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JUNKKARI OY je finský výrobce zemědělských a lesnických 

strojů. Závod navruhuje, prodává a vyrábí stroje pro setí, transport 

a lesnictví.

Společnost má sídlo v jiřní Ostrobotnii, v oblasti Ylihärma, místě 

Kauhava. Firma je součástí skupiny MSK OY a jejíž součástí jsou 

další dceřínné společnosti Maaseudun Kone Oy, Junkkari Muovi 

Oy a Juncar Oy. 

Kořeny firmy sahají hluboko do historie finského průmyslu a 

zemědělství. Spolupracujeme s farmáři a distributory 

zemědělských strojů po tři generace. Snažíme se naslouchat 

zkušenostem našich zákazníků - farmářů - a na jejich základě 

budovat další vývoj. Reputaci zodpovědného výrobce si firma 

vybudovala během 50-tých let 20. století. Orientace firmy 

směrem ke svým zákazníkům se ukazuje jako úspěšný model 

podnikání a důkazem je trvalý nárůst obchodu posledních 

desetiletí.

Design výrobků a management  firmy JUNKKARI OY se vždy 

snaží sledovat poslední vývoj. JUNKKARI OY byl první 

výrobce zemědělských strojů ve Finsku, který obdržel certifikát 

ISO 14001. Vybavení výroby zahrnuje nejnovější stroje v čele 

se svařovacím robotem nebo laserovou řezačkou. Díky těmto 

technologiím je výroba pružnější a je schopna reagovat na 

nevyzpitatelnou poptávku trhu. Zároveň s těmito technologiemi 

se firma snaží držet v rovnováze i lidské dovednosti. 

Vlastnosti a výbava strojů JUNKKARI byla vyvainuta dle 

požadavků zákazníků a jejich zkušeností. Základní verze strojů 

jsou schopny vyhovět menším farmářům, přičemž vyspělejší a 

automatizované verze jsou dimenzovány především pro 

požadavky velkých farem/firem. Různé mechanické funkce lépe 

vybavených modelů jsou ovládány z kabiny traktoru pomocí 

elektrického ovládání. Mnohé z řešení, které JUNKKARI nabízí 

zvyšuje komfort obsluhy a práce se strojem. 

Technologie se mění,
kvalita zůstává
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Model P3151 je nejmenší z našeho sortimentu nakladačů. jeho dosah je 5.1 m, 

zdvihový moment 31 kNm a otočný moment 8 kNm. Z těchto údajů lze vyčíst, že 

se jedná vzhledem k dosahu tohoto nakladače o silný nakladač, který dokáže 

zdvihnout překvapivě těžký náklad.

Nakladač má 3-bodové zapojení, které umožňuje snadnou agregaci do 3-

bodového závěsu traktoru. Jako vhodnou kombinaci doporučujeme malý přívěs s 

označením P7.

••• SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí   vvvýýýbbbaaavvvaaa   zzzaaahhhrrrnnnuuujjjeee   000...222   mmm²²²   kkkllleeeššštttěěě   

aaa   FFFRRR   777   rrroootttááátttooorrr...

••• HHHaaadddiiiccceee   jjjsssooouuu   ooopppaaatttřřřeeennnyyy   oooccchhhrrraaannnnnnooouuu   

pppááássskkkooouuu...

••• OOOtttoooččč   rrraaammmeeennneee   jjjeee   zzzaaajjjiiiššštttěěěnnnaaa   pppooommmooocccííí   vvvrrraaattt---

nnnýýýccchhh   ooozzzuuubbbeeennnýýýccchhh   kkkooolll   aaa   ooozzzuuubbbnnniiiccceee...

••• PPPrrrůůůmmměěěrrr   čččeeepppuuu   rrraaammmeeennn   jjjeee   333555   nnneeebbbooo   444000   mmmmmm...

••• OOOtttooočččnnnééé   kkkooolllooo,,,   ssstttooojjjnnnaaa   aaa   čččeeepppyyy   jjjsssooouuu   vvvyyyrrrooobbbeee---

nnnyyy   zzzeee   zzzuuušššllleeeccchhhtttěěěnnnééé   oooccceeellliii...

