
wersja.1.171019 Budzimy historię na nowo!

SKRZYNIA SZ-1
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

9 900 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

380 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

1,5t

Rabat ustal z dilerem
9 900 PLN

cena detaliczna



| Skrzynia zawieszana SZ-100  |  3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 1500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 19800 kg
Masa własna (bez nadstaw) 480 kg
Długość 1837 mm
Szerokość 2130 mm
Wysokość 896  mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1800 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2100 mm
Wysokość ścian skrzyni 400 mm
Powierzchnia ładunkowa 3 m2
Pojemność ładunkowa 1,2 m3
Grubość blachy podłogi/ściany                                                 3/2 mm

Agregowanie z ciągnikiem 3 punktowy układ 
zawieszenia

Klasa ciągnika współpracującego  70 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 50o

System wywrotu trójstronny
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| Skrzynia zawieszana SZ-100  |  3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe 
Rama dolna i górna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz 
profi li) 
Cynkowane ogniowo ściany boczne - otwierane od góry i od dołu 
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, pięciostopniowy o skoku 840mm. Siła użyteczna 
na piątym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnum 15MPa = 13T         

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Ocynkowane ogniowo nadstawy siatkowe 1000 mm 1050 PLN

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO1,2m3 1,5t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



| Skrzynia zawieszana SZ-100  |  3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-117
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

21 900 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

876 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

3,5t

wersja.1.171019

Rabat ustal z dilerem
21 900 PLN
cena detaliczna



| Przyczepa rolnicza T-117  |  3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 3515 kg
Dopuszczalna masa całkowita 4680 kg
Masa własna (bez nadstaw) 1165 kg
Długość 4760 mm
Szerokość 1980 mm
Wysokość bez nadstaw 1510 mm
Wysokość z nadstawą 2010 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 3320 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 1810 mm
Wysokość ścian skrzyni ( bez nadstaw ) 500 mm
Powierzchnia ładunkowa 6 m2

Pojemność ładunkowa ( z nadstawami ) 3 m3 (6 m3)
Wyskość podłogi od podłoża 1010 mm
Rozmiar ogumienia 11,5/80-15,3
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1500 mm
Rozstaw osi -
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 445 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 755 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 700 mm
Prędkość transportowa/robocza 1000 kg
Zawieszenie  sztywne
Klasa ciągnika współpracującego 30 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 45/50
System wywrotu trójstronny
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| Przyczepa rolnicza T-117  |  3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 50mm, 
dyszel homologowany zgodnie z regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE)  
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych 160x60x4
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o 
grubości 5mm
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15,3
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna 
na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnum 16MPa = 138kN (~14T)
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV



| Przyczepa rolnicza T-117  |  3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

11,5/80-15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3m3 3,5t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 840 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo wysokość 500 mm o gr. 2,5mm 3600 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Nadstawy siatkowe cynkowane ogniowo wysokość 1000 mm (brak homologacji) 3600 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 250 PLN
Układ jezdny
Koło zapasowe 11.5/80-15.3 695 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka sznurowana 1 110 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-169/1
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

29 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1180 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

4t

wersja.2.7120

Rabat ustal z dilerem
29 500 PLN
cena detaliczna



| Przyczepa rolnicza T-169/1  |  4 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 4150 kg
Dopuszczalna masa całkowita 6100 kg
Masa własna (bez nadstaw) 1950 kg
Długość 6190 mm
Szerokość 2300 mm
Wysokość bez nadstaw 1530 mm
Wysokość z nadstawą 2030 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4020 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2070 / 2120 mm
Wysokość ścian skrzyni 500 mm
Powierzchnia ładunkowa 8,4 m2
Pojemność ładunkowa 4,2 m3
Wyskość podłogi od podłoża 1050 mm
Rozmiar ogumienia 10/75-15,3
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1700 mm
Rozstaw osi 2720 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 800 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 700 mm
Prędkość transportowa/robocza 30 km/h
Zawieszenie  resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego 60 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 45/50
System wywrotu trójstronny
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| Przyczepa rolnicza T-169/1  |  4 TONY

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Linki spinające burty
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceownikó hutniczych 160
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o 
grubości 5mm
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podrzymującą z okiem 50 mm
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15.3
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory piórowe
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna 
na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnum 16MPa = 138kN (~14T)
Zaczep do drugiej przyczepy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV



| Przyczepa rolnicza T-169/1  |  4 TONY

Budzimy historię na nowo!

