
•	 Gwarancja	jakości	polskiej	grupy	producenckiej,	która	zatrudnia	w	Polsce	ponad	
600	specjalistów

•	 Wieloletnie	doświadczenie	i	kompetencje	konstruktorów	maszyn	i	żurawi	Waryński

•	 Stworzone	z	użytkownikami	–	polskimi	Zakładami	Usług	Leśnych	–	testy	konstrukcji	
w	 naturalnych	 warunkach	 pracy,	 poparte	 współpracą	 z	 polskimi	 uczelniami	
i	 instytutami	 badawczymi	 –	 tworzymy	 niezawodne	 maszyny	 dla	 polskiego	
użytkownika.

•	 Doświadczenie	 zakładów	Waryński	w	produkcji	 hydrauliki	 -	 układy	 hydrauliczne	
opierają	się	w	większości	na	sprawdzonych	rozwiązaniach	naszej	produkcji

•	 Polska	produkcja	–	łatwy	dostęp	do	części	zamiennych

•	 Profesjonalny	samochód	serwisowy	-	szybkie	rozwiązywanie	problemów,	z którymi	
na	co	dzień	borykają	się	nasi	klienci.

SIŁA Z NATURY	 to	 było	 nasze	motto	 przewodnie	 w	 projektowaniu	 przyczep,	
ponieważ	powstawały	one	w	naturalnych	warunkach	pracy.

WARYIŃSKI ORIGIN SP. Z 0.0.
ul.	Traugutta	52,	08-430	Żelechów
NIP:	826-000-14-37	
REGON:	7100332513	
KRS:	0000052495

NIEZAWODNE 
PRZYCZEPY LEŚNE 
WARYŃSKI TO:

Przyczepy  leśne

Co wyróżnia przyczepy leśne Waryński ?

HYDROAKUMULATOR 
– chroni układ  
w przypadku przeciążenia

OSIEM RZĘDÓW KŁONIC 
– zapewnia bardziej ekonomiczne 
wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

UKRYTE PRZEWODY
– ukryte ułożenie przewodów hydraulicznych 
oraz dodatkowe osłony gwarantują wysoką 
niezawodność żurawia podczas pracy w lesie.

DUŻY MONOLITYCZNY ZBIORNIK
– utrzymuje optymalną temperaturę 
w układzie bez konieczności 
stosowania chłodnicy, oraz zwiększa 
sztywność konstrukcji.

PAKIET NOCNY
– reflektor LED na żurawiu oraz 
odblaski na kłonicach znacznie 
poprawiają komfort pracy po zmroku.

Podpory typu FLAP DOWN
– szeroki rozstaw podpór 
zwiększa stabilność przyczepy 
nawet bez ładunku.

www.warynski-maszyny-lesne.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY KRAJOWEJ
tel.:	+48	25	75	41	220
tel.	kom.:	+48	698	503	752,	501	307	769
e-mail:	handel@warynski.org



PRZYCZEPY LEŚNE WARYŃSKI 10 TON 12 TON 14 TON

WYMIARY

Długość całkowita bez przedłużki 
6200 mm

bez wysuniętej 
przedłużki 

6600 mm

z wysuniętą 
przedłużką

7500 mm

bez przedłużki 
6200 mm

bez wysuniętej 
przedłużki

6640 mm

z wysuniętą 
przedłużką

7450 mm

bez przedłużki
6300 mm

bez wysuniętej 
przedłużki
6630 m

z wysuniętą 
przedłużką

7550 mm

Szerokość 2110 mm 2380 mm 2530 mm

Wysokość (żuraw złożony) 2950 mm
do podstawy żurawia  

1195 mm
do końca kłonic 
2300 mm

3300 mm
do podstawy żurawia 

1250 mm
do końca kłonic 
2350 mm

3400 mm
do podstawy żurawia 

1350 mm
do końca kłonic 
2500 mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE 
PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ

Długość: bez przedłużki 
3600 mm

bez wysuniętej 
przedłużki 

3750 mm

z wysuniętą 
przedłużką

4650 mm

bez przedłużki 
3900 mm

bez wysuniętej 
przedłużki 

4100 mm

z wysuniętą 
przedłużką

4900 mm

bez przedłużki 
3900 mm

bez wysuniętej 
przedłużki 

4100 mm

z wysuniętą 
przedłużką 

5100 mm

Przekrój poprzeczny 2,2 m2 szerokość 
1856 mm

wysokość
 1450 mm

2,5 m2 szerokość 
1980 mm

wysokość
1520 mm

2,8 m2 szerokość
1980 mm

wysokość
1620 mm

Pojemność przestrzeni ładunkowej przyczepy bez wysuniętej przedłużki 
8,25 m3

z wysuniętą przedłużką
10,25 m3

bez wysuniętej przedłużki
10,25 m3

z wysuniętą przedłużką
12,25 m3

bez wysuniętej przedłużki 
11,48 m3

z wysuniętą przedłużką
14,28 m3

PARAMETRY UŻYTKOWE

Dopuszczalna ładowność konstrukcyjna 10000 kg 12000 kg 14000 kg

Masa własna przyczepy (z żurawiem) 3200 kg 3680 kg 4000 kg

Dopuszczalna masa całkowita (z żurawiem) 14000 kg 16630 kg 19000 kg

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika  75 KM 90 KM 120 KM

Dopuszczalna prędkość konstrukcyjna 25 (40)* km/h 25 (40)* km/h  25 (40)* km/h

Masa ładowacza 800 kg 950 kg 1000 kg

Masa chwytaka i rotatora pojemność chwytaka 0,21 m3  82+20 kg pojemność chwytaka 0,21m3  110+20 kg pojemność chwytaka 0,26 m3  110+20 kg

Kąt skrętu dyszla (strona lewa/strona prawa)  40°/40° 40°/40° 40°/40°

ŻURAW

Wysięg maksymalny 6700 mm 7200 mm 7500 mm

Kąt obrotu ładowacza (strona lewa/strona prawa) 190°/190° 190°/190° 190°/190°

Kąt obrotu rotatora nieograniczony nieograniczony nieograniczony

Maksymalne rozwarcie szczęk chwytaka pojemność chwytaka 0,21 m3  1370 mm pojemność chwytaka 0,21 m3  1530 mm pojemność chwytaka 0,26 m3  1530 mm

Minimalna średnica chwytania chwytak 0,21 m3  85 mm chwytak 0,21 m3  100 mm chwytak 0,26 m3  100 mm

CENTRALNY UKŁAD 
HYDRAULICZNY

Minimalne zapotrzebowanie oleju hydraulicznego 80 l  100 l  100 l

Minimalna wydajność pompy hydraulicznej ciągnika 40 l/m 40 l/m 40 l/m

Maksymalne ciśnienie w układzie hydraulicznym 18/25** MPa 18/25** MPa 18/25** MPa

POZOSTAŁE 
INFORMACJE

Napięcie w instalacji elektrycznej 12/24 V 12/24 V 12/24 V

Rozstaw kół 1300 mm 1340 mm 1340 mm

Koła 400/60/15,5 500/50/17 550/60/22,5

Dopuszczalne obciążenie pionowe zaczepu 2000 kg 2100 kg 2500 kg

Wznios oka dyszla 450 mm 500 mm 500 mm

Prześwit minimalny 400 mm 600 mm 600 mm

Wznios powierzchni ładowania 740 mm 825 mm 825 mm

*Dopuszczalna prędkość maksymalna bez obciążenia      ** Ciśnienie dla pompy tłoczkowej