Otoč nakladačů série P31 a P41 je vybavena 

převodovým kolem. Ozubené otočné kolo, 

stojna a čepy jsou vyrobeny ze zušlechtěné 

oceli.

P3151 DDDOOOSSSAAAHHH   5,1 m 

ZZZDDDVVVIIIHHHOOOVVVÝÝÝ   MMMOOOMMMEEENNNTTT 31 kNm

5,143

405610800

mmm

kg
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Model P3162 je ve své kategorii velmi populárním nakladačem. Jeho dosah je 

6.2 m, zdvihový moment 31 kNm a otočný moment je 8 kNm. Hydraulické 

prodloužení navíc přidává potřebný dosah.

Nakladač má 3-bodové zapojení, které umožňuje snadnou agregaci do 3-

bodového závěsu traktoru. Jako vhodný vyvážecí vlek doporučujeme model P9.

••• SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí   vvvýýýbbbaaavvvaaa   zzzaaahhhrrrnnnuuujjjeee   000...222   mmm²²²   kkkllleeeššštttěěě   

aaa   FFFRRR   777   rrroootttááátttooorrr...

••• HHHaaadddiiiccceee   jjjsssooouuu   ooopppaaatttřřřeeennnyyy   oooccchhhrrraaannnnnnooouuu   

pppááássskkkooouuu...

••• OOOtttoooččč   rrraaammmeeennneee   jjjeee   zzzaaajjjiiiššštttěěěnnnaaa   pppooommmooocccííí   vvvrrraaattt---

nnnýýýccchhh   ooozzzuuubbbeeennnýýýccchhh   kkkooolll   aaa   rrrooobbbuuussstttnnnííí   ooozzzuuubbbnnniiiccceee...

••• PPPrrrůůůmmměěěrrr   čččeeepppuuu   rrraaammmeeennn   jjjeee   333555   nnneeebbbooo   444000   mmmmmm...

••• OOOzzzuuubbbeeennnééé   oootttooočččnnnééé   kkkooolllooo,,,   ssstttooojjjnnnaaa   aaa   čččeeepppyyy   

jjjsssooouuu   vvvyyyrrrooobbbeeennnyyy   zzzeee   zzzuuušššllleeeccchhhtttěěěnnnééé   oooccceeellliii...

••• PPPrrrooodddlllooouuužžžeeennnííí   rrraaammmeeennneee   jjjeee   vvvyyyrrrooobbbeeennnooo   zzzeee   
ssspppeeeccciiiááálllnnnííí   OOOppptttiiimmm   666555000   MMMCCC   oooccceeellliii...

Prodloužení ramene je vybaveno kluznými 

silonovými podložkami.

P3162 DDDOOOSSSAAAHHH 6,2 m 

ZZZDDDVVVIIIHHHOOOVVVÝÝÝ   MMMOOOMMMEEENNNTTT 31 kNm

m

kg

6,26543

475 370 350600800
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Model P4169 je obecně velmi oblíbeným nakladačem. Jeho dosah činí 6.9 m, zdvi-

hový moment 41 kNm a otočný moment 8 kNm. Nakladač je vybavený hydraulickým 

prodloužením (1.65 m) a širokoúhlý kloub, to zaručuje všestranné použití, kvůli 

kterému je tento model velmi oblíbeným. Nakladač má 3-bodové zapojení, které 

umožňuje snadné zapojení do 3-bodového závěsu traktoru. Pro agregaci s 

vyvážecím přívěsem doporučujeme modely P9 nebo P10.

••• HHHaaadddiiiccceee   jjjsssooouuu   ooopppaaatttřřřeeennnyyy   oooccchhhrrraaannnnnnooouuu   

pppááássskkkooouuu...

••• OOOtttoooččč   jjjeee   zzzaaajjjiiiššštttěěěnnnaaa   pppooommmooocccííí   vvvrrraaatttnnnýýýccchhh   

ooozzzuuubbbeeennnýýýccchhh   kkkooolll   aaa   rrrooobbbuuussstttnnnííí   ooozzzuuubbbnnniiiccceee...

••• PPPrrrůůůmmměěěrrr   čččeeepppuuu   rrraaammmeee   jjjeee   444000   mmmmmm...

