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Η εταιρία μας ειδικεύεται στην κατασκευή ρυμουλκούμενων 
οχημάτων αγροτικής χρήσης. Κατασκευάζουμε όλων των ειδών 
Συρόμενες, Επικαθούμενες, Μονοαξονικές, Διαξονικές, 
Τριαξονικές Πλατφόρμες μεταφοράς γεωργικών προϊόντων, 
Καρότσες για την μεταφορά των αγροτικών προϊόντων σας όπως 
και ρυμούλκες για τρακτέρ γενικών μεταφορών. Ρυμουλκά, 
Τρέιλερ σύγχρονα και αξιόπιστα για τις μεταφορές σας, 

κατασκευασμένα από προσεγμένα υλικά, που συνδυάζουν και 
προσφέρουν αντοχή στο χρόνο, άνετες και ασφαλής μεταφορές 
με χαμηλό κόστος αγοράς του μηχανήματος.  

Στάνταρ εξοπλισμός:   

 Άξονας 1 με 2 τροχούς και ελαστικά. 
 Ανάρτηση με σουστόφυλλα 
 Σασί ενιαίος διαμήκης δοκός από χάλυβα υψηλής 

αντοχής σε σχήμα Π. + πατενταρισμένη ενίσχυση 
 Πάτωμα λαμαρίνα πάχους 2,5-4 χιλιοστών 
 Ορθοστάτης, ποδαρικό μηχανικό. 
 Γάντζους πρόσδεσης περιμετρικά. 
 Παραπέτο στήριξης μπροστινό. 
 Ντουλαπάκι αποθήκευσης σχοινιών, ιμάντων κτλ. 
 Κοτσαδόρος βοηθητικος πίσω. 
 Ποδιά προστασίας (φαναριέρα) για να φιλοξενήσει 

το φωτισμό και τη σήμανση. 

Πρόσθετος εξοπλισμός  

o Φρένα υδραυλικά ή αερόφρενα. 
o Παραπέτο λαμαρίνας – πλέγματος - κάγκελο προαιρετικά 
o Υδραυλικό ποδαρικό 

Ειδικά χαρακτηρίστηκα  
 Ελαφρύ για να έλκεται από πολύ μικρό τρακτέρ μέχρι 

και μεγάλο!! 
 Βελτιωμένα τεχνολογικά πρότυπα ασφάλειας σύμφωνα 

με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 Ευελιξία προσαρμογής των συστημάτων σύμφωνα με την 

δυναμικότητα και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε 
εργασίας. 

(Πλατφόρμες μεταφοράς αγροτικών προϊόντων με χαμηλό ύψος 
φόρτωσης και μεγάλες αντοχές φορτίων. Ιδανικές για εργασία σε 
δενδροκαλλιέργειες, για μεταφορά γεωργικών προϊόντων όπως  
φρούτα ,ελιές μέσα σε πλαστικά τελάρα - κλούβες. ) 

 

 

        

 

          

 

      

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

ΤΥΠΟΣ Κ.ΜΗΚΟΣ 
mm 

Κ.ΦΑΡΔΟΣ 
mm 

Κ.ΥΨΟΣ 
mm 

ΑΞΟΝΕΣ 
Τεμ 

ΤΡΟΧΟΥΣ 
Τεμ 

ΜΙΚΤΟ 
kg 

ΩΦΕΛΙΜΟ 
kg 

ΑΠΟΒΑΡΟ 
kg 

TR1O/10 3250-4600 1500-1620 400 1 2χ6,25/10 2500 1950 550 

TR1OX/12 3250-4600 1500-1620 450 1 2X225/12 3000 2400 600 

TR1O/12 3250-4600 1500-1620 500 1 2X10.080/12 3500 2800 700 

TR1O/15.3 3250-4600 1500-1620 550 1 2X10.075/15.3 5000 4100 900 

TR1OF/15.3 3250-4600 1500-1620 550 1+ΦΡΕΝΟ 2X10.075/15.3 5000 4000 1000 

https://www.fotopoulos-s.gr/
https://agrifa.gr/

