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 Historia firmy sięga 1999 roku, wtedy zaczęliśmy zajmować się produkcją 
pierwszych komponentów do maszyn rolniczych. Na przestrzeni lat dynamicznie 
rozwijaliśmy się, poszerzając asortyment oraz modernizując park maszynowy,  
co pozwoliło osiągnąć wysoką jakość produktów. Wprowadzaliśmy wiele innowa-
cyjnych rozwiązań, które zmieniły trendy w branży rolniczej. Współpracowaliśmy  
z wieloma markami, nieustannie rozwijając nasze umiejętności oraz nabierając 
cennego doświadczenia. Naszym ogromnym atutem jest niezależność – 
niemalże cały asortyment produkujemy sami, a elementy zakupowe ograniczone  
są do niezbędnego minimum. Taka sytuacja jest dla nas komfortowa, 
gdyż mamy wpływ na jakość produktu oraz możliwość jego udoskonala-
nia i unowocześniania. Nasze opryskiwacze wyposażone są w komponenty 
najwyższej jakości. Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co sprawia,  
że konstrukcja jest w pełni odporna na korozję – jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy 
cynkowane konstrukcje w standardzie. Pompy membranowo-tłokowe Tolve-
ri®, które są sercem opryskiwacza, gwarantują wiele godzin niezawodnej pracy.
 Coraz wyższe oczekiwania społeczeństwa co do jakości produktów oraz 
zwiększająca się liczba osób wybierających produkty Bio powoduje, że my rolnicy 
musimy się dostosować, zwracając uwagę na płodozmian oraz celowo i precyzyjne 
używać środków ochrony roślin czy nawozów. Z tego powodu stosujemy standar-
dowo w opryskiwaczach 800l, 1000l, 1200l oraz opcjonalnie w opryskiwaczach 400l 
i 600l system umożliwiający mycie układu opryskiwacza. Dzięki zastosowaniu roz-
dzielacza Fermo z kompensacją ciśnienia możemy wyłączać poszczególne sekcje, 
nie zmieniając przez to ciśnienia 
na pozostałych sekcjach. W ofer-
cie posiadamy całą gamę ster-
owników, dzięki którym praca z 
opryskiwaczem stanie się jeszc-
ze bardziej komfortowa. Oferu-
jemy również belki polowe hy-
draulicznie rozkładane typu “X” .
 Tolmet tworzą przede  
wszystkim ludzie – ludzie, którzy 
od dzieciństwa związani są z rol-
nictwem. Poprzez swoją pasję, 
konsekwencję   oraz dzięki ciężkiej 
pracy zbudowaliśmy zespół, który 
stale się rozwija oraz dociera do 
coraz większej ilości zadowol-
onych klientów. Zapraszam do 
zapoznania się z naszą ofertą.   
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Piotr Wawrzyniak     
właściciel
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3NOWOŚCI

Xsara 600 l, 800 l, 1000l, 1200l

Dwie pompy Tolveri w opryskiwaczach 
przyczepianych Bruno i Borys

Układ napełniania zbiornika
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4 Opryskiwacze polowe zawieszane

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

6 m
8 m
10 m

KLARA 200l

j. m. Klara 206 Klara 208 Klara 210

Długość mm 1100 1100 1100
Szerokość mm 1650 1650 1650
Wysokość mm 1600 1600 1600
Waga kg 145 158 160

RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik 200 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy

 ;  Pompa Tolveri PU-2/120® - wydajna, trwała 

 ;  Rozdzielacz Gran 3™ - wytrzymały, prosty w obsłudze

 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

 ;  Dysza rozpylacza 0,3

 ;  Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną  

i odporność na korozję 

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  Mieszadło hydrauliczne antypieniące 
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Rozdzielacza Duro™ 

 ®  Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu na 

ilość pracujących sekcji rozpylaczy

 ®  Control Panel 1™(ON/OFF)

 ®  Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)

 ®  Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne

 ®  Filtry liniowe

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Układ napeniania zbiornika

 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika

Klara 300l
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6 Opryskiwacze polowe zawieszane