••• OOOzzzuuubbbeeennnééé   oootttooočččnnnééé   kkkooolllooo,,,   ssstttooojjjnnnaaa   aaa   čččeeepppyyy   

jjjsssooouuu   vvvyyyrrrooobbbeeennnyyy   zzzeee   zzzuuušššllleeeccchhhtttěěěnnnééé   oooccceeellliii...

••• PPPrrrooodddlllooouuužžžeeennnííí   rrraaammmeeennneee   jjjeee   vvvyyyrrrooobbbeeennnooo   zzzeee   
ssspppeeeccciiiááálllnnnííí   OOOppptttiiimmm   666555000   MMMCCC   oooccceeellliii...

Hydraulický píst výsuvu prodloužení 

ramene je uložena uvnitř ramene, tudíž je 

rameno celkově odolnější. To platí pro 

modely P4169 a P4569.

P4169 DDDOOOSSSAAAHHH 6,9 m 

ZZZDDDVVVIIIHHHOOOVVVÝÝÝ   MMMOOOMMMEEENNNTTT 41 kNm

m

kg

6,96543

400480570730920
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Model Patruuna 4180 je ruka s velmi dobrým dosahem, a která zároveň dokáže šetřit 

náklady. Její dosah je 8.0m, zdvihový moment 41kNm a otočný moment 8kNm. 

Nakladač je vybaven hydraulickým prodloužením ramene (2.9m) a kloubem s velkým 

úhlem pohybu. 

Je však třeba vzít v úvahu, že i přes svůj velmi dobý dosah, není nakladač určen pro 

zvedání obzvláště těžkých břemen. Nakladač je přizpůsoben pro 3-bodové zapojení. 

Jako vhodný vyvážecí vlek doporučujeme model Patruuna 10.

• SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí   vvvýýýbbbaaavvvaaa   zzzaaahhhrrruuujjjeee   000...222   mmm²²²   kkkllleeeššštttěěě   

aaa   FFFRRR   777   rrroootttááátttooorrr...

••• HHHaaadddiiiccceee   jjjsssooouuu   ooopppaaatttřřřeeennnyyy   oooccchhhrrraaannnnnnooouuu   

pppááássskkkooouuu...

••• OOOtttoooččč   rrraaammmeeennneee   jjjeee   zzzaaajjjiiiššštttěěěnnnaaa   pppooommmooocccííí   vvvrrraaattt---

nnnýýýccchhh   ooozzzuuubbbeeennnýýýccchhh   kkkooolll   aaa   ooozzzuuubbbnnniiiccceee...

••• PPPrrrůůůmmměěěrrr   čččeeepppuuu   rrraaammmeeennn   jjjeee   444000   mmmmmm...

••• OOOtttooočččnnnééé   kkkooolllooo,,,   ssstttooojjjnnnaaa   aaa   čččeeepppyyy   jjjsssooouuu   

vvvyyyrrrooobbbeeennnyyy   zzzeee   zzzuuušššllleeeccchhhtttěěěnnnééé   oooccceeellliii...

••• PPPrrrooodddlllooouuužžžeeennnííí   rrraaammmeeennneee   jjjeee   vvvyyyrrrooobbbeeennnooo   zzzeee   
ssspppeeeccciiiááálllnnnííí   OOOppptttiiimmm   666555000   MMMCCC   oooccceeellliii...

Díky 3-bodovému závěsu lze nakladač zapojit 

do stejného typu závěsu traktoru či přívěsu.

P4180 DOSAH 8,0 m 
ZDVIHOVÝ MOMENT 41 kNm

m

kg

876543

280350440490660850



8

P4569 je silný univerzální nakladač. Jeho dosah činí 6.9m, zdvihový moment 45 kNm 

a otočný moment 12 kNm. Nakladač vybavený hydraulickým prodloužením (1,65m)  a 

kloubem s velkým úhlem pohybu je dostatečně sílný k nakládání těžkých břemen. 

Nakladač je zapojen přes přírubu. 

Doporučujeme jeho agregaci s přívěsem Patruuna 10 se samostatnou stojnou a 

sklopnými opěrnými nohami. Nakladač je možno dovybavit výsuvnými opěrnými 

nohami. V takovém případě lze nakladač zapojit do 3-bodového závěsu nebo 

samostatně  k vlastnímu závěsu přívěsu.

• SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí   vvvýýýbbbaaavvvaaa   zzzaaahhhrrrnnnuuujjjeee   000...222   mmm²²²   kkkllleeeššštttěěě   

aaa   FFFRRR   111000   rrroootttááátttooorrr...

••• HHHaaadddiiiccceee   jjjsssooouuu   ooopppaaatttřřřeeennnyyy   oooccchhhrrraaannnnnnooouuu   pppááássskkkooouuu...

••• NNNaaakkklllaaadddaaaččč   jjjeee   vvvyyybbbaaavvveeennn   oootttooočččííí   ssseee   čččtttyyyřřřmmmiii   kkkyyyvvvnnnýýýmmmiii   

lllooožžžiiissskkkyyy   vvv   ooollleeejjjooovvvééé   lllááázzznnniii...

••• PPPrrrůůůmmměěěrrr   čččeeepppuuu   rrraaammmeeennn   jjjeee   444000mmmmmm...

••• OOOzzzuuubbbeeennnééé   oootttooočččnnnééé   kkkooolllooo,,,   ssstttooojjjnnnaaa   aaa   čččeeepppyyy   jjjsssooouuu                        

vvvyyyrrrooobbbeeennnyyy   zzzeee   ssspppeeeccciiiááálllnnnííí   zzzuuušššllleeeccchhhtttěěěnnnééé   oooccceeellliii...

••• PPPrrrooodddlllooouuužžžeeennnííí   rrraaammmeeennneee   jjjeee   vvvyyyrrrooobbbeeennnooo   zzzeee   ssspppeeeccciiiááálllnnnííí   

OOOppptttiiimmm   666555000   MMMCCC   oooccceeellliii...

Robustní otoč se 4 kyvnými ložisky v olejové 

lázni s otočným momentem 12kNm.

P4569
DDDOOOSSSAAAHHH 6,9 m 

ZZZDDDVVVIIIHHHOOOVVVÝÝÝ   MMMOOOMMMEEENNNTTT 45 kNm

6,96543m

4805806808601150kg
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Nakladač P4580 je silný, univerzální nakladač s velkým dosahem. jeho dosah činí 

8.0m, zdvihový moment 45 kNm a otočný moment 12 kNm. nakladač vybevený 

hydraulickým prodloužením ramene (2.9m) a kloubem s velkým úhlem pohybu, je 

vybaven funkcemi pro jemnou práci s drobným materiálem. 

Nakladač je zapojen přes přírubu. Jako vhodnou agregaci doporučujeme přívěsy 

Patruuna 10 nebo 12 se samostatnou stojnou a sklopnými opěrnými nohami. 

Nakladač je možno vybavit samostatnými výsuvnými opěrnými nohami. V takovém 

případě lze nakladač zapojit do 3-bodového závěsu nebo samostatně k vlastnímu 

přívěsu. 

• Standardní výbava zahrnuje 0.2 m² kleště 

a FR 10 rotátor.

• Hadice jsou opatřeny ochrannou 

páskou.

• Nakladač je vybaven otočí se 4 kyvnými 

ložisky v olejové lázni.

• Průměr čepu ramen je 40 mm.

• Ozubené otočné kolo, stojna a čepy jsou 

vyrobeny se zušlechtěné oceli.

• Prodloužení ramen je vyrobeno ze 

speciální zušlechtěné Optim 650 MC 
oceli. 

Kompaktní dvojité prodloužení zajišťuje 

nakladači velký dosah.

P4580
DDDOOOSSSAAAHHH 8,0 m 

ZZZDDDVVVIIIHHHOOOVVVÝÝÝ   MMMOOOMMMEEENNNTTT 45 kNm

876543

3504255256157951060

m

kg
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P5771 patří mezi HD modely s jedním prodloužením, který dosáhl mnoha vynikajících 

výsledků v nejrůznějších testech. Jeho dosah činí 7.1 m, zdvihový moment 57 kNm a 

otočný moment 16 kNm. Nakladač vybavený hydraulickým prodloužením (1.7m) a 

kloubem s velkým úhlem pohybu je vybaven funkcemi k širokému spektru použití. 

