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Objem vyplacených podpor od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) se loni
snížil téměř o osm procent na 489,6 milionu korun. Poklesl také počet schválených žádostí o podporu nebo
garance, z 3865 v roce 2014 na loňských 1905. Ke konci roku 1475 žádostí úředníci fondu neprojednali.
Výše úvěrů, které fond loni podporoval, se také snížila, a to o 29 procent na 4,59 miliardy korun. Vyplývá to
z výroční zprávy fondu.
Zuzana Fialová
Hlavním důvodem poklesu počtu přijatých i schválených žádostí,
objemu podporovaných úvěrů
i objemu poskytnutých podpor
bylo otevření programu Zemědělec až v dubnu 2015, po nutné noti-

fikaci pravidel programu u Evropské komise. Ta si vyžádala změnu
podmínek poskytování podpor
a ve skutečnosti to znamenalo, že
po dobu téměř šesti měsíců nemohli zemědělci sjednávat nákup
zemědělské techniky a bankovní
úvěry pro její financování.

Jak uvedl předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula
ve výroční zprávě, pro všechny podpůrné programy jsou
v PGRLF rezervovány dostatečné finanční zdroje, tak aby byly
splněny všechny závazky společnosti vyplývající z dosud uza-

V rámci programu Zemědělec PGRLF podporuje i nákup zemědělské techniky

Téma týdne

Rostlinná výroba
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Foto David Bouma

Živočišná výroba

vřených smluv nebo schválených žádostí, ke kterým budou
smlouvy uzavírány ještě v roce
2016.
Vysoký počet neprojednaných
žádostí je pak podle fondu důsledkem toho, že zemědělci nedoložili úvěrové smlouvy k zaregistrovaným žádostem v hlavním programu Zemědělec. Kvůli
zavádění nových podmínek také
nemohli zemědělci půl roku žádat o podporu na své pořízené
nebo sjednané investice.
V loňském roce spustil fond devět nových programů, kterými
například dotuje úroky z investičních úvěrů na nákup lesních traktorů, dřevařských lanovek či strojů na přípravu půdy ve školkách.
Letos pak spustil fond dva nové
programy, ve kterých dává provozní a investiční úvěry. Kvůli vysoké poptávce musel příjem žádostí zastavit, obnoví jej na začátku září.
(Pokračování nastr. 2)
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Clearﬁeld® herbicid
do řepky

A
I Čisté pole – jedinou správně načasovanou
aplikací vyřešíte všechny plevele i výdrol
I Záruka stabilních a vysokých výnosů
i v podmínkách, kdy běžný hybrid může selhat
I Nabídka kvalitních CL hybridů řepky ozimé
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

www.agro.basf.cz
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Zemědělská technika

Výbava nezbytná
a výbava nadbytečná

Dvoudenní Libčany
v tradičním duchu

Prioritou funkční
projekt

Jak na hlubší
zpracování půdy

Výbava traktorů je stále diskutované téma. Není divu, neboť od
různé úrovně výbavy se odvíjí pořizovací cena stroje a volba správného vybavení traktoru zabezpečí jeho maximální provozní využití. To
tehdy, pokud se uživatel do vhodné
výbavy trefí. Často se totiž stane, že
některý z prvků výbavy opomene,
a pak mu při práci chybí, anebo
naopak si koupí drahé vybavení,
které v praxi nevyužije.

Polní dny společnosti Bayer, s. r. o.,
neodmyslitelně zapadají do konceptu červnových odborných akcí.
Na dvou lokalitách, moravské v Senici na Hané a české v Libčanech,
poskytují demonstrační pokusy reálný obrázek účinnosti portfolia
přípravků této firmy, ale ukazují také aktuality v oblasti osiv.
Na návštěvníky polních dnů
v Libčanech čekaly čtyři bloky pokusů.

Pro akciovou společnost Podblanicko, Louňovice pod Blaníkem je
výroba mléka klíčová. Aby v této
specializaci středočeští chovatelé
obstáli, museli od základu změnit
management chovu a investovat
do rekonstrukce produkční stáje.
To ve finále přineslo zkvalitnění
odchovu telat a jalovic stejně jako
navýšení užitkovosti a produktivity
práce. V rostlinné výrobě se zabývá zejména pěstováním obilnin.

Ve výrobním programu společnosti BEDNAR je také několik modelových řad talířových podmítačů. A to
včetně strojů, jejichž pracovní orgány
vykazují zvláště agresivní účinnost,
a jsou tak vhodné i do nejtěžších
podmínek. Mezi jinými byly v průběhu Polního dne BEDNAR prezentovány také podmítače řady Atlas AO.
O talířové podmítače s vysokým
přítlakem a možností pracovat i ve
větší hloubce je rostoucí zájem.
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režim ovládání pohonu pojezdu.
Technická řešení s využitím
hydrostatického pohonu pojezdu mohou využívat také různé
možnosti regulace otáček motoru v souvislosti s požadavkem na
pojezdovou rychlost manipulátoru. V podstatě se do konstrukce
pohonu pojezdu manipulátorů
zahrnují obdobné systémy známé ze zemědělských kolových
traktorů, kdy dochází ke komunikaci mezi pedálem akcelerátoru, pohonem pojezdu a systémem řízení pohonné jednotky.
Řízení otáček motoru a převodového poměru vychází ze situace,
zda požadujeme využití určité
úrovně pojezdové rychlosti, nebo naopak druh práce vyžaduje
využití točivého momentu a tedy
tahové síly. Rovněž se setkáváme s funkcemi dodržování nastavené pojezdové rychlosti, tzn.
funkcemi tempomatu. Někteří
výrobci také sázejí na převodovky, které označují jako plynulé
s přenosem točivého momentu
s využitím hydraulické a mechanické větve. Zatímco při rozjezdu se využívá hydraulická větev,
s narůstající rychlostí přichází
ke slovu větev mechanická. Na
obdobném principu pracují také
některé převodovky kolových
traktorů. Výše uvedené převodové systémy pak zahrnují mj.
možnosti reverzace řazení pod
zatížením a tedy rychlou změnu
směru jízdy.

Cleravis
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Konstrukce a výkonové
parametry
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Vítěz na dvou frontách
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• Unikátní kombinace
ace účinných
ý h látek pro
spolehlivé řešení chorob v obilninách a řepce
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

www.syngenta.cz
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a maximální nosností v rozsahu
2500 až 7500 kg. Nutno podotknout, že pro nasazení ve speciálních provozech se používají manipulátory o výkonu motoru
v kategorii 125–132 kW (170–180
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od
5000 do 12 000 kg. Těmto parametrům je však uzpůsobena celková stavba strojů, a to zejména
délka rozvoru a celková délka
stroje ovlivňující stabilitu manipulátoru.

