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NAKLADACIA 
LYŽICA Z ÚPLNÝM  

VYKLÁPANÍM 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
CHARAKTERISTIKY : 

Nakladacie lyžice s úplným vyklápaním sú k dispozícii pre nakladače od 4.5 do 33 ton. 
 

Táto nakladacia lyžica má viacero výhod: 
► jej 2 horizontálne valce sú celkom chránené v 

profilovaných komorách, čo jej poskytuje 
vynikajúci prienik  • 

► Vybavené sú hydraulickými postupnými tlmičmi koncových 
polôh pri otvorení a zatvorení, 

► na otvorení a zatvorení boli inštalované mechanické dorazy,  
tak aby bol nástroj chránený pri vyklápaní alebo pri nakladaní, 

► kostra a skriňa boli optimalizované  na základe výpočtu  
hotových prvkov, 

► namontovaná bola obojstranná naskrutkovaná protičepeľ  
z ocele HB500, zložená s 3 častí, • 

► kĺbové čapy sú chránené a demontovateľné z vonkajšej strany, 
► skriňa je zosilnená  opotrebujúcimi sa pásikmi, 
► a nakoniec je vybavená v sériovom prevedení centralizovaným  

mazaním  

Môžete si vybrať medzi viacerými profilmi a šírkami lyžíc a 
výškou vyklápania, v závislosti od triedy nakladača a typu 
manipulovaného materiálu. 

 
 

 

 

BEZPEČNOSŤ 

PRISPÔSOBENÝ NÁSTROJ 

ROBUSTNOSŤ 

VÝHODY : 

Prispôsobiteľné pre nakladače od 

4,5 do33  ton. 

Prispôsobené pre všetky použitia 
vyžadujúce si vyklápanie z hora. 

Ideálne pre nakládku alebo 

manipuláciu s materiálmi so nízkou 

hustotou, ako sú obilniny, kompost, 

hnojivo… 

Lyžica navrhnutá pre rýchle a 

optimálne plnenie v závislosti od 

stroja a vášho použitia. 

Na dne a bokoch vybavená 

oteruvzdornými pásmi.  

VOLITEĽNÁ VÝBAVA : 
Deflektorý  
Šilty alebo mreže  

Celá skriňa z Hardoxu 450HB  
Rovné bočné steny, vyduté alebo 

vyrezané  
Trojcestný regulátor prietoku  

Ochranný kryt hadíc  
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Lyžica so sklápacími 

krytmi  
 

 

 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 
 

 
  Šírka sortimentu 

Hmot.nosiča Označenei Šírka/obsah (hmotnosť) 

Trieda (t) Ozn. mm/l (kg) > mm/l (kg) 

200 (4.5 - 8) DI0200 1600/800 (710) > 2000/1200 (790) 

 

300 (7 - 12) 
 

DI0300 
 

2400/2400 (1350) > 3000/4020 (1630) 

400 (12 - 18) DI0401 2600/3620 (1834) > 3400/6060 (2157) 

500 (18 - 23) DI0500 2800/4420 (2400) > 3400/6740 (2771) 

 
600 (24 - 33) 

 
DI0600 

 
2800/4430 (3258) > 3600/8430 (3945) 

Tieto multifunkčné lyžice sú k dispozícii v 3 alebo 4 rôznych profiloch – pre viac informácii sa informujte u nás 

Na požiadanie sú tieto lyžice k dispozícii so sklápacími krytmi 
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