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Spetsialiseerituses peitub jõud!
Zuidberg on oma tegevusala üks edukamaid 
ettevõtteid (peresisese juhtimisega) ning 
olnud tegev ülemaailmselt alates 1982. aastast. Kõik 
tootmistsükli osad, sh toote arendus, tootmine ise, 
müük ning müügijärgse tegevusega seotu, on 
koondatud ühte kohta, mis omakorda on 
võimaldanud teadmiste ning tehnilise järelkontrolli 
kõige efektiivsemat ära kasutamist. Tänu 
vastastikusele koostööle ettevõtte eri harude vahel 
on lõpptoote kvaliteet märkimisväärne iseenesest. 
Zuidberg´i tooted ei vasta mitte ainult rangetele 
kvaliteedinõuetele, vaid täpselt ka tarbijate 
nõudmistele. Zuidberg on üks spetsialiseeritumaid 
tootmisettevõtteid põllumajandussektoris ning tänu 
täisautomatiseeritud tootmisprotsessile on kvaliteet 
alati tagatud. Uudsuslikkus, kombineerituna 
kaasaegse arvuti poolt juhitud tootmishoonega, on 
andnud meile konkurentsieelise turul.  

Buitenveld 5
8307 DE ENS, The Netherlands
T 0031 (0)527 253 550
F 0031 (0)527 253 037
info@zuidberg.nl
www.zuidberg.com

Maaletooja:

Vahendaja:

Turvalisus kõigile.
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Juba üks liiklusõnnetuse ohvriks 
langenud isik on liiga palju!

Reguleeritavad külgtõkked ning 
vastassuundades pöördumise 
võimalus (tõkete murdumise 
vastu)

Võimalik ühendada nii 3-
punkti rippsüsteemi kui ka 
haakekolmnurgaga*

Vali allasõidutõke Multifunktsionaalne 1000 1600

Toote number 1303808 1303762 1303805

Laius (mm) 2150 to 3000 2150 to 3000

Kaal (kg) 310 985 (sh 850 
esiraskus)

2150 to 3000  
1540 (sh 1400 

esiraskus)

Reguleeritavad külgtõkked ning vastassuundades 
pöördumise võimalus
Külgeehitatud veokonks standardvarustuse osana

Seadusega ette nähtud laia veose märgise olemasolu

Saadaval eri värvides (standardvärv on must)

LED-ääretuled

Võimalik lisada hoiukast/tööriistakast nii 
tööriistade jaoks kui ka mootorsae toestuseks

Tugijalad (haakekolmnurgaga ühendamiseks)

Turvalisus kõigile.

Allasõidutõke parandab nii nähtavust kui ka traktori enda 
märgatavust, piirates ka kahjustuste hulka õnnetusse sattumise 
korral. 

Igaüks meist saab anda panuse (põllumajandusliku) liiklusohutuse suurendamisse 
ning liiklusõnnetuste arvu vähendamisse. Mitte ainult turvalisemalt sõites, vaid ka 
masinaid ohutumaks muutes. Juba üks liiklusõnnetuse ohvriks langenud isik on 
liiga palju ning seetõttu peaks meie kõigi meeltes olema soov parandada avalikku 
arusaama põllumajanduslikust liikluskultuurist.

*Lisatav vaid versioonile “Multifunktsionaalne”

**ette nähtud logo on pakutud/üleslaetud korrektselt

Võimalik lisada hoiukast/
tööriistakast nii tööriistade 
jaoks kui ka mootorsae 
toestuseks*

Multifunktsionaalne allasõidutõke Allasõidutõke 1000 ja 1600

Saadaval eri värvides 
(standardvärv on 
must)

Seadusega ette 
nähtud laia veose 
märgise olemasolu

Võimalus lisada 
personaalne logo (ka 
hilisemalt) **

LED-ääretuled

Tõkkeraua postidTugijalad 
(haakekolmnurgaga 
ühendamiseks)

Külgeehitatud veokonks 
standardvarustuse 
osana

Võimalus lisada personaalne logo (ka hilisemalt) 

Võimalik ühendada nii 3-punkti rippsüsteemi kui 

ka haakekolmnurgaga

VALIKUD

Tõkkeraua postid



Isegi üks liiklusõnnetuse ohvriks 
langenud isik on liiga palju!

