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MUK 303 / MUK 402
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Musíte hodně manévrovat, většinou při sklápění 
dozadu, špatné vysypávání nákladu (např. siláže) a 
přeprava i na podmáčeném povrchu? Pak je vanový 
sklápěč ta správná volba. Sdělte nám Vaše 
požadavky a my Vám dodáme návěs postavený na 
míru. Nákladový objem od 15 až do 46 m³, jednodílné 
korba nebo s nástavbami, Tandem nebo Tridem, 
sklápění dozadu nebo vícestranné sklápění - máme 
to správné řešení pro každý požadavek.

MUK 303 / MUK 402
Vanový sklápěč

Všestranný - robustní - 
kvalitní
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Tridemový vanový sklápěč MUK 402
Náš třínápravový model umožňuje objem nákladového 
prostoru až 46 m³ s maximální přípustnou celkovou 
hmotností až 34 tun. Mimo sériové parabolické odpružení 
vám můžeme nabídnout hydraulické a pneumatické 
odpružení. V základní výbavě jsou první a druhá náprava 
pevná a třetí náprava je volně řízená. Dále Vám můžeme 
nabídnout nucené řízení první a třetí nápravy. A další 
volitelnou výbavu je boční vyklápění, alternativní nápravy, 
různé varianty pneumatik atd.

Tandemový vanový sklápěč MUK 303
Pomocník pro těžkou přepravu, který může být 
nakonfigurován dle Vašich provozních potřeb. Můžete 
mít krátkou a kompaktní verzy vhodnou i pro jízdu s 
druhým přívěsem nebo dlouhé velkoobjemové 
vozidlo. Naše osvědčená konstrukce rámů umožňuje 
výběr velikosti vany, jak výškově, tak i délkově. 
Alternativně nabízíme výkyvné bočnice pro boční 
vyklápění v jednodílném provedení. Další alternativou 
je volně nebo nuceně řízená zadní nápravou, nosnost 
oje atd.
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Výkyvné uložení
je efektivní úprava 
rámového přesahu a 
výkyvné uložení bez 
vůle zaručují vysokou 
bezpečnost při 
vyklápění dozadu.

Sklápěcí zařízení

Nejlepší kvalita ! má kloubově zavěšený 
teleskopický válec s 
velkou rezervou výkonu. 
Při vyklápění dozadu se 
dosáhne úhel vyklápění 
přes 50°. Klidový bod 
dosednutí z plné pryže 
absorbuje nepříjemné 
nárazy během jízdy, tlumí 
hluky vyklápějícího 
můstku a tím šetří celý 
rám vozidla.

A to sériově !!
Vanový sklápěč s dvou- nebo třístranným sklápěním.

Jeden návěs pro všechno.

S dvou- nebo třístranným sklápěčem zvýšíte enormě Vaši 
flexibilitu a konkurenceschopnost. Tak může být toto 
vozidlo nasazeno nejen jako sklápěč dozadu, ale také 
jako stranový sklápěč. V krátkém provedení lze toto 
vozidlo nasadit v soupravě s přívěsem. Zvlástě by jsme 
chtěli zduraznit, že zavěšení zadního čela a výkyvné 
bočnice plní svoji funkci bez jakéhokoliv problému. Mimo 
jiné změnu sklápění provodete jednoduše přendáním 
ručního zajišťovacího čepu ze sklápění dozadu na 
sklápění do strany a naopak. V základní výbavě je 
vozidlo vybaveno také  přípravou pro domontování 
automatického závěsu pro připojení druhého vozidla.
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Robustní sklopná 
ochrana proti podjetí a 
zadní silniční světlomety 
jsou prakticky umístěny a 
splňují normy EU dle 
StVZO. Na vozidlo lze 
domontovat automatické 
závěsné zařízení včetně 
vzduchových brzd, 
hydrauliky a elektriky pro 
druhé vozidlo.

Korba Zajištěním se zadní čelo 
přitáhne k vaně a tím se 
dosáhne optimální 
těsnosti. V základní 
výbavě je jedno výsypné 
okénko uprostřed 
zadního čela a lze 
doobjednat ještě dvě 
okénka. Stejně tak můžou 
být integrovány překládací 
šneky s nejrůznější 
výkonností.

Všechny korby jsou 
uzpůsobeny kónicky, aby 
se podpořilo sklouznutí při 
vyklápění dozadu. Podle 
účelu použití se můžou 
podlahové desky a 
bočnice vyrobit z různě 
silných materiálů a ocelí 
(např. Hardox) odolných 
proti optřebení.

Hydraulicky výklopné 
zadní čelo
Hydraulické otevírání zadního 
čela je optimálně integrované 
do bočnice, čímž je dosažena 
větší užitečná šířka v 
nakládovém prostoru. 
Hydraulické komponenty jsou 
chráněny pod zdvihacími 
rameny. Hydraulické odjištění 
dole se otevře automaticky 
před zdvihnutím zadního čela 
a zajistí se opět po jeho 
spuštění. 
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je efektivní pomůcka pro 
šetrné nakládání brambor 
apod. Přes napnuté pružné 
lano se padací plachta 
spouští s přibívajícím 
nákladem. Také Vám 
můžeme doporučit robustní 
gumové popruhy.