10/75-15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO4,2m3 4t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 840 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm 3950 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 
55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 1895 PLN

Podest roboczy cynkowany ogniowo 1040 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 250 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 11.5/80-15.3 800 PLN
Koło zapasowe 10/75-15.3 650 PLN
Koło zapasowe 11.5/80-15.3 690 PLN
Pozostałem wyposażenie
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 50 PLN
Plandeka rolowana 1670 PLN
Plandeka sznurowana 1 110 PLN



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-169/2
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

31 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1240 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

6t

wersja.2.7120

Rabat ustal z dilerem
31 000 PLN
cena detaliczna
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| Przyczepa rolnicza T-169/2  |  6 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 6180 kg
Dopuszczalna masa całkowita 8250 kg
Masa własna (bez nadstaw) 2080 kg
Długość 6190 mm
Szerokość 2300 mm
Wysokość bez nadstaw 1630 mm
Wysokość z nadstawami 2 x 500 mm 2630 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4020 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2070 / 2120 mm
Wysokość ścian skrzyni 500 mm
Powierzchnia ładunkowa 8,4 m2
Pojemność ładunkowa 4,2 m3
Wyskość podłogi od podłoża 1130 mm
Rozmiar ogumienia 11,5/80-15,3
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1700 mm
Rozstaw osi 2700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 540 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 840 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 740 mm
Prędkość transportowa/robocza 30 km/h
Zawieszenie  resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego 60 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 45/50
System wywrotu trójstronny



| Przyczepa rolnicza T-169/2  |  6 TON

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Linki spinające burty
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o 
grubości 5mm
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15,3
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory piórowe
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna 
na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnym 16MPa = 138kN (~14T)
Zaczep do drugiej przyczepy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV



| Przyczepa rolnicza T-169/2  |  6 TON

Budzimy historię na nowo!

11,5/80-15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO4,2m3 6t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 840 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo 1040 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 
55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 1895 PLN

Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm 3950 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 250 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 14/65-16 2300 PLN
Koło zapasawe 11.5/80-15.3 690 PLN
Koło zapasowe 14/65-16 780 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka sznurowana 1 110 PLN
Plandeka rolowana 1670 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-104-4
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

36 500 PLN
cena

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1460 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

8t

wersja.1.171019



DANE TECHNICZNE
Ładowność 8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 10790 kg
Masa własna (bez nadstaw) 2590 kg
Długość 6527 mm
Szerokość 2439 mm
Wysokość bez nadstaw 1235 mm
Wysokość z nadstawą 2237 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4420 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2220 / 2270 mm
Wysokość ścian skrzyni 500 mm
Powierzchnia ładunkowa 10 m2
Pojemność ładunkowa 5 m3
Wyskość podłogi od podłoża 1190 mm
Rozmiar ogumienia 400/60-15,5
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1700 mm
Rozstaw osi 3030 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 600 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 900 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 844 mm
Prędkość transportowa/robocza 30 km/h
Zawieszenie  resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego 70 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 45/50
System wywrotu trójstronny
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| Przyczepa rolnicza T-104/4  |  8 TON

Budzimy historię na nowo!



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Linki spinające burty
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceownikó hutniczych 160
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o 
grubości 5mm
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podrzymującą z okiem 50 mm
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory piórowe
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna 
na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnum 16MPa = 138kN (~14T)
Zaczep do drugiej przyczepy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

| Przyczepa rolnicza T-104/4  |  8 TON

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-104/4  |  8 TON

Budzimy historię na nowo!

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO5m3 8t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 945 PLN
Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm 4050 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 
55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 1895 PLN

Podest roboczy cynkowany ogniowo* 1040 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 250 PLN
Układ jezdny
Koło zapasowe 400/60-15,5* 1050 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka sznurowana 1 110 PLN
Plandeka rolowana 1670 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt
* Nie jest możliwe zmontowanie jednoczesne wieszaka koła i podestu roboczego na przedniej burcie



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-104-5
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

38 900 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1556 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

9t

wersja.1.171019

38 900 PLN
Rabat ustal z dilerem

cena detaliczna



DANE TECHNICZNE
Ładowność 9000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 11790 kg
Masa własna (bez nadstaw) 2790 kg
Długość 6527 mm
Szerokość 2439 mm
Wysokość bez nadstaw 1235 mm
Wysokość z nadstawą 2237 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4420 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2220 / 2270 mm
Wysokość ścian skrzyni 500 mm
Powierzchnia ładunkowa 10 m2
Pojemność ładunkowa 5 m3
Wyskość podłogi od podłoża 1190 mm
Rozmiar ogumienia 400/60-15,5
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1700 mm
Rozstaw osi 3030 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 600 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 900 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 844 mm
Prędkość transportowa/robocza 30 km/h
Zawieszenie  resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego 70 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 45/50
System wywrotu trójstronny
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| Przyczepa rolnicza T-104/5  |  9 TON

Budzimy historię na nowo!



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 2x500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne)
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo
Linki spinające burty
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (podkład zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceownikó hutniczych 160
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z jednego arkusza blach o grubości 4mm
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z ceowników hutniczych 160 i 140 dodatkowo zamkniętych blachą o 
grubości 5mm
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej
Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podrzymującą z okiem 50 mm
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory piórowe
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna 
na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnum 16MPa = 138kN (~14T)
Zaczep do drugiej przyczepy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

| Przyczepa rolnicza T-104/5  |  9 TON

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.
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Budzimy historię na nowo!

