
Nowe
rozrzutniki obornika

RMW 24.03 z podwyższeniem nadwozia

RMW 16.02 z podwyższeniem nadwozia



Wszystko, czego potrzebujesz
do zwiększenia plonów

O Nas

Firma Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

z Wągrowca działa na rynku od ponad 30 lat. 

Obecnie nasza firma to marka zbudowana na 

solidnych fundamentach. Zespół MMiUR Pinkowski 

z Wągrowca to wysoko wykwalifikowani specjaliści 

poszukujący coraz to lepszych rozwiązań, dla 

sprostania stale rosnących potrzeb rynku.

Nowoczesne technologie, sprawdzone narzędzia, 

kwalifikacje oraz kreatywność i odpowiednie 

podejście do biznesu, pozwalają nam na 

realizację celu, jakim jest zaspokojenie oczekiwań 

użytkowników naszych maszyn i urządzeń.



Rozrzutniki oparte
na najnowszej technologii

Rozrzutniki obornika RMW 16.02 i 24.03 to idealne 

rozwiązanie dla tych, którzy szybkie i skuteczne 

nawożenie uznają za podstawę wydajności plonu. 

Skuteczność naszego rozrzutnika tkwi w konstrukcji 

i sposobie działania, które zapewniają równomierne 

rozdrobnienie, precyzyjny rozrzut, możliwość 

regulacji zasięgu, niezawodność oraz sprawną 

pracę sprzętu. Rozrzutniki RMW 16.02 i 24.03 to 

urządzenia konstruowane z myślą o średnich 

i dużych gospodarstwach rolnych. 



Rozrzutnik nowej generacji!

RMW 24.03 z podwyższeniem nadwozia

RMW 24.03 to rozrzutnik: 

Rozrzutnik obornika RMW 24.03 z technologią poziomych 

adapterów to prawdziwa nowość na rynku sprzętów rolniczych 

w Polsce! Stworzyliśmy go z myślą o średnich i dużych 

gospodarstwach, gdzie liczy się niezawodność i jakość.

•    Będący trzyosiową przyczepą typu tandem.

•    Wykonany z blachy żłobkowej lub żłobkowej 

      kwasowo-odpornej. 

•    Zaopatrzony w dwa oddzielne napędy (hydrauliczny i mechaniczny).

•    Kompatybilny z ciągnikiem o mocy minimum 200 KM.

•    Wyposażony w oświetlenie odpowiadające przepisom prawnym.

•    Posiadający dodatkowe podwyższenie skrzyni nadwozia, co skutkuje  

      zwiększeniem ładowności nawet do 20,6 m3. 



Komfort jazdy gwarantowany
zawieszeniem wielowahaczowym

Większa ładowność rozrzutnika

RMW 24.03, w porównaniu do większości dostępnych na rynku rozrzutników, nie posiada 

zawieszenia resorowego, a wielowahaczowe. Dzięki temu lepiej radzi sobie 

z nierównościami terenu. Podwozie wyposażyliśmy w oś skrętną oraz pneumatyczny układ 

hamulcowy. Rozrzutnik przez to zyskał lepszą zwrotność i wysoki komfort jazdy.  

Konstrukcję ram skrzyni ładunkowej naszego rozrzutnika wykonaliśmy zgodnie z zasadą 

dźwigara centralnego, dzięki czemu rozrzutnik obornika RMW 24.03 jest przystosowany 

do przewożenia ładunku przekraczającego nawet 20 ton. System z  jednej strony jest 

oparty na podwoziu, z drugiej zaś na sprzęgu ciągnika rolniczego. Zapewnia to łatwe 

i proste sprzężenie oraz najazd do przodu. W RMW 24.03 zrezygnowaliśmy z zaczepu typu 

„łabędzia szyja”, na rzecz zaczepu resorowanego zapewniającego: 

 

Istnieje również możliwość wyposażenia rozrzutnika w łańcuch hakowy.

