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DOPLNĚK K PLOŠINOVÝM PŘÍVĚSŮM / NÁVĚSŮM

jeřáb FASSI e-active
Zemědělský / stavební hydraulický nakladací

Společnost Fassi Gru S.p.A. je druhým největším 
světovým výrobcem hydraulických nakládacích 
jeřábů s roční výrobní kapacitou cca 12 000 jeřábů, 
které vyrábí z kvalitní švédské oceli.
Více než 90% jeřábů se vyrábí přímo v jedné 
z  továren. Každá fáze zpracování, od svařování 
po lakování, včetně zátěžových testů, se odehrává 
ve společnosti Fassi, a to podle přísného systému 
zabezpečování jakosti.
Mimořádná šíře sortimentu umožňuje u 60 modelů 
hydraulických nakládacích jeřábů kolem 30 000 
konfigurací, a proto jsou nabízené jeřáby skutečně 
vyráběné „na míru“ tak, aby vyhovovaly potřebám 
zákazníků. Hydraulické nakládací jeřáby Fassi se 
rozdělují do 3 základních řad:

Lehká řada
1,1 – 12,25 tm (M10 – F130A)
 
Střední řada
13,05 – 34,15 tm (F135A – F365RA)

Těžká řada
37,50 - 150,97 tm (F385A – F2150RA.2)

POPIS A PARAMETRY
• plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 6,01 tm 
• hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců STD na 3300 mm
• systém automatických zámků zamezující posunu trámců během přepravy
• naklopitelné podpěry na 45° a 180°
• integrovaná olejová nádrž s kapacitou 33 l 
• výkonný otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 400°
• proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč Hydrocontrol HCD3 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným 

oboustranným ovládáním ze země
• sklopné rameno má tři teleskopické díly, maximální  horizontální dosah 8,95 m, hexagonální profil výložníku, „MPES“  

(nesekvenční systém vysouvání) 
• hák s nosností 5,4 t
• hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně) 840 kg
• maximální pracovní tlak 32 MPa
• bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky seřízenými a zabezpečenými ve výrobě
• hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem sloupu, aby byly lépe chráněny proti poškození
• základna a spodek sloupu jsou vyrobeny z tvárné slitiny s kuličkovým grafitem, která zabezpečuje nízkou vlastní hmotnost  

a ideální rozložení napětí; absence svárů zajišťuje vyšší odolnost vůči únavě materiálu  
• lak je aplikovaný na každou část jeřábu zvlášť v plně automatizované lince, standardní odstín RAL 3020  
• trubky pro rozvod hydraulického oleje a veškeré spojovací součástky jsou galvanizovány 
• výrobce je certifikovaný dle ISO 9001 
• FX500 elektronický omezovač zdvihového momentu
• proporcionální hydraulický rozvaděč D850
• PVED elektromagnetické moduly 
• dálkové radiové ovládání RCS Scanreco/ Mini, 6 lineárních funkcí
• vizuální indikátor pro RCS Scanreco/ Mini, žluté a červené světlo
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Výhradní dovozce techniky Wielton Agro pro ČR a SR

AGROVO CZ s.r.o., 
nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Provozovna pro MS kraj: 
AGROVO CZ s.r.o.

747 51 Stěbořice 168, okr. Opava
tel.: +420 553 661 227, +420 737 245 931

tel. servis: +420 773 206 205
e-mail: opatril@agrovo.cz
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  FSC – ŘÍZENÝ SYSTÉM STABILITY HNJ – VERZE H

• tento systém rozpozná levou a pravou pracovní oblast a řídí omezovač zdvihového momentu 
pro dvě pracovní zóny (nad nástavbou s maximální kapacitou a nad kabinou s redukovanou 
kapacitou) v pracovní zóně nad nástavbou dává možnost pracovat maximálně v pěti různých 
stupních stranového vysunutí hydraulických podpěr jeřábu a ve třech různých stupních strano-
vého vysunutí přídavných podpěr, tím pádem získáme celkem 10 různých úrovní výkonu jeřábu 
ve vztahu k řízení stabilitě vozidla s jeřábem

• automatický systém, který rozpoznává levou a pravou stranu a automaticky řídí omezovač 
zdvihového momentu pro dvě pracovní zóny (nad kabinou a nad nástavbou)

• v obou sektorech omezovač zdvihového momentu řídí nezávisle výkon jeřábu podle polohy 
trámců stranového výsuvu podpěr (zasunuté, částečně nebo úplně vysunuté)

• součástí systému je rovněž ADC, který v kritických momentech sníží rychlost HNJ
• v momentě, kdy jsou trámce výsuvu podpěr na jedné straně zcela zasunuty, dojde na této 

straně automaticky ke snížení kapacity jeřábu

DOPORUČENÁ PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA K JEŘÁBU FASSI E-ACTIVE 
• FSC/H Automatický systém kontrol výsuvných ramen
• Extra hydraulické prodloužení hydraulických podpěr XL 
• 2 přídavné aktivované funkce rozvaděče  – nekonečný rotátor, drapák
• Chladič hydraulického oleje 60/ 24V 
• 2 přídavné pracovní světla LED bílé barvy instalované na sklopném ramenu
• Závěs, nekonečný rotátor, spojovací materiál

MONTÁŽ JEŘÁBU NA TRAKTOROVÝ NÁVĚS - PŘÍVĚS WIELTON-AGRO:
• Výroba a montáž pomocného rámu k hydraulickému nakládacímu jeřábu 
• Montáž hydraulického nakládacího jeřábu Fassi v přední části přívěsu
• Dodání a montáž hydraulického pístového čerpadla včetně sání a tlakového šroubení
• Kardan pro pohon hydraulického nakládacího jeřábu 
• Materiál pro rozvod hydrauliky, zapojení hydraulického nakládacího jeřábu
• Olejová náplň
• PVC podkladové desky 300x300x40 mm
• Seznámení uživatele s obsluhou hydraulického nakládacího jeřábu Fassi 
• HNJ je vyroben v souladu s ČSN EN 12999
• EXW EverLift Hněvotín - Olomouc.  

ZÁRUKA HYDRAULICKÉHO NAKLÁDACÍHO JEŘÁBU FASSI :
• 3 roky v členění - 12 měsíců na celý jeřáb a dalších 24 měsíců na nosné díly jeřábu při háko-

vém provozu
• Pro platnost záruky je nutno dodržet podmínky pro montážní organizace stanovené normou 

ČSN 12999 (oprávnění pro vlastní provoz, oprávnění o provedení montážní zkoušky, atd.).
• Záruka je podmíněna uvedením jeřábu do provozu autorizovaným střediskem FASSI  

(Everlift, s.r.o.).

Cena bude vždy stanovena na základě konkrétního požadavku na daný 
návěs nebo přívěs ze sortimentu dopravní techniky WIELTON-AGRO