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiálem se mohou využívat teleskopické nakladače dané kategorie
také pro další operace. Někteří
výrobci v rámci různých výkonových kategorií nabízejí provedení
se zadním tříbodovým závěsem
a vývodovým hřídelem, který
pracuje zpravidla v režimu 540
nebo 1000 otáček (podobně jako
u kolových traktorů). Práce s vývodovým hřídelem je zejména
doménou modelů vyšších výkonových tříd. Dále je možné využívat manipulátory pro tažení dopravní techniky, tj. přívěsů a návěsů. Nejvýkonnější modely vybavené vzduchovými brzdami
mohou být podle údajů výrobců
agregovány, což umožňuje tažení
přívěsů o celkové hmotnosti převyšující 20 tisíc kilogramů. Kromě závěsů různé konstrukce
mohou být manipulátory vybaveny také zadním hydraulickým
okruhem určeným například pro
sklápění přívěsů. Kromě tahových vlastností a vlastní hmotnosti musí tahovým nárokům odpovídat také provedení podvozku
a použití vhodných pneumatik.
Jak již bylo řečeno, pro pojezd
mimo zpevněné plochy se používá šípové obutí, zatímco pro pohyb na zpevněných plochách
jsou určeny pneumatiky s tzv.
průmyslovým dezénem.
Manipulátory se zpravidla dodávají s pohonem obou náprav
s tím, že podle provedení a konstrukce je možné pohon předních kol vypínat, čehož se využívá
zejména během přejezdů při vyšších pojezdových rychlostech.
Použité pneumatiky spolu s konstrukcí náprav rozhodují také
o světlé výšce stroje. Obecně
můžeme říci, že modely s výkonem asi do 25 kW (35 k) se nabízejí s rozměrem disků od 15 do
18´´ a modely osazené motory
o výkonu do 37–59 kW (50–80 k)
se nabízejí s rozměrem disku
v rozsahu od 17 do 20´´. Vyšší výkonové řady se dodávají s rozměrem disku na úrovni zpravidla
24´´, 26,5´´ nebo 28´´. Kromě volby pneumatik můžeme v případě
některých výkonových tříd volit
z dalších možností konstrukce
podvozku, kdy se jedná především o svahové vyrovná
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Jednotlivé kategorie manipulátorů, které řadíme do poměrně
rozvětvené rodiny teleskopických nakladačů, se liší taktéž
celkovým pojetím konstrukce
a vnějšími rozměry. Přitom zemědělské verze se od těch stavebních liší v některých parametrech a technických řešení. Modely, u nichž v zemědělských
provozech počítáme s využitím
v náročnějším terénu a na nezpevněných plochách, jsou vybaveny různým provedením
ochrany podvozkových skupin
a kola jsou obuta pneumatikami
se šípovým dezénem. Oproti některým stavebním verzím mají
manipulátory využívané v zemědělství kratší rozvor s menším
poloměrem otáčení. Naopak zemědělské verze mají na rozdíl
od stavebních manipulátorů
omezený maximální dosah ramene, zpravidla do 10 až 11 m.
Je to z toho důvodu, aby nebylo
nutné používat přední hydraulicky ovládané stabilizační podpěry. Stavební manipulátory se
kromě variant s předními opěrami nabízejí například i s otočnou
věží, které tak v určitých situacích představují alternativu ke
stavebním jeřábům. Vnější rozměry spolu s výše uvedenými
technickými parametry určují,
do jaké výkonové kategorie se
konkrétní typ manipulátoru řadí.
Celkovému pojetí konstrukce
také odpovídá nebo by mělo odpovídat nasazení těchto strojů.
Ač je možné upínací zařízení teleskopických ramen osadit prakticky všemi možnými druhy
adaptérů (od univerzálních lopat
po drapákové vidle na siláž
a chlévskou mrvu), přeci jen
mají manipulátory své limity. Takový trend je patrný zejména
u velkých zemědělských podniků, farem a podniků služeb.
Na menších a středních farmách a podnicích zastávají manipulátory většinu prací spojených
s manipulací – od nakládání sypkých materiálů přes manipulaci
s podestýlkou až po nakládání
chlévského hnoje či dusání silážních žlabů. Naopak ve velkých
podnicích se manipulátory doplňují spolu s výkonnými kloubovými kolovými nakladači. Kolové nakladače disponují výkonným motorem od 110, 118 kW
(150–160 k) výše, pracovním nářadím na velké objemy a také
dostatečnou vlastní hmotností.
S ohledem na práci v zemědělských provozech se hojně dodávají manipulátory vybavené reverzním ventilátorem. Právě výše uvedená výkonová hranice
motoru přestavuje v současnosti
horní výkonovou hranici klasických manipulátorů a zároveň tyto hodnoty odpovídají spodní
hranici výkonu kolových nakladačů používaných v zemědělství. Manipulátory se v takovém
případě nasazují pro lehčí
a středně těžké práce, kde naopak vítězí svou obratností
a jsou využívány doslova 365 dní
v roce. Kromě teleskopicky výsuvného ramene jsou pro manipulátory charakteristické také
obě řiditelné nápravy. Můžeme
se setkat se dvěma režimy řízení, a to s řízením kol přední nápravy nebo obou náprav pro dosažení minimálního poloměru
otáčení. Většina modelů, které
v našich podmínkách pracují,
však disponuje zpravidla třemi
režimy, kdy kromě obou výše
uvedených možností má ještě
režim tzv. krabího kroku. Tento
režim stroji umožňuje nejen pohyb směrem vpřed či vzad, ale
také do strany. Práce v režimu

krabího kroku se využívá zejména ve stájových provozech či
v silážních žlabech a všude tam,
kde se pracuje podél uzavřených
stěn.

