
Budzimy historię na nowo!

ROZRZUTNIK N-200
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

11 150 PLN11 150 PLN
cena detaliczna

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

446 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

0,8t

Rabat ustal z dilerem

wersja.1.171019



| Rozrzutnk obornika N-200  |  800 KG

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 800 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1210 kg
Masa własna 410 kg
Długość szkrzyni ładunkowej wewnątrz 1500 mm
Szerkość skrzyni ładnukowej wewnątrz 700 mm
Wysokość szkrzyni ładunkowej 512 mm
Wysokość platformy od podłoża 480 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Pojemność ładunkowa 0,6 m3

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 3070/1380/910 mm
Rozstaw kół 1090 mm
Zawieszenie sztywna oś
Obciązenie oka dyszla 120 kg
Rozmiar ogumienia  23x8.5-12 Mitas 6 PR
Prędkość kontrukcyjna sztywna oś
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 15 km/h
Wysokość nominalna zaczepu sprzęgowego 340 mm
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 1 m
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| Rozrzutnk obornika N-200  |  800 KG

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Ocynkowana ogniowo ściana wewnętrzna 
Adapter A2H łopatkowy napędzany z kół jezdnych 
Posuw mechaniczny przenośnika napędzany z kół jezdnych 
Cynkowany ogniowo dyszel z ceowników o grubości 5 mm 
Cynkowana ogniowo podłoga o grubości 3 mm 
Wysokość ścian 512 mm o grubości 3 mm, cynkowane ogniowo 
Cynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 8 mm 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika o profi lu 30x20x3 
Zaczep kulowy 

Podpora dyszla z kółkiem ogumionym 

Osłona adaptera 
Układ jezdny
Nowe koła 23-8.50 12 PR
Pozostałe elementy
Zaczep kulowy 

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
Cena

Zaczep oczkowy 50 mm 300 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

23x8,5-12

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO0,6m3 0,8t

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



| Rozrzutnk obornika N-200  |  800 KG

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



Rabat ustal z dilerem

wersja.1.171019 Budzimy historię na nowo!

ROZRZUTNIK RS-1500
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

Rabat ustal z dilerem
33 300 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1332 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

3,5t

33 300 PLN
cena detaliczna



| Rozrzutnik obornika RS-1500 | 3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 5450 kg
Masa własna 1720 kg
Długość 5901 mm
Szerokość 1790 mm
Wysokość 2100 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1260 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         750 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1100 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     4,46 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        3,13  m3
Rozstaw kół                                                                       1200 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 880 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 4500 kg
Rozmiar ogumienia   400/60-15,5
Zawieszenie              oś sztywna
Obciążenie oka dyszla                            max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego materiału 0-2 m
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Adapter nie nadaje się do obornika!



| Rozrzutnik obornika RS-1500 | 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 750 mm o grubości 2,5 mm, cynkowane ogniowo 
Cynkowana ogniwo ściana wewnętrzna tylna hydrauliczna 
Cynkowane ogniowo dwa bębny poziome rozdrobniające 
Cynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm 
Dyszel łamany skrętny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika homologowany 
(2015/208) 
Regulowany ogranicznik rozrzutu  
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym  
Cynkowana ogniowo rama dolna z ceowników hutniczych 160 
Podłoga cynkowana ogniowo nitowana o grubości 3 mm 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Instalacja oświetleniowa 12V, żarówkowa 
Zawór z płynną regulacją prędkości talerzy rozrzucających 
Instalacja hydrauliczna wykonana z przewodów elastycznych 
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach 
Zaczep kopiujący na TUZ homologowany (2015/208 ) 
 



| Rozrzutnik obornika RS-1500 | 3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

600/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3,7m3 3,5t

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
WOM wal przegubowy do łączenia z ciągnikiem 780 PLN
Instalacje
Oświetlenie full LED 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
Szybkozłącze hydrauliczne z elimatorem ciśnienia w przewodzie (1 szt.) 75 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 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!

