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ZAROVNÁVAČ PÔDY 

 

spol. s r.o.

Strojná výroba opravy montáž

Zrovnávače pôdy slúžia k jarnému zarovnávaniu  pôdy po 

jesennej orbe, pri zrovnávaní terénnych nerovností na lúkach a 

pasienkoch.  Pri preprave sú zarovnávače pôdy zložené na 

prepravnú šírku 2,42 m a prepravnú dĺžku 1,7 m. Vyrábajú sa 

v dvoch veľkostných radách - v ľahkej - celková pracovná 

šírka(4,5,6 m) a ťažkej celková pracovná šírka (6.5,7.5,8.5 m). 

Sú vybavené  zámkami na zaistenie proti samovoľnému 

pohybu do pracovnej polohy. Zámok je možné  odopnúť 

pohodlným spôsobom priamo z miesta obsluhy. Ďalším 

bezpečnostným prvokom  je poistný ventil na hydromotore, 

ktorý zabezpečuje plynulé otváranie ramena a zabraňuje jeho 

samovoľnému pádu. 

Technické parametre 

Max. prepravná rýchlosť  do 25 km/hod 

Svahová dostupnosť pre transport 12º 

Svahová dostupnosť pre prácu 5º 

Pracovný tlak hydrauliky 15 MPa 

Ľahká rada Ťažká rada 

4m         5m         6m 6,5m      7,5m      8,5m 

Prepravná výška (mm) 1 080   1 580  2060 2 290    2 780     3 320 

Pracovný záber (mm) 

 

4 000   5 000  6000 6 500    7 500    8 500 

Hmotnosť (kg)     612      656    700 1 080    1 146    1212 
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ODVÍJAČE MATERIÁLU PRE 

POTREBY LÍNIOVÝCH VEDENÍ 

spol. s r.o.

Strojná výroba opravy montáž

Odvíjače sa vyrábajú vo veľkostnej škále 

umožňujúcej odvíjať 2-5 ks vedenia 

súčasne. Sú navrhnuté na uloženie na 

trojbodový záves traktora. Manipulácia  s 

nimi je veľmi jednoduchá.  

Slúžia ku kontinuálnemu odvíjaniu 

viacerých líniových prvkov súčasne, napr. 

drôty pri budovaní nosnej konštrukcie 

vinice, ovocných sadov, oplotenia, 

budovanie rozvodov zavlažovacích sietí,  

atď. 
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Typy: ● Odvíjač 2-radový 

 ● Odvíjač 3-radový 

 ● Odvíjač 4-radový 

 ● Odvíjač 5-radový 

Nosnosť každého samostatného 

vedenia je 125kg. Podľa potreby počtu 

vedení je stanovená požiadavka na 

veľkosť nosného stroja. 



KLIEŠTE NA DREVO - 

PRIBLIŽOVACIE 

spol. s r.o.

Strojná výroba opravy montáž

Približovacie kliešte slúžia k efektívnej 

manipulácií s drevom. Osvedčili sa ako 

najvýkonnejšie zariadenie pri 

premiestňovaní dreva z prebierok a 

palivového dreva. Možnosť veľkého 

rozovretia a veľký dosah klieští umožňujú 

transport väčších kôp dreva. Vysoká tlačná 

sila, opierky a ozubené pohyblivé ukotvenie 

udržiavajú rám a uchytené drevo v stabilnej 

polohe. Široký 90º uhol otočenia 

pohyblivého kĺbu uľahčuje približovanie 

dlhých sortimentov. Otáčanie ramena a 

zatváranie klieští zabezpečujú dvojčinné 

Technické parametre 

Dvojčinný valec čeľustí 70/40 mm 

Tlaková sila valca 61 kN (6100 kg)/160 

bar 

Šírka rozovretia čeľustí 2250 mm 

Dosah klieští od otočného 

kĺbu 

1280 mm 

Hmotnosť 320 kg 

Dvojčinný valec otočného 

ramena 

63/30 mm 
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priamočiare hydraulické 

motory. V prípade 

požiadavky je kliešte 

možné vybaviť 

hydraulickým alebo 

elektrickým navijakom 

na približovanie 

vzdialených klád. 



PREPRAVNÉ DEBNY 

spol. s r.o.

