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– měsíc
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1 – leden Olomoucký 2. 12. 2021 10. 1. 2022

2 – únor Zlínský 18. 1. 2022 14. 2.

3 – březen Královéhradecký 7. 2. 7. 3.

4 – duben Jihomoravský 22. 2. 4. 4.

5 – květen Plzeň + Karlovarský 6. 4. 9. 5.

6 – červen Pardubický 6. 5. 6. 6.

7 – srpen Jihočeský 7. 7. 15. 8.
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9 – říjen Středočeský 5. 9. 2. 10.

10 – listopad Moravskoslezský 5. 10. 7. 11.

11 – prosinec Vysočina 2. 11. 5. 12. 

1 – leden 2023 Olomoucký 2. 12. 5. 1. 2023

režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové 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 sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých 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 vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí 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 vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́ , 26,5´́  nebo 28´́ . Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory 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 dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
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mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností 
a jsou využívány doslova 365 dní 
v roce. Kromě teleskopicky vý-
suvného ramene jsou pro mani-
pulátory charakteristické také 
obě řiditelné nápravy. Můžeme 
se setkat se dvěma režimy říze-
ní, a to s řízením kol přední ná-
pravy nebo obou náprav pro do-
sažení 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 po-
hyb směrem vpřed či vzad, ale 
také do strany. Práce v režimu 

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

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. 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, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, 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 vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně 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 pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 
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ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 
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 Na úvod

Přijeďte na
masnou show

Před několika lety začali psát chova-
telé masných plemen skotu v České 
republice novou kapitolu předvádění 
svých zvířat. Na výstavišti v Českých 
Budějovicích se rozhodli uspořádat speciální výstavy masných ple-
men. V rámci mezinárodního veletrhu Země živitelka se tak před 
čtyřmi lety uskutečnila první Jihočeská angus show. V roce 2014 se 
k aberdeen angusům v obou barevných variantách přidalo plemeno 
limousin a nejinak tomu bude i letos. 

Šampionáty obou plemen pod souhrnným názvem Jihočeská beef 
show si rychle získaly pozornost chovatelů i veřejnosti. Příprava na 
ně ale není jednoduchá.

Chovatel musí v první řadě vybrat kvalitní zvíře bez exteriérových 
vad, s výborným osvalením, dobrým pohlavním výrazem a perfekt-
ními končetinami. Velmi důležitý je i temperament předváděného 
jedince, který musí být „tak akorát“. Divoké zvíře stejně jako laxní 
hodnotitelé do fi nále nepošlou.

Před výstavou je však třeba udělat mnohem víc. Chovatel se musí 
soustředit na správnou výživu, která pomůže dostat jeho želízko 
v ohni do správné výstavní kondice. Nezanedbatelné je i vychození, 
jež pomáhá při ovladatelnosti zvířete. A v neposlední řadě je klíčový 
i sám vodič, který může v poslední sekundě výsledný dojem pokazit.

V letošním roce se v českobudějovickém ringu předvede více 
než 130 zvířat od třiceti chovatelů. Sudí Karel Šeba pro plemeno 
aberdeen angus a Jean-Luc Kress pro plemeno limousin nebudou 
mít lehkou práci. Přijeďte se podívat, jestli zvolíte  stejného šampióna 
jako oni.  Jana Velechovská

Jihočeský kraj je jedním z nejtypičtějších regionů České republiky. V celé řadě statistik mezikrajového 
srovnání tak obsazuje přední příčky. Velkou tradici má na jihu Čech chov dojeného skotu a pěstování 
brambor. V poslední době se ale právě těmto směrům zemědělské výroby příliš nedaří. V posledních 
letech se sice zastavil pokles stavu skotu, ale plochy brambor se loni dostaly na historické minimum. 
Navíc mléko se v současné době vykupuje za ceny, které ani nekryjí výrobní náklady. 

Jihočeský kraj je geogra-
fi cky uzavřený celek. Jádro 
tvoří Jihočeská kotlina, obklo-
pená Šumavou, Brdy, Středo-
českou žulovou vrchovinou, 
Českomoravskou vrchovinou 
a Novohradskými horami.

