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Pred vami je zbirni katalog izdelkov, ki jih lahko najdete v ponudbi
podjetja Svet strojev d. o. o.. Da bi vam čim bolje približali in predstavili
našo ponudbo, smo izdelke razdelili v kategorije, s pomočjo katerih
boste v našem prodajnem programu zagotovo našli tiste, ki vam bodo
v pomoč pri izvajanju vaše dejavnosti.
Veseli nas in ponosni smo, da lahko s tem katalogom predstavimo in
ponudimo artikle, ki, vsak v svoji kategoriji, predstavljajo samo izbrane
in najboljše znamke – vsaka izmed njih je tehnično izdelana na način,
da zahteva najnižjo mero vzdrževanja, najvišjo stopnjo učinkovitosti
ter uporabniku omogoča nemoteno delo in daje zagotovilo, da bo z
uporabo naših artiklov zadovoljen, delo pa bo opravljeno v skladu s
pričakovanji in zahtevami.
Katalog je oblikovan tako, da lahko želeni artikel najdete v barvno
označenih kategorijah, le-te pa vključujejo blagovne znamke, ki jih
nudimo oziroma zastopamo. Za vse znamke vam lahko ponudimo tudi
rezervne dele ter seveda servis.
Ker vemo, da je vaš čas dragocen, lahko katalog, ki je pred vami, najdete
tudi v digitalni obliki na naši spletni strani www.svet-strojev.com.
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1. DROBLJENJE IN SEJANJE
1.1 Rubble Master

V naši ponudbi najdete rotacijske drobilce, sita in transportne trakove priznanega avstrijskega proizvajalca
Rubble Master. Znamka je sinonim za kvaliteto in zanesljivost, njihovi proizvodi so v uporabi v vseh delih sveta
ter omogočajo visoko učinkovitost ob optimalnih stroških.

1.1.1 Rotacijski drobilci
Prodajni program zajema drobilce različnih velikosti in kapacitete drobljenja od 80 t/h do 350 t/h, teže od 12
000 kg do 35 200 kg. Drobilec, primeren za opravljanje vaše dejavnosti, lahko po želji opremite tudi z različnimi
dodatki, kot so sejalne glave, magnetni trakovi in ostala dodatna oprema.

Drobilec RM 90GO!

Drobilec RM 120GO!

1.1.2 Sita

V ponudbi proizvajalca Rubble Master so tudi sita oz. sejalnice, dvo- ali tri nivojske, za različne namene sejanja
oz. uporabe. Odlikuje jih zanesljivo delovanje in so v kombinaciji z drobilci Rubble Master idealna rešitev za
vašo dejavnost.

Sejalnica RM TS3500

Sejalnica RM MSC8500

1.1.3 Transportni trakovi

Za optimalno opravljanje vaše dejavnosti vam
iz programa proizvajalca Rubble Master lahko
ponudimo tudi transportne trakove, višine 9.295
mm ter 10.050 mm, z dolžino traku 20 m in 24
m.

Transportni trak RM MTS 2010
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1. DROBLJENJE IN SEJANJE
1.2 Terex® Finlay

Terex® Finlay je proizvajalec čeljustnih, rotacijskih ter konusnih drobilcev, njihov prodajni program pa vključuje
tudi različna sita oz. sejalnice ter transportne trakove. Terex® Finlay spada med vodilne proizvajalce drobilne
tehnike na svetu, njihovi proizvodi pa so poznani po kvalitetni izdelavi in trpežnosti. Izbirate lahko tudi med
drobilci z možnostjo kombiniranega napajanja oz. pogona (Dual Power).

1.2.1 Čeljustni in konusni drobilci
Paleta čeljustnih drobilcev Terex® Finlay je sestavljena iz strojev teže od 28 000 kg do 79 450 kg, različnih
pogonskih moči in zmogljivosti, konusni drobilci proizvajalca Terex® Finlay pa so na razpolago v razponu teže
od 33 350 kg do 64 820 kg.

