KATALOG

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO SMYKOVÉ NAKLADAČE

®

Příslušenství pro smykové nakladače
LOPATY A RADLICE
Potřebujete zvýšit produktivitu? Vyberte si z nabídky našich přídavných zařízení! S univerzální řadou lopat a radlic si podstatně usnadníte práci na
Vašich projektech. Od převážení štěpky či kamenů až po odklízení sněhu - máme k dispozici vše, co potřebujete pro práci!
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1. Lopata 4 v 1
Víceúčelová lopata 4 v 1 funguje jako
nakládací lopata, drapák, shrnovač a
lopata se spodním výsypem se silnými
závěsy a čepy pro rozložení zatížení.

2. Standardní lopata
3. Dvoupáková lopata
Standardní lopaty jsou skvělé
Dvoupáková lopata je určena k převážení
příslušenství pro nejrůznější práce včetně křoví a větví na pracovišti.
terénních úprav, přípravy půdy, přepravy
materiálu a suti.

5. Zubová lopata
Zubová lopata je univerzální lopata
vhodná pro všechna pracoviště či terény
a schopná snadno zvládnout projekty
všechno druhu.

6. Shrnovací lopata
Shrnovací lopata je navržena buď jako
podélně naklápěcí nebo podélně i příčně
naklápěcí. Slouží k vyrovnání materiálu,
zasypávání příkopů či odstraňování sněhu.

7. Sněhová radlice
Je ideálním pomocníkem pro shrnování
sněhu či zeminy s maximální řeznou
šířkou 105 cm.
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4. Lopata na kameny
Je určena ke sběru kamenů a suti,
umožňuje prosévání zeminy pro rychlé
vyčištění, srovnání půdy a prosévání suti
a kamenů.

8. Úzká lopata na štěpku (NEZOBRAZENA)
Vynikající pomocník pro přepravu
materiálů na místě terénních úprav.

Příslušenství pro smykové nakladače
ZEMNÍ PRÁCE
Vašim cílem je péče o krajinu, našim cílem je Vám v tom maximálně pomoci. Z naší pestré nabídky příslušenství si zvolíte zařízení pro obdělávání
půdy, sekání, hrabání či kultivaci půdy. Poskytneme Vám vše potřebné, abyste Vaše projekty měli pěkně pod kontrolou.
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9. Půdní renovátor
Je navržen jako zařízení na přípravu
seťového lůžka. Zemina prochází řadou
prosévacích hrotů, které prosívají odpad
na dno renovátoru.

10. Poháněné hrábě Harley
Hrábě Harley jsou postaveny tak, aby
bylo možné snadno odstranit a obrátit
koncové desky pro řádkování s čistými
karbidovými zuby pro přípravu optimálního seťového lůžka.

11. Půdní nivelátor
Nivelátor byl navržen ke srovnání terénu,
zaplňování prohlubní a uhlazení půdy
pro setí.

12. Sekačka na křoví
Dokonalý pomocník pro úpravu a drcení
křoví – řez až 2,5” (6,4 cm).

13. Travní válec (slupovač)
Travní válec je určen k přepravě a
instalaci malých rolí trávníku. Máme
i volitelný přišroubovatelný držák pro
travní válec 106 cm.

14. Sněhová fréza
Je navržena pro práci i za hustého
sněžení - vždy máte jistotu, že svou práci
zvládnete i v nepříznivých klimatických
podmínkách.

15. Rotační smeták
Rotační smeták se používá k zametání
materiálu z ploch a je k dispozici s polypropylenovými nebo drátěnými kartáči.

16. Pařezová fréza
Je navržena k frézování pařezů podél
chodníků a příjezdových cest.
17. Kultivátor (NEZOBRAZEN) pro přípravu
půdy s výměnnými a otočitelnými hroty.
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Příslušenství pro smykové nakladače
DRAPÁKY A VIDLE
Jste připraveni na to, abyste začali pracovat chytřeji a nikoli tvrději? Mysleli jsme si to, takže jsme sloučili chytrost se sílou v naší robustní řadě
drapáků a vidlí. Na tomhle přesně pracujeme – pomáháme vám dostat to, co potřebujete, tam, kde to potřebujete.
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18. Paletové vidle
Paletové vidle jsou skvělým nástrojem
pro přepravu objemného materiálu v
terénu, např. pytle se štěpkou, dlaždice
atd. a to jak na paletě nebo přímo na
vidlích.

19. Drapák na klády, kořeny, křoví
S otevřenou konstrukcí je drapák na křoví
určen k převážení křoví a větví. Otevřená
trnová konstrukce umožňuje přesouvání
vegetativního materiálu a propadávání
půdy.

20. LG46
LG46 je postaven tak, aby pomáhal
účelně převážet velké klády po pracovišti
a manévrovat ve stísněných prostorech.

22. Vidle na stromy
Jsou navrženy ke zdvihání a přepravě
stromků s kořeny. Vynikající pro lesní
školky a velká pracoviště. Schopné uchopit
stromové kořenoví až do 111,8 cm.

23. Drapák na stromy a keře
Drapák na stromy a keře je perfektní pro
snadné odstraňování malých stromů,
keřů a okrasných dřevin bez ruční práce.

24. RLG46 (NEZOBRAZEN)
Výborný pomocník pro převoz materiálu
na pracovišti v rámci terénních úprav
nebo péče o stromy. Vyžaduje duální
pomocné hydraulické připojení.

21. Drapák na zpevněné plochy
Díky tomuto zařízení můžete na
pracovišti převážet materiál jako
betonové dlaždice, betonové tvárnice,
malé valouny aj.

23

19 20
21 22

4

Příslušenství pro smykové nakladače
VRTÁKY
Připravit. Pozor. Vrtat! Chcete vrtat díry pro plotové sloupky? Kopat příkop pro dlážděnou strouhu? Máme pro Vás připraveny vrtáky všech rozměrů
a velikostí, takže se můžete připravit ke startu…
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25. Vrták
Vrták je schopen vrtat díry o průměru od
6” (15,2 cm) do 36” (91,4 cm) a je skvělý
pro terénní úpravy a stavebníky, kteří se
potřebují dostat do malých prostor.

26. Víceúčelový nástroj s tyčí JIB
Včetně tyče JIB

27. Hydraulická vrtačka
Hydraulická vrtačka umožňuje obsluze
vytvořit vrtnou trasu v těsných prostorech.
*Nástroje prodávané samostatně

29. Vibrační pluh
Hydraulický motor vibračního pluhu
zahrnuje vysokotlaké těsnění a vnitřní
ventil pro prodlouženou životnost
motoru a vyšší výkonnost.

30. Hydraulické kladivo
31. Vrták příkopů (NEZOBRAZEN)
Prolomte beton nebo kámen s mohutnou Příslušenství na kopání příkopů je nástroj
silou hydraulického kladiva.
pro těžký provoz, který dává stavebníkům
řešení pro hloubení příkopů – velkých
nebo malých.

28. Poháněná lopata
Poháněná lopata je skvělý nástroj pro
kopání do těžkých půdních podmínek a
odstraňování rostlin s hlubokými kořeny
ze země.
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TRANSTECHNIK CS, spol. s r.o.
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