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• více než 18ti leté zkušenosti 

• vlastní výroba a vývoj

• vyvážečky pro čtyřkolky a traktory

• samochodné vyvážečky

• hydraulika

• neustálý rozvoj a rozšiřování nabídky sortimentu včetně příslušenství

• pro ty, kteří chtějí funkčnost a kvalitu

• pro snadnější, bezpečnější a efektivnější práci v lese

• bohaté příslušenství nejen pro práci v lese

ATV



4

T2000ex
art . nr KP1360ex

Vyvážečky

• Rychlost-efektivita-bezpečnost

• Lehké flexibilní přívěsy pro práci se čtyřkolkou v lese
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Příplatková výbava:
naviják na dálkové ovládání + lano 25 m HV500
výsuvné rameno K30-60 4,4 m KU90
výsuvné rameno M36  4,6 m / K30-50   M36
rozvaděč, 2pákový mechanický   DCV-M
rozvaděč, 2pákový elektrický  DCV-E
řízená oj 12V el-hydr   RS1900e
spínač řízení DP180 a RS1900    BS19RD
spínač řízení RS1900     BS19R
dvojité čerpadlo na pojezdu   DP180
koncový spínač opěrných nohou    BK-KD
pracovní osvětlení ramene, 2 ks 15W    BL30W
1pár klanic navíc    EL2000V
držák klanic extra    EL2000S
prodloužení podvozku 40 cm    F2400
konverzní sada pro UTV    KS-UTV

korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí    FL250
korba DX220/rovné dno 2hydr.písty    DX220
vana na klest    FL150
koš na klest včetně rychlospojky     RR400
nakládací lžíce     G50L
lžíce na příkopy    DS55
drapák na klest     RG12
rychloupínací sada hadic   drapák/lžíce/rotátor        SGS4
rychloupínací sada pro korbu     HVK5
montážní sada      K375
montážní sada      K359
konzole pro zvedání/přenášení korby    LB110
ocelové pásy na kola     BA19X
plastové pásy /na ocelových pásech      BA19XP
kleště na dřevo/klády     TS200
přídavné tažné      DR800
držák na řetězovou pilu pro ATV      MSFA

Standardní výbava:

• hydraulický podvozek

• systém pohonu Flexodrive

• rameno 30–50 s přepákováním 
3,5m

• kola 26x12-12, 8 plátnové

• hydraulický agregát s motorem 
Honda GX390

• elektrický startér

• nastavitelný hydr. brzdový ventil

Systém pohonu Flexodrive 
X – jedinečné vlastnosti 
do terénu
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T1950ex
art . nr KP1350ex
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Příplatková výbava:
naviják na dálkové ovládání + lano 25m   HV500

výsuvné rameno K30-60 4,4m   KU90

výsuvné rameno M36  4,6m / K30-50   M36

rozvaděč, 2pákový mechanický   DCV-M

rozvaděč, 2pákový elektrický  DCV-E

řízená oj 12V el-hydr   RS1900e

spínač řízení DP180 a RS1900    BS19RD

spínač řízení RS1900     BS19R

dvojité čerpadlo na pojezdu   DP180

koncový spínač opěrných nohou    BK-KD

pracovní osvětlení ramene, 2ks 15W    BL30W

konverzní sada pro UTV    KS-UTV

korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí    FL250

korba DX220/rovné dno 2hydr.písty    DX220

vana na klest    FL150

koš na klest včetně rychlospojky     RR400

nakládací lžíce     G50L

lžíce na příkopy    DS55

drapák na klest     RG12

rychloupínací sada hadic drapák/lžíce/rotátor        SGS4

rychloupínací sada pro korbu     HVK5

montážní sada      K359

konzole pro zvedání/přenášení korby    LB110

ocelové pásy na kola     BA19X

plastové pásy /na ocelových pásech      BA19XP

kleště na dřevo/klády     TS200

držák na řetězovou pilu pro ATV      MSFA

Standardní výbava:

• systém pohonu Flexodrive
• rameno 30–50/3,5 m

• kola 26x12–12, 8plátnové

• 2 rychlostní převody
• hydraulický agregát s motorem 

Honda GX390

• elektrický startér

• nastavitelný hydraulický brzdový 
ventil
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T1750ex
art . nr 1133