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO10m3 9t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Wieszak koła zapasowego cynkowany ogniowo* 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 945 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo* 1040 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 
55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 1895 PLN

Instalacje
Oświetlenie full LED 250 PLN
Układ jezdny
Koło zapasowe 400/60-15,5 1050 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka sznurowana 1 110 PLN
Plandeka rolowana 1670 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt

* Nie jest możliwe zmontowanie jednoczesne wieszaka koła i podestu roboczego na przedniej burcie



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-104/6
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

49 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1980 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

10t

wersja.1.171019

Rabat ustal z dilerem
49 500 PLN
cena detaliczna
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| Przyczepa rolnicza T-104/6  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 1 0000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 4000 kg
Masa własna 3620 kg
Długość 6826 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość bez nadstaw 2013 mm
Wysokość z nadstawą 2619 mm
Typ skrzyni Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4510 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2415 mm
Wysokość ścian skrzyni 600 + 600 mm
Powierzchnia ładunkowa 10,8 m2
Pojemność ładunkowa 13 m3
Wyskość podłogi od podłoża 1417 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1800 mm
Rozstaw osi 3023 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 690 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 990 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 895 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego  80 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 45/50
System wywrotu trójstronny



| Przyczepa rolnicza T-104/6  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 600 + 600 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo 
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 
55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne) 
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG 
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160 
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blach o grubości 4mm 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z profili zamkniętych 200x80x6 i 160x80x6 
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej 
Linki spinające burty 
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę 
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy 
Układ jezdny
Koła bieżnikowane 385/65-22.5 
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68) 
Resory piórowe 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1700mm. Siła użyteczna 
na czwartym stopniu o średnicy 120mm, przy ciśnieniu nominalnum 16MPa = 180kN (~18.3T) 
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-104/6  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 1145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo 1250 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED  250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)  680 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 400/60 22,5 3590 PLN
Nowe koła 385/65 R22,5 4350 PLN
Koło zapasowe 385/65 R22,5 „nowe” 1730 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka rolowana  1670 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie  75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)  75 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy  700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy  2450 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło  300 PLN
Skrzynia narzędziowa  320 PLN

385/65 22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO13m3 10t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-104/7
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

51 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2040 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

12t

wersja.1.171019

Rabat ustal z dilerem
51 000 PLN
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE
Ładowność 1 2000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 6000 kg
Masa własna (bez nadstaw) 3700 kg
Długość 6810 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość bez nadstaw 2014 mm
Wysokość z nadstawą 2820 mm
Typ skrzyni Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4510 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2415 mm
Wysokość ścian skrzyni 600 + 800 mm
Powierzchnia ładunkowa 10,8 m2
Pojemność ładunkowa 15,2 m3
Wyskość podłogi od podłoża 1417 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1800 mm
Rozstaw osi 3023 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 690 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 990 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 895mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego  80 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 45/50
System wywrotu trójstronny

| Przyczepa rolnicza T-104/7  |  12 TON

Budzimy historię na nowo!
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Uwaga:
Tolerancje ogólne według normy ISO-2768-mK.1.
Stępić ostre krawędzie.2.
Zweryfikować długość rozwinięcia i linie gięcia.3.
Cynkować ogniowo4.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 600 + 800 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo 
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 
55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne) 
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG 
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z ceowników hutniczych 160 
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blach o grubości 4mm 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z profili zamkniętych 200x80x6 i 160x80x6 
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej 
Linki spinające burty 
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę 
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy 
Układ jezdny
Koła bieżnikowane 385/65-22.5 
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68) 
Resory piórowe 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1700mm. Siła użyteczna 
na czwartym stopniu o średnicy 120mm, przy ciśnieniu nominalnum 16MPa = 180kN (~18.3T) 
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

| Przyczepa rolnicza T-104/7  |  12 TON

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 1145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo 1250 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED  250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)  680 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 400/60 22,5 3590 PLN
Nowe koła 385/65 R22,5 4350 PLN
Koło zapasowe „nowe” 1730 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka rolowana  1670 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie  50 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)  75 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy  700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy  2450 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło  300 PLN
Skrzynia narzędziowa  320 PLN

| Przyczepa rolnicza T-104/7  |  12 TON

Budzimy historię na nowo!

385/65 R22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO15,2m3 12t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-149/1
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

55 900 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2236 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

14t

wersja.1.171019

55 900 PLN
Rabat ustal z dilerem

cena detaliczna



| Przyczepa rolnicza T-149/1  |  14 TON

DANE TECHNICZNE
Ładowność 13 800 kg
Dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg
Masa własna (bez nadstaw) 4200 kg
Długość 7380 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość bez nadstaw 2365 mm
Wysokość z nadstawą 2865 mm
Typ skrzyni Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 5130 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2420 mm
Wysokość ścian skrzyni 1000 (1500) mm
Powierzchnia ładunkowa 12,3 m2
Pojemność ładunkowa 12,3 (18,5) m3
Wyskość podłogi od podłoża 1365 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1800 mm
Rozstaw osi 3450 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 660 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 960 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 850 mm
Prędkość transportowa/robocza 30/40 km/h
Zawieszenie  resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego 100 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 45/50
System wywrotu trójstronny
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Budzimy historię na nowo!



| Przyczepa rolnicza T-149/1  |  14 TON
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 2x500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo
Dzielone ściany boczne 
Dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podrzymującą z okiem  50 mm
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne) 
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG 
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z 
blach o grubości 6mm. Przekrój profilu w najwyższym miejscu 110x300mm 
Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blach o grubości 4mm 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8 i 150x150x8 
Linki spinające burty 
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę 
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej 
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory piórowe
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, czterostopniowy o skoku 1300mm. Siła użyteczna 
na czwartym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnum 16MPa = 138kN (~14T)
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-149/1  |  14 TON

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

Budzimy historię na nowo!

