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Technické parametry
TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. zdvihový moment (kNm)

NOSNOSTI

65

5,0 m

1450 kg

Otočný moment (kNm)

17

6,0 m

1200 kg

Hydraulický dosah (m)

9,5

7,0 m

1000 kg

Úhel otočení (°)

335

8,0 m

850 kg

Max. tlak (bar)

190

9,0 m

760 kg

Max. průtok oleje (l)
Hmotnost jeřábu (kg)

1x70/2x40
1150

MONTÁŽ HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU
• Přední část přívěsu bude vyztužena ocelovou deskou, na které bude umístěn hydraulický jeřáb
• Za točnicí přední nápravy je namontován opěrný nosník BSS004 pro zajištění stability podvozku při manipulaci s jeřábem
• Na oje přimontujeme hydraulické čerpadlo a je nutné připojit kardanovou hřídelí k traktoru
• Vše bude připojeno a elektroinstalaci traktoru zástrčkou a provedeno veškeré propojení hydraulického okruhu
• V případě , že přípojný traktor bude mít dostačující přísun oleje a potřebný tlak oleje, může být
hydraulický jeřáb připojen rychlospojkami na hydraulickou soustavu traktoru (min.70l/min
a 190 bar) V tomto případě není nutné čerpadlo a nádrž oleje
• Náplň oleje dle požadavku minerální nebo BIO
• Jeřáb je předán s revizní zkouškou a všemi potřebnými doklady
• Provedení CE
• ISO 9001
• Zákonu ČR č. 22/97 sb.
• Nařízení vlády ČR č.170/97 sb.
• Schválení ministerstva dopravy o technické způsobilosti S – 0097- HNJ

V POPTÁVCE HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU VŽDY UPŘESNIT
•
•
•
•

Hydraulický dosah jeřábu
Jaké břemeno bude zvedat a v jaké vzdálenostri se musí zvednou v kg
Ovládání jeřábu (mechanické, joystickové, rádiové)
,Přísun oleje - z traktoru nebo čerpadla na přívěsu + kardan

Cena bude stanovena na základě konkrétního požadavku.
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PROVEDENÍ HYDRAULICKÉHO JEŘÁBU
• Sloup s celkovou výškou HNJ 2200 mm a podstavcem 410x410 mm s otočí 4-mi hřebenovými
tyčemi
• Ramena včetně výsuvů s protipádovými ventily na hlavním skládaném a výsuvném
válci
• Kryt zlamovací pístnice a ochrana hadic dole na skládaném rameni
• Jednookruhová hydr. soustava s ovládáním 1K2E (2 křížové páky s 2- mi el.funkcemi na rozvaděči ON-OFF)
• Hydraulické hadice pro 2 agregáty přivedeny na špičku jeřábu
• Nekonečný rotátor 4,5t s čepem Ø 68 mm a čtyřsponovým závěsem a hadicemi
• Drapák HOG 30

