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DOPLNĚK K PLOŠINOVÝM PŘÍVĚSŮM / NÁVĚSŮM

jeřáb FASSI e-dynamic
s montáží do  3 – bodového závěsu

Hydraulický nakladací
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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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POPIS A PARAMETRY
• plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 6,12 tm 
• 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 dva teleskopické díly, maximální  horizontální dosah 7,40 m, hexagonální 

profil výložníku, „MPES“ (nesekvenční systém vysouvání) 
• hák s nosností 5,4 t
• hmotnost jeřábu (bez olejové náplně) 790 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 zabezpe-

čuje 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   

VÝBAVA E-DYNAMIC
• 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

FSC – ŘÍZENÝ SYSTÉM STABILITY VOZIDLA S HNJ – VERZE L
• umožní práci HNJ pouze za předpokladu, že na obou stranách vozidla jsou podpěry HNJ 

apřídavné podpěry (v případě jejich instalace) zcela stranově vysunuté a spuštěné na zem
• řídí stabilitu pouze v jedné pracovní zóně (nad nástavbou) a nerozlišuje levou a pravou stranu 

vozidla 

DOPORUČENÁ PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA K JEŘÁBU
• adaptér
• traktorový kardan
• adaptér na čerpadlo
• držák čerpadla
• dělič průtoku
• hydraulické čerpadla HDS12
• závěs
• tažné zařízení
• montážní deska
• 2 x hák

MONTÁŽ HNJ FASSI DO 3 – BODOVÉHO ZÁVĚSU
• výroba a montáž pomocného rámu, vyztužení rámu
• montáž HNJ na připravený pomocný rám pro traktor včetně pantografických podpěr (adapter)
• materiál pro rozvod hydrauliky, zapojení HNJ 
• olejová náplň
• montáž indikátoru stavu vysunutí podpěr do kabiny vozidla
• žárové zinkování pomocného rámu
• revizní zkouška, uvedení do provozu, seznámení uživatele s obsluhou HNJ Fassi

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


