zł

1 640 zł 1 320 zł 1 420 zł720 zł

Kosiarka rotacyjna 

Walec zamiatający

Dł. x szer. x wys. 530 x 920 x 330 mm
Szerokość robocza 80 cm  Noże 8 szt.
Prędkość obrotowa 3200 obr./min
Wysokość koszenia 0-50 mm 
Masa 30 kg

Dł. x szer. x wys.  950 x 430 x 730 mm
Szerokość robocza  90 cm  Szczotka ø 320 mm
Ustawianie walca prawo–lewo ±25°
Prędkość walca 400 obr./min  Masa 38 kg

27-MMRS

27-MMSV

Odśnieżarka
Dł. x szer. x wys. 
600 x 570 x 1030 mm
Szerokość robocza 56 cm
Maks. odrzut 6 m
Rura wyrzutnika 270°  
Masa 36 kg

27-MMSS

Pług śnieżny 
Dł. x szer. x wys. 
900 x 550 x 450 mm
Szerokość robocza 85 cm
Regulacja wysokości 0–50 mm
Masa 23 kg

27-MMSNB

Kosiarka listwowa
Dł. x szer. x wys.
970 x 520 x 580 mm
Szerokość robocza  97 cm
Wysokość koszenia 20–60 mm
Masa 30 kg

27-MMSB

Solidna rama Osłona - z

Pług który
możesz używać 
latem i zimą.
Patrz str. 19
nasz asortyment.
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27-SF20

3 990 zł

Maszyna karczująca
Maszyna karczująca Kellfri usuwa korzenie poprzez 
posuwisty ruch ostrza na boki. Rezultatem ruchu  
zębów z wolframowego karbonu jest wycinanie korzeni 
o średnicy 1 – 2,5 cm w jednym pociągnięciu Stabilne 
uchwyty czynią manewrowanie maszyną  wyjątkowo 
łatwym.

Silnik 13 KM   Głębokość cięcia 5-10 cm
Wysokość cięcia 35 cm  Ostrza tnące 12 szt 
Pojemność zbiornika na paliwo 6,5 l
Olej w skrzyni biegów 1,1 l  Średnica kół 25 cm
Pasek napędowy, 9J  Sprzęgło ostrza Centryfuga
Hamulec Tarczowy Masa 100 kg

Świder

27-EA52

Benzynowy świder 
do gruntu

Pojemność skokowa silnika 52 cm3

Moc 2,2 kW  Zbiornik paliwa 1200 ml
Średnica świdra 60-300 mm
Długość świdra 800 mm  Masa 12 kg

Benzynowy świder do gruntu umożliwia wydajne 
przygotowywanie otworów np. pod słupki, cokoły i 
rośliny. W cenie produktu uwzględniony jest 
1 świder: klient ma możliwość wyboru świdrów 
o następujących średnicach (z wyjątkiem świdrów 
do lodu): 60 mm, 80 mm,100 mm, 200 mm lub 
300 mm! 

999 zł

439 zł219 zł

Mocny silnik dwusuwowy dostarcza moc do wentylatora, 
tworząc w ten sposób skuteczne narzędzie do sprawnego 
usuwania liści, trawy, śniegu i innych sypkich materiałów. 
Regulowana rączka gazu oraz wygodna uprząż sprawiają, 
że czas pracy ulega skróceniu, a ogród pięknieje z każdą 
chwilą.

Bramki robocze

Wbijarka 
do pali

22-240110
22-350550

27-PD83

27-LVB65

Barierka zabezpieczająca Kellfri do tymczasowego 
zamknięcia podczas robót drogowych lub w innych 
sytuacjach wymagających zamknięcia lub wydzielenia 
ruchu drogowego. Barierki robocze można łatwo ze 
sobą łączyć, tworząc bezpieczne wygrodzenie. Wyko-
nane z galwanizowanej stali. Dostarczane z odblaskami 
w standardzie.

Szerokość 2400 mm  Wysokość 1100 mm
Rama stalowa 38 mm ø  Odblask 1600 x 100 mm
Galwanizowane   Masa 16,6 kg

Szlaban drogowy 
teleskopowy

Dmuchawa do liści do 
noszenia na plecach

Szlaban teleskopowy firmy Kellfri jest trwałą i solidną 
konstrukcją. Szlaban jest regulowany w przedziale 
3,5 – 5,5 m, a słupki mają wysokość 1,8 m. 

Efektywna. Delikatna dla 
końców pali. Bezpieczny 
w eksploatacji silnik cz-
terosuwow. Oszczędne 
zużycie paliwa. Niski 
poziom emitowanego 
przez silnik hałasu

Długość 3500 - 5500 mm  Wysokość 900-1200 mm
Szlaban teleskopowy 350 x 6 cm  Rura 250 x 5 cm
Mocowanie rury do szlabanu  900 x 70 mm   
Słupek 1800 mm  Galwanizowane    
Odblask   Masa 40 kg

Silnik 65,5 cm3, dwusuwowy
Moc 2,8 kW przy 7500 obr./min
Przepływ powietrza 320 l/s  
Zbiornik 1,8 l Masa 10 kg

Średnica Maks. 83 mm 
Wydajność Energia udaru 34 J, 1720 udarów/min. 
Silnik 4-suwowy, o poj. skokowej 36 cm3, 1,3 KM 
Masa 18,4 kg

Skrzynia zamka

750 zł

593 zł429 zł

27-WB180 27-WB260

Taczki Taczki
Taczki wyposażone w solidną i mocną skrzynię 
ładunkową z tworzywa oraz w dwa gumowe koła 
balonowe.Odpowiednie do pracy w stajniach, 
ogrodach, parkach itp.

Taczki wyposażone w solidną i mocną skrzynię 
ładunkową z tworzywa oraz w dwa gumowe koła 
balonowe.Odpowiednie do pracy w stajniach, 
ogrodach, parkach itp.

Pojemność 180 l  Ładowność 150 kg  Koła 400-8 
Dł. x Szer. x Wys. 1415 x 790 x 590 mm 
Masa 22 kg 

Pojemność 260 l  Ładowność 150 kg  Koła 650-8  
Dł. x Szer. x Wys. 1450 x 870 x 605 mm
Masa 26 kg

R27-EA52.010 Świder 60 mm 163 zł
R27-EA52.001 Świder 80 mm 163 zł
R27-EA52.002 Świder 100 mm 163 zł
R27-EA52.003 Świder 200 mm 163 zł
R27-EA52.004 Świder 300 mm 163 zł
R27-EA52.005 Świder do lodu 200 mm 222 zł
R27-EA52.006 Przedłużenie świdra do gruntu 44 zł
R27-EA52.007 Ostrze świdra do lodu 59 zł

3 990 zł

Kosiarka listwowa
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Talerz rozsiewacza 1 szt  Ostrze rozsiewacza 4 szt
Szerokość rozsiewania 6-14 m  Obroty 540 obr./min
Ładowność 650 kg

Talerz rozsiewacza 2 szt  Ostrze rozsiewacza 6 szt
Szerokość rozsiewania 8-16 m  Obroty 540 obr./min
Ładowność 800 kg

Rozsiewacz do nawozu Rozsiewacz do nawozu
Urządzenie JM650 ma mocną ramę i zawieszenie 
trzypunktowe. Jest ono dostarczane w standardzie 
wraz z wałem odbioru mocy. Pomalowany zasobnik i 
nierdzewna płytka rozsiewająca.

Rozsiewacz do nawozu firmy Kellfri o nośności 800 kg  
jest pokryty powłoką epoksydową, a wyrzutniki są 
wykonane z materiału nierdzewnego. Mocna rama i 
zawieszenie trzypunktowe. W standardzie wraz z wałem 
odbioru mocy.

33-JMS800

27-LVB600

33-JM650 33-JM400

6 890 zł

6 490 zł 1 540 zł

2 590 zł 1 990 zł

3 990 zł

Rozsiewacz
Niewielka, poręczna solarka do mniejszych ciągników. 
Wyposażona w solidny lej i płytkę rozsiewającą z 
chromowanej stali. Ilość rozrzucanego materiału można 
w łatwy sposób regulować za pomocą uchwytu. Montaż 
na trzypunktowym układzie zawieszenia (kat. 1). Wał 
odbioru mocy w zestawie.

Talerz rozsiewacza 1 szt  Ostrze rozsiewacza 4 szt 
Pojemność 400 l  Ładowność  260 kg  
Obroty 540 obr./min  Masa 53 kg

Mieszarka do cementu Kellfri CB800 o pojemności 800 l. Z tą dużą, solidną 
mieszarką łatwo będzie przygotować wylewkę podłogi lub gruntu. Masywnie skon-
struowana, zasilana z ciągnika mieszarka o mocnych elementach przedłużających 
żywotność, z 4 zamortyzowanymi ramionami mieszającymi i łopatkami. Kratka 
zabezpieczająca z zamontowanym otwieraczem do worków. Pojemność 800 l, łatwe 
opróżnianie do taczki lub bezpośrednio na miejscu. Mocne podwozie z otworami na 
widły, które umożliwiają łatwe przemieszczanie mieszarki. W standardzie z 3-punk-
towym zawieszeniem i wałem odbioru mocy.

Mieszarka do cementu

Pojemność 800 l  
Średnica bębna 1450 mm  
Wysokość bębna 660 mm  
Otwór strona tylna    Masa 630 kg
 

Skrzynia transportowa
Skrzynia transportowa Kellfri to praktyczne rozwiązanie np. podczas prowad-
zenia prac leśnych. Za pomocą tej skrzyni można z łatwością transportować 
pilarki spalinowe wraz z akcesoriami lub słupki ogrodzeniowe do wytyczenia 
np. nowego pastwiska itp. Aby jeszcze bardziej podwyższyć wszechstronność 
zastosowań, skrzynia transportowa została wyposażona w zdejmowaną tylną 
burtę i jest przechylna. Mocowanie trzypunktowe odpowiada kategorii 1. 

Głębokość 650 mm  Szerokość całkowita 1800 mm 
Wysokość całkowita 530 mm  Masa 109 kg

18-CB800

26-TL18

Dmuchawę do liści firmy Kellfri można 
szybko i łatwo zamontować na większości 
przyczep, przewieszając ją przez burtę 
i mocując za pomocą dwóch pokręteł 
zaciskowych. Dmuchawa przyspiesza i 
ułatwia sprzątanie liści, papierów, sko-
szonej trawy i innych lżejszych śmieci z 
trawników, rabatek, żywopłotów itp. Praca 
jest łatwa dzięki 4-metrowemu wężowi 
z dyszą, a uchwyt pozwala na przyjęcie 
wygodnej pozycji roboczej.

Dmuchawa do liści 

Dł. x Szer. x Wys. 1000 x 480 x 660 mm
Silnik Kawasaki FJ180V 179cc, 6 KM
Długość węża 4 m  Wąż ssący ø 160 mm
Zbiornik paliwa  2 l  
Masa 58 kg 6 290 zł

Zamiatarka nadaje się idealnie do montażu z 
przodu ciągnika, ładowacza kompaktowego lub 
czołowego. Para gniazd hydrauliki zewnętrznej. 
Walec zamiatający może być ustawiony w trzech 
położeniach: w prawo, w lewo oraz w przód.
Ręcznie opróżniany zbiornik.
Różne możliwości mocowania;
mocowanie Euro, trzypunktowy układ zawieszenia 
(kat. 1) i podnośnik widłowy.