385/65-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO18,5m3 14t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy cynkowane ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm 4 690 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 1 145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo 1 250 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo 1 110 PLN
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 
55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 1 895 PLN

Instalacje
Oświetlenie full LED 250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (brak homologacji) 680 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5 4 350 PLN
Koło zapasowe 385/65-22,5 1 730 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka rolowana 1 670 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło 300 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt
Zaczep manualny do drugiej przyczepy 700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy 2 450 PLN
Skrzynia narzędziowa 320 PLN



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-617/4
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

72 800 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2580 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

12t

wersja.2.171019

72 800 PLN
Rabat ustal z dilerem

cena detalicznaHOMOLOGACJA
POLSKA



| Przyczepa rolnicza T-617/4  |  12 TON

DANE TECHNICZNE
Ładowność 12 780 kg
Dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg
Masa własna (bez nadstaw) 5220 kg
Długość 7525 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość bez nadstaw 2275 mm
Wysokość z nadstawami 2775 mm
Typ skrzyni Skorupa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 5700 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2195 mm
Wysokość ścian skrzyni bez nadstaw (z nadstawami) 1000 (1500) mm
Powierzchnia ładunkowa 12,5 m2

Pojemność ładunkowa bez nadstaw (z nadstawami) 12,5 (18,8) m3

Wyskość podłogi od podłoża 1275 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany 5/4 mm
Rozstaw kół 1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obiążenie dyszla 3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 405 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 520 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 740 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego 110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej 50o

Budzimy historię na nowo!
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| Przyczepa rolnicza T-617/4  |  12 TON
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ściany 1000 mm 
Cynkowany ogniowo, amortyzowany dyszel, homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 
2015/208
Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Okno rewizyjne w ścianie przedniej, nadstawie 
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej 
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa/farba nawierzchniowa) wysokiej 
klasy farbami PPG 
Skorupowa skrzynia ładunkowa wykonana z blach 4mm (ściany) i 5mm (podłoga). Podłużnice główne 
skrzyni ładunkowej z profili zamkniętych 150x150x8 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8 
Tylna ściana otwierana hydraulicznie 
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę 
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy 
Zamki hydrauliczne na siłownikach zabezpieczające przed niekontrolowanym otwarciem ściany tylnej 
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory paraboliczne w układzie tandem
Pozostałe elementy
Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o 
średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T) 
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-617/4  |  12 TON

Budzimy historię na nowo!

385/65-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO18,8m3 12t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy 500 mm 3 090 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo 1 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 1 350 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo 1 250 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi 80 1 600 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja) 850 PLN
Układ jezdny
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt  4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 550/45 R22,5 - komplet 4 szt 4 800 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5  1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 550/45 R22,5 2 230PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka rolowana 1 870 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy 700 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-617/4
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

74 800 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2992 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

14t

wersja.2.171019

74 800 PLN
Rabat ustal z dilerem

cena detalicznaHOMOLOGACJA
POLSKA



| Przyczepa rolnicza T-617/4  |  14 TON

DANE TECHNICZNE
Ładowność 14 500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 20 000 kg
Masa własna (bez nadstaw) 5500 kg
Długość 7525 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość bez nadstaw 2275 mm
Wysokość z nadstawami 2775 mm
Typ skrzyni Skorupa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 5700 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2195 mm
Wysokość ścian skrzyni 1500 mm
Powierzchnia ładunkowa 12,5 m2

Pojemność ładunkowa 18,8 m3

Wyskość podłogi od podłoża 1275 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany 5/4 mm
Rozstaw kół 1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obiążenie dyszla 3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 405 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 520 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 740 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego 110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej 50o

Budzimy historię na nowo!
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| Przyczepa rolnicza T-617/4  |  14 TON
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ściany 1500 mm 
Cynkowany ogniowo, amortyzowany dyszel, homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 
2015/208
Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Okno rewizyjne w ścianie przedniej, nadstawie 
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej 
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa/farba nawierzchniowa) wysokiej 
klasy farbami PPG 
Skorupowa skrzynia ładunkowa wykonana z blach 4mm (ściany) i 5mm (podłoga). Podłużnice główne 
skrzyni ładunkowej z profili zamkniętych 150x150x8 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8 
Tylna ściana otwierana hydraulicznie 
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę 
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy 
Zamki hydrauliczne na siłownikach zabezpieczające przed niekontrolowanym otwarciem ściany tylnej 
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory paraboliczne w układzie tandem
Pozostałe elementy
Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o 
średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T) 
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-617/4  |  14 TON

Budzimy historię na nowo!

