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oferta handlowa
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty
maszyn komunalnych, sś rodkoś w smarnych, usług serwisowych oraz finansowania
fabrycznego oferowanego przez naszą firmą dla w/w segmentu maszyn.

DEUTZ FAHR
Marka Deutz-Fahr posiada w swojej ofercie ciągniki rolnicze, kombajny
zbozż owe, ładowarki teleskopowe, maszyny linii zielonkowe i systemy
rolnictwa precyzyjnego. Bogata oferta modeli, wersji, opcji dodatkowych i
nowoczesnych systemoś w sterowania sprawia, zż e kazż dy kto wybiera
produkty tej marki - wybiera nowoczesnosś cś.

PRONAR
Pronar jest niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedazż y maszyn i
urządzenś dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branzż y transportowej z
blisko 50% udziałem w polskim rynku oraz liczącym się w sś wiecie
producentem koś ł do maszyn rolniczych i komunalnych, elementoś w
pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep.

FARMTRAC
Farmtrack to proste i niezawodne konstrukcje opierają się na
rozwiązaniach najbardziej renomowanych europejskich firm
produkujących podzespoły. Wsś roś d dostawcoś w są m.in. ZF, Bosch, Perkins,
Carraro, MITA oraz około 60 renomowanych polskich producentoś w częsś ci
i podzespołoś w. Wszystkie maszyny posiadają europejskie homologacje i
spełniają wszystkie europejskie normy.

SCHÄFFER
Schaffer oferuje ponad 40 modeli ładowarek, przegubowych
i przegubowo-teleskopowych o mocy od 20 do 210 KM. Kazż da z nich mozż e
bycś dostosowana do Twoich potrzeb. Codziennie pracujemy nad
ulepszeniem naszych maszyn.

MASZYNY KOMUNALNE I DO PIELĘGNACJI ZIELENI
PŁUGI DO ODŚNIEŻANIA

-możliwość mocowania na różnych pojazdach wolnobieżnych
-szerokości robocze od 100 do 330 cm
-wszelkie możliwości sterowania lemieszem
(PRONAR, SAMASZ)

ROZSIEWACZE PIASKU I SOLI
-zawieszenie i zaczepianie o pojemności od 350 do 5.500 l.
-napęd pasów podających hydraulicznych lub od koła
ostrygowego
(PRONAR, SAMASZ, SIMPA)

ZAMIATARKI
-wybór szerokości pomiędzy 100 a 200 mm
- szczotki boczne, zraszacze i zbiorniki na śmieci
wiele wariantów mocowania zamiatarek
(PRONAR, SAMASZ, SIMPA)

KOSIARKI
-wysięgnikowe z wieloma głowicami roboczymi
-pielęgnacyjne samozbierające, bijakowe i dyskowe
-chwastowniki i inne
duży wybór modeli i szerokości roboczych
(DEUTZ-FAHR, KVERNELAND, SAMASZ)

PRZYCZEPY I WOZY ASENIZACYJNE
-przyczepy burtowe, skorupowe, budowlane i specjalistyczne
-przyczepy o ładowności od 2 do 24 ton
-wozy asenizacyjne z możliwością zabudowy na samochód
ciężarowy od 2600 do 30000 litrów
(METALTECH, PICHON, POMOT, METAL-FACH)

ŁADOWACZE CZOŁOWE DO CIĄGNIKÓW
-funkcje dodatkowego nagarniania oraz szybkiego opróżniania
-dla ciągników o mocy od 70 do 300 KM
(HYDRAMET, STOLL, METALFACH, QUICKE)

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu profesjonalny serwis
techniczny, gwarancyjny i pogwarancyjny, a także kompleksowe zaopatrzenie w
oryginalne części zamienne oraz środki olejowo-smarne FUCHS i DEUTZ-FAHR.

KONTAKT
Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naszą firmą
zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Cedrach Małych k/ Gdańska.
Wiślana 4, 83-020 Cedry Wielkie
tel. (58) 683 61 15, fax. (58) 683 63 22

www.roltop.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Sekretariat 505-135-010
Jarosław Kropidłowski 505-135-002
Mateusz Kunce 667-540-036

ZAPRASZAMY

NAM ZAUFALI: MOSiR w Gdańsku, DCT – Gdańsk, Huta Stalowa Wola,
DAMEN SHYP YEARDS – Gdynia, Stocznia Remontowa – Gdańsk,
Firma Hectas Usługi – oddział w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku
i wielu innych

