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ZETOR SYSTEM 

ZETOR SYSTEM 

NAVALOVACÍ RAMPOVAČ

Výška zdvihu do 1 m. Vyrábí se bez přidržovacího prstu, s jedním prstem nebo 
dvěma prsty. 

Max. zdvih nad terén

Pod úroveň terénu

Šířka žlabu

Nosnost

Hmotnost

1 200 mm

200 mm

dle přední nápravy traktoru 1 550 mm – 2 200 mm

dle únosnosti přední nápravy traktoru do 2 200 kg

340 kg

Max. zdvih nad terén

Pod úroveň terénu

Šířka žlabu

Nosnost

1 200 mm

200 mm

dle přední nápravy traktoru nejvíce 2 200 mm

dle únosnosti přední nápravy traktoru do 2 200 kg

Max. zdvih nad terén

Pod úroveň terénu

Šířka žlabu

Nosnost

Hmotnost

1 210 mm

280 mm

dle přední nápravy traktoru od 1 550 mm do 2 200 mm

dle únosnosti přední nápravy traktoru do 2 200 kg

340 kg

VYSOKÝ RAMPOVAČ

NÍZKÝ RAMPOVAČ

Umožňuje uchopení klády mimo těžiště, přičemž jeho zdvih je až 2,5 m. Tím může 
obsluha skládkovat výše, což je výhodné zvláště, pokud je nedostatek volného místa. 
Také je vhodný pro nakládku dřeva přímo na vlek. Po přišroubování bočnic se 
využitelnost rampovače rozšiřuje i na nakládání a převážení sypkých hmot, při opravách 
cest atd. Oblíbený je i u malozemědělců při nakládce balíků a ostatních sypkých hmot. 
Po menší úpravě možnost shrnování klestu. 

Umožňuje uchopění klády i mimo těžiště a manipulaci s ní. Jeho zdvih je do 1,2 m 
a nosnost je z důvodu nepřetěžování přední nápravy seřízena přepouštěcím 
ventilem na 900 kg.  

Hmotnost

Tažná síla

Kapacita bubnu 

Rychlost navíjení

Prům. lana

Ovládání

5.600 kg

2 x 40 kN

200 m

0,5 m/s

12,5 mm

elektro-pneumatické

DVOUBUBNOVÝ NAVIJÁK

Dvoububnový naviják DTN - 4 je určen pro soustřeďování dříví v předmýtních a mýtních 
porostech. Je nejčastěji montovaným navijákem. Mezi jeho výhody patří spolehlivost, 
cenová dostupnost a využití dvou 12,5 mm silných a 80 m dlouhých lan s tažnou silou 4 t. 
Obsluha tak může již při soustřeďování dřeva třídit jednotlivé sortimenty. 
Pro traktory, které nejsou vybaveny rozvodem vzduchu, byl vyvinut DTN 4-H - dvoububnový 
naviják ovládaný elektrohydraulicky. 

Technický popis – hlavní části navijáku:
 
         SKŘÍŇ 
         ŠNEKOVÉ SOUKOLÍ 
         DVA BUBNY 
         HŘÍDEL 
         DVĚ PÁSOVÉ SPOJKY 
         DVĚ PÁSOVÉ BRZDY 
         KRYTY 

Dvoububnový naviják DTN - 4 

Hmotnost

Tažná síla

Kapacita bubnu 

Rychlost navíjení

Prům. lana

5.450 kg

40 kN

60 m

1,1 m/s

14 mm

JEDNOBUBNOVÝ NAVIJÁK TUN 40

LANOVÉ NAVIJÁKY 3BZ

Pro malé lesní podnikatele lze montovat i navijáky na tříbodový závěs. Nejčastěji 
používané jsou SW 3500 a SW 5000 z důvodu cenové dostupnosti. U všech navijáků 3 BZ 
je možno místo klasického ovládání dodat elektrohydraulické.   

Jednobubnový naviják TUN 40 je velmi spolehlivý a často používaný.   

Hmotnost

Tažná síla

Kapacita bubnu 

Rychlost navíjení

Prům. lana

Ovládání

5.600 kg

2 x 40 kN

200 m

0,5 m/s

12,5 mm

elektro-hydraulické

Dvoububnový naviják DTN - 4 - H 

Tažná síla

Vývodová hřídel

Střední rychlost lana

Hmotnost

SW 3500

3500 kg

540 ot./min

0,8 m/s

197 kg

SW 4000

4000 kg

540 ot./min

0,95 m/s

302 kg

SW 5000

5000 kg

540 ot./min

0,95 m/s

318 kg

SW 7000

7000 kg

540 ot./min

0,7 m/s

486 kg

Mechanický naviják 
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