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

6 m
8 m
10 m
12 m

KLARA 300l

j. m. Klara 306 Klara 308 Klara 310 Klara 312

Długość mm 1100 1100 1100 1100
Szerokość mm 1650 1650 1650 2650
Wysokość mm 1600 1600 1600 1600
Waga kg 150 160 163 206

RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik 300 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy

 ;  Pompa Tolveri PU-2/120® - wydajna, trwała 

 ;  Rozdzielacz Gran™ - wytrzymały, prosty w obsłudze

 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

 ;  Dysza rozpylacza 0,3

 ;  Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną  

i odporność na korozję 

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  Mieszadło hydrauliczne antypieniące 
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7Klara 300l

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Rozdzielacza Duro™

 ®  Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu 

na ilość pracujących sekcji rozpylaczy

 ®  Control Panel 1™(ON/OFF)

 ®  Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)

 ®  Pompa Tolveri PU-3/140® (belka 12m)

 ®  Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne

 ®  Hydrauliczna stabilizacja belki

 ®  Filtry liniowe 

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Układ napeniania zbiornika

 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika
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8 Opryskiwacze polowe zawieszane

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

8 m
10 m
12 m
15 m

KLARA 400l

j. m. Klara 408 Klara 410 Klara 412 Klara 415

Długość mm 1100 1100 1100 1400
Szerokość mm 1650 1650 2650 2850
Wysokość mm 1750 1750 1750 1950
Waga kg 168 171 215 285

RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik 400 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy

;  Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 8m, 10m, 12m  ;  Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 15 m

 ;  Rozdzielacz Gran™ - wytrzymały, prosty w obsłudze

 ;  Stablilizacja belki polowej (12m, 15m)

 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

 ;  Dysza rozpylacza 0,3

 ;  Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną 

 i odporność na korozję 

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  Mieszadło hydrauliczne antypieniące 
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9Klara 400l     

WERSJA ZE ZBIORNIKIEM NA 
WODĘ DO MYCIA UKŁADU

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Rozdzielacza Duro™

 ®  Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu 

na ilość pracujących sekcji rozpylaczy

 ®  Control Panel 1™(ON/OFF)

 ®  Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)

 ®  Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)

 ®  Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)

 ®  Pompa Tolveri PU-3/140® - dla belki 12 m

 ®  Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek

 ®  Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne 

 ®  Hydrauliczna stabilizacja belki

 ®  Hydrauliczna regulacja wysokości belki - belka 12m i 15 m

 ®  Filtry liniowe

 ®  Zbiornik na wodę do mycia układu  

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Układ napeniania zbiornika

 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika
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10 Opryskiwacze polowe zawieszane

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

KLARA 600l

j. m. Klara 612 Klara 614 Klara 615 Klara 616 Klara 618

Długość mm 1200 1400 1400 1400 1400
Szerokość mm 2650 2850 2850 2850 2850
Wysokość mm 1750 2100 2100 2100 2100
Waga kg 250 345 355 368 445

RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik 600 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy

 ;  Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 12m   ; Pompa Tolveri PU-3/140® - 14m, 15m, 16m, 18m

 ;  Rozdzielacz Gran™ - wytrzymały, prosty w obsłudze

 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

 ;  Stablilizacja belki polowej

 ;  Dysza rozpylacza 0,3

 ;  Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mecha-

niczną i odporność na korozję 

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  Mieszadło hydrauliczne antypieniące 
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11Klara 600l     

WERSJA ZE ZBIORNIKIEM NA 
WODĘ DO MYCIA UKŁADU

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Rozdzielacza Duro™

 ®  Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu 

na ilość pracujących sekcji rozpylaczy

 ®  Control Panel 1™(ON/OFF)

 ®  Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)

 ®  Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)

 ®  Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)

 ®  Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 12m

 ®  Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek

 ®  Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne

 ®  Hydrauliczna stabilizacja belki

 ®  Hydrauliczna regulacja wysokości belki

 ®  Filtry liniowe

 ®  Zbiornik na wodę do mycia układu  

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy  

 ®  Układ napeniania zbiornika

 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika
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12 Opryskiwacze polowe zawieszane

