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Úhel
naklopení

Rotace

Min.
průtok oleje
(l/min)

Max.
průtok oleje
(l/min)

Min.
tlak
(MPa)

Max.
tlak
(MPa)

Hmotnost
nosiče
(t)

2x40˚

360˚

40

80

18

35

16-22
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Rychloupínák
SMP-2
zz kompaktní mechanický rychloupínák podkopových lopat a dalšího příslušenství
zz nezvyšuje vzdálenost lopaty od násady, nedochází ke snížení rypné síly
zz neobsahuje mechanismus, který by bylo nutné promazávat – bezúdržbový provoz
zz umožňuje snadnou a rychlou výměnu příslušenství při zachování nejvyšší
bezpečnosti
zz vyrábí se ve Švédsku
zz možnost mechanického nebo hydraulického systému provedení rychloupínáku
Hmotnost:
70 kg
Pro nosiče o hmotnosti: 11 – 18 t
Využití: k rychlému spojení a výměně přídavných zařízení, obsluha stroje nemusí .
pracně a časově náročně vytloukat čepy
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Svahovací lopata pevná

Podkopová lopata

SMP GRL

SMP TL

zz možnost uchycení na čepy stroje nebo rychloupínací systém

zz široký výběr šířek a obsahů lopat

zz široká škála šířek a obsahů lopat

zz možnost uchycení na čepy stroje nebo pomocí rychloupínacího systému

zz robustní konstrukce

zz možnost standardní podkopové lopaty nebo skalní verze lopaty

zz šířka 2000 mm, objem 760 l, hmotnost 560 kg
Využití: dokončovací práce, násypy štěrku

Svahovací lopata pevná – retro tvar

Šířka (mm)

400

500

600

700

750

800

850

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Obsah ( l )

310

380

430

470

520

600

650

700

780

830

900

1000

1080

1200

Počet zubů (ks)

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

6

Hmotnost (kg)

350

400

450

490

520

540

570

590

620

650

680

700

720

740

Využití: na hloubení výkopů, jam, drážkování kabelů apod.

SMP
zz možnost uchycení na čepy stroje nebo rychloupínací systém
zz široká škála šířek a obsahů lopat

Drapák na kolejnice
SMP

zz robustní konstrukce
zz šířka 2000 mm, objem 670 l

zz Pro manipulaci s kolejnicemi
Využití: dokončovací práce, násypy štěrku, práce v rovině

Svahovací lopata hydraulická

zz Umožňuje sofistikovaně a přesně pokládat koleje
zz Konstrukčně řešen tak, aby nepoškodil kolejnice
zz Vhodný pro manipulaci s kratšími kolejnicemi

zz široká škála šířek a obsahů lopat

Šířka:
Bagr váhové kategorie:
Max. nosnost:
Hmotnost:
Provozní tlak:
Max. upínací síla:
Připojení:

zz trojité uložení otočného rámu

Využití: přemisťování a přesná pokládka kolejnic

SMP GRV
zz možnost uchycení na čepy stroje nebo rychloupínací systém

300 mm
13-20 t
4t
380 kg
max. 320 bar (uchopovací funkce) ; 250 bar (rotační funkce)
50 kN
uchopovací funkce G 3/4; rotační funkce G 1/2

zz hydraulicky naklápěná svahovací lopata se dvěma hydraulickými válci
zz naklopení 2x45 stupňů

Paletizační vidle

zz šířka 2000 mm, objem 760 l

SMP

Využití: úhlování, příkopy

zz Pro běžnou manipulaci s materiálem
zz Vykládka z nákladních vozidel
Hmotnost:
Nosnost:
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302 kg
2,6 t
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Windhoff

Měnič pražců s hydraulickými kleštěmi
ASW

Podbíjecí agregát

Měnič pražců Windhoff ASW je multifunkční zařízení určené
k doplňování a odstraňování štěrku a k výměně samostatných
pražců stejně jako více po sobě jdoucích pražců.

AST4 / AST8

zz Příslušenství je napojeno na dvoucestné rýpadlo nebo
kolejové vozidlo, ze kterých získává hydraulickou
energii a kterým je poháněno. Hydraulické kleště, stejně
jako plně otočný pohon, umožňují bezpečné a šetrné
zvedání a pokládání betonových pražců, dřevěných
a ocelových pražců.