Čeljustni drobilec
Terex® Finlay J-960

Konusni drobilec C-1554

1.2.2 Sita

V prodajnem programu proizvajalca Terex® Finlay najdete nagibna sita, visoko zmogljiva mrežna sita, visoko
zmogljiva sita ter horizontalna sita. Ponudimo vam lahko dvo-, tri- in štiri- nivojska sita, teže od 18 300 kg do
48 000 kg. Sita so, odvisno od modela, opremljena s Caterpillar ali Deutz motorjem, moč motorja se giblje od
49 kW do 151 kW.

Sejalnica Terex® Finlay 863

Sejalnica Terex® Finlay 683

1.2.3 Transportni trakovi

Kot dopolnitev ponudbe za separacije in
kamnolome lahko iz programa Terex® Finlay
izberete tudi transportne trakove, teže od 11 300
kg naprej in dolžine med 20 m in 30 m.

Transportni trak Terex® Finlay TC-100
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2. Asfalt
2.1 Asfaltne baze

Ponudimo vam lahko asfaltne baze proizvajalca AMMANN, in sicer so v ponudbi tako mobilne kot stacionarne
asfaltne baze, z zmogljivostjo proizvodnje od 90 t/h do 400 t/h ter različnimi volumni mešalnika. Z asfaltnimi
bazami AMMANN boste zadovoljili vse potrebe po izdelavi asfaltnih zmesi ter si zagotovili nemoteno in
zanesljivo proizvodnjo, ob minimalnih stroških vzdrževanja.

Mobilna asfaltna baza ABM 90-140
EASYBATCH

Asfaltna baza ABA 100-340
UNIBATCH

2.2 Dopolnilni proizvodi asfaltnih baz

Vse, kar potrebujete za nemoteno proizvodnjo asfaltnih zmesi, od priprave do skladiščenja materiala. Na voljo
so mobilni drobilci, separatorji, naprave za proizvodnjo bitumenske emulzije serije EMULTEK z zmogljivostjo
od 4 t/h do 15 t/h, topilci bitumna, grelci bitumna ter električno ogrevani zalogovniki bitumna.

Proizvajalec bitumenske emulzije EMULTEK 4

Topilec bitumna HEATTEK
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2. Asfalt
2.3 Vibracijski valjarji in finišerji

Za potrebe vgrajevanja asfaltnih zmesi vam lahko ponudimo valjarje različnih izvedb, in sicer ročno vodene,
tandemske in pnevmatske ter finišerje delovnih širin od 1.200 mm do 4.900 mm, teže od 5 200 kg do 17
500 kg.

Ročno vodeni valjar ARW65

Tandemski valjar ARX 90

Finišer AMMANN AFW 700

2.4 Kuhalniki za zalivne mase
Kombinirani kuhalniki proizvajalca Nadler Straßentechnik za pripravo mas za zalivanje asfaltnih razpok,
volumna od 20 litrov do 700 litrov.   Ponudimo vam lahko kombinirane kuhalnike enostavnejše izvedbe, prav
tako pa so v prodajnem programu kuhalniki večjih zmogljivosti, namenjeni izvajanju del v večjem obsegu,
zasnovani kot priključno vozilo.

Kombinirani kuhalnik KK50                                                                

Kuhalnik 500L

2.5 Sanacija površin
Oprema proizvajalca Nadler Straßentechnik za pripravo asfaltnih površin pred izvajanjem sanacij. Ponudimo
vam lahko kompresorje – izpihovalce vročega zraka, kompresorje za robnike, rezalnike za asfalt ter sušilnike
površin. V prodajnem programu lahko izbirate med artikli, ki bodo zadovoljili vaše zahteve in potrebe,
odlikujeta pa jih zanesljiva zasnova ter preprosta uporaba.

Kompresor Mini z vročim zrakom
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Rezalnik asfalta

3. Beton
3.1 Betonarne
Betonarne proizvajalca AMMANN, namenjene proizvodnji betona, z zmogljivostjo od 60 m³/h do 190 m³/h.
Prostornine mešalnikov se gibljejo od 1000 litrov pa vse do 45 000 litrov – v ponudbi lahko tako najdete
idealno rešitev za vaše zahteve, določeni modeli betonarn pa imajo modularno zasnovo, kar pomeni, da jo
lahko v skladu z vašimi potrebami nadgrajujete v času obratovanja.