•    Większy komfort jazdy.

•    Lepszą amortyzację. 

•    Łatwość manewrowania.



Rozrzutnik nowej generacji!

Szeroki zasięg rozrzutu 

Technologia poziomych adapterów pozwala na rozrzut obornika nawet 

do 24 metrów szerokości! Zakłada ona przede wszystkim wykorzystanie 

poziomych bębnów do precyzyjnego rozdrobnienia obornika, natomiast 

za rozrzut w RMW 24.03 odpowiedzialne są talerze. Tę technologie 

rozrzutu możemy regulować w zależności od potrzeb. Adaptery RMW 

24.03 mogą osiągnąć prędkość nawet 1000 obrotów na minutę! 

Największe zalety adapterów to: 

•    Zęby wyrywająco – rozrzucające wykonane z najwyższej jakości   

      blachy trudnościeralnej. 

•    Regulacja szerokości rozrzutu obornika za pomocą zabieraków  

      umieszczonych na talerzach dolnych. W zależności od zwiększenia  

      kąta zabieraków uzyskujemy większy zasięg  rozrzucanego obornika.

•    Regulacja ilość rozrzucanego obornika w granicach od 100 do

      600 dt/ha przy szybkość od 4 do 6 km/h. 



Jeszcze wytrzymalsza taśma zgrzebłowa

 Taśma zgrzebłowa w rozrzutniku RMW 24.03 składa się z dwóch 

łańcuchów „bez końca”, które poruszają się obok siebie wzdłuż powierzchni 

ładunkowej rozrzutnika. Każdy łańcuch taśmy zgrzebłowej składa się 

z dwóch cięgien łańcuchowych, pomiędzy którymi rozmieszczone są szyny 

zgrzebłowe. W rozrzutniku obornika RMW 24.03 zastosowano większą 

ilość listew, dzięki czemu cała taśma zgrzebłowa zyskała dodatkową 

wytrzymałość oraz stała się praktycznie bezawaryjna.

Rozrzutnik RMW 24.03 został zaopatrzony w hydraulicznie

poruszaną ścianę, gwarantującą: 

•    Rozdzielenie bębnów od zawartości obornika.

•    Regulację przepustowości obornika podczas rozrzutu.

•    Zabezpieczenie rozrzutnika przed przeciążeniem.



Rozrzutnik spełniający Twoje wymagania!

RMW 16.02 z podwyższeniem nadwozia

Mniejsze zapotrzebowanie mocy.
Doskonała wydajność! 

Rozrzutnik obornika RMW 16.02 to świetne rozwiązanie dla tych, 

którzy na pierwszym miejscu stawiają wydajność. 

RMW 16.02 to rozrzutnik: 

•    Kompatybilny z ciągnikiem o mocy minimum 120 KM.

•    Dwuosiowy będący przyczepą typu tandem.

•    Z napędem hydrostatycznym oraz mechanicznym.

•    Wykonany z blachy żłobkowej lub żłobkowej kwasowo-odpornej.  

•    Doskonały dla średniej wielkości gospodarstw.



Skuteczny system zawieszenia

RMW 16.02 to dwuosiowa przyczepa typu tandem wykonana 

z blachy żłobkowej o długości 7,3 m oraz wysokości 3,1 m, która została 

wyposażona w pneumatyczny układ hamulcowy na przednią i tylną oś. 

Natomiast wykorzystanie technologii dźwigara centralnego gwarantuje 

łatwe i proste sprzężenie oraz najazd do przodu. Maksymalna ładowność 

wynosi 11 ton z możliwością zwiększenia jej do 11,6 m3, dzięki 

zastosowaniu podwyższenia skrzyni nadwozia.



Rozrzutnik spełniający Twoje wymagania!

