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Bemutatkozás

Az OPTIGÉP Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. 1993-ban alakult. Tevé-
kenységi körünk mezőgazdasági gépek fejlesztésére, gyártására és 
értékesítésére terjed ki. A társaságban több, mint 140 fő dolgozik. 
Több, mint 50 éves betakarítógép gyártási tapasztalattal rendelke-
zünk, és kiemelten napraforgó és kukorica betakarításához fejlesz-
tünk, gyártunk adaptereket.

 
A kukorica illetve a napraforgó-cirok betakarító adapterekkel az eu-
rópai piacon meghatározó piaci részesedéssel bírunk. Értékesítésünk 
az USA tól egészen Kazahsztánig terjed, ami elsősorban adaptere-
ink kiváló minőségének, kiforrottságának köszönhető, de nagy hang-
súlyt fektetünk a megbízható alkatrészellátásra és a szervizelésre is. 

Gyártmányaink fejlesztése során több szabadalmat dolgoztunk ki.  
A NAS napraforgó adaptereink szabadalmazott konstrukció-
ja és rázótálcái lehetővé teszik a rendkívül alacsony szerke-
zet kialakítását, jelentősen csökkentve a betakarítás veszteségét.  

Tapasztalataink szerint veszteségmegtakarításból egy 6 soros  
NAS adapter ára már 250-300 ha betakarítás után  
megtérül. Fokozottan igaz ez rossz betakarítási viszonyok  
(dőlt vagy gombával fertőzött állomány) esetén. 

A PSM típusú napraforgó betakarító adapterünk betakarítási me-
chanizmusa megegyezik a NAS adapterekével, tehát rendelke-
zik azok minden előnyös tulajdonságával, de az alacsony építési 
magasságú szárzúzó további előnyöket biztosít a felhasználónak. 
A betakarítással egy menetben elvégzi a növényi szár zúzását, 
és lehetővé teszi a betakarítást követő azonnali talajművelést. 

A szintén saját fejlesztésű OptiCorn, szárzúzóval szerelt kukorica 
betakarító adapterünk minimális karbantartási igény mellett, nagy 
betakarítási sebességgel, kitűnő munkaminőséggel végzi a csöves 
kukorica betakarítását.

Tartalomjegyzék

Kukorica 
betakarítás

NAS Z és PSM  
adapterek bemutatása

OptiCorn adapterek 
bemutatása

NAS magasságszabályozás 
és mérettáblázat

Az OptiCorn  
törőegység

Egyéb termékek Alkatrész, szerviz, 
garancia információk

Elérhetőségek

OptiCorn adapter  
opciók és mérettáblázat

Napraforgó  
betakarítás

(1-2. oldal)

(11-14. oldal)

(3-4. oldal)

(15-16. oldal)

(5-6. oldal)

(17-18. oldal) (19. oldal) (20. oldal)

(7-8. oldal) (9-10. oldal)

01

06

02

07

03

08 09 10

04 05

1 2
VEZÉRELVEINK

Már több, mint 50 éves 
a kukorica és napraforgó 
adapterek gyártása. Az Optigép 
kft garanciát nyújt az igényes 
gazdálkodók számára, ezért 
szívvel és lélekkel állunk 
folyamatosan a szolgálatukra.

A vevő állt és áll a középpontban 
az OptiCorn, NAS és PSM 
fejlesztéskor is. A folyamatos 
fejlesztéseknek köszönhetően 
betakarító adaptereink 
elhanyagolható szemveszteséggel 
dolgoznak, melyek kiváló ár-érték 
arányban érhetők el.

Megbízhatóság Fejlesztés

3 4Villámgyorsan reagálva 
szolgáljuk ki a gazdálkodókat és 
partnereinket. Az ügyfélközpontú 
filozófiánkkal elkötelezett gazdákat 
tartunk meg. Alkatrészeinket 
akár 24 órán belül belül kézhez 
kaphatja, emellett szervizünk  
0-24 órában áll rendelkezésre.

