
Eenvoudige montage en demontage

Suurem haarduvus, 

väiksem erisurve pinnasele, 

mistahes oludes.

www.zuidbergtracks.com

Kergesti vahetatav
Paigaldamine ja eemaldamine on iseenesest lihtsad. Traktori või 

masina tavarehvide asendamine roomikute vastu ei nõua suuri 

lisamuudatusi masina juures ning on seetõttu küllaltki kiire tegevus. 

Traktori või masina algupärane kasutamisfunktsioon on seeläbi samuti 

tagatud.

Vahendaja:

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 +31 527 247 001
F +31 527 253 037
info@zuidbergtracks.nl
www.zuidbergtracks.com

Maaletooja:

No rights may be derived from the texts and images in this folder.

Typing and printing errors reserved.

C-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardse rehviga
• Bogie-Süsteem standardvarustusena
• Sobilik pea kõikidele tasase rehviäärisega kombainidele
• Saadaval on 2, 3 või ka 4 kanderoomikuga
• Saadaval on roomikuid kummilaiusega 61, 76 ja 92 cm
• Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)
• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

OC-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardse rehviga
• Bogie-Süsteem standardvarustusena
• Ühendatakse otse käändtelje külge
• Saadaval 3 kanderoomikuga

• Saadaval on roomikuid kummilaiusega 61, 76 ja 92 cm
• Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)
• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

E-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardse rehviga
• Bogie-Süsteem standardvarustusena
• Sobitub nii rummusisese mootoriga kui ka tasase rehviäärisega masinatele
• Saadaval 3 kanderoomikuga
• Saadaval on roomikuid kummilaiusega 61, 76 ja 92 cm
•

• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

F-raam
• Kitsas konstruktsioon vähendab kogu masina laiust
• Bogie-Süsteem standardvarustusena
• Saab sobitada rummusisese mootoriga traktoritele ja kombainidele
• Kinnitustoed võivad jääda masina külge kui roomikud on eemaldatud

•

Saadaval 2, 3 või ka 4 kanderoomikuga

Saadaval on roomikuid kummilaiusega 30, 40, 61, 76 ja 92 cm
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Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)

•



• Väiksem erisurve pinnasele

• Maksimaalne haarduvus tänu suuremale kontaktpinnale

• Suurem kande- ja veovõime

• Lihtsalt paigaldatav masina rataste asemele

• Lihtne paigaldada ja eemaldada

Suurenenud haarduvus tähendab ka suuremat enesekindlust
Roomiksüsteeme kasutades kasvab ka Teie masina veovõime, sest kontaktpind maapinnaga on palju suurem kui tavaliste pneumorehvide korral. 
Lisaks on kummist roomikutel hea isepuhastumisvõime ning seeläbi on optimaalne haardumine alati tagatud. Nelja roomikagregaadi kasutamine 
pakub maksimaalset haardumist, isegi pööramistel.

“Võimalik alati töötada, 
ka märgades tingimustes”

Võta kasutusele roomikud
The Zuidberg Tracks roomiksüsteemid pakuvad lihtsa võimaluse, 
kuidas oma traktor või kombain võimsamaks ning paidlikumaks 
roomiksõiduvahendiks muuta.

• Roomiksüsteemid võimaldavad sõita üle erisuguste pinnaste: märja 
ja kuiva, tasase ja künkliku. Saad teha tööd maatükil ka kõige 
ekstreemsemate ilmastikuolude korral.

• Madalama kandevõimega pinnaseid on võimalik paremini läbida, 
võimaldades seeläbi ka kasvuperioodi pikendada.

• Lisaks sellele rakendatakse väiksemat pinnasesurvet, mis 
omakorda tagab mulla struktuuride puutumatuse pikema aja 
vältel.

