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Przyczepy wywrotki  OPTI line

Standardowe wyposażenie przyczep OPTI line: profile burtowe niemieckiej firmy BOWA, dwuobwodowe hamulce pneumatyczne 
z automatyczną regulacją siły hamowania, hamulec ręczny, resory paraboliczne, klin podporowy, błotniki na kołach tylnych, elek-
tryczna instalacja oświetleniowa, centralne zamki burt, okno w tylnej burcie do rozładunku strumieniowego, drabina, 2 stopnie 
w skrzyni ładunkowej, zawór automatycznie odcinający hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy, wyprowadzenie 
wszystkich instalacji do podłączenia drugiej przyczepy.

* więcej na www.metaltech.com.pl
* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.

DANE TECHNICZNE OPTI line 4 OPTI line 6 OPTI line 8 OPTI line 10
Ładowność techniczna (kg) 4 000 6 000 8 000 10 000

Pojemność (m3) 4,9 8,3 9,8 13

Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h) 30 30 30 30/40

Prędkość homologacyjna (km/h) 30 30 30 30/40

Masa własna (kg) 2100 2310 3300 3960

Liczba osi 2 2 2 2

Standardowe zawieszenie osi resorowane resorowane resorowane resorowane

Standardowy rozmiar ogumienia 10/75-15,3 11,5/80-15,3 385/55R22,5 385/65R22,5

Długość skrzyni ładunkowej (mm) 4075 4075 4500 4500

Szerokość skrzyni ładunkowej (mm) 2096 2096 2420 2420

Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m3) 4,9 4,1 / 8,3 5,4/9,8 6,5/13

Długość całkowita (mm) 6260 6260 7040 7000

Szerokość całkowita (mm) 2260 2260 2550 2550

Wysokość platformy ładunkowej przy ogumieniu standardowym (mm) 1210 1210 1300 1485

Wyposażenie dodatkowe
Uchwyt koła zapasowego + + – –

Kosz koła zapasowego – – + +

Koło zapasowe + + + +

Stelaż z plandeką + + + +

Pomost roboczy – – + +

Tylny zaczep + + + +

Lakierowanie w kolorach wybranych przez klienta + + + +

Możliwość zastosowania większego ogumienia + + + +

Rynna zsypowa do tylnego okna wysypowego + + + +

OPTI



.

Przyczepy typu OPTI line przeznaczone są głównie do przewozu produktów rolniczych. Nadwozia przyczep wykonane są z so-
lidnych walcowanych profili. Konstrukcja nadwozia umożliwia otwieranie burt z każdej strony zamkiem centralnym. Trójstron-
ny wywrót skrzyni ładunkowej pozwala na wygodne i sprawne rozładowanie przyczepy. Ponadto w tylnej burcie umieszczono 
dodatkowe okno wysypowe, które umożliwia wyładunek strumieniowy. Zastosowanie w ramie profili zamkniętych wzmacnia 
konstrukcję i zapewnia długi okres eksploatacji przyczepy. Przyczepy serii OPTI line przeznaczone są dla rolników posiadających 
małe i średnie gospodarstwa rolne.

Pomost roboczy z balustradą i stelaż z plandeką to doskonały 
i przydatny dodatek do wyposażenia standardowego przyczep.

Przyczepy serii OPTI wyposażone są standartowo w wyjście hy-
drauliczne, pneumatyczne i elektryczne do drugiej przyczepy.

Pozioma i pionowa uszczelka gwarantująca szczelność. Odpowiednio dobrany profil burtowy do krawędzi podłogi i specjalne 
uszczelnienie pozwala nam na niezawodność  działania podczas żniw.

Specjalny zamek zabezpiecza burtę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas jazdy gdy burta jest opuszczona. 
Stosowany jest w OPTI 4 i OPTI 6.

Przyczepy serii OPTI mają odkładany stelaż plandeki. To zaleta 
przyczepy podczas załadunku np.  Big Bagów.

Trójstronny wywrót skrzyni ładunkowej daje pełną funkcjonal-
ność wykorzystania przyczep.

Koło zapasowe w OPTI 4 i 6 umieszczane jest na przedniej burcie.

Hamulce przyczep kontrolowane są przez układ automatycznej regulacji siły ha-
mowania oparty na siłownikach membranowych. Przyłączanie do ciągnika poprzez 
wygodne przewody skrętne. 

Przyczepy OPTI wyposażone są w zawie-
szenia osi na resorach parabolicznych.

Przyczepy serii OPTI można wyposażyć w zaczepy o różnej sile uciągu. Przy ich 
doborze należy zwrócić uwagę na możliwości techniczne zaczepu. Siła uciągu jest 
zależna od mas sprzęgniętych przyczep.

Przyczepy mogą być lakierowane w wybranych kolorach z palety RAL np. pod kolor ciągnika. 