9
10

Příplatková výbava:
naviják na dálkové ovládání + lano 25 m HV500

výsuvné rameno K30-60 4,4 m   KU90

rozvaděč, 2pákový mechanický   DCV-M

rozvaděč, 2pákový elektrický  DCV-E

řízená oj T1750     RS1750

dvojité čerpadlo na pojezdu   DP180

koncový spínač opěrných nohou    BK-KD

pracovní osvětlení ramene, 2 ks 15 W    BL30W

elektrický startér motoru    ES100

pohon brzd.ventilu     BV200

konverzní sada pro UTV    KS-UTV

korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí    FL250

korba DX220/rovné dno 2 hydr.písty    DX220

vana na klest    FL150

korba, zapuštěná, bez sklápění  FL200

koš na klest včetně rychlospojky     RR400

nakládací lžíce     G50L

lžíce na příkopy    DS55

drapák na klest     RG12

rychloupínací sada hadic   drapák/lžíce/rotátor       SGS4

rychloupínací sada pro korbu     HVK5

montážní sada      K359

konzole pro zvedání/přenášení korby    LB110

kleště na dřevo/klády     TS200

přídavné tažné      DR800

držák na řetězovou pilu pro ATV      MSFA

Standardní výbava:
• rameno 30 – 50, 3,5m

• kola 26x12–12, 8plátnová

• hydraulický agregát s motorem 
Honda   GS240
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T1710
art . nr 1132
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Příplatková výbava:
naviják na dálkové ovládání + lano 25m   HV500

rameno 30-50    KU50

rameno 30-60     KU901

rozvaděč, 2pákový mechanický   DCV-M

rozvaděč, 2pákový elektrický  DCV-E

řízená oj T1710     RS1710

koncový spínač opěrných nohou    BK-KD

pracovní osvětlení ramene, 2ks 15W    BL30W

pohon brzd.ventilu     BV200

konverzní sada pro UTV    KS-UTV

korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí    FL250

korba DX220/rovné dno 2hydr.písty    DX220

vana na klest    FL150

korba, zapuštěná, bez sklápění  FL200

koš na klest včetně rychlospojky     RR400

nakládací lžíce     G50L

lžíce na příkopy    DS55

drapák na klest     RG12

rychloupínací sada hadic   drapák/lžíce/rotátor        SGS4

rychloupínací sada pro korbu     HVK5

montážní sada      K359

konzole pro zvedání/přenášení korby    LB110

kleště na dřevo/klády     TS200

přídavné tažné      DR800

držák na řetězovou pilu pro ATV      MSFA

Standardní výbava:

• rameno 30 – 40  3,4m

• kola 22x11–8, 6plátnové

• hydraulický agregát s motorem 
Honda   GX200
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T1650
art . nr 1131
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Příplatková výbava:
naviják na dálkové ovládání + lano 25 m   HV500

rameno 30 – 50     KU50

rameno 30 – 60     KU901

rozvaděč, 2pákový mechanický   DCV-M

rozvaděč, 2pákový elektrický  DCV-E

řízená oj T1650     RS1650

kola 300/65-12    HJ300-12

koncový spínač opěrných nohou    BK-KD

pracovní osvětlení ramene, 2 ks 15 W    BL30W

korba/doper/zapuštěná s hydr. písty – sklápěcí    FL250

korba DX220/rovné dno 2hydr.písty    DX220

vana na klest    FL150

korba, zapuštěná, bez sklápění  FL200

koš na klest včetně rychlospojky     RR400

nakládací lžíce     G50L

lžíce na příkopy    DS55

drapák na klest     RG12

rychloupínací sada hadic   drapák/lžíce/rotátor        SGS4

rychloupínací sada pro korbu     HVK5

montážní sada      K359

montážní sada  pro FL200     K209

konzole pro zvedání/přenášení korby    LB110

kleště na dřevo/klády     TS200

přídavné tažné      DR800

držák na řetězovou pilu pro ATV      MSFA

Standardní výbava:

• rameno 30 – 40  3,4 m

• kola 22x11–8  6plátnové

• agregát s motorem Honda   
GX200
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FL250V
art . nr FL250V

ATV valníky / přívěsy
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FL250V
art . nr FL250V

Standardní výbava:

• žárově zinkovaný povrch

• dvojité sklápěcí písty

• dvojitě sklopné zadní čelo

• kola 22x11–8  6ti plátnové

• opěrné kolo oje

Příplatková výbava:

kola 300/65 – 12    HJ300-12

kabelový naviják    FL4001

přídavná nakládací rampa  FL4002

ruční naviják    FL40003

relé sada pro el.-hydr. sklápěč      RS1120

FL250V   
sklápěcí vlek 
se zapuštěnou korbou
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DX220V
art . nr DX220V

Standardní výbava:

• dvojité sklápěcí písty

• žárově zinkovaný plech

• sklopné bočnice

• zadní  otevírací čelo

• kola 22x11-8  6ti plátnové

• opěrné kolo oje

Příplatková výbava:

kola 300/65-12 HJ300-12

sada relé pro elektr.-hydr. sklápěč     RS1120

spínací skříňka s relé, dálk.ovládání sklápění   RS1130

DX220V 
sklápěcí vlek 
s rovným dnem
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FL400
art . nr FL400

FL400  
sklápěcí přívěs 
se zapuštěným dnem.

nosnost 1 200 kg, 
nízké těžiště

Standardní výbava:

• ruční sklápění

• zesílené bočnice

• dvojitě sklopné zadní čelo

• žárově zinkovaný plech

• kola 22x11-8  6ti plátnové

• opěrné kolo oje

Příplatková výbava:

kola 300/65 – 12     HJ300-12

přídavný naviják    FL4001

nakládací rampa    FL4002

Ruční naviják    FL4003
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T1100
art . nr T1100

KP1120
art . nr KP1120

Standardní výbava:

• žárově zinkovaný podvozek

• 6 klanic

• kola 22x11-8  6ti plátnové

• opěrné kolo oje

Příplatková výbava:

kola 300/65-12 HJ300-12

kabelový jeřáb(rameno)    VK1100

nakládací nosný jeřáb     1510

držák navijáku univerz. pro el. naviják    K1005

držák navijáku pro T1100      K1006

korba FL200, zapuštěná, nesklopná     FL200

korba DX220, el/hydr, sklápěcí     DX220ET

korba FL250, el/hydr sklopná, zapuštěná     FL250ET

rychloupínáky pro korby DX220,FL250     K375

rychloupínáky pro korby FL200      K208

kleště na klády     TS200

T1100  
vyvážecí přívěs 
pro domácí použití
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KP100
art . nr KP100

KP1120
art . nr KP1120

• přívěs-podvozek T1100

• rameno VK1100

• skříňka s dálk. ovl., relé, spínač,baterie

• elektrický naviják 2500lb

• držák navijáku

• opěrné nohy ramene

• opěrné kolo oje

• kleště na klády

• podvozek T1100

• rameno  VK1100

• hydraulický agregát  KS590

• hydraulický naviják HV150 s 20 m lanem

• držák navijáku

• opěrné nohy ramene

• opěrné kolo oje

• kleště na klády

• kabel a montážní sady
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Příslušenství



21

Standardní výbava:

• dvojité sklápěcí písty

• žárově zinkovaný plech

• dvojitě sklopné zadní čelo

• 3 mm deska podlahy

• 2 mm boční plech

Příplatková výbava:

spojovací materiál pro T1100    K357

rychlospojky      K359

montážní sada pro T2000ex pro korby    K375

konzole pro přenos korby    LB110

rychlospojky na hadice    HVK5

jednopákový rozvaděč pro sklápění    VP10

FL250
art . nr FL250

FL250  
lesnický 
sklápěcí valník
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Standardní výbava: 