A környezet változásaira 
cégünk folyamatos megújulással 
alkalmazkodik. Számos innovációt 
alkalmazunk arra nézve, hogy 
ökológai lábnyomunk minél 
kisebb legyen, ezért jelentős 
mennyiségű megújuló energiát 
alkalmazunk.

Gyorsaság Környezettudatosság



„OptiCornnal  
minőségi az együtt  

töltött idő”

01. KUKORICA
A kukorica betakarítása egy igényes és fontos szezonális 
tevékenység. Olyankor nincs idő gépkiesésre vagy betakarítási 
veszteségre. Aki gazdaságilag eredményesen akar betakarítani, 
annak a kezdettől a végéig megbízható technikával kell 
rendelkeznie. 

A saját fejlesztésű szárzúzóval szerelt OptiCorn kukorica 
betakarító adapter minimális karbantartási igény mellett, nagy 
betakarítási sebességgel, kitűnő munkaminőséggel végzi a 
csöves kukorica betakarítását. 

Az Optigép a Föld minden kontinensén együttműködik a 
gazdálkodókkal. Termékeink és megoldásaink több mint 50 év 
alatt gyűjtött tapasztalatunk eredményei. Mérnökeink mind a mai 
napig használják a nemzedékeken keresztül továbbadott tudást 
a gazdálkodók munkájának további javításáért. 

Ez a termékünk is közkedvelt az EU országaiban.  
A folyamatos tesztek nemcsak európai körülmények között, 
hanem a Dél-Afrikai Köztársaságban is zajlottak, ahol a hazainál 
jóval nagyobb, 18-20 tonna/ha-os állományban kellett helytállnia 
a gépnek. 
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02. OptiCorn ADAPTEREK BEMUTATÁSA

AZ OptiCorn KUKORICA BETAKARÍTÓ  
ADAPTEREK JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI:

Könnyű meghajtása miatt a kombájn fogyasztása kedvező.

Bármely típusú kombájnra adaptálható.

Minimális karbantartásigény.

Rendkívül alacsony üzemeltetési költség.

Kiváló ár-érték arány.

Túlterhelés elleni védelemmel van ellátva, ami garancia a tar-
tósságra.

A nagy teljesítményű szárzúzóknak köszönhetően a szárapríték 
5-6 cm hosszú.

A betakarítási sebesség 8-11 km/h.

Központi elektromechanikus törőlécállítás.

Oldalmagasítás a szemveszteség  
minimalizálásért.

A behordó csigák kialakítá-
sa biztosítja az egyenletes  
anyagáramlást.

Aluminium koporsók és sorvá-
lasztók acél merevítéssel. Akár 
műanyag burkolatokkal is kérhető.

Csőmentő gumilemezek a kipattanó 
kukoricacsövek védelmére.

3 4



Keményfémmel felszórt
szárzúzó kések. A szárzúzó  
kései teljesen lefedik  
a törőhenger területét, ami  
tökéletes zúzást eredményez.

Hosszított fosztóhengerek  
a kíméletes szárlehúzásért.  
Ezért a 8-11 km/h tartományban 
is szép munkát végeznek.

Soronkénti biztonsági kapcsoló,  
védelem a túlterheléstől.

Magas teljesítményű szárzúzó
2 450 fordulat/perc, szárapríték  
hossza 5-6 cm.

Kések

Fosztóhengerek

VédőkapcsolóSzárzúzó

03. OptiCorn TÖRŐEGYSÉG

A cserélhető kések  
a törőhengereken
keményfémmel  
felszórtak, ami segít  
a jobb szárlehúzásban.

Cserélhető kések
Megbízhatóan feszíti a kanalas  
láncokat. Könnyen hozzáférve 
lehet állítani a lánc feszességén. 

Hőkezelt acélból készült
orrkerék. Ideális átmerővel
rendelkezik, ami hozzájárul ahhoz,
hogy a csatlakozósorokra kevésbé érzékeny.