ROZRZUTNIK N-233/4
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

29 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1160 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

3,5t

Rabat ustal z dilerem
29 000 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019



| Rozrzutnik obornika N-233/4 | 3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 4880 kg
Masa własna 1380 kg
Długość 5808 mm
Szerokość 2120 mm
Wysokość 2720 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1735 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1075 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,54 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        3,12 m3
Rozstaw kół                                                                       1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 860 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 4500 kg
Rozmiar ogumienia   11,5/80-15,3 12PR
Zawieszenie              oś sztywna
Obciążenie oka dyszla                            max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika 2-3 m

 1628 

 
27

20
 

 4180  15 00  

 2 021  



| Rozrzutnik obornika N-233/4 | 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 grubości 2,5 mm, cynkowane ogniowo (nieotwierane) 
Adapter A2HS - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny homologowany do łączenia z dolnym lub górnym 
zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze skladanym kółkiem stalowym
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutnicznych 160 
Ocynkowany ogniowo adapter 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Oświetlenie 12V, żarówkowa  
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 11.5/80-15.3 12PR 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-233/4 | 3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

11,3/80-15,4

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3,4m3 3,5t

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm 3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm 690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wal przegubowy do łączenia z ciągnikiem 780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 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!

ROZRZUTNIK N-233/4-1
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

29 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1180 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

3,5t

Rabat ustal z dilerem
29 500 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019



| Rozrzutnik obornika N-233/4-1 | 3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 4880 kg
Masa własna 1380 kg
Długość 5797 mm
Szerokość 2120 mm
Wysokość 2570 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1735 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1075 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,53 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        3,12 m3
Rozstaw kół                                                                       1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 860 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 4500 kg
Rozmiar ogumienia   11,5/80-15,3
Zawieszenie              oś sztywna
Obciążenie oka dyszla                            max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika 2-3 m

 1625  4172 

 
0032

 5797 
 15 00  

 2 021



| Rozrzutnik obornika N-233/4-1 | 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 grubości 2 mm, cynkowane ogniowo (nieotwierane) 
Adapter A2HS - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny homologowany do łączenia z dolnym lub górnym 
zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze skladanym kółkiem stalowym
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutnicznych 160 
Ocynkowany ogniowo adapter 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Oświetlenie 12V, żarówkowa  
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 11.5/80-15.3 12PR 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-233/4-1 | 3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm 3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm 690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem 780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

11,3/80-15,4

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3,4m3 3,5t



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



Rabat ustal z dilerem

wersja.1.171019 Budzimy historię na nowo!

ROZRZUTNIK N-233/4-2
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

Rabat ustal z dilerem
31 200 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1248 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

3,5t

31 200 PLN
cena detaliczna



DANE TECHNICZNE
Ładowność 3500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 5100 kg
Masa własna 1600 kg
Długość 5845 mm
Szerokość 2110 mm
Wysokość 2570 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1735 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1075 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,53 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        3,12 m3
Rozstaw kół                                                                       1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 880 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 4500 kg
Rozmiar ogumienia   11,5/80-15,3
Zawieszenie              oś sztywna
Obciążenie oka dyszla                            max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 4-6 m

| Rozrzutnik obornika N-233/4-2 | 3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

 1672  4172 

 
0032

 5845 

 15 00  

 2 011  



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 500 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo (otwierane) 
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe - ocynkowane ogniowo
Cynkowany ogniowo dyszel obrotowy homologowany do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem 
ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (e20*2015/208*2015ND*00024*00) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze skladanym kółkiem stalowym
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutnicznych 160 
Ocynkowany ogniowo adapter 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Oświetlenie 12V, żarówkowa  
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 11.5/80-15.3
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 

| Rozrzutnik obornika N-233/4-2 | 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 OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm 3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm 690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Cynkowane ogniowo defl ektor 1550 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy do łączenia z ciągnikiem 780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

| Rozrzutnik obornika N-233/4-2 | 3,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

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

11,3/80-15,4

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3,4m3 3,5t



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!

ROZRZUTNIK N-235/1
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

27 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1100 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

4t

Rabat ustal z dilerem
27 500 PLN
cena detaliczna

PAKIET
1100 PLN1100 PLN



| Rozrzutnik obornika N-235/1 | 4 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 5480 kg
Masa własna 1990 kg
Długość 5644 mm
Szerokość 2120 mm
Wysokość 2615 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1735 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       950 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,62 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        3,19 m3
Rozstaw kół                                                                       1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 520 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 3050 kg
Rozmiar ogumienia   10/75-15,3
Zawieszenie              wahacze
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika 2-3 m
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| Rozrzutnik obornika N-235/1 | 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 - cynkowane ogniowo
Adapter A2H - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Podpora dyszla składana
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo adapter 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przyłącza hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświelteniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-235/1 | 4 TONY

Budzimy historię na nowo!