• 2 sklápěcí písty

• Žárově zinkovaný plech

• Sklopné bočnice

• Sklopné zadní čelo

Příplatková výbava:  
spojovací materiál pro T1100    K357

Rychlospojky pro drapák             K359

Montážní sada pro T2000ex       K375

Nakládací nosná konzole pro korbu     LB110

Balení ventilů/rozvaděč pro sklápění korby    VP10

Sada rychlospoje pro dálk.ovládání          HVK5

FL150
art . nr FL150

DX220
art . nr DX220

DX220
sklápěcí valník 
na vyvážečku
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Standardní výbava:
• 3 mm pozinkovaný plech

• Délka 350cm

• Montážní sada

FL150
art . nr FL150

FL150
vana na klest

Objem: 3,5 m3

Není určeno 
pro přepravu klád
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RR400
Koš na přepravu klestí

Není určeno 
pro přepravu dřeva

Výbava:  8 klanic

• 2 posuvné vzadu

• Montážní díly

RR400
art . nr RR400
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CMYK CMYK

CMYK

 Lžíce na příkopy Lžíce nakládací

 

 Box na motorovou pilu Drapák na klest

 Rozvaděč/multiplet  2pákový rozvaděč mechanický  2pákový rozvaděč elektrický
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Specifikace – vyvážečky

 

T1100 T1650 T1710 T1750 T1950ex T2000

Šířka cm 130 135 135 142 140 140

Výška celkem – 165 165 165 165 175

Délka ložné plochy 214-274 226-286 226-286 226-286 262 259

Délka mezi 
klanicemi 150 168 168 168 195 193

Náklad. plocha m2 0,55 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Hmotnost kg 195 210 292 360 391 470

Celková délka min. 330 382 382 382 415 395

Počet klanic 6 4 4 4 4 6-10

Řízená oj – Volitelné Volitelné Volitelné Volitelné Volitelné

Kola 22x118,6pl 22x11-8,6pl 22x11-8,6pl 26x12-12,8pl 26x12-12,8pl 26x12-12,8pl

Podvozek/
prům.rámu VRK70x70 VRK100x100 VRK100x100 VRK100x100 DOMEX 

samonosný
DOMEX 

samonosný

Max. zatížení kg 1100 1650 1700 1750 1900 2000

Rameno/jeřáb V1100 K30-40 K30-50 K30-60 M36

Hmotnost  kg 25 256* 276* 302* 310*

Dosah  (m) 1,65 3,4 3,5 4,4 4,6

Zvedací síla 
kg(m) – 450(1,2) 500(1,2) 500(1,2) 690(1,2)

Zvedací síla 
kg(m) 250(1,65) 220(3) 240(3) 240(3) 280(3)

Tlak oleje – 160 160 160 180

Úchop drapáku – 0,08 0,08 0,08 0,08

*hmotnost včetně ramene, podpěrných nohou, rotátoru a rukojeti
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Specifikace – valníky/koše na klest

Vana na klest Korba pevná
Sklopná 

korba, hydr.
Valník ručně 

sklopný
Valník el/hydr. 

sklopný

FL150 FL200 FL250/DX220 FL400 FL250V/
DX220V

Celková délka(cm) 350 220 225/235 340 340/345

Celk.výška (cm) 85 52 70/87 92 95/115

Délka vleku (cm) 350 222 225/220 225 225/220

Šířka celk. (cm) 160 130 128/136 136 139/139

Výška bočnic - 52 51/30 51 51/30

Šíře mezi bočnicemi 145 123 122/123 122 122/123

Světlá výška - - -/- 40 40/70

Váha (kg) 240 110 190/213 283 330/353

Objem nákladu (m3) 3,5 0,9 1,0/0,8 1,0 1,0/0,8

Ložná plocha (m2) 5,1 2,7 2,7/2,7 2,7 2,7/2,7

Max.zatížení (kg) 1200 1200 1200/1000 1200 1200/1200

Povrch. úprava zinkovaný žárově zink. žárově zink. žárově zink. žárově zink.

Dno korby plech plech Plech/12 m
– překližka plech Plech/12 mm

překližka

kola - - -/- 22x11–8/8pl 22x11–8/6pl 
oba

El.-hydr.čerpadlo - - Volitelné oba - 12V el/hydr. 
oba

Tažné zařízení - - -/- 50mm koule 50 mm koule 
oba
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Graf pohybu ramene 
(pouze rameno jeřábu bez koncového příslušenství.