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

KLARA 800l
RAMA I BELKA POLOWA

CYNKOWANE OGNIOWO

j. m. Klara 812 Klara 814 Klara 815 Klara 816 Klara 818

Długość mm 1300 1500 1500 1500 1500
Szerokość mm 2650 2850 2850 2850 2850
Wysokość mm 2100 2100 2100 2100 2100
Waga kg 386 465 477 488 567

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik 800 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy

 ;  Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 12m   ; Pompa Tolveri PU-3/140® - 14m, 15m, 16m, 18m

 ;  Rozdzielacz Duro™ - łatwy w obsłudze, modułowy

 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

 ;  Zbiornik na wodę do mycia układu

 ;  Dysza rozpylacza 0,3 

 ;  Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną 

 i odporność na korozję    ; Grawitacyjna stabilizacja belki polowej

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  Podest ze schodami ułatwiającymi dostęp do wlewu głównego zbiornika

 ;  Mieszadło hydrauliczne antypieniące
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13Klara 800l

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu 

na ilość pracujących sekcji rozpylaczy

 ®  Control Panel 1™(ON/OFF)

 ®  Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)

 ®  Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)

 ®  Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)

 ®  Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 12m

 ®  Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek

 ®  Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne

 ®  Hydrauliczna stabilizacja belki

 ®  Hydrauliczna regulacja wysokości belki

 ®  Filtry liniowe

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Przyłacze hydrantowe do napełniania zbiornika
 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika
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14 Opryskiwacze polowe zawieszane

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

KLARA 1000l
RAMA I BELKA POLOWA

CYNKOWANE OGNIOWO

j. m. Klara 1012 Klara 1014 Klara 1015 Klara 1016 Klara 1018

Długość mm 1300 1500 1500 1500 1500
Szerokość mm 2650 2850 2850 2850 2850
Wysokość mm 2100 2100 2100 2100 2100
Waga kg 400 479 491 502 581

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik 1000 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy

 ;  Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 12m   ; Pompa Tolveri PU-3/140® - 14m, 15m, 16m, 18m

 ;  Rozdzielacz Duro™ - łatwy w obsłudze, modułowy

 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

 ;  Zbiornik na wodę do mycia układu

 ;  Dysza rozpylacza 0,3

 ;  Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną 

 i odporność na korozję   ; Stabilizacja belki polowej

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  Podest ze schodami ułatwiającymi dostęp do wlewu głównego zbiornika

 ;  Mieszadło hydrauliczne antypieniące 
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15Klara 1000l

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu 

na ilość pracujących sekcji rozpylaczy

 ®  Control Panel 1™(ON/OFF)

 ®  Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)

 ®  Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)

 ®  Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)

 ®  Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 12m

 ®  Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek

 ®  Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne

 ®  Hydrauliczna stabilizacja belki

 ®  Hydrauliczna regulacja wysokości belki

 ®  Filtry liniowe

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Przyłacze hydrantowe do napełniania zbiornika
 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika
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16 Opryskiwacze polowe zawieszane

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

KLARA 1200lRAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO

j. m. Klara 1212 Klara 1214 Klara 1215 Klara 1216 Klara 1218

Długość mm 1300 1500 1500 1500 1500
Szerokość mm 2650 2850 2850 2850 2850
Wysokość mm 2400 2400 2400 2400 2400
Waga kg 443 534 546 557 626

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik 1000 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy

 ;  Pompa Tolveri PU-2/120® - belka 12m   ; Pompa Tolveri PU-3/140® - 14m, 15m, 16m, 18m

 ;  Rozdzielacz Duro™ - łatwy w obsłudze, modułowy

 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

 ;  Zbiornik na wodę do mycia układu

 ;  Dysza rozpylacza 0,3

 ;  Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną 

 i odporność na korozję 

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  Podest ze schodami ułatwiającymi dostęp do wlewu głównego zbiornika

 ;  Mieszadło hydrauliczne antypieniące 
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17Klara 1200l

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu 

na ilość pracujących sekcji rozpylaczy

 ®  Control Panel 1™(ON/OFF)

 ®  Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)

 ®  Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)

 ®  Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)