Nakladač je zapojen přes přírubu ke stojně na závěs přívěsu a je vybaven sklopnými 

opěrnými nohami.

••• OOOtttoooččč   vvv   ooollleeejjjooovvvééé   lllááázzznnniii...

••• SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí   vvvýýýbbbaaavvvaaa   zzzaaahhhrrrnnnuuujjjeee   000...222   mmm²²²   kkkllleeeššštttěěě   

aaa   FFFRRR   111000   rrroootttááátttooorrr   (((nnnaaa   pppřřřááánnnííí   kkkllleeeššštttěěě:::   000...222555   mmm²²²)))...

••• HHHaaadddiiiccceee   jjjsssooouuu   ooopppaaatttřřřeeennnyyy   oooccchhhrrraaannnnnnooouuu   pppááássskkkooouuu...

••• NNNaaakkklllaaadddaaaččč   jjjeee   vvvyyybbbaaavvveeennn   oootttooočččííí   ssseee   444   kkkyyyvvvnnnýýýmmmiii   

lllooožžžiiissskkkyyy   vvv   ooollleeejjjooovvvééé   lllááázzznnniii...

••• VVV   ccceeelllkkkooovvvééé   ssstttrrruuukkktttuuuřřřeee   nnnaaakkklllaaadddaaačččeee   jjjeee   dddbbbááánnnooo   

pppřřřeeedddeeevvvšššííímmm   nnnaaa   ooodddooolllnnnooosssttt   jjjeeedddnnnoootttllliiivvvýýýccchhh   rrraaammmeeennn...

••• RRRooozzzmmměěěrrr   čččeeepppůůů   rrraaammmeeennn   jjjeee   444000   aaa   777000   mmmmmm...

Masivní uložení 4 kyvných ložisek je 

důležitou částí pro kvalitní a práci dlouhou 

životnost.

P5771 DDDOOOSSSAAAHHH 7,1 m 

ZZZDDDVVVIIIHHHOOOVVVÝÝÝ   MMMOOOMMMEEENNNTTT 57 kNm

3 4 5 6 7m

kg 1400 1050 840 700 600
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Nakladač P5785  je HD nakladač s dvojitým prodloužením. Jeho dosah činí 8.5m, 

zdvihový moment 57 kNm a otočný moment 16 kNm. 

Nakladač je vybavený hydraulickým prodloužením (3.4m), kloubem s velkým pracov-

ním úhlem a disponuje funkcemi pro širokou škálu pracovních činostní. Zapojení je 

přes přírubu ke stojně na závěs přívěsu a je vybaven sklopnými opěrnými nohami. 

••• OOOtttoooččč   vvv   ooollleeejjjooovvvééé   lllááázzznnniii...

••• SSStttaaannndddaaarrrdddnnnííí   vvvýýýbbbaaavvvaaa   zzzaaahhhrrrnnnuuujjjeee   000...222   mmm²²²   kkkllleeeššštttěěě   

aaa   FFFRRR   111000   rrroootttááátttooorrr   (((vvvooollliiittteeelllnnněěě   kkkllleeeššštttěěě   000...222555   mmm²²²)))...

••• HHHaaadddiiiccceee   jjjsssooouuu   ooopppaaatttřřřeeennnyyy   oooccchhhrrraaannnnnnooouuu   

pppááássskkkooouuu...

••• NNNaaakkklllaaadddaaaččč   jjjeee   vvvyyybbbaaavvveeennn   oootttooočččííí   ssseee   444   kkkyyyvvvnnnýýýmmmiii   

lllooožžžiiissskkkyyy   vvv   ooollleeejjjooovvvééé   lllááázzznnniii...

••• VVV   ccceeelllkkkooovvvééé   ssstttrrruuukkktttuuuřřřeee   nnnaaakkklllaaadddaaačččeee   bbbyyylllooo   dddbbbááánnnooo   

pppřřřeeedddeeevvvšššííímmm      nnnaaa   ooodddooolllnnnooosssttt   jjjeeedddnnnoootttllliiivvvýýýccchhh   rrraaammmeeennn

••• PPPrrrůůůmmměěěrrr   čččeeepppůůů   rrraaammmeeennn   jjjeee   444000   aaa   777000   mmmmmm...