Určeno na podbíjecí práce na tratích a výhybkách, kde je zaručena stálá kvalita podbíjení a vyšší podbíjecí výkon ve srovnání
s ručním podbíjením. Příslušenství obsahuje dvě pracovní
jednotky s celkovým počtem 8 bodců, které se do štěrkového
podloží vnořují současně.
zz Pro práci na výhybkách může být podbíjecí sekce dle
potřeby hydraulicky zdvižena. Otáčivý válec umožňuje
přizpůsobit polohu příslušenství pozici pražců. Všechny
ovládací funkce jsou ovládány obsluhou z kabiny
dvoucestného rýpadla.

zz Měnič pražců Windhoff ASW je vybaven třemi lopatovými
segmenty, které jsou určeny ke shrnování štěrku pod
kolejový rošt. Lopatové segmenty mohou být pro měnění
samostatných pražců demontovány.Využití: odebírání,
výměna, násypy a přemisťování štěrku z kolejiště,
výměna jednotlivých pražců.

zz Příslušenství je vybaveno příslušnými spojovacími
nástavci, díky nimž je napojení na rameno rýpadla
rychlé a bezproblémové. Zásobování příslušenství
hydraulickou energií se uskutečňuje přes dvoucestné
rýpadlo. Samotné napojení je možné jen pomocí
několika málo úkonů.

Windhoff AST4

Windhoff AST8

Rozměr DxŠxV

1 400 x 2 750 x 1 450 mm (včetně rychloupínáku)

Hmotnost

1 300 kg

Pro rozchod kolejí

1 000 mm / 1 435 mm / 1 520 mm / 1 600 mm

Pracovní ústrojí

snímatelné lopaty, 360°otočné kleště, rozdílné šířky na objednávku

Rozměr DxŠxV

900 x 900 x 1 650 mm (včetně rychloupínáku)

2 200  x 845 x 1 400 mm (včetně rychloupínáku)

Schváleno pro

německá železnice AG / městský tramvajový systém

Hmotnost

800 kg

1 320 kg

Pracovní tlak Pmax

350 bar

1 000 mm / 1 435 mm / 1 520 mm / 1 600 mm

Průtok oleje Qmax

30 l/min

Pro koleje o rozchodu
Produktivita podbíjení

cca. 120 m/h

cca. 120 m/h

Rychlost

cca. 30 ot./min-1

Pracovní ústrojí

1 jednotka se 4 podbíjecími nástroji

2 jednotky, hydraulicky zdvihané

Výtlak

1 000 cm³/U (rotator)

Schváleno pro

německá železnice AG / městské tram. systémy

německá železnice AG / městské tram. systémy

Počet hydraulických vstupů

4 (2x  dvojčinný okruh)

Výkon

22 kW

22 kW

Rychlost

cca. 2 600 ot./min-1

cca. 2 600 ot./min-1

Pracovní tlak Pmax

180 bar (vibrační motor); 110 bar (uzavírací válec)

180 bar (vibrační motor) 110 bar (uzavírací válec)

Průtok oleje Qmax

80 l/min (vibrační motor); 40 l/min (uzavírací válec)

80 l/min (vibrační motor); 40 l/min (uzavírací válec)

Počet hydraulických
vstupů

7 (2x dvojčinný okruh, 1x tlaková větev, 1x zpětná
větev, 1x lekáž- přepadová větev (max. 3 bar))

7 (2x dvojčinný okruh, 1x tlaková větev, 1x zpětná
větev, 1x  lekáž- přepadová větev (max. 3 bar)

Využití: odebírání, výměna, násypy a přemisťování štěrku z kolejiště, výměna jednotlivých pražců.

Využití: odebírání
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Vymetač štěrku s hydraulickým podvozkem

Pokladač pražců

ASB WIDE

ASL5

Je určeno k odstraňování nadbytečného štěrku z kolejí.