 ®  Pompa Tolveri PU-3/140® - belka 12m

 ®  Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek

 ®  Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne

 ®  Hydrauliczna stabilizacja belki

 ®  Hydrauliczna regulacja wysokości belki

 ®  Filtry liniowe

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Przyłacze hydrantowe do napełniania zbiornika
 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika
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18 Opryskiwacze polowe zawieszane

DOSTĘPNA
SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

12 m
15 m

RAMA I BELKA POLOWA
CYNKOWANE OGNIOWO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiorniki 600, 800, 1000, 1200 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE z wskaźnikiem poziomu cieczy

 ;  Blok hydrauliczny - rozkładanie, podnoszenie oraz poziomowanie belki polowej

 ;  Pompa Tolveri PU-3/140® 

 ;  Rozdzielacz Duro™ - łatwy w obsłudze, modułowy

 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

 ;  Zbiornik na wodę do mycia układu

 ;  Dysza rozpylacza 0,3

 ;  Rama oraz belka polowa są cynkowane ogniowo, co zapewnia trwałość mechaniczną 

 i odporność na korozję 

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  Podest ze schodami ułatwiającymi dostęp do wlewu głównego zbiornika (od 800l)

 ;  Mieszadło hydrauliczne antypieniące 

XSARA
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19Xsara 600 l / 800 l / 1000 l / 1200 l

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Rozdzielacz Fermo™ z funkcją kompensacji ciśnienia - stałe ciśnienie bez względu 

na ilość pracujących sekcji rozpylaczy

 ®  Control Panel 1™(ON/OFF)

 ®  Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-)

 ®  Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)

 ®  Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)

 ®  Blok elektrohydrauliczny - sterowanie za pomocą Hydro Panela

 ®  Rozwadniacz boczny/dodatkowy z funkcją płukania butelek

 ®  Potrójna głowica oraz rozpylacze specjalistyczne

 ®  Hydrauliczna stabilizacja belki

 ®  Hydrauliczna regulacja wysokości belki

 ®  Filtry liniowe

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Układ napełniania zbiornika

 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika

DOSTĘPNE
POJEMNOŚCI 
ZBIORNIKA

600 l
8000 l
1000 l
1200 l
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20
DOSTĘPNA

SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

12 m
14 m
15 m
16 m
18 m

Opryskiwacz polowy przyczepiany

BRUNO

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

;  Funkcja częściowego lub pełnego mycia mycia ukadu opryskiwacza

 ;  Dwie Pompy Tolveri PU-3/140® (poza zbiornikiem 1200l)

 ;  Potrójna oprawa rozpylacza

 ;  Grawitacyjna stabilizacja belki polowej

 ;  Hydrauliczne podnoszenie belki polowej

 ;  Rama oraz belka polowa malowane proszkowo

 ;  Pięciosekcyjny rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo™ 5  

z dwoma elektrozaworami

 ;  Sterownik Control Panel 2™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-) 

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  2 x mieszadło hydrauliczne antypieniące 

 ;  Koła 9,5 x 32 z błotnikami

 ;  Oświetlenie LED 

 ;  Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika

Control Panel 2® 
w standardzie
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Konstrukcja
cynkowana ogniowo

DOSTĘPNE
POJEMNOŚCI 
ZBIORNIKA

1200 l

1500 l

2000 l

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Control Panel 4™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie skrajnymi sekcjami)

 ®  Control Panel 7™ (ON/OFF, regulacja ciśnienia+/-, sterowanie wszystkimi sekcjami)

 ®  Zaawansowany komputer Alfa 100™

 ®  Rozwadniacz boczny/dodatkowy 

 ®  Hydrauliczna stabilizacja belki

 ®  Dysze rozpylaczy specjalistyczne

 ®  Koła 9,5 x 36

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Układ napełniania zbiornika

 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika

 ®  Klucze do filtrów

 ®  Możliwość zamontowania hydraulicznej belki polowej typu X o szerokości 12m, 15m 
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BRUNO 1215

BRUNO 1215 X
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BRUNO 1518

BRUNO 2015
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DOSTĘPNA

SZEROKOŚĆ 
BELKI POLOWEJ

15 m
18 m
21 m

BORYSControl Panel 7® 
w standardzie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
 ;  Zbiornik na czystą wodę z kranikiem (do mycia rąk)