Félautomata láncfeszítő

Feszítő lánckerekek

A törőhengerek speciális csapágyazásai napi karbantartást, zsírzást nem 
igényelnek. Két mélyhornyú, tömített golyóscsapágy van beépítve egy beálló 
gömbházba, ami teljesen karbantartásmentes megoldás.
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04. OptiCorn ADAPTER OPCIÓK ÉS MÉRETTÁBLÁZAT

A táblázatban szereplő kialakításútól eltérő adapterekről érdeklődjön a gyártónál.

Adapter típusa Üzemi méretek Szállítási méretek

Megnevezés Sorok száma Váz típusa Sortáv Hossza Szélesség Magasság Hossza Szélesség Magasság Súly

OptiCorn-470 4 fix 70 cm 2965 mm

2200 mm 1500 mm

2965 mm

1200 mm 2300 mm

1450 kg

OptiCorn-476 4 fix 76 cm 2965 mm 2965 mm 1450 kg

OptiCorn-570 5 fix 70 cm 3580 mm 3580 mm 1665 kg

OptiCorn-576 5 fix 76 cm 3790 mm 3790 mm 1850 kg

OptiCorn-670 6 fix 70 cm 4258 mm 4258 mm 2125 kg

OptiCorn-670 CS 6 csukható 70 cm 4258 mm 4258 mm Munkapozícióban 2400 kg

OptiCorn-676 6 fix 76 cm 4738 mm 4738 mm 1200 mm 2300 mm 2175 kg

OptiCorn-676 CS 6 csukható 76 cm 4738 mm 4738 mm Munkapozícióban 2700 kg

OptiCorn-870 8 fix 70 cm 5638 mm 5638 mm 1200 mm 2300 mm 2775 kg

OptiCorn-870 CS 8 csukható 70 cm 5638 mm 5638 mm Munkapozícióban 3150 kg

OptiCorn-876 8 fix 76 cm 6072 mm 6072 mm 1200 mm 2300 mm 2850 kg

OptiCorn-876 CS 8 csukható 76 cm 6072 mm 6072 mm Munkapozícióban 3420 kg

OptiCorn-1270 12 fix 70 cm 8438 mm 8438 mm
1200 mm 1200 mm

4250 kg

OptiCorn-1276 12 fix 70 cm 9120 mm 9120 mm 4500 kg

CSONKTAPOSÓ

NAPRAFORGÓ BETÉTEK

TALAJKÖVETŐ

FORGÓ SORVÁLASZTÓ

A gumiabroncsok védelmét szolgálják. 
Lehetőség van dupla sorra 2 pár csonk-
taposó rögzítésre is.

Az OptiCorn kukorica adapterrel egyszerű 
átszereléssel lehet napraforgót betakarítani.

A kiváló tarlóképről gondoskodik a 
talajkövető az optimális tarlómagasság 
automatikus tartásával.

CSŐMENTŐ GUMILEMEZEK
A minden sorra erősített gumi gallérok  
minimalizálják a szemveszteséget.

A nedves és dőlt állományokban hatéko-
nyan tereli az OptiCorn kukoricabetakarító 
adapterbe a terményt.
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„A kompromisszumok 
nélküli betakarítás  

bajnoka”

05. NAPRAFORGÓ
A napraforgó betakarításkor először a napraforgó adapter 
találkozik a növénnyel, ezért kifinomult érzékre és a növénnyel 
való kíméletes bánásmódra van szükség. Csak így biztosítható  
a megtermelt hozamok maximális betakarítása. 

Gyártmányaink fejlesztése során több szabadalmat dolgoztunk 
ki. A NAS napraforgó adaptereink szabadalmazott konstrukciója 
és rázótálcái lehetővé teszi a rendkívül alacsony adapter 
kialakítását, jelentősen csökkentve a betakarítás veszteségét. 
Tapasztalataink szerint veszteség megtakarításból egy 6 soros 
NAS adapter ára már 250-300 ha betakarítás után megtérül. 
Fokozottan igaz ez rossz betakarítási viszonyok (dőlt vagy 
gombával fertőzött állomány) esetén. 