Příslušenství může při jednom cyklu manipulovat s 5 pražci
(dřevěnými nebo betonovými).

zz Hydraulický výkon se získává z hydraulického systému
rýpadla nebo stroje pro stavbu kolejí. Natáčení smetáku
se odehrává prostřednictvím ojnice. Příslušenství se
pohybuje na 4 vodících kolech. Pro zvedání můžou být
použity čtyřbodové řetězy.
zz Otočný smeták shrnuje štěrk a přebytečný štěrk
nahrnuje na boční pohyblivý pás pro přesun
na zvolenou pravou nebo levou stranu tratě.

zz Otočný pohon a 4 rotační moduly zabezpečují
nekonečný počet možností rotačních pohybů
a dosažení prakticky jakékoliv polohy.
zz Montáž na rýpadlo pomocí upnutí na čepy nebo přes
rychloupínací adaptér.
zz Rozpěry k pokládaným pražcům zajišťují přesnou
definici polohy následujících pražců a vysoký stupeň
opakované přesnosti v průběhu celého procesu.

zz Všechny ovládací funkce jsou prováděny obsluhou
z kabiny rýpadla.
zz Schránka smetáku se skládá ze dvou části, aby tvořila
oporu jak pro rameno, tak pro pohyblivý pás. Tyto dvě
části mohou být od sebe pro snadnou servisovatelnost
lehce odklopeny.
zz Výškově nastavitelné podpěry zajišťují bezpečné
usazení příslušenství na jakémkoliv místě.
zz Pro snížení opotřebení a hladiny hluku může být
schránka smetáku zevnitř vybavena vulkanizovaným
kaučukem.

Rozměr DxŠxV

1.150x1.630x1.150 mm (včetně rotátoru)

Hmotnost

700 kg

Pracovní záběr

1.200 mm

Model

široká verze

Počet mulčovacích kladiv

20 ks

Rozměr DxŠxV

2 690 x 2 960 x 1 050 mm

Pracovní ústrojí

mulčovací rotor poháněný klínovým řemenem, 360° hydraulický rotátor

Pracovní záběr

2 600 mm

Pracovní tlak Pmax (motor)

250 bar

Hmotnost

2 200 kg

Průtok oleje Qmax (motor)

80 l/min

Pro koleje o rozchodu

1 435 mm + 1 600 mm

Rychlost

cca. 1.800 ot./min-1

Produktivita odmetání

cca. 700 m/h

Pracovní tlak Pmax (rotor)

200 bar

Podvozek

plynule hydraulicky nastavitelný

Průtok oleje Qmax (rotor)

20 l/min

Pásový dopravník

obousměrný, doleva- doprava

Počet hydraulických vstupů

5 (1x dvojčinný okruh , 1x tlaková větev, 1x zpětná větev, 1x lekáž- přepadová větev (max 3 bar)

Schváleno pro

německá železnice AG / městský tramvajový systém

Rychlost

cca. 290 ot./min-1 (vymetací rotor) cca. 200 ot./min-1 (pásový dopravník)

Pracovní tlak Pmax

140 bar

Průtok oleje Qmax

75 l/min

Využití: pokládání pražců u nově budovaných tratí

Počet hydraulických vstupů 7 (2x dvojčinný okruh, 1x tlaková větev, 1x zpětná větev, 1x lekáž- přepadová větev (max. 3 bar)
Využití: odstraňování nadbytečného štěrku z kolejí, dokončovací práce
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Mulčovač

Drapák dvoupístový

AGM

KZS

Vysoké životnosti mulčovače a s ní spojené malé potřeby servisu je mimo jiné dosaženo pomocí paliček ze speciální oceli
s opracovanými břity. Složitá geometrie terénu je snadno
kopírována pomocí plně otočného pohonu

zz Jedná se o tzv. mezipražcový drapák s šířkou kapes 290 mm
zz Drapák dodávaný pro nosiče o hmotnosti 13 až 20 tun
zz Dodávaný standardně s hydraulickým rotátorem a brzdou

zz Vysoce efektivní provoz a flexibilní možnosti
využití zařízení díky výborné konstrukci a kvalitním
součástkám.

zz Šířka při otevření 1350 mm
zz Hmotnost drapáku je 630 kg a jeho obsah činí 115 l (SAE).

zz Provozování mulčovače nevyžaduje žádné úpravy
nebo dodatečné vybavení hydraulického systému
rýpadla. Všechny potřebné pohyby se mohou
provádět pomocí upevňovací sady pro podbíjecí
agregát AST – 8.
zz Rychlá montáž zařízení na rýpadlo nebo jeřáb je
dosažena pomocí rychlého napojení na hydraulické
hadice přes rychlospojky nebo při využití možností
rychloupínacího systému pro mulčovač.