;  Funkcja częściowego lub pełnego mycia mycia ukadu opryskiwacza

 ;  Dwie pompy Tolveri PU-3/140® 

 ;  Potrójna oprawa rozpylacza   

 ;  Hamulce pneumatyczne (2500l i 3000l)

 ;  Hydrauliczne rozkładanie, podnoszenie i stabilizacja belki polowej

 ;  Rama oraz belka cynkowana ogniowo

 ;  Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo™ 5 z siedmioma elektrozaworami     ; Hydro 

Panel® 

 ;  Sterownik Control Panel 7™ (ON/OFF -wszystkie sekcje, regulacja ciśnienia+/-) 

 ;  Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym

 ;  2 x mieszadło hydrauliczne antypieniące 

 ;  Koła 9,5 x 32 z błotnikami

 ;  Oświetlenie LED

 ;  Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika iach

Opryskiwacz polowy przyczepiany
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Konstrukcja
cynkowana ogniowo

DOSTĘPNE
POJEMNOŚCI 
ZBIORNIKA

1500 l
2000 l
2500 l
3000 l

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
 ®  Zaawansowany komputer Alfa 100 + Hydro Panel

 ®  Rozwadniacz boczny/dodatkowy 

 ®  Hamulce pneumatyczne (1500l i 2000l)

 ®  Dysze rozpylaczy specjalistyczne

 ®  Koła 9,5 x 36

 ®  Wał przegubowo-teleskopowy

 ®  Układ napełniania zbiornika

 ®  Układ zasysania cieczy do zbiornika

 ®  Klucze do filtrów



+48 607 667 111
+48 725 264 000 sklep@tolmet.pl facebook.com/ZPUHTOLMET

26 Opryskiwacz polowy przyczepiany

BORYS 1515

BORYS 2015
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27   hydraulicznie rozkładany “BORYS”

BORYS 3018

BORYS 2518
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GRAN™

DURO™

FERMO™

Rozdzielacz Gran™ powstał jako ekonomiczna alternatywa rozdzielacza 
Duro™.  
Standardowe wyposażenie:

 ;  Regulator ciśnienia 
 ;  Manometr 
 ;  Filtr ciśnieniowy
 ;  Dźwignia rozwadniacza
 ;  Dźwignie poszczególnych sekcji

 Rozdzielacz Duro™ wyróżnia się nowocznesną konstrukcją, co sprawia, 
że jego obsługa jest prosta i intuicyjna. Do budowy rozdzielacza Duro™ 
wykorzystano odpowiednio dobrane tworzywa, aby był niezawodny oraz trwały. 
Standardowe wyposażenie:

 ;  Regulator ciśnienia 
 ;  Manometr 
 ;  Filtr ciśnieniowy
 ;  Dźwignia rozwadniacza
 ;  Dźwignie poszczególnych sekcji

 Rozdzielacz Fermo™ to najwyższy model spośród naszej oferty. Jego 
konstrukcja sprawi, że praca stanie się przyjemnością. Wyłączenie czy 
włączenie poszczególnej sekcji nie spowoduje zmiany ciśnienia w pozostałych 
sekcjach. Roździelacz Fermo™ posiada możliwość zamontowania elektro-
zaworów, umożliwiających sterowanie rozdzielaczem z kabiny ciągnika. 
Standardowe wyposażenie:

 ;  Regulator ciśnienia
 ;  Zawory kompensacyjne
 ;  Manometr 
 ;  Filtr ciśnieniowy
 ;  Dźwignia rozwadniacza
 ;  Dźwignie poszczególnych sekcji

“wygodny, gwarantuje stałe ciśnienie niezależnie 
od zmiany ilości pracujących sekcji”

“ekonomiczny, prosty, wytrzymały”

“modułowa konstrukcja z możliwością 
rozbudowy o dodatkowe sekcje”

+48 607 667 111
+48 725 264 000 sklep@tolmet.pl facebook.com/ZPUHTOLMET



29        Gran™                Duro™             Fermo™

GRAN 3™ GRAN 5™

DURO 3™ DURO 5™

FERMO 3™ FERMO 5™

III sekcje
belki polowej V sekcji

belki polowej

III sekcje
belki polowej V sekcji

belki polowej

III sekcje
belki polowej V sekcji

belki polowej
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Control Panel 2®