Zamiatarka
Szerokość robocza 1500 mm
Obroty 100-180 r/min
Szczotka ø 450 mm
Dł. x Szer. x Wys. 178 x 175 x 77 cm
Koła 200 x 45 mm
Przepływ oleju  18-30 l/min   
Masa 298 kg 

27-SM1500
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Przyczepy
Szeroki wybór przyczep od 2,5 t do 16 t, które mają zastosowanie do różnych prac transportowych w gospodarstwie i ogrodzie. 
Konstrukcja przyczep charakteryzuje się dużą solidnością i łatwością obsługi. Są oferowane na osi pojedynczej lub na osi typu 
tandem. Przyczepy posiadają bogate wyposażenie standardowe.
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23-TV70

Przyczepa wywrotka 7 ton
Przyczepa wywrotka TV70 firmy Kellfri jest solidnym transporterem o ładowności do 7 
ton. Podwójna rama gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność. Mocne burty z profilowa-
nej blachy są odporne na wyginanie. TV70 została wyposażona w hamulce na obydwu 
kołach. Górne burty posiadają zawiasy na słupkach narożnych, co umożliwia łatwy 
załadunek z boku. Uchylna burta tylna pozwala łatwo i sprawnie opróżnić przyczepę. 
Standartowo wyposażona w: Otwierane burty, oświetlenie, podporę, szyber do ziarna, 
łuki i haki mocujące do plandeki oraz drabinę inspekcyjną.

Ładowność 7000 kg
Masa 1350 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys. 5500 x 2000 x 2350 mm
Wysokość od podłoża 950 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 3900 x 1950 x 1280 mm
Standartowa burta 500 mm
Nadstawa 750 mm
Pojemność 9 m³
Max kąt podnoszenia 53°
Wywrot Tył
Opony 400/60-15,5
Koła z hamulcem 2 szt
Typ osi Pojedynczy 16 400 zł

Akcesoria : 23 -SB100 Podnośnik z korbką do TV100    250 zł

Przyczepa wywrotka TV100 firmy Kellfri jest solidnym transporterem o ładowności do 10 
ton. Podwójna rama i masywne osie typu tandem gwarantują stabilność i bezpieczeństwo 
użytkowania. Mocne burty z profilowanej blachy są odporne na wyginanie. TV100 została 
wyposażona w hamulce na wszystkich kołach. Górne burty posiadają zawiasy na słupkach 
narożnych, co umożliwia łatwy załadunek z boku. Uchylna burta tylna pozwala łatwo i 
sprawnie opróżnić przyczepę. StandarDowo wyposażona w: Otwierane burty, oświetlenie, 
podporę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki oraz drabinę inspekcyjną.

Ładowność 10000 kg
Masa 2040 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys. 5700 x 2400 x 2380 mm
Wysokość od podłoża 980 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 4000 x 2300 x 1280 mm
Standardowy bok 500 mm
Nadstawa 750 mm
Pojemność 11,5 m³
Max kąt podnoszenia 53°
Wywrot Tył
Opony 400/60-15,5
Koła z hamulcem 4 szt
Typ osi Tandem

23-TV100

Przyczepa wywrotka 10 ton

31 400 zł

23-TV50

Przyczepa wywrotka 5 ton
Wywrotka Kellfri TV50 posiada podwójną ramę, co daje stabilną i solidną 
konstrukcję, na którą można załadować ciężar 5 ton. Boki są wykonane z profilo-
wanej  blachy stalowej co zapewnia odpowiednią jakość. Górne nadstawy mają 
zawiasy, co ułatwia załadunek  z boku, a z tyłu szybkie i łatwe opróżnienie przyczepy. 
Wyposażona w standardzie w: Otwierane boki, oświetlenie, podpórkę, wysyp ziarna, 
łuk i haki dla plandeki.

Ładowność 5000 kg
Masa 1015 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys. 4500 x 2050 x 1850 mm
Wysokość od podłoża 940 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 3100 x 1950 x 810 mm
Standardowy bok 500 mm
Nadstawa 300 mm
Pojemność 4,8 m³
Max kąt podnoszenia 49°
Wywrot Tył
Opony 11,5/80-15,3
Typ osi Pojedynczy 13.900 zł

23-TV25

Przyczepa wywrotka 2,5 ton
Przyczepa wywrotka Kellfri ma rozkładane boki i jest idealna do transportu lżejszych 
materiałów. Wyposażona jest w siłownik do opróżniania i ma ładowność 2500kg. 
Doskonała do ogrodów, parków i mniejszych gospodarstw rolnych i leśnych. W stan-
dardzie wyposażona w: Otwierane boki, oświetlenie, podpórkę i haki do plandeki.

Ładowność 2500 kg

Masa 335 kg

Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys. 3700 x 1270 x 1100 mm

Wysokość od podłoża 700 mm

Wymiary skrzyni ładunkowej 2400 x 1270 x 400 mm

Standardowy bok 400 mm

Pojemność 1,25 m³

Max kąt podnoszenia 45°

Wywrot Tył

Opony 20*10-8

Typ osi Tandem

Wyposażenie dodatkowe:
23-TV25FH Burty podwyższone z siatki stalowej 400 mm 1.090 zł

Burty podwyższone można przykręcić lub przyspawać do przyczepy. W przypadku 
przykręcania, otwory muszą być przygotowane przez klienta.

6.250 zł
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NOWY!

NOWY!

Przyczepa wywrotka 12 ton

Przyczepa wywrotka 16 ton Przyczepa wywrotka 18 ton
23-LD180

23-D90 23-D110
Ładowność 9000 kg 11000 kg
Masa 2300 kg 2300 kg
Wymiary całkowite L x B 5280 x 2200 mm 5280 x 2200 mm
Wysokość od podłoża 1000 mm 1000 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 3675 x 2050 x 700 mm 3675 x 2050 x 700 mm
Przedłużenie/burta do ziarna Wyposażenie dodatkowe Wyposażenie dodatkowe
Standardowy bok 700 mm 700 mm
Pojemność 5,3  m³ 5,3  m³
Max kąt podnoszenia 52° 52°
Wywrot Tył Tył
Opony 400/60-15,5 500/50 - 17,0
Koła z hamulcem 4 szt 4 szt
Typ osi Tandem Tandem
Grubość blachy boki 4 mm 4 mm
Grubość blachy dno 8 mm 8 mm

Ładowność 12000 kg
Masa 3200 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys. 6400 x 2550 x 1950 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 4730 x 2330 x 700 mm
Przedłużenie/burta do ziarna Wyposażenie dodatkowe
Standardowy bok 700 mm
Pojemność 7,7  m³
Max kąt podnoszenia 52°
Wywrot Tył
Opony 500/50-17
Koła z hamulcem 4 szt
Typ osi Tandem
Grubość blachy boki 4 mm
Grubość blachy dno 5 mm

Przyczepa wywrotka

 Wywrotka LD160 fi rmy Kellfri jest solidnym transporterem do przewozu ziarna. Dzięki 
dużej pojemności nadaje się także do transportu nawozów. Podwójna rama, masywne 
osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. 
Standardowo wyposażona w: Przedłużoną burtę, oświetlenie, podporę, szyber do ziarna, 
łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę inspekcyjną, zabezpieczenie ładunku, hydrau-
licznie sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej.

Ładowność 16000 kg
Masa 3880 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys. 7100 x 2550 x 1950 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 5500 x 2500 x 700 mm
Standardowy bok 700 mm
Nadstawa Wyposażenie dodatkowe
Pojemność inkl förhöjning 19 m³
Max kąt podnoszenia 54°
Wywrot Tył
Opony 550/45-22,5
Koła z hamulcem 4 szt
Typ osi Tandem
Grubość blachy boki 4 mm
Grubość blachy dno 5 mm

Wyposażenie dodatkowe:
23-D90FL700 Burty podwyższone 700 mm 2 790 zł

23-LD120

23-LD160

Solidna wywrotka z automatycznie podnoszoną burtą tylną, hamulcami hydraulicznymi 
gwarantującymi bezpieczeństwo użytkowania i mocną podporą. Dno z 8 mm blachy! 
Dwudzielna burta tylna do rozładunku np. palet. Podczas przechyłu burta otwiera się 
automatycznie. Stabilne podwozie i solidna skrzynia!

29 900 zł

Ładowność 18000 kg
Masa 3850 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys. 7100 x 2550 x 2050 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 5430 x 2330 x 800 mm
Przedłużenie/burta do ziarna Wyposażenie dodatkowe
Standardowy bok 800 mm
Pojemność 10,1 m³
Max kąt podnoszenia 52°
Wywrot Tył
Opony 600/50-22,5 ET-50
Koła z hamulcem 4 szt
Typ osi Tandem
Grubość blachy boki 4 mm
Grubość blachy dno 5 mm64 900 zł

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub lub zadzwoń 
pod +48-24 722 11 50  aby uzyskać więcej informacj.

Solidnie zbudowana przyczepa rolnicza z hamulcami hydraulicznymi na wszystkich
czterech kołach, tylna klapa z hydrauliczym dużym otworem. Podwójna rama,
masywne osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo
użytkowania. Wyposażona standardowo w przedłużoną burtę, oświetlenie, podporę,
szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę inspekcyjną, hydraulicznie
sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej.

Solidnie zbudowana przyczepa rolnicza z hamulcami hydraulicznymi na wszystkich
czterech kołach, tylna klapa z hydrauliczym dużym otworem. Podwójna rama,
masywne osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo
użytkowania. Wyposażona standardowo w przedłużoną burtę, oświetlenie, podporę,
szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę inspekcyjną, hydraulicznie
sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej.

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub lub zadzwoń 
pod +48-24 722 11 50  aby uzyskać więcej informacj.

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub lub zadzwoń 
pod +48-24 722 11 50  aby uzyskać więcej informacj.

Zadzwoń zapytaj o cenę
Zadzwoń zapytaj o cenę

Zadzwoń zapytaj o cenę
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NOWY!

23-DS120

Ładowność 12000 kg
Masa 3400 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys. 6400 x 2550 x 2600 mm
Wysokość od podłoża 1100 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 4730 x 2330 x 1500 mm
Standardowy bok 1500 mm
Pojemność 16,5 m³
Max kąt podnoszenia 52 °
Wywrot Tył
Opony 500/50-17 
Koła z hamulcem 4 szt
Typ osi Tandem
Grubość blachy boki 3 mm
Grubość blachy dno 4 mm

Przyczepa Kellfri DS120 idealnie nadaje się między innymi do transportu zboża. 
Bardzo dobrze zbudowana przyczepa z hamulcami hydraulicznymi na wszystkich cz-
terech kołach, tylna klapa z hydrauliczym dużym otworem. Podwójna rama, masywne 
osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. 
Wyposażona standardowo w przedłużoną burtę, oświetlenie, podporę, szyber do 
ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę inspekcyjną, hydraulicznie sterowaną 
burtę tylną i łańcuch ograniczający do burty tylnej. 

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub lub zadzwoń pod +48-24 722 11 50  aby uzyskać więcej informacj.

Zadzwoń zapytaj o cenę

Wywrotka/przyczepa do ziarna 12 ton
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Ładowność 16000 kg
Masa 3800 kg
Wymiary całkowite Dł. x Szer. x Wys 7100 x 2550 x 2700 mm
Wysokość od podłoża 1200 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej 5500 x 2500 x 1500 mm
Standardowy bok 1500 mm
Pojemność 20 m³
Max kąt podnoszenia 54°
Wywrot Tył
Opony 550/45-22,5
Koła z hamulcem 4 szt
Typ osi Tandem

23-DS160

64 900 zł

Wywrotka/przyczepa do ziarna 16 ton
Przyczepa Kellfri DS160 idealnie nadaje się między innymi do transportu zboża. 
Bardzo dobrze zbudowana przyczepa z hamulcami hydraulicznymi na wszyst-
kich czterech kołach, tylna klapa z hydrauliczym dużym otworem. Podwójna 
rama, masywne osie typu tandem i mocne opony gwarantują stabilność i 
bezpieczeństwo użytkowania. Wyposażona standardowo w przedłużoną burtę, 
oświetlenie, podporę, szyber do ziarna, łuki i haki mocujące do plandeki, drabinę 
inspekcyjną, hydraulicznie sterowaną burtę tylną i łańcuch ograniczający do 
burty tylnej. 