385/65-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO18,8m3 14t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo 1 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 1 350 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo 1 250 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi 80 1 600 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja) 850 PLN
Układ jezdny
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt 4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 550/45 R22,5 - komplet 4 szt  4 800 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5  1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 550/45 R22,5 2 230 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka rolowana 1 870 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy 700 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-617/5
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

59 810 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2392 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

12t

wersja.2.171019

59 810 PLN
Rabat ustal z dilerem

cena detalicznaHOMOLOGACJA
POLSKA



| Przyczepa rolnicza T-617/5  |  12 TON

DANE TECHNICZNE
Ładowność 13 100 kg
Dopuszczalna masa całkowita 18 000 kg
Masa własna (bez nadstaw) 4900 kg
Długość 7314 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość bez nadstaw 2060 mm
Wysokość z nadstawamicz 1 nadstawą / i 2 nadstawami 2560/3060 mm
Typ skrzyni Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 5130 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2420 mm
Wysokość ścian skrzyni 500 mm
Powierzchnia ładunkowa 6,2 m2

Pojemność ładunkowa standardowa / z 1 nadstawą / i 2 nadstawami 6,2/12,3/18,5 m3

Wyskość podłogi od podłoża 1565 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obiążenie dyszla 3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 860 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 870 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego 110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej 4050o

Budzimy historię na nowo!
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| Przyczepa rolnicza T-617/5  |  12 TONWYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo 
Dzielone ściany boczne
Cynkowany ogniowo, amortyzowany dyszel, homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 
2015/208
Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym 
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne) 
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo 
Linki spinające burty 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG 
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z 
blach o grubości 6mm. Przekrój profilu w najwyższym miejscu 110x300mm 
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8 
Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę 
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy 
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory paraboliczne w układzie tandem
Pozostałe elementy
Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o 
średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T) 
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-617/5  |  12 TON

Budzimy historię na nowo!

385/65-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO18,8m3 14t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Komplet nadstaw cynkowanych ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm (max 2 kpl.) 4 690 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo 1 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 1 145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo 1 250 PLN
Boczne osłony przeciwnajazdowe 1 500 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi 80 1 600 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 450 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja) 850 PLN
Układ jezdny
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt 4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 550/60 R22,5 - komplet 4 szt 4 800 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5 1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 550/60 R22,5 2 230 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka rolowana 1 670 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy 700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy 2450 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło 300 PLN 
Skrzynia narzędziowa 320 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-617/5
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

64 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2580 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

14t

wersja.2.171019

64 500 PLN
Rabat ustal z dilerem

cena detalicznaHOMOLOGACJA
POLSKA



| Przyczepa rolnicza T-617/5  |  14 TON

DANE TECHNICZNE
Ładowność 14 800 kg
Dopuszczalna masa całkowita 20 000 kg
Masa własna (bez nadstaw) 5200 kg
Długość 7314 mm
Szerokość 2550 mm
Wysokość bez nadstaw 2060 mm
Wysokość z nadstawami z 1 nadstawą / i 2 nadstawami 2560/3060 mm
Typ skrzyni Paleowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 5130 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2420 mm
Wysokość ścian skrzyni 1500 mm
Powierzchnia ładunkowa 12,3 m2

Pojemność ładunkowa standardowa / i 2 nadstawami 12,3/18,5 m3

Wyskość podłogi od podłoża 1565 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany 4/2,5 mm
Rozstaw kół 1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obiążenie dyszla 3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 860 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 870 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego 110 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 40/50o

Budzimy historię na nowo!
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| Przyczepa rolnicza T-617/5  |  14 TONWYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 2x500 mm o gr 2,5 mm, cynkowane ogniowo 
Dzielone ściany boczne
Cynkowany ogniowo, amortyzowany dyszel, homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 
2015/208
Hydrauliczna podpora dyszla z wbudowanym zamkiem hydraulicznym 
Centralne ryglowanie ścian (borty dolne) 
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej cynkowana ogniowo 
Linki spinające burty 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Rama skrzyni ładunkowej malowana dwuetapowo (farba podkładowa zanurzeniowo - zabezpieczenie 
konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili /farba nawierzchniowa - natryskowo) wysokiej klasy 
farbami PPG 
Podłużnice główne ramy skrzyni ładunkowej wykonane z profili zamkniętych o zmiennym przekroju z 
blach o grubości 6mm. Przekrój profilu w najwyższym miejscu 110x300mm 
Szyber zsypowy, do ziarna, cynkowany ogniowo z blokadą w ścianie tylnej 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8 
Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013
Instalacje
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed nadmiernym wychyłem skrzyni 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę 
Tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy 
Instalacja hydraulicznego wywrotu skrzyni łądunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory paraboliczne w układzie tandem
Pozostałe elementy
Siłownik teleskopowy pięciostopniowy o skoku 2400mm. Siła nominalna na piątym stopniu o 
średnicy 140mm, przy ciśnieniu 20MPa = 307,9kN (31,4T) 
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-617/5  |  14 TON

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

Budzimy historię na nowo!