Převážná část území dosa-
huje nadmořské výšky 400 až 
600 m, s čímž souvisejí poně-
kud drsnější klimatické pod-
mínky a zařazení dvou třetin 
území do tzv. méně příznivých 
oblastí. 

Celkově se zde vytváří zhru-
ba 11 % zemědělské produk-
ce ČR. K 31. březnu 2014 
žilo na území Jihočeského 
kraje podle předběžných vý-
sledků 636 754 obyvatel, z to-
hoto počtu 322 872 žen, tedy 
50,7 %. Zemědělství, lesnictví 
a rybolov v kraji zaměstnáva-
jí 7 % ekonomicky aktivních 
osob. V zemědělském sektoru 
kraje pracuje přes 17 tis. osob, 
v přepočtu na plně zaměstnané 
to je téměř 12 tis. osob, z toho 
necelou třetinu tvoří ženy. Po-
dle věku víc než 60 % zaměst-
naných osob bylo v roce 2010 
starších než 45 let.

Půda pro hospodaření
Jihočeští zemědělci hospo-

daří na 416 tis. ha zemědělské 
půdy, z toho 60 % tvoří orná 
půda, necelých 40 % trvalé trav-
ní porosty a zbytek 0,4 % připa-
dá na zahrady a ovocné sady. 
Mezi kraji mají Jihočeši druhou 
největší plochu zemědělské 
půdy (po Středočeském kraji) 
a vzhledem k jejímu menšímu 

zornění vykazují mezi kraji nej-
větší plochu trvalých travních 
porostů. Plocha orné půdy 
a také osevní plochy jsou čtvrté 
největší po kraji Středočeském, 
Jihomoravském a Kraji Vyso-
čina. V celorepublikovém mě-
řítku mají jihočeští zemědělci 
významné postavení zejména 
v pěstování ovsa, tritikale a žita 
(největší plochy v mezikrajo-
vém srovnání), řepky, jetele 
a jednoletých pícnin (druhé 
největší plochy v mezikrajovém 
srovnání) a také pšenice, bram-
bor a luskovin (třetí největší 
plochy).

Při porovnání s rokem 2006 
byla plocha obhospodařované 
zemědělské půdy v kraji men-
ší o 3,4 %. Snížilo se zornění 
půdy, tedy podíl orné půdy na 
zemědělské půdě, který v po-

sledních pěti letech kolísal na 
hranici 60 %. V roce 2006 zor-
nění činilo 63,8 %, v roce 2016 
již jen 59,9 %. Oproti roku 2006 
došlo k úbytku ploch orné 
půdy (o 9,2 %) a naopak k roz-
šíření ploch trvalých travních 
porostů o 6,4 %.

Rostlinná výroba
Soupisem osevních ploch 

k 31. května 2016 bylo zjištěno, 
že v Jihočeském kraji osevní 
plochy představovaly 246,3 tis. 
ha půdy. Proti roku 2015 došlo 
k úbytku o 2,1 tis. ha osevních 
ploch, což představuje jejich 
snížení o 0,9 %. Tento vývoj 
nadále potvrzuje dlouhodobou 
tendenci poklesu osevních 
ploch v kraji. Od roku 2002 
ubylo 37,6 tis. ha půdy, respek-
tive více než 13 % ploch osevů. 

Za poslední desetiletí se jiho-
české osevní plochy zmenšily 
o 8,7 %, tedy o 23,3 tis. ha.

Ve struktuře osevních ploch 
klesl během uplynulých deseti 
let podíl ploch obilnin (z 58,6 %
v roce 2006 na 52,9 % v roce 
2016) a brambor (z 1,5 na 1,2 %),
naopak se zvýšil podíl ploch 
řepky (z 13,2 na 17,6 %) a píc-
nin (z 22,9 na 25 %). Z obilnin 
je dlouhodobě preferována pše-
nice, jejíž podíl na celkových 
plochách obilnin se neustále 
zvyšoval téměř na 59 %. Přes-
to výměra v posledních letech 
kolísala v rozmezí mezi 76,8 tis. 
a 82,7 tis. ha. Plochy ječmene 
se dlouhodobě zmenšovaly. 
Plochy žita a tritikale měly v po-
sledních třech, respektive dvou 
letech sestupnou tendenci. 

