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SIPMA WS 6510 DROMADER

WÓZ STERTUJĄCY
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system hydrauliki siłowej

wielofunkcyjność

ładowność 6,5 tkg kg

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 44 14 400, www.sipma.pl

Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskają Państwo 
w SIPMA S.A. oraz u Autoryzowanych Dealerów SIPMA.
Zapraszamy do kontaktu.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego i jest publikowana w celach informacyjnych. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Miejsce na dane Autoryzowanego Dealera SIPMA
Zeskanuj kod QR 

smartfonem

DwuLetnIA gwArAncjA

Konstrukcja skrzyni załadunkowej 
umożliwia stosowanie wózka do zbioru i przewozu bel (8 bel  
o średnicy 1,2 - 1,5 m) oraz do przewozu płodów rolnych i innych 
różnych materiałów (np. piasek).

Rozdzielacz hydrauliczny 
pozwala na sterowanie z kabiny oraz zapewnia duży komfort 
pracy i dużą wydajność. 

Stopka zabezpieczająca 
zwiększa stabilność wózka w czasie załadunku ciężkich bel 
z zielonki oraz podnosi bezpieczeństwo pracy. 

Hamulce pneumatyczne 
działające na wszystkie koła oraz hamulec ręczny gwarantują 
duże bezpieczeństwo pracy. 

Światła drogowe 
umożliwiają poruszanie się na drogach publicznych bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów.

Siłownik hydrauliczny 
zapewnia wyładunek bel na bok, zsuwanie do tyłu oraz 
stertowanie w pionie, umożliwiając dostosowanie do różnych 
potrzeb użytkowników. 

MODEL WS 6510  
DROMADER

Ładowność t 6,5

Maksymalna liczba bel  szt. 8

Maksymalna masa beli kg 800

Kąt wywrotu skrzyni do tyłu 90°

Kąt wywrotu skrzyni na boki 45°

Maksymalna prędkość km/h 25

Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 60 (82)

Wymiary skrzyni ładunkowej 

długość mm 4000

szerokość mm 2200

wysokość mm 370

Wymiary wozu stertującego

długość mm 6440

szerokość mm 2630

wysokość mm 3200

Masa kg 2610

wÓZ stertujĄcy
siPma ws 6510 dromader
Wóz stertujący SIPMA WS 6510 DROMADER jest uniwersalną, samozaładowczą przyczepą niskopodwoziową            
do bel o ładowności 6,5 tony. Załadunek odbywa się przez podjazd pod belę chwytakiem bocznym 
i  podebranie jej z podłoża. Następnie bela jest przesuwana specjalnymi ramionami w tylną część skrzyni                                                                
w celu załadunku kolejnych bel.

Podwozie typu tandem (sztywne osie) 
oraz wzmocniona konstrukcja podnoszą wytrzymałość i trwałość 
maszyny, zapewniając ładowność do 6,5 t.
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