Dostępnych jest więcej opcji. Patrz na str.40 lub lub zadzwoń 
pod +48-24 722 11 50  aby uzyskać więcej informacj.
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BV120
ŁADOWNOŚĆ: 12 TON
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA: OK 16 m³

BV160
ŁADOWNOŚĆ: 16 TON
PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA: OK 23 m³

Przyczepy do balotów
Przyczepy do balotów firmy Kellfri są stabilne i masywne. Podwójna 
rama i mocne wózki czynią je bezpiecznymi urządzeniami o dużej 
powierzchni ładunkowej.

Standartowo wyposażona w: Oświetlenie, podporę, haki mocujące 
do plandeki oraz zabezpieczenie ładunku.

NR. ART. 23-BV120 23-BV160
Maksymalna ładowność 12000 kg 16000 kg

Masa 2100 kg 3300 kg

Wymiary całkowite 8600 x 2500 x 1000 mm 10500 x 2550 x 1300 mm 

Wysokość od podłoża 1000 mm 1300 mm

Wymiary naczepy 7000 x 2300 mm 9000 x 2550 mm

Opony 400/60-15,5 550/60-22,5

Koła z hamulcem 4 szt 2 szt

Typ osi Tandem Tandem

29 900 zł 49 900 zł
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Paśniki
Zwierzęta dużo dla nas znaczą i wiemy, że opieka nad nimi to często inspirujące zadanie.
Dlatego nie ma znaczenia, czy chodzi o hodowlę na dużą skalę czy o hobby – wszystkie nasze paśniki zaprojektowaliśmy tak, aby 
jak najlepiej spełniały potrzeby zwierząt. Przemyślane rozwiązania mają zapewnić wysoką higienę żywienia i ułatwiać napełnianie, 
a przede wszystkim gwarantować zwierzętom bezpieczeństwo. Solidne wykonanie, odporność na wpływ warunków atmosferycz-
nych oraz mobilność i bezpieczeństwo czynią z paśników Kellfri oczywisty element każdej hodowli.
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34-FHRT

34-KG950

Kojec dla cieląt

Szerokość 2000 mm

Długość 1750 mm

Foderbehållare 2000 mm

Rymd foderbehållare 950 l

Grindsystem 42 mm ø

Szerokość całkowita 2200 mm

Masa 338 kg

Mocowanie trzypunktowe Tak

Galwanizowane Tak

Kojec to świetne rozwiązanie dla hodowców posiadających cielęta w okresie 
wypasu na pastwiskach. Pojemnik na paszę napełnia się poprzez złożenie daszku 
do wewnątrz. W ten sposób łatwo można nasypać karmę np. łyżką ładowacza 
czołowego. Po zamknięciu daszek blokuje się automatycznie. Szerokość wejść jest 
bezstopniowo regulowana do 60 cm, dzięki czemu mogą przez nie przechodzić 
wyłącznie zwierzęta o określonej wielkości. Głębokość zagrody wynosi 175 cm, 
przez co cielęta nie mogą jej wykorzystać jako miejsca do leżenia i wchodzą tam 
wyłącznie, aby się najeść. Na czas transportu ogrodzenie można złożyć na pojemnik 
paszowy. Regulowana wysokość nóżek umożliwia podniesienie pojemnika paszo-
wego i wówczas doskonale nadaje się on jako dozownik wysokokalorycznych pasz 
dla większych zwierząt.

Galwanizowany dach do 
rozbudowy 34-FHR, zabezpi-
eczenia paszy przed wpływem 
warunków atmosferycznych, 
poprawienia higieny karmienia 
oraz ograniczenia rozsypywania 
paszy.

Karmienie cieląt na pastwisku – bardziej opłacalne

Dach do 
paśnika FHR

Dł. x Szer. x Wys. 2,3 x 2,3  x 0,95 m (wysokość bez paśnika)
Masa 70 kg

790 zł

3 150 zł

34-FHR 34-FHR180

Paśnik dla bydła z podporami łukowymi Paśnik dla bydła z podporami łukowymi

Stanowisk 12 szt  Średnica 2300 mm Wysokość 1200 mm   
Podwójnie mocowane 43 mm ø  Podwójnie mocowany wspornik łukowy 43 mm ø  
Uchwyt do transportu ciągnikiem, galwanizowane  Masa 176 kg

Paśnik z 12 stanowiskami paszowymi, wzmacnianymi wspornikami łukowymi i solidnymi 
ramami rurowymi, odpowiedni dla dużego, ciężkiego bydła. Trzy sekcje, które można 
otworzyć, aby łatwo uzupełnić paszę; galwanizowane dla długiej żywotności. Aby ułatwić 
przemieszczanie paśnika, wyposażono go w przyspawane na stałe mocowania do 
trzypunktowego układu zawieszenia ciągnika. 

KELLFRI BASIC – Korzystna cenowo alternatywa dla naszego stałego asortymentu. 
Gdy szukasz prostszych produktów w lepszej cenie. Paśnik z dziewięcioma stano-
wiskami paszowymi, wzmacnianymi wspornikami łukowymi przystosowanymi dla 
bydląt. Nierdzewna konstrukcja zapewniająca długą żywotność. Łatwy montaż i 
szczelne łączenia ograniczające rozsypywanie paszy. 

Stanowisk 9 szt  Średnica 1800 mm  Całkowita wysokość 1000 mm  
Podwójnie mocowane 32 mm ø  Podwójnie mocowany wspornik łukowy 32 mm ø    
Masa 84 kg

1 790 zł 1 090 zł

KELLFRIBASIC

34-FH

Paśnik dla bydła

Stanowisk 14 szt   Szerokość 2000 mm  
Długość 1750 mm  Wysokość 1200 mm  
Rura stalowa 32 mm ø   
Masa 66 kg

Paśnik dla bydła o konstrukcji rurowej ze stali galwanizowanej; lekki, a przy tym 
stabilny i wytrzymały, łatwy do przenoszenia dzięki niskiej masie. Karmienie wielu 
zwierząt za niewiele. 

990 zł
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Budka dla cieląt
47-14470 34-FHS

Dł x Szer. x Wys. 200 x 115 x135 cm
Wykonane są z najwyższej jakości polietylenu, odpornego na działanie promieniowania 
UV, korozję, uszkodzenia mechaniczne, niskie oraz wysokie temperatury.
Posiadają innowacyjny systemy wentylacji.
Budki sprzedawane pojedynczo lub w zestawie z wygrodzeniem stanowiącym wybieg 
dla cieląt , (dł 150 cm, szer 110 cm, wys 96 cm)

Paśnik dla bydła

Szerokość 2000 mm  Długość 1800 mm
Wysokość 1700 mm
Masa 208 kg

Paśnik dla bydła z miejscem na okrągłe baloty, o bardzo stabilnej profi lowanej 
konstrukcji ze stali, regulacją wysokości do rozmiarów zwierzęcia, nie nadaje się 
dla zwierząt rogatych. Korzystając z paśnika, lepiej gospodarujesz paszą, podnosisz 
poziom higieny i dbasz o zdrowie zwierząt.

2 390 zł 1 790 zł

Paśnik dla bydła FHB
Galwanizowany paśnik, minimalizuje rozsypywanie paszy. Jest to najbardziej stabilny spośród dostępnych 
na rynku paśników, z trzema solidnymi podporami łukowymi. Otwierany z każdej strony, co ułatwia 
załadunek beli siana lub kiszonki. Dzięki zadaszeniu pasza jest dobrze zabezpieczona przed niepogodą, a 
tym samym zawsze świeża i czysta. Możliwość regulacji wysokości zadaszenia. Paśnik jest wyposażony 
w solidne wsporniki łukowe i łuk ochronny z rurek dookoła całego dachu, które zapobiegają zranieniu 
zwierząt. FHB nadaje się doskonale dla zwierząt rogatych. Aby ułatwić przemieszczanie paśnika, 
wyposażono go od spodu w uchwyt do podnośnika widłowego. 

NR. ART. 34-FHB 34-FHB14

Stanowisk 12 szt 14 szt

Szerokość 2000 mm 2000 mm

Długość 2000 mm 3000 mm

Podwójnie mocowane 43 mm ø 43 mm ø

Galwanizowane Tak Tak

Masa 348 kg 450 kg

3 890 zł 4 390 zł

Paśnik dla bydła FHL
Galwanizowany paśnik dla bydła z bramkami-pułapkami, regulacją szerokości karmienia 
oraz wysokości zadaszenia. Stabilny paśnik ze wzmocnionym zadaszeniem i dnem oraz trzy 
solidne podpory łukowe. Wszystkie (cztery) boki są otwierane, aby zapewnić łatwe i elastyczne 
uzupełnianie paszy. Dzięki zadaszeniu pasza jest dobrze zabezpieczona przed niepogodą, a tym 
samym zawsze świeża i czysta. Solidne bramki-pułapki i łuk ochronny z rurek przy szczytach 
sufi towych gwarantują bezpieczeństwo zwierząt. FHL przeznaczone jest dla zwierząt bez rogów. Do 
przemieszczania wyposażono go od spodu w uchwyty do podnośnika widłowego.

NR. ART. 34-FHLN 34-FHL14

Stanowisk 12  szt 14 szt

Szerokość 2000 mm 2000 mm

Długość 2000 mm 3000 mm

Galwanizowane Tak Tak

Masa 422 kg 553 kg

Mocne drzwiczki Tak Tak

4 690 zł 6 290 zł
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KELLFRIBASIC

Paśnik FR Paśnik FR180
Paśnik okrągły z solidnymi rurami ramowymi oraz 
trzema otwieranymi, galwanizowanymi sekcjami; 
prosty montaż. 

Paśnik okrągły z solidnymi rurami ramowymi, trzema 
sekcjami o szczelnych łączeniach i prostym montażu. 
Nierdzewna konstrukcja zapewniająca długą żywotność.

Średnica 1400 mm  Wysokość 650 mm 
Podwójnie mocowane 32 mm ø
Galwanizowane  Masa 58 kg

Średnica 1800 mm  Wysokość 500 mm  
Podwójnie mocowane 32 mm ø
Masa 57 kg

34-FR 34-FR180

690 zł 740 zł

KELLFRIBASIC

34-FRB180
34-FRB

Paśnik dla koni

Szerokość kraty dystans 65 mm   Galwanizowane
Dł. x Szer. x Wys. 1150 x 650 x 600 mm  Masa 50 kg

34-FHK05

Paśnik dla koni FRB180 Paśnik dla koni FRB

Stanowisk 12 szt  Średnica 2300 mm 
Wysokość 1200 mm  Podwójnie mocowane 43 mm ø
Podwójnie mocowany wspornik łukowy 43 mm ø
Galwanizowane  Masa 169 kg

Stanowisk 9 szt Średnica 1800 mm 
Wysokość 1000 mm  Podwójnie mocowane 32 mm ø
Podwójnie mocowany wspornik łukowy 32 mm ø
Ukryte miejsca połączeń   Masa 87 kg

Paśnik dla koni z dziewięcioma stanowiskami paszowy-
mi, przykrytymi wspornikami łukowymi gwarantującymi 
bezpieczeństwo zwierząt i minimalizującymi ryzyko 
utknięcia nóg, a do tego nierdzewna, lekka konstrukcja 
łatwa do montażu oraz dokładne łączenia ograniczające 
rozsypywanie paszy.