385/65-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO18,5m3 12t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Komplet nadstaw cynkowanych ogniowo 500 mm o gr. 2,5mm (max 1 kpl.) 4 690 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo 1 110 PLN
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo z profi li zamkniętych 40x40x3 1145 PLN
Rynna do precyzyjnego wysypu cynkowana ogniowo 290 PLN
Podest roboczy cynkowany ogniowo 1 250 PLN
Boczne osłony przeciwnajazdowe 1 500 PLN
Cięgno zaczepu na kulę fi 80 1 600 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 450 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja) 850 PLN
Układ jezdny
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt 4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 550/60 R22,5 - komplet 4 szt 4 800 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5 1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 550/60 R22,5 2 230 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka rolowana 1 670 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy 700 PLN
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy 2450 PLN
Zbiornik na wodę + dozownik na mydło 300 PLN 
Skrzynia narzędziowa 320 PLN
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się) 75 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-617/6
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

79 900 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

3196 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

14t

wersja.2.171019

79 900 PLN
Rabat ustal z dilerem

cena detaliczna



| Przyczepa rolnicza T-617/6  |  14 TON

DANE TECHNICZNE
Ładowność 14 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 20 000 kg
Masa własna (bez nadstaw) 5750 kg
Długość 7350 mm
Szerokość 2530 mm
Wysokość 2700 mm
Typ skrzyni Skorupowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 5100 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2400 mm
Wysokość ścian skrzyni 900 mm
Powierzchnia ładunkowa 12,2 m2
Pojemność ładunkowa 10 m3

Wyskość podłogi od podłoża 1365 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany 8/6 mm
Rozstaw kół 1900 mm
Max dopuszczalne pionowe obiążenie dyszla 3000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 750 mm
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 720 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego 100 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu) 45o

Budzimy historię na nowo!
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| Przyczepa rolnicza T-617/6  |  14 TON
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ściany 900 mm 
Skrzynia tylno zsypowa wykonana ze stali S355, podłoga z blachy 8 mm, ściany z blachy 6mm
Tylna klapa z domknięciem hydraulicznym wykonanana z blachy 6 mm 
Rama dolna cynkowana ogniowo z profili zamknietych o grubości ściany 8 mm 
Amortyzowany homologowany dyszel cynkowany ogniowo z wymiennym okiem zaczepu zgodnie z 
Regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE) 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Homologowany tylny zderzak cynkowany ogniowo 
Instalacje
Instalacja elektryczna i pneumatyczna do następnej przyczepy 
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed namiernym wychyłem skrzyni 
Instalacja hydrauliczna wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych 
Przyłacze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 Dn 12,5 
Oświetlenie 12V homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Przewód przyłączeniowy instalcji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa Haldex 
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22,5
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Resory paraboliczne w układzie tandem
Pozostałe elementy
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe wysokiej klasy farbami PPG 
Siłownik teleskopowy, ośmiostopniowy o skoku 2060 mm. Siła użyteczna na ósmym stopniu o 
średnicy 53 mm, przy ciśnieniu nominalnym 16 MPa = 20 T 
Podpora serwisowa cynkowana ogniowo skrzyni ładunkowej 
Podpora hydrauliczna dyszla cynkowana ogniowo 
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-617/6  |  14 TON

Budzimy historię na nowo!

385/65-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO10m3 14t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Wciągarka koła zapasowego 1 100 PLN
Boczne osłony przeciwnajazdowe 1 500 PLN
Wykonanie skrzyni ze stali trudnościeralnej HARDOX 450 7 000 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 400 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja) 850 PLN
Układ jezdny
Zmiana na nowe koła 385/65 R22,5 - komplet 4 szt 4 350 PLN
Zmiana na nowe koła 600/50 R22,5 - komplet 4 szt 5 000 PLN
Koło zapasowe „nowe” 385/65 R22,5  1 730 PLN
Koło zapasowe „nowe” 600/50 R22,5 2 850 PLN
Pozostałem wyposażenie
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy 2 450 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy 700 PLN
Skrzynka narzędziowa 320 PLN
Naklejka skrzyni „Duch z Puszczy” 890 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN
Szybkozłacze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-608/2
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA 

37 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1480 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

10t

wersja.1.171019

Rabat ustal z dilerem
37 000 PLN
cena detaliczna



| Przyczepa rolnicza T-608/2  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!
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DANE TECHNICZNE
Ładowność 1 0000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 3000 kg
Masa własna 3000 kg
Długość 9965 mm
Szerokość 2540 mm
Wysokość 2550  mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2430 mm
Typ skrzyni platforma
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Wysokość drabin od podłogi 1335 mm
Powierzchnia ładunkowa 18,2m2 

Wyskość podłogi od podłoża 1180 mm
Rozmiar ogumienia 500/50-17
Grubość blachy podłogi                                                  4 mm
Rozstaw kół                                                                       1900 mm
Rozstaw osi 5067 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min 610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max 910 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory piórowe
Klasa ciągnika współpracującego  80 KM



| Przyczepa rolnicza T-608/2  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Cynkowana podłoga wykonana z blach o grubości 4mm 
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 
55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 
Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profi li), podłóżnice 
ramy wykonane z profi li zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę 
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 
Osie renomowanej fi rmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Zawieszenie na resorach piórowych 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieseniach
Błotniki na tylnej i przedniej osi
 



| Przyczepa rolnicza T-608/2  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Boczne osłony przeciwnajazdowe 1500 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo 1110 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED  450 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa 850 PLN
Pozostałe wyposażenie
Zaczep manualny do drugiej przyczepy  800 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie  75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)  75 PLN
Koło zapasowe 500/50-17  1 550 PLN