(Pokračování na str. 2)

Petr Hezký

Zemědělství v Jihočeském kraji

AKCE
podzim 2016!

cropscience.bayer.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 

označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Cenové zvýhodnění 
herbicidní ochrany obilnin

+ insekticid Proteus 110 OD se slevou!

Plochy brambor meziročně stouply, odborníci ale upozorňují na dlouhodobý pokles zájmu o pěstování 
této plodiny  Foto Petr Hezký

Váš partner v Jihočeském kraji
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ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. 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, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, 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 vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně 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 pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 

ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. 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, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, 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 vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně 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 pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 
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ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. 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, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, 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 vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně 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 pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 

režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové 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 sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých 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 vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí 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 vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́, 26,5´́ nebo 28´́. Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory 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 dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-
dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řadí. 
Celkovému pojetí konstrukce 
také odpovídá nebo by mělo od-
povídat nasazení těchto strojů. 
Ač je možné upínací zařízení te-
leskopických ramen osadit prak-
ticky všemi možnými druhy 
adaptérů (od univerzálních lopat 
po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností 
a jsou využívány doslova 365 dní 
v roce. Kromě teleskopicky vý-
suvného ramene jsou pro mani-
pulátory charakteristické také 
obě řiditelné nápravy. Můžeme 
se setkat se dvěma režimy říze-
ní, a to s řízením kol přední ná-
pravy nebo obou náprav pro do-
sažení 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 po-
hyb směrem vpřed či vzad, ale 
také do strany. Práce v režimu 

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

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. 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, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. 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, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, 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 vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně 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 pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 

režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové 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 sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých 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 vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí 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 vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́, 26,5´́ nebo 28´́. Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory 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 dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
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v roce. Kromě teleskopicky vý-
suvného ramene jsou pro mani-
pulátory charakteristické také 
obě řiditelné nápravy. Můžeme 
se setkat se dvěma režimy říze-
ní, a to s řízením kol přední ná-
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krabího kroku se využívá zejmé-
na ve stájových provozech či 
v silážních žlabech a všude tam, 
kde se pracuje podél uzavřených 
stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. 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, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnují-
cí dva hydromotory. Hydromoto-
ry jsou navzájem spojeny převo-
dovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. S ví-
cespojkovou technologií se se-
tkáme rovněž u některých trak-
torů, 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 vy-
užívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím hyd-
rostatického pohonu pojezdu 
mohou využívat také různé mož-
nosti regulace otáček motoru 
v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-

mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, nebo 
naopak druh práce vyžaduje vyu-
žití točivého momentu a tedy ta-
hové síly. Rovněž se setkáváme 
s funkcemi dodržování nastave-
né pojezdové rychlosti, tzn. funk-
cemi tempomatu. Někteří výrob-
ci také sázejí na převodovky, kte-
ré označují jako plynulé s přeno-
sem točivého momentu s využi-
tím hydraulické a mechanické 
větve. Zatímco při rozjezdu se 
využívá hydraulická větev, s na-
růstající rychlostí přichází ke slo-
vu větev mechanická. Na obdob-
ném principu pracují také někte-
ré převodovky kolových trakto-
rů. Výše uvedené převodové 
systémy pak zahrnují mj. mož-
nosti reverzace řazení pod zatíže-
ním a tedy rychlou změnu smě-
ru jízdy.

Konstrukce a výkonové 
parametry

Z pohledu výkonu pohonných 
jednotek nabízejí zemědělské 
modely ve srovnání s těmi sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 