Paśnik do karmienia balotami lub paszami 
objętościowymi luzem. Mały galwanizowany paśnik 
z gęstą kratownicą, która wydłuża spożywanie paszy 
przez konia. Dno wyposażono w elementy dystansowe, 
dzięki czemu pasza objętościowa nie trafi a na ziemię. 
Pokrywa jest przymocowana do pętli po obu dłuższych 
bokach i obniża się w miarę ubywania paszy. Można z 
powodzeniem używać również bez pokrywy.

Paśnik dla koni z 12 stanowiskami paszowymi, 
przykrytymi wspornikami łukowymi gwarantującymi 
bezpieczeństwo zwierząt i minimalizującymi ryzyko 
utknięcia nóg, a do tego galwanizowana, solidna 
konstrukcja łatwa do montażu z trzema sekcjami 
otwieranymi. 

1 190 zł 2 290 zł

690 zł

Stanowisk 8 szt 
Dł. x Szer. x Wys. 150 x 150 x 260 cm 
Galwanizowane  Masa 245 kg

Stanowisk 12 szt 
Dł. x Szer. x Wys. 200 x 200 x 270 cm 
Galwanizowane  Masa 370 kg

Paśnik dla koniPaśnik dla koni
NOWY!

34-FHH8

34-FHH

Uzupełnianie paszy odbywa się łatwo i szybko 
dzięki otwieraniu jednej z czterech przegród, 
którą przesuwa się w bok. Umieszczenie w 
każdej przegrodzie trzech stanowisk paszowych 
o szerokości 325 mm minimalizuje rozsypywanie 
paszy. Wysokość zadaszenia można regulować 
tak, aby zapewnić jak najlepszą ochronę przed 
opadami. Zadaszenie jest również standardowo 
wyposażone w łuk ochronny dookoła, aby maksy-
malnie zwiększyć bezpieczeństwo koni. 

2 990 zł

3 990 zł
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34-FHBT

Galwanizowany paśnik dla koni, 12 stanowisk paszowych. Paśnik został opracowany we współpracy 
z weterynarzami i stadninami, tak aby zapewnić koniom jak największe bezpieczeństwo. Wsporniki 
są przykryte, dlatego zwierzę nie może włożyć w nie nogi lub zakleszczyć się w nich w inny sposób. 
Aby uniemożliwić koniom skaleczenie się o brzeg zadaszenia, zostało ono wyposażone w łuk och-
ronny z okrągłych rurek. Przy konstruowaniu paśnika FHBT braliśmy przede wszystkim pod uwagę 
funkcjonalność i bezpieczeństwo. Wszystkie cztery boki są otwierane, co ułatwia umieszczenie w 
paśniku siana lub balotów kiszonki. Dzięki zadaszeniu pasza jest dobrze zabezpieczona przed czynni-
kami atmosferycznymi i tym samym zawsze świeża i czysta. Możliwość regulacji wysokości zadaszenia. 
Paśnik posiada trzy solidne podpory łukowe.

Paśnik dla koni FHBT

Długość x Szerokość 2000 x 2000 mm
Podnośnik widłowy
Stanowisk 12 szt
Podwójnie mocowane 43 mm ø
Galwanizowane   Masa 403 kg

3 990 zł

4 990 zł

1 990 zł

Stanowisk 8 szt 
Dł. x Szer. x Wys. 2100 x 2100 x 2100 mm
Masa 160 kg  

Paśnik z tworzywa dla koni
34-FHPT

NOWY!

Paśnik Kellfri z tworzywa FHPT, z zadaszeniem i zakrytymi bokami, w pełni chroniący paszę 
objętościową przed deszczem i wiatrem. Został wykonany z odpornego na uderzenia i wpływ warunków 
atmosferycznych plastiku i nie posiada żadnych ostrych krawędzi. Całkowita wysokość paśnika wynosi 
210 cm, boki mają po 210 cm długości i z każdej strony znajdują się dwa stanowiska paszowe. Za-
pewnia łącznie 8 stanowisk paszowych o wymiarach 35 x 106 cm. W celu napełnienia paśnika należy 
go przewrócić, a następnie postawić nad górnym balotem – można też podnieść cały paśnik np. za 
pomocą podnośnika widłowego lub chwytaka do balotów, chwytając za stanowiska paszowe.

590 zł

Akcesoria :
Siatka na siano 590 zł
Zawias do otwierania drzwi 59 zł

34-SF

Paśnik dla owiec SF

Wysokość całkowita  900 mm
Wysokość obreczy 280 mm
Średnica 1740 mm 
Stanowisk 24 szt
Masa 50 kg  Galwanizowane

Wzmacnia paśnik i uniemożliwia 
jagniętom oraz mniejszym owcom 
wejście do środka. W cenie 6 blokad.

Stanowisk 18 szt   Dł. x Szer. 1800 x 1200 mm 
Szerokość daszku 2200 mm  Wysokość krat od podłoża 1400 mm
Szerokość krat 1560 mm  Masa 175 kg

34-SFT

Zadaszony paśnik dla owiec
Galwanizowany paśnik dla owiec, z zadaszeniem i 18 stanowiskami paszowymi. 
Minimalizuje rozsypywanie paszy i zapobiega deptaniu przez zwierzęta po pożywieniu! 
Dzięki zadaszeniu pasza jest dobrze zabezpieczona, a tym samym zawsze świeża i 
czysta. Oba dłuższe boki są otwierane. Wyposażony w trzypunktowy układ zawiesze-
nia ułatwiający transport.

Okrągły paśnik dla owiec z 24 stanowiskami paszowymi, a dzięki dolnej osłonie o 
wysokości 28 cm i ukośnym prętom odpowiedni także dla jagniąt. Galwanizowana, 
lekka konstrukcja łatwa do montażu i transportu.

Akcesoria :
34-SFRB Regulowana obręcz 99 zł

Paśnik dla koni
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Bramy, ogrodzenia, 
wyposażenie obór i stajni
Elementy wyposażenia pomieszczeń hodowlanych oraz bramki Kellfri są mocne, wytrzymałe i dostosowane do poszczegól-
nych gatunków zwierząt – bydła, koni i owiec. Bez względu na to, czy interesuje Cię budowa nowych obiektów czy przebudowa 
istniejących, obory wolnostanowiskowe czy uwięziowe, oferujemy mnóstwo elastycznych rozwiązań pod kątem funkcjonalności 
i zapewnienia bezpieczeństwa zwierzętom. Jeżeli trudno Ci określić, co będzie Ci najbardziej potrzebne, poproś o radę jednego z 
naszych wykwalifikowanych sprzedawców.
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25-300160

25-300158D 25-300159D

25-FGD

25-300160NL

25-300157 25-300160KS

Przenośna bramka z 
podporą łukową

Bramka przenośna z drzwiami Przenośna bramka z podporą 
łukową z drzwiami

Przenośna bramka z siatki 
z podporą łukową

Wysokość całkowita 1700 mm
Szerokość całkowita 3000 mm
Konstrukcja rurowa 50/30 mm  
Masa 28 kg

Dł. x Szer. x Wys. 3,0 x 0,3 x 2,3 m 
Wymiary rury 50 x 30 mm 
Szerokość całkowita drzwi 1200 mm 
Wysokość całkowita 1700 mm (drzwi 2300 mm) 
Galwanizowane  Masa 63 kg

Wysokość całkowita 1550 mm
Szerokość całkowita 3000 mm  
Konstrukcja rurowa 43 mm ø
Szerokość otworu drzwiowego 1200 mm
Całkowita wysokość otworu drzwiowego 2200 mm
Galwanizowane  Masa 63 kg

Wysokość całkowita 1700 mm
Szerokość całkowita 3000 mm  
Konstrukcja rurowa 50/30 mm
Szerokość otworu drzwiowego 520 mm
Całkowita wysokość otworu drzwiowego 1020 mm
Galwanizowane  Masa 40 kg

Wysokość całkowita 1570 mm
Szerokość całkowita 3000 mm
Konstrukcja rurowa 41 mm ø
Galwanizowane  Masa 36 kg
 Wysokość całkowita 1700 mm

Szerokość całkowita 3000 mm  
Konstrukcja rurowa 50/30 mm 
Galwanizowane  Masa 36 kg

Ogrodzenia firmy Kellfri to mobilny system przenośnych, stabilnych bramek ułatwiający budowę furtek przepędowych, boksów i 
wygrodzeń. W okresie zimowym bramki mogą być wykorzystywane do budowy spacerniaków lub jako wyposażenie hal wybiegowych. 
Bramki posiadają solidną konstrukcję i odpowiednio dobraną wysokość. Można je łatwo łączyć odpowiednio dla bydła i koni.

Rury spłaszczone owalnie. Rura końcowa wygięta w 
kształcie litery U w celu uchronienia zwierząt przed 
zranieniem podczas próby wydostania się z ogrodze-
nia. Podpora łukowa zapobiega zapadaniu się bramki 
w grunt. Zamknięcie: ogniwo z mocowaniem.

Płasko-owalnych rurek. Szerokość przejścia dla 
cieląt można dostosować do rozmiarów zwierzęcia.
Zamknięcie: ogniwa z szeklą.Okrągłe rury. Zamykanie: na bolec i ogniwo.

Rury o profilu płaskoowalnym i mocna siatka stalowa. 
Rura końcowa wygięta w kształcie litery U w celu 
uchronienia zwierząt przed zranieniem podczas próby 
wydostania się z ogrodzenia. Zamknięcie: ogniwo z 
mocowaniem. Otwory do wkładania wideł od palet.

Okrągłe rury. Zamknięcie: ogniwo z mocowaniem. 
Sprężynowe zamknięcie drzwi. Wysokie i szerokie drzwi. Podpory łukowe = łatwe 

przemieszczanie. Rury o profilu płaskoowalnym

Przenośna bramka 
z hakiem i ogniwem

Bramka z wejściem dla cieląt

359 zł 399 zł 499 zł

629 zł 629 zł

299 zł 349 zł 489 zł 569 zł 599 zł 679 zł
579 zł

399 zł

KELLFRIBASIC

05-H Słupek podwieszający 190 zł

Bramki

NR. ART. 25-200 25-300 25-365 25-425 25-460 25-500

Długość 2000 mm 3000 mm 3650 mm 4250 mm 4600 mm 5000 mm
Wysokość 1150 mm 1150 mm 1150 mm 1150 mm 1150 mm 1150 mm
Masa 32 kg 45 kg 48 kg 58 kg 62 kg 66 kg
Galwanizowane Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Rura 43 mm ø 43 mm ø 43 mm ø 43 mm ø 43 mm ø 43 mm ø

Regulowane, estetyczne i praktyczne zamknięcia dróg, pastwisk i różnych przejść. Zapewniona trwałość i wytrzymałość. 
Konstrukcja w całości z rur o średnicy 43 mm. Dzięki solidnej konstrukcji mogą być stosowane w pomieszczeniach dla 
zwierząt do wygradzania przejść itp. Regulowane mocowanie. Standardowo wyposażone w zapięcia, zawiasy i zawleczki.

05-L Słupek blokujący 80 zł 05-110 Uchwyt do mocowania ściennego 35 zł

Bramka-pułapka z drzwiami

Dł. x Szer. 900/1160 x 2000 mm
Wielkość 40 x 40 mm i 60 x 30 mm
Galwanizowane  Masa 55 kg

Mocna, galwanizowana bramka-pułapka z 
drzwiami przesuwnymi. Pasuje do przenośnych 
bramek firmy Kellfri.
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115 zł 195 zł

199 zł 329 zł 399 zł 429 zł 599 zł 859 zł 929 zł

145 zł 145 zł

Bramki dla owiec
Bramki dla owiec firmy Kellfri pozwalają szybko i spraw-
nie budować zagrody dla owiec. Stabilne i elastyczne. 
Pierścienie metalowe umożliwiają proste łączenie 
poszczególnych elementów. Bez luźnych części. Rozmiar 
rur: 20 mm. Odstępy pomiędzy poziomymi rurkami 
począwszy od dołu bramki wynoszą : 8/8/9/10/13/14/16 
cm. Wysokość od dołu do najwyższej rury wynosi 107 cm.