Vähendatud pinnasesurve tähendab 
paremat saagikust

Tõestatud Zuidberg´i kvaliteet 
Mehhaniseeritud lahendused põllumajanduses, aianduses ja 
metsanduses on välja töötatud, et parandada efektiivsust ning 
suurendada võimsust. Traktorid ja masinad on muutumas 
mõõtmetelt ja kaalult suuremaks kui eales varem. Kui maapind on 
märg, siis mõnikord ei ole masinatega võimalik üle maatüki sõita. 
Seda tehes on surve maapinnale suurem ning kannatavad ka 
mulla struktuurid. Kõrgkvaliteetsed ja testitud roomiksüsteemid 
Zuidberg´ilt pakuvad antud probleemile lahenduse.

Sõltuvalt Sinu traktori või kombaini raskusest ja sellest, milleks seda kasutatakse, saad valida erinevate roomiksüsteemide vahel. 
Iseliikuvad või järelveetavad niidukid ja teised põllumajandusmasinad on sobituvad roomiksüsteemidega Zuidberg Tracks´i poolt. On 
võimalik ka eritellimuse käigus endale sobiv roomikagregaat soetada.

“Mulla struktuur jääb puutumata”

Muld, millel külvad, istutad või mida harid, on 
kvaliteetsem, kuna suurem osa mullastruktuure jääb 
pea täielikult puutumata, seega on ka väiksem 
kõrvalmõju saagi kasvule, parandades seeläbi nii 
viimase kvaliteeti kui ka kvantiteeti. 

Tootevalik on lai



• Väiksem pinnasesurve

• Maksimaalne haarduvus tänu suurenenud kontaktpinnale

• Suurenenud kande- ja veovõime

• Asendatav standard rehvide vastu

• Kerge paigaldada ja eemaldada

Suurenenud haarduvus tähendab ka kasvanud enesekindlust
Roomiksüsteeme kasutades kasvab ka Sinu masina veovõime, sest kontaktpind maaga on palju suurem kui tavaliste õhkrehvide korral. Lisaks 
on kummist rööbastel isepuhastumisvõime ning seeläbi on optimaalne haardumine alati tagatud. Kõik neli roomikagregaati pakuvad täieliku 
haardumise maapinnaga, isegi pööramistel.

“Saad alati töötada ka 
märgades tingimustes”

Võta kasutusele roomikud
The Zuidberg Tracks roomiksüsteemid pakuvad lihtsa võimaluse, 
kuidas oma traktor või kombain võimsamaks ning paidlikumaks 
roomiksõiduvahendiks muuta.

• Roomiksüsteemid võimaldavad sõita üle erisuguste pinnaste: märja 
ja kuiva, tasase ja künkliku. Saad teha tööd maatükil ka kõige 
ekstreemsemate ilmastikuolude korral.

• Madalama kandevõimega pinnaseid on võimalik paremini läbida, 
võimaldades seeläbi ka kasvuperioodi pikendada.

• Lisaks sellele rakendatakse väiksemat pinnasesurvet, mis 
omakorda tagab mulla struktuuride puutumatuse pikema aja 
vältel.

Vähendatud pinnasesurve tähendab 
paremat saagikust

Tõestatud Zuidberg´i kvaliteet 
Mehhaniseeritud lahendused põllumajanduses, aianduses ja 
metsanduses on välja töötatud eesmärgiga parandada efektiivsust 
ning suurendada tootlikkust. Traktorid ja masinad on muutumas 
mõõtmetelt ja massilt suuremaks kui eales varem. Märja pinnase 
korral võib tekkida olukord, kus pneumorehvidega masinatega ei 
ole võimalik tööd teha. Lisakse sellele on pneumorehvi kasutamise 
korral üldine erisurve maapinnale suurem ja võib esineda oht 
kahjustada mulla struktuuri. Kõrgkvaliteetsed ja testitud 

roomiksüsteemid Zuidberg´ilt pakuvad antud probleemile 
lahenduse.

Sõltuvalt Sinu traktori või kombaini raskusest ja sellest, milleks seda kasutatakse, saad valida erinevate roomiksüsteemide vahel. 
Iseliikuvad või järelveetavad niidukid ja teised põllumajandusmasinad on sobituvad roomiksüsteemidega Zuidberg Tracks´i poolt. On 
võimalik ka eritellimuse käigus endale sobiv roomikagregaat soetada.

