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ADAPTÉRY

PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ VHODNÉ PRO KOLOVÉ A SMYKOVÉ NAKLADAČE,
TRAKTORY A MANIPULÁTORY.

UCHYCENÍ: EURO, JCB, KOMATSU, AVANT (MULTIONE), GIANT, CATERPILLAR (CAT),
BOBCAT, MANITOU, LOCUST, MERLO, TAKEUCHI, MECALAC, DIECI, SCHMIDT,
UNC, CASE, JOHN DEERE, KMM, KRAMER, KUBOTA, LIEBHERR, VOLVO,
NEW HOLLAND, SCHAFFER, TUZ, WEIDEMANN A MNOHO DALŠÍCH.

PS SPRINT S.R.O.

PLATĚNICE 105
530 02 MORAVANY

TEL.: +420 775 529 294
ADAPTERY@PRODEJNAKLADACU.CZ
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Adaptér

Kód adaptéru

Ceny adaptérů uvedeny s uchycením Euro/bez uchycení, za změnu uchycení např. JCB, Komatsu, Avant
(Multione), Giant, Caterpillar(CAT), Bobcat, Manitou, Locust, Merlo, Takeuchi, Mecalac, Dieci, Schmidt,
UNC, - doplatek 2000 - 6000,- bez DPH
Pro ověření dostupnosti uchycení na Váš stroj nás neváhejte kontaktovat
Adaptéry možno upravit dle potřeb a požadavků zákazníka
Veškeré ceny uvedeny bez DPH
Chyby v tisku a dokumentu vyhrazeny

00-01

ROZDRUŽOVAČ 2V1

Ideální zařízení na rozdružování balíků slámy a senáže na vzdálenost 1 – 8 m. Upínací zařízení nese také vidle na balíky s možností doplnění
o automatické rychlospojky, díky čemu je zařízení velmi efektivní a jeho obsluha je velmi snadná. Zařízení rovněž obsahuje uchycení z více
stran, díky kterému lze nastavit směr rozdružování do všech potřebných směrů. Zařízení je možné použít na čelní nakladače, kolové nakladače,
teleskopická zařízení, ale i na zadní závěsy traktorů. Díky svým vlastnostem se zařízení perfektně hodí do průjezdných chlévů, stájí, slepičáren
nebo i k podestýlání jahod a podobně.
•
•
•
•
•
•
•
•

Plně hydraulický pohon
Masivní konstrukce – ocel S355 pro dlouhou životnost
Pohodlná a zcela bezpečná manipulace – nevyžaduje žádnou další vnější obsluhu (u modelu s automatickými rychlospojkami)
Dva režimy – rozdružování a nastýlání
Nastýlání v rozsahu 1 – 8 m, který lze nastavit pomocí hydraulického potenciometru
Pomocí ventilu uzavírajícího průtok hydraulického oleje lze následně přepínat mezi samostatným rozvíjením nebo nastýláním
Balík se rozvinuje pomocí dvou řetězů
Šroubové upevnění úchytů umožňuje jejich rychlou výměnu bez řezání a svařování

Druh

00-02

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

KRMNÁ LOPATA SE ŠNEKEM

Multifunkční lopata určená pro dávkování krmiva přímo do žlabu. Díky uzavíratelné výpusti je vhodná také pro nakládku i přepravu. Čepele
z Reaxu 400 a břit z Hardoxu v kombinaci s kvalitním zpracováním celé lopaty poskytuje dlouhou životnost a schopnost pracovat i v těžkém
provozu.
•
Možnost volby pracovní šíře a strany výpusti
•
Průměr šneku 300 mm a čepele z Raexu 400
•
Tloušťka materiálu korpusu 5 mm a strany 8 mm z kvalitní oceli S355
•
Šroubové upevnění úchytů umožňuje jejich rychlou výměnu bez řezání a svařování

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Objem [m3]

Cena [Kč]*
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00-75

MÍCHACÍ LOPATA - ECONOMY

Míchačka je vhodná do míst s omezeným nebo žádným zdrojem energie. Jelikož lze materiál míchat na potřebném místě s minimální nutností
přepravy, dělá práci velmi efektivně. Pohon je řešen přes řetěz a ozubená kola. Kromě míchání betonu a malty, je možné míchačku použít
i pro zpracovávání krmných směsí. Verze mixéru ECONOMY - mix na beton pro běžné použití, není určen pro maximální zatížení. Spodní
hydraulická výpusť je poháněná zvlášť přes dvě rychlospojky - mixér lze jednoduše upravit na manuální otevírání spodní výpustě.
•
Celek vyroben z kvalitní oceli
o
Boky 6mm
o
Boky u mříže 12mm
o
Břit 16mm
o
Korpus 5mm
o
Šnek 14mm
o
Mříž 8mm
•
Šroubové uchycení - pro jednoduchou výměnu

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

00-89

Objem [m3]

Cena [Kč]*

MÍCHACÍ LOPATA AMR MINI

Mix na beton najde uplatnění na staveništi při výstavbě a renovaci povrchů vozovek, vodních a kanalizačních kanálů, betonování sloupku
apod.. Také je ideální k míchání jiných směsí. Doporučeno zejména pro pracoviště s omezenou nebo žádnou elektřinou. Materiál není nutno
míchat přímo na místě, ale je možné hotovou směs převézt a dávkovat na potřebnné místa díky výpusti ovládané přímo z nakladače. Rotor s
lopatkami je poháněn také hydraulicky z instalace ramene.
•
•
•
•
•
•
•

Verze pro mininakladače pohon je umístěn zcela z boční strany mixéru (dostatek prostoru pro uchycení)
Hydraulický pohon bez převodu na řetěz
Boční výpusť - ruční (v základní výbavě)
Kvalitní prášková barva zamezující korozi
Lopata je vybavena otevírací ochrannou mříží se zuby pro trhání pytlů
Masivní konstrukce, korpus vyroben z 5 mm silné oceli S355 pro vysokou odolnost
Opletené hadice pro tlak až 275 barů

Příplatková výbava

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Objem [m3]

Cena [Kč]*

Cena [Kč]*
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00-06

MÍCHACÍ LOPATA - ARKAN

Mix na beton najde uplatnění na staveništi při výstavbě a renovaci povrchů vozovek, vodních a kanalizačních kanálů, betonování sloupku
apod, Také je ideální k míchaní jiných směsí. Doporučeno zejména pro pracoviště s omezenou nebo žádnou elektřinou. Materiál není nutno
míchat přímo na místě, ale je možné hotovou směs převést a dávkovat na potřebné místa díky výpusti přímo ovládané přímo z nakladače.
Rotor s lopatkami je poháněn také hydraulicky z instalace ramene.

•
•

Model

Kvalitní prášková barva zamezující korozi
Spodní hydraulická výpusť ovládaná přes elektro ventil
Lopata je vybavena otevírací ochrannou mříží se zuby pro trhání pytlů
Masivní konstrukce, korpus vyroben z 6 mm silné oceli S355 pro vysokou odolnost
Vyměnitelné zesilující vložky o síle 3 mm v místech nejvíce vystavených oděru
Míchací šnek o průměru 600 mm, masivní hřídel o průměru 90 mm – vyměnitelné šroubované
Výměnné masivní ložisko, našroubované
Poháněn orbitálním hydraulickým motorem OMT a převod přes řetěz 20b1
se snadným přístupem pro mazání. Ozubená kola s tvrzenými zuby
Opletené hadice pro tlak až 275 barů
Nadstandard: Výpusťová roura, vložky z Hardoxu, šnek z Hardoxu, celá lopata z Hardoxu

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Objem [m3]

