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Brecko Engineering je mlado podjetje, 
ustanovljeno leta 2016. 
S svojimi kakovostnimi in inovativnimi 
proizvodi želi prepričati prav vsakega 
kmetovalca.

Paleta naših izdelkov zajema izdelke 
za pripravo krme in sistemov garnitur 
indirektnega dognojevanja tal, ter ostale 
opreme cistern za gnojevko.



RAZMETOVALNIKI SILAŽE BReCKO

Razmetovalniki silaže Brecko omogočajo hiter in enakomeren raztros silaže po celotnem silosu.

• Veliko število razmetovalnih lopatic zagotavlja enakomeren raztros
• Kvalitetni vgrajeni materiali za dogo življenjsko dobo stroja
• Vse modele odlikuje zelo dobra konstrukcija, ki omogoča uporabo razmetovalnikov za 

različne širine traktorjev
• Razmetovalnik mora biti enak ali širši od koloteka pogonskega stroja, za hiter in enakomeren 

raztros silaže

MODEL S
• Namenjen za traktorje do 80 KS
• namenjen za raztros do 35m3 enkratne količine silaže
• možnost priklopa spredaj ali zadaj traktorja

Tehnični podatki:/Model RS S175 Classic RS S175 RS S215
Premer razmetovalnih valjev 1020 mm 1020 mm 1020 mm
Širina razmetovalnih valjev 1750 mm 1750 mm 2150 mm
Število razmetovalnih lopatic 26 26 30
Potrebna pogonska moč 40PS 40PS 50PS
Max število vrtljajev 540/1000 540/1000 540/1000
Zamik valjev  +/- Fiksni priklop 25° 25°
Masa 370 kg 430 kg 480 kg
Cena
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MODEL M
• - Namenjen za traktorje do 120 KS
• - namenjen za raztros do 60 m3 enkratne količine silaže
• - možnost priklopa spredaj ali zadaj traktorja

Tehnični podatki:/Model RS M215 RS M250
Premer razmetovalnih valjev 1200 mm 1200 mm
Širina razmetovalnih valjev 2150 mm 2500 mm
Število razmetovalnih lopatic 42 48
Potrebna pogonska moč 80 PS 100 PS
Max število vrtljajev 540/1000 540/1000
Zamik valjev  +/- 25° 25°
Masa 650 kg 700 kg
Cena

MODEL L
• Namenjen za traktorje do 150 KS
• namenjen za raztros do 80m3 enkratne količine silaže
• možnost priklopa spredaj ali zadaj traktorja
• namenjen profesionalni uporabi

MODEL  M215 hidro
• Namenjen za uporabo s pogonskimi stroji, kateri nimajo kardanskega izhoda
• namenjen za raztros do 60m3 enkratne količine silaže
• možnost priklopa spredaj, zadaj traktorja ali na dvoriščni traktor
• pogoj za dobro delovanje stroja je velik pretok olja pogonskega stroja.

Tehnični podatki:/Model RS L250 RS L280
Premer razmetovalnih valjev 1400 mm 1400 mm
Širina razmetovalnih valjev 2500 mm 2800 mm
Število razmetovalnih lopatic 56 62
Potrebna pogonska moč 120 PS 130 PS
Max število vrtljajev 540/1000 540/1000
Zamik valjev  +/- 25° 25°
Masa 950 kg 1050 kg
Cena 

Tehnični podatki:/Model RS M215 hidro
Premer razmetovalnih valjev 1200 mm
Širina razmetovalnih valjev 2150 mm
Število razmetovalnih lopatic 42
Potrebna pogonska moč 120 PS
POTREBNI PRETOK OLJA Min 120 l/min
Zamik valjev  +/- 25°
Masa 650 kg
Cena 
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Tehnični podatki/ Model HM L160 HM L180 HM L200 HM L220 HM L240
Delovna širina 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm
Višina odpiranja zajemalke 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Globina zajemalke 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Volumen zajemalke 1,4 m³ 1,6 m³ 1,8 m³ 2,0 m³ 2,2 m³
Premer cilindrov 2x110 mm 2x120 mm 2x120mm 4x110 mm 4x110 mm
Masa 800 kg 900 kg 1000 kg 1250 kg 1400 kg
Cena 