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipulátorů využívají různé systémy přenosu výkonu motoru na podložku. V podstatě se setkáváme se
dvěma základními skupinami,
a to se systémem hydrodynamického a hydrostatického pohonu. V současné době různé
modelové řady využívají buď
jednoho, nebo druhého z výše
jmenovaných způsobů. Můžeme
se ale setkat také s kombinací
obou základních systémů, respektive kombinují hydrostatický převod spolu s převodovkou
řazenou pod zatížením. Výrobci,
kteří používají výše uvedenou
kombinaci, pak využívají při pracovním rozsahu při nižší rychlosti (například do 20 km/h)
hydrostatický přenos točivého
momentu, zatímco při vyšších
rychlostech nastupuje přenos
prostřednictvím převodovky řazené pod zatížením. Hydrodynamický pohon využívá k přenosu
točivého momentu motoru tzv.
hydrodynamický měnič. Hřídel
motoru pohání čerpadlo měniče,
které uděluje energii hydraulickému oleji uvnitř měniče. Hydraulický olej roztáčí hřídel prostřednictvím lopatek, kterými je
opatřen. Hřídel je spojený s převodovkou, která rozděluje přenášený výkon na pojezdová kola.
Samotná mechanická převodovka se nabízí v různém provedení
s tím, že její konstrukce zpravidla zahrnuje systém reverzace
ovládaný pod zatížením. Rovněž
i výkonné manipulátory jsou osazeny mechanickou převodovkou
se stupni řazenými pod zatížením. Zpravidla se setkáme se
čtyř- až šestirychlostními převodovkami. V případě hydrostatického pohonu pojezdu pohání
hřídel motoru hydrogenerátor,
neboli čerpadlo, které pohání
hydromotor. Ten je spojen s mechanickou převodovkou, která
umožňuje řazení zpravidla ve
dvourychlostním rozsahu.
Točivý moment se pak prostřednictvím převodovky přenáší hřídeli na nápravy manipulátoru. V případě manipulátorů nižších výkonových tříd je hydromotor spojen přímo s nápravou
manipulátoru, při pohonu obou
náprav se točivý moment přenáší na druhou z náprav opět prostřednictvím hřídele.
U modelů využívajících hydrostatického pohonu se můžeme
setkat také s konstrukcí zahrnující dva hydromotory. Hydromotory jsou navzájem spojeny převodovkou využívající tzv. dvouspojkovou technologii. Tento
systém tak zahrnuje kombinaci
hydraulického a mechanického
přenosu točivého momentu.
S vícespojkovou technologií se
setkáme rovněž u některých
traktorů, které jsou nabízeny jako modely s plynulým přenosem
točivého momentu na pojezdová
kola. V případě konstrukce se
dvěma hydromotory se podle
požadavků na přenos výkonu
využívá energie přenášení prostřednictvím jednoho nebo obou
hydromotorů, přitom nechybí
ani automatický režim. Při pracích s požadavky na co nejvyšší
točivý moment se využívá obou
hydromotorů, v případě méně
náročných prací postačí k přenosu točivého momentu jeden hydromotor. Součástí takového systému může být také automatický

režim ovládání pohonu pojezdu.
Technická řešení s využitím
hydrostatického pohonu pojezdu mohou využívat také různé
možnosti regulace otáček motoru v souvislosti s požadavkem na
pojezdovou rychlost manipulátoru. V podstatě se do konstrukce
pohonu pojezdu manipulátorů
zahrnují obdobné systémy známé ze zemědělských kolových
traktorů, kdy dochází ke komunikaci mezi pedálem akcelerátoru, pohonem pojezdu a systémem řízení pohonné jednotky.
Řízení otáček motoru a převodového poměru vychází ze situace,
zda požadujeme využití určité
úrovně pojezdové rychlosti, nebo naopak druh práce vyžaduje
využití točivého momentu a tedy
tahové síly. Rovněž se setkáváme s funkcemi dodržování nastavené pojezdové rychlosti, tzn.
funkcemi tempomatu. Někteří
výrobci také sázejí na převodovky, které označují jako plynulé
s přenosem točivého momentu
s využitím hydraulické a mechanické větve. Zatímco při rozjezdu se využívá hydraulická větev,
s narůstající rychlostí přichází
ke slovu větev mechanická. Na
obdobném principu pracují také
některé převodovky kolových
traktorů. Výše uvedené převodové systémy pak zahrnují mj.
možnosti reverzace řazení pod
zatížením a tedy rychlou změnu
směru jízdy.

Konstrukce a výkonové
parametry
Z pohledu výkonu pohonných
jednotek nabízejí zemědělské
modely ve srovnání s těmi stavebními širší spektrum výkonových kategorií vznětových motorů, a to opět s ohledem na práci
na nezpevněných plochách, což
platí zejména pro modely vyšších výkonových kategorií. Naopak základní a kompaktní modely se dodávají s pohonnými
jednotkami nižších výkonových
tříd, neboť často pracují v areálech živočišné výroby a dalších
zemědělských prostorách na betonových a asfaltových plochách.
Většina běžně dostupných manipulátorů nabízí následující koncept konstrukce. Na pravé straně nalezneme kabinu obsluhy,
ve středu manipulátoru je uloženo rameno různé konstrukce
a na levé straně se nachází motor, který je podle výkonové kategorie konstruován jako tříválec
nebo čtyřválec. Kabina musí kromě nároků na komfort obsluhy
splňovat také bezpečnostní normy, které se označují jako ROPS
a FOPS a označují úroveň ochrany obsluhy při převrácení stroje,
respektive při pádu předmětu na
kabinu. S těmito normami se setkáme v různých úrovních. Základní modely manipulátorů se
nabízejí v provedení pevně uložené kabiny bez klimatizace, většina modelů pracujících v zemědělství je však klimatizací vybavena. Stejně tak i ovládacím joystickem a loketní opěrkou. Někteří výrobci nabízejí rovněž uložení kabiny s odpružením. Kabiny mohou mít různou šířku, podle výkonové kategorie mohou
být široké okolo 1000 mm s tím,
že některé typy tuto hodnotu
překračují. Základní modely manipulátorů se nabízejí s mechanicky odpruženým sedadlem,
pro vyšší míru komfortu je možné u řady typů dodat také pneumaticky odpružené sedadlo.
Co se provedení ramene týká,
s ohledem na počet teleskopicky
vysouvatelných sekcí ramene,
jejichž počet závisí na celkovém