A NAS Z mechanikus szárzúzóval felszerelt napraforgó és cirok 
betakarító adapterek az erősen gyomos állományban is kiválóan 
dolgoznak. 

A PSM típusú napraforgó betakarító adapterünk betakarítási 
mechanizmusa megegyezik a NAS adapterekével, tehát 
rendelkezik azok minden előnyös tulajdonságával, viszont az 
alacsony építési magasságú szárzúzó további előnyöket biztosít 
a felhasználónak. A betakarítással egy menetben elvégzi a 
növényi szár zúzását, és lehetővé teszi a betakarítást követő 
azonnali talajművelést.
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06. NAS ADAPTEREK BEMUTATÁSA

Kialakításuknak köszönhetően az oldalfalak jó 
sorválasztást biztosítanak, ezzel a szélső sorok 
tányérjainak kibukását megakadályozzák.

600 mm magas védőháló védi  
a napraforgó fejeket a kieséstől.

Az optimálisan kialakított 
műanyag sorválasztó csúcsok kí-
méletesen vezetik a rázótálcához 
a növényt. A sorválasztó csúcsok 
a lehajló vagy megdőlt szárakat 
is felemelik, így a termés ezekről  
is betakarítható.

Minden sor négy késes vágószerkezettel és ellenkéssel van felszerelve.

A tartozék csere lánckerekek 
lehetőséget biztosítanak az 
adapter részegységeinek fordu-
latszám-változtatására.

Súrlódótárcsás biztonsági 
tengelykapcsoló a  
gyűjtőcsiga védelmére. 

Rugós láncfeszítő.

Minden kés edzett acélból készül.

Excenteres rázókar a rázótálcák működtetésére a hatékony betakarításért.

Jobbos és balos kialakítású tálcák  
biztosítják a folyamatos anyagáramot  
a csigavályúhoz.

Az 500 mm átmérőjével a nagy hozamú 
növények esetén is garantálja az egyen-
letes terményáramot.

Oldalmagasítás

Védőháló

Sorválasztó csúcsok

Aszimmetrikus tálcák

Nagyméretű behordó csiga

SZEMVESZTESÉGTŐL MENTES NAPRAFORGÓ BETAKARÍTÁS
GONDOZÁSMENTES HAJTÁS

A HEKTÁR A BARÁTJA ÉS KIMÉLETES A NAPRAFORGÓVAL

A napraforgó betakarításkor előszőr a napraforgó adapter 
találkozik a növénnyel, ezért kifinomult érzékre és a növénnyel 
való kíméletes bánásmódra van szükség, mivel csak így 
biztosítható a megtermelt hozamok maximális betakarítása.  
 
Alacsony építésű, nagyméretű, excenter mozgatűsú maggyűjtő 
rázótálcákkal szerelt a NAS napraforgó adapter. A termény 
nem tud felhalmozódni, ezért a mag veszteség nélkül jut el a 
behordó csigához és a ferdefelhordóhoz.  
 
Egy szem napraforgó sem marad a szántóföldön, így még több 
termény kerülhet a magtartályba. A mért eredmények alapján 
0,5% alatti szemveszteséggel kiváló eszközbefektetést garantál 
akár 10-12km/h betakarítási sebességnél is.

A soronként elhelyezett füleslánc kíméletesen kíséri a napraforgószárakat a csillagkéses vá-
gószerkezethez. A NAS behordórendszere nem vezeti át a rázkódást a növényre, ezzel pedig 
megakadályozza a szemek idő előtti kihullását.

4.
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1.

1.

1.

2.
2.

3.
3.

1.

2.
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3.

3.