••• PPPrrrooodddlllooouuužžžeeennnííí   rrraaammmeeennn   jjjeee   vvvyyyrrrooobbbeeennnooo   ssspppeeeccciiilllááánnnííí   

OOOppptttiiimmm   666555000   MMMCCC   oooccceeellliii...

Hydraulické hadice s velkým dosahem jsou 

dvojitě chráněny uvnitř výsuvného tunelu.

P5785 DDDOOOSSSAAAHHH 8,5 m 

ZZZDDDVVVIIIHHHOOOVVVÝÝÝ   MMMOOOMMMEEENNNTTT 57 kNm

m

kg

3 4 5 6 7

500600740950 0045240731

8 8,5
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Pro přívěs s označením 7 doporučujeme jako vhodný nakladat, kterýkoliv ze série 

P31. Jedná se o ideální kombinaci pro lehkou práci v lese. Díky své flexibilitě je 

vhodný například pro probírku.

Kromě své velikosti se vlek 7 od velkých odlišuje pevným čelem, klanicemi a 

jednořadým válečkovým ložiskem na oji řízení. Ve standardu je na tomto přívěsu 

přípojné 3-bodové zařízení pro P nakladače.

Standardní výbava přívěsu zahrnuje řízení oje 

pomocí jednoduchého hydr. válce a pevnou 

montáž závěsu. V tomto případě je možné na-

montovat i starší modely nakladačů Patruuna.

P7
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Spojení přívěsu P9 a nakladače P4169 je výbornou kombinací dvou lesnických strojů 

pro nejrůznější použití. Kapacita modelu P9 činí 9,000 kg. Jeho výbava obsahuje 2 

odmontovatelné klanice, přední čelo, jednořadé kuličkové ložisko na oji řízení a 

robustní jednoosý rám (160x160x8 mm). 

Díky své jednoduché robustní stavbě, uspořádání klanic a bogie nápravě přívěs dobře 

prostupuje terénem. Mimo tyto vlastnosti je vysoce odolný vůči torzi; nemá na sobě 

žádné sváry. 

Přívěs má výkonné dvouválcové natáčení oje, obzvláště užitečné při práci v kopcov-

itém terénu. Standardní výbava obsahuje pneumatiky s rozměrem 400/60-15,5 ELS s

ochranou náboje a zesílenými ráfky.

P7 a P9 přívěsy jsou vybaveny robustní odmon-

tovatelnou bogie nápravou s 80 mm nosníkem.

P9
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Díky robustnosti a univerzálnímu příslušenství je přívěs P10 vhodný pro agregaci i s 

těmi největšími JUNKKARI nakladači. Kombinace lesní vyvážečky 10 s nakladači 

série 45 nebo 57 zaručuje stroj, který zvládne i tu nejnáročnější práci s vysokou 

efektivitou. Na tento model je možné nainstalovat hydraulický pohon kol. 

Kapacita přívěsu činí 10,000 kg. Standardní vybavení zahrnuje odmontovatelné klan-

ice, přední čelo, jednořadé kuličkové ložisko na oji řízení a robustní jednoosý rám 

(200x200x10 mm). 

Díky své jednoduché robustní stavbě, uspořádání klanic a bogie nápravě se přívěs 

dobře přizpůsobuje terénu a snadno jím prostupuje. Mimo tyto vlastnosti je vysoce 

odolný vůči torzi; nemá na sobě žádné sváry.

Přívěs má výkonné dvoválcové natáčení oje, obzvláště užitečné při práci v kopcov-

itém terénu.
Díky jednoosému rámu jsou klanice snadno 

přestavitelné.

P10
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Díky robustnosti a univerzálnímu příslušenství je přívěs P12 vhodný pro agregaci i s 

těmi největšími nakladači JUNKKARI. Kombinace vyvážečky P12 s nakladači série 45 

nebo 57 zaručuje stroj, který zvládne i tu nejnáročnější práci s vysokou efektivitou. 

Standardní výbava zahrnuje odmontovatelné klanice (4ks), přední čelo, nástavky 

klanic (8ks), jednořadé kuličkové ložisko na oji řízení a robustní jednoosý rám 

(200x200x10mm). Díky své jednoduché robustní stavbě, uspořádání klanic a bogie 

nápravě přívěs snadno prostupuje terénem. Mimo tyto vlastnosti je vysoce odlný vůči 

torzi; nemá na sobě žádné sváry.