Využití: sekání trávy a řezání křovin, a to pod různým
záběrovým úhlem

Rozměr DxŠxV

3.200x2.240x1.300 mm

Hmotnost

1.200 kg (včetně závěsu)

Délka pokládaných pražců

2.200 mm – 2.600 mm

Rozestup pražců

600 mm – 750 mm (nastavitelný)

Nosnost

1.500 kg

Pracovní ústrojí

pro 5 pražců (dřevo/ beton),
360° rotace, včetně závěsu

Pracovní tlak Pmax

350 bar

Průtok oleje Qmax

60 l/min

Drapák na kolejnice
KSVG.1
zz Pro manipulaci s kolejnicemi
zz Konstrukčně řešen tak, aby nepoškodil kolejnice
zz Možnost manipulovat s kolejnicemi v délce do 20 metrů
zz Flexibilní šířka do 3000 mm, hmotnost 700 kg, výška 1160 mm

Počet hydraulických vstupů 6 (3x dvojčinný okruh )

Využití: přemisťování a přesná pokládka kolejnic

Chicago Pneumatics

Korte

Hydraulická bourací kladiva

Drapák jednopístový

CP 750

KZO.4

zz Výkonné hydraulické kladivo střední řady s moderní konstrukcí
zz Osvědčená technologie

zz možnost různých šířek kapes drapáku (600 – 1000 mm)

zz Vysoký výkon v poměru k hmotnosti

zz drapáky určeny pro nosiče o hmotnosti 12 – 20 tun

zz Snadná údržba a instalace

zz drapáky jsou osazeny rotátorem (360°) s hydraulickou brzdou

zz Dlouhodobá životnost a svorníky hlavních dílů bez matic

zz kapsy tuhé a odolné proti zkrutu

zz Tlumení vibrací a hlučnosti, maximální výkon

Typ KZO.4

300

400

500

600

700

800

900

1000

Hmotnost (kg)

715

790

845

785

810

870

920

1000

Objem kapes (l/SAE)

180

240

300

360

420

480

540

600

Šířka kapes (mm)

300

400

500

600

700

800

900

1000
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Využití: pro hloubení a úpravy terénu, přenášení materiálu jak sypkého, tak i kompaktního
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Hmotnost
CP
(kg)

Hmotnost
nosiče
(t)

Pracovní
tlak
(bar)

Průtok
oleje
(i/min)

Úderová
frekvence
(min)

Příkon

850

12-18

140-170

80-110

420-750

11

Hlučnost

(kW)

Průměr
nástroje
(mm)

31,2

100

117

(db(A))

Richter & Müller

CP 1150
Výkonné hydraulické kladivo střední řady s moderní konstrukcí

Rozhrnovač štěrku

zz Konstrukce bez použití svorníků
zz Velmi dlouhý zdvih pístu zaručuje dosažení maximální síly, zatímco stejné průměry pístu
a pracovního nástroje jsou zárukou bezztrátového přenosu úderové energie

Jednoduché a výkonné zařízení, které umožňuje snadnou manipulaci se štěrkem v kolejišti. Díky jednoduché robustní konstrukci s variabilně nastavitelnými bočnicemi lze štěrk
libovolně přesunovat zleva doprava, zprava doleva, nebo rozhrnovat, a to na všech
typech kolejišť a kolejnic.

zz Mimořádně tiché provedení s polyuretanovými vložkami mezi tělem a obalem
zz Díky systému „Easy Lock“ je výměna pracovních nástrojů otázkou několika minut

Zároveň jsou samotnou konstrukcí zařízení chráněny jak kolejnice, tak i jejich uchycení
k pražcům. Pracovní výška je mechanicky stavitelná pomocí dvou vodících kladek. Toto
zařízení lze zavěsit na všechny druhy běžně používaných nosičů.

zz Pro mazání všech částí slouží jediné mazací místo
zz Vyrábí se v Německu (Krupp Essen)