NR. ART. 25-F1500 25-F2000

Długość 1500 mm 2000 mm
Wysokość 1200 mm 1200 mm
Masa 9 kg 11 kg
Konstrukcja rurowa 20 mm ø 20 mm ø
Galwanizowane Tak Tak

25-FF2004

Długość 200  cm
Wysokość 120 cm
Odstęp pomiędzy stanowiskami 45 cm
Otwór stanowiska 11 cm
Masa 15 kg

Drabina paszowa dla owiec. Cztery stanowiska roz-
mieszczone w odstępach co 45 cm. Produkt wykonany 
z materiałów galwanizowanych. Możliwość łatwego 
dopasowania do bramek dla owiec firmy Kellfri.

Drabina paszowa 
dla owiec 25-F1200D

Szerokość 120  cm
Wysokość 120 cm
Profil ramy 50*50
Masa 14 kg

Możliwość łatwego dopasowania do bramek 
dla owiec firmy Kellfri. Produkt wykonany z 
materiałów galwanizowanych.

Bramka dla owiec 
z drzwiami

1 149 zł 1 779 zł

Bramki teleskopowe TG Bramki teleskopowe TGL
Bramki teleskopowe doskonale sprawdzają się w przejściach, które wymagają otwierania 
i zamykania, zarówno w pomieszczeniach gospodarczych jak i na zewnątrz. Dostarczane 
z mocowaniami ściennymi i systemem zamykającym. Bramki teleskopowe firmy Kellfri z 
rurami o wymiarze 42 mm są funkcjonalnym rozwiązaniem przeznaczonym do wieloletniego 
użytkowania. Bramka dostępna jest w 5 długościach, od 1400 do 6000 mm.

NR. ART. 25-TG200 25-TG300 25-TG400 25-TG500 25-TG600
Długość 1,4 - 2,0 m 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m
Wysokość 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm
Masa 25 kg 30 kg 40 kg 47 kg 57 kg
Galwanizowane Tak Tak Tak Tak Tak
Odstęp między rurami 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm 228 mm
Mocowanie ścienne  Standard Standard Standard Standard Standard
System zamykania Standard Standard Standard Standard Standard

05-20
System zamykania

05-VFTGS
Mocowanie ścienne 

05-VFTG
Mocowanie 
ścienne 

Bramki teleskopowe firmy Kellfri z rurami o wymiarze 60 mm są 
funkcjonalnym rozwiązaniem o konstrukcji wytrzymałej na nacisk nawet 
największych zwierząt. Bramka dostępna jest w 5 długościach, od 2000 
do 6000 mm. Wymiary rury, część żeńska 60 mm. Wymiary rury, część 
męska 48 mm. Galwanizowane.

NR. ART. 25-TGL300 25-TGL400 25-TGL500 25-TGL600
Długość 2,0 - 3,0 m 3,0 - 4,0 m 4,0 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m
Wysokość 1100 mm 1100 mm 1100 mm 1100 mm
Masa 76 kg 100 kg 121 kg 151 kg
Galwanizowane Tak Tak Tak Tak
Odstęp między rurami 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm
Mocowanie ścienne  Standard Standard Standard Standard
System zamykania Standard Standard Standard Standard

05-VFTGS
Mocowanie ścienne 

Bramka teleskopowa z możliwością otwierania

NR. ART. 25-TGD300 25-TGD400 25-TGD500
Długość 2000 - 3000 mm 3000 - 4000 mm 4000 - 5000 mm
Wysokość 1100 mm 1100 mm 1100 mm
Masa 34 kg 43 kg 52 kg
Galwanizowane Tak Tak Tak
Odstęp między rurami 228 mm 228 mm 228 mm
Mocowanie ścienne 2 szt 2 szt 2 szt

Bramki teleskopowe z możliwością otwierania firmy Kellfri to konstrukcje rurowe (wymiary rury: 42 mm), które 
gwarantują elastyczność i pozwalają na wieloletnią eksploatację. Wymiary rury, część żeńska 42/35 mm. 
Wymiary rury, część męska 35/28 mm. W zestawie znajdują się uchwyty do mocowania ściennego.

399 zł 599 zł499 zł
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Otwór szer. x wys. 2700 x 3100 mm 
Masa 15 kg

NR. ART. 25-T600K 25-T600

Dł. x Szer. x Wys. 6 x 6 x 4 m (wraz z bramkami) 6 x 6 x 4 m (wraz z bramkami)

Bramki 6 szt bramek 25-300160 Niedołączone do zestawu

Plandeka PVC szarozielona 600 g/m2 PVC szarozielona 600 g/m2

Kołki galwanizowane 12 szt 12 szt

Plandeka chroni od góry oraz z 3 stron. Osłona przeciwwiatrowa jest kotwiona za 
pomocą dołączonych kołków  Osłona przeciwwiatrowa jest sprzedawana w dwóch 
wykonaniach, wraz z bramkami z podporami łukowymi lub bez nich. Osłona jest dos-
tarczana w postaci niezmontowanej, jako kompletny zestaw zawierający wsporniki, 
linkę, śruby, nakrętki i kołki.

Wyposażona w mocne zamki 
błyskawiczne i z możliwością pod-
wieszenia dostosowaną do wielkości 
zwierząt, na dolnej krawędzi wejścia 
obciążnik minimalizujący łopotanie i 
ułatwiający zamykanie – osłona może 
w ten sposób pełnić rolę wiaty lub 
magazynku zabezpieczonego przed 
działaniem warunków atmosferycznych.

25-T600G

Dach rozkładany 6 x 6 m

NOWY!

NOWY!

8 450 zł 6 590 zł

79 zł

Osłona przeciwwiatrowa 
dla owiec

Szczyt z otworem do 
osłony przeciwwiatrowej

Przedłużenie osłony 
przeciwwiatrowej 3,0 m.

Dł. x Szer. x Wys. 3 x 1,8 x 1,7 m 
(wraz z bramkami)   Masa 83 kg  
Rura stalowa 25/19 mm
Plandeka PVC 300 g/m2

Osłona przeciwwiatrowa jest dostarczana 
w postaci niezmontowanej, jako komplet-
ny zestaw zawierający bramki, wsporniki, 
linę, śruby, nakrętki, galwanizowane kołki 
oraz płótno chroniące z trzech stron.

25-T300K

25-FVF

Mocowanie ścienne 
bramka dla owiec
Mocowanie ścienne do bramek dla 
owiec 1,5 i 2,0 m

Wysokość 1200 mm
70*4mm  Masa 5 kg

1 990 zł

1 090 zł

3 290 zł

Wydłużona osłona podnosi poziom 
zabezpieczenia oraz oczywiście 
zwiększa miejsce dla zwierząt o 18 m². 
Element przedłużający dostarczany jest 
z łukami dachowymi, ale bez bramek z 
podporami łukowymi.

25-T6003
Element przedłużający (bez bramek)

NOWY!

25-300160TD

Plandeka do bramek 3,0 m
Mocna, wytrzymała plandeka, dopasowana do bramek 
3-metrowych. Może służyć na przykład jako osłona przed 
wiatrem, wygrodzenie czy zagroda do kocenia się owiec. 
Wykończona dookoła mocnymi oczkami. Proste mocow-
anie za pomocą załączonej linki.
Dł. x Szer. 2880 x 1200 mm 199 zł

Bramka teleskopowa z możliwością otwierania
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219 zł 439 zł

22-240110

22-350550

Bramki robocze
Bramki robocze Kellfri do tymczasowego zamykania są 
produkowane ze stali galwanizowanej. Bramki są łatwe 
do połączenia i można je zestawiać razem nawet na 
nierównym podłożu. Nie da się przedostać pomiędzy 
bramkami, a płaskie stopki zwiększają bezpieczeństwo 
ruchu pieszych (zmniejszają ryzyko potknięcia się).
Standardowo dostarczane z odblaskami w zestawie.

Długość 2400 mm  Wysokość 1100 mm
Rama stalowa 38 mm ø  Odblask 1600 x 100 mm
Galwanizowane  Masa 16,6 kg

Szlaban drogowy teleskopowy
Szlaban teleskopowy Kellfri jest trwałą i solidną 
konstrukcją. Szlaban jest regulowany w przedziale 
3,5 – 5,5 m a słupki mają wysokość 1,8 m. Szlaban 
można zamknąć za pomocą kłódki, która jest chroniona 
od uderzeń i warunków atmosferycznych. Wszystkie 
elementy są produkowane z galwanizowanej stali  z 
odblaskami w standardzie.

Długość 3500 - 5500 mm  Wysokość 900-1200 mm  
Szlaban teleskopowy 3500 x 60 mm  
Mocowanie rury do szlabanu 900 x 70 mm  
Rura 2500 x 50 mm  Słupek 1800 mm
Galwanizowane  Masa 40 kg  Odblask  Bez kłódki

Płot przeciw dzikim 
zwierzętom 

22-1002002

Płot przeciw dziczyźnie Kellfri jest ocynkowany dla 
wydłużenia żywotności. Każda rolka ma 100 m 
długości i 2 m wysokości. Siatka jest pleciona z 
mniejszymi oczkami u spodu, aby zatrzymać mniejsze 
zwierzęta. Średnica drutu  2mm z mocniejszą budową 
u podstawy i na szczycie.

690 zł

Płoty dla owiec firmy Kellfri są ocynkowane, co 
przedłuża ich żywotność. U dołu siatka posiada 
gęstsze oczka. W rolce 100 m.

Szerokość 100 m  Wysokość 0,9 m
Masa 43 kg

Wysokość 1,5 m 
Długość 50 m 
Rozmiar ok sieci 50 mm 
Średnica drutu 0,9 mm

Galwanizowana siatka do ogrodzenia 
dla drobiu, z oczkami 50 mm. W 
rolkach o długości 50 m, do wznos-
zenia ogrodzeń dla drobiu, klatek 
dla królików lub zabezpieczeń przed 
drobną zwierzyną wokół krzewów 
i drzew.

Płot dla owiec
22-100902

270 zł219 zł

Siatka do 
ogrodzeń dla 
drobiu

22-501509
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NOWY!

1 040 zł829 zł

729 zł 729 zł

199 zł 209 zł

Firma Kellfri posiada szeroki asortyment wysokiej jakości, odpornego na zużycie,systemowego wyposażenia obór. Urządzenia są proste w 
montażu i mogą być według życzenia dowolnie ze sobą połączone. Oferujemy również duży wybór okuć, słupków, rur i mocowań ściennych.

Wyposażenie stajni i obór

Bramka rurowa z wejściem i bez wejścia

NR. ART. 25-308 25-308D Z DRZWIAMI

Długość 3280 mm 3080 mm
Wysokość 1165 mm 1165/1865 mm
cc 133 mm 133 mm
Galwanizowane Tak Tak
Masa 73 kg 88 kg

Bramki rurowe przeznaczone są do zabezpieczania przejść, do boksów i wygrodzeń. 
Posiadają stabilną konstrukcję i mogą być elastycznie wykorzystywane do wielu 
różnych celów. Rama zbudowana jest z rur 60 x 3, 25 mm, rury pionowe mają 
wymiary 27 x 2, 5 mm.