Strojná výroba opravy montáž
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Sú jednoduché prepravné zariadenia určené na 

prevoz sypkého materiálu a 

poľnohospodárskych plodín upínané do 

trojbodového závesu poľnohospodárskeho 

stroja.  

Vyrábajú sa v troch vyhotoveniach:   

pevné, s mechanickým vyklápaním a 

hydraulickým vyklápaním, v troch veľkostných 

radách: 

ROZMER (m)  

2,0x1x0,6 

 

2,5x1,25x0,6 

 

2,5x1,75x0,6 

NOSNOSŤ 

(kg) 

 

400 

 

750 

 

1500 

POŽIADAVKA 

NA HMOTNOSŤ 

NOSNÍKA  

STROJA 

 

2,5ton 

a viac 

 

5ton a viac 

 

7,5 tony a 

viac 



KONTAJNERY NA SYPKÉ HMOTY 
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Sú to špecifické zásobníky na 

uskladňovanie , 

miešanie a prepravu sypkých materiálov 

v poľnohospodárstve, chemickom 

priemysle a stavebníctve. Sú 

konštruované tak, aby mohli byť  

stohované a tým integrovať  

množstvo  uskladneného  materiálu. 

Vyrábajú sa s rôznymi systémami 

otvárania  

zásobníka - mechanickým ovládaním 

                  - elektrickým ovládaním 

                  - pneumatickým ovládaním 

 

Pre rôzne špecifické požiadavky sú 

vyrobené : 

-Z ocele : od základnej rady 235, cez  

žiaruvzdorné ocele s povrchovou 

úpravou žiarovým  zinkovaním s 

epoxidovým a polyuretánovým  

náterom. 

-Z antikorovej ocele určené pre  

potravinársky, alebo chemický priemysel. 

 



KONTAJNEROVÝ VOZÍK  

DVOJKOLESOVÝ 

spol. s r.o.

Strojná výroba opravy montáž

Vozík je navrhnutý ako špeciálne prepravné 

zariadenie v poľnohospodárstve určené k prevozu 

tovaru naloženého na paletách alebo v plastových 

bedniach základných rozmerov. Skladanie plných 

a nakladanie prázdnych prepraviek je možné 

gravitačne po šikmej kolieskovej dráhe s využitím 

hydrauliky trojbodového závesu traktora bez 

nároku na zamestnanie ďalšieho obslužného 

personálu.  

Technické parametre 

Max.  prepravná rýchlosť Do 25 km/hod 

Svahová dostupnosť pre 

transport 

12º 

Osvetlenie prívesu Štandardné 

Rozmer pneumatík 10/75 – 15,3/10 IMO4 

MITAS IMPLEMENT 

Max. rozmery v metroch 3,46 x 1,75 x 0,99 

Typ normal 

Typ znížený 

P180/4 

PL 180/4 

P180/3 

PL180/3 

P160/4 

PL160/4 

P160/3 

PL160/3 

Max. nosnosť 

(kg) 

2000 1500 2000 1500 

Hmotnosť (kg) 550 500 620 500 

Celková 

hmotnosť (kg) 

2550 2000 2620 2000 
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KONTAJNEROVÝ VOZÍK 

ŠTVORKOLESOVÝ 

Kontajnerový vozík štvorkolesový je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov za 

použitia technológií zaručujúcich dlhú životnosť a trvanlivosť. 

Kontajnerový vozík je navrhnutý tak, aby uľahčil prácu ktorá sa bežne vykonáva pri 

zbere ovocia, hlavne jej manuálnu najťažšiu časť pri doprave produktov zo sadu do 

skladu s maximálnym ohľadom na minimalizáciu poškodenia prepravovaných 

produktov. 

 

Hlavná konštrukcia podvozku pozostáva z oceľových trubkových profilov 

štvorhranného prierezu a je veľmi štíhla, čo je podmienené šírkou uličiek na 

plantážach. 

