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VÝBAVA PRE ŽELEZNIČNÉ  
                 TRATE  

 BA 213 
LYŽICE NA ŠTRKOVÉ 

LÔŽKO  
 BA 303 
BA 404 

BA 453  
KLIEŠTE NA KOĽAJE 

 
 

 

 
 

 

 

CHARAKTERISTIKY : 
Na modeli BA213 bola navrhnutá konfigurácia lyžíc na štrkové  
Lôžko tak, aby ľahko prenikli do materiálu.   
 

 

Použité materiály ako aj ich hrúbky umožňujú 
dosiahnuť zvýšenú odolnosť a životnosť lyžice. 
Rotácia je zaistená pomocou motora a koruny. 

 
Na modeloch BA 303, BA404 a BA 453 boli kliešte na koľaje  

navrhnuté tak, aby sa predišlo vytváraniu stôp na koľajach. • 
Ich tvar umožňuje naberanie pod hlavou a zaisťuje presné  
podopretie na veľkej dosadacej ploche,  Umožňuje takisto  
nakladať nosníky a podvaly 

•
 

• 

S ich rotáciou 360°, lyžicové drapáky od Arden Equipment • 

umožňujú ľahké manipulácie, bez ohľadu na konfiguráciu  
vašej stavby. 

 
Vybavené sú 6T motorom – korunou alebo 9T rotátorom a vo 

Voliteľnej výbave poistným ventilom, pre zaistenie bezpečnosti • 
v obmedzenej pracovnej zóne. 

• 

• 

• 

ĽAHKÁ A RÝCHLA VÝMENA LYŽÍC 
•

 

BEZPEČNOSŤ 

PRISPÔSOBENÝ NÁSTROJ 

ROBUSTNOSŤ 

 

VÝHODY : 

BA 213 
Prispôsobiteľné pre nakladače od 8 do 

1 tony.  

Vnútorný kardanový plášť 

Lyžice s oteruvzdornej ocele 

Rotácia motor koruna 

Valec chránený v kostre 

 

BA 303-404-453 

 
Motor koruna na BA303 a rotátor na BA 

404-453 

Čapy s HF úpravou 

Profil nepoškodzujúci koľajnice 

Horná konštrukcia z odlievanej ocele 

2 vertikálne valce s chráničmi tyčí 

• 
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY BA 213 
 
 

 

Šírka sortimentu  

Hmotn. nosiča Označenie Použitie Lyžice na odber mater. 

 
Nakladač (t) 

 
Ozn. 

T : zem. práce  R 
: Odber mat. 

 
mm/lit (kg) > mm/lit (kg) 

8 - 11 BA213 R 600/160 (385) > 800/220 (431) 

 
 

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY BA 303 - 404 - 453 
 

 

Šírka  sortimentu 

Hmotn. nosiča Označenie Použitie Nakladanie 
koľají 

Nakladač (t) Ozn. 
Koľajnice 

Nosníky 
mm (kg) 

10 - 13 BA303 Áno 1200 (510) 

14 - 19 BA404 Áno 1200 (578) 

18 - 22 BA453 Áno  1200 (597) 

Pre niektoré modely : mení sa podľa typu nosiča a jeho konfigurácie – Informovať sa u nás 
Hmotnosť bez kardanu, iba samotná horná konštrukcia 

 

mailto:contact@arden-equipment.com
http://www.arden-equipment.com/