Przegrody do boksów 
żywieniowo-legowiskowych

NR. ART. 25-LBU1300 MŁODE ZWIERZĘTA 25-FBA PRZEGRODA

Długość 1310 mm 1485 mm
Wysokość 884 mm 560 mm
Galwanizowane Tak Tak
Masa 13 kg 13 kg

Przegrody do boksów żywieniowo-legowiskowych pozwalają zwierzętom na swobodne 
wstawanie. Wolno wisząca przegroda montowana na rurze 60 x 3, 25 z przodu boksu 
sprawia, że zwierzę może poruszać się zarówno w przód jak i na boki. Przegroda 
do boksów żywieniowo-legowiskowych dla dorosłych zwierząt >400 kg i młodych 
zwierząt >250 kg. Na przegrodach montuje się rygiel karkowy (48 x 3,25 mm), który 
stabilizuje przegrodę i ukierunkowuje zwierzęta do właściwej pozycji w boksie tak, by 
nie kładły się zbyt głęboko. 

Przegroda ze szczeblami pionowymi

NR. ART. 25-PF300 300MM/10 OTWORÓW

Długość 3240 mm
Wysokość 950 mm
Galwanizowane Tak
Masa 64 kg

Przegroda ze szczeblami pionowymi dla zwierząt rogatych ze swobodnym dostępem 
do paszy. Odpowiednia dla zwierząt, które mogą mieć stały dostęp do paszy. Jej 
kształt zmniejsza straty paszy, ponieważ zwierzę nie musi wycofywać się, gdy podc-
zas jedzenia jest przeganiane przez inne zwierzęta. Wystarczy, że uniesie głowę i 
przesunie się w bok. Przegrodę w całości wykonano z rur 60 x 3, 25 mm.

Drabiny ze szczeblami skośnymi ze swobodnym dostępem do paszy. Drabiny ze 
szczeblami skośnymi są dobrym rozwiązaniem dla obór wolnostanowiskowych. 
Kształt drabiny utrudnia zwierzętom ściąganie pożywienia ze stołu paszowego, co 
zmniejsza straty paszy. (nieodpowiednia dla zwierząt rogatych). Rury poziome 60 x 
3, 25 mm, pionowe 48 x 3,25.

NR. ART. 25-DF300 6PL
Długość 3000 mm
Wysokość 950 mm
cc 400 mm
Galwanizowane Tak
Masa 59 kg

Drabina ze szczeblami skośnymi

25-JF300

Drabina paszowa z regulowanym ryglem karkowym
Jeszcze jedna opcja w elastycznym systemie bramek Kellfri. Drabina paszowa z re-
gulowanym ryglem karkowym dla rosnących zwierząt lub nowej hodowli. Galwanizo-
wana w całości solidna konstrukcja z wieloma możliwościami montażu.  W zestawie 
z 4 płaskownikami.

Dł. x Wys. 3000 x 1070 mm  Rury okrągłe 60*3.25 Masa 64 kg

729 zł
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Drabiny paszowe samoblokujące stosuje się w ciągach przepędowych lub boksach. 
Zamknięcie zwierzęcia w ciągu przepędowym lub boksie ułatwia obchodzenie się z 
nim w przypadku, gdy istnieje konieczność przeprowadzenia  zabiegów medycznych, 
inseminacji itp. Konstrukcja drabiny pozwala na przywiązanie do niej zwierzęcia przy 
pomocy ogniwa. Rury poziome 60 x 3, 25 mm, pionowe 48 x 3,25.

NR. ART. 25-FL4X750 
4 STANOWISKA

25-FL4X700 
4 STANOWISKA

25-FL5X600 
5 STANOWISKA

Długość 2970 mm 2810 mm 2970 mm
Wysokość 1100 mm 1100 mm 1100 mm
cc 750 mm 700 mm 600 mm
Galwanizowane Tak Tak Tak
Masa 106 kg 105 kg 104 kg

Drabina paszowa samoblokująca

1 250 zł 1 250 zł 1 250 zł

Drabiny stałe i paszowe nadają się zarówno dla młodych jak i dorosłych zwierząt. 
Przeznaczone są do obór wolnostanowiskowych lub uwięziowych i stanowią najpo-
pularniejszy model drabin paszowych. Rury poziome 60 x 3, 25 mm, pionowe 48 x 
3,25. Typ UF400, UF500 i UF600 posiada rury o średnicy 56 mm.

Drabiny stałe i paszowe 

NR. ART. 25-FF4X750
4 STANOWISKA

25-FF5X700
5 STANOWISKA

25-FF7X500
7 STANOWISKA

25-FF8X400
8 STANOWISKA

Długość 2910 mm 3300 mm 3410 mm 3130 mm
Wysokość 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm
cc 750 mm 700 mm 500 mm 400 mm
Galwanizowane Tak Tak Tak Tak
Masa 67 kg 80 kg 90 kg 95 kg

1 099 zł 1 099 zł 1 199 zł799 zł

05-FBUN 05-FBS

05-FBES05-BUN70S

05-BN70S05-B70VKF

05-B70VK

05-B70D

05-B70DV

05-B70DR

05-B70T

05-B70R4805-B70PF

05-B70E

Okucia, słupki, rury i mocowania ścienne
Oferowane przez firmę Kellfri wyposażenie stajni i obór ma charakter systemowy i pozwala łączyć 
poszczególne elementy zgodnie z życzeniem naszych Klientów. Proponujemy Państwu szeroki asorty-
ment okuć, słupków, rur i uchwytów ściennych.

NR. ART. Nazwa
05-B70D Okucie 70 podwójne 20 zł
05-B70DR Okucie 70 podwójne proste 20 zł
05-B70DV Okucie 70 podwójne kątowe 20 zł
05-B70E Okucie 70 pojedyncze 20 zł
05-B70PF Okucie 70 mocowanie deskowe, płytka + 2 obejmy 50 zł
05-B70R48 Okucie montażowe 48 mm rura na słupku 70 x 70, 20 zł
05-B70T Okucie 70 potrójne 20 zł
05-B70VK Okucie 70 vk-Mocowanie 30 zł
05-B70VKF Okucie 70 vk-Mocowanie 35 zł
05-BN70S Okucie do rygla karkowego, montaż na słupku 70 x 70, 20 zł
05-BUN70L Okucie do wyprowadzonego rygla karkowego 20 cm, montaż na słupku 70 x 70, 30 zł
05-BUN70S Okucie do wyprowadzonego rygla karkowego 15 cm, montaż na słupku 70 x 70, 30 zł
05-FBES Okucie stałe pojedyncze przykręcane 20 zł
05-FBS Okucie stałe przykręcane, 20 zł
05-FBUN Okucie stałe do wyprowadzonego rygla karkowego, przykręcane do słupka, 25 zł

05-FN Wzmocnienie do rygla karkowego 1 szt./ złącze rurowe, 15 zł
05-HFL Uchwyt do przegrody samoblokującej, 20 zł
05-K60 Klamra montażowa 62 przykręcana do słupka, 15 zł

05-NH70 Gniazdo czworokątne odlewane 70 słupek 80 x 80 x 4 l = 300, 50 zł
05-NS7020 Trzpień czworokątny odlewany 70 x 70 l = 2000, 150 zł
05-NS7060 Trzpień czworokątny odlewany 70 x 70 l = 6000, 450 zł
05-NSL7012 Trzpień czworokątny odlewany, galwanizowany, boks legowiskowy 70 x 70 x 4 l = 1200, 130 zł

05-R48GM Rura okrągła 48 x 2,3, l = 6000, 270 zł
05-R60GM Rura okrągła 60 x 2,3, l = 6000 razem z kołnierzem, 340 zł
R05-RH50 Obejma rurowa do rygla karkowego 50 mm 26 zł
R05-RH60 Obejma rurowa do rygla karkowego 60 mm 25 zł
05-SS7016 Słupek przykręcany 70 x 70, l = 1600, 150 zł
05-SS7030 Słupek przykręcany 70 x 70, l = 3000, 290 zł

05-VKF110 Uchwyt do poidła 110 x 80, 30 zł 05-HFL
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Konie, stajnia, ujeżdżalnia
Konie to wyjątkowe zwierzęta. Nie tylko pracują, ale również pomagają nam aktywnie wypoczywać. Troska ote zwierzęta i 
pragnienie, aby jak najlepiej się nimi zaopiekować, przyświecały nam, kiedy projektowaliśmy nasze produkty. Produkty bezpi-
eczne, przemyślane i w przystępnej cenie. Znajdziesz tu wiele artykułów, które możesz wykorzystać i ułatwić sobie wykonywanie 
codziennych obowiązków, np. brony do maneży, przyczepy do przeszkód oraz karuzele  i boksy dla koni.
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28-HPAKET 

28-HPKTBT 28-HPKTMT 28-HPKTPT 

28-HPKTM 28-HPKTP  

8 stojaków do przeszkód
12 drągów
24 uchwyty pod drągi

8 stojaków do przeszkód 
6 stojaków na cavaletti
15 drągów  24 uchwyty pod drągi

14 stojaków do przeszkód 
6 stojaków na cavaletti
20 drągów  34 uchwyty pod drągi

22 stojaków do przeszkód 
6 stojaków na cavaletti
30 drągów  54 uchwyty pod drągi

14 stojaków do przeszkód
17 drągów
34 uchwyty pod drągi

22 stojaków do przeszkód
27 drągów
54 uchwyty pod drągi

Bazowy pakiet przeszkód

Bazowy treningowy pakiet 
przeszkód

Średni treningowy pakiet 
przeszkód

Treningowy pakiet 
przeszkód Plus

Średni pakiet przeszkód Pakiet przeszkód plus

1 482 zł

2 103 zł 2 948 zł 4 297 zł

2 327 zł 3 676 zł

Stojak pod przeszkody

Wysokość 1800 mm
Wymiary stopki 600 x 600 mm
Wymiary słupka 50 x 50 mm
Masa 10 kg  Galwanizowane 

Szerokość 3000 mm  Dimension ø 100 mm
Masa ca 12 kg

Dł. x Szer. x Wys. 500 x 500 x 100 mm
Masa 5 kg

Lekki galwanizowany stojak, który może być wyko-
rzystywany na zewnątrz. Solidna stopka i otwory na 
podpórki drąga po obu stronach słupka. Produkt 
sprzedawany parami wraz z dwiema podpórkami drąga. 

Drąg przeszkoda dla koni

Stojak na cavaletti

Okrągły drąg drewniany, 3,0 m, wykonany z nieobrobionego drewna sosnowego. 
Możliwość powstawania pęknięć.

W zależności od sposobu ustawienia stojaka, można 
umieścić drąg na trzech różnych wysokościach: 15, 
30 lub 45 cm. Mocowanie drąga ma średnicę 10 cm. 
Wyposażony w śrubę blokującą.