10/75-15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3,4m3 4t

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm - cynkowane ogniowo 3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm - cynkowane ogniowo 690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone 4 850 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN/szt.
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3 2 100 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wał przegubowy 1 100 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

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!

ROZRZUTNIK N-235/2
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

29 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1160 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

4t

Rabat ustal z dilerem
29 000 PLN
cena detaliczna

PAKIET



| Rozrzutnik obornika N-235/2 | 4 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 5500 kg
Masa własna 1500 kg
Długość 5644 mm
Szerokość 2120 mm
Wysokość 2615 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1735 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       950 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,62 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        3,19 m3
Rozstaw kół                                                                       1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 520 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 3050 kg
Rozmiar ogumienia   10/75-15,3
Zawieszenie              wahacze
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika 2-3 m
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| Rozrzutnik obornika N-235/2 | 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 - cynkowane ogniowo
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome - ocynkowane ogniowo
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Podpora dyszla składana
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo adapter 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przyłącza hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświelteniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-235/2 | 4 TONY

Budzimy historię na nowo!

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

10/75-15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3,4m3 4t

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm - cynkowane ogniowo 3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm - cynkowane ogniowo 690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone 4 850 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN/szt.
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3 2 100 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wał przegubowy 1 100 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 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!

ROZRZUTNIK N-235/6
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

31 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1260 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

4t

Rabat ustal z dilerem
31 500 PLN

cena detaliczna

wersja.1.171019

PAKIET
1260 PLN1260 PLN



| Rozrzutnik obornika N-235/6 | 4 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 5570 kg
Masa własna 1570 kg
Długość 5707 mm
Szerokość 2120 mm
Wysokość 2625 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1735 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       975 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,53 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        3,12 m3
Rozstaw kół                                                                       1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 215 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 515 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 3050 kg
Rozmiar ogumienia   10/75-15,3
Zawieszenie              resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika 2 m
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| Rozrzutnik obornika N-235/6 | 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 - cynkowane ogniowo
Adapter A2H - 2 bębny palcowe poziome - ocynkowane ogniowo
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Podpora dyszla składana
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo adapter 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przyłącza hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-235/6 | 4 TONY

Budzimy historię na nowo!

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

10/75-15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3,4m3 4t

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm - cynkowane ogniowo 3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm - cynkowane ogniowo 690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone 4 850 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN/szt.
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3 2 100 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wał przegubowy 780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 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



4t

Budzimy historię na nowo!

ROZRZUTNIK N-235/7
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

32 300 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1292 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

Rabat ustal z dilerem
32 300 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019



| Rozrzutnik obornika N-235/7 | 4 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 5480 kg
Masa własna 1990 kg
Długość 5707 mm
Szerokość 2120 mm
Wysokość 2625 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1735 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       975 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,53 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        3,12 m3
Rozstaw kół                                                                       1500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 220 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 520 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 3050 kg
Rozmiar ogumienia   10/75-15,3
Zawieszenie              resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika 2 m



| Rozrzutnik obornika N-235/7 | 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 - cynkowane ogniowo
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome - ocynkowane ogniowo
Dyszel prosty do łączenia z dolnym zaczepem rolniczym z okiem fi 50mm cynkowany ogniowo 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Podpora dyszla składana
Konstrukcja rozrzutnika cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo adapter 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przyłącza hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Oświetlenie 12V, przewód przyłączeniowy instalacji oświelteniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-235/7 | 4 TONY

10/75-15,3

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO3,4m3 4t

Budzimy historię na nowo!

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm - cynkowane ogniowo 3 480 PLN
Ściana tylna (burta) 500 mm - cynkowane ogniowo 690 PLN
Ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone 4 850 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN/szt.
Układ jezdny
Nowe koła 10/75-15,3 2 100 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy 780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 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!