“Mulla struktuur jääb kahjustamata”

Muld, millel külvad, istutad või mida harid, on 
kvaliteetsem, kuna suurem osa mullastruktuure jääb 
pea täielikult puutumata, seega on ka väiksem 
kõrvalmõju saagi kasvule, parandades seeläbi nii 
viimase kvaliteeti kui ka kvantiteeti. 

Tootevalik on lai



• Väiksem pinnasesurve

• Maksimaalne haarduvus tänu suurenenud kontaktpinnale

• Suurenenud kande- ja veovõime

• Asendatav standard rehvide vastu

• Kerge paigaldada ja eemaldada

Suurenenud haarduvus tähendab ka kasvanud enesekindlust
Roomiksüsteeme kasutades kasvab ka Sinu masina veovõime, sest kontaktpind maaga on palju suurem kui tavaliste õhkrehvide korral. Lisaks 
on kummist rööbastel isepuhastumisvõime ning seeläbi on optimaalne haardumine alati tagatud. Kõik neli roomikagregaati pakuvad täieliku 
haardumise maapinnaga, isegi pööramistel.

“Saad alati töötada ka 
märgades tingimustes”

Võtke kasutusele roomikud
Zuidberg'i roomiksüsteemid pakuvad lihtsa võimaluse, kuidas 
oma traktor või kombain efektiivsemaks ning paindlikumaks 
roomiksõiduvahendiks muuta.

• Roomiksüsteemid võimaldavad sõita üle erisuguste pinnaste: märja 
ja kuiva, tasase ja künkliku. Saate põldu harida ka kõige 
ekstreemsemate ilmastikuolude korral.

• Madalama kandevõimega pinnaseid on võimalik paremini läbida, 
võimaldades seeläbi ka kasvuperioodi pikendada.

• Lisaks sellele rakendatakse väiksemat pinnasesurvet, mis 
omakorda tagab mulla struktuuride puutumatuse pikema aja 
vältel.

Vähendatud pinnasesurve tähendab 
paremat saagikust

Tõestatud Zuidberg´i kvaliteet 
Mehhaniseeritud lahendused põllumajanduses, aianduses ja 
metsanduses on välja töötatud, et parandada efektiivsust ning 
suurendada võimsust. Traktorid ja masinad on muutumas 
mõõtmetelt ja kaalult suuremaks kui eales varem. Kui maapind on 
märg, siis mõnikord ei ole masinatega võimalik üle maatüki sõita. 
Seda tehes on surve maapinnale suurem ning kannatavad ka 
mulla struktuurid. Kõrgkvaliteetsed ja testitud roomiksüsteemid 
Zuidberg´ilt pakuvad antud probleemile lahenduse.

Sõltuvalt Teie traktori või kombaini raskusest ja sellest, milleks seda kasutatakse, saad valida erinevate roomiksüsteemide vahel. 
Iseliikuvad või järelveetavad niidukid ja teised põllumajandusmasinad on samuti sobituvad Zuidberg'i roomiksüsteemidega. Lisaks on 
olemas võimalus ka eritellimuse käigus endale sobiv roomikagregaat soetada.

“Mulla struktuur jääb puutumata”

Muld, millel külvad, istutad või mida harid, on 
kvaliteetsem, kuna suurem osa mullastruktuure jääb 
pea täielikult puutumata, seega on ka väiksem 
kõrvalmõju saagi kasvule, parandades seeläbi nii 
viimase kvaliteeti kui ka kvantiteeti. 

Tootevalik on lai



Eenvoudige montage en demontage

Suurenenud haarduvus, 

väiksem surve pinnasele, 

mistahes oludes

www.zuidbergtracks.com

Lihtsasti paigaldatav
Paigaldamine ja eemaldamine on lihtsad. Traktori või masina rataste 

asendamine roomikute vastu ei nõua suuri lisamuudatusi masina juures 

ning on seetõttu küllaltki kiire tegevus. Traktori või masina algupärane 

kasutamisfunktsioon on seeläbi samuti tagatud.