maximálním dosahu, se setkáváme se dvěma variantami. Jednu
výsuvnou sekci mají zpravidla
modely s maximálním dosahem
do 8, 9 m, větší dosah je spojen
se dvěma výsuvnými sekcemi.
Teleskopická ramena se liší také
vlastním uložením s tím, že v základním provedení jsou pevně
uložena. Na přání zákazníka je
však možné vybavit manipulátor
odpružením ramene s možností
deaktivace. Některé manipulátory mají rameno vybavené také
systémem bočního posuvu. Pro
agregaci nářadí je rameno opatřeno různým typem upínání nářadí, a to s manuálně nebo hydraulicky ovládanou aretací. V naprosté většině případů převládá
řešení, kdy každý z výrobců využívá upínání vlastní konstrukce.
Některé, zejména kompaktní
modely se nabízejí s typem upínání shodným s provedením
používaným u běžených typů
čelních traktorových nakladačů.
Někteří výrobci umožňují opatřit
upínání systémem pro automatickou detekci typu nářadí, kdy
jak upínání, tak adaptér disponují čidlem pro vzájemnou komunikaci. Tento systém se pak využívá pro nastavení provozních
ukazatelů odpovídajících zátěžového diagramu pro dané nářadí,
a to s ohledem na celkovou stabilitu stroje. Takové příslušenství supluje také funkci vážicího
zařízení s tím, že vážicí systémy
patří mezi další možnosti příslušenství manipulátorů. Pro agregaci nářadí jsou ve většině případů nutné také případné hydraulické okruhy – jeden nebo dva
okruhy. Jedná se o nářadí typu
drapákových vidlí, vykusovačů
siláže či práce se speciálními lopatami nebo zametacími kartáči,
které vyžadují dvojici okruhů.
Při volbě manipulátoru jsou
rozhodující tři základní výkonové parametry, a to maximální
dosah, maximální nosnost a výkon motoru. V případě maximální nosnosti je velmi důležitý také
údaj o maximální nosnosti v průběhu celého zátěžového diagramu, a to v různé pozici z pohledu
vysunutí teleskopické části ramene. Výkon motoru jako takového souvisí zejména s energetickou náročností prováděných
prací a obtížností terénu.
U modelů s výkonem asi do
21–29 kW (30–40 k) se setkáváme s výše uvedenými tříválcovými agregáty s tím, že výkonnější
manipulátory se nabízejí se čtyřválcovými motory. Obecně můžeme konstatovat, že jako kompaktní modely označujeme nakladače
s výkonem motoru do 38 kW
(50 k). Někteří výrobci do této
kategorie řadí také provedení
s výkonem do 59 kW (80 k).
Techniku s výkonem motoru od
81 do 92 kW (110–125 k) lze označit jako středně výkonnou, modely určené pro těžké práce se pohybují nad touto výkonovou hranicí a řada z nich se nabízí s výkonem motoru na úrovni okolo
103–118 kW (140–160 k). Kompaktní manipulátory s tříválcovými agregáty se nabízejí s maximálním dosahem na úrovni
4–4,5 m a maximální nosnost se
pohybuje v rozmezí od 800 do
1200 kg. Manipulátory o výkonu čtyřválcových motorů asi do
59 kW (80 k) se nabízejí s maximálním dosahem na úrovni
4–6 m, případně více a maximální nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s údajem o maximální nosnosti okolo
2700 kg). V posledně jmenované
kategorii jsou modely s maximálním dosahem na úrovni 5–11 m

a maximální nosností v rozsahu
2500 až 7500 kg. Nutno podotknout, že pro nasazení ve speciálních provozech se používají manipulátory o výkonu motoru
v kategorii 125–132 kW (170–180
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od
5000 do 12 000 kg. Těmto parametrům je však uzpůsobena celková stavba strojů, a to zejména
délka rozvoru a celková délka
stroje ovlivňující stabilitu manipulátoru.

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiálem se mohou využívat teleskopické nakladače dané kategorie
také pro další operace. Někteří
výrobci v rámci různých výkonových kategorií nabízejí provedení
se zadním tříbodovým závěsem
a vývodovým hřídelem, který
pracuje zpravidla v režimu 540
nebo 1000 otáček (podobně jako
u kolových traktorů). Práce s vývodovým hřídelem je zejména
doménou modelů vyšších výkonových tříd. Dále je možné využívat manipulátory pro tažení dopravní techniky, tj. přívěsů a návěsů. Nejvýkonnější modely vybavené vzduchovými brzdami
mohou být podle údajů výrobců
agregovány, což umožňuje tažení
přívěsů o celkové hmotnosti převyšující 20 tisíc kilogramů. Kromě závěsů různé konstrukce
mohou být manipulátory vybaveny také zadním hydraulickým
okruhem určeným například pro
sklápění přívěsů. Kromě tahových vlastností a vlastní hmotnosti musí tahovým nárokům odpovídat také provedení podvozku
a použití vhodných pneumatik.
Jak již bylo řečeno, pro pojezd
mimo zpevněné plochy se používá šípové obutí, zatímco pro pohyb na zpevněných plochách
jsou určeny pneumatiky s tzv.
průmyslovým dezénem.
Manipulátory se zpravidla dodávají s pohonem obou náprav
s tím, že podle provedení a konstrukce je možné pohon předních kol vypínat, čehož se využívá
zejména během přejezdů při vyšších pojezdových rychlostech.
Použité pneumatiky spolu s konstrukcí náprav rozhodují také
o světlé výšce stroje. Obecně
můžeme říci, že modely s výkonem asi do 25 kW (35 k) se nabízejí s rozměrem disků od 15 do
18´´ a modely osazené motory
o výkonu do 37–59 kW (50–80 k)
se nabízejí s rozměrem disku
v rozsahu od 17 do 20´´. Vyšší výkonové řady se dodávají s rozměrem disku na úrovni zpravidla
24´´, 26,5´´ nebo 28´´. Kromě volby pneumatik můžeme v případě
některých výkonových tříd volit
z dalších možností konstrukce
podvozku, kdy se jedná především o svahové vyrovnávání nebo
odpružení přední nápravy. V neposlední řadě musíme zmínit maximální pojezdovou rychlost, která je u základních kompaktních
a některých středně výkonných
typů 17–20 km/h, většinou se
pak setkáváme s maximální rychlostí do 30–35 km/h. V současné
době však všichni významní výrobci manipulátorů nabízejí své
modely středních a vyšších výkonových kategorií v provedení
s maximální rychlostí 40 km/h.
Jednotlivé kategorie manipulátorů, které řadíme do poměrně
rozvětvené rodiny teleskopických nakladačů, se liší taktéž
celkovým pojetím konstrukce
a vnějšími rozměry. Přitom zemědělské verze se od těch stavebních liší v některých parametrech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských
provozech počítáme s využitím
v náročnějším terénu a na nezpevněných plochách, jsou vybaveny různým provedením
ochrany podvozkových skupin
a kola jsou obuta pneumatikami
se šípovým dezénem. Oproti některým stavebním verzím mají
manipulátory využívané v zemědělství kratší rozvor s menším
poloměrem otáčení. Naopak zemědělské verze mají na rozdíl
od stavebních manipulátorů
omezený maximální dosah ramene, zpravidla do 10 až 11 m.
Je to z toho důvodu, aby nebylo
nutné používat přední hydraulicky ovládané stabilizační podpěry. Stavební manipulátory se
kromě variant s předními opěrami nabízejí například i s otočnou
věží, které tak v určitých situacích představují alternativu ke
stavebním jeřábům. Vnější rozměry spolu s výše uvedenými
technickými parametry určují,
do jaké výkonové kategorie se
konkrétní typ manipulátoru řadí. Celkovému pojetí konstrukce také odpovídá nebo by mělo
odpovídat nasazení těchto strojů. Ač je možné upínací zařízení
teleskopických ramen osadit
prakticky všemi možnými druhy adaptérů (od univerzálních
lopat po drapákové vidle na siláž
a chlévskou mrvu), přeci jen
mají manipulátory své limity. Takový trend je patrný zejména
u velkých zemědělských podniků, farem a podniků služeb.
Na menších a středních farmách a podnicích zastávají manipulátory většinu prací spojených
s manipulací – od nakládání sypkých materiálů přes manipulaci
s podestýlkou až po nakládání
chlévského hnoje či dusání silážních žlabů. Naopak ve velkých
podnicích se manipulátory doplňují spolu s výkonnými kloubovými kolovými nakladači. Kolové nakladače disponují výkonným motorem od 110, 118 kW
(150–160 k) výše, pracovním nářadím na velké objemy a také
dostatečnou vlastní hmotností.
S ohledem na práci v zemědělských provozech se hojně dodávají manipulátory vybavené reverzním ventilátorem. Právě výše uvedená výkonová hranice
motoru přestavuje v současnosti
horní výkonovou hranici klasických manipulátorů a zároveň tyto hodnoty odpovídají spodní
hranici výkonu kolových nakladačů používaných v zemědělství. Manipulátory se v takovém
případě nasazují pro lehčí
a středně těžké práce, kde naopak vítězí svou obratností a jsou
využívány doslova 365 dní v roce. Kromě teleskopicky výsuvného ramene jsou pro manipulátory charakteristické také obě
řiditelné nápravy. Můžeme se
setkat se dvěma režimy řízení,
a to s řízením kol přední nápravy
nebo obou náprav pro dosažení
minimálního poloměru otáčení.
Většina modelů, které v našich
podmínkách pracují, však disponuje zpravidla třemi režimy, kdy
kromě obou výše uvedených
možností má ještě režim tzv.
krabího kroku. Tento režim stroji umožňuje nejen pohyb směrem vpřed či vzad, ale také do
strany. Práce v režimu krabího
kroku se využívá zejména ve
stájových provozech či v silážních žlabech a všude tam, kde se
pracuje podél uzavřených stěn.