3.
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Fedezze fel a napraforgó betakarítás és szárzúzás együttes 
élményét! A napraforgó szára rendkívül nagy kárt okozhat. 
Az aratással egy menetben végzett szárzúzás megvédi gépeit 
a sérülésektől. A gép tökéletes zúzásnak köszönhetően 
egyenletesen teríti szét a szármaradványokat, ami számos 
előnyt jelent.

A zúzószerkezet meghajtása hidraulikus úton történik. A teljesítményt 
a ferdefelhordóról nyeri kardántengely segítségével. A zúzó hidraulika 
rendszere független a kombájn hidraulika rendszerétől. A szárzúzó 
szerkezet a betakarítandó sorok számának megfelelő számú függőleges 
tengelyű rotorral rendelkezik, melyek párosával, egy-egy közös házban 
vannak csapágyazva. A szerkezet kiemelése illetve süllyesztése  
a működtető kombájn hidraulika rendszeréről történik. A zúzó szerkezet 
csak kb. 10% üzemanyag többletfelhasználást igényel. A PSM adapterek 
kialakítása olyan, hogy a szárzúzó szerkezet az adapter leengedett 
állapotában becsukódik az adapter alá, biztosítva ezzel, hogy alacsony 
vagy dőlt állományban is a hagyományos adapterekhez hasonlóan 
használható legyen.

Az adapteren komplett hidraulikus körök vannak 
felépítve olajtartállyal együtt. A kombájntól csak 
kardánhajtás szükséges. A hidraulikus motor két 
sornak megfelelő szárzúzó egységet hajt meg.
A két sorra tagolt szárzúzó rendszer biztosítja  
az egységes tarlóképet. A szárzúzó védelmét  
a rotorok alatt található csúszó tányérok garantálják.A szárzúzó magassága menet közben a kombájnfülkéből 

állítható az adapter magasságától függetlenül. Így az adapter 
csak a növény hasznos részét takarítja be, míg a többi részét 
megfelelő méretűre aprítja még a szántóföldön. Forgásjeladó  
a szárzúzóhoz: a forgórészek megállása esetén fény- és 
hangjelzés a fülkében.

Az FTZ zúzó robosztus, kétoldali hajtással és a zúzóhajtóművek 
védelmére súrlódótárcsás biztonsági tengelykapcsolóval 
rendelkezik. A szárzúzó egység már meglévő NAS adapterekre 
utólag is felszerelhető, és az adapter mögött helyezkedik el. 
Minden sorhoz tartozik egy késtartóval szerelt kúpkerekes 
hajtómű.

EGY MUNKAMENETBEN KÉT MUNKARÁFORDÍTÁS HIDRAULIKUSAN HAJTOTT SZÁRZÚZÓ A RÉSZLETEKBEN A MEGOLDÁS

MECHANIKUSAN HAJTOTT SZÁRZÚZÓ

13 14

CSONKTAPOSÓ (NAS Z, PSM)
A gumiabroncsok védelmét szolgálják.

OPCIÓ

06. NAS Z ADAPTEREK BEMUTATÁSA 06. PSM ADAPTEREK BEMUTATÁSA

Az egymenetes aratás és zúzás nemcsak 
időhatékony és energiatakarékos, hanem 
a gépek üzembiztonságát is növeli!

TUDTA?
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Adapter típusa Üzemi méretek Szállítási méretek

Megnevezés Sorok száma Váz típusa Sortáv Hossza Szélesség Magasság Hossza Szélesség Magasság Súly