1070

Cena [Kč]*

Příplatková výbava

00-05

1060

•
•
•
•
•
•
•
•

Cena [Kč]*

MÍCHACÍ LOPATA - TORNADO

1200

Mix na beton TORNADO je profesionální zařízení, které je oproti standartní verzi uzpůsobeno pro nepřetržitý provoz v náročných podmínkách. Uplatnění také najde na staveništi při výstavbě a renovaci povrchů vozovek, vodních a kanalizačních kanálů, betonování sloupku,
či míchání jiných směsí. Zejména poté na místech s omezenou nebo žádnou dodávkou elektřiny. Materiál není nutno míchat přímo na místě,
ale je možné hotovou směs převést a dávkovat na potřebné místa díky spodní hydraulické výpusti přímo z kabiny stroje. Rotor s lopatkami
je poháněn rovněž hydraulicky z instalace ramene (dvě hydraulické rychlospojky).
Oproti klasické verzi získala lopata silnější hydromotor, vetší lopatky rotoru, ochranné vložky po celém vnitřním povrchu a větší břit
z Hardoxu. K výpusti také lze napojit vypouštěcí rouru pro dávkování na přesná místa. Tornádo je tak přídavným zařízením nejvyšší kvality určené
i do provozu s maximálním vytížením.
890
•
Spodní hydraulická výpusť ovládaná přes elektro ventil
•
Lopata je vybavena otevírací ochrannou mříží se zuby pro trhání pytlů
•
Masivní konstrukce, korpus vyroben z 6 mm silné oceli S355 pro vysokou odolnost
•
Vyměnitelné zesilující vložky o tloušťce 3 mm, po celé vnitřní ploše lopaty
•
Míchací šnek o průměru 700 mm a síle 12 mm, masivní hřídel o průměru 90 mm – vyměnitelné
•
Vyrovnávací ložiska s maznicemi
•
Poháněn orbitálním hydraulickým motorem OMT 800 cm3 s bezpečnostním pojistným ventilem,
převod řešen přes řetěz 20b1
s poměrem 1:4,3 a koly s tvrzenými zuby
•
Nadstandard: výpusťová roura, vložky z Hardoxu, šnek z Hardoxu, celá lopata z Hardoxu
•
Šroubové upevnění úchytů umožňuje rychlou výměnu bez řezání a svařování
1060
•
Oplétané hadice pro tlak až 275 barů
TORNADO - MAX

TORNADO
Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Šířka [mm]
Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Objem [m3]

Cena [Kč]*

Cena [Kč]*
Příplatková výbava (Tornado / MAX)

Cena [Kč]*
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00-08

KLEŠTĚ NA KULATÉ BALÍKY

Pomocí hydraulických kleští na balíky je možná manipulace a převážení balíků, aniž byste poškodili jejich fólii nebo síť. Jsou konstruovány tak,
aby byl tlak na balík ideálně rozložen. Odolná konstrukce a použití vysoce kvalitních materiálů umožní dlouhé a spolehlivé používání při práci
v terénu a pevná a přesná konstrukce kleští zajišťuje bezpečný transport nejen zabalených balíků.
•
•
•
•

Hadice s pevností 330 barů jako standard
Celek je vyroben z kvalitní oceli
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Hydraulický zámek pro zamezení vyklouznutí balíků z kleští

Pístnic [ks]

Rozpětí (min) [mm]

00-09

Rozpětí (max) [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

Uchycení

Cena [Kč]*

KLEŠTĚ NA HRANATÉ BALÍKY

Pomocí hydraulických kleští na balíky je možná manipulace a převážení balíků, aniž byste poškodili jejich fólii nebo síť, jelikož jsou
konstruovány tak, aby byl tlak na balík ideálně rozložen. Odolná konstrukce a použití vysoce kvalitních materiálů umožní dlouhé, spolehlivé a
bezpečné používání při práci v terénu. Toto zařízení lze použít pro obdélníkové i kulaté balíky.
•
•
•
•
•

Dvě hydraulické pístnice
Průměr trubek 90 mm
Hadice s pevností 330 barů jako standard
Celek je vyroben z kvalitní oceli
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok

Rozpětí (min) [mm]

Rozpětí (max) [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-11

RÁM NA NAPICHOVÁNÍ BALÍKŮ, SKLÁDACÍ - MECHANICKÝ

Zařízení je určeno pro efektivní manipulaci a přepravu jednoho či většího množství balíků najednou. Odolná konstrukce a použití vysoce kvalitních
materiálů zajišťuje dlouhé a spolehlivé používání i při práci v terénu. Horní vidle zvyšují stabilitu nákladu především při zatáčení a couvání.
Vidle lze také jednoduše složit, což umožňuje bezpečnou přepravu při přejezdech nebo jejich nenáročné uskladnění mimo sezónu. Vidle jsou
vhodné jak pro hranaté, tak pro kulaté typy balíků.
•
Celek je vyroben z kvalitní oceli
•
Stavitelné horní rameno a sklopný spodní díl
•
Pevný – přivařený úchyt

Výška (min) [mm]

00-12

Výška (max) [mm]

Hloubka[mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

NAPICHOVACÍ VIDLE NA HRANATÉ BALÍKY /SKLÁPĚCÍ/

Zařízení je určeno pro efektivní manipulaci a přepravu jednoho či většího množství balíků najednou. Odolná konstrukce a použití vysoce kvalitních
materiálů zajišťuje dlouhé a spolehlivé používání i při práci v terénu. Vidle lze také jednoduše složit, což umožňuje bezpečnou přepravu při
přejezdech a jejich nenáročné uskladnění mimo sezónu. Vidle jsou vhodné především pro hranaté balíky, ale lze je bez problémů použít i pro
ty kulaté.
•
Celek je vyroben z kvalitní oceli
•
Sklopná ramena pro přepravu většího množství balíků
•
Pevný, přivařený úchyt

Šířka [mm]

Výška [mm]

Výška (max)[mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-13

NAPICHOVACÍ VIDLE NA HRANATÉ BALÍKY /TELESKOPICKÉ/

Zařízení je určeno pro efektivní manipulaci a přepravu jednoho či většího množství balíků najednou. Odolná konstrukce a použití vysoce kvalitních
materiálů zajišťuje dlouhé a spolehlivé používání i při práci v terénu. Teleskopická ramena umožňují zvýšit opěrný rám a převážet tak větší
množství balíků najednou. Vidle jsou vhodné především pro hranaté balíky, ale lze je bez problémů použít i pro ty kulaté. Celek je vyroben
z kvalitní oceli s pevným uchycením.
•
•

Pevný – přivařený úchyt
Teleskopická ramena pro zvýšení kapacity

Šířka [mm]

00-14

Výška [mm]

Výška (max)[mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

VIDLE NA HNŮJ S PLNOU DESKOU

Vidle na hnůj jsou určeny především k nakládání, přepravě a vykládce hnoje. Rovněž je lze použít i pro manipulaci s balíky slámy, sena
a siláže. Vyplnění zadní stěny zabraňuje propadnutí materiálu a chrání tak upínací zařízení před zbytečným zanášením. Pevná a odolná
konstrukce společně s kovanými zuby zajišťuje bezpečné a dlouhodobé používání. Vidle najdou uplatnění jak na malých, tak i na velkých farmách
a zemědělských provozovnách.
•
•
•
•

Jednoduchý a spolehlivý design
Kované vyměnitelné zuby a špice s vysokou pevností a odolností
Celek je vyroben z kvalitní oceli S355
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Počet zubů [ks]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-15

VIDLE HYDRAULICKÉ (JEDNOPÍSTNICOVÉ)

Zařízení je určeno především pro manipulaci a převážení hnoje, avšak je možné ho použít i pro manipulaci s balíky slámy, sena a siláže.
Vyplněná zadní stěna zabraňuje propadnutí materiálu a chrání také upínací zařízení před zbytečným zanášením. Náklad je navíc možné zajistit
příklopným rámem s širokým úhlem otevření. Pevná a odolná konstrukce společně s kovanými zuby zajišťuje bezpečné a dlouhodobé používání. Vidle najdou uplatnění jak na malých, tak i na velkých farmách a zemědělských zařízeních.
•
Celek je vyroben z kvalitní oceli se zvýšenou pevností S355
•
Korpus o síle 4 mm, hlavní upevňovací prvky o síle 10 mm
•
Hydraulické hadice mají dvojitý ocelový oplet DN10 2SN s pevností až 330 bar
•
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
•
Vyměnitelné kované špice
•
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Počet zubů [ks]