 

Vyklápanie prepraviek je vykonávané zdvíhaním zdvíhacieho zariadenia 

trojbodového závesu traktora tak, že trojbodový záves sa hydraulicky  zdvíha a cez 

guľový čap závesu prepravníka sa zdvíha predná časť, pokým sa zadná nepodoprie 

o zem. Vďaka pôsobeniu zmeny hybnosti na šikmej rovine sa vykladané palety aj s 

obsahom s jemnosťou a presnosťou zosunú na podlahu.  

spol. s r.o.
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Technické parametre 

Max.  prepravná rýchlosť Do 25 km/hod 

Svahová dostupnosť pre 

transport 

12º 

Osvetlenie prívesu Štandardné  

12V alebo 24V 

Rozmer pneumatík 16,5 x 6,5 - 8 

Max. rozmery v metroch 5,5 x 1,8 x 0,6 



DVOJNÁPRAVOVÝ VOZÍK 

UNIVERZÁLNY 

Dvojnápravové vozíky sú určené na efektívnu 

manipulácii s  akýmkoľvek tovarom, hlavne 

pre potreby agrosektoru. Vozíky sa vyrábajú 

ako univerzálne viacúčelové jednoduché 

prepravné zariadenie s nasledovným 

prídavným príslušenstvom: bočnice, 

koliesková dráha s rozstupom pre palety a 

oporné stĺpy na prevoz dreva. Osvedčili sa pri 

zbere ovocia - po naplnení debničiek ovocím 

sa vozíkom transportujú na ďalšie 

spracovanie, pričom je možné skladanie paliet 

gravitačne po šikmej kolieskovej dráhe s 

využitím trojbodového závesu 

poľnohospodárskeho stroja. Vozíky, ako 

multifunkčné zariadenie, je možné použitím 

nadstavieb zmeniť na klasický bočnicový  

vozík na prevoz sypkých hmôt, klanicová 

Technické parametre 

Maximálna nosnosť 3 500 Kg 

Hmotnosť     770 Kg 

Celková nosnosť 4 270 Kg 

Max. prepravná rýchlosť do 25 km/hod 

Svahová dostupnosť pre 

transport 

12º 

Osvetlenie prívesu Štandardné 

Rozmer pneumatík 10/75 – 15,3/10 IM04, MITAS IMPLEMENT 

Max. rozmery v metroch 3,46 x 1,75 x 0,99 

spol. s r.o.
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nadstavba z neho 

urobí špeciál na 

prevoz dreva v 

siahoviciach.  



STOJAN NA SUDY NA VÍNO 
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Zásadne ich vyrábame z nerezového materiálu. Slúžia ako podperná konštrukcia 

na skladovanie drevených sudov v pivniciach v radoch nad sebou. Umožňujú 

uloženie až 5tich radov sudov nad seba, čo veľmi výrazne zefektívňuje 

požiadavku na obmedzený priestor vo vínnych pivniciach. Dizajn a nosnosť 

stojanov bola preverená v laboratóriách Výskumného ústavu dopravného v Žiline. 

záťažová skúška 



NAŤAHOVACIE KONTAJNERY 

spol. s r.o.

Strojná výroba opravy montáž

12 

Oceľové kontajnery s naťahovacím hákom a 

zadnými otváracími dverami so zaistením 

vyrábame v základnej rozmerovej rade s 

použitím oceľovej podlahy hrúbky 5mm a 

bočných stien s hrúbkou plechu 4mm 

vystužené U profilmi privarenými 

celoobvodovými zvarmi z dôvodu 

zamedzenia výskytu korózie.  

  

V prípade požiadavky zákazníka je 

samozrejme možná výroba eventuálneho 

návrhu so statickým výpočtom a následným 

návrhom požadovanej konštrukcie. Zmena 

hrúbky použitých materiálov stien a podláh 

kontajneru samozrejme ovplyvňuje celkovú 

cenu výrobku, preto na želanie vieme 

spracovať individuálnu ponuku ušitú presne 

na požiadavku zákazníka, ako aj farebné 

vyhotovenie a úroveň protikoróznej ochrany.  

 

Používame ako aj najjednoduchšie  

syntetické farby, tak aj ochranu so 

základnou epoxidovou farbou a vrchný náter 

polyuretánom v rozsahu RAL. Na požiadavku 

zabezpečíme nástrek LOGA alebo 

reklamného polepu. 

Objem m3 Dĺžka  

m 

Šírka  

m 

Výška  

m 

Výška háku 

m 

Váha  

kg 

17 6 2,5 1,6 1,6 2303 

23 5 2,5 2,3 1,6 2680 

29 6 2,5 2,3 1,6 2890 

Základné vyrábané rozmery sú uvedené v tabuľke. 