Betonarna CC 60 ELBA

Betonarna CBS 105-150 S/T B ELBA

3.2 Mešalniki betona
Proizvodnja betona zahteva tudi različno dodatno opremo
betonarn – naš prodajni program zajema mešalnike betona
različnih kapacitet in izvedb.
Prodajni program vsebuje planetarne mešalnike, single-shaft
mešalnike, twin-shaft mešalnike ter laboratorijske mešalnike,
katerih kapaciteta  zbranega svežega betona  se giblje od 60
l do  4.5 m³.

TWIN-SHIFT mešalnik betona

3.3 Mobilni mešalniki betona
V kolikor potrebujete zanesljiv stroj za pripravo betonskih zmesi neposredno na gradbišču oz. delovišču, vam
lahko ponudimo mobilne mešalnike betona znamke CARMIX. Mobilni mešalniki betona so kvalitetno izdelani
in premišljeno zasnovani, njihova možnost samostojnega nakladanja pa poenostavi delo neposredno na
terenu. Opcijsko je mobilne mešalnike betona možno opremiti z ustreznimi tehtnicami, glede na potrebe
pa lahko izbirate med različnimi modeli in njihovimi zmogljivostmi, vsem pa sta skupni kvaliteta izdelave ter
optimalni stroški uporabe in vzdrževanja.

Mobilni mešalnik betona
Carmix 3500TC

Mobilni mešalnik betona
Carmix 5.5XL
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4. Zemeljska dela
4.1 Bagerji
Bagerji proizvajalca Kaiser so sinonim za kvaliteto ter
nemoteno izvajanje del na zahtevnejših terenih. Bagerji
Kaiser predstavljajo najboljšo rešitev s široko paleto
prilagoditev. Možnost izbire med modeli S2, S10, S12
4x4 in S12 Allroad je zagotovilo, da boste našli ustrezen
delovni pripomoček, ki bo izpolnil vse vaše zahteve.
Kaiser S10

4.2 Valjarji in nabijalna tehnika
Iz programa valjarjev in nabijalne tehnike za zemeljska dela vam lahko ponudimo vibracijska nabijala teže
od 28 kg do 83 kg, vibracijske plošče teže od 54 kg do 715 kg, valjarje  delovne širine od 1.680 mm do
2.130 mm in teže od 4 030 kg do 21 930 kg ter različne nabijalne priključke in Rammax valjarje za jarke
proizvajalca AMMANN.

Vibracijsko nabijalo ATR 68
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Vibracijska plošča
APH 6020

Valjar AMMANN ASC 70

5. Letno vzdrževanje
5.1 Čiščenje javnih površin
Za učinkovito čiščenje cest in javnih površin lahko pri nas dobite pometalne stroje proizvajalca Schmidt. Iz
proizvodnega programa lahko izbirate med pometalnimi stroji serij Swingo ter Cleango, ponujamo pa tudi
električni pometalni stroj eSwingo. Pometalni stroji imajo kapaciteto med 2,0 m³ in 4,0 m³.

Schmidt Swingo 200

Schmidt Cleango 500

Iz kategorije strojev za čiščenje cest in javnih površin imamo v ponudbi proizvajalca Schmidt modele Senior
2000 ter serijo MSH, seveda pa vam lahko ponudimo tudi večja vozila iz serij SK 500, SK 600, Street King
660 ter SK 700 in nadgradnje iz serij SK 350 in SK 370.

Schmidt SK 700                                                                            

Schmidt SK 350    

Stroji za pranje prometnih površin proizvajalca
Schmidt, serija CityJet, modela CityJet 6000 ter
CityJet 3030, so namenjeni pranju prometnih površin
s pomočjo visokega tlaka. S svojimi dimenzijami so
primerni tako za mestna središča kot površine izven
strnjenih naselij.

Schmidt CityJet 3030 SW
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5. Letno vzdrževanje
5.1 Čiščenje javnih površin
Na razpolago so tudi različni priključki za čiščenje, kot so krtače proizvajalcev AS Baugeräte, Dücker, Kinshofer
ter Schmidt.