ROZRZUTNIK N-233/5
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

29 800 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1192 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

4,5t

Rabat ustal z dilerem
29 800 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019



| Rozrzutnik obornika N-233/5 | 4,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 4500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 5950 kg
Masa własna 1450 kg
Długość 5844 mm
Szerokość 2110 mm
Wysokość 2740 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1720 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         750 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1085 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,47 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        4,71 m3
Rozstaw kół                                                                       1600 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 435 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 865 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 5200 kg
Rozmiar ogumienia   400/60-15,5 14RP
Zawieszenie              oś sztywna
Obciążenie oka dyszla                            max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 2 m
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| Rozrzutnik obornika N-233/5 | 4,5 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 750 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo 
Adapter A2HS - 2 bębny slimakowe poziome - ocynkowane ogniowo
Homologowany cynkowany ogniowo dyszel obrotowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem 
ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (e20*2015/208*2015ND*00024*00) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze skladanym kółkiem stalowym
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutnicznych 160 
Ocynkowany ogniowo adapter
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Instalacje
Oświetlenie 12V, żarówkowa  
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna 1-przewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15.5 14PR 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 
 



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 500 mm 3 480 PLN
Cynkowana ogniowo ściana tylna (burta) 630 mm 710 PLN
Cynkowana ogniowo ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy 780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

| Rozrzutnik obornika N-233/5 | 4,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO5,25m3 4,5t

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!

ROZRZUTNIK N-233/6
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

32 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

1300 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

4,5t

Rabat ustal z dilerem
32 500 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019
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Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 4500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 6120 kg
Masa własna 1620 kg
Długość 5844 mm
Szerokość 2120 mm
Wysokość 2740 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1720 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         750 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1085 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     6,47 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        4,71 m3
Rozstaw kół                                                                       1600 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 435 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 865 mm
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 5200 kg
Rozmiar ogumienia   400/60-15,5
Zawieszenie              oś sztywna
Obciążenie oka dyszla                            max 1000 kg
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       45 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 4-6 m



| Rozrzutnik obornika N-233/6 | 4,5 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 750 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo 
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna - ocynkowane 
ogniowo
Homologowany cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny do łączenia z dolnym lub górnym 
zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze skladanym kółkiem stalowym
Rama cynkowana ogniowo z ceowników hutnicznych 160 
Ocynkowany ogniowo adapter
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 4 mm ocynkowana ogniowo 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3 
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego
Instalacje
Oświetlenie 12V, żarówkowa  
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z w tykiem 7PIN 12V 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna 1-przewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15.5 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 
  



| Rozrzutnik obornika N-233/6 | 4,5 TONY

Budzimy historię na nowo!

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 500 mm 3 480 PLN
Cynkowana ogniowo ściana tylna (burta) 500 mm 690 PLN
Cynkowana ogniowo ściana tylna hydrauliczna 3 350 PLN
Cynkowane ogniowo defl ektor 1550 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 975 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wał przegubowyv 780 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO5,25m3 4,5t



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



Rabat ustal z dilerem

wersja.1.171019 Budzimy historię na nowo!

ROZRZUTNIK N-221/3-1
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

Rabat ustal z dilerem
52 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2100 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

6t

52 500 PLN
cena detaliczna



| Rozrzutnik obornika N-221/3-1 | 6 TON
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Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 6000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 9140 kg
Masa własna 3140 kg
Długość 6479 mm
Szerokość 2422 mm
Wysokość 2653 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2070 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1340 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     9,2 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        7,4m3
Rozstaw kół                                                                       1800 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 390 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 1030 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 6700 kg
Zawieszenie              sztywna oś
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Rozmiar ogumienia              500/50 R17
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h mm
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       80 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 7 m



| Rozrzutnik obornika N-221/3-1 | 6 TON

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 800 mm 
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany 
ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 
50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) 
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz) 
Postojowy hamulec ręczny z korba, średnica ogniwa 11 mm 
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 18PR 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 

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.



| Rozrzutnik obornika N-221/3-1 | 6 TON

Budzimy historię na nowo!

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Defl ektor 1 800 PLN
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm 5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi 1 950 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa 290 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wał przegubowy 1 100 PLN
Wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

500/50-17

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO7,4m3 6t

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



Rabat ustal z dilerem

Budzimy historię na nowo!