500/50-17

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO21,5m2 10t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-608/2
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA

43 600 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1744 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

10t

wersja.1.171019

Rabat ustal z dilerem
43 600 PLN
cena detaliczna



| Przyczepa rolnicza T-608/2  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 1 0000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 4000 kg
Masa własna 4000 kg
Długość / długość z wysuniętą ramą tylną 9888 / 1 1135 mm
Szerokość 2540 mm
Wysokość 2570  mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2430 mm
Typ skrzyni platforma
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Wysokość drabin od podłogi 1335 mm
Powierzchnia ładunkowa (z wysuniętą ramą tylną) 18,2m2 (21,5m2)
Wyskość podłogi od podłoża 1200 mm
Rozmiar ogumienia 500/50-17
Grubość blachy podłogi                                                  4 mm
Rozstaw kół                                                                       1900 mm
Rozstaw osi 5067 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min 610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max 910 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego  80 KM
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| Przyczepa rolnicza T-608/2  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Cynkowana podłoga wykonana z blach o grubości 4mm 
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 
55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 
Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profi li), podłóżnice 
ramy wykonane z profi li zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5 
Cynkowane drabiny o wysokości 1335mm, wykonane z profi li zamkniętych 
Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę zgodna z 
wymogami homologacji EU 2015/68 
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 
Osie renomowanej fi rmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Zawieszenie na resorach parabolicznych 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieseniach
Błotniki na tylnej i przedniej osi

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-608/2  |  10 TON

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Boczne osłony przeciwnajazdowe 1 500 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo 1 110 PLN
Wysuwana manualnie rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o 1m 
(niedozwolone poruszanie się po drogach publicznch z wysuniętą ramą tylną) 2 230 PLN

Wysuwana hydraulicznie rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o 1m 
(niedozwolone poruszanie się po drogach publicznch z wysuniętą ramą tylną) 5 860 PLN

Instalacje
Oświetlenie full LED  450 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa  5 300 PLN
Pozostałe wyposażenie
Zaczep manualny do drugiej przyczepy  800 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie  75 PLN / szt
Trójkąt ostrzegawczy (tablica wyróżniająca pojazd wolno poruszający się)  75 PLN
Koło zapasowe 500/50-17  1 550 PLN 

500/50-17

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO21,5m2 10t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-608/3
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA

56 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2260 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

14t

wersja.1.171019

Rabat ustal z dilerem
56 500 PLN
cena detaliczna



| Przyczepa rolnicza T-608/3  |  14 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 1 4360 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 9000 kg
Masa własna 4640 kg
Długość / długość z wysuniętą ramą tylną 1 1950 / 1 2950 mm
Szerokość 2540 mm
Wysokość 2715  mm
Wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość) 10060 x 2430 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej z wysuniętą podłogą (długość x szerokość) 11055 x 2430 mm
Typ skrzyni Paletowa
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Wysokość drabin od podłogi 1335 mm
Powierzchnia ładunkowa (w nawiasie wartość z wysuniętą ramą tylną) 22,5m2 (24,9m2)
Wyskość podłogi od podłoża 1350 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi                                                  4 mm
Rozstaw kół                                                                       1900 mm
Rozstaw osi 1-2 / 2-3 4872 / 1220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - min 610 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - max 910 mm
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie  resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego  100 KM
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Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Błotniki na tylnej osi 
Dyszel typu „Y” z wymienną końcówką, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 
55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND 
Cynkowana podłoga skrzyni ładunkowej wykonana blach o grubości 4mm 
Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profi li), podłóżnice 
ramy wykonane z profi li zamkniętych 160x160x5 i 120x60x5 
Cynkowane drabiny o wysokości 1335mm, wykonane z profi li zamkniętych
Wysuwana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową o 1m (niedozwolone poruszanie się po 
drogach publicznch z wysuniętą ramą tylną) 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe 
oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjściem na drugą przyczepę zgodna z 
wymogami homologacji EU 2015/68 
Tylne wyjście hamulców do drugiej przyczepy 
Układ jezdny
Nowe koła 385/65-22.5 
Osie renomowanej fi rmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Zawieszenie na resorach parabolicznych 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieseniach
 

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



| Przyczepa rolnicza T-608/3  |  14 TON

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Boczne osłony przeciwnajazdowe 1500 PLN
Wciągarka koła zapasowego z wieszakiem koła cynkowanym ogniowo 1110 PLN
Hydrauliczne wysuwanie ramy tylnej 3630 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED  250 PLN
Hydrauliczna instalacja hamulcowa dwuprzewodowa  6 650 PLN
Pozostałe wyposażenie
Zaczep manualny do drugiej przyczepy  700 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie  75 PLN / szt
Nowe koła 600/45- 22,5  8400 PLN