Schmidt WASA 300+                                                              

Krtača Kinshofer                                                    

AS Baugeräte FKM Vario 3000                                                                         

Pripomoček za čiščenje tunelov
Dücker TWA 18                                                                         

5.2 Vakumski električni
sesalni stroj
Vakumski električni sesalni stroj Future-E je
namenjen čiščenju javnih površin in infrastrukture,
predvsem v mestnih središčih in strnjenih naseljih,
saj ne povzroča hrupa in emisij. Njegova enostavna
uporaba in domišljena možnost praznenja posode
za odpad omogočata delo z minimalnim naporom,
čas delovanja pa je optimizirano usklajen s časom
polnjenja baterij.

Vakumski sesalni stroj Future-E
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5. Letno vzdrževanje
5.3 Mulčerji in ostali priključki
Mulčerji ter ostali priključki proizvajalca Dücker, za montažo na traktor ali večnamensko vozilo. Izbirate lahko
med različnimi kombinacijami ali namenskimi orodji. V paleti produktov boste našli primerne priključke tako
za traktorje kot za večnamenska vozila, z možnostjo priključitve na sprednji ali zadnji del nosilnega vozila.

Mulčer Dücker UNA 500                                                                          

Mulčer Dücker MK 25

5.4 Kosilnice
V ponudbi imamo kosilnice proizvajalcev Brielmaier ter Aebi. Kosilnice so namenjene delu tudi na
najzahtevnejših terenih oz. brežinah z velikim naklonom. Upravljanje je, odvisno od izbranega modela,
omogočeno kot ročno ali opcijsko z daljinskim upravljalnikom. Na razpolago so tudi električne kosilnice
proizvajalca AEBI, serije EC, modela EC 130 in EC 170.

Kosilnica Brielmaier                                                        

Kosilnica AEBI CC110
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6. Zimsko vzdrževanje
6.1 Snežni plug
Kot zastopnik več blagovnih znamk vam lahko ponudimo snežne pluge Schmidt, Kahlbacher in Hilltip,
različnih delovnih širin in tež, namenjenih izvedbi del tako na javnih poteh kot regionalnih cestah, avtocestah
ter letališčih. Ponudimo vam lahko snežne pluge z montažo na večnamenska vozila, tovornjake, traktorje in
tudi manjša poltovorna vozila.

Primeri različnih snežnih plugov

6.2 Snežne freze
Kot priključke, namenjene izvajanju zimske službe, vam ponujamo tudi snežne freze proizvajalcev Kahlbacher
in Schmidt. Snežne freze iz našega prodajnega programa so namenjene tako priključitvi na večnamenska
vozila kot tovornjake in traktorje, na razpolago pa so tudi snežne freze kot samostojno vozilo. Izbirate lahko
med različnimi kapacitetami ter načinom pogona – kot priključek ali s samostojnim pogonskim sklopom.

Primeri različnih snežnih frez
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6. Zimsko vzdrževanje
6.3 Posipalci
Za popolno opremljenost za potrebe izvajanja zimske službe imamo v ponudbi posipalce proizvajalcev
Schmidt, Kahlbacher, Hilltip ter Küpper Weisser. Na razpolago so posipalci različnih širin, z možnostjo
montaže na večnamenska vozila, tovornjake, traktorje in tudi manjša poltovorna vozila. Posipalci so na izbiro
v velikosti od 0,5 m³ do 12 m³. Odvisno od potreb lahko izbirate med običajnimi ali samonakladalnimi
posipalci, ki omogočajo izvedbo suhega posipa ali kombinacijo suhega in mokrega posipavanja, opcijsko
pa lahko izbirate možnost nastavitve količine posipavanja iz kabine z različnimi moduli ter v odvisnosti od
gibanja vozila.

Primeri različnih posipalcev
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7. Večnamenska vozila
7.1 Večnamenski transporterji
Iz koncerna ASH – Aebi Schmidt vam lahko na podlagi vaših želja in zahtev ponudimo transporterje znamke
Aebi, in sicer serije MT, TP ter VT. Pester nabor modelov omogoča izbiro ustrezne nadgradnje, možno pa jih
je opremiti z različnimi priključki, s čimer postanejo transporterji multifunkcijska vozila, namenjena širokemu
krogu uporabe. Moderni motorji, ki ustrezajo najstrožjim emisijskim merilom, nezahtevno vzdrževanje,
kvaliteta izdelave, široka izbira dodatne opreme ter nizka poraba goriva so zagotovilo za vaše zadovoljstvo
ter nemoteno izvajanje del.