ROZRZUTNIK N-221/4-4
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

Rabat ustal z dilerem
51 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2040 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

6t

51 000 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019



| Rozrzutnik obornika N-221/4-4 | 6 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 6000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 8970 kg
Masa własna 2970 kg
Długość 6645 mm
Szerokość 2410 mm
Wysokość 2643 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2070 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1340 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     9,2 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        7,4m3
Rozstaw kół                                                                       1800 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 390 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 1030 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej 6700 kg
Zawieszenie              sztywna oś
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Rozmiar ogumienia              500/50 R17
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h mm
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       80 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 3 m
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| Rozrzutnik obornika N-221/4-4 | 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 800 mm 
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowane ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 
50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) 
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 18PR 
Oś renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-221/4-4 | 6 TON

Budzimy historię na nowo!

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm 5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi 1 950 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa 290 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy 1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

500/50-17

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO7,4m3 6t



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!

ROZRZUTNIK N-221/3-3
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

55 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2220 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

6t

Rabat ustal z dilerem
55 500 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019
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| Rozrzutnik obornika N-221/3-3 | 6 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 6000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 9280 kg
Masa własna 3280 kg
Długość 6484 mm
Szerokość 2422 mm
Wysokość 2611 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2070 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1205 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     9,2 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        7,4m3
Rozstaw kół                                                                       1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 343 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 987 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 5000 kg
Zawieszenie              tandem resorowany
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Rozmiar ogumienia              400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       80 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 6-8 m



| Rozrzutnik obornika N-221/3-3 | 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 800 mm 
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany 
ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 
50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) 
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-221/3-3 | 6 TON

Budzimy historię na nowo!

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Defl ektor 1 990 PLN
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm 5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi 1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna 1 800 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa 290 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 2 100 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wał przegubowy 1 100 PLN
Wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO7,4m3 6t



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!

ROZRZUTNIK N-221/4-3
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

54 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2160 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

6t

Rabat ustal z dilerem
54 000 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019
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| Rozrzutnik obornika N-221/4-3 | 6 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 6000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 9210 kg
Masa własna 3210 kg
Długość 6646 mm
Szerokość 2422 mm
Wysokość 2611 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2070 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         800 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  4/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1205 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     9,2 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        7,4m3
Rozstaw kół                                                                       1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 343 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 987 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 5000 kg
Zawieszenie              tandem resorowany
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Rozmiar ogumienia              400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       80 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 3 m



| Rozrzutnik obornika N-221/4-3 | 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 800 mm 
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowane ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 
50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) 
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o średnicy ogniwa 11 mm 
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-221/4-3 | 6 TON

Budzimy historię na nowo!

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

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO7,4m3 6t

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 750 mm 5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi 1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna 1 800 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa 290 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 2 100 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy 1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 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!

ROZRZUTNIK N-221/3
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

57 000 PLN57 000 PLN
cena detaliczna

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2280 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

8t

wersja.1.171019

Rabat ustal z dilerem
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| Rozrzutnik obornika N-221/3 | 8 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 11 380 kg
Masa własna 3380 kg
Długość 6484 mm
Szerokość 2426 mm
Wysokość 2636 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2060 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         1000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1300 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     9,2 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        9,2 m3
Rozstaw kół                                                                       1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 370 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 1014 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 3000 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 5000 kg
Zawieszenie tandem wahacz
Obciążenie oka dyszla                            max 2500 kg
Rozmiar ogumienia              400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h 
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       90 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 6-8 m



| Rozrzutnik obornika N-221/3 | 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.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 1000 mm 
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany 
ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 
50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) 
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika, ogniwo średnicy 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-221/3 | 8 TON

Budzimy historię na nowo!

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 800 mm 5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi 1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna 1 800 PLN
Defl ektor 1 990 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa 290 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 2 100 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy 1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO9,2m3 8t



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!

ROZRZUTNIK N-221/4
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

56 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2240 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

8t

Rabat ustal z dilerem
56 000 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019
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| Rozrzutnik obornika N-221/4 | 8 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 11 2100 kg
Masa własna 3210 kg
Długość 6714 mm
Szerokość 2422 mm
Wysokość 2635 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2060 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         1000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1300 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     9,2 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        9,2 m3
Rozstaw kół                                                                       1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 370 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 1014 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 5000 kg
Zawieszenie              tandem wahacz
Obciążenie oka dyszla                            max 3000 kg
Rozmiar ogumienia              400/60-15,5
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       90 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 3 m



| Rozrzutnik obornika N-221/4 | 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.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 1000 mm 
Adapter A2HS - 2 bębny ślimakowe poziome, ocynkowane ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 
50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) 
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz) 
Postojowy hamulec ręczny z korba
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika z ogniwem o średnicy 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 400/60-15,5
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-221/4 | 8 TON

Budzimy historię na nowo!