Vahendaja:

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 +31 527 247 001
F +31 527 253 037
info@zuidbergtracks.nl
www.zuidbergtracks.com

Maaletooja:
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C-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardratastega
• Tugirullikute süsteem standardvarustusena
• Sobilik pea kõikidele tasase rattaflantsiga kombainidele
• Saadaval on 2, 3 või ka 4 tugirullikuga
• Saadaval on roomikuid lindi laiusega 61, 76 ja 92 cm
• Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)
• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

OC-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardratastega
• Tugirullikute süsteem standardvarustusena
• Ühendatakse otse ratta kinnitustasapinna külge
• Saadaval 3 tugirullikuga

• Saadaval on roomikuid lindi laiusega 61, 76 ja 92 cm
• Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)
• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

E-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardratastega
• Tugirullikute süsteem standardvarustusena
• Sobitub nii rummusisese mootoriga kui ka tasase rattaflantsiga masinatele
• Saadaval 3 tugirullikuga
•

•

• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

F-raam
• Kitsas konstruktsioon vähendab kogu masina laiust
• Tugirullikute süsteem standardvarustusena
• Saab sobitada rummusisese mootoriga traktoritele ja kombainidele
• Kinnitustoed võivad jääda masina külge kui roomikud on eemaldatud

•

Saadaval 2, 3 või ka 4 tugirullikuga

Saadaval on roomikuid lindi laiusega 30, 40, 61, 76 ja 92 cm
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Saadaval on roomikuid lindi laiusega 61, 76 ja 92 cm
Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)

•



Eenvoudige montage en demontage

Suurenenud haarduvus, 

väiksem surve pinnasele, 

mistahes oludes

www.zuidbergtracks.com

Kergesti vahetatav
Paigaldamine ja eemaldamine on iseenesest lihtsad. Traktori või 

masina tavarehvide asendamine roomikute vastu ei nõua suuri 

lisamuudatusi masina juures ning on seetõttu küllaltki kiire tegevus. 

Traktori või masina algupärane kasutamisfunktsioon on seeläbi samuti 

tagatud.

 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. 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 
arvutipõhise tootmisega, on andnud meile turul 
konkurentsieelise.  

Buitenveld 5
8307 DE  ENS, The Netherlands
T +31 527 247 001
F +31 527 253 037
info@zuidbergtracks.nl
www.zuidbergtracks.com

Maaletooja:

C-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardse rehviga
• Bogie-Süsteem standardvarustusena
• Sobilik pea kõikidele tasase rehviäärisega kombainidele
• Saadaval on 2, 3 või ka 4 kanderoomikuga
• Saadaval on roomikuid kummilaiusega 61, 76 ja 92 cm
• Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)
• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

OC-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardse rehviga
• Bogie-Süsteem standardvarustusena
• Ühendatakse otse käändtelje külge
• Saadaval 3 kanderoomikuga

• Saadaval on roomikuid kummilaiusega 61, 76 ja 92 cm
• Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)
• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

E-raam
• Võimalik kiiresti asendada standardse rehviga
• Bogie-Süsteem standardvarustusena
• Sobitub nii rummusisese mootoriga kui ka tasase rehviäärisega masinatele
• Saadaval 3 kanderoomikuga
• Saadaval on roomikuid kummilaiusega 61, 76 ja 92 cm
•

• Roomikuid on kerge eemaldada kahveltõstukite abil (raami sees on vastavad avad)

F-raam
• Kitsas konstruktsioon vähendab kogu masina laiust
• Bogie-Süsteem standardvarustusena
• Saab sobitada rummusisese mootoriga traktoritele ja kombainidele
• Kinnitustoed võivad jääda masina külge kui roomikud on eemaldatud

•

Saadaval 2, 3 või ka 4 kanderoomikuga

Saadaval on roomikuid kummilaiusega 30, 40, 61, 76 ja 92 cm

Saadaval ka mitmesugused kinnitustarvikud (sh erinevad vahetükid)

•
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