Akcesoria : 
28-HS Uchwyt pod drąg 15 zł

28-HHS

28-HHB

28-CVB

28-CPKT  

6 stojaków na cavaletti
3 drągi

Pakiet cavaletti
249 zł/para

45 zł

95 zł 621 zł
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Słupek do boksu 
dla koni

Okucia ścienne do 
boksu dla koni

Okucie do boksu dla 
koni (3 ścianki)

Okucie proste do boksu 
dla koni (1 ścianka)

Okucie proste do boksu 
dla koni (2 ścianki)

Okucie kątowe do boksu 
dla koni (2 ścianki)

Pozłacane kule 
do boksów dla 
koni

Galwanizowany słupek 
50 x 50 mm

28-HBS28-HBVF

28-HB3

28-HB1 28-HB2

28-HB2V

28-HBGK

29 zł

39 zł 29 zł
79 zł

29 zł19 zł

179 zł

Kratownica do stajni

Ścianka działowa 3,0 m, 
pełna, z kratownicą

Ścianka działowa 3,5 m, 
pełna, z kratownicą

Ścianka działowa 3,5 m, 
pełna, z kratownicą

Ścianka działowa 3,0 m, 
pełna, bez kratownicy

Deska z 
tworzywa 
sztucznego do 
boksów dla koni
Deska z tworzywa sztucznego 
łączona na pióro i wpust do 
boksów dla koni. 
Długość 2560 mm

Długość 1350 mm Wysokość 850 mm 
Rura stalowa 25 mm Masa 15,5 kg

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3000 mm  
Wys. wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3500 mm  
Wys. wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3000 mm 
Wys. wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3500 mm  
Wys. wypełnienia drewnem ścianek działowych 1400 mm

28-FG

28-HBM300TGGP

28-HBM350TGGP

28-HBM300TGP

28-HBM350TGP

Długość 2800 mm   99 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 2 300 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 2 300 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 2 800 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 2 600 zł

Z deskowaniem świerkowym Z deskowaniem świerkowym

Z deskowaniem świerkowym Z deskowaniem świerkowym

89 zł

1 850 zł 1 850 zł

2 350 zł 2 150 zł 299 zł

Front z drzwiami przesuwnymi 3,0 m

Front z drzwiami przesuwnymi 3,5 m

Ścianka działowa 3,0 m

Ścianka działowa 3,5 m

Front z drzwiami uchylnymi 3,0 m

Front z drzwiami uchylnymi 3,5 m

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3000 mm 
Wejście do boksu 1200 mm 
Wysokość wypełnienia drewnem z przodu 1300 mm

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3500 mm 
Wejście do boksu 1200 mm 
Wysokość wypełnienia drewnem z przodu 1300 mm

Wysokość boksu 2264 mm Długość 3000 mm  
Wysokość wypełnienia drewnem ścianek  
działowych 1400 mm

Wysokość boksu 2264 mm Długość 3500 mm  
Wysokość wypełnienia drewnem ścianek  
działowych 1400 mm

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3000 mm 
Wejście do boksu 1200 mm
Wysokość wypełnienia drewnem z przodu 1300 mm

Wysokość boksu 2265 mm Długość 3500 mm 
Wejście do boksu 1200 mm 
Wysokość wypełnienia drewnem z przodu 1300 mm

28-HBF300GP

28-HBF350GP

28-HBM300GP

28-HBM350GP

28-PPG2560

28-HBF300EXGP

28-HBF350EXGP

Z deskowaniem z 
tworzywa 3 350 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 3 100 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 2 100 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 3 650 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 3 400 zł

Z deskowaniem z 
tworzywa 2 400 zł

Z deskowaniem świerkowym Z deskowaniem świerkowym Z deskowaniem świerkowym

Z deskowaniem świerkowym Z deskowaniem świerkowym Z deskowaniem świerkowym

2 900 zł 2 650 zł 1 650 zł

3 200 zł 2 950 zł 1 950 zł
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Front z drzwiami uchylnymi szczegółowe zdjęcia
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Front z drzwiami przesuwnymi szczegółowe zdjęcia
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Przyczepa do przeszkód Przyczepa do przeszkód

Długość wraz z hakiem 3110 mm
Długość bez haka 2260 mm
Szerokość 1000 mm
Wysokość vagn 400 mm do platformy
Wysokość wieszaka 1400 mm d platformy do górnej części wieszaka 
Ładowność 600 kg
Hak Zaczep kulowy 50 mm
Koła 13x5.00-6

Wymiary platformy 2500 x 1000 mm 
Wysokość od podłoża 500 mm   Koła 16x6,5-8 
Wysokość  Wieszak na drągi 1500 mm z ramionami o długości 500 mm
Długość z dyszlem 4000 mm, bez dyszla 2500 mm 
Całkowita wysokość 2000 mm 
Masa Przyczepa 102 kg   Masa wieszak 26 kg

Jeżeli chcesz wykorzystać przyczepę także do innych celów, wystarczy zdjąć wieszak 
na drągi - zyskujesz wówczas przyczepę z płaską platformą o wymiarach: 226 x 100 
cm. Platformę wykonano ze stali z wzorem siatkowym, który zapobiega przyczepianiu 
się materiału. Przyczepa może być ciągnięta przez quad (lub inny pojazd ze złączem 
kulowym 50 mm), a dyszel jest wyposażony w uchwyt, dzięki czemu przyczepa 
nadaje się także do ciągnięcia ręcznego. Wysokość platformy od ziemi wynosi 40 cm, 
a wieszak ma wysokość 140 cm. Wieszak może być zawieszony na ścianie i służyć 
jako stały uchwyt na drągi np. w ujeżdżalni. Przyczepa jest pomalowana, a platformę 
wykonano ze starannie pomalowanej blachy z wzorem siatkowym.

Solidna, galwanizowana przyczepa na przeszkody, „starsza siostra” naszej aktualnie 
dostępnej przyczepy malowanej. Praktyczne rozwiązanie, gdy na czas bronowania 
podłoża trzeba przemieścić przeszkody lub jako mobilny system przechowywania 
przeszkód. Przyczepa posiada solidne, gumowe koła balonowe, a dyszel jest 
wyposażony zarówno w uchwyt, jak i głowicę do zaczepu kulowego 50 mm, dzięki 
czemu przyczepę można ciągnąć zarówno za pojazdem, jak i ręcznie. Z tyłu przyczepy 
znajduje się zaczep kulowy 50 mm umożliwiający w razie potrzeby podłączenie 
większej liczby przyczep.

Wieszak do przeszkód da się także zdjąć, zyskując w ten sposób przyczepę o 
powierzchni ładunkowej 250 x 100 cm. Platformę wykonano z galwanizowanej stali 
z wzorem siatkowym, który zapobiega przyczepianiu się materiału. Wieszak można 
ponadto ustawić na podłodze, aby służył jako miejsce stałego przechowywania 
drągów.

Rozwiązanie alternatywne: 
28-V Przyczepa 1 250 zł
28-BS Wieszak na drągi 540 zł

Rozwiązanie alternatywne: 
28-V+ Przyczepa 2 150 zł
28-BS+ Wieszak na drągi 740 zł
28-VT+ Daszek 1 050 zł

28-VBS 28-VBS+

1 590 zł 2 690 zł

Brona do maneży
Brona do maneży

Szerokość 1500 mm  Długość 2200 mm
Wysokość 850 mm  Obciążnik 370 x 370 mm
Koła 16 x 6,5-8  Hak 50 mm  Masa 255 kg

Włóka wyrównująca, 2 rzędy zębów bronujących oraz walec to standardowe 
wyposażenie nowej brony do maneży Kellfri. Urządzenie posiada ponadto zgarniacz 
boczny z kółkiem podporowym służący do zagarniania materiału wyciśniętego z 
bronowanego rowka. Walec i włóka wyrównująca mają to samo mocowanie, dlatego 
włókę można umieścić całkowicie z tyłu, jeżeli podłoże wymaga takiej obróbki. Po-
szczególne podzespoły można regulować indywidualnie za pomocą dźwigni ręcznych. 
Jeżeli podłoże wymaga większego nacisku podczas obróbki, w ofercie dostępne są 
dwie skrzynki obciążnikowe o wymiarach 37 x 37 cm. Wciągarka ręczna umożliwia 
zmianę pomiędzy położeniem transportowym a roboczym.

Brona do maneży do ciągnika, 220 cm szerokości roboczej.
Wyposażona w rząd zębów sprężynowych i rząd zębów grabiących, walec kratowany ze 
spiralą i zgarniacz boczny służący do zagarniania materiału z bronowanego rowka. Zęby 
grabiące z tyłu, walec i zgarniacz boczny mają regulowaną wysokość. Walec kratowany 
można odmontować za pomocą wygodnego chwytu. Zęby sprężynowe w przednim 
rzędzie, 20 sztuk, o długości 40 cm i średnicy 10 mm. Tylne palce grabiące, 36 sztuk, 
o długości 20 cm i średnicy 8 mm. Łatwe sterowanie w położeniu roboczym za pomocą 
dyszla.

28-RBH

28-RBH220

Szerokość robocza 2200 mm Szerokość całkowita 2380 mm  
Długość 2200 mm Wysokość 1100 mm Masa 251 kg2 490 zł 4 790 zł
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28-10010016P 

28-SKM180 28-SKM160 

Mata stajenna
Gumowa mata stajenna o wymiarach 1 x 1 m pozwala 
zredukować koszty podściółki, ma właściwości izola-
cyjne i dźwiękoszczelne, a przede wszystkim zapewnia 
miękkie, izolowane legowisko przyjazne dla ścięgien 
i stawów. Maty szybko schną i sprawiają, że zapach 
amoniaku jest słabszy. Mata jest łatwa do ułożenia 
i nie przesuwa się dzięki formie puzzli. Wielkość 
można łatwo dopasować, przycinając matę nożem i 
zostawiając trochę luzu przy ściankach boksu.
Elementy w kształcie puzzli 16 mm.

NOWY!

Przyczepa do stajni

Szer. x Dł. x Wys. 1400 x 1180 x 1150 mm 
Wlot 700 mm   Gumowe koła balonowe 
8", 2 stałe, 2 obrotowe

28-SS1300

Przyczepa do stajni ma pojemność około 625 l (więcej 
niż 3 taczki normalnej wielkości) i jest wyposażona w 
cztery gumowe koła balonowe, 2 obrotowe i 2 stałe, co 
zapewnia łatwość przemieszczania po stajennym kory-
tarzu, nawet gdy jest bardzo wyładowana. 2 uchwyty. 
Łatwy transport i rozładunek za pomocą ciągnika lub 
ładowacza. 

NOWY!

2 490 zł 1 490 zł

Wózek transportowy

Dł. x Szer. Platforma 950 x 850 mm 
Podpora ładunku B x H 850 x 550 mm 
Szerokość całkowita 850 mm 
Całkowita wysokość 1000 mm 
Szerokość całkowita 2000 mm 
Galwanizowane

27-HBSK

Wózek transportowy do pakietów trocin, paszy lub in-
nych materiałów zajmujących dużo miejsca. Galwani-
zowany w celu wydłużenia żywotności, z  gumowymi 
kołami balonowymi, o szerokiej, solidnej konstrukcji 
– praktyczna pomoc w hodowli zwierząt.

NOWY!

Karuzela
Praktyczne urządzenie pomocnicze pozwalające uzupełnić codzienny trening! Koniom 
należy codziennie umożliwić swobodne poruszanie się w ich naturalnym tempie. Rozgrze-
wka na karuzeli zmniejsza ryzyko niepotrzebnych obrażeń i oszczędza czas. Podczas gdy 
konie chodzą swobodnie w swoich przegrodach, karuzela pracuje ze stałą prędkością i 
ma regulowany czas zmiany kierunku, tak aby zwierzęta mogły poruszać się zarówno w 
prawo, jak i w lewo.

Średnica zewnętrzna 18 m
Przegrody 2 x 1,75 m (6 szt)
Prędkość maksymalna ok. 20 km/h
Skrzynka elektryczna 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP65 
Regulacja prędkości  Regulacja czasu oczekiwania
Galwanizowane

Średnica zewnętrzna 16 m
Przegrody 2 x 1,75 m (4 szt)
Prędkość maksymalna ok. 20 km/h
Skrzynka elektryczna 230 V, 50 Hz, stopień ochrony IP65 
Regulacja prędkości  Regulacja czasu oczekiwania
Galwanizowane

19 900 zł17 900 zł

Dl. x Szer. 100 x 100 cm grubość 16 mm
Wzór puzzle z czterech stron
Najlepsze rozwiązanie do stajni 179 zł
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Wyposażenie gospodarstwa
Wszystko co potrzebujesz w codziennej pracy na gospodarstwie.
W naszej ofercie znajdą Państwo akcesoria do sprzątania budynków inwentarskich, m. in. skrobaki, szczotki, łopaty 
itp.Posiadamy również poidła , karmidła, butelki dla cieląt, czochradła dla bydła itp.
Jeżeli uważasz, że brakuje czegoś w naszej ofercie, proszę skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.
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49 zł

Szufla wykonana jest z najwyższej 
jakości materiałów, dostępna w 
dwóch różnych szerokościach.