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 800 mm 5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi 1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna 1 800 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa 290 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 500/50-17 2 100 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wal przegubowy 1 100 PLN
Wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO9,2m3 8t



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!

ROZRZUTNIK N-221/3-4
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

58 900 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

2356 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

8t

Rabat ustal z dilerem
58 900 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019



| Rozrzutnik obornika N-221/3-4 | 8 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 8000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 1380 kg
Masa własna 3380 kg
Długość 6531 mm
Szerokość 2370 mm
Wysokość 2670 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2060 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         1000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2,5 mm
Wysokość platformy od podłoża                                       1400 mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     9,2 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        9,2 m3
Rozstaw kół                                                                       1700 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 343 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 987 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 2500 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 5000 kg
Zawieszenie              tandem resorowany
Obciążenie oka dyszla                            max 3000 kg
Rozmiar ogumienia              500/50-17
Prędkość konstrukcyjna                        30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       90 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 3 m
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| Rozrzutnik obornika N-221/3-4 | 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.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 1000 mm 
Adapter A4VS - 4 bębny ślimakowe pionowe pochylone z talerzami i ladą do wapna, ocynkowany 
ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Tylna ściana hydrauliczna ocynkowana ogniowo
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 
50mm, dyszel homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg. 55UN ECE) 
Rama dolna i górna cynkowane ogniowo (profile zabezpieczenie na zewnątrz i wewnątrz) 
Postojowy hamulec ręczny z korba 
Podpora dyszla prosta ze składanym kółkiem stalowym częściowo cynkowana ogniowo 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika, ogniwo średnicy 11 mm
Wymienna podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Drabinka zewnętrzna ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej
Posuw hydrauliczny z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa 
Układ jezdny
Nowe koła 500/70-17 
Osie renomowanej firmy ADR 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-221/3-4 | 8 TON

Budzimy historię na nowo!

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Nadstawy (tylna ściana w komplecie) wysokość 800 mm 5 890 PLN
Dodatkowy rozdzielacz hydrauliczny dla ciągników z dwoma gniazdami hydraulicznymi 1 950 PLN
Podpora dyszla hydrauliczna 1 800 PLN
Defl ektor 1 990 PLN
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoprzewodowa 290 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy 1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

400/60-15,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO9,2m3 8t



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!

ROZRZUTNIK N-221/3-8
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

89 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

3560 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

10t

Rabat ustal z dilerem

cena detaliczna

wersja.1.171019



| Rozrzutnik obornika N-221/3-8 | 10 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 1 0000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 1 9000 kg
Masa własna 5680 kg
Długość 8320 mm
Szerokość 2460 mm
Wysokość 3035 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2080 mm
Wysokość ścian skrzyni                                                         1000 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2 mm

Wysokość platformy od podłoża                                      1550/ koła 550/60-22,5                   
1505/ koła 600/50-22,5

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     10 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        10,6 m3
Rozstaw kół                                                                       1800 mm

Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 550/ koła 550/60-22,5                      
505/ koła 600/50-22,5 

Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 1194/ koła 550/60-22,5                    
1149/ koła 600/50-22,5 

Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 8000 kg
Zawieszenie              tandem resory paraboliczne
Rozmiar ogumienia              550/60-22,5
Prędkość konstrukcyjna                        40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       100 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 18-24 m
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| Rozrzutnik obornika N-221/3-8 | 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
Wysokość ścian 1000 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo
Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Ocynkowany ogniowo adapter z deflektorem
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 50mm
Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości 
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Rama dolna cynkowana ogniowo posiadająca podłużnice z profli 200x80x6 połączone profilami 
160x80x6 oraz 80x60x4, z belką dyszla wykonaną z blachy 8 mm 
Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy  o 
grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z ceownika hutniczego 200 
Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1100 mm 
Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65 
Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości 
Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda 
Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzegła zabezpieczające 
przekładnię: cierne i jednokierunkowe 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Podpora dyszla hydrauliczna 
Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 690:2014-
02) z mechanizmem składania w celach transportowych 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów 
elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 550/60-22.5 16PR
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68) 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 



| Rozrzutnik obornika N-221/3-8 | 10 TON

Budzimy historię na nowo!

