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Základem osvědčené 
rozmetadlo hnoje
Základem Telelineru je rozmetadlo 
hnoje, které Annaburger vyrábí již 
řadu let. Na podlaze jsou umístě-
ny tři řetězové dopravníky, které 
dopravují materiál k rozmetacímu 
ústrojí. To má u Telelineru v zákla-
du tři frézovací válce, které pohltí 
i velkou vrstvu materiálu. Dva roz-
metací talíře s šesti lopatkami zajistí 
rozhoz materiálu až na šíři 24 met-
rů. Základní bočnice mají výšku 1,2 
metru, ale nástavky, které se u staré 
verze rozmetadla musely přišroubo-
vat, jsou nyní teleskopicky výsuvné. 
Toho lze využít i u rozmetání leh-
kých materiálů, kdy je možné zvýšit 
objem rozmetadla. Díky ovládání 

každé strany zvlášť je možné vysu-
nout jen jednu bočnici, aby se roz-
metadlo snáze nakládalo. 

Za 30 minut přestaveno 
na senážní vůz
Při přestavení rozmetadla na vůz na 
odvoz senáže či siláže se vysunou boč-
nice a rozmetací ústrojí se vymění za 
klasická vrata. Výměna rozmetacího 
ústrojí je taktéž komfortnější než dříve. 
Uchycení už není přes šrouby, ale přes 
speciální háky, které se při odstavení 
uvolní a s vraty se odjede pomocí ma-
lého nakladače. Díky těmto úpravám 
dojde ke zrychlení přestavby ze dvou 
hodin asi na 30 minut. Pro zrychlení 
pohonu řetězového dopravníku se 
doporučuje namontovat mechanické 

rychlovyprazdňování, díky kterému je 
vůz vyprázdněn za jednu minutu. 

Zájem zemědělců stoupá
Teleliner je svou rychlou přestav-
bou opravdovým unikátem a je to 
vidět na zvýšeném zájmu o tento 
koncept mezi zemědělskými sub-
jekty. Zájem o tento stroj je přede-
vším v podnicích s rozsáhlou živo-
čišnou výrobou nebo s bioplynovou 

stanicí. Již několik zákazníků po-
řídilo Teleliner i jako nástavbu 
výměnného systému. Nejprodáva-
nějším modelem je HTS 22.04/.03, 
který má rozmetadlo s ložnou plo-
chou o délce úctyhodných 6,8 met-
ru. Po přestavbě na senážní vůz se 
dosáhne objemu až 33 m3.

Ing. Michael Málek, 

CRS Marketing s. r. o.

Firma Annaburger představila na podzim roku 2010 
novou verzi kombinovaného rozmetadla hnoje 
s obchodním názvem Teleliner. Koncept vycházel 
z klasického rozmetadla hnoje, které lze přestavit na 
vůz na odvoz senáže a siláže od řezačky, ale doznal 
několika změn, jež celou přestavbu urychlily. Vyrábí se 
ve čtyřech velikostech na dvou i třech nápravách.

Teleliner – kombinované rozmetadlo 
hnoje od firmy Annaburger

rychlovyprazdňování díky kterému je stanicí Již několik zákazníků po
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Návěs TeleLiner  
rozmetadlo a senážní vůz v jednom
    •   přestavení z rozmetadla na senážní vůz  

za 30 minut
    •  teleskopicky zvedatelné postranice
    •   aplikační záběr až 24 m,  

průchodnost při rozmetání 1,8 m

     
     
       

Výměnný systém Multi Land Plus
    •   největší a nejuniversálnější výměnný 

systém nástaveb na trhu
     •   výměna korby za rozmetadlo  

do 30 minut
     •  k dispozici ve 4 velikostech 
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