Gęsta szczotka idealna do wszelkich 
prac porządkowych. Dostępna w dwóch 
szerokościach 40 -80 cm.

Ściągaczka wykonana jest z materiałów 
odpornych na korozję. Dostępne w 
szerokościach 45 i 55 cm.

Osłona termiczna na rolce 25 m, szerokość 300 mm, 
o grubości ok. 3 mm, wykonana z nietoksycznego po-
lietylenu. Tworzywo o bardzo dobrych właściwościach 
termicznych, zachowuje elastyczność w temperaturach 
do -60°. Do oddzielenia przejść do pomieszczeń w 
których występują duże różnice temperatur, takich jak 
chłodnie czy stale otwierane ogrzewane pomieszczenia 
lub przejść/ przejazdów dla zwierząt, ludzi i samo-
chodów gdzie należy zachować różnicę temperatur. 
Prosty montaż na sprzedawanej osobno prowadnicy 
zaciskowej, należy liczyć co najmniej 6 - 8 cm na 
zakładkę po każdej stronie.

Tworzywo o dobrych właściwościach termicznych, 
z wtopionymi listewkami, po sześć z każdej strony, 
wysokość listewek 3 mm. Listewki znacząco zmniejszają 
tarcie między paskami, zmniejszając tym samym ich 
wrażliwość na wiatr, redukują łopotanie i zatrzymują 
powiewy skuteczniej niż tradycyjne kurtyny przeciw-
wiatrowe. Dzięki wysokiej elastyczności, zachowywanej 
w temperaturze do -25°, wytrzymałości i odporności na 
zużycie, doskonale nadają się do montażu w tych staj-
niach, gdzie chcemy ograniczyć otwór na drzwi/ bramę 
lub jako kurtyna przeciwwiatrowa w drzwiach i bramach, 
przez które nieustannie odbywa się ruch.

Pułapka eliminuje do 95% owadów w bezpośrednim 
otoczeniu, a jej maksymalny zasięg działania wynosi ok. 
10 000 m2 -koło o promieniu 57 m od pułapki.
Całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska
Łatwy w instalacji i niezwykle wytrzymały
2 lata gwarancji na części metalowe
Wysokość nad ziemią: 2,20 m
Waga: 20 kg

28-KRA 28-KRV

47-323520

Kurtyna termiczna Artic Kurtyna termiczna Wiatr

Pułapka na gzy oraz 
muchy końskie TaonX

Długość rolce 25 m Szerokość 300 mm 
Grubości ok. 3 mm  
Elastyczność w temperaturach do -60°

Długość rolce 25 m Szerokość 300 mm 
Grubości ok. 3 mm  
Elastyczność w temperaturach dol -40 °C

1 290 zł 1 290 zł 719 zł

Widły 3 zęby
47-293915-T

Długość 140 cm  3 zęby
Lekkie, poręczne widły o nieznacznie wygiętym profilu
Idealne do przerzucania siana, trawy
Drewniany trzonek

Widły gable Premium

Szufla aluminiowa

48-323475

47-2977

Gable z mocnego tworzywa z podwys-
zonymi bokami , szczególnie przydatne 
do sprzątania nieczystości
z trocin.

Żłób, korytko 15 lTorba na siano
47-325848-3280

- 42 x 30 x 32 cm
- Pojemność 15 l

- Z dwoma kółkami do zawieszenia
- 65 x 50 cm

59 zł

Ściągaczka do wody
47-29281

Cena od 45 cm

29 zł

29 zł

Paśnik drabina na siano
47-3270

Dł. x Szer. x Wys.: 80 x 45 x 45 cm

44 zł

44 zł

134 zł

199 zł

Cena od 40 cm

Miotła z uchwytem 
metalowym

47-2943C

Cena od szer. 7

Plastikowa szufelka do 
paszy i zboża z uchwytem

47-29693

24 zł

Praktyczna plastikowa łopatka służąca 
do porcjowania zbóż, mąki czy paszy dla 
zwierząt hodowlanych.

Produktkatalog 201606 PL.indd   77 2016-08-03   14:04:54



78787878787878 Wyposażenie gospodarstwa

Więcej 
produktów
znajdziesz 
na stronie 

www.kellfri.pl

1 899 zł154 zł

29 zł 34 zł

Torba ogrodowa 120 l
Nadaje się do odpadów ogro-
dowych, pasz dla zwierząt 

47-29387 Wiadro z metalowym 
uchwytem 20 l
Do obory i na budowę
20 l

47-29882

Elastyczne 
plastikowe wiadro 

47-323533

29 złCena od 28 l 79 zł

Pojemnik na paszę, 60 l
Pojemnik na paszę z pokrywką 
wykonany z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego

48-323474

Poidło z tworzywa 
sztucznego

47-221875

Poidło wykonane z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego z łatwym 
w obsłudze miedzianym 
zaworem rurowym

Poidło niezamarzające 
H10 z zaworem rurowym

47-222005

Moc grzewcza około 50 W 
Masa 11,5 kg

629 zł 289 zł

Taczki 180 l Taczki 260 l
27-WB180 27-WB260

Objętość 180 l
Koła 400-8
Maks. ładowność 150 kg

Objętość 260 l
Koła 650-8
Maks. ładowność 150 kg429 zł 539 zł

379 zł

Zbiornik na wodę 
do taczki

47-29382

Prosty sposób gromadzenia i transportowania wody 
Łącznie z matę antypośligową
Pojemność 80 l 59 zł

Czochradło dla bydła
 47-18700

Rewolucja w dziedzinie komfortu krów. Krowy 
mające możliwość korzystania z automatycznego 
czochradła są czystsze i bardziej spokojne.

- Więcej mleka, lepsze zdrowie krów
- Poprawa higieny i komfortu krów
- Wychyla się we wszystkich kierunkach
- Utrzymuje krowy spokojne i czyste
- Zapewnia bezpieczeństwo i komfort
- Łatwe do utrzymania w czystości
- Masa 105 kg

6 999 zł

Elektryczna lampa 
owadobójcza

Poidło mrozoodporne 
izolowane 1-kulowe

47-299930
47-223610

- Obszar zasięgu do 80 m²
- Napięcie 2200 V

Niezamarzające poidło izolowane 
dla 15 zwierząt

Czochradło dla bydła
47-29310

Konstrukcja ze sprężyną i dwiema 
wymiennymi nylonowymi szczotkami
Szczotka 50 x 10 cm

Dostępny w rozmiarach 28 i 42 l.
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Łowiectwo i rekreacja
Lasy i pola są nie tylko miejscami pracy, lecz stwarzają także okazję do wspaniałego wypoczynku. Można tam zbierać 
grzyby i owoce leśne, zajmować się łowiectwem lub opieką nad dziką zwierzyną czy też chodzić na długie spacery z 
psem. Prezentujemy tu przemyślane produkty, które spełniają wysokie wymagania i przydadzą się podczas aktywnego 
spędzania czasu wolnego, czyniąc go przyjemniejszym i bezpieczniejszym. Akcesoria do pojazdów ATV, kojce dla psów, 
przenośne ambony myśliwskie – wszystko w bogatym, stale poszerzanym asortymencie.
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NOWY!

Ambona myśliwska

Ambona myśliwska 
3,5 m, aluminium

Ambona myśliwska szwedzkiej produkcji wykonana z impregnowanego 
ciśnieniowo drewna – kompletny zestaw do budowy z elementami 
mocującymi.  Ambona myśliwska nie tylko poprawia widoczność, 
ale również zwiększa pewność strzału – odpowiedni kąt nachylenia 
względem podłoża przyczynia się do lepszej celności. Kompletny zestaw 
do budowy. Montaż ułatwiają otwory nawiercone w słupkach i belkach 
poprzecznych oraz załączone śruby M8 Stabilność i bezpieczeństwo – 
słupki narożne o wymiarach 80 x 80 mm, drabinka oraz przenośna ława 
do siedzenia.

Wysokiej jakości aluminiowa ambona myśliwska 
o udźwigu 150 kg, niezwykle stabilna, 
nietrzeszcząca konstrukcja. Dzięki masie 55 kg 
i konstrukcji drabinkowej ambona jest niezwykle 
prosta w rozstawianiu i użytkowaniu, gwarantując 
właścicielowi wysoką elastyczność działania 
i wieloletnią eksploatację. Ambona posiada 
zapewniającą bezpieczne wchodzenie spawaną 
drabinkę o szerokości 90 cm, regulowane barierki 
zabezpieczające otwierane od strony drabinki i 
umieszczoną na wysokości 2,20 m podłogę o 
wymiarach 70 x 75.

Wysokość 3500 mm 
Materiał Profi l aluminiowy 50*50 mm 
Maks. Udźwig 150 kg 
Masa 51 kg

30-GT240

30-JT

30-GT300
Wysokość podłogi: 1,5 m
Wysokość siedziska: 2,0 m
Powierzchnia podłogi: 1,0 m²

Wysokość podłogi: 2,1 m
Wysokość siedziska: 2,6 m
Powierzchnia podłogi: 1,1 m²

1 490 zł

1 690 zł

1 390 zł

Ambona myśliwska 
3,5 m, aluminium

NOWY!
NOWY!

Składany transporter Klatka dla psa Podwójny transporter Buda dla psa z izolacją
Składany transporter dla psa L zapewni 
bezpieczeństwo oraz zapobiega zaniec-
zyszczeniu pojazdu.

Zaprojektowana tak by zapewnić 
bezpieczeństwo, ochronę i komfort psu.

Klatka transportowa dla psa to idealne 
rozwiązanie do transportu psa w samo-
chodzie. Podwójne drzwi.

Buda dla psa o podwójnych ściankach z 
pianką izolacyjną. Idealna zarówno latem 
jak i zimą.

Cena od:
Cena od:

49-80597
49-82393

49-81349

789 zł239 zł 239 zł 1 090 zł

49-81365

Kojec dla psów
Element kojca dla psów o wymiarach 120 x 180 cm. Galwanizowany metal, rama z profi li 25 x 
25 mm, siatka z oczek o wymiarach 60 x 65 x 4 mm. Umieszczone na dolnej krawędzi otwory 
do wkrętów ułatwiają zamocowanie w podwalinie - alternatywnie można zamontować nogi w 
nawierconych otworach w podwalinie drewnianej lub w odlewanych profi lach czterokątnych 
w betonowej krawędzi dźwigara. Elementy łączy się ze sobą za pomocą dwóch zacisków 
śrubowych. Elastyczność i niewielka masa ułatwiają montaż oraz rozbudowę/przebudowę w 
zależności od potrzeb.
Odpowiednio dobrana wysokość 180 cm sprawia, że kojec nadaje się dla większości ras psów. 
Element z drzwiczkami o takich samych wymiarach jak element z siatki, 180 x 120 cm. 

25-HG120D Element kojca dla psów z drzwiami
Rozmiar ok sieci 60 x 65 mm 
Szerokość całkowita 1200 mm (drzwi 610 mm) 
Wysokość całkowita 1800 mm (drzwi 1670 mm)

25-HG120P Kojec dla psów
Szer. x Wys.1800 x 1200 mm
Rozmiar ok sieci  60 x 65 mm

299 zł199 zł
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