550/60-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO10,6m3 10t

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

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne Cena
Cynkowane ogniowo nadstawy 800mm z tylną ścianą hydrauliczną 6 850 PLN
System hydraulicznego sterowania defl ektorem wyposażony w rozdzielacz 
hydrauliczny z elektrozaworami ze sterownikiem elektrycznym 5 990 PLN

Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN / szt
Układ jezdny
Nowe koła 600/50-22.5 5 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy 1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 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!

ROZRZUTNIK N-221/3-9
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

91 500 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

3660 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

12t

Rabat ustal z dilerem
91 500 PLN

cena detaliczna

wersja.1.171019



DANE TECHNICZNE
Ładowność 12 000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 19 000 kg
Masa własna 6260 kg
Długość 8320 mm
Szerokość 2460 mm
Wysokość 3160 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2080 mm
Wysokość ścian skrzyni + nadstawy                                                        1000 + 350 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/2 mm

Wysokość platformy od podłoża                                      1550/ koła 550/60-22,5                   
1505/ koła 600/50-22,5

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     10,6 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        14,3 m3
Rozstaw kół                                                                       1800 mm

Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 550/ koła 550/60-22,5                      
505/ koła 600/50-22,5 

Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 1194/ koła 550/60-22,5                    
1149/ koła 600/50-22,5 

Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 3000 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 8000 kg
Zawieszenie              tandem resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla                            max 3000 kg
Rozmiar ogumienia              550/60-22,5-16
Prędkość konstrukcyjna                        40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       100 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 18-24 m
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| Rozrzutnik obornika N-221/3-9 | 12 TON

Budzimy historię na nowo!



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Wysokość ścian 1350 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo
Ocynkowane ogniowo nadstawy 350 mm jednostronnie uchylane hydraulicznie wykonane z profil 
60x30x3 i blachy 2 mm
Adapter A2V - 2 wyważone bębny pionowe z wymiennymi nożykami ocynkowane ogniowo
Napęd hydrauliczny przenośnika podłogowego
Ocynkowany ogniowo adapter z deflektorem
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennyn okiem 
50mm
Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości 
Drabinka zewnętrzna oraz stopki wewnątrz skrzyni ładunkowej cynkowane ogniowo, ze stopniami 
antypoślizgowymi ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej 
Rama dolna cynkowana ogniowo posiadająca podłużnice z profli 200x80x6 połączone profilami 
160x80x6 oraz 80x60x4, z belką dyszla wykonaną z blachy 8 mm 
Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy  o 
grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z ceownika hutniczego 200 
Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1100 
Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją i zaworem przeciążeniowym 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50 
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65 
Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości 
Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda 
Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzegła zabezpieczające 
przekładnię: cierne i jednokierunkowe 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Podpora dyszla hydrauliczna 
Ocynkowana ogniowo siatka przednia spełniająca wymogi bezpieczeństwa (wg. normy PN-EN 
690:2014-02) z mechanizmem składania w celach transportowych 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów 
elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 550/60-22.5 16PR
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68) 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 

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
Cynkowane ogniowo nadstawy 800mm z tylną ścianą hydrauliczną 6 850 PLN
System hydraulicznego sterowania defl ektorem wyposażony w rozdzielacz 
hydrauliczny z elektrozaworami ze sterownikiem elektrycznym 5 990 PLN

Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie 75 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 600/50-22.5 16PR 5 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
Wał przegubowy 1 100 PLN
Wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

| Rozrzutnik obornika N-221/3-9 | 12 TON

Budzimy historię na nowo!

500/60-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO14,3m3 12t

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



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!

ROZRZUTNIK N-264/1
CENNIK | DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

115 000 PLN

PAKIET
 5 lat gwarancji  na 
elementy ocynkowane 

4600 PLN

Rok modelowy 2019
Cenny netto w PLN
od dnia 1.10.2019

14t

PAKIET

Rabat ustal z dilerem
115 000 PLN
cena detaliczna

wersja.1.171019



| Rozrzutnik obornika N-264/1 | 14 TON

Budzimy historię na nowo!