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipulátorů využívají různé systémy přenosu výkonu motoru na podlož-
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ku. V podstatě se setkáváme se
dvěma základními skupinami,
a to se systémem hydrodynamického a hydrostatického pohonu. V současné době různé
modelové řady využívají buď
jednoho, nebo druhého z výše
jmenovaných způsobů. Můžeme
se ale setkat také s kombinací
obou základních systémů, respektive kombinují hydrostatický převod spolu s převodovkou
řazenou pod zatížením. Výrobci,
kteří používají výše uvedenou
kombinaci, pak využívají při pracovním rozsahu při nižší rychlosti (například do 20 km/h)
hydrostatický přenos točivého
momentu, zatímco při vyšších
rychlostech nastupuje přenos
prostřednictvím převodovky řazené pod zatížením. Hydrodynamický pohon využívá k přenosu
točivého momentu motoru tzv.
hydrodynamický měnič. Hřídel
motoru pohání čerpadlo měniče,
které uděluje energii hydraulickému oleji uvnitř měniče. Hydraulický olej roztáčí hřídel prostřednictvím lopatek, kterými je
opatřen. Hřídel je spojený s převodovkou, která rozděluje přenášený výkon na pojezdová kola.
Samotná mechanická převodovka se nabízí v různém provedení
s tím, že její konstrukce zpravidla zahrnuje systém reverzace
ovládaný pod zatížením. Rovněž
i výkonné manipulátory jsou osazeny mechanickou převodovkou
se stupni řazenými pod zatížením. Zpravidla se setkáme se
čtyř- až šestirychlostními převodovkami. V případě hydrostatického pohonu pojezdu pohání
hřídel motoru hydrogenerátor,
neboli čerpadlo, které pohání
hydromotor. Ten je spojen s mechanickou převodovkou, která
umožňuje řazení zpravidla ve
dvourychlostním rozsahu.
Točivý moment se pak prostřednictvím převodovky přenáší hřídeli na nápravy manipulátoru. V případě manipulátorů nižších výkonových tříd je hydromotor spojen přímo s nápravou
manipulátoru, při pohonu obou
náprav se točivý moment přenáší na druhou z náprav opět prostřednictvím hřídele.
U modelů využívajících hydrostatického pohonu se můžeme
setkat také s konstrukcí zahrnující dva hydromotory. Hydromotory jsou navzájem spojeny převodovkou využívající tzv. dvouspojkovou technologii. Tento
systém tak zahrnuje kombinaci
hydraulického a mechanického
přenosu točivého momentu. S vícespojkovou technologií se setkáme rovněž u některých traktorů, které jsou nabízeny jako
modely s plynulým přenosem
točivého momentu na pojezdová
kola. V případě konstrukce se
dvěma hydromotory se podle
požadavků na přenos výkonu využívá energie přenášení prostřednictvím jednoho nebo obou
hydromotorů, přitom nechybí
ani automatický režim. Při pracích s požadavky na co nejvyšší
točivý moment se využívá obou
hydromotorů, v případě méně
náročných prací postačí k přenosu točivého momentu jeden hydromotor. Součástí takového systému může být také automatický
režim ovládání pohonu pojezdu.
Technická řešení s využitím hydrostatického pohonu pojezdu
mohou využívat také různé možnosti regulace otáček motoru
v souvislosti s požadavkem na
pojezdovou rychlost manipulátoru. V podstatě se do konstrukce
pohonu pojezdu manipulátorů
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových
traktorů, kdy dochází ke komunikaci mezi pedálem akcelerátoru, pohonem pojezdu a systémem řízení pohonné jednotky.
Řízení otáček motoru a převodového poměru vychází ze situace,
zda požadujeme využití určité
úrovně pojezdové rychlosti, nebo
naopak druh práce vyžaduje využití točivého momentu a tedy tahové síly. Rovněž se setkáváme
s funkcemi dodržování nastavené pojezdové rychlosti, tzn. funkcemi tempomatu. Někteří výrobci také sázejí na převodovky, které označují jako plynulé s přenosem točivého momentu s využitím hydraulické a mechanické
větve. Zatímco při rozjezdu se
využívá hydraulická větev, s narůstající rychlostí přichází ke slovu větev mechanická. Na obdobném principu pracují také některé převodovky kolových traktorů. Výše uvedené převodové
systémy pak zahrnují mj. možnosti reverzace řazení pod zatížením a tedy rychlou změnu směru jízdy.