však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se pohy-
bují nad touto výkonovou hranicí 
a řada z nich se nabízí s výkonem 
motoru na úrovni okolo 103–118 
kW (140–160 k). Kompaktní ma-
nipulátory s tříválcovými agregá-
ty se nabízejí s maximálním dosa-
hem na úrovni 4–4,5 m a maxi-
mální nosnost se pohybuje 
v rozmezí od 800 do 1200 kg. 
Manipulátory o výkonu čtyřvál-
cových motorů asi do 59 kW (80 
k) se nabízejí s maximálním do-
sahem na úrovni 4–6 m, případ-
ně více a maximální nosnost do-
sahuje 1500–2500 kg (i když se 
setkáme s údajem o maximální 
nosnosti okolo 2700 kg). V po-
sledně 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 pro-
vozech se po užívají manipuláto-
ry o výkonu motoru v kategorii 
125–132 kW (170–180 k) s maxi-
málním dosahem 9,5–18 m a ma-
ximální nosností od 5000 do 
12 000 kg. Těmto parametrům je 

však uzpůsobena celková stavba 
strojů, a to zejména délka rozvo-
ru a celková délka stroje ovlivňu-
jící stabilitu manipulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími kartáči, které vyžadují 
dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 třívál-
covými agregáty se nabízejí s ma-
ximálním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 

59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 
a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 
maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-

prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opat-
řit upínání systémem pro auto-
matickou detekci typu nářadí, 
kdy jak upínání, tak adaptér dis-
ponují čidlem pro vzájemnou 
komunikaci. Tento systém se 
pak využívá pro nastavení pro-
vozních ukazatelů odpovídají-
cích 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 mož-
nosti příslušenství manipuláto-
rů. Pro agregaci nářadí jsou ve 
většině případů nutné také pří-
padné hydraulické okruhy – je-
den nebo dva okruhy. Jedná se 
o nářadí typu drapákových vidlí, 
vykusovačů siláže či práce se 
speciálními lopatami nebo zame-
tacími 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 setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením po-
užívaným u běžených typů čel-
ních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohle-
du vysunutí teleskopické části 
ramene. Výkon motoru jako ta-
kového souvisí zejména s ener-
getickou náročností provádě-
ných prací a obtížností terénu. 

režim ovládání pohonu pojezdu. 
Technická řešení s využitím 
hydrostatického pohonu pojez-
du mohou využívat také různé 
možnosti regulace otáček moto-
ru v souvislosti s požadavkem na 
pojezdovou rychlost manipuláto-
ru. V podstatě se do konstrukce 
pohonu pojezdu manipulátorů 
zahrnují obdobné systémy zná-
mé ze zemědělských kolových 
traktorů, kdy dochází ke komu-
nikaci mezi pedálem akceleráto-
ru, pohonem pojezdu a systé-
mem řízení pohonné jednotky. 
Řízení otáček motoru a převodo-
vého poměru vychází ze situace, 
zda požadujeme využití určité 
úrovně pojezdové rychlosti, ne-
bo naopak druh práce vyžaduje 
využití točivého momentu a tedy 
tahové síly. Rovněž se setkává-
me s funkcemi dodržování na-
stavené pojezdové rychlosti, tzn. 
funkcemi tempomatu. Někteří 
výrobci také sázejí na převodov-
ky, které označují jako plynulé 
s přenosem točivého momentu 
s využitím hydraulické a mecha-
nické větve. Zatímco při rozjez-
du se využívá hydraulická větev, 
s narůstající rychlostí přichází 
ke slovu větev mechanická. Na 
obdobném principu pracují také 
některé převodovky kolových 
traktorů. Výše uvedené převo-
dové 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 sta-
vebními širší spektrum výkono-
vých kategorií vznětových moto-
rů, a to opět s ohledem na práci 
na nezpevněných plochách, což 
platí zejména pro modely vyš-
ších výkonových kategorií. Na-
opak základní a kompaktní mo-
dely se dodávají s pohonnými 
jednotkami nižších výkonových 
tříd, neboť často pracují v areá-
lech živočišné výroby a dalších 
zemědělských prostorách na be-
tonových a asfaltových plochách. 
Většina běžně dostupných mani-
pulátorů nabízí následující kon-
cept konstrukce. Na pravé stra-
ně nalezneme kabinu obsluhy, 
ve středu manipulátoru je ulože-
no rameno různé konstrukce 
a na levé straně se nachází mo-
tor, který je podle výkonové kate-
gorie konstruován jako tříválec 
nebo čtyřválec. Kabina musí kro-
mě nároků na komfort obsluhy 
splňovat také bezpečnostní nor-
my, které se označují jako ROPS 
a FOPS a označují úroveň ochra-
ny obsluhy při převrácení stroje, 
respektive při pádu předmětu na 
kabinu. S těmito normami se se-
tkáme v různých úrovních. Zá-
kladní modely manipulátorů se 
nabízejí v provedení pevně ulože-
né kabiny bez klimatizace, větši-
na modelů pracujících v země-
dělství je však klimatizací vyba-
vena. Stejně tak i ovládacím joy-
stickem a loketní opěrkou. Ně-
kteří výrobci nabízejí rovněž ulo-
žení kabiny s odpružením. Kabi-
ny mohou mít různou šířku, po-
dle výkonové kategorie mohou 
být široké okolo 1000 mm s tím, 
že některé typy tuto hodnotu 
překračují. Základní modely ma-
nipulátorů se nabízejí s mecha-
nicky odpruženým sedadlem, 
pro vyšší míru komfortu je mož-
né u řady typů dodat také pneu-
maticky odpružené sedadlo. 