DANE TECHNICZNE
Ładowność 1 4000 kg
Dopuszczalna masa całkowita 2 0780 kg
Masa własna 6780 kg
Długość 8240 mm
Szerokość 2460 mm
Wysokość 3055 mm
Wysokość ścian skrzyni 1150 mm
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  3/4 mm

Wysokość platformy od podłoża                                      1570/ koła 550/60-22,5                 
1525/ koła 600/50-22,5

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Powierzchnia ładunkowa                                                                     11,2 m2
Pojemność ładunkowa                                                                        12,9 m3
Rozstaw kół                                                                       1900 mm

Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 570/ koła 550/60-22,5                      
525/ koła 600/50-22,5 

Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 1214/ koła 550/60-22,5                    
1169/ koła 600/50-22,5 

Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 3000 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi 1 i 2 8000 kg
Zawieszenie              tandem resory paraboliczne
Obciążenie oka dyszla                            max 3000 kg
Rozmiar ogumienia              550/60-22,5-16PR
Prędkość konstrukcyjna                        40 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika                       100 KM
Szerokość rozrzutu w zależności od użytego obornika lub wapna 18-24 m
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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
Cynkowane ogniowo ściany o wysokości 1150 mm wykonane z blachy grubości 4 mm ze stali 355 - stali 
stopowej o podwyższonej wytrzymałości 
Ściany wzmocnione ocynkowanym profilem brzegowym 80x60x4 oraz wspornikami z blachy 4 mm ze 
stali 355  
Wsorniki ścian wyposażone w zbrojoną uszczelkę krawedziową zapobiegającą uszkodzeniom powłoki 
cynkowej ścian 
Adapter AVH2 (dwa bębny łopatkowe poziome + 2 talerze rozrzucające ocynkowane ogniowo) 
Ocynkowany ogniowo adapter z osłoną serwisową unoszoną hydraulicznie 
Dyszel dwupołożeniowy do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm
Cynkowany ogniowo dyszel wykonany ze stali 355 - stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości 
Zdejmowana drabinka zewnętrzna cynkowana ogniowo ze stopniami antypoślizgowymi ułatwiająca dostęp 
do skrzyni ładunkowej 
Rama górna cynkowana ogniowo spawana z belek z profili 160x60x4 oraz poprzeczek z blachy  o 
grubości 4, 6 i 8 mm, podłużnice z blachy 5 mm, belka czołowa z blachy 8 mm 
Wymienna przykręcana podłoga z blachy płaskiej ocynkowana ogniowo 
Wymienne ocynkowane ślizgacze listew przenośnika podłogowego 
Cynkowana ogniowo tylna ściana hydrauliczna podnoszona dwoma siłownikami o skoku 1250 mm 
Posuw hydrauliczny przenośnika z bezstopniową regulacją prędkości i zaworem przeciążeniowym 
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika 14x50 mm
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika wykonane z ceownika hutniczego C65 
Dystans ograniczający rozchodzenie łańcucha na całej długości 
Przenośnik podłogowy napędzany dwiema przekładniami 4000 Nm każda 
Koła gniazdowe przenośnika wykonane z żeliwa sferoidalnego 
Wały napędowe połączone wałami przegubowymi WOM wyposażonymi w sprzegła zabezpieczające 
przekładnię: cierne i jednokierunkowe 
Postojowy hamulec ręczny z korbą 
Podpora dyszla hydrauliczna 
Instalacje
Przewód przyłączniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED 
Instalacje hydrauliczne wykonane z rurek stalowych cynkowanych galwanicznie oraz przewodów 
elastycznych 
Przyłącze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 DN 12,5 
Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
Układ jezdny
Nowe koła 550/60-22.5 16PR
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68) 
Pozostałe elementy
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach 
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Instalacje
Instalacja hamulcowa hydrauliczna 290 PLN
Oświetlenie full LED 200 PLN
Szybkozłącze hydrauliczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie (1szt) 75 PLN
Układ jezdny
Nowe koła 600/50-22.5 16PR 5 200 PLN
Pozostałem wyposażenie
WOM wal przegubowy 1 100 PLN
WOM wał przegubowy szerokokątny 2 050 PLN
Trójkąt ostrzegawczy 75 PLN

Budzimy historię na nowo!

550/60-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO12,9m3 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
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