Přívěs má výkonné dvouválcové natáčení oje, obzvláště užitečné při práci v kopcov-

itém terénu.

Robustní jednoosý rám a struktura podvozku 

přívěsů P10 a P12 zajišťuje jejich odolnost i při 

maximálních zátěžích. 

P12
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Mechanické - 2 páky
Základní ovládací panel se samostat-

nými ovládacími pákami prodloužení 

ramene, kleští a opěrných nohou.

Elektrohydraulické ovládání
Elektrikou ovládané hydraulické ventily.

Pákami je ovládaný zdvih, otoč, otoč 

kleští a zavírání. Kleště, prodloužení a 

případné opěrné nohy jsou ovládány elek-

tronickými on/off spínači. Pracovní ventily 

jsou umístěny na nakladači, pouze 

ovládací terminál s pákami se umisťují do 

kabiny. 

Ergo ovládání
Mechacnické ovládání s 3-funkčními 

ERGO ovládacími pákami nakladače. 

Prodloužení ramene a kleště jsou 

ovládány pohybem zápěstí. Samostat-

nými pákami se pak ovládají opěrné 

nohy. 

Electronické ovládání - joystick
Vysoce kvalitní Danfoss PVG32 ovládání s joysticky řady Profi 1 zahrnují 6 propor-

cionálních funkcí. K dispozici je i jako LS model pro traktory s Load Sensing.

ON/OFF ovládání
Mechanické ovládání, u kterého je 

prodloužení ramene a kleště ovládáno 

elektricky. Samostatnými pákami se pak 

ovládají opěrné nohy. Plovoucí polohy je 

standardem.

Ovládací panely
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CD (Comfort Drive) odpružení
Jedná se o dvojité odpružení rázů při zd-

vihu a otoči. Tímto se redukují přílišné rázy 

a přenosy zatížení do nakladače až o 50% 

proti neodpruženým nakladačům. 

3-bodová konzole s 
teleskopickými opěrnými 
nohami pro nakladače 
montované přes přírubu
ment Umožňuje zapojení nakladačů 4569 a

4580 přímo do 3-bodového závěsu trak-

toru.

Kleště na kmeny 0.20 m²
Objem 0.20 m²

Váha 90 kg

Max. rozevření 1,100 mm

mm

Hydraulický naviják
Dálkově ovládaný naviják je k dispozici 

pro všechny modely nakladačů Patruuna. 

Trakční síla je 1,400 kg, rozměr lana pak

40 m/8 mm.

Tlumič kleští
Tlumič kleští je k dispozici pro modely 

nakladačů s rotátorem FR10. Zabraňuje 

nežádoucím výkyvům kleští.

Kleště na kmeny 0.25 m²
Objem 0.27 m²

Váha 110 kg

Max. rozevření 1,260 mm

Stabilizátory
Telescopické zámky spodních ramen 

zabraňují bočním výkyvům při zapojení 

nakladače do 3-bodového závěsu trak-

toru

Krmné nebo hnojné kleště
Na 0.20 m² kleště mohou být na-

montovány extra špice pro hnůj a 

krmivo.

Univerzální kleště
Ideální pro práci s kameny, balíky, 

atd.

Váha 135 kg

Max. rozevření 1,268 mm

mm

Výbava
NAKLADAČE
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Příruba pro montáž na závěs
Konzole uzpůsobená pro nakladače s 3-

bodovým závěsem pro zapojení na oj 

přívěsu. Umožňuje zapojení starších 

modelů Patruuna.

Sada osvětlení
Pro montáž je třeba namontovat 

konzoli a pak teprve světla. Kabely pro 

světla jsou taktéž k dispozici.

Bedna na nářadí
Přepravní bedna na nářadí apod.

Stojna a opěrné nohy 
pro sérii P45
Stojna s opěrnými nohami pro zapojení 

modelů nakladačů 4569 a 4580 s mon-

táží přírubou na oj přívěsu.

Prodloužení rámu
Prodloužení rámu o 100cm. Klanice a 

nástavky klanic nejsou součástí prod-

loužení.