Konstrukce a výkonové
parametry
Z pohledu výkonu pohonných
jednotek nabízejí zemědělské
modely ve srovnání s těmi stavebními širší spektrum výkonových kategorií vznětových motorů, a to opět s ohledem na práci
na nezpevněných plochách, což
platí zejména pro modely vyšších výkonových kategorií. Naopak základní a kompaktní modely se dodávají s pohonnými
jednotkami nižších výkonových
tříd, neboť často pracují v areálech živočišné výroby a dalších
zemědělských prostorách na betonových a asfaltových plochách.
Většina běžně dostupných manipulátorů nabízí následující koncept konstrukce. Na pravé straně nalezneme kabinu obsluhy,
ve středu manipulátoru je uloženo rameno různé konstrukce
a na levé straně se nachází motor, který je podle výkonové kategorie konstruován jako tříválec
nebo čtyřválec. Kabina musí kromě nároků na komfort obsluhy
splňovat také bezpečnostní normy, které se označují jako ROPS
a FOPS a označují úroveň ochrany obsluhy při převrácení stroje,
respektive při pádu předmětu na
kabinu. S těmito normami se setkáme v různých úrovních. Základní modely manipulátorů se
nabízejí v provedení pevně uložené kabiny bez klimatizace, většina modelů pracujících v zemědělství je však klimatizací vybavena. Stejně tak i ovládacím joystickem a loketní opěrkou. Někteří výrobci nabízejí rovněž uložení kabiny s odpružením. Kabiny mohou mít různou šířku, podle výkonové kategorie mohou
být široké okolo 1000 mm s tím,
že některé typy tuto hodnotu
překračují. Základní modely manipulátorů se nabízejí s mechanicky odpruženým sedadlem,
pro vyšší míru komfortu je možné u řady typů dodat také pneumaticky odpružené sedadlo.
Co se provedení ramene týká,
s ohledem na počet teleskopicky
vysouvatelných sekcí ramene,
jejichž počet závisí na celkovém
maximálním dosahu, se setkáváme se dvěma variantami. Jednu
výsuvnou sekci mají zpravidla
modely s maximálním dosahem
do 8, 9 m, větší dosah je spojen
se dvěma výsuvnými sekcemi.
Teleskopická ramena se liší také
vlastním uložením s tím, že v základním provedení jsou pevně
uložena. Na přání zákazníka je
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Z pohledu výkonu pohonných
jednotek nabízejí zemědělské
modely ve srovnání s těmi stavebními širší spektrum výkonových kategorií vznětových motorů, a to opět s ohledem na práci
na nezpevněných plochách, což
platí zejména pro modely vyšších výkonových kategorií. Naopak základní a kompaktní modely se dodávají s pohonnými
jednotkami nižších výkonových
tříd, neboť často pracují v areálech živočišné výroby a dalších
zemědělských prostorách na betonových a asfaltových plochách.
Většina běžně dostupných manipulátorů nabízí následující koncept konstrukce. Na pravé straně nalezneme kabinu obsluhy,
ve středu manipulátoru je uloženo rameno různé konstrukce
a na levé straně se nachází motor, který je podle výkonové kategorie konstruován jako tříválec
nebo čtyřválec. Kabina musí kromě nároků na komfort obsluhy
splňovat také bezpečnostní normy, které se označují jako ROPS
a FOPS a označují úroveň ochrany obsluhy při převrácení stroje,
respektive při pádu předmětu na
kabinu. S těmito normami se setkáme v různých úrovních. Základní modely manipulátorů se
nabízejí v provedení pevně uložené kabiny bez klimatizace, většina modelů pracujících v zemědělství je však klimatizací vybavena. Stejně tak i ovládacím joystickem a loketní opěrkou. Někteří výrobci nabízejí rovněž uložení kabiny s odpružením. Kabiny mohou mít různou šířku, podle výkonové kategorie mohou
být široké okolo 1000 mm s tím,
že některé typy tuto hodnotu
překračují. Základní modely manipulátorů se nabízejí s mechanicky odpruženým sedadlem,
pro vyšší míru komfortu je možné u řady typů dodat také pneumaticky odpružené sedadlo.
Co se provedení ramene týká,
s ohledem na počet teleskopicky
vysouvatelných sekcí ramene,
jejichž počet závisí na celkovém

maximálním dosahu, se setkáváme se dvěma variantami. Jednu
výsuvnou sekci mají zpravidla
modely s maximálním dosahem
do 8, 9 m, větší dosah je spojen
se dvěma výsuvnými sekcemi.
Teleskopická ramena se liší také
vlastním uložením s tím, že v základním provedení jsou pevně
uložena. Na přání zákazníka je
však možné vybavit manipulátor
odpružením ramene s možností
deaktivace. Některé manipulátory mají rameno vybavené také
systémem bočního posuvu. Pro
agregaci nářadí je rameno opatřeno různým typem upínání nářadí, a to s manuálně nebo hydraulicky ovládanou aretací. V naprosté většině případů převládá
řešení, kdy každý z výrobců využívá upínání vlastní konstrukce.
Některé, zejména kompaktní
modely se nabízejí s typem upínání shodným s provedením
používaným u běžených typů
čelních traktorových nakladačů.
Někteří výrobci umožňují opatřit
upínání systémem pro automatickou detekci typu nářadí, kdy
jak upínání, tak adaptér disponují čidlem pro vzájemnou komunikaci. Tento systém se pak využívá pro nastavení provozních
ukazatelů odpovídajících zátěžového diagramu pro dané nářadí,
a to s ohledem na celkovou stabilitu stroje. Takové příslušenství supluje také funkci vážicího
zařízení s tím, že vážicí systémy
patří mezi další možnosti příslušenství manipulátorů. Pro agregaci nářadí jsou ve většině případů nutné také případné hydraulické okruhy – jeden nebo dva
okruhy. Jedná se o nářadí typu
drapákových vidlí, vykusovačů
siláže či práce se speciálními lopatami nebo zametacími kartáči,
které vyžadují dvojici okruhů.
Při volbě manipulátoru jsou
rozhodující tři základní výkonové parametry, a to maximální
dosah, maximální nosnost a výkon motoru. V případě maximální nosnosti je velmi důležitý také
údaj o maximální nosnosti v průběhu celého zátěžového diagramu, a to v různé pozici z pohledu
vysunutí teleskopické části ramene. Výkon motoru jako takového souvisí zejména s energetickou náročností prováděných
prací a obtížností terénu.
U modelů s výkonem asi do
21–29 kW (30–40 k) se setkáváme s výše uvedenými tříválcovými agregáty s tím, že výkonnější
manipulátory se nabízejí se čtyřválcovými motory. Obecně můžeme konstatovat, že jako kompaktní modely označujeme nakladače
s výkonem motoru do 38 kW
(50 k). Někteří výrobci do této
kategorie řadí také provedení
s výkonem do 59 kW (80 k).
Techniku s výkonem motoru od
81 do 92 kW (110–125 k) lze označit jako středně výkonnou, modely určené pro těžké práce se pohybují nad touto výkonovou hranicí a řada z nich se nabízí s výkonem motoru na úrovni okolo
103–118 kW (140–160 k). Kompaktní manipulátory s tříválcovými agregáty se nabízejí s maximálním dosahem na úrovni
4–4,5 m a maximální nosnost se
pohybuje v rozmezí od 800 do
1200 kg. Manipulátory o výkonu čtyřválcových motorů asi do
59 kW (80 k) se nabízejí s maximálním dosahem na úrovni
4–6 m, případně více a maximální nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s údajem o maximální nosnosti okolo
2700 kg). V posledně jmenované
kategorii jsou modely s maximálním dosahem na úrovni 5–11 m
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však možné vybavit manipulátor
odpružením ramene s možností
deaktivace. Některé manipulátory mají rameno vybavené také
systémem bočního posuvu. Pro
agregaci nářadí je rameno opatřeno různým typem upínání nářadí, a to s manuálně nebo hydraulicky ovládanou aretací. V naprosté většině případů převládá
řešení, kdy každý z výrobců využívá upínání vlastní konstrukce.
Některé, zejména kompaktní
modely se nabízejí s typem upínání shodným s provedením
používaným u běžených typů
čelních traktorových nakladačů.
Někteří výrobci umožňují opatřit upínání systémem pro automatickou detekci typu nářadí,
kdy jak upínání, tak adaptér disponují čidlem pro vzájemnou
komunikaci. Tento systém se
pak využívá pro nastavení provozních ukazatelů odpovídajících zátěžového diagramu pro
dané nářadí, a to s ohledem na
celkovou stabilitu stroje. Takové
příslušenství supluje také funkci
vážicího zařízení s tím, že vážicí
systémy patří mezi další možnosti příslušenství manipulátorů. Pro agregaci nářadí jsou ve
většině případů nutné také případné hydraulické okruhy – jeden nebo dva okruhy. Jedná se
o nářadí typu drapákových vidlí,
vykusovačů siláže či práce se
speciálními lopatami nebo zametacími kartáči, které vyžadují
dvojici okruhů.
Při volbě manipulátoru jsou
rozhodující tři základní výkonové parametry, a to maximální
dosah, maximální nosnost a výkon motoru. V případě maximální nosnosti je velmi důležitý také
údaj o maximální nosnosti v průběhu celého zátěžového diagramu, a to v různé pozici z pohledu vysunutí teleskopické části
ramene. Výkon motoru jako takového souvisí zejména s energetickou náročností prováděných prací a obtížností terénu.
U modelů s výkonem asi do
21–29 kW (30–40 k) se setkáváme s výše uvedenými tříválcovými agregáty s tím, že výkonnější
manipulátory se nabízejí se čtyřválcovými motory. Obecně můžeme konstatovat, že jako kompaktní modely označujeme nakladače
s výkonem motoru do 38 kW
(50 k). Někteří výrobci do této
kategorie řadí také provedení
s výkonem do 59 kW (80 k).
Techniku s výkonem motoru od
81 do 92 kW (110–125 k) lze označit jako středně výkonnou, modely určené pro těžké práce se pohybují nad touto výkonovou hranicí
a řada z nich se nabízí s výkonem
motoru na úrovni okolo 103–118
kW (140–160 k). Kompaktní manipulátory s tříválcovými agregáty se nabízejí s maximálním dosahem na úrovni 4–4,5 m a maximální nosnost se pohybuje
v rozmezí od 800 do 1200 kg.
Manipulátory o výkonu čtyřválcových motorů asi do 59 kW (80
k) se nabízejí s maximálním dosahem na úrovni 4–6 m, případně více a maximální nosnost dosahuje 1500–2500 kg (i když se
setkáme s údajem o maximální
nosnosti okolo 2700 kg). V posledně jmenované kategorii jsou
modely s maximálním dosahem
na úrovni 5–11 m a maximální
nosností v rozsahu 2500 až
7500 kg. Nutno podotknout, že
pro nasazení ve speciálních provozech se používají manipulátory o výkonu motoru v kategorii
125–132 kW (170–180 k) s maximálním dosahem 9,5–18 m a maximální nosností od 5000 do
12 000 kg. Těmto parametrům je