385/65-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO22,5m2 14t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-677
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

26 800 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1072 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

3,4t

wersja.1.171019

Rabat ustal z dilerem
26 800 PLN
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE
Ładowność 3430 kg
Dopuszczalna masa całkowita 5190 kg
Masa własna 1760 kg
Długość 5739 mm
Szerokość 2421 mm
Wysokość 2828 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4160 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1510 mm
Wysokość ścian skrzyni 1500 mm
Powierzchnia ładunkowa 9,3 m2

Rozmiar ogumienia 11,5/80 R15,3
Wyskość podłogi od podłoża 700 mm
Rozstaw kół 2000 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 4200 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 390 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 810 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 1000 kg
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie oś sztywna
Klasa ciągnika współpracującego  60 KM
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Budzimy historię na nowo!



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Ściany - sklejka wodoodporna obustronnie foliowana 
Podłoga drewniana impregnowana 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłóżnice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120 
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 50mm, 
dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208 
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej ściany 
Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo 
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo 
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15.3 
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieseniach
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Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Przegroda wewnętrzna 975 PLN
Podłoga aluminiowa 4 mm 3 445 PLN
Drzwi boczne 3 835 PLN
Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (poliuretan) 4 150 PLN
Powlekanie rampy tylnej poliuretanem antypoślizgowym 2 500 PLN
Hamulec najazdowy (brak homologacji) 7 000 PLN
Ściany z blachy ocynkowanej ogniowo 3 500 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa 975 PLN
Instalacja hamulcowa hydrauliczna (homologacja) 290 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka sznurowana  1560 PLN
Odpływ z zaworem kulowym 350 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN
Nowe koła 400/60-15.5 696 PLN
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Budzimy historię na nowo!

11,5/80-15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO9m2 3,4t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka



wersja.1.171019 Budzimy historię na nowo!

PRZYCZEPA T-678
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

34 800 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1392 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

5,8t

Rabat ustal z dilerem
34 800 PLN
cena detaliczna



| Przyczepa rolnicza T-678  |  KURIER 10

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 5820 kg
Dopuszczalna masa całkowita 8500 kg
Masa własna 2680 kg
Długość 7500 mm
Szerokość 2420 mm
Wysokość 3050 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 5975 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2250 mm
Wysokość ścian skrzyni 1500 mm
Powierzchnia ładunkowa 13,5 m2
Rozmiar ogumienia 11,5/80 R15,3
Wyskość podłogi od podłoża 1031 mm
Rozstaw kół 2000 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 4000 kg
Wysokość sprzęgowa dyszla – min 436 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla – max 856 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 1000 kg
Prędkość transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie tandem resorowany
Klasa ciągnika współpracującego  60 KM
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Budzimy historię na nowo!

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Ściany - sklejka wodoodporna obustronnie foliowana 
Podłoga drewniana impregnowana 
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profi li), 
podłóżnice ramy wykonane z ceownika hutniczego C120 
Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 50mm, 
dyszel homologowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/208 
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej klapy 
Rozkładane barierki boczne cynkowane ogniowo 
Stelaż plandeki cynkowany ogniowo 
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Instalacje
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 11,5/80-15.3 
Osie renomowanej fi rmy ADR, homologowane (EU 2015/68)
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
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11,5/80 15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO13,5m2 5,8t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Przegroda wewnętrzna 975 PLN
Podłoga aluminiowa 4 mm 3 868 PLN
Drzwi boczne 3 835 PLN
Szczelna wanna antypoślizgowa z tworzywa sztucznego (poliuretan) 5 500 PLN
Powlekanie rampy tylnej poliuretanem antypoślizgowym 2 500 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuobwodowa 1 550 PLN
Instalacja hamulcowa hydrauliczna (homologacja) 650 PLN
Pozostałem wyposażenie
Plandeka sznurowana  2080 PLN
Odpływ z zaworem kulowym 350 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN
Nowe koła 400/60-15.5 1 390 PLN



Budzimy historię na nowo!

Cynkomet  Sp. z o.o. dochowując wszelkiej staranności zaznacza, że informacje zawarte w cenniku były aktualne w dniu jego publikacji. Jednocześnie 

Cynkomet  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen 

i specyfi kacji pojazdów, które mogą być zależne od terminu dostawy oraz zastosowanych rozwiązań i dostępności. Wszelkie cenniki publikowane 

przez Cynkomet uchylają cenniki opublikowane wcześniej. Cennik nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne 

pozycje podane w cenniku mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje 

nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy

z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik oraz cenniki wyposażenia opcjonalnego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne 

określenie ceny następuje po uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia 

stanowią odrębny od maszyny przedmiot sprzedaży. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. Klienci indywidualni mogą uzyskać informacje 

o aktualnych promocjach u Autoryzowanego Dealera.

autoryzowany diler Cynkomet

+48 710 20 23 Biuro
+48 710 24 56 Sprzedaż

www.cynkomet.pl
maszyny@cynkomet.pl

ul. Fabryczna 7W
16-020 Czarna Białostocka
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