00-16

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

VIDLE HYDRAULICKÉ – ECONOMY

Zařízení je určeno především pro manipulaci a převážení hnoje, avšak je možné ho použít i pro manipulaci s balíky slámy, sena a siláže.
Vyplněná zadní stěna zabraňuje propadnutí materiálu a chrání také upínací zařízení před zbytečným zanášením. Náklad je možné zajistit příklopným rámem s širokým úhlem otevření až 1250 mm, které je oproti jednopístnicové verzi osazen kovanými zuby. Dvě pístnice navíc zajišťují
rovnoměrnější rozložení přítlačné síly a spolehlivější uchopení nákladu. Hustě uložené hroty snižují možnost trousení siláže. Při uzavírání se
vidle pohybují po kruhové dráze, čímž zajišťují hladký průnik materiálem a není zapotřebí vysoký pracovní tlak. Zařízení určené pro běžné
použití na malých i velkých farmách.
•
•
•
•
•
•

Celek je vyroben z kvalitní oceli S355
Korpus o síle 4 mm, hlavní upevňovací prvky o síle 8 mm
Hydraulické hadice mají dvojitý ocelový oplet DN10 2SN s pevností až 330 bar
Výměnné kované zuby M28 x 1,5
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-17

VIDLE HYDRAULICKÉ XL

Zařízení je určeno především pro manipulaci a převážení hnoje, kukuřice a siláže, avšak je možné ho použít i pro manipulaci s balíky. Oproti
menší verzi dostalo zařízení nový design, díky kterému disponuje vyšší přepravní kapacitou až 1,72 m3 a silnějším příklopným ramenem
s širokým úhlem otevření až 1745 mm. Krokodýl XL používá vysoce kvalitní ocel, která se vyznačuje vysokou odolností a pevností. Hustě
uložené hroty snižují možnost trousení siláže. Při uzavírání se vidle pohybují po kruhové dráze, čímž zajišťují hladký průnik materiálem a není
zapotřebí vysoký pracovní tlak. Konstrukce uzpůsobena pro maximální objem.
•
Celek je vyroben z kvalitní oceli S355 o síle 10 mm
•
Hydraulické hadice mají dvojitý ocelový oplet DN10 2SN s pevností až 330 bar
•
Výměnné kované zuby M28 x 1,5
•
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
•
Možnost individuální výroby na přání zákazníka
•
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Objem [m3]

00-18

Hmotnost [kg]

Zuby nahoře / dole [Ks]

Cena [Kč]*

VIDLE HYDRAULICKÉ XXL

Zařízení je určeno především pro manipulaci a převážení hnoje, kukuřice a siláže, avšak je možné ho použít i pro manipulaci s balíky. Oproti
menší verzi XL disponuje ještě vyšší přepravní kapacitou až 2,4 m3 a silnějším příklopným ramenem s širokým úhlem otevření až 2068 mm.
Krokodýl XXL je vyroben z velmi kvalitní oceli, která se vyznačuje vysokou odolností a pevností, doplněnou o vyměnitelné kované zuby. Hustě
uložené hroty snižují možnost trousení siláže. Při uzavírání se vidle pohybují po kruhové dráze, čímž zajišťují hladký průnik materiálem. Proto
není zapotřebí vysoký pracovní tlak. Jedná se o největší a nejvýkonnější vidle ve své kategorii.
•
•
•
•
•

Celek je vyroben z kvalitní oceli S355 o síle 10 mm
Hydraulické hadice mají dvojitý ocelový oplet DN10 2SN s pevností až 330 bar
Výměnné kované zuby M28 x 1,5
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Zuby nahoře /
dole [Ks]

Cena [Kč]*
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00-19

LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM - ZUBY KOVANÉ

Zařízení je určeno především pro manipulaci a převážení hnoje, kukuřice a siláže. Kvalitní konstrukce zajišťuje hladké a dlouhodobé používání.
Čelist je navíc osazena kovanými zuby, které mají, oproti vypalovaným, možnost jednoduché výměny. Z lopaty lze také sundat bočnice, čímž
získáte další možnosti využití tohoto adaptéru.
•

Vnitřní, boční a hlavní vyztužení pístnic 10 mm
o
Korpus 5 mm ocel S355
o
Kované vyměnitelné špice
o
Hardox břit 150 × 15mm, odolná ocel
Hadice 2SN 330 barů
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Pevný – přivařený úchyt

•
•
•

Šířka [mm]

00-20

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM – ZUBY KOVANÉ XL

Zařízení je určeno především pro manipulaci a převážení hnoje, kukuřice a siláže. Oproti standardní verzi byl použit nový design jak lopaty, tak
i drapáku, což poskytuje vyšší přepravní kapacitu až 1,82 m3 a efektivnější práci. Při uzavírání se vidle pohybují po kruhové dráze, čímž zajišťují
hladký průnik materiálem. Proto není zapotřebí vysoký pracovní tlak. Lopata je také osazena břitem z Hardoxu a vyměnitelnými kovanými
zuby, které v kombinaci s kvalitním zpracováním a pevnou ocelí zaručují vysokou odolnost a dlouhou životnost.
•
•
•
•
•

Celek je vyroben z oceli S355, korpus o síle 5 mm s vyztužením o síle 10 mm
Vyměnitelné kované zuby a břit z Hardoxu
Lopatu je rovněž možné vybavit odnímatelnými bočnicemi
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Zubů [ks]

Cena [Kč]*
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00-21

LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM – ZUBY KOVANÉ XXL

Zařízení je určeno především pro manipulaci a převážení hnoje, kukuřice a siláže. Oproti standardní verzi byl použit nový design jak lopaty, tak
i drapáku, což poskytuje vyšší přepravní kapacitu, zde až 2,1 m3. Při uzavírání se vidle pohybují po kruhové dráze, čímž zajišťují hladký průnik
materiálem. Proto není zapotřebí vysoký pracovní tlak.
K výrobě byl použit vysoce kvalitní materiál, a v kombinaci s kovanými zuby a břitem z Hardoxu, zaručuje vysokou odolnost proti opotřebení,
poškození a dlouhou životnost. Lopata je tak nástroj nejvyšší kvality ve své kategorii.
•
•
•
•
•

Celek je vyroben z oceli S355, korpus o síle 5 mm s vyztužením o síle 10 mm
Vyměnitelné kované zuby a břit z Hardoxu
Rovněž možné vybavit lopatu odnímatelnými stranami
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

00-22

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM – ZUBY VYPALOVANÉ - PLOCHÉ

Lopata je určená pro manipulaci s hnojem, kmeny stromů či jiných volných materiálů, které by mohly z klasické lopaty vyklouznout, nebo jako
vykusovač siláže. Boky lopaty jsou navíc jednoduše odnímatelné a lze ji tedy lépe přizpůsobit přepravovanému nákladu. Zesílené vypalované
zuby a 2 pístnice zaručují stabilní a bezpečný úchop břemene. Výhodou je, že hlavní úchopové zuby jsou připevněny přímo k pístnici, a proto
jsou pro zajištění nákladu nejlepším řešením. Zúžený tvar lopaty pak usnadňuje plnění a vyprazdňování stroje.
•
•

•
•
•

Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok.
Celek je vyroben z oceli S355
o
Korpus o síle 4 mm
o
Strany lopaty o síle 8 mm
o
Odnímatelné boky o síle 6 mm
o
Vypalované zuby o síle 12 mm
Břit z Hardoxu
Hadice 2SN pro tlak až 330 barů.
Pevný – přivařený úchyt.

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-23

LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM – ZUBY VYPALOVANÉ – PLOCHÉ  
ZESÍLENÝ PŘIDRŽOVAČ!

Lopata je určena pro manipulaci s hnojem, kmeny stromů či jiných volných materiálů, které by mohly z klasické lopaty vyklouznout, nebo
jako vykusovač siláže. Boky lopaty jsou navíc jednoduše odnímatelné a lze ji tedy lépe přizpůsobit přepravovanému nákladu. Zesílené pístnice
a pevnější přidružovač poskytují pevný, rovnoměrný a bezpečný úchop jakéhokoliv materiálu. Zúžený tvar lopaty usnadňuje plnění a vyprazdňování stroje.
•
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
•
Celek je vyroben z oceli S355
o
Korpus o síle 4 mm
o
Strany lopaty o síle 8 mm
o
Odnímatelné boky o síle 6 mm
o
Vypalované zuby o síle 15 mm
•
Břit z Hardoxu
•
Hadice 2SN pro tlak až 330 barů

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

00-24

LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM – ZUBY VYPALOVANÉ – PLOCHÉ XL

Lopata je určená pro manipulaci s hnojem, kmeny stromů či jiných volných materiálů, které by mohly z klasické lopaty vyklouznout, nebo jako
vykusovač siláže. Oproti klasické verzi dosahuje kapacity až 1,95 m3 a má větší úhel rozevření. Boky lopaty jsou navíc jednoduše odnímatelné
a lze ji tedy lépe přizpůsobit přepravovanému nákladu. Zesílené vypalované zuby a 2 pístnice zaručují stabilní a bezpečný úchop břemene.
Výhodou je, že hlavní úchopové zuby jsou připevněny přímo k pístnici, a proto jsou pro zajištění nákladu nejlepším řešením. Zúžený tvar
lopaty pak usnadňuje plnění a vyprazdňování stroje.
•

•
•

Celek je vyroben z oceli S355
o
Korpus lopaty o síle 4 mm
o
strany lopaty o síle 10 mm
o
odnímatelné boky o síle 6 mm
o
vypalované zuby o síle 12 mm
Břit z Hardoxu
Hadice 2SN pro tlak až 330 barů

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-25

LOPATA S PŘIDRŽOVAČEM – ZUBY VYPALOVANÉ – PLOCHÉ XXL

Lopata je určena pro manipulaci s hnojem, kmeny stromů či jiných volných materiálů, které by mohly z klasické lopaty vyklouznout, nebo jako
vykusovač siláže. Oproti klasické verzi dosahuje kapacity až 2,15 m3 a má větší úhel rozevření. Boky lopaty jsou navíc jednoduše odnímatelné
a lze ji tedy lépe přizpůsobit přepravovanému nákladu. Zesílené vypalované zuby a 2 pístnice zaručují stabilní a bezpečný úchop břemene.
Výhodou je, že hlavní úchopové zuby jsou připevněny přímo k pístnici, a proto jsou pro zajištění nákladu nejlepším řešením.
•
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
•
Celek je vyroben z oceli S355
o
Korpus lopaty o síle 4 mm
o
strany lopaty o síle 10 mm
o
odnímatelné boky o síle 6 mm
o
vypalované zuby o síle 12 mm
•
Břit z Hardoxu
•
Hadice 2SN pro tlak až 330 barů

Šířka [mm]

Objem [m3]

00-26

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

LOPATA UNIVERZÁLNÍ

Lžíce je vhodná pro každodenní práci na farmě a drobným stavebním úpravám. Břit z Hardoxu, který s kvalitním zpracováním z ušlechtilé oceli
zajišťuje dlouhou životnost a vysokou odolnost proti poškození. Univerzální lopata pro víceúčelové použití. Určená pro nakládku, přepravu,
apod.. Není určena pro těžbu. Vhodná pro traktorové nakladače.
•
•
•
•
•
•

Celek je vyroben z oceli S355, korpus o síle 5 mm
Lopatu je možné přizpůsobit dle přání zákazníka
Pevný – přivařený úchyt
Výztuže 8mm za doplatek
Od šíře 1800mm výztuže v ceně
Břit Hardox

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-27

LOPATA VELKOOBJEMOVÁ

Lžíce je určena k manipulaci s lehkými materiály, jako je například štěpka, piliny, kůra, obilniny a jiné lehké materiály. Uplatnění nalezne
především při každodenní práci na farmě. Lžíci je možné doplnit i o břit z Hardoxu, který v kombinaci s kvalitní ocelí zaručuje dlouhou životnost
a vysokou odolnost proti poškození.
•
•
•
•
•
•

Celek je vyroben z oceli S355, korpus o síle 5 mm
Lopatu je možné přizpůsobit dle přání zákazníka
Pevný – přivařený úchyt
Výztuže 8mm za doplatek
Od šíře 1800mm výztuže v ceně
Břit Hardox 110x16mm - doplatek: 1400,- /m

Šířka [mm]

Objem [m3]

00-70

Hmotnost [kg]

Hloubka B [mm]

Výška H [mm]

Cena [Kč]*

LOPATA S BOČNÍM VÝKLOPEM

810

Lopata je vhodná do provozu s omezeným manipulačním prostorem, jako jsou například při silniční úpravy, stavby nebo v místech, kde se běžný nakladač/traktor-bagr neotočí. Je vhodná pro nakládání a manipulaci se sypkými materiály a zeminou. Není však vhodná pro rozrušování
tvrdých povrchů. Kromě hydraulicky ovládaného bočního výklopu je možné používat lžíci jako standardní s klasickým předním výklopem. Pro
tento účel je lopata vybavena bezpečnostní pojistkou, která brání samovolnému naklápění. Pečlivé zpracování a kvalitní materiály zaručují
vysokou bezpečnost a odolnost proti poškození. Proto se jedná o výborného pomocníka, který šetří čas i prostředky.
•
Celek vyroben z kvalitní oceli S355
•
Břit z Hardoxu v ceně
•
Možnost výroby lžíce dle individuálních potřeb a požadavků zákazníka
•
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

619
884
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00-29

LOPATA VELKOOBJEMOVÁ S VÝSTUŽÍ XL

Lžíce je určena k manipulaci s lehkými materiály, jako je například štěpka, piliny, kůra, obilniny a jiné lehké materiály. Uplatnění nalezne
především při každodenní práci na farmě. Lžíce je oproti standartní verzi provedena ze silnějšího materiálu a doplněna o břit z Hardoxu
a vnitřní výztuhy. Díky použití ušlechtilé oceli a kvalitnímu zpracování lze individuálně vyrobit lžíci s objemem až 20 m3.
•
•
•
•
•

Celek je vyroben z oceli S355 o síle 6 mm s výztuhami o síle 8 mm
Lopatu je možné přizpůsobit dle přání zákazníka
Pevný – přivařený úchyt
Výztuže
Břit Hardox

Šířka [mm]

Objem [m3]

00-30

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

LOPATA NAKLADAČOVÁ MAXI

Lopata je určena pro kolové nakladače, vyznačuje se velkým objemem a nosností. Špičková lžíce ve své kategorii. Lopata je určena do nepřetržitého provozu. ožno vyrobit lžíci na čepové uchycení, dle potřeb zákazníka. Nalezne své uplatnění v uhelných skladech, cementárnách apod.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lopatu je možné přizpůsobit dle přání zákazníka
Pevný – přivařený úchyt
Celek je vyroben z oceli S355
korpus 6 mm
boky 8 mm
vyztužení 10 mm
skluzny 20x100 mm
Hardox břit v ceně

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

B [mm]

H [mm]

Cena [Kč]*
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00-31

PROSÉVACÍ LŽÍCE  /KATROVACÍ/

Sběrná lžíce se převážně používá ke sběru a prosévání kamenů z pole, ale je možné ji použít i při činnostech souvisejících s nakládkou,
vykládkou a přepravou materiálů, jako je zemina, suť, kameny nebo zemědělská produkce (brambory, řepa, aj.).
•
•
•
•
•
•
•

Vypalované boky o síle 10 mm
Celek je vyroben z kvalitní oceli
Břit pro zvýšení odolnosti
Hardox zuby za doplatek 3100,- Kč *
Masivní konstrukce zajišťuje pohodlný a bezpečný provoz
Vzdálenost mezi tyčemi (prosev): 50 mm nebo 80 mm
Možnost výroby lžíce dle individuálních potřeb a požadavků zákazníka

na objednávku

Prosev 50 mm
Šířka [mm]

Objem [m3]

Prosev 80 mm

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

00-91

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

VIBRAČNÍ TŘÍDIČ

Vibrační dvousítný třídič s možností rozdělení až na 3 frakce. Snadná přeprava pomocí paletizačních vidlí. Učený pro třídění sypkých materiálů
zejména zeminy. Perfektní kombinace výkonu a mobility.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zařízení je poháněno 400V elektromotorem o výkonu 1,5kW. Napájení ze sítě nebo agregátu
Přepravní oka
Napínáky pro zafixovaní sít během přepravy
Prášková barva
Zařízení je vybaveno 2 sítovými deskami
Horní síto 50x50, spodní síto 16x16 (Na žádost zákazníka vybavíme zařízení prosevem dle přání.)
Každé patro se skládá ze 2 sít o rozměrech 1,00 x 1,40 m
Plocha prosévání 2,73 m2
Velmi snadná a rychlá výměna síta

Výkon:

• kámen 40 t / h - 22 m³ / h
• štěrk 45 t / h - 30 m³ / h

2060�

2060�

2680�

1560
3030�

Model

Šířka[mm]

Hloubka [mm]

Výška [mm]

Hmotnost[kg]

Cena[Kč]*
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00-32

LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ

Vysokovýklopná lžíce je ideální pro nakládání objemných materiálů a pro práci ve vysokých výškách. Tento adaptér je tou pravou volbou pro
dosažení maximální výklopné výšky při nakládání vysokých přívěsů, nádrží a sýpek. Nakládat s ní můžete různé druhy sypkých materiálů,
jako je půda, kameny, zemědělské produkty, hnojiva nebo štěpky. Lžíce však není vhodná pro těžbu a rozrušování povrchů.
•
•
•
•
•
•

Dvě hydraulické pístnice
Celek vyroben z oceli S355, korpus o síle 5 mm a boky 10 mm
Břit vyroben z Hardoxu
Možnost výroby lžíce dle individuálních potřeb a požadavků zákazníka
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Hadice pro tlak až 330 barů jako standard

Šířka [mm]

Objem [m3]

00-34

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ XL

Vysokovýklopná lžíce je ideální pro nakládání objemných materiálů a pro práci ve vysokých výškách. Jedná se o spojení velkoobjemové
a vysokovýklopné lžíce, kde kombinuje výhodou obou dvou. Lze tak získat objem až 3 m3 a značně vyšší dostupnost. Tento adaptér je tou
pravou volbou pro dosažení maximální výklopné výšky při nakládání vysokých přívěsů, nádrží a sýpek. Nakládat s ní můžete různé druhy sypkých materiálů, jako je půda, kameny, zemědělské produkty, hnojiva nebo štěpky. Lžíce není vhodná pro těžbu a rozrušování povrchů.
Dvě hydraulické pístnice
Celek vyroben z oceli S355, korpus o síle 5 mm a boky 10 mm
Břit vyroben z Hardoxu
Možnost výroby lžíce dle individuálních potřeb a požadavků zákazníka
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Hadice pro tlak až 330 barů jako standard

10
4°

H

•
•
•
•
•
•

B

Objem[m3]

Šířka[mm]

Hloubka lžíce[mm]

Výška lžíce[mm]

Hmotnost[kg]

Cena[Kč]*
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00-35

LŽÍCE VYSOKOVÝKLOPNÁ – BOČNÍ KAPSY XXL

Vysokovýklopná lžíce je ideální pro nakládání objemných materiálů a pro práci ve vysokých výškách. Jedná se o spojení velkoobjemové
a vysokovýklopné lžíce, kde kombinuje výhodu obou dvou. Lze tak získat objem až 5 m3 a značně vyšší dostupnost. Tento adaptér je tou
pravou volbou pro dosažení maximální výklopné výšky při nakládání vysokých přívěsů, nádrží a sýpek. Nakládat s ní můžete různé druhy sypkých materiálů, jako je půda, kameny, zemědělské produkty, hnojiva nebo štěpky. Lžíce není vhodná pro těžbu a rozrušování povrchů.
•
•
•
•
•
•

Dvě hydraulické pístnice
Korpus z oceli S355 o síle 5 mm a boky 10 mm
Břit vyroben z Hardoxu
Možnost výroby lžíce dle individuálních potřeb a požadavků zákazníka
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Hadice pro tlak až 330 barů jako standard

Šířka[mm]

Objem[m3]

Hloubka lžíce[mm]

Výška lžíce[mm]

Hmotnost[kg]

Cena[Kč]*

H

°
84

B

00-37

LŽÍCE KLAPAČKA 4V1 MINI

Kombinovaná multifunkční otevírací lopata je univerzální pracovní nástroj pro mininakladače, traktorbagry, manipulátory a čelní nakladače.
Vhodná pro nakládání, shrnování sypkých materiálů a urovnávání terénu. Zuby na vnitřní straně slouží pro jistější uchopení kulatých břemen.
V některých případech také řeší vyšší výklopnou výšku nakladače. Není vhodná k rozrušování a těžení v tvrdším materiálu.
•
•
•
•
•
•

Celek vyroben z kvalitní oceli S355, korpus o síle 6 mm a bočním zesílením 8 mm
Všechny 3 břity z Hardoxu
Odnímatelné zuby + 300,-Kč */ kus
Možnost výroby lžíce dle individuálních potřeb a požadavků zákazníka
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Pevný – přivařený úchyt.

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-36

LŽÍCE KLAPAČKA 4V1

Kombinovaná multifunkční otevírací lopata je univerzální pracovní nástroj pro mininakladače, traktorbagry, manipulátory a čelní nakladače.
Vhodná pro nakládání, shrnování sypkých materiálů a urovnávání terénu. Zuby na vnitřní straně slouží pro jistější uchopení kulatých břemen.
V některých případech také řeší vyšší výklopnou výšku nakladače.
•
•
•
•
•
•

Celek vyroben z kvalitní oceli S355, korpus o síle 5 mm a bočním zesílením 10 mm
Všechny 3 břity z Hardoxu
Odnímatelné zuby + 300,-Kč */ kus
Možnost výroby lžíce dle individuálních potřeb a požadavků zákazníka
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

00-71

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

LŽÍCE KLAPAČKA MAXI + PAL. VIDLE

1063

1307

Kombinovaná multifunkční otevírací lopata je univerzální pracovní nástroj pro nakladače, traktorbagry, manipulátory a čelní nakladače.
Vhodná pro nakládání, shrnování sypkých materiálů a urovnávání terénu. Zuby na vnitřní straně slouží pro jistější uchopení kulatých břemen.
V některých případech také řeší vyšší výklopnou výšku nakladače.
•
Celek vyroben z kvalitní oceli S355
•
Břity a uchycení vyrobeno z Hardoxu
•
Odnímatelné zuby + 700,-Kč */ kus
•
Paletizační vidle + 13 000,-*
•
Možnost výroby lžíce dle individuálních potřeb a požadavků zákazníka
•
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
•
Pevný – přivařený úchyt.
•
boky 15mm (u břitu 25mm)
•
břit 20mm (hardox)
•
dvojité dno

Šířka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

1059

21

00-40

PALETIZAČNÍ VIDLE ISO2

Na masivní rám je možné nasadit buď klasické paletizační vidle pro různé šířky palet nebo samostatné kované špice pro přepravu balíků
a dalších. V případě potřeby je možné sesadit oba druhy vidlí dohromady. Jedná se o univerzální zařízení především pro zemědělská zařízení,
ale uplatnění nalezne i v dalších provozech.
•
•
•
•
•

Masivní rám
Nastavitelná šíře paletizačních vidlí
Odnímatelné kované vidle
Pevný – přivařený úchyt
Součástí kapsy na odnímatelné špice

Šířka [mm]

Nosnost[kg]

Hmotnost [kg]

Příplatková výbava

00-41

Cena [Kč]*

Cena [Kč]

PALETIZAČNÍ VIDLE ISO3

Paletizační vidle jsou určeny především pro snadnou a rychlou přepravu palet, avšak lze je použít i pro další různé činnosti. Šířku je možné
jednoduše upravit posunem vidlí po hřebenu s pravidelně rozmístěnými zarážkami. Na rám je možné upevnit vidlice s různou nosností, díky
čemuž je možné vidle uzpůsobit dle potřeb zákazníka.
Masivní rám
Nastavitelná šíře paletizačních vidlí
Odnímatelné kované vidle
Pevný – přivařený úchyt
Možnost provedení s hydraulickým
posuvem rámu (2,5t) + 19 900,-*

1300

508

•
•
•
•
•

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Nosnost[kg]

Cena [Kč]*
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00-42

PALETIZAČNÍ VIDLE ISO4

Paletizační vidle jsou určeny především pro snadnou a rychlou přepravu palet, avšak lze je použít i pro další různé činnosti. Šířku je možné
jednoduše upravit posunem vidlí po hřebenu s pravidelně rozmístěnými zarážkami. Na rám je možné upevnit vidlice s různou nosností, díky
čemuž je možné vidle uzpůsobit dle potřeb zákazníka.
Masivní rám
Nastavitelná šíře paletizačních vidlí
Odnímatelné kované vidle
Pevný – přivařený úchyt
Délka vidlí 180cm

X

•
•
•
•
•

B

75
135

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

00-87

•
•
•
•
•

Nosnost[kg]

Cena [Kč]*

OTOČ PALETIZAČNÍCH VIDLÍ
Otoč o 180 stupňů
Možnost volby zda se bude otáčet na pravou nebo levou stranu
Přídavný přidržovač který lze mechanicky zasunout nebo vysunout
V ceně nejsou zahrnuty paletizační vidlice
Nosnost 2500kg

Výbava
Model

Nosnost [kg]

Hmotnost [kg]
(bez vidlí)

Cena [Kč]*

Cena [Kč]*
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00-46

PŘÍDAVNÝ DRAPÁK

Přídavný drapák slouží jako pomocník při potřebě přidržet náklad (přidržovadlo). Montuje se na rám paletizačních vidlí. Ideální pro přepravu
dřeva, kulatiny, aj. Je často využíván v dřevozpracujícím průmyslu, při nakládce a vykládce dřev. Nemusí sloužit jen jako přidržovač dřeva, ale
lze ho také dobře využít pro přidržování a přepravu trubek, tyčí apod.. Rovněž funguje skvěle na přidržovaní převážených palet.
•

Upevnění na rám paletizačních vidlí (nosnou desku)
ISO2 (rozteč 410 mm)
ISO3 (rozteč 520 mm)
Šroubové pojistky
Spodní patka (šroubovací) - lze upravit rozteč

•
•

Výška rozevření [mm]

00-47

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

DRAPÁK NA DŘEVO 3 ZUBY MINI

Drapák na dřevo a kulatinu pro čelní nakladače, traktory a stavební stroje. Vhodný pro přepravu a nakládku dřeva, kulatiny a obdobného materiálu. Je často využíván v dřevozpracujícím průmyslu, na skládkách dřeva, na pilách, při nakládce a vykládce. Drapák nemusí sloužit jen jako
přidržovač dřeva, ale lze ho také dobře využít pro přidržování a přepravu trubek, tyčí apod.. Určen převážně pro malotraktory a mininakladače.
•
•
•

Celek je vyroben z oceli S355
Pevný přivařený úchyt
Vhodný pro menší průměry kulatin

Šířka [mm]

Rozevření [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-48

DRAPÁK NA DŘEVO 4 ZUBY

Drapák na dřevo a kulatinu pro čelní nakladače, traktory a stavební stroje. Vhodný pro přepravu a nakládku dřeva, kulatiny a obdobného
materiálu. Je často využíván v dřevozpracujícím průmyslu, na skládkách dřeva, na pilách, při nakládce a vykládce. Drapák nemusí sloužit jen
jako přidržovač dřeva, ale lze ho také dobře využít pro přidržování a přepravu trubek, tyčí apod.
K dispozici i větší a zesílená verze XXL.
max rozevření 70cm - na špicích
Pevný – přivařený úchyt.
Rovnoměrný a pevný úchop díky 2 pístnicím se samostatnými zuby

645

924

•
•
•

725

110

Šířka [mm]

Nosnost[kg]

00-49

Hmotnost [kg]

Rozpětí [mm]

Cena [Kč]*

DRAPÁK NA DŘEVO 4 ZUBY - MAXI

Drapák na dřevo a kulatinu pro čelní nakladače, traktory a stavební stroje. Vhodný pro přepravu a nakládku dřeva, kulatiny a obdobného
materiálu. Je často využíván v dřevozpracujícím průmyslu, na skládkách dřeva, na pilách, při nakládce a vykládce. Drapák nemusí sloužit jen
jako přidržovač dřeva, ale lze ho také dobře využít pro přidržování a přepravu trubek, tyčí apod.
Mnoho typů, dle požadovaného zatížení
Pevný – přivařený úchyt.
Rovnoměrný a pevný úchop díky 2 pístnicím se samostatnými zuby

2004

XXL

1583

1985

2246

XL

1537

1658

L

2085

•
•
•

0

0

41

18

1259
2730

Model

Šířka [mm]

Rozpětí [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-50

ČELNÍ KLEŠTĚ

Lesnický drapák pro všechny typy čelních nakladačů. Umožňuje manipulaci s kmeny, sloupy a dalším materiálem, jako jsou například sudy.
Uchopené břemeno je možné i vláčet, čímž se zmenší potřebný prostor pro manipulaci při přepravě dlouhých nákladů. Drapák je také velmi
efektivní při úklidu klestí a podobně. Určen pro nízkotonážní stroje.
•
•
•

Pevný – přivařený úchyt
Masivní a kvalitní zpracování
Nosnost 1000 kg

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

00-57

Cena [Kč]*

ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ

Profesionální zametač je navržen tak, aby udržoval čisté dopravní komunikace, náměstí, parkoviště a dlážděné povrchy cest a vozovek. V zimní sezóně lze zametač použít také k odhazování sněhu. Nabízejí se různé typy štětin, vybrané v závislosti na typu a stupni
znečištění povrchu. Nejmenší model je výhodou při čištění úzkých cest, chodníků nebo ulic přeplněných automobily. Ideální pro čištění silnice
od písku ležícího podél obrubníků. Speciální konstrukce zavěšovacího systému znamená, že zametač může provádět pohyby nahoru a dolů
a úhlové posunutí ve dvou rovinách, díky čemuž dokonale kopíruje terén.
•
Zametač je robustní a lehký díky pevné konstrukci
•
hadice s pevností 330 barů jako standard
•
Pomocí zajišťovacích čepů můžeme silniční zametač oboustranně přetáčet v úhlu 25°
•
hydraulický sběrný koš
•
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
•
Plovoucí deska, zamezující poškození zametače
•
Polohovatelný kartáč, dle opotřebení a zametanému povrchu
•
Šroubové uchycení

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

Kropení (+30kg) [Kč]*

Další přídavné zařízení

Cena [Kč]*
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00-58

UNIVERZÁLNÍ ZAMETACÍ ZAŘÍZENÍ

Kartáč je vhodný pro úklid za sucha i mokra. Štětiny z polypropylenu jsou dostatečně měkké, aby nepoškozovaly povrchy, avšak dostatečně pevné, aby odvedly svou práci. Kartáč lze upevnit na VZV, k paletizačním vidlím, anebo k jakémukoliv stroji s tří-bodým upevňovacím
systémem. Rám je také doplněn o odstavné podpěry, které zabraňují poškozování štětin uskladněného zařízení.
•
•
•

Odolné provedení s dlouhou životností
Použití napříč stroji bez jakýchkoliv úprav (uchycení na paletizační vidle)
Pro suché i mokré čištění v létě i zimě

Pracovní šířka [mm]

Počet řad štětin [ks]

00-59

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

KARTÁČ (ODMETAČ)

Profesionální zametač je navržen tak, aby udržoval čisté dopravní komunikace, náměstí, parkoviště a dlážděné povrchy cest a vozovek. V zimní
sezóně lze zametač použít také k odhazování sněhu. Nabízejí se různé typy štětin, vybrané v závislosti na typu a stupni znečištění povrchu.
Nejmenší model s pracovní šířkou 1 m je výhodou při čištění úzkých cest, chodníků nebo ulic přeplněných automobily.
•
•
•
•
•
•

Stavitelná opěrná kola
Hydraulické natáčení do boku
Štětiny z polypropylenu, oceli nebo jejich kombinace
Pevná, robustní konstrukce při zachování nízké hmotnosti
Integrované maznice pro jednoduché mazání čepů a kyvných ok
Možnost zařízení přizpůsobit dle přání zákazníka

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

Kropení (+30kg) [Kč]*

Další přídavné zařízení

Cena [Kč]*
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00-81

MONTÁŽ EURO PRO VZV

Součástí montáže vysokozdvižného vozíku pro paletizační vidle, je rám pro rychlou výměnu nástrojů EURO. Například pro lopatu, sněhovou
radlici, zametací zařízení, kleště na kulaté balíky aj..
Adaptér se nasune na vidlice (vidlice široká až 160 mm) a je zajištěn proti sklouznutí pomocí čtyř šroubů M20.
•
•
•
•
•
•

montáž Euro je vyroben z oceli S355
2 pístnice
vhodný pro vidlice o šířce od 80 mm do 160 mm
zajištění proti sklouznutí čtyřmi šrouby M20
možnost přizpůsobit zařízení dle požadavků zákazníka
doporučená minimální nosnost stroje 2,5t

Šířka[mm]

Výška [mm]

00-60

Délka [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

TŘÍ BODOVÝ ZÁVĚS - TUZ

Jedná se o klasický traktorový 3-bodový závěs s pevnou montáží ke stroji. Ramena jsou ovládána hydraulicky pomocí 2 pístnic. Při nepoužívání
je možné závěs sklopit. Díky tomu je vhodný i k instalaci na záď nakladačů a dalších strojů, kde by klasické provedení mohlo překážet.

Nosnost [kg]

Hmotnost [kg]

Šířka B [mm]

Dodatková výbava

Cena [Kč]*

Cena [Kč]*
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00-66

PŘECHODOVÁ DESKA EURO

Přechodová deska umožnuje snadné propojení stroje s pracovním příslušenstvím, které je osazeno Euro úchytem. Lze tak kombinovat jedno
pracovní příslušenství pro dva stroje s odlišným typem uchycení. Uchycení k nakladači je řešeno dle požadavků zákazníka. Další typy přechodových desek jsou také řešeny dle individuálních požadavků.
•
•

Mechanické zajištění čepů
Pevný - přivařený úchyt

Nosnost [kg]

Hmotnost [kg]

00-67

Cena [Kč]*

PŘECHODOVÁ DESKA TUZ

Adaptér umožňuje připojit jakékoliv zařízení s 3-bodovým závěsem k čelním nakladačům, smykovým nakladačům a dalším. Uplatní se hlavně
při manipulaci se zařízeními v rámci objektu, ale je možné některá příslušenství plnohodnotně využívat i s nakladačem. Je důležité však dbát
na celkovou nosnost nakladače.
•

Pevný - přivařený úchyt

443

523

229

154

720

560

1196

Nosnost [kg]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

29

00-68

GUMOVÁ STĚRKA

Stěrka funguje podobně jako pluh na sníh. Celogumový břit umožňuje provoz i na roštových či nerovných površích bez poškození náčiní nebo
povrchu. Hydraulické natáčení pro snadné nastavení odhrnování bez nutnosti vystoupit. Pro zefektivnění vyhrnování lze boční díly částečně
natočit vpřed a zvýšit tak objem maximální pracovní kapacity. Určeno do průjezdných chlévů, stájí či slepičáren.
•
•
•

Pevný ocelový rám
Celogumový břit
Hydraulické nebo mechanické natáčení

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

400

747

40

769

40

Doplňujíci příslušenství

00-61

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

VIDLE NA SILÁŽ

Zařízení určeno pro shrnování a rozhrnování siláže, senáže a dalších. Spodní zuby jsou vyrobeny z Hardoxu a jsou doplněny o 2 boční
vyměnitelné zuby, které zabraňují vypadávání nákladu do stran. Jednoduchý design v kvalitním provedení poskytuje efektivní práci a dlouhou
životnost vidlí.
Zuby z Hardoxu, celek z kvalitní oceli
2 vyměnitelné kované zuby na bocích
Pevný – přivařený úchyt

80
80

10

10

1179

8
0,
R2

3 00

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Objem [m3]

Cena [Kč]*
28

10

1474

10

•
•
•

10

30

00-62

VIDLE NA SILÁŽ S HYDRAULICKOU DESKOU

Vidle slouží k shrnování a rozhrnování siláže, ale lze je použít i pro přepravu balíků a podobně. Díky výsuvné desce je možné náklad uložit
na přesné požadované místo bez nutnosti vyklápění, jen ho jednoduše „odsunete“ na místo. Vidle s deskou jsou také vhodné na traktory
a stroje se sníženou možností výklopu, které tak mohou zcela bez problémů pracovat obdobně jako běžné čelní nakladače.
Zuby z Hardoxu, celek z kvalitní oceli
Šroubové upevnění úchytů umožňuje rychlou výměnu bez řezání a svařování
Hydraulická deska pro snadné vykládání

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Objem [m3]

1160

1040

•
•
•

Cena [Kč]*

1480

00-63

VIDLE NA SILÁŽ – ROZKLÁDACÍ, HYDRAULICKÉ

Zařízení určeno pro shrnování a rozhrnování siláže, senáže a dalších. Spodní zuby jsou vyrobeny z Hardoxu a jsou doplněny o 4 boční
vyměnitelné zuby, které zabraňují vypadávání nákladu do stran. Oproti klasické verzi je možné vidle hydraulicky rozložit a získat téměř
až dvojnásobný záběr (záleží podle konfigurace) a až několikanásobně tak zefektivnit práci. Díky tomuto systému je však možné vidle skladovat
jako běžné silážní vidle.
•
•
•

•

Až dvojnásobná pracovní kapacita oproti standardní verzi
Zuby z Hardoxu, celek z kvalitní oceli
Pevný – přivařený úchyt

370

Možno dodat adaptér s kovanými zuby - cena o 10% nižší!
Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Objem [m3]

Cena [Kč]*

1504
31

00-82

RADLICE NA SILÁŽ

Radlice na siláž má čepel z hardoxu, která vám umožní používat stroj k tlačení a tahání kukuřice. Urychlí a usnadní práci. Vhodné na rozhrnování kukuřičné řezanky.
•
•
•
•
•
•
•

plášť o tloušťce 10 mm
čepel Hardox o tloušťce 12 mm
uchycení bočních ramen o tloušťce 15 mm
dvě pístnice pro natáčení bočnic o 180 stupňů
integrované nádrže na vodu, lze je naplnit a zvýšit tím hmotnost adaptérů
led světla, stojka pro odložení radlice
standardně montáž tříbodového závěsu (lze i jiné uchycení)

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

00-74

Cena [Kč]*

LOPATA ZASTÝLACÍ  S PÁSEM

Lžíce vybavena dvěmi hřídelemi uvnitř nádoby, které velmi efektivně dávkují materiál na vykládací pás. Konstrukce je dobře navržena z hlediska pevnosti a hmotnosti stroje a zajišťuje dlouhodobé používání. Adaptér je poháněn hydraulicky.
•
•
•
•
•

Díky zesílené ocelové konstrukci je lopatka pevná a lehká
Snadný a bezpečný provoz
Hadice pro tlak do 330 bar jsou součástí standardní výbavy
Univerzálnost: určená pro suché krmivo, kukuřici a sekanou trávu
Možnost nastavení rychlosti dávkovacího pásu, což nám umožňuje krmení nejen sypkého krmiva, ale také kukuřičné siláže

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Objem [m3]

Cena [Kč]*
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00-83

ŘEZAČKA BALÍKŮ

Řezačka balíků je určena především k řezání balíků senáže nebo slámy. Lze jej také použít k naložení a přepravě balíků do krmných prostor.
Řezačka balíků je vyrobena z prvotřídní oceli, což zaručuje pohodlný a bezpečný provoz stroje. Součástí adaptéru jsou rovněž háčky pro uchycení fólie, díky nimž zachytíte folii než se provede řez (pohodlné odstranění folie).
•
•
•
•
•

pevná konstrukce z oceli zajišťuje pohodlný a bezpečný provoz
vařené řezné zuby
vysoce kvalitní kované zuby
háčky pro držení fólie
optimální poloměr řezu

Šíře [mm]

Výška rozevření [mm]

Hmotnost [kg]

00-84

Cena [Kč]*

VYKUSOVAČ SILÁŽE 3V1

Řezačka siláže 3 v 1 je zařízení, které kombinuje tři konstrukční zařízení:
•
Řezačka siláže - která se používá k řezání bloků a vybírání siláže přímo z hromady.
•
Řezačka balíků s funkcí přidržování řezané fólie a sítí bez nutnosti ručního odstraňování.
•
Lopata na sypké materiály, přísady do krmiv.
Pevná a odolná konstrukce je vyrobena z vysoce kvalitní oceli, která zajišťuje bezpečnost a dlouhou životnost zařízení.
Řezačka siláže 3 v 1 je vybavena dvěma hydraulickými válci, které zajišťují dostatečně vysokou tlakovou sílu.
Zuby řezačky siláže jsou přišroubovány - lze je rychle vyměnit.
Řezačka siláže je vybavena lopatou, která je ideální pro každodenní použití na farmě a pro přepravu / vykládku sypkých materiálů.
Výhody vybavení:
•
Odříznutí stejných bloků,
•
Snížení ztrát siláže během přepravy,
•
Kratší doba krmení.
Popis:
•
•
•
•

hydraulický pohon přes 2 pístnice
Háčky pro držení folie
Odepínací lopata
Šroubované, vyměnitelné hroty

Šíře [mm]

Výška rozevření [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

33

00-64

UNIVERZÁLNÍ PŘEPRAVNÍ BOX

Šířka [mm]

Hloubka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

Box je výhodný zejména pro svou multifunkčnost.
Je možné ho připevnit na kolový či čelní traktorový
nakladač, ale i na tří-bodový závěs traktorů vpředu
i vzadu. Používá se zejména pro přepravu sypkých
a objemových materiálů, ale i dalších. Funguje také
skvěle jako protiváha.
K dispozici i zesílená verze, která je díky masivnějšímu
provedení uzpůsobena pro náročnější provoz a vyšší
zatížení.
•
Lehké provedení, vhodné i za malé stroje
•
Břit pro možnost nabírání nákladu jako
do běžné lopaty
•
Podlaha z 4 mm silného materiálu
•
Výklopné čelo zajištěné čepem pro snadné
otevírání a zavírání
•
Nosnost 1000kg

Doplňková výbava

00-65

Cena [Kč]*

UNIVERZÁLNÍ PŘEPRAVNÍ BOX – ZESÍLENÝ

Box je výhodný zejména pro svou multifunkčnost. Je možné ho připevnit na kolový či čelní traktorový nakladač, ale i na tří-bodový závěs traktorů vpředu i vzadu. Používá se zejména pro přepravu sypkých a objemových materiálů, ale i dalších. Funguje také skvěle jako protiváha. Box
je hydraulicky výklopný s výklopným čelem. Díky masivnějšímu provedení je box uzpůsoben pro náročnější provoz a vyšší zatížení.
Břit pro možnost nabírání nákladu jako do běžné lopaty
Výklopné čelo zajištěné čepem pro snadné otevírání a zavírání
Břit Hardox

1560

600

1410

450

903

•
•
•

A
1260
1300

Šířka [mm]

Hloubka [mm]

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-69

MIX NA BETON - BUBNOVÝ

Míchačka je vhodná do míst s omezeným nebo žádným zdrojem energie. Jelikož lze materiál míchat na potřebném místě s minimální nutností
přepravy, efektivní využití. Pohon je řešen buď hnací hřídelí nebo hydromotorem – záleží na požadavcích zákazníka. Závěs je řešen 3-bodovým
závěsem nebo montáží na VZV, jiné typy uchycení dle dohody.
•

Celek vyroben z kvalitní oceli S355 o síle 5 mm
o
Dno o síle 8 mm
Rychlost otáčení 30 ot/min
Míchací lopatky z Hardoxu
Možnost přizpůsobit zařízení dle požadavků zákazníka

1490

495�

1250

1520

•
•
•

1765

HYDRAULICKÝ POHON
Objem [L]

Hmotnost [kg]

00-86

POHON WOM - kardan

Cena [Kč]*

Objem [L]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

1920

POHON - el. napětí
Objem [L]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

PŘIHRNOVAČ KRMIVA

Přihrnovač je určen k přihrnutí zbytků krmiva ke žlabu. Rovněž je vybaven gumovou stěrkou pro naprosté začištění povrchu. Další výhodou je
provzdušnění krmiva.
•
•
•
•
•
•

Regulátor průtoku oleje
Pojistný ventil
Gumová stěrka součástí přihrnovače
Plovoucí deska pro vyrovnání nerovností
Šroubovací uchycení pro rychlou výměnu
Výška 600 mm, hloubka 800 mm

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-92

HYDRAULICKÝ MULČOVAČ

Mulčovač je určen k sečení trávy mulčováním, drcením stébel, slámy a drcení malých větví. Adaptér je také perfektní pro sekání různých trávníků, luk a hustě zarostlých ploch.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napínač řemene
Plovoucí rám (vyrovnání nerovností)
Vyměnitelné ochranné řetězy
Čepy C45 pozinkované
Italský hydromotor Casappa
Systém chlazení řemenového převodu
Nastavení pracovní výšky 50 mm - 130 mm
Cepová kladiva šíře 8,5 cm, váha kladiva 0,8 kg
Nastavitelné ližiny
Nastavitelný terénní válec
Prášková barva

Šířka [mm]

Celková šířka [mm]

00-93

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

Dodatková výbava

Cena [Kč]*

MULČOVAČ - KARDAN

Mulčovač je určen k sečení trávy mulčováním, drcením stébel, slámy a drcení malých větví. Adaptér je také perfektní pro sekání různých trávníků, luk a hustě zarostlých ploch.
•
•

Lehká, ale pevná konstrukce
Sekání plevelů, trav a keřů do průměru 40 mm v nezastavěných pozemcích

Šířka [mm]

Počet kladívek [ks]

Potřebný výkon [HP]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-85

KONTEJNEROVÝ ZÁSOBNÍK

Zásobník nejen pro zemědělce, například pro obílí a jiné sypké materiály. Jednoduché dávkování do menších pytlů, barelů aj.. Převoz je
usnadněn přes kapsy pro paletizační vidle.
•
•
•
•

Převážení pomocí paletizačních vidlí (kapsy na paletizační vidle)
Mechanická výpusť
Prášková barva
Lze dodat s rourovým vyůstěním

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

00-88

Šířka [mm]

Výška [mm]

Hloubka [mm]

Cena [Kč]*

LOPATA PRO BIG -BAGY

Pomocí této lopaty snadno naplníte bigbagy bez jakýchkoliv zařízení. Díky spodní hydraulické výpusti je plnění vaků přesné a pohodlné.
Dlouhá životnost díky masivnímu zpracovaní.
•
•
•
•
•
•

Šroubově uchycené úchyty pro oka big bagů
Spodní hydraulická výpusť
Korpus lopaty 6 mm
Skluzny 10 mm
Břit hardox
Prášková barva

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-90

POSYPOVÉ ZAŘÍZENÍ

Sypač písku je určen pro posyp písku a soli na ulicích, parkovištích nebo chodnících. Je poháněn hydraulikou stroje. Díky speciální konstrukci
rozptyl posypu nepoškozuje automobily a nepředstavuje riziko zranění chodců.
•
•
•
•
•
•

Typ pohonu - hydraulický
Max. pracovní rychlost - 10 km / h.
Max. přepravní rychlost - 15 km/h.
Rychlost otáčení dávkovacího hřídele - max 250 ot./min
Manuální nastavení davkovaní.
Přídavné osvětlení

Šířka [mm]

Celková šířka [mm]

00-76
•
•
•
•
•

Objem [m3]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

SNĚHOVÁ RADLICE - PLOVOUCÍ
natáčení pluhu pomocí pístnice
odpružení celé radlice pružinami
dělené, vyměnitelné gumy
pomocná stojna pro odložení adaptéru
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-77
•
•
•
•

SNĚHOVÁ RADLICE - PEVNÁ
Natáčení pluhu pomocí pístnice 2ks
Dělené, vyměnitelné gumy
Pomocná stojna pro odložení adaptéru
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

00-78
•
•
•
•
•
•

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

SNĚHOVÁ RADLICE - KOMUNÁLNÍ (ZESÍLENÁ)
Natáčení pluhu pomocí pístnice 2ks
Odpružení všech spodních gum
Dělené, vyměnitelné gumy
Obrysové osvětlení
Pomocná vodící kola
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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00-79
•
•
•
•
•
•

SNĚHOVÁ RADLICE - SKLÁDANÁ
Natáčení pluhu pomocí pístnice 2ks
Dělené, vyměnitelné gumy
Pomocná stojna pro odložení adaptéru
Odpružení všech spodních gum
Obrysové osvětlení
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

00-80
•
•
•
•
•
•

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*

SNĚHOVÁ RADLICE - SKLÁDANÁ, KOMUNÁLNÍ (ZESÍLENÁ)
Natáčení pluhu pomocí pístnice 2ks
Odpružení všech spodních gum
Dělené, vyměnitelné gumy
Obrysové osvětlení
Kopírování terénu
Pevný – přivařený úchyt

Šířka [mm]

Hmotnost [kg]

Cena [Kč]*
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