
Výměnný systém nástaveb 
Multi Land Plus

NejmoderNější  VýměNNý  systém  V  eVropě

... když nároky stoupají

Vysoce VýkoNNý,  uNiVerzálNí,  hospodárNý



Proč se zemědělci rozhodují pro Multi Land Plus:

Pro přepravu všech materiálů v zemědělství

•  jako zadní sklápěč nebo dvoustranný sklápěč

•  stabilní konstrukce s dlouhou životností

•  vysoce výkonný hydraulický zvedací válec

•  mnoho příslušenství pro různé úkoly

Pro přepravu travní a vojtěškové senáže a kukuřičné siláže

•  nástavba s velkým objemem

•  mechanický pohon podlahy s rychlovykládáním

•  s rozdružovacími válci nebo příčným gumovým dopravníkem

•  hydraulicky ovládané čelní okno

Pro přepravu řepky, obilí a zrnové kukuřice

•  čelní šnek s průměrem 550 mm

•  dávkování proudu obilovin pomocí seřizovacích klapek

•  pohon náhonového hřídele 1000 ot/min nebo 540 ot/min

•  bezpečnostní spojky proti přetížení

Pro přepravu strojů a balíků slámy

•  stabilní plošina ze speciální lepené odolné desky

•  stabilní úchyty pro uchycení nákladu

•  aluminiové postranice různých výšek podle přání

Pro přepravu a aplikaci kejdy a DAMu

•  s korozi odolnou cisternou z laminátu

•  vybavená výkonnými vývěvami Jurop

•  s tříbodovým závěsem pro aplikační techniku

Pro aplikaci hnoje, drůbežího trusu, kompostu, vápna a kalů

•  výkonné řetězové dopravníky s tahovou silou 28 t

•  všechny funkce jsou ovládány z ovládacího pultu s displejem

•  agresivní nože frézovacích válců s jistícími funkcemi a prvky

           
Pro speciální dopravní úkoly

•   vyprazdňování mimo jiné také lepivého materiálu s možností dávkování

•  díky posunu materiálu žádné nebezpečí převrácení

•  bez problémů také v nízkých halách

www.crs-marketing.cz – zkuste se s námi spojit, rádi Vám poradíme

1. Velká univerzalita nasazení zajišťuje vysoké roční využití. 
    Se 7 nástavbami pro každý podnik optimální kombinace



Podmínky se mění:

•  stále se zvětšující podniky požadují efektivní logistiku

•  množství přepravovaných hmot v zemědělství narůstá

•  vzdálenosti mezi polem a podnikem se stále zvětšují

•  sklizňové stroje zvyšují neustále svou výkonnost

•  výkonné traktory, které jsou k dispozici, umožňují nasazení výkonných 
dopravních prostředků

Naše nabídka:

•  rádi Vám podrobně a kompetentně poradíme o technice, možnostech nasa
zení a ekonomice provozu

•  zajistíme Vám intenzivní předvedení vozu ve Vašich podmínkách

•  připravíme Vám přehlednou a jasnou nabídku k naší technice	 	
	 	 	

2. Obrovská výkonnost garantuje vysoké denní výkony.
    Poměr mezi hmotností a užitným objemem je optimální

Kompetence ve výrobě výměnných systémů:

Výměnný systém nástaveb Multi Land Plus byl poprvé oficiálně představen 
odborné veřejnosti na výstavě Agritechnica 2003 v Hannoveru. Jedná se 
o další vývoj osvědčeného výměnného systému Multi Land. Od roku 1997 
bylo prodáno více jak 700 kusů tohoto výměnného systému. V ČR pracuje 
více jak 250 ks výměnných systémů s více než 450 ks nástaveb.
Firma Annaburger disponuje díky tomu rozsáhlými zkušenostmi v dané 
oblasti.
Díky výrobě jednoúčelových vozů máme solidní základ pro vývoj a pro
dej systémových řešení, jakými je například Multi Land Plus.
V ČR používají náš výměnný systém přední zemědělské podniky a pod
niky služeb.
� R.�Ullrich,�ředitel�firmy�Annaburger�Nutzfahrzeug�GmbH

Překládací nástavba HTS 22.79 v Agroservisu Višňové

Třínápravové výměnné systémy HTS 29.79 používají v Agro Měřín a.s.

