
RAMOS-KOO s.r.o.                                      

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací      
 

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany 
Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz web: www.ramoskoo.cz 
IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618 
Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673 
 

 
Produktový list 
  
 
 
 
 

Traktorový návěs – nosič kontejnerů 3,5t 

 

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů  je určen k přepravě, nakládání, skládání a vyklápění kontejnerů 
s různými možnostmi využití. Kontejnerový nosič umožňuje používat různé typy kontejnerů, (vanové, 
velkoobjemové, valníkové, fekální, atd.), Nosiče jsou vyrobeny z vysokopevnostních materiálů, které zaručují 
dostatečnou pevnost. Všechny otočné body jsou osazeny kluznými pouzdry SKF, čímž je zaručena dlouhá 
životnost zařízení. Pro konstrukci využíváme nejmodernější software 3D AUTODESK INVENTOR. 
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Základní provedení kloubového nosiče kontejnerů a technické parametry 
 

Podvozek 
 
Základní rám 
                                                    

ocelový svařenec z uzavřených profilů, 
materiál S355J2H 

Největší povolená hmotnost (varianty): 1 840 kg, 2 500 kg, 3 000 kg, 3 500 kg (+/-5 %) 

Provozní hmotnost                            600 kg (+/-5 %) 

Nosnost (varianty):  1 240 kg, 1 900 kg, 2 400 kg, 2 900 kg (při 14 MPa) 

Konstrukční rychlost:  25 km/h 

Náprava / počet os:  pevná náprava / 1 

Celkové rozměry: délka / šířka / výška  3 870 mm / 1 550 mm / 1 870 mm 

Brzdy:  nájezdová brzda s couvací automatikou 

Tažné oko: výška od země / průměr  pevné / 500 mm / 40 mm 

Zatížení oje max. zatížení / odlehčení traktoru při 
natahování: 

↓ 370 kg / ↑ 420 kg pro 2 800 kg, 
↓ 220 kg / ↑ 300 kg pro 1 500 kg 

Podpěra oje:  výsuvné kolečko 

Pneu:  10,00/75 – 15,3 diagonální 

Elektroinstalace:  12 V, diodové osvětlení 

Nosič kontejnerů 

Konstrukce nosiče: 
ocelový svařenec z uzavřených profilů, otočné body 
osazeny bronzovými pouzdry SKF 

Šířka rolen: 900 mm 

Výška rolen: 720 mm 

Výška háku: 1 000 mm 

Délka kontejneru min. / max. 2 500 / 2 700 mm 

Pohon a ovládání 
1x okruh hydrauliky traktoru, mech. ovládání 
mezi natahováním a sklápěním 

Objem oleje potřebný k agregaci 3 l 

Pracovní tlak 14 MPa 

Výkon nosiče: 1 500 kg / 8 MPa, 2 900 kg / 14 MPa 

Zajišťování kontejneru: pasivní 

Naklonění kontejneru při natahování: 33° 

Naklonění kontejneru při vysýpání: 48° 

Lakování: lakováno polyuretanovým lakem RAL 7016 

Doplňky v ceně ochranné mřížky zadních světel 
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Doplňková výbava za příplatek 

Zvláštní výbava na přání 
1/elektrické kabelové ovládání druhé sekce na nosiči (při jednom hydraulickém 
okruhu traktoru) 

Pohon aktivních kontejnerů (dvě rychlospojky u háku) 

Hydraulické jištění kontejneru (nutné 2 hydraulické okruhy nebo objednat 1) 
Automatické přepínání funkce nosiče natahování / vysýpání 

(nutné 2 hydraulické okruhy nebo objednat 1) 
Zadní opěrný válec 

Oko pevné 30 mm 

Plnohodnotná rezerva 1 ks – volně ložená 

Držák rezervy pevný 

Pneu 380/55-17 (výměna za 10,0/75-15,3) 

Plastová schránka 

Žárové zinkování 

Povrchová úprava RAL (jiná než RAL 7016) 
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