Co se provedení ramene týká, 
s ohledem na počet teleskopicky 
vysouvatelných sekcí ramene, 
jejichž počet závisí na celkovém 

maximálním dosahu, se setkává-
me 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 zá-
kladním provedení jsou pevně 
uložena. Na přání zákazníka je 
však možné vybavit manipulátor 
odpružením ramene s možností 
deaktivace. Některé manipuláto-
ry mají rameno vybavené také 
systémem bočního posuvu. Pro 
agregaci nářadí je rameno opat-
řeno různým typem upínání ná-
řadí, a to s manuálně nebo hyd-
raulicky ovládanou aretací. V na-
prosté většině případů převládá 
řešení, kdy každý z výrobců vyu-
žívá upínání vlastní konstrukce. 
Některé, zejména kompaktní 
modely se nabízejí s typem upí-
nání shodným s provedením 
používaným u běžených typů 
čelních traktorových nakladačů. 
Někteří výrobci umožňují opatřit 
upínání systémem pro automa-
tickou detekci typu nářadí, kdy 
jak upínání, tak adaptér disponu-
jí čidlem pro vzájemnou komuni-
kaci. Tento systém se pak využí-
vá pro nastavení provozních 
ukazatelů odpovídajících zátěžo-
vého diagramu pro dané nářadí, 
a to s ohledem na celkovou sta-
bilitu stroje. Takové příslušen-
ství supluje také funkci vážicího 
zařízení s tím, že vážicí systémy 
patří mezi další možnosti příslu-
šenství manipulátorů. Pro agre-
gaci nářadí jsou ve většině přípa-
dů nutné také případné hydrau-
lické okruhy – jeden nebo dva 
okruhy. Jedná se o nářadí typu 
drapákových vidlí, vykusovačů 
siláže či práce se speciálními lo-
patami nebo zametacími kartáči, 
které vyžadují dvojici okruhů.

Při volbě manipulátoru jsou 
rozhodující tři základní výkono-
vé parametry, a to maximální 
dosah, maximální nosnost a vý-
kon motoru. V případě maximál-
ní nosnosti je velmi důležitý také 
údaj o maximální nosnosti v prů-
běhu celého zátěžového diagra-
mu, a to v různé pozici z pohledu 
vysunutí teleskopické části ra-
mene. Výkon motoru jako tako-
vého souvisí zejména s energe-
tickou náročností prováděných 
prací a obtížností terénu.

U modelů s výkonem asi do 
21–29 kW (30–40 k) se setkává-
me s výše uvedenými tříválcový-
mi agregáty s tím, že výkonnější 
manipulátory se nabízejí se čtyř-
válcovými motory. Obecně může-
me konstatovat, že jako kompakt-
ní 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 ozna-
čit jako středně výkonnou, mode-
ly určené pro těžké práce se po-
hybují nad touto výkonovou hra-
nicí a řada z nich se nabízí s výko-
nem motoru na úrovni okolo 
103–118 kW (140–160 k). Kom-
paktní manipulátory s tříválcový-
mi agregáty se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–4,5 m a maximální nosnost se 
pohybuje v rozmezí od 800 do 
1200 kg. Manipulátory o výko-
nu čtyřválcových motorů asi do 
59 kW (80 k) se nabízejí s maxi-
málním dosahem na úrovni 
4–6 m, případně více a maximál-
ní nosnost dosahuje 1500–
2500 kg (i když se setkáme s úda-
jem o maximální nosnosti okolo 
2700 kg). V posledně jmenované 
kategorii jsou modely s maximál-
ním dosahem na úrovni 5–11 m 