NAŤAHOVACIA PREPRAVNÁ 

PLOŠINA 
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Oceľový kontajner – plošina naťahovaná hákom je privátne navrhnutá na 

transport stavebnej techniky o hmotnosti do 10 ton, štandardne vybavená 

nájazdovými  rampami pre uľahčenie nakladania aj menšej techniky .  

Je vyrábaný ako platforma, ktorá umožňuje špecifické doplnky podľa potreby 

využitia, a to:  - doplnenie o bočnice hliníkové alebo oceľové 

 - rozšírenie o klanice na prevoz dreva 

 - vyhotovenie podlahy z: - oceľ s proti šmykovou úpravou 

   - drevo 

   - vodovzdorná protišmyková preglejka 

 

Nosnosť naťahovacej prepravnej plošiny je prepočítaná deklarovanými 

nosnosťami a výrobca garantuje jej parametre. 

Dĺžka  

m 

Šírka  

m 

Výška háku m Váha  

kg 

6 2,5 1,6 1860 

Používame ako aj najjednoduchšie  syntetické farby, tak aj ochranu so 

základnou epoxidovou farbou a vrchný náter polyuretánom v rozsahu RAL. 



STREDIACI PRÍPRAVOK NA 

ZVÁRANIE RÚR 
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Strediaci prípravok na 

zváranie rúr je 

mechanické zariadenie 

určené na presné 

stredenie pri zváraní 

oceľových potrubí, ako 

rovnakých, tak aj 

rozdielnych priemerov v 

presne stanovenom 

odstupe. 

Pomocou strediacich 

skrutiek umožňuje 

dokonalé, presné a 

stabilné spojenie dvoch 

potrubí umožňujúci 

dokonalý a pod röntgen 

vhodný zvar. 

 

Prípravok vyrábame a dodávame v rozdielnych veľkostiach podľa základného 

rozmeru zváraného potrubia tak, aby sme pokryli  škálu bežne používaných 

rozmerov. 

V prípade potreby vieme na 

zákazku vyrobiť alebo upraviť 

existujúci  prípravok podľa 

individuálnych potrieb  a 

požiadaviek zákazníka na 

akýkoľvek rozmer potrubia. 

Základné rozmery: 

●   TYP 1 – Ø 50 až 150 mm 

●   TYP 2 – Ø 100 až 300 mm 

 



ZÁHRADNÉ SEDENIE S GRILOM 

spol. s r.o.

Strojná výroba opravy montáž

15 

Bez údržbové záhradné sedenie s grilom s použitím prvkov moderného dizajnu 

umožňuje variabilné zostavy jednotlivých dielov  s eventuálnym 

umiestnením  loga odberateľa na reklamnej ploche. Je vyrobené z vysoko 

trvácneho materiálu - ocele, ktorá je odolná voči poveternostným vplyvom 

a prejavom  vandalizmu. Je určené pre použitie vo verejných priestoroch (napr. 

parky, firemné priestory, ubytovacie zariadenia), aj ako domáce záhradne 

posedenie. Lavičky je možné na požiadanie zákazníka doplniť o operadlá 

  

Materiál :  oceľ s protikoróznou ochranou žiarovým zinkovaním, ktorá zaručuje 

 životnosť  25 rokov proti prehrdzaveniu 

 

Farba:  čierna, eventuálne podľa požiadavky zákazníka v rozsahu RAL  

Rozmery lavičky:  výška: 45,5cm 

                                   šírka: 39,5cm 

 

Rozmer stola:        výška: 75cm 

                                   šírka: 150cm 

 

Rozmer grilu:       výška: 100cm 

                                   šírka: 42,1cm 

 

  prípravná plocha: 83,9cm x 40cm 



BALIČKA DREVA 
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Balička dreva je zariadenie na urýchlenie  zberu a paletizácie drevenej hmoty  v 

teréne a je určené na paletizáciu drevených klátov dĺžky cca 1 m +- 20 cm. Objem 

balíka je daný objemom koša baliaceho zariadenia  a je nemenný.  Baličku dreva 

dodávame v dvoch vyhotoveniach s ručným  a hydraulickým ovládaním. 

Zariadenie je prispôsobené na nesenie: 

a. v trojbodovom závese traktora 

b. ako výmenné zariadenie teleskopického manipulátora (napr. Manitou) 

16 


