
TOPTURN X55 

Samojezdna przerzucarka do kompostu 

WSTĘP 

TOPTURN jest jedną z najpowszechniej 

używanych przerzucarek pryzm kompostowych na 

świecie. Nowy model X55 jeszcze bardziej 

wzmacnia pozycję firmy Komptech w tym 

segmencie. Zainspirowana przez naszych klientów 

ta trzecia generacja TOPTURNów oferuje 

najwyższe osiągi łącząc je z pełnym komfortem i 

łatwością obsługi. Silnik o mocy 242 kW spełnia 

najnowsze normy w zakresie emisji spalin (Tier 

4f/EU Stage IV), a nowy system chłodzenia 

utrzymuje całość w odpowiedniej temperaturze, 

nawet pod maksymalnym obciążeniem i przy 

wysokiej temperaturze zewnętrznej. Pozostałe 

zalety to większa, bardziej komfortowa kabina, 

nowy automatyczny napęd dla relaksującej pracy i 

hydraulicznie otwierane klapy dla szybkiej i łatwej 

obsługi serwisowej. 

 

 

Zalety: 

 bęben przerzucający o wielkich wymiarach dla 

wysokiej wydajności zapewnia pełne 

przerzucanie pryzm, 

 masz ciągle wybór podwozia: kołowe lub 

gąsienicowe 

 komfortowa kabina oferuje Ci więcej miejsca i 

intuicyjne sterowniki, 

 łatwy dostęp do punktów wymagających obsługi 

technicznej zapewniają wmontowane schodki i 

zintegrowane  w maszynie podesty serwisowe, 

 szeroki zakres zastosowań obejmuje: 

kompostowanie odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych, osadów z oczyszczalni 

ścieków, skażonej ziemi i mieszanie rud. 

www.komptech.com    www.agrex-eco.pl 

             



 

 
Koła lub gąsienice 

Na podłożu asfaltowym lub 
betonowym podwozie kołowe 
efektownie pokazuje swoje zalety. 
Optymalna trakcja, szybkie 
manewry i wysoki komfort jazdy, to 
przekonujące argumenty dla 
podwozia kołowego. Podwozie 
gąsienicowe z kolei idealnie 
sprawdza się w nierównym terenie. 
Siła napędowa jest skutecznie 
przekazywana na mechanizm jazdy, 
otwarta konstrukcja ułatwia 
konserwację. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Każda sytuacja pod kontrolą 
Dla bardziej komfortowej pracy 
zapewniono: więcej miejsca dla 
operatora, automatyczną i 
wysokowydajną klimatyzację oraz 
fotel na amortyzatorach. Nowy 
system sterowania z kolorowym 
wyświetlaczem umożliwia intuicyjne 
sterowanie maszyną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prosta konserwacja 

Za naciśnięciem przycisku pokrywy 
boczne przekształcają się w 
przestronne platformy serwisowe. 
Po wejściu po schodkach, 
zapewniają one bezpieczny i 
wygodny dostęp do wszystkich 
komponentów. Narzędzia robocze 
wału są bardzo trwałe i łatwo-
wymienne.  
 
 
 
 

TOPTURN X55 – Specyfikacja 

TOPTURN X55 

napęd 
silnik diesel: 
moc (kW/KM): 

 

wymiary podwozie kołowe 
transportowe (dł. x szer. x wys.): 
robocze (dł. x szer. x wys.): 
ciężar: 

wał przerzucający 
średnica: 
ilość obrotów: 
 

prędkość jazdy 

opcje: 
m.in.: 

 

wymiary pryzmy 
max szerokość: 
max wysokość: 

max przekrój: 

CAT C9 
242/330 

    

5457 x 2996 x 3284 mm 
4300 x 5350 x 4525 mm 

~16 000 kg 

1 200 mm 
0-195 min

-1 

 

0-4 km/h 

napęd hydrostatyczny z płynną 

regulacją prędkości 

5000 – 5300 mm (inne na życzenie) 

2500 mm 
7,8 m

2 
 

 

listwa zdzierająca 

instalacja do nawilżania pryzm 

wyrzut boczny 

dwa zakresy prędkości 

aktywne lemiesze zgarniające 

do 4 000 m
3
/h wydajność 

(zależna od materiału): 

Komptech GmbH 
Kühau 37 
A-8130 Frohnleiten 
[t] +43 3126 505 - 0 
[f] +43 3126 505 - 505 
[e] info@komptech.com 
[web] www.komptech.com 
 

Agrex-Eco Sp. z o.o. 
ul. Puławska 469 
02-844 Warszawa 
[t] +48 22 644 03 05  
[f] +48 22 649 08 51 
[e] info@agrex-eco.pl 
[web] www.agrex-eco.pl 
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