Control Panel 7®

Control Panel 1®
Funkcje:

 ;  WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący

Control Panel 4®

Funkcje:
 ;  WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący
 ;  + / - regulacja ciśnienia
 ;  Manometr
 ;  Podświetlany panel

Funkcje:
 ;  WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący
 ;  + / - regulacja ciśnienia
 ;  Manometr
 ;  Podświetlany panel
 ;  WŁĄCZ / WYŁĄCZ skrajne sekcje

Funkcje:
 ;  WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący
 ;  + / - regulacja ciśnienia
 ;  Manometr
 ;  Podświetlany panel
 ;  WŁĄCZ / WYŁĄCZ skrajne sekcje

Sterowanie rozdzielaczem z kabiny ciągnika
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FERMO 5™

2 elektrozawory

FERMO 5™

1 elektrozawór

FERMO 5™

7 elektrozaworów

FERMO 5™

4 elektrozawory

       Sterowniki CP1® CP2® CP4® CP7®
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Komputer MEYER/TOLMET ALFA 100
Funkcje:

 ;  dawkowanie w l/ha, 
 ;  przepływ l/min,
 ;  prędkość km/h,
 ;  licznik opryskanego areału,
 ;  ilość cieczy w zbiorniku,
 ;  ilość cieczy wypryskanej, 
 ;  alarmy dźwiękowe, 
 ;  16 pamięci dawek z możliwością dowolnej modyfikacji, 
 ;  praca w trybie automatycznym lub manualnym, 
 ;  możliwość szybkiego zwiększenia/zmniejszenia dawkowania, 
 ;  regulacja jasności wyświetlacza, 
 ;  sterowanie zaworem głównym i zaworami sekcyjnymi.

Pompa Tolveri® PU-2/120Hydro Panel 1®
Funkcje:

 ;  rozkładanie/składanie lewej lancy, 
 ;  rozkładanie/składanie prawej lancy,
 ;  rozkładanie/składanie prawej  
i lewej lancy jednoczenie,
 ;  podnoszenie/opuszczanie belki polo-
wej,
 ;  regulacja kątu pochylenia belki polowej,
 ;  WŁĄCZ / WYŁĄCZ rozdzielacz sterujący.

Sterowniki         /        Rozpylacze

Oprawa rozpylacza pojedyńcza Głowica rozpylacza potrójna, obrotowa
 Belka polowa opryskiwaczy zawi-
eszanych Klara w podstawowej wersji 
wyposażona jest w pojedyńcze oprawy roz-
pylaczy. Oprawy wykonane są z najwyższej 
jakości tworzyw sztucznych, co zapewnia 
ich wytrzymałość niezależnie od rodza-
ju wykorzystywanych środków chemic-
znych oraz warunków atmosferycznych. W 
oprawie pojedyńczej osadzono optymalną 
dyszę Standardową RS 0,3.

 Opcjonalnie belkę polową opryskiwacza 
można wyposażyć w potrójne głowice rozpylaczy. 
Ich ogromną zaletą jest możliwość natychmiast-
owej zmiany typu rozpylacza poprzez przekręcenie 
głowicy. 
Standardowo w głowicy obrotowej stosujemy roz-
pylacze z dyszami: 
; Standardowy RS 0,3
; Eżektorowy kompaktowy dwustrumieniowy 0,2
; RSM z kryzą 0,1 mm
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Pompa Tolveri® PU-2/120

 Pompa Tolveri® PU-2/120 o wydajności 120 l/min 
przeznaczona jest  do opryskiwaczy polowych o szerokości 
belki polowej od 6 m do 15 m. Do jej budowy wykorzysta-
no odpowiednio dobrane materiały, zapewniające trwałość 
oraz odporność na korozję.

Pompa Tolveri® PU-3/140
 Trzytłokowa pompa Tolveri® PU-3/140 o wydajności 
140 l/min przeznaczona jest  do opryskiwaczy polowych o 
szerokości belki polowej od 12 m do 18 m.  Do jej budowy 
wykorzystano odpowiednio dobrane materiały zapewniające 
trwałość oraz odporność na korozję.