Aebi TP 420

Aebi MT 750

Aebi VT 450

Aebi TP 410

7.2 Večnamenski traktorji
Aebijeva serija TT s svojimi modeli TT 206, TT 211, TT 241 ter TT 281 predstavlja večnamenske traktorje,
s katerimi lahko ob ustrezni opremljenosti s priključki izvajate različna dela, tako na področju vzdrževanja
javnih površin, infrastrukture kot v kmetijstvu. S svojo kvaliteto, udobjem za upravljavca ter nizkimi stroški
obratovanja je serija TT idealna rešitev za marsikatero opravilo.

Aebi TT 211
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Aebi TT 281

8. Vreme
8.1 Vremenske postaje
Vremenske postaje proizvajalcev Boschung Mechatronic ter Schmidt, ki so namenjene spremljanju in
analiziranju pridobljenih vremenskih podatkov, z njihovo pomočjo pa optimiziramo izvajanje zimske službe in
imamo ažuren vpogled v stanje razmer na voziščih.

Primer vremenske postaje

8.2 Merilci slanosti
Merilci slanosti, ki s svojo natančnostjo delovanja omogočajo ločljivost merjenja ±0,1 g/m², pri točnosti
meritve ±0,5 g/m² in ±0,1 °C. Merilci opcijsko omogočajo spremljanje GPS lokacije izvedbe meritve ter
prenos podatkov na strežnik, kar olajša spremljanje in analizo pridobljenih informacij.

Merilec slanosti - RDA meter
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9. Priključki
9.1 AS Baugeräte
Nemški proizvajalec AS Baugeräte ima v svojem proizvodnem programu različne priključke in orodja za
večnamenska in tovorna vozila, delovne stroje ter traktorje. Iz palete artiklov vam lahko ponudimo freze za
bankine, freze za asfalt, freze za obcestne robove, izravnalne deske, stroj za urejanje bankin, na razpolago
pa so tudi različni kesoni – prekucniki ter pogonske gredi.

Stroj za urejanje bankin
AS Baugeräte BA 150

Freza za bankine
Freza za asfalt AS Baugeräte
AS Baugeräte BF 1000S                            
ASF 500/100 MF

9.2 Hans Habbig Maschinenbau
Podjetje Hans Habbig Maschinenbau je proizvajalec škarij za rezanje vej ter drevja. Priključki omogočajo
rezanje dreves in vej različnih premerov, njihova namestitev pa je možna na različne delovne stroje.

Schnitt-Griffy HS 960 SE   

Schnitt-Griffy HS 650

9.3 Optimas
Podjetje Optimas izdeluje različne namenske stroje in priključke. Tako lahko v njihovi ponudbi najdete stroje
za pomoč pri tlakovanju, stroj za pomoč pri polaganju betonskih robnikov, različne izravnalne deske, sisteme
za opaženje, eden izmed najbolj prepoznavnih artiklov pa je priključek, namenjen urejanju bankin, z opcijo
montaže na nakladalec ali drugo ustrezno delovno vozilo oz. delovni stroj. Kapaciteta priključka je 1 m³,
širina lopate je 2,6 m, teža priključka pa 690 kg.

Optimas Finliner                                                                         
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Optimas Type H99

9. Priključki
9.4 Kinshofer
Različni priključki za stroje teže od 0,8 t do 80 t, proizvajalca Kinshofer. Na voljo so različni grabeži, priponke
ter dodatki, kot so mobilne škarje, vrtljive škarje, rezalci za tire, svedri, vrtalniki, čistilniki in krtače, stroji za
postavljanje pragov, vilice in širok nabor drugih pripomočkov.
Nekaj primerov iz nabora artiklov:

Večnamenski grabeži                                       

Brusilniki

Zemeljski vrtalniki in svedri

NOX priponke in dodatki                                       

Vilice

Grabeži za kamenje

Grabež za tire in pragove                               

Pin to Pin

Grabeži za les
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