Tehnični podatki/ Model HM XL160 HM XL180 HM XL200 HM XL220 HM XL240
Delovna širina 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm 2400 mm
Višina odpiranja zajemalke 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm
Globina zajemalke 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
Volumen zajemalke 1,8 m³ 2,1 m³ 2,3 m³ 2,5 m³ 2,7 m³
Premer cilindrov 2x110 mm 2x120 mm 4x110mm 4x110 mm 4x110 mm
Masa 800 kg 900 kg 1000 kg 1250 kg 1400 kg
Cena

ODJEMALNIKI SILAŽE  HAMSTER

Odjemalniki silaže BReCKO HAMSTER ki imajo naslednje prednosti

• Vodotesno zaprta spodnja odjemalka, ki omogoča odvzem vseh vrst silaže, kot tudi sipkih 
tovorov ter tekočin

• Velika konstrukcijska togost odjemalnika, uporabljeni visokokakovostni materiali.
• Centralno vrtišče odjemalnika dodatno zaščiteno z mazalnimi pušami, ter sornikom iz 

visokokakovostnega jekla
• Vsa rezila na zgornji odjemalki iz 15mm Hardox materiala
• Velika prostornina odjemalnika
• Velika višina odpiranja (model XL 1300mm, to omogoča lahkotno manipuliranje z balami) 

glede na velikost celotnega odjemalnika.
• Velika pritisna sila hidravličnih cilindrov, kateri omogočajo gladek ter hiter rez
• Hitro odpiranje in zapiranje odjemalnika
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TLAČILNI VALJI  SILAŽE ROLLER

Tlačilni valj je namenjen tlačenju silaž tako travnih kot koruznih. Prednost tlačilnega valja je v tem, 
da pri tlačenju velika masa valja pritiska na zelo mali površini, kar zagotavlja dobro razmerje tlaka 
na pritisno površino mase, ki jo tlačimo. 

• Tlačilna rebra debeline 12mm
• Možnost polnjenja valja z mivko ali vodo, povečana teža valja
• Konstrukcija omogoča lahkotno manipuliranje s strojem med samim delovanjem

Tehnični podatki/ Model ROLLER 200 ROLLER 250 ROLLER 300
Premer valja 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Širina valja 2000 mm 2500 mm 3000 mm
Število tlačilnih reber 10 14 16
Volumen polnjenja 1,1 m³ 1,3 m³ 1.6 m³
Masa 1200 kg 1550 kg 1800 kg
Cena 
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• Slide spreader classic so enostavni razdeljevalni sistemi, ki z majhno lastno maso zanesljivo 
opravljajo svojo funkcijo

• Lastna enota za enakomerno razdeljevanje gnojevke BReCKO CUT, opemljena z 8 ali 10 
rezilnimi enotami, ki so iz visoko obrabnega materiala, kar omogoča dolgo življenjsko dobo 
rezil

• Največja prednost sistema je njegova konstrukcija, saj omogoča ekstremno hitro odpiranje 
sistema v delovni položaj, ter nazaj v transportni položaj

• Enostavno hidravlično opravljanje sistema
• Hitra hidravlična odzivnost sistema za lahkotno obračanje cisterne na robovih parcel ( en 

hidravlični par opravlja tri funkcije )

Tehnični podatki/ Model 7.5 classic 9.0 classic 12.0 classic 15.0 classic
Delovna širina 7,5 m 9 m 12 m 15m

Število razdeljevalnih cevk 24 ali 30 30 ali 36 40 50 ali 60

Premer cevi 38 mm 38 mm 38 mm 38mm
Število razdeljevalnih enot 1 1 1 2
Čas odpiranja/zapiranja sistema 12s/16s 12s/16s 12s/16s 15-20s
Potreben pretok olja 60 l/min 60 l/min 80 l/min 80l/min
Zaklep sistema ročno ročno Ročno ali hidravlično Ročno ali hidravlično
Masa 650 kg 700 kg 800 kg 1100

Cena 

SISTEMI ZA NIZEK IZPUST GNOJEVKE
SLIDE SPREADER CLASSIC (PROSTOVISEČE CEVKE)
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SLIDE SPREADER PROFI  (CEVI PRIPETE NA VZMETNO JEKLO S ČEVELJCI)

Razdeljevalni sistemi SLIDE SPREADER Profi so namenjeni profesionalni rabi

• -Lastna enota za enakomerno razdeljevanje gnojevke BReCKO CUT, opemljena z 8 ali 10 rezilnimi 
enotami, ki so iz visoko obrabnega materiala, kar omogoča dolgo življenjsko dobo rezil

