Hákové nosiče kontejnerů
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Všestranný a flexibilní

agroliner
Návěs s hákovým nosičem

Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče
můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme
vytvořily tento návěs, který Vám nabízí rozsáhlé
možnosti využití. Můžete nabrat a sundat kontejner
nebo jinou výměnnou nástavbu, jako je např. sklápěcí
kontejner, rozmetadlo, plato atd.. Máte jeden
podvozek pro mnoho různých kontejnerových
systémů a oproti nákladním automobilům má teréní
výhody.
Hákové zařízení z nákladního automobilu je
postavené na návěs. Konstrukce a výbava může být
dle Vašich požadavků. S naši rozsáhlou paletou
produktů můžete natahovat a vyklápět kontejner
dlouhý od 3 do 7,5 metru a hmotností od 8 do 30 tun.
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S hydraulikou tahače, který dává tlak od 200 barů a
30 litrů množství oleje, můžete natahovat od 22 tun a
sklápět až 25 tun. Pro vyšší hmotnost, až 30 tun,
doporučujeme návěsy s vlastní hydraulikou, u
kterého je dodáváno standardně dálkové ovládání.
Dálkovým ovládáním ovládáte, mimo základních
funkcí, také přídavné funkce jako je hydraulický válec
tažného zařízení, hydraulické zajištění kontejneru a
podpěrný válec.

Nejdříve se musíme pozastavit nad tím, které
správné pneumatiky jsou vhodné: vysokotlaké nebo
nízkotlaké pneumatiky, diagonální nebo radiální
pneumatiky.
Dále máte na výběr různé nápravy s parabolickým,
pneumatickým a hydraulickým odpružením s nebo
bez dynamického vyvažování zátěže. Jsou také
volitelné nápravy s volným nebo nuceným řízením.
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1419 SL
710 SL

Pro kontejner s délkou 4 - 6 metrů a hmotností až
16 tun. Ovládaný hydraulikou s traktoru se 3
hydraulickými okruhy. Potřebné množství oleje:
18 l. Vyklápěcí úhel: 47°.

Pro kontejner s délkou 3 - 4,6 metrů a hmotností
až 8 tun. Ovládaný hydraulikou s traktoru se 3
hydraulickými okruhy. Potřebné množství oleje:
10 l. Vyklápěcí úhel: 48°.

1014 SL
Pro kontejner s délkou 3,5 - 5,5 metrů a
hmotností až 12 tun. Ovládaný hydraulikou s
traktoru se 3 hydraulickými okruhy. Potřebné
množství oleje: 18 l. Vyklápěcí úhel: 46°.
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Modely
THL 20R
Pro kontejner s délkou 5 - 6,5 metrů a hmotností až
18 tun (sklápěcí nosnost: 22 tun). Ovládaný
hydraulikou s traktoru se 3 hydraulickými okruhy.
Potřebné množství oleje: 22 l. Vyklápěcí úhel: 49°.

1824 SL/SLH

THL 20

Pro kontejner s délkou 4 - 6 metrů a hmotností až 18 tun.
Ovládaný hydraulikou s traktoru se 3 hydraulickými okruhy.
Potřebné množství oleje: 20 l. Vyklápěcí úhel: 48°.

Speciální model s hákovým nosičem
MEILLER. Pro kontejner s délkou 5 - 6,5
metrů a hmotností až 16 tun (ve volitelné
výbavě vlastní hydraulika s nosností 20
tun). Ovládaný hydraulikou s traktoru se 3
hydraulickými okruhy. Potřebné množství
oleje: 25 l. Vyklápěcí úhel: 46°.
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R20 ITS
Pro kontejner s délkou 5 - 6,5 metrů a hmotností
až 26 tun. Vlastní hydraulika s dálkovým
ovládáním. Vyklápěcí úhel: 52°.

2023 SL
Pro kontejner s délkou 5 - 6,5 metrů a hmotností až
22 tun (sklápěcí nosnost: 25 tun). Ovládaný
hydraulikou s traktoru se 4 hydraulickými okruhy.
Potřebné množství oleje: 27 l. Vyklápěcí úhel: 46°.