Přídavná klanice a nástavky
Přídavná šroubovaná klanice, kterou 

lze snadno přestavit do různých pozic 

na rámu stroje. 

Vzpěra klanic a čela
Výztuha umístěná mezi předním čelem 

vleku a prvním párem klanic.

Nástavky klanic
Nástavky klanic slouží k rozšíření objemu 

přívěsu.

Stojna a opěrné nohy 
pro sérii P57
Stojna  s opěrnými nohami pro zapojení 

modelů nakladačů P5771 a P5785 s mon-

táží přírubou na oj přívěsu.

Výbava
PŘÍVĚSY
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Místo pro obsluhu na oj

Můstek pro obsluhu nakladače k na-

montování na oj.

Hydraulické brzdy
Hydraulické brzdy pro 2 nebo 4 ko-

la všech typů přívěsů.

Výstelka korby
Opce přívěsu P10. Výstelka umožňuje 

provoz přívěsu v různých podmínkách a 

usnadňuje snadnější manipulaci s 

klestím a větvemi.

Pohon 4 kol zapojený do 
traktoru
Třecí pohon kol s elektronickou změnou 

směru otáčení příslušným tlačítkem.

Air brakes
Dvouokruhové vzduchové brzdy s 

nastavitelným tlakem jsou k dispozici pro 

všechny typy přívěsů.

Pohon 4 kol s ON/ OFF   
zapojením
ON/OFF ovládání umožňuje sériové 

zapojení pohonu 4 kol k ovládacímu ter-

minálu. 

Hydraulické čerpadlo
Čerpadlo je zapojeno do PTO traktoru. 

Výkon 75 l/min, 540 rpm s objemem 95 l. 

Výkon je dostačující pro provoz 

nakladače a pohonu kol. ON/OFF verze 

musí být součástí pohonu 4 kol. 

Výbava
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NNNAAAKKKLLLAAADDDAAAČČČEEE

P3151 P3162 P4169 P4180 P4569 P4580 P5771 P5785
Dosah m 5,1 6,2 6,9 8 6,9 8 7,1 8,5
Zdvihový moment, gross kNm 31 31 41 41 45 45 57 57
Zdvihový moment, net kNm 25 24 30 26 34 31 42 39
Otočný moment kNm 8 8 8 8 12 12 16 16
Otočné písty pcs 2 2 2 2 4 4 4 4
Úhel otoče * 360 360 360 360 380 380 380 380
Kleště m2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Rotátor Fr7 Fr7 Fr7 Fr7 Fr10 Fr10 Fr10 Fr10
Provozní tlak bar 175 175 175 175 180 180 180 180
Doporučený výkon hydrauliky l/min 30-60 30-60 30-80 30-80 45-80 45-80 45-80 45-80
Prodloužení pcs 1 1 2 1 2 1 2
Zdvihová síla bez kleští 4 m kg 610 600 730 660 860 795 1050 950

Zdvihová síla bez kleští 6m kg 405/5,1m 370 480 440 580 525 700 600

Váha kg 720 750 850 900 940 980 1050 1150
LLLEEESSSNNNÍÍÍ   PPPŘŘŘÍÍÍVVVĚĚĚSSSYYY

P7 P9 P10 P12
Kapacita kg 7500 9000 10000 12000
POhotovostní hmotnost kg 950 1300 1800/2100 2300/2700
Ložná plocha m2 2 2 2,3 2,3
Délka ložné plochy mm 3480 3520 4000 4000
Celková délka mm 5560 5560 6280 6280
Rozchod mm 1700 1700 1850 1900
Celková šířka mm 2160 2160 2250-2450 2300-2580
Počet klanic pcs 2 3 3 4
Otočné písty pcs 1 2 2 2
Tažná síla pk 1700 1800
Rychlost pohonu 40-80l/min 2,5-5 2,5-5
Světlost 510 510 550-600 600-650
Rozměr rámu 150*150*6 160*160*6 200*200*10 200*200*10

Kola
11.5/80-15,3

400/60-15,5

400/60-15,5 
520/50-17
400/55-22,5

400/60-15,5 
520/50-17 
400/55-22,5

520/50-17 
500/60-22,5 
600/50-22,5
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