• Velika konstrukcijska togost sistema, narejena iz kvalitetnih materialov
• Največja prednost sistema je njegova konstrukcija, saj omogoča ekstremno hitro odpiranje 

sistema v delovni položaj, ter nazaj v transportni položaj
• Enostavno hidravlično upravljanje sistema 
• Hitra hidravlična  odzivnost sistema za lahkotno obračanje cisterne na robovih parcel ( en 

hidravlični par opravlja tri funkcije ).
• Razdeljevalne cevke pripete na vzmetno jeklo, katero omogoča veliko upogibnost, kar 

omogoča veliko razgibanost obdelovanega terena, kljub večjim širinam sistema. 
• Velika pritisna sila vzmeti na obdelovano površino ( od 5 do 25 kg)
• Vzmetno jeklo ima tudi funkcijo konstantnega razmaka med razdeljevalnimi cevkami, kar 

omogoča spomladansko dognojevanje žit
• Na koncu vzmeti so rezalni čeveljci z rezili iz materiala HARDOX, kateri z svojo protiobrabno 

funkcijo materiala omogočajo dolgo življensko dobo rezila. Čeveljci imajo dve funkciji, kot 
prva je ta, da rezila na čevelcu zaradi pritiska vzmeti zarežejo kanal v zemljo, to pomeni da 
direktno dovedemo zrak ter gnojevko v koreninski sistem. Kot druga funkcija čeveljcev je ta, 
da skrbijo za dovod gnojevke izključno v predhodno zarezani kanal

Tehnični podatki/ Model 7.5 profi 9.0 profi 12.0 profi 15.0 profi
Delovna širina 7,5 m 9 m 12 m 15 m

Število razdeljevalnih cevk 30 36 48 60

Premer cevi 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Število razdeljevalnih enot 1 1 2 2
Čas odpiranja/zapiranja sistema 12s/16s 12s/16s 12s/16s 12s/16s
Potreben pretok olja 60 l/min 60 l/min 100 l/min 100 l/min
Zaklep sistema ročno ročno Ročno ali hidravlično Ročno ali hidravlično
Masa 700 kg 800 kg 1150 kg 1250 kg
Cena 
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MULTI SPREADER

Razdeljevalni sistemi Multi spreader so s sistemi, ki so namenjeni dognojevanju polj, saj nam 
omogočajo obdelavo polj, to pomeni, da lahko z tem sistemov direktno pognojimo neobdelano 
njivsko površino,  ter za to operacijo samo še posejemo. 
Način delovanja multi spreaderja je ta, da ralo ali disk najprej zareže v tla do globine 5cm, ter tako 
zemljo narahlja, v to zarezano površino pa se za njo dovede gnojevka, ki je dovedena v predhodno 
narejen kanal.

Oprema sistema:
• Rahljalne enote (rala ali disk) so gibljive, kar omogoča v delovnem položaju, tudi zavijanje vlečne 

enote, to pomeni da nismo omejeni samo na strogo ravno linijo obdelave
• Izpust  razdeljevalnih cevk, se v transportnem položaju avtomatsko zapre, kar preprečuje 

kapljanje gnojevke iz cevk med transportom
• Togo in robustno izdelana konstrukcija stroja
• Lastna enota za enakomerno razdeljevanje gnojevke BReCKO CUT, opremljena z 8 ali 10 rezilnimi 

enotami, ki so iz visoko obrabnega materiala, kar omogoča dolgo življenjsko dobo rezil.

Tehnični podatki/ Model 5.0 profi 6.0 profi
Delovna širina 5 m 6 m
Število razdeljevalnih cevk 20 24
Premer cevi 52 mm 52 mm
Število razdeljevalnih enot 1 1
Čas odpiranja/zapiranja sistema 20s/20s 20s/20s
Potreben pretok olja 80 l/min 80 l/min
Način rahljanja površine Ralo ali disk Ralo ali disk
Masa 1400 kg 1600 kg
Cena
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DODATNA OPREMA ZA CISTERNE TURBOPOLNILNIKI

• Turbopolnilniki služijo kot dodatna črpalka za pomoč pri črpanju z vakumsko črpalko. Deluje 
kot pretočna črpalka za črpanje goste gnojevke iz globin. 

• Za delovanje potrebuje dovolj velik pretok olja, večji kot je pretok, večja je učinkovitost 
turbopolnilnika.

