
Podnośnik teleskopowy Taurulift T 204 H,
idealny do wykorzystania w sektorze
rolniczym, zostaI/ wybrany do wykonywania
prac na fermie drobiu w Polsce.

AUSA 
Raport Pracy nr 10

Taurulift T 204 H

Początek
Rafal/ Grodziski jest wl/aścicielem fermy drobiu
w miejscowości Góra, zlokalizowanej w powiecie
inowrocl/awskim w Polsce. Do wykonywania
prac w swoim gospodarstwie Pan Grodziski
szuka odpowiedniej maszyny, która byl/aby w
stanie realizować zadania związane z zal/adunkiem
i rozl/adunkiem i która jednocześnie mial/aby na
tyle niewielkie rozmiary, aby móc pracować w
ograniczonej przestrzeni kurnika.

To wl/aśnie na targach rolniczych „Green Agro
Show” Pan Rafal/ po raz pierwszy zobaczyl/
podnośnik teleskopowy Taurulift T 204 H firmy
AUSA. Dzięki istnieniu szeroko rozwiniętej 
sieci dystrybucyjnej AUSA w Polsce Pan
Grodziski z l/atwością skontaktowal/ się z
dystrybutorem  w swoim rejonie i po
przetestowaniu pojazdu i zweryfikowaniu jego
zaawansowanych możliwości, postanowil/ go
kupić. 

Wykonanie zadań
Gl/ównym zadaniem l/adowarki Taurulift T 204 H jest przeniesienie i zal/adunek obornika kurzego z kurnika na przyczepy po
okresie inkubacji jaj. Poza pracami zal/adunkowymi i rozl/adunkowymi Pan Grodziski wykorzystuje również maszynę Taurulift T 204 H
do mieszania ziarna - kolejnego zadania wykonywanego w jego gospodarstwie.

Komercyjne rozwiązanie firmy AUSA
Dzięki swej kompaktowej budowie i mocnej konstrukcji, Taurulift T 204 H
zostanie idealnie wykorzystany do szerokiego wachlarza prac na fermie
drobiu Pana Grodziskiego. Jego niewielkie rozmiary pozwolą na swobodną
pracę w ograniczonych przestrzeniach kurników. Klient docenia również
moc maszyny i jej możliwości zal/adunkowe. Doskonal/a sterownośc
pol/ączona z redukcją kol/a skrętu przy napędzie 4x4 pozwala na
bezproblemowe przemieszczanie się maszyny. Fakt, że kabina pojazdu
znajduje się w jego przedniej części, zapewnia operatorowi wyjątkowo
wysoki wspól/czynnik widoczności. Dodatkowym atutem jest
wielofunkcyjność maszyny, która dzięki zastosowaniu systemu szybkiego
zaczepiania Multi-Tach ma możliwość doczepienia dowolnego osprzetu
stosowanego w mini-l/adowarkach.

Wymienione atuty, między innymi, przyczynil/y się do ciepl/ego przyjęcia
podnośnika Taurulift T 204 H firmy AUSA w krajach Europy Pól/nocnej.
Olbrzymi sukces maszyny dotyczy w szczególności sektora rolniczego,
gl/ównie dlatego, że w porównaniu z innymi maszynami tego typu oferuje
identyczne moż liwości i lepsze wl/asciwości manewrowe w niższej
cenie.
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Opinia 
klienta
Rafal/ Grodziski, wl/aściciel fermy drobiu potwierdza, iż
wybral/ tę maszynę ze względu na jej niewielkie
rozmiary, niezwykle zdolności manewrowe, wyjątkowo
wysoki wspól/czynnik widoczności oraz stabilność.

Opisując wyjątkową stabilność maszyny Pan Rafal/

stwierdza: „stabilność podnośnika jest cechą
szczególnie ważną w sytuacji jednoczesnego

zaladunku ciężkich material/ów i pracy w ciasnych przestrzeniach”. Jak zapewnia: „jest to niewątpliwa
zaleta podnosnika teleskopowego T 204 H w porównaniu z innymi mal/ymi, wielofunkcjonalnymi
l/adowarkami”.
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Taurulift T 204 H to kompaktowy, terenowy podnośnik
teleskopowy z wysięgnikiem, odchylaną kabiną i
napędem hydrostatycznym, wyposażony w najnowszy
silnik Kubota o mocy 50 CV z homologacj̧ (EPA 4-
zwojowy). Maksymalny udźwig maszyny dochodzi do
2000 kg przy wysokości podnoszenia do 4,2 metra (najwyższej na rynku w swojej kategorii). Dzięki swoim wl/aściwościom
terenowym i wysokiemu podwoziu (340 mm) jest przystosowany do pokonywania przy pel/nym obcią żeniu pochyleń
sięgających 45%.

Zarówno jego rozmiary jak i male kolo skrę tu umożliwiają nieprzerwaną pracę w ciasnych lub trudno dostępnych
przestrzeniach (kabina ma szerokość 1,6 m i niecal/e 2 m wysokości).

Maszyna ta l/ączy najlepsze cechy wózka widl/owego AUSA i l/adowarki teleskopowej. Zaleta pierwszego jest ergonomia,
masywność, zwartość, przygotowanie terenowe, system intuicyjnej kontroli pojazdu, bezpieczeństwo operacyjne i ul/atwiony
dostęp do mechanizmów silnika podczas robót konserwacyjnych dzięki wyposażeniu w otwieraną ku przodowi kabinę.
Wysięgnik teleskopowy natomiast wyróżnia się funkcjonalnością zmiennego zasiegu widel/ oraz redukcją kol/a skrętu przy
napędzie 4x4 dzięki zastosowaniu sterowania oraz napędu 4x4x4.

Taurulift T 204 H:
najwyższa I/adowność i
doskonaI/e wI/aściwości
manewrowe
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