Třínápravový výměnný systém HTS 29.79 s překládacím šnekem  
v Agroslužbách Žďár nad Sázavou

Podvozek s rozmetadlem HTS 29.79 v ZS Skalsko s.r.o.

Výměnný systém MLP HTS 16.79 HTS 20.79 HTS 22.79 HTS 29.79 HTS 32.79

Povolená celková hmotnost 16,0 t 20,0 t 22,0 t 29,0 t 32,0 t

Při spodním závěsu 17,0 t 21,0 t 23,0 t 30,0 t 33,0 t

Užitný objem nástaveb

Korba 19,0 m³ 27,0 m³ 29,0 m³ 32,0 m³ 36,0 m³

Senážní vůz 33,0 m³ 38,0 m³ 42,0 m³ 46,0 m³ 50,0 m³

Překládací nástavba 20,0 m³ 25,0 m³ 28,0 m³ 33,0 m³ 36,0 m³

Cisterna 12,0 m³ 15,0 m³ 18,0 m³ 21,0 m³ 24,0 m³

Rozmetací nástavba 12,5 m³ 17,0 m³ 19,0 m³ 21,0 m³ 26,0 m³

Schubfix nástavba xx 22,0 m³ 25,0 m³ 30,0 m³ 34,0 m³

Schubmax nástavba xx 35,0 m³ 38,0 m³ 42,0 m³ 42,0 m³



Proč se zemědělci rozhodují pro Multi Land Plus:

•   hydraulicky odpružený podvozek – nový koncept náprav společně vyvinutý s firmou BPW

•   integrovaná řiditelná a zvedatelná náprava dělá vůz pohyblivější

•   díky hydraulicky odpružené oji lze nastavit u každého traktoru správnou výšku závěsu

•   pomocí hydraulicky odpružených náprav se provádí výměna nástaveb jednoduše a pohodlně

•   vozy vybavené Profi pneumatikami firem Alliance a Michelin se vyznačují malým tahovým odporem, dlouhou životností a nízkým 
tlakem na vozovku

•   elektrohydraulické ovládání strojů AMS bylo v roce 1996 vyvinuto pro řadu vozů HTS.  
Ovládání funkce stroje je komfortní, všechny funkce jsou spolehlivě řízeny

AMS – AnnAburger MaschinenSteuerung – ovládací systém
Profi podvozek, kvalitní výrobek pokud jde o konstrukci a zpracování, snižuje významně potřebu investičních prostředků a zajišťuje 
řešení dopravních problémů s ohledem do budoucna.

Mnoho nových technických řešení detailů zaručuje zákazníkovi dlouhodobou výhodu!

Profi – transporter (podvozek)

•  vyvinuto pro rychlosti do 60 km/h

•   zajišťuje nejvyšší jízdní stabilitu   
= bezpečnost jízdy

•   zajišťuje neuvěřitelný komfort   
při jízdě

3. Výtečná mobilita na všech cestách i polích



4. Výměna nástaveb je realizována ve „světovém rekordu“

Poprvé je možné vyměnit nástavby za  20 minut

MNOHO DObRýCH DeTAiLNíCH řešeNí zAjišťUje OPTiMáLNí fUNKčNOST

Rozmetací nástavba je přesně umístěna a zajištěna k podvozku

Odstavné nohy jsou výškově stavitelné a přesně uložené v rámu

Nástavba se odstaví do stabilní polohy, hmotnost je rovnoměrně rozložena, 
nehrozí nebezpečí překlopení

Pro ovládání a řízení funkcí stroje jsou na podvozku instalovány moderní spojky



Výkonná a cenově příznivá doprava a aplikace

Nástavba senážní vůz

Nástavba univerzální plošina

Nástavba korba

Nástavba překládacího vozu

Nástavba Schubfix – výtlačné čelo

Nástavba senážního vozu je  
nasazena při sklizni travní 
a vojtěškové senáže a siláž
ní kukuřice jen několik týdnů 
v roce. Oproti jednoúčelové
mu stroji lze snížit pořizovací 
náklady na polovinu.