• Modeli L, XL in XL profi so opremljeni z dvojno zaščito vdora gnojevke v izvorni hidravlični 
sistem 

• Vsi modeli so opremljeni z hitrim odpiranjem turbopolnilnika ob morebitni zamašitvi (4 
vijaki).

• Za pogon uporabljeni kvalitetni hidromotorji proizvajalcev M+S Hydraulic ter itlijanskega 
prizvajalca CASAPPA

Tehnični podatki/ Model M 250 L250 XL280 XL280 profi
Zmogljivost  2,5 m³/min 2,5 m³/min 3 m³/min 6 m³/min
Potreben pretok olja min. 80 l/min 80 l/min 100 l/min 120 l/min
Priklop 6˝ 6˝ 6˝ali 8˝ 6˝ali 8˝
Masa 40 kg 50 kg 55 kg 60 kg
Cena

TURBOPOLNILNIK

DODATNA OPREMA ZA CISTERNE
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RAZDELJEVALNIKI GNOJEVKE  BReCKO CUT

Razdeljevalniki gnojevke služijo razdeljevanju gnojevke v cevni sistem.

• V razdeljevalniku so rezila, katera sekljajo gnojevko, ter preprečujejo zamašitev razdeljevalnih 
cevi

• Rezalna telesa so iz visoko kvalitetnega proti obrabnega materiala, dolga življenjska doba
• Prostor za zbiranje trdih odpadkov(kamenje, les, železo)
• Odprtina za hitro odmašitev, v primeru zamašitve
• Opremljeni z dvojno zaščito vdora gnojevke v izvorni hidravlični sistem
• Za pogon uporabljeni kvalitetni hidromotorji proizvajalcev M+S Hydraulic

MODEL CLASSIC
Model classic namenjem za uporabo v sistemih, kjer je dovod v razdeljevalnik z vakumsko črpalko

Tehnični podatki/ Model 24MC 32MC 40 MC 24 LC
Zmogljivost  3 m³/min 3 m³/min 3,5 m³/min 4 m³/min

Potreben pretok olja min. 80 l/min 80 l/min 80 l/min 80 l/min

Priklop 4˝ 4˝ 5˝ali 6˝ 5˝ali 6˝
Število iztopnih cevk 12+12 16+16 20+20 12+12
Premer iztopnih cevk 38mm 38mm 38mm 52mm
Max. dovodni tlak 1,5bar 1,5bar 1,5bar 1,5bar
Masa 60 kg 60 kg 65 kg 60 kg
Cena 
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Tehnični podatki/ Model 24MP 26MP 32 MP 40 MP
Zmogljivost  3 m³/min 3 m³/min 3,5 m³/min 4 m³/min

Potreben pretok olja min. 80 l/min 80 l/min 80 l/min 80 l/min

Priklop 4˝ 4˝ 5˝ali 6˝ 5˝ali 6˝
Število iztopnih cevk 12+12 16+16 20+20 12+12
Premer iztopnih cevk 38mm 38mm 38mm 38mm
Max. dovodni tlak 5bar 5bar 5bar 5bar
Masa 60 kg 60 kg 65 kg 70 kg
Cena

MODEL PROFI

Model PROFI namenjem za uporabo v sistemih, kjer je dovod v razdeljevalnik  s pretočno črpalko
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PRETOČNE ČRPALKE BPM

BPMT

Uporabljamo jih lahko za:
• Prečrpavanje gnojevke
• Mešanje gnojevke
• Polnjenje cistern

Enostaven transport in postavitev črpalke v jamo.

Model
Dolžina 

[m]
D

 [mm]
H 

[m]
A

 [m]
B 

[m]
C 

[mm]
E 

[m]
L

[mm]
Masa 
[kg]

BPM 12 2 - 5 120 1,3 - 3,8 2,3 – 5,5 2,5 – 5,5 500 0,7 – 1.6 700 220

BPM 15 2 - 5 150 1,3 - 3,8 2,3 – 5,5 2,5 – 5,5 530 0,7 – 1,6 800 255

BPM 20 2 - 5 200 1,3 - 3,8 2,3 – 5,5 2,5 – 5,5 580 0,9 – 1,6 900 280

Izvedba s vgrajenim izhodom za mešanje gnojevke.
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KONTAKT:

BRECKO Engineering
Božidar Brečko s.p.

Tel: 00386 (0)31 872 788
Mail: info@brecko.eu
Jakob pri Šentjurju 8
3230 Šentjur pri Celju

Slovenija