RMW 16.02 z podwyższeniem nadwozia

Sprawdzony system adapterów
bębnowych

Rozrzutnik obornika RMW 16.02 został zaopatrzony w dwa, pionowo 

ustawione, adaptery bębnów roztrząsających zasilane napędem 

mechanicznym. Bębny roztrząsające składają się rury z przyspawanymi 

spiralami, do których mocowane są zęby wyrywająco-rozrzucające, 

wykonane metodą cięcia mechanicznego, wyprodukowane z wysokiej 

jakości blachy trudnościeralnej. Dolna część bębnów zaopatrzona została 

w zabieraki, obracające się po stole rozdzielającym. Dodatkowym atutem 

jest sprzęgło zapadkowe, skutecznie chroniące napęd mechaniczny przed 

przeciążeniem. Taka konstrukcja rozrzutnika zapewnia:

•    Niższe zużycie paliwa na hektar. 

•    Równomierne roztrząsanie na odległość 8 metrów.

•    Równomierne rozdrobnienie nawozu.

•    Przepustowość 160 t/h.



Rozbudowany napęd hydrostatyczny

 RMW 16.02, oprócz napędu mechanicznego, który zasila 

bębny adaptera, jest wyposażony w hydrostatyczny napęd zasilający 

taśmę zgrzebłową rozrzutnika. Taśma zgrzebłowa służy jako element 

zagarniający ładunek do tyłu.

 

Napęd hydrostatyczny w rozrzutniku  RMW 16.02 odpowiada 

również za funkcjonowanie ściany tylnej. Gwarantuje ona komfort 

podczas użytkowania, rozdzielenie bębnów od zawartości obornika, 

regulację przepustowości obornika podczas rozrzutu 

oraz zabezpieczenie rozrzutnika przed przeciążeniem. 

•    Taśma zgrzebłowa rozrzutnika składa się z dwóch

      równolegle biegnących łańcuchów – „bez końca”, które   

      poruszają się wzdłuż powierzchni ładunkowej rozrzutnika.

•    Łańcuch taśmy zgrzebłowej składa się z dwóch cięgien   

      łańcuchowych. 



WSZySTKO TRyBI!

Ul. Przemysłowa 38
62-100 Wągrowiec

Tel./fax: +48 67 262 24 00, +48 67 262 03 80
e-mail: biuro@mmiur.com 

www.mmiur.com
Pracujemy w godzinach:

Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00
Sobota 7.00-14.00

MECHANIKA MASZyN I URZĄDZEŃ ROLNICZyCH

MODEL ROZRZUTNIKA

RMW16.02
RMW 16.02 

Z  PODWYŻSZENIEM 
NADWOZIA

RMW20.02 RMW24.03
RMW 24.03 

Z  PODWYŻSZENIEM 
NADWOZIA

WAGA

CIĘŻAR WŁASNY 4940 kg 5040 kg 6900 kg 7700 kg 7900 kg

ŁADOWNOŚĆ MAX. 11000 kg MAX. 11000 kg MAX. 13100 kg MAX. 16300 kg MAX. 22100 kg

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA 16000 kg 16000 kg 20000 kg 24000 kg 30000 kg

DOPUSZCZALNY CIĘŻAR NA SIODLE  200 kg

WYMIARY

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 7,3 m 7,3 m 9,3 m 9,3 m 9,3 m

SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA 2,55 m

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA 3,1 m 3,1 m 3,1 m 3,1 m 3,1 m

DŁUGOŚĆ DYSZLA 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

ROZSTAW KÓŁ (OSI) 1,2 m 1,2 m 1,34 m 1,2 m 1,34 m

ROZSTAW KÓŁ (SZEROKOŚĆ 
ŚLADU) 1,85 m

WYMIARY SKRZYNI 
ŁADUNKOWEJ
DŁUGOŚĆ 4,15 m 6,3 m

SZEROKOŚĆ 2,23 m

WYSOKOŚĆ ŚCIAN BOCZNYCH 0,9 m 1,25 m 0,9 m 1,25 m

POJEMNOŚĆ ŁADUNKOWA 10 m3 16 m3 17 m3 21 m3 25 m3

DANE DODATKOWE
OGUMIENIE 550/45-22,5 550/60-22,5 550/60-22,5

MAKSYMALNE WYCHYLENIE OSI 350 mm

MAKS. DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ 
TRANSPORTOWA 20 km/h