Reguleeritavad külgtõkked ning 
vastassuundades pöördumise 
võimalus (tõkete murdumise 
vastu)

Võimalik ühendada nii 3-
punkti rippsüsteemi kui ka 
haakekolmnurgaga*

Vali allasõidutõke Multifunktsionaalne 1000 1600

Toote number 1303808 1303762 1303805

Laius (mm) 2150 to 3000 2150 to 3000

Kaal (kg) 310 985 (sh 850 
esiraskus)

2150 to 3000 
1540 (sh 1400 

esiraskus)

Reguleeritavad külgtõkked ning vastassuundades 
pöördumise võimalus
Külgeehitatud veokonks standardvarustuse osana

Seadusega ette nähtud laia veose märgise olemasolu

Saadaval eri värvides (standardvärv on must)

LED-ääretuled

Võimalik lisada hoiukast/tööriistakast nii 
tööriistade jaoks kui ka mootorsae toestuseks

Tugijalad (haakekolmnurgaga ühendamiseks)

Turvalisus kõigile.

Allasõidutõke parandab nii nähtavust kui ka traktori enda 
märgatavust, piirates ka kahjustuste hulka õnnetusse sattumise 
korral. 

Igaüks meist saab anda panuse (põllumajandusliku) liiklusohutuse suurendamisse 
ning liiklusõnnetuste arvu vähendamisse. Mitte ainult turvalisemalt sõites, vaid ka 
masinaid ohutumaks muutes. Juba üks liiklusõnnetuse ohvriks langenud isik on 
liiga palju ning seetõttu peaks meie kõigi meeltes olema soov parandada avalikku 
arusaama põllumajanduslikust liikluskultuurist.

*Lisatav vaid versioonile “Multifunktsionaalne”

**ette nähtud logo on pakutud/üleslaetud korrektselt

Võimalik lisada hoiukast/
tööriistakast nii tööriistade 
jaoks kui ka mootorsae 
toestuseks*

Multifunktsionaalne allasõidutõke Allasõidutõke 1000 ja 1600

Saadaval eri värvides 
(standardvärv on 
must)

Seadusega ette 
nähtud laia veose 
märgise olemasolu

Võimalus lisada 
personaalne logo (ka 
hilisemalt) **

LED-ääretuled

Tõkkeraua postidTugijalad 
(haakekolmnurgaga 
ühendamiseks)

Külgeehitatud veokonks 
standardvarustuse 
osana

Võimalus lisada personaalne logo (ka hilisemalt) 

Võimalik ühendada nii 3-punkti rippsüsteemi kui 

ka haakekolmnurgaga

VALIKUD

Tõkkeraua postid
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Spetsialiseerumises peitub jõud!
Zuidberg on oma tegevusala üks edukamaid 
ettevõtteid (peresisese juhtimisega) ning 
olnud tegev ülemaailmselt alates 1982. aastast. Kõik 
tootmistsükli osad, sh toote arendus, tootmine ise, 
müük ning müügijärgse tegevusega seotu, on 
koondatud ühte kohta, mis omakorda on 
võimaldanud teadmiste ning tehnilise järelkontrolli 
kõige efektiivsemat ära kasutamist. Tänu 
vastastikusele koostööle ettevõtte eri harude vahel 
on lõpptoote kvaliteet märkimisväärne iseenesest. 
Zuidberg´i tooted ei vasta mitte ainult rangetele 
kvaliteedinõuetele, vaid täpselt ka tarbijate 
nõudmistele. Zuidberg on üks spetsialiseeritumaid 
tootmisettevõtteid põllumajandussektoris ning tänu 
täisautomatiseeritud tootmisprotsessile on kvaliteet 
alati tagatud. Uudsuslikkus, kombineerituna 
kaasaegse arvuti poolt juhitud tootmishoonega, on 
andnud meile konkurentsieelise turul.  
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