však uzpůsobena celková stavba
strojů, a to zejména délka rozvoru a celková délka stroje ovlivňující stabilitu manipulátoru.
Co se provedení ramene týká,
s ohledem na počet teleskopicky
vysouvatelných sekcí ramene,
jejichž počet závisí na celkovém
maximálním dosahu, se setkáváme se dvěma variantami. Jednu
výsuvnou sekci mají zpravidla
modely s maximálním dosahem
do 8, 9 m, větší dosah je spojen
se dvěma výsuvnými sekcemi.
Teleskopická ramena se liší také
vlastním uložením s tím, že v základním provedení jsou pevně
uložena. Na přání zákazníka je
však možné vybavit manipulátor
odpružením ramene s možností
deaktivace. Některé manipulátory mají rameno vybavené také
systémem bočního posuvu. Pro
agregaci nářadí je rameno opatřeno různým typem upínání nářadí, a to s manuálně nebo hydraulicky ovládanou aretací. V naprosté většině případů převládá
řešení, kdy každý z výrobců využívá upínání vlastní konstrukce.
Některé, zejména kompaktní
modely se nabízejí s typem upínání shodným s provedením
používaným u běžených typů
čelních traktorových nakladačů.
Někteří výrobci umožňují opatřit upínání systémem pro automatickou detekci typu nářadí,
kdy jak upínání, tak adaptér disponují čidlem pro vzájemnou
komunikaci. Tento systém se
pak využívá pro nastavení provozních ukazatelů odpovídajících zátěžového diagramu pro
dané nářadí, a to s ohledem na
celkovou stabilitu stroje. Takové
příslušenství supluje také funkci
vážicího zařízení s tím, že vážicí
systémy patří mezi další možnosti příslušenství manipulátorů. Pro agregaci nářadí jsou ve
většině případů nutné také případné hydraulické okruhy – jeden nebo dva okruhy. Jedná se
o nářadí typu drapákových vidlí,
vykusovačů siláže či práce se
speciálními lopatami nebo zametacími kartáči, které vyžadují
dvojici okruhů.
Při volbě manipulátoru jsou
rozhodující tři základní výkonové parametry, a to maximální
dosah, maximální nosnost a výkon motoru. V případě maximální nosnosti je velmi důležitý také
údaj o maximální nosnosti v průběhu celého zátěžového diagramu, a to v různé pozici z pohledu vysunutí teleskopické části
ramene. Výkon motoru jako takového souvisí zejména s energetickou náročností prováděných prací a obtížností terénu.
U modelů s výkonem asi do
21–29 kW (30–40 k) se setkáváme s výše uvedenými tříválcovými agregáty s tím, že výkonnější
manipulátory se nabízejí se čtyřválcovými motory. Obecně můžeme konstatovat, že jako kompaktní modely označujeme nakladače
s výkonem motoru do 38 kW
(50 k). Někteří výrobci do této
kategorie řadí také provedení
s výkonem do 59 kW (80 k).
Techniku s výkonem motoru od
81 do 92 kW (110–125 k) lze
označit jako středně výkonnou,
modely určené pro těžké práce
se pohybují nad touto výkonovou
hranicí a řada z nich se nabízí
s výkonem motoru na úrovni
okolo 103–118 kW (140–160 k).
Kompaktní manipulátory s tříválcovými agregáty se nabízejí s maximálním dosahem na úrovni
4–4,5 m a maximální nosnost se
pohybuje v rozmezí od 800 do
1200 kg. Manipulátory o výkonu čtyřválcových motorů asi do