NAS-470 4 fix 70 cm 3040 mm

2200 mm 1500 mm

3040 mm

1200 mm 2300 mm

1020 kg

NAS-476 4 fix 76 cm 3226 mm 3226 mm 1125 kg

NAS-570 5 fix 70 cm 3740 mm 3740 mm 1110 kg

NAS-576 5 fix 76 cm 3988 mm 3988 mm 1190 kg

NAS-670 6 fix 70 cm 4440 mm 4440 mm 1270 kg

NAS-676 6 fix 76 cm 4750 mm 4750 mm 1420 kg

NAS-670 CS 6 csukható 70 cm 4440 mm 4440 mm
Munkapozícióban

1640 kg

NAS-676 CS 6 csukható 76 cm 4750 mm 4750 mm 1790 kg

NAS-870 8 fix 70cm 5840 mm 5840 mm 1200 mm 2300 mm 1640 kg

NAS-870 CS 8 csukható 70 cm 5840 mm 5840 mm Munkapozícióban 2040 kg

NAS-876 8 fix 76 cm 6274 mm 6274 mm 1200 mm 2300 mm 1710 kg

NAS-876 CS 8 csukható 76 cm 6274 mm 6274 mm Munkapozícióban 2200 kg

NAS-1270 12 fix 70 cm 8640 mm 8640 mm
1200 mm 2300 mm

2280 kg

NAS-1276 12 fix 76 cm 9322 mm 9322 mm 2640 kg

NAS-1670 16 fix 70 cm 11440 mm 11440 mm
Munkapozícióban

3790 kg

NAS-1676 16 fix 76 cm 12370 mm 12370 mm 4000 kg

NAS-670 Z 6 fix 70 cm 4450 mm

2400 mm 1500 mm

4450 mm

Munkapozícióban

1620 kg

NAS-676 Z 6 fix 76 cm 4760 mm 4760 mm 1810 kg

NAS-870 Z 8 fix 70 cm 5850 mm 5850 mm 2030 kg

NAS-876 Z 8 fix 76 cm 6284 mm 6284 mm 2130 kg

PSM-670 6 fix 70 cm 4440 mm

2400 mm 1800 mm

4440 mm

Munkapozícióban

2100 kg

PSM-670 CS 6 csukható 70 cm 4440 mm 4440 mm 2650 kg

PSM-676 6 fix 76 cm 4750 mm 4750 mm 2200 kg

PSM-676 CS 6 csukható 76 cm 4750 mm 4750 mm 2750 kg

PSM-870 8 fix 70 cm 5840 mm 5840 mm 2830 kg

PSM-870 CS 8 csukható 70 cm 5840 mm 5840 mm 3320 kg

PSM-876 8 fix 76 cm 6274 mm 6274 mm 2930 kg

PSM-876 CS 8 csukható 76 cm 6274 mm 6274 mm 3540 kg

PSM-1270 12 fix 70 cm 8640 mm 8640 mm 4200 kg

PSM-1276 12 fix 76 cm 9322 mm 9322 mm 4390 kg
15 16
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0 67
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Változtatható szárzúzó magasságszabályozás.
A maximális távolság a napraforgó adapter és a szárzúzó között 890 mm.
A tarló magasság kb. 150 mm, ha a növény betakarítás magasság 1020 mm 
a talajtól.
A betakarítás történhet magasabban a hosszabb szárak esetén.
A vízszintes vágószerkezet szükség szerint megemelhető a fülkéből.
A szárzúzó felemelhető, vagy leengedhető, és a különböző betakarítási  
eredmények elérése érdekében különböző adapter pozíciókkal kombinálható.

Minimum 670 mm távolság a napraforgó vágószerkezet és a szárzúzó között.

A betakarítási magasság 800 mm-re is beállítható.

A minimális vágásmagasság a kombájn típustól is függ.
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MAXIMÁLIS BETAKARÍTÁSI MAGASSÁG

MINIMUM BETAKARÍTÁSI MAGASSÁG

Változtatható szárzúzó magasságszabályozás.
A maximális távolság a napraforgó adapter és a szárzúzó között 880 mm.
Kb. 150 mm tartlómagasság esetén a növény-betakarítás magassága 1030 mm.
A betakarítás történhet magasabban hosszabb szárak esetén.
A szárzúzó felemelhető vagy leengedhető, és a különböző betakarítási 
eredmények elérése érdekében különböző adapter pozíciókkal kombinálható.

