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Produktový list 
  
 
 

Traktorový návěs – nosič kontejnerů 14t T 

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 teleskopického nosiče kontejnerů a technické parametry 

Podvozek 

Základní rám 
ocelový svařenec z uzavřených profilů, materiál 
S355J2H 

Největší povolená hm. / provozní hm. 14 000 kg / 2 800 kg (+/- 5 %) 

Nosnost 11 200 kg 

Konstrukční rychlost 40 km/h 

Náprava / počet náprav odpružená listovými pery / 2 nápravy  

Celkové rozměry: délka / šířka / výška 6 400 mm / 2 450 mm / 2 200 mm 

Brzdy 
dvouhadicový systém WABCO, automatická parkovací 
brzda, automatický zátěžový regulátor 

Tažné oko: výška od země / průměr výškově stavitelná oj / 500 mm / 50 mm 

Zatížení oje: max. zatížení / odlehčení traktoru při 
natahování 

↓ 2 700 kg / ↑ 2 200 kg 

Podpěra oje hydraulická 

Pneu 500 / 50–17 diagonální 

Elektroinstalace 12V, diodové osvětlení 

Nosič kontejnerů 

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

Šířka rolen 1 060 mm 

Výška rolen 1 000 mm 

Výška háku 1 000 mm, teleskopicky výsuvné rameno 

Délka kontejneru: min. / max. 3 600 / 5 000 mm 

Pohon a ovládání 3x okruh hydrauliky traktoru 

Objem oleje potřebný k agregaci 20 l 

Pracovní tlak 20 MPa MAX. 

Výkon nosiče 11 000 kg 

Zajišťování kontejneru hydraulické 

Naklonění kontejneru při natahování 29° 

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 
Sklopný hák pro kontejnery 3 800-4 500 mm (nutný další okruh hydrauliky, nebo 1), 
nebo 2)   

Výsuvný hák pro kontejnery s různou výškou oka – ručně výsuvný 

Výsuvný hák pro kontejnery s různou výškou oka – hydraulicky výsuvný 

Prodloužená verze pro kont. 4 200–5 000 mm, sklopný hák v ceně 

Pohon kardanem (čerpadlo, kardan, rozvaděč, nádrž, el. ovládání kabelové) 

1) Ovládání nosiče – 2 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním 

1) Ovládání nosiče – 3 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním 

1) Ovládání nosiče – 4 sekčním rozvaděčem s el. kabelovým ovládáním 

Ovládání rozvaděče el. bezdrátové 

2) Elektrické kabelové ovládání sklopného nebo výsuvného háku  
(při 2 hydr. okruzích traktoru) 

Zvuková signalizace zajištění kontejneru 

Automatická blokace zadní nápravy při natahování (není nutný další okruh 
hydrauliky) 

Pohon aktivních kontejnerů (rychlospojky u háku) 

Vyvažovací táhlo 

Oko otočné 50 mm 

Oko pevné Scharmuller 50 mm 

Hlava závěsná Scharmuller K80 mm 

Odpružená oj 

Plnohodnotná rezerva, volně ložená (typ dle standardního osazení, ostatní na dotaz) 

Držák rezervy pevný 

Držák rezervy s navijákem 

Pneumatické pérování pro standardní tandemové nápravy               

Pneumatické pérování v kombinaci s vlečenýmí a výkyvnými nápravami 

Zadní řiditelná náprava, vlečně řízená, s blokací při couvání 
(nutný další okruh hydrauliky) 

Pneu 12,5/80-18 diagonální, (výměna za 500/50-17) 

Pneu 19,0/45-17 diagonální, (výměna za 500/50-17) 

Pneu 500/50 R17 Continental radiální, (výměna za 500/50-17) 

Plastová schránka 

Povrchová úprava žárový zinek 

Povrchová úprava RAL (jiná než 7016)    
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