59 kW (80 k) se nabízejí s maximálním dosahem na úrovni
4–6 m, případně více a maximální nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s údajem o maximální nosnosti okolo
2700 kg). V posledně jmenované
kategorii jsou modely s maximálním dosahem na úrovni 5–11 m
a maximální nosností v rozsahu
2500 až 7500 kg. Nutno podotknout, že pro nasazení ve speciálních provozech se používají manipulátory o výkonu motoru
v kategorii 125–132 kW (170–180
k) s maximálním dosahem 9,5–
18 m a maximální nosností od
5000 do 12 000 kg. Těmto parametrům je však uzpůsobena celková stavba strojů, a to zejména
délka rozvoru a celková délka
stroje ovlivňující stabilitu manipulátoru.
Co se provedení ramene týká,
s ohledem na počet teleskopicky
vysouvatelných sekcí ramene,
jejichž počet závisí na celkovém
maximálním dosahu, se setkáváme se dvěma variantami. Jednu
výsuvnou sekci mají zpravidla
modely s maximálním dosahem
do 8, 9 m, větší dosah je spojen
se dvěma výsuvnými sekcemi.
Teleskopická ramena se liší také
vlastním uložením s tím, že v základním provedení jsou pevně
uložena. Na přání zákazníka je
však možné vybavit manipulátor
odpružením ramene s možností
deaktivace. Některé manipulátory mají rameno vybavené také
systémem bočního posuvu. Pro
agregaci nářadí je rameno opatřeno různým typem upínání nářadí, a to s manuálně nebo hydraulicky ovládanou aretací. V naprosté většině případů převládá
řešení, kdy každý z výrobců využívá upínání vlastní konstrukce.
Některé, zejména kompaktní
modely se nabízejí s typem upínání shodným s provedením používaným u běžených typů čelních traktorových nakladačů.
Někteří výrobci umožňují opatřit
upínání systémem pro automatickou detekci typu nářadí, kdy
jak upínání, tak adaptér disponují čidlem pro vzájemnou komunikaci. Tento systém se pak využívá pro nastavení provozních
ukazatelů odpovídajících zátěžového diagramu pro dané nářadí,
a to s ohledem na celkovou stabilitu stroje. Takové příslušenství supluje také funkci vážicího
zařízení s tím, že vážicí systémy
patří mezi další možnosti příslušenství manipulátorů. Pro agregaci nářadí jsou ve většině případů nutné také případné hydraulické okruhy – jeden nebo dva
okruhy. Jedná se o nářadí typu
drapákových vidlí, vykusovačů
siláže či práce se speciálními lopatami nebo zametacími kartáči,
které vyžadují dvojici okruhů.
Co se provedení ramene týká,
s ohledem na počet teleskopicky
vysouvatelných sekcí ramene,
jejichž počet závisí na celkovém
maximálním dosahu, se setkáváme se dvěma variantami. Jednu
výsuvnou sekci mají zpravidla
modely s maximálním dosahem
do 8, 9 m, větší dosah je spojen
se dvěma výsuvnými sekcemi.
Teleskopická ramena se liší také
vlastním uložením s tím, že v základním provedení jsou pevně
uložena. Na přání zákazníka je
však možné vybavit manipulátor
odpružením ramene s možností
deaktivace. Některé manipulátory mají rameno vybavené také
systémem bočního posuvu. Pro
agregaci nářadí je rameno opatřeno různým typem upínání nářadí, a to s manuálně nebo hydraulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá
řešení, kdy každý z výrobců využívá upínání vlastní konstrukce.
Některé, zejména kompaktní
modely se nabízejí s typem upínání shodným s provedením
používaným u běžených typů
čelních traktorových nakladačů.
Někteří výrobci umožňují opatřit upínání systémem pro automatickou detekci typu nářadí,
kdy jak upínání, tak adaptér disponují čidlem pro vzájemnou
komunikaci. Tento systém se
pak využívá pro nastavení provozních ukazatelů odpovídajících zátěžového diagramu pro
dané nářadí, a to s ohledem na
celkovou stabilitu stroje. Takové
příslušenství supluje také funkci
vážicího zařízení s tím, že vážicí
systémy patří mezi další možnosti příslušenství manipulátorů. Pro agregaci nářadí jsou ve
většině případů nutné také případné hydraulické okruhy – jeden nebo dva okruhy. Jedná se
o nářadí typu drapákových vidlí,
vykusovačů siláže či práce se
speciálními lopatami nebo zametacími kartáči, které vyžadují
dvojici okruhů.
Co se provedení ramene týká,
s ohledem na počet teleskopicky
vysouvatelných sekcí ramene,
jejichž počet závisí na celkovém
maximálním dosahu, se setkáváme se dvěma variantami. Jednu
výsuvnou sekci mají zpravidla
modely s maximálním dosahem
do 8, 9 m, větší dosah je spojen
se dvěma výsuvnými sekcemi.
Teleskopická ramena se liší také
vlastním uložením s tím, že v základním provedení jsou pevně
uložena. Na přání zákazníka je
však možné vybavit manipulátor
odpružením ramene s možností
deaktivace. Některé manipulátory mají rameno vybavené také
systémem bočního posuvu. Pro
agregaci nářadí je rameno opatřeno různým typem upínání nářadí, a to s manuálně nebo hydraulicky ovládanou aretací. V naprosté většině případů převládá
řešení, kdy každý z výrobců využívá upínání vlastní konstrukce.
Některé, zejména kompaktní
modely se nabízejí s typem upínání shodným s provedením používaným u běžených typů čelních traktorových nakladačů.
Někteří výrobci umožňují opatřit
upínání systémem pro automatickou detekci typu nářadí, kdy
jak upínání, tak adaptér disponují čidlem pro vzájemnou komunikaci. Tento systém se pak využívá pro nastavení provozních
ukazatelů odpovídajících zátěžového diagramu pro dané nářadí,
a to s ohledem na celkovou stabilitu stroje. Takové příslušenství supluje také funkci vážicího
zařízení s tím, že vážicí systémy
patří mezi další možnosti příslušenství manipulátorů. Pro agregaci nářadí jsou ve většině případů nutné také případné hydraulické okruhy – jeden nebo dva
okruhy. Jedná se o nářadí typu
drapákových vidlí, vykusovačů
siláže či práce se speciálními lopatami nebo zametacími kartáči,
které vyžadují dvojici okruhů.
Při volbě manipulátoru jsou
rozhodující tři základní výkonové parametry, a to maximální
dosah, maximální nosnost a výkon motoru. V případě maximální nosnosti je velmi důležitý také
údaj o maximální nosnosti v průběhu celého zátěžového diagramu, a to v různé pozici z pohledu vysunutí teleskopické části
ramene. Výkon motoru jako takového souvisí zejména s energetickou náročností prováděných prací a obtížností terénu. 
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