Zdvihnout. Natáhnout.
Vyklopit. Přepravit.

R20 ITL
Pro kontejner s délkou 4,5 - 6 metrů a hmotností
až 20 tun. Vlastní hydraulika s dálkovým
ovládáním. Vyklápěcí úhel: 50°.
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Modely

R26 ITS
Pro kontejner s délkou 6 - 7,5 metrů a hmotností
až 26 tun. Vlastní hydraulika s dálkovým
ovládáním. Vyklápěcí úhel: 45°.

R30 ITS
Pro kontejner s délkou 6 - 7,5 metrů a
hmotností až 30, tun. Vlastní hydraulika s
dálkovým ovládáním. Vyklápěcí úhel: 45°.

2033 SL
Pro kontejner s délkou 4,5 - 6,5 metrů a hmotností až
22 tun. (sklápěcí nosnost: 25 tun). Ovládaný
hydraulikou s traktoru se 5 hydraulickými okruhy.
Potřebné množství oleje: 27 l. Vyklápěcí úhel: 46°.
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Tažné zařízení
je u malých modelů (710
SL, 1014 SL a 1419 SL) s
gumovým uložením. U
pokročilejších modelů je
výškově nastavitelné
(1824 SL, THL 20R, R20
ITL, R20 ITS, R26 ITS) a
dále s hydraulickým
odpružením (sériově u
modelů 1824 SLH, 2023
SL, 2033 SL). Největší
přednosti hydraulického
odpružení tažného
zařízení je bezstupňové
nastavení výšky
závěsného oka nebo
hlavy. Tímto může být
rozšířena kapacita
vyklápění a natahování.

Individuální
konfigurace

Dálkové ovládání
hydrauliky návěsu

Tažné zařízení

Tažný válec
se používá při natahování
kontejnerů s větší hmotností.
Využije se zatížení zadní
nápravy traktoru jako
protizávaží při natahování.

Vlastní hydrulika v
sériové výbavě u modelů
R20 ITS, R26 ITS a R30
ITS je včetně dálkového
ovládání. Pohon
čerpadla je pomocí
vývodové hřídele z
traktoru, který je
chráněný na oji.

V detailu
Podvozek
Dva torzní, extra
rozměrné čtvercové
nosiče vytváří u všech
modelů základní
podvozek do kterého je
integrován hákový nosič.

Parabolické odpružení
Parabolické odpružení
náprav je určeno pro max.
rychlost 80 km/h a
zajišťuje dynamické
vyvážení. Samozřejmě
zajistí i statické zatížení.

Hydraulické zajištění
je v základě u všech
modelů. Kontejner se tak
zajistí v každé pozici proti
posunutí při dopravě a
sklápění. Během
parkování to bude mít vliv
na vertikální zatížení.

Pomocný válec
Sklopná síla je tímto
hydraulickým válcem
zesílena.
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Hydraulické odpružení
splňuje všechny příslušná
bezpečnostní kritéria, jako
je stabilita, dynamické
vyvažování a statické
zatížení. Ukazatel tlaku
Vás bude informovat o
stavu naložení ložné
plochy (65 barů ~ 10 tun
zatížení). Při otevřených
ventilech se může tlak
udržovat na běžné úrovni
pomocí hydrauliky z
traktoru. Během jízdy jsou
ventily uzavřené.
Odpružení levé a pravé
strany je oddělené a tímto
se zajišťuje stabilita
vozidla. U některých
modelů je toto odpružení
ve standardu, jinak je ve
volitelné výbavě.

Pneumatické odpružení
je ve volitelné výbavě.
Nabídne Vám nejvyšší
jízdní komfort a
dynamické vyvážení,
stejně jako statické
zatížení jsou
samozřejmostí. Vypuštění
vaků se rychle aktivuje,
jakmile se dá hákové
zařízení do pohybu. To
Vám zajistí bezpečnost a
nízkou natahovací výšku.