MAXIMÁLIS BETAKARÍTÁSI MAGASSÁG

Változtatható szárzúzó magasságszabályozás.
Minimum 300 mm távolság a napraforgó vágószerkezet és a szárzúzó 
között. 
A legalacsonyabb napraforgó betakarítási magasság a talajtól mérve 380 
mm.
Extrém dőlt állományokban is be tudja takarítani a napraforgóját.

MAXIMÁLIS BETAKARÍTÁSI MAGASSÁG
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07. NAS MAGASSÁGSZABÁLYOZÁS ÉS MÉRETTÁBLÁZAT



OptiTrans  
ADAPTERSZÁLLÍTÓ KOCSI
Alkalmas az Optigép Kft. által gyártott valamennyi adaptertípus, valamint a legtöbb 
vágóasztal és betakarító adapter közúton történő szállítására.

A tartók széles mérettartományban állíthatók. Megfelelő beállításuk különböző típusú 
kombájnadapterek szállítását teszi lehetővé.

A hordfelület oldalirányban billenthető (0–20°), így bármelyik típusú adapternél 
beállítható az optimális szállítási helyzet. A szállítókocsi a kombájn vagy traktor vo-
nóhorgáról egyszerűen lekapcsolható.

A kocsin lévő adapter a kombájnnal könnyen megközelíthető, és a ferdefelhordóval 
akadálymentesen levehető.

08. EGYÉB TERMÉKEK

OptiRak-150/M SZEMESTERMÉNY- 
FELSZEDŐ ÉS -RAKODÓ GÉP
Az OptiRak-150/M típusú szemestermény-felszedő és 
rakodó gép optimális választás a nagy teljesítményű ter-
mény rakodáshoz. A gép szabványos hárompont-függesztés-
sel csatlakoztatható a traktorra. Meghajtása nyomatékhatá-
rolós kardántengellyel történik. 

A traktorral a gép a telepen belül mozgatható, így könnyen 
és gyorsan lehet átállni egyik rakodási helyről a másikra.  
A megfelelő iránytartást a traktor oldalához csatlakozó, állít-
ható hosszúságú irányítókar végzi.

A gép rakodógarattal és anélkül egyaránt üzemeltethető. 
 
A garat nélküli változat alkalmas sík területen tárolt sze-
mestermény felszedésére, annak szállítójárműre történő 
rakodására, valamint szellőztető átrakodására.

A rakodógarattal szerelt változat alkalmas a szemestermény 
szállító járműről történő közvetlen vagonba, silóba vagy 
emeletes tárolóba való rakodására.
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09. ALKATRÉSZ, SZERVIZ, GARANCIA INFORMÁCIÓK

Termékeink garanciális javítását Magyarországon teljes mértékben magunk látjuk el. 
Külföldi értékesítés esetén a szerviztevékenységet és az alkatrészellátást a viszonteladóink 
végzik el. Alkatrészellátásunk folyamatos, rugalmas. A minőség és a megbízhatóság mellett 
kiemelten fontosnak tartjuk a vállalt határidők pontos betartását. Az alkatrészek bármikor 
átvehetők, vagy megrendelhető a szállításuk a telephelyünkről vagy a viszonteladóinknál. 

Nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az ügyfél kerüljön a középpontba. 
Ön biztos lehet benne, hogy az Optigép és értékesítő hálózata szükség esetén gyorsan 
cselekedni fog. 
 
A garancia, melyet a viszonteladójánál való bejelentéssel érvényesíthet, a kopóalkatrészek 
kivételével a gép minden egységére kiterjed.

Optigép Gépgyártó és 
Kereskedelmi Kft.

5630 Békés, Vésztői út 1/1. 

46°47’23.9”N 21°09’11.7”E 

optigep@optigep.hu 

+36 66 411 833 
 
www.optigep.hu
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24 órás szerviz

Napi 24 órás elérhetőség

Átfogó szaktanácsadás szakembereinktől

Személyes ügyféltanácsadás

Eredeti alkatrészek, melyek mindig azonnal hozzáférhetők.

Helyszíni szerviz

Kereskedők részére szakmai oktatás
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