Hmotnost
CP
(kg)

Hmotnost
nosiče
(t)

Pracovní
tlak
(bar)

Průtok
oleje
(i/min)

Úderová
frekvence
(min)

Příkon

Hlučnost

(kW)

Průměr
nástroje
(mm)

1250

14-22

140-170

90-120

350-600

34

115

120

(db(A))

Technické údaje:
Délka
Šířka
Výška
Hmotnost

1.950 mm
1.200 mm
1.200 mm
1.100 kg

Využití: hrubé rozhrnování štěrku z kolejí, rozhrnutí před užitím vymetače štěrku

Vysavač stěrku
Hydraulicky poháněný, pneumatický vysavač pracuje na principu vakuového čističe.
Jeho použití je všestranné. Od stavebnictví po zemědělství – odtěžování zeminy, štěrku,
písku; čištění drenážních odvodů a příkopů; čištění pískovišť, výkopů pro základy apod.

CP 1650

Výkonné hydraulické kladivo střední řady s moderní konstrukcí
zz využívány nejlepší technologie – závity svorníků osazeny systémem „HeliCoil“

Rozměry
Hmotnost
Hloubka sání
Průměr sací hubice
Objem zásobníku
Sací výkon
Sací tlak
Průtok hydraulického oleje
Provozní tlak
hydraulického oleje
Hydraulický výkon

zz nová izolace úderového machanismu
zz lepší odhlučnění kladiva
zz konstrukce obalu kladiva – VibroSilenced (tlumené vibrace)
zz pro mazání všech částí slouží jediné mazací místo
zz jednoznačně rozeznatelná na trhu

Hmotnost
CP
(kg)

Hmotnost
nosiče
(t)

Pracovní
tlak
(bar)

Průtok
oleje
(i/min)

Úderová
frekvence
(min)

Příkon

Hlučnost

(kW)

Průměr
nástroje
(mm)

1600

18-34

120-140

130-170

360-540

39,7

135

122

(db(A))

Využití: demolice budov, rekonstrukce a zakládání staveb, sekundární těžba v lomech, kopací, hloubící a demoliční
práce, stavby silnic a železnic, vodohospodářské stavby, lomy

2.700 x 2.000 x 2.500 mm
1.400 kg
2.100 mm
250 mm
cca 1 m³
17.000 m³/h
800 mmVS
min. 100 l/min.
min. 300 bar
min. 48 kW

Využití: pro odstranění štěrku v mezipražcovém prostoru, na výhybkách, v místech, kde by „běžnými“ postupy hrozilo
poškození sítí a kabeláží, vysávání suti, pro práci v těžko přístupných prostorách, odsává sypké i tekuté materiály

Ostatní
Magnet
zz Manipulace železných břemen
Nosnost:
Rotace:

5t
330 °

Využití: při nakládce na šrot, při manipulaci se železným pražci (klasickými i tvaru Y)

www.agrotecservis.cz
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Mulčovač Berti

zz Hlavní využití frézy najdeme u výkopů s pevně stanoveným profilem, tedy rýhy pro inženýrské sítě, základy, atd.,
v tvrdých a středně tvrdých horninách. Jsou také nezbytné při ražení tunelů a jejich finálních úpravách. V lomech se
používají pro povrchové dobývání vápenců a pískovců.

zz pro nosiče o hmotnosti od 16 do 30 tun.

zz Hlavní výhody použití fréz spočívají v přesné práci bez narušení okolního prostoru (např. při betonáži základů dochází
k významné úspoře betonu), vytěžený materiál v podobě drobné frakce je možno použít na opětovné zásypy, obsypy
a terénní úpravy, velmi dobře zhutnitelné. Při frézování dochází k mírnému zhutnění stěn výkopu oproti klasickému
odtěžení rýpadlem. Fréza nepřenáší nebezpečné vibrace na přilehlé budovy a okolí. Hladina hluku je oproti kladivu
mnohonásobně nižší.