Ochrana proti podjetí
Vozidlo s max. rychlostí
přes 25 km/h musí být
vybaveno ochranou proti
podjetí. U delších
kontejnerů doporučujeme
nastavitelnou zarážku. V
provozu je povolen
maximální přesah 400
mm.

Nucené řízení
S aktivním nuceným
řízením se zvýší
ovladatelnost vozidla a
sníží se opotřebitelnost
pneumatik. Přes závěsné
kulové zařízení jsou
ovládány hydraulické
válce, které udávají úhel
natočení kol návěsu.
Alternativně je také ve
volitelné výbavě volné
řízení.

Přehled
Hmotnost / Rozměr

Podvozek

Celková
hmotnost

Délka kontejneru *

Rozvor

Průřez
náprav

710 SL

12 tun

3.000 - 4.600 mm

990 mm

80 x 80

1014 SL

16 tun

3.500 - 5.500 mm

1.200 mm

100 x 100

1419 SL

20 - 21 tun

4.000 - 6.000 mm

1.480 mm

110 x 110

1824 SL

20 - 22 tun

4.000 - 6.000 mm

1.480 mm

110 x 110

1824 SLH

20 - 22 tun

4.000 - 6.000 mm

1.480 mm

110 x 110

THL 20

20 - 24 tun

5.000 - 6.500 mm

1.480 mm

130 x 130

THL 20R

20 - 24 tun

5.000 - 6.500 mm

1.360 mm

110 x 110

2023 SL

20 - 24 tun

5.000 - 6.500 mm

1.500 mm

140 x 140

R20 ITL

20 - 24 tun

4.500 - 6.000 mm

1.500/1.800 mm

110 x 110

R20 ITS

20 - 24 tun

5.000 - 6.500 mm

1.500/1.800 mm

140 x 140

2033 SL

29 - 34 tun

4.500 - 6.500 mm

1.360 mm

110 x 110

R26 ITS

29 - 34 tun

6.000 - 7.500 mm

1.500/1.800 mm

140 x 140

R30 ITS

34 - tun

6.000 - 7.500 mm

1.800 mm

150 x 150
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* Kontejner nesmí přesahovat zarážku proti podjetí o víc než 400 mm.

Vyklápěcí úhel

Vyklápěcí /
zdvihová
kapacita **

Potřebné
hydraulické
okruhy

Potřebné množství
oleje z traktoru

Parabolické

48°

8 tun

3 HO

10 l

300 x 90

Parabolické

46°

12 tun

3 HO

18 l

400 x 80

Parabolické

47°

16 tun

3 HO

18 l

Bubnové
brzdy

Odpružení

300 x 90
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406 x 120

Parabolické

48°

18 tun

3 HO

20 l

406 x 120

Hydraulické

48°

18 tun

2 - 4 HO

20 l

406 x 120

Parabolické

46°

16 tun (20 tun***)

3 - 4 HO

25 l

406 x 120

Hydraulické

49°

22 tun / 18 tun

3 - 4 HO

22 l

406 x 120

Hydraulické

46°

25 tun / 22 tun

2 - 4 HO

27 l

400 x 80

Parabolické

50°

20 tun

Vlastní hydraulika

-

406 x 120

Parabolické

52°

26 tun

Vlastní hydraulika

-

406 x 120

Hydraulické

46°

25 tun / 22 tun

2 - 5 HO

27 l

406 x 120

Parabolické

45°

26 tun

Vlastní hydraulika

-

420 x 180

Hydraulické

45°

30 tun

Vlastní hydraulika

-

** Doporučený tlak hydrauliky z traktoru je 200 barů.

*** Výkon vlastní hydrauliky návěsu.

Agroliner - užitková vozidla,
na které se můžete spolehnout.

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
Mob: +420 602 424 000, +420 603 837 716
Tel: +420 416 814 018, Fax:+420 416 814 139
e-mail: info@agrotrac.cz, web: www.agrotrac.cz