a maximální nosností v rozsahu 
2500 až 7500 kg. Nutno podotk-
nout, že pro nasazení ve speciál-
ních provozech se po užívají ma-
nipulátory 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 para-
metrům je však uzpůsobena cel-
ková stavba strojů, a to zejména 
délka rozvoru a celková délka 
stroje ovlivňující stabilitu mani-
pulátoru. 

Další důležité informace
Kromě manipulace s materiá-

lem se mohou využívat telesko-
pické nakladače dané kategorie 
také pro další operace. Někteří 
výrobci v rámci různých výkono-
vých 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 vý-
vodovým hřídelem je zejména 
doménou modelů vyšších výko-
nových tříd. Dále je možné využí-
vat manipulátory pro tažení do-
pravní techniky, tj. přívěsů a ná-
věsů. Nejvýkonnější modely vy-
bavené vzduchovými brzdami 
mohou být podle údajů výrobců 
agregovány, což umožňuje tažení 
přívěsů o celkové hmotnosti pře-
vyšující 20 tisíc kilogramů. Kro-
mě závěsů různé konstrukce 
mohou být manipulátory vybave-
ny také zadním hydraulickým 
okruhem určeným například pro 
sklápění přívěsů. Kromě taho-
vých vlastností a vlastní hmotnos-
ti musí tahovým nárokům odpo-
vídat také provedení podvozku 
a použití vhodných pneumatik. 
Jak již bylo řečeno, pro pojezd 
mimo zpevněné plochy se použí-
vá šípové obutí, zatímco pro po-
hyb na zpevněných plochách 
jsou určeny pneumatiky s tzv. 
průmyslovým dezénem. 

Manipulátory se zpravidla do-
dávají s pohonem obou náprav 
s tím, že podle provedení a kon-
strukce je možné pohon před-
ních kol vypínat, čehož se využívá 
zejména během přejezdů při vyš-
ších pojezdových rychlostech. 
Použité pneumatiky spolu s kon-
strukcí náprav rozhodují také 
o světlé výšce stroje. Obecně 
můžeme říci, že modely s výko-
nem asi do 25 kW (35 k) se nabí-
zejí 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 vý-
konové řady se dodávají s rozmě-
rem disku na úrovni zpravidla 
24´́, 26,5´́ nebo 28´́. Kromě vol-
by pneumatik můžeme v případě 
některých výkonových tříd volit 
z dalších možností konstrukce 
podvozku, kdy se jedná přede-
vším o svahové vyrovnávání nebo 
odpružení přední nápravy. V ne-
poslední řadě musíme zmínit ma-
ximální pojezdovou rychlost, kte-
rá je u základních kompaktních 
a některých středně výkonných 
typů 17–20 km/h, většinou se 
pak setkáváme s maximální rych-
lostí do 30–35 km/h. V současné 
době však všichni významní vý-
robci manipulátorů nabízejí své 
modely středních a vyšších výko-
nových kategorií v provedení 
s maximální rychlostí 40 km/h.

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-

dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
nutné používat přední hydraulic-
ky ovládané stabilizační podpě-
ry. Stavební manipulátory se 
kromě variant s předními opěra-
mi nabízejí například i s otočnou 
věží, které tak v určitých situa-
cích představují alternativu ke 
stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řa-
dí. Celkovému pojetí konstruk-
ce také odpovídá nebo by mělo 
odpovídat nasazení těchto stro-
jů. Ač je možné upínací zařízení 
teleskopických ramen osadit 
prakticky všemi možnými dru-
hy adaptérů (od univerzálních 
lopat po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností a jsou 
využívány doslova 365 dní v ro-
ce. Kromě teleskopicky výsuv-
ného