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY 120 km 120 km 160 km 200 km 200 km

OPCJE WYPOSAŻENIA
ADAPTER PIONOWY
ILOŚĆ BĘBNÓW 
ROZTRZĄSAJĄCYCH

2 (ustawione 
pionowo)

2 (ustawione 
pionowo)

2 (ustawione 
pionowo)

2 (ustawione 
pionowo)

2 (ustawione 
pionowo)

SZEROKOŚĆ ROZTRZĄSANIA 
RÓWNOMIERNEGO 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

PRZEPUSTOWOŚĆ 160 t/h 160 t/h 160 t/h 160 t/h 160 t/h

GRUBOŚĆ ROZTRZĄSANEJ 
WARSTWY (W ZALEŻNOŚCI OD 
SZYBKOŚCI ROZŁADOWYWANIA 
I PRĘDKOŚCI JAZDY)

100-600 dt/ha 100-600 dt/ha 100-600 dt/ha 100-600 dt/ha 100-600 dt/ha

ILOŚĆ OBROTÓW NA WEJŚCIU WPM 540-1000 obr/min 540-1000 obr/min 540-1000 obr/min 540-1000 obr/min 540-1000 obr/min

ILOŚĆ OBROTÓW BĘBNÓW 
ROZTRZĄSAJĄCYCH 400 obr/min 400 obr/min 400 obr/min 400 obr/min 400 obr/min

CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ 2,47 m 2,47 m 2,47 m 2,47 m 2,47 m

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ 2,2 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m

CAŁKOWITA DŁUGOSĆ 1,24 m 1,24 m 1,24 m 1,24 m 1,24 m

ADAPTER POZIOMY

ILOŚĆ BĘBNÓW 
ROZTRZĄSAJĄCYCH

2 (ustawione 
poziomo z talerzami 

dolnymi)

2 (ustawione 
poziomo z talerzami 

dolnymi)

2 (ustawione 
poziomo z talerzami 

dolnymi)

2 (ustawione 
poziomo z talerzami 

dolnymi)

2 (ustawione 
poziomo z talerzami 

dolnymi)

SZEROKOŚĆ ROZTRZĄSANIA 
RÓWNOMIERNEGO 24 m 24 m 24 m 24 m 24 m

GRUBOŚĆ ROZTRZĄSANEJ 
WARSTWY (W ZALEŻNOŚCI OD 
SZYBKOŚCI ROZŁADOWYWANIA  
I PRĘDKOŚCI JAZDY)

100-600 dt/ha 100-600 dt/ha 100-600 dt/ha 100-600 dt/ha 100-600 dt/ha

ILOŚĆ OBROTÓW NA WEJŚCIU 
WPM 540-1000 obr/min 540-1000 obr/min 540-1000 obr/min 540-1000 obr/min 540-1000 obr/min

ILOŚĆ OBROTÓW BĘBNÓW 
ROZTRZĄSAJĄCYCH 400 obr/min 400 obr/min 400 obr/min 400 obr/min 400 obr/min

CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ 2,47 m 2,47 m 2,47 m 2,47 m 2,47 m

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ 1,1 m 1,1 m 1,1 m 1,1 m 1,1 m

OŚ SKRĘTNA 1 1

BURTY  ZE STALI  KWASOODPORNEJ Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne

PRZENOŚNIK PODŁOGOWY 
TRZYRZĘDOWY Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne

PRZENOŚNIK PODŁOGOWY 
DWURZĘDOWY Z ŁAŃCUCHAMI 
HAKOWYMI

Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne

ZACZEP RESOROWANY Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne Dostępne