Univerzální plošina je cenově 
příznivá varianta jak na pod
vozku přepravovat bedny od 
brambor, palety, balíky slámy 
nebo stroje.
Je možno ji víceúčelově využít  
a nahradit staré stroje.

Nástavba korba je díky své 
obrovské univerzalitě také 
v systému Multi Land Plus favo
rit mezi nástavbami. Ve spoje
ní se senážními nástavbami, 
rolovatelnou plachtou a pře
kládacím šnekem je k dispozici 
pro každou sklizeň. Zvláště při 
velkých vzdálenostech je Profi 
podvozek nepřekonatelný.

Nástavbu překládacího vozu 
je možno vidět na poli stále 
častěji.
Výkon mlátičky je možno zved
nout o 25 %, pokud nasadíte 
„světového rekordmana”. Tato 
nástavba se zaplatí také při 
20 dnech nasazení v roce za 
několik málo let.

Nástavba vozu s výtlačným 
čelem SchubFix se nenachá
zí u žádného jiného systé
mového dodavatele v pro
gramu. Možnost nasazení  
v kombinaci s cisternovou 
nástavbou je prakticky neome
zená.

5. Při každé sklizni univerzálně nasaditelný



Aplikace hnojiv ekologicky a příznivě k rostlinám

Nástavba univerzálního rozmetadla 
hnoje se nejlépe hodí pro rozmetá
ní velkého množství hnoje v krátkém 
čase. Nože na frézovacích válcích 
naruší optimálně hnůj, který je roz
meten přesně v příčném i podélném 
směru. Také vápno a kaly je možno 
za pomoci hydraulické mezistěny 
dávkovat v malých dávkách.

Cisternové nástavby systému Multi 
Land Plus je možné použít bez kom
promisů stejně jako u jednoúčelové 
cisterny. Jsou velice výkonné jako vel
koobjemové přívozné cisterny nebo 
jako polní cisterny s různými adap
téry. Rozdělování kejdy a aplikač
ní přesnost je velice dobrá. Velkou 
výhodou je nízká vlastní hmotnost 
vozů. 

Rozmetací nástavba

Cisternová nástavba

6. Nástavby pro optimální aplikaci a dávkování hnoje

Nová nástavba pro výměnný systém Multi Land Plus – SCHUbMAX
Tato nová nástavba s velkým objemem korby a třístupňovým výtlačným 
čelem je určena především pro odvoz senáže, siláže a dalších lehkých 
materiálů. Uplatnění najde u provozovatelů bioplynových stanic, velkých 
chovatelů skotu, u podniků služeb a všude tam, kde mají v halách nízké 
stropy. 

Zobrazení�průběhu�vyprazdňování��
u�vozů�Schubmax



411 12 Čížkovice 83
tel./fax: 00420 416 538 984
email: info@crsmarketing.cz

www.crsmarketing.cz

Cenové porovnání výměnného systému a jednoúčelových strojů

Výměnný systém nástaveb 
Multi Land Plus

Jednoúčelové vozy

HTS 22.79/.12 korbaHTS 22.12 návěs

HTS 22.79/.04 rozmetací nástavbaHTS 22.04 rozmetadlo

HTS 22.79/.27 cisternová nástavbaHTS 22.27 cisterna

Cena za 3 vozy

147,5 %
Cena za 1 podvozek + 3 nástavby

100 %

Úspora investičních nákladů =  47,5 %

Cenové porovnání

37,5 % 15 %

55 % 25 %

55 % 25 %

35 %
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