2 X Pompa Tolveri® PU-3/140 
 Dzięki zastosowaniu dwóch pomp Tolveri PU-3/140 
zyskujemy jeszcze bardziej stabilną pracę opryskiwacza - jed-
na pompa obsługuje rozpylacze 
a druga mieszadła hydrauliczne. 
Takie rozwiązanie standardowo 
stosowane jest w opryskiwaczach 
przyczepianych.

       Pompy
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34 Wyposażenie opcjonalne

Rozwadniacz boczny

Układ mycia

 Jest to rozwiązanie, które 
umożliwia  wygodne uzupełnianie 
oraz rozwadnianie środków 
ochrony roślin oraz nawozów z 
poziomu gruntu. Rozwadniacz 
wyposażony jest w: sito filtrujące, 
dyszę do mycia butelek a także w 
mieszdło hydrauliczne.

 Opcjonalnie w opryskiwaczach 
400l i 600l (800l, 1000l,1200 l - wchodzi 
w skład standardowego wyposażenia)  
można wyposażyć w dodatkowy zbiornik 
na wodę oraz dyszę obrotową, znajdującą 

się wewnątrz zbiornika 
głownego, która umożliwia 
dokładne umycie jego wnętrza 
po zakończonej pracy.  
Obsługa tej funkcji jest niez-
wyle prosta - należy jedynie 
ustawić zawór trójdrożny 
w odpowiedniej pozycji, 
a następnie użyć dźwigni na 
rozdzielaczu.

Filtry liniowe
 Filtry liniowe montowane 
są na każdej sekcji. Ich zadaniem 
jest dodatkowa filtracja cieczy 
roboczej oraz zapobieganie za-
pychania się dysz rozpylaczy.

Zestaw do zasysania cieczy o opryskiwacza
 Zestaw do połączenia z filtrem 
ssawnym (z zaworem odcinającym). 
Umożliwia zasysanie cieczy do 

głownego zbiornika 
opryskiwacza.

Hydrauliczna stabilizacja belki polowej
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Zestaw do zasysania cieczy o opryskiwacza

       Tolmet

Hydrauliczna stabilizacja belki polowej

Hydrauliczne podnoszenie belki polowej

 Belkę polową 12m, 14m, 15m, 16m, 18m 
opcjonalnie można wyposażyć w hydrauliczną 
stabilizację. Stabilizacja hydrauliczna posiada 
regulacje szybkości reakcji siłownika, a jej zalety 
można docenic podczas pracy opryskiwaczem na 
nierównym terenie.

 Opcjonalnie możemy zastosować sterowanie 
wysokością belki polowej z kabiny ciąnika.   
Umożliwia to dostosowanie odpowiedniej wysokości 
rozpylaczy bez konieczności opuszczania kabiny 
ciągnika.

Układ napełniania zbiornika
 Dzięki zastosowaniu przyłącza 1/2 cala w opryski-
waczach 200-600 litrów oraz przyłącza hydrantowego 
w opryskiwaczach 800-1200 litrów eliminujemy prob-

lem wypadania węża z 
sita podczas napełniania 
zbiornika. Jest to bardzo 
praktyczne oraz wygodne 
rozwiązanie podczas eksp-
loatacji opryskiwacza.
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Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy  
TOLMET

Piotr Wawrzyniak
ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie

6 Bulczak
791-500-114

1 Agromechanika
601-405-543

3 Agro-mil Plus
505-420-807

4 Agro-mix
604-510-690

7 Chol-masz
724-624-660

8 Czemrol
600-971-818

2 Agrolpol
507-968-086

9 Metalowiec
728-873-883

5 Agrostal
604-115-652

10 Da Landtechnik
662-756-446

11 Mobirol
730-800-604

12 Nik-tom
661-295-350

13 Stanek machinery
782-663-555

14 Struk
880-757-623

15 Ufnal
506-097-479

6

3

9
15

1
12

14

7

13 811

Gdańsk

Białystok

Warszawa
Poznań

Łódź

Wrocław
Kielce

Opole

Kraków

Lublin

Szczecin

4

10
2

5