zz snižuje nákladnou manuální práci sekání trávy a řezání křovin na minimum
zz složitá geometrie terénu je snadno kopírována pomocí plně otočného pohonu
zz rychlá montáž je zajištěna pomocí napojení na hydraulické hadice přes
rychlospojky
zz provozování mulčovače nevyžaduje žádné úpravy nebo dodatečné vybavení hydraulického systému rýpadla
zz vysoká životnost a nízká potřeba servisu je dosažena pomocí paličky ze speciální oceli s opracovanými břity
Pracovní
šířka
(mm)

Počet
kladiv
(ks)

Max. průměr
zprac.materiálu
(mm)

Požadovaný
průtok hydr. oleje
(l)

Požadovaný
tlak
(bar)

ECF/SB 120

1200

20 plovoucích

300

110 115

220-260

EFX/SB 120

1200

20 pevných

400

110-115

221-260

zz Hydraulické frézy SIMEX „TF“ jsou osazeny velkokapacitními vestavěnými hydromotory, které přímo pohánějí bubny.
Každý buben je nezávisle uložen ve dvou předimenzovaných ložiscích, čímž se zatížení od bubnů nepřenáší na hnací
hřídel (patent firmy SIMEX). Tímto je zaručen maximální výkon a vysoký krouticí moment při zachování kompaktních
rozměrů. Nejsou zde obsaženy rychle opotřebitelné součásti (např. zubové převody), což snižuje náklady na údržbu
a pravděpodobnost poruchy.
zz Pro pohon frézy musí být nosič osazen hydraulickým okruhem (obousměrným) a přepadem do hydraulické nádrže
(tzv. lekáž)

Šířka
frézy
(mm)

Průměr
bubnu
(mm)

Hmotnost
nosiče
(t)

Tlak
(bar)

Průtok
(l/min)

Řezná
rychlost
(m/sec)

Max. krouticí
moment
(KNm)

Řezná
síla
(KN)

Hmotnost
(kg)

TF 600

700

500

9-18

180-350

80-170

2,6-3,8

6,87

27,5

630

TF 800

850

590

15-24

180-350

100-220

2,7-4,1

9,38

31,8

1200

Využití: sekání trávy, řezání křovin, likvidace stojících kmenů.

Sněhová Fréza
zz Sněžná fréza je vhodná pro použití na kolových a dvoucestných rýpadlech
vybavených hydraulickými okruhy pro bourací kladiva a drapák.

Využití: rýhování pro vedení potrubí, při demolicích budov; výstavba tunelů; úprava terénu pro jakoukoliv výstavbu;
zapravování základových pasů.

zz Připojení k nosiči je zajištěno přes vybraný rychloupínák, hadice hydraulických
okruhů jsou připojeny přes rychlospojky
zz Tělo a šnek jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli Možnost montáže vodících kol
pro snadný pojezd po kolejnicích Hydraulicky nebo elektricky ovládaná otoč
a sklon komínu

Jeřábový hák

zz Vyrobeno ve Švýcarsku
zz Dodací termín 10 týdnů po objednání

zz Pro stroje značek O&K MHS, New Holland MHPlus S, New Holland MHPlus S.2
Nosnost: 5 tun

TF 600

Šířka šneku
(mm)

Výška šneku
(mm)

Hmotnost
(kg)

Průtok oleje
(l/min)

Pracovní tlak
(bar)

2000

650

400

180-200

250

Využití a výhody: možnost použití bez svahovací lopaty a tím získáme možnost zvedat břemena až do výše čisté váhy 5 tun.

Využití: Odstraňování sněhu z kolejí

Skalní fréza
Univerzální hydraulické frézy s patentovaným systémem pohonu
zz hydraulické frézy SIMEX „TF“ jsou vhodné, když je materiál příliš tvrdý pro standardní
lopatu, ale ne tak tvrdý, aby bylo účelné použít hydraulické kladivo. Na druhou stranu jsou
frézy určeny pro případ, kdy je hornina extrémně tvrdá s vysokou pevností v lomu.
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A mnohem více ...
Spolupracujeme s různými dodavateli a výrobci, .
neváhejte u nás poptat jakékoliv přídavné zařízení.
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 800 24 7 365
24 hodin denně

7 dní v týdnu

AGROTEC servis s. r. o., Vídeňská 125, 619 00 Brno, info@agrotecservis.cz

www.agrotecservis.cz

365 dnů v roce

