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САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ 
ТЮКОВОЗИ ПТ-16 КВАДРО



ПРИНЦИП РОБОТИ:
Причеп-самозавантажувальний ПТ-16 Квадро 
використовується для підбирання прямокутних тюків з 
поля, транспортування і складування їх в  місці призна-
чення. Тюки підбираються за допомогою транспортера 
затягуючи тюки на платформу. На платформі тюки здви-
гаються назад передньою стінкою. Вивантажуються тюки 
копицею на рівній і твердій поверхні. Всі операції контро-
люються та виконуються оператором з кабіни трактора.

ПЕРЕВАГИ:
- сам завантажує, розвантажує і транспортує тюки без залу-
чення інших перевантажувачів і транспортних засобів, чим 
суттєво економить час і кошти;
- повна автоматизація, вся робота здійснюється одним опе-
ратором з кабіни трактора;
- просте, швидке і універсальне вивантаження тюків 
копицею;
- висота утворенної скирти 6,4 м

Механізм підбирання завантажує тюк за 10 сек. Максимальна вага тюка 750 кг Розвантаження тюковоза на рівній і твердій поверхні займає 30-40 сек.

     транспортне положення                                    робоче положення

Скирдування тюків без залучення додаткової техніки

2,55 м 5,90 м

САМОЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ТЮКОВІЗ ПТ-16 КВАДРО



ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА»:  
42500, Сумська обл., смт. Липова Долина, вул. Русанiвська, 17

E-mail: market@kobzarenko.com.ua, web: www.kobzarenko.com.ua 
skype: market_kobzarenko  

тел./факс:  +38 (05452) 5-24-04, 5-27-91, (050) 312-08-28 Купко Микола

ПРЕДСТАВНИЦТВО В М. КИєВI:  

03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе, 6
E-mail: kiev@kobzarenko.com.ua,  

skype: zavod.kobzarenka  
тел.:  +38 (044) 451-68-77

Напівпричепи-
тюковози ПТ-16 Квадро

Кількість тюків, шт. 14 / 16 / 18

Розмір тюка, м
2,4х1,2х0,9
2,4х1,2х0,8
2,4х1,2х0,7

Вантажопідйомність, кг
             - лапи
             - платформи

750
11 000

Вага, кг
            - власна
            - повна

5 000
16 000

Розміри, мм
             - довжина
             - ширина
             - висота

8 900
2 550
3 480

Осі, шт. 2

Розмір коліс 550/60-22,5

Трактор, к.с. 150-200

Технічні характеристики:
 ¾ гальмівна система пневматична 
(одноконтурна, двоконтурна),  
гідравлічна - індивідуальний підхід;

 ¾ осі ADR (Італія);
 ¾ диски Pronar (Польща);
 ¾ гідравлічний мотор WR-250 (ліцензія 
Danfos);

 ¾ механічна опора;
 ¾ причіпне кільце 90 мм;
 ¾ причіп-самоскид: завантажуючий стіл з 
гідравлічним зсувом;

 ¾ ланцюговий транспортер з 
гідроприводом

 ¾ автоматична система завантаження 
з можливістю ручного управління 
джойстиком
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