Individuální
konfigurace

Volitelná nástavba

Vana z jednoho kusu
Nabízíme také vany až 
2,5 m vysoké bez 
nástavců. V tomto 
provedení Vám zůstanou 
výhody vozidla jako u 
základní verze. Nástavce 
bočnic jsou sice z lehkého 
materiálu, ale nejsou tak 
stabilní a nemají takovou 
těsnost. Proto nástavce 
doporučujeme pouze v 
případě, kdy je potřeba 
např. při přepravě těžkého 
nákladu bočnice snížit. 
Pevná a odloná je vana 
vždy z jednoho dílu.

Výkyvná bočnice a 
prodloužená podlaha

Sklopitelné nástavce 
bočnic

jsou přízpůsobeny tak, aby 
se při vyklápění automaticky 
bočnice odjistila. U agrolineru jsou nástavce 

sklopitelné. V mnoha 
případech je nutné snížit 
bočnice. Proto je zde 
možnost nástavce bočnic 
pouze sklopit, jako je 
například potřeba redukovat 
překládací výšku. Stejně 
jako je hydraulicky 
odklopitelné zadní čelo, je 
možné hydraulicky sklopit 
nástavce bočnic.

Překládací bočnice
Aby se výška padání 
překladaných brambor 
efektivně snížila, můžete si 
ve volitelné výbavě zvolit 
sklopitelnou bočnici. Je 
zajištěna 2 podelnými 
pákovými uzávěry a může se 
kompletně rychle sklopit. 
Zpět zavřete bočnici ruční 
pumpou.

Padací plachta
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Digitální vážící systém
Automatické zakrytí 
nakladového prostoru

Důvěřuj, ale prověřuj. S 
naším vážícím systémem 
máte hmotnost 
naloženého materiálu 
vždy pod kontrolou.

Boogie náprava
Rychle a bezpečně s naším 
hydraulickým systémem 
zakryjete nákladový prostor. 
Volitelné se sítí nebo 
plachtou.

Sériově dodáváme 
parabolické odpružení, ale 
jako zajímavou alternativu 
Vám doporučíme Boogie 
nápravy od BPW. Toto 
spojení mírného odpružení s 
výkyvnou nápravou Vám 
poskytne vynikající jízdní 
vlastnosti a návěs se lehce 
táhne, jak po silnici, tak i v 
terénu.

Svinovací plachta Alternativně k robustnímu 
tažnému zařízení nabizíme 
výškově nastavitelnou oj s 
gumovým nebo hydraulickým 
odpružením. Odpružení 
účinně absorbuje nerovnosti. 
Nosnost oje můžete mít od 2 
do 4 t a dále Vám můžeme 
nabídnout, mimo sériově 
dodávané tažné oko, také 
hlavu tažného zařízení na 
závěs K80. Sériově 
dodáváme mechanickou 
opěrnou nohu, která 
neomezuje světlost vozidla a 
ve volitelné výbavě nábízíme 
ovládání hydraulikou.

Naší specialitou je 
hydraulicky výklopné zadní 
čelo, které můžete ovládat i 
při zakrytí nákladu svinovací 
plachtou (bez bočnicového 
nástavce).

Centrální mazání
Kdo dobře maže, tak 
dobře jede: s centrálním 
mazáním zajistíte 
automatické promazání 
všech příslušných 
komponentů.

Překládací šnek
Namontovat výkonného 
překládacího šneku je pro 
nás bezproblémovou 
zaležitostí.

Řízení nápravy
Systémy volné a nucené 
řízení nápravy usnadňuje 
tahání vozidla a šetří 
pneumatiky s povrchem 
vozovky.

Nucené řízení
U třínápravového 
podvozku je řízena 1. a 3. 
náprava.

Počítadlo kilometrů

Hydraulická podpora 
zadní nápravyHydraulicky odpružené 

náprava je vhodná pro zvýšení 
stability při vyklápění 
dozadu. Aktivuje se 
automaticky při vyklápění.

Hydraulické odpružení 
slučuje dobrý komfort 
odpružení na silnici s nejvíce 
možnou stabilitou při 
sklápění (zamčení 
hydraulických válců 
odpružení). V terénu se o 
tom plně přesvědčíte.

Tažné zařízení

V detailu
Lávka s ochranným 
zábradlím a výstupní 
žebřík

Boogie nápravy můžou být 
také nakonfigurovány se 
systémem řízení nápravy. 
Dále jsou ještě dodatelné 
nápravy s pneumatickým 
odpružením od BPW a 
nápravy s hydraulickým 
odpružením od ADR.

Pro bezpečnější ovládání 
svinovací plachty a pro lepší 
nahlédnutí do nákladového 
prostoru si můžete zvolit 
lávku, na kterou se 
dostanete pomocí žebříku. 
Žebřík je odnímatelný a s 
lehkého hliníkového 
materiálu. Alternativně 
nabízíme pevné schůdky se 
sklopitelnými stupátky.

Volitelný podvozek



 

na které se můžete spolehnout.
Agroliner - užitková vozidla,

 e-mail: info@agrotrac.cz, web: www.agrotrac.cz

 Mob: +420 602 424 000, +420 603 837 716
 Tel: +420 416 814 018, Fax:+420 416 814 139

Technická data jakož i základní a příplatková
provedení jsou uvedena v aktuálním ceníku.
Vyobrazena jsou vozidla se zvláštní výbavou.

V zájmu našich zákazníků naše výrobky stále
zdokonalujeme. Proto si vyhrazujeme právo,
že budeme modifikace bez předchozího
upozornění zapracovávat do běžící výroby

                                         spol. s r. o.
 413 01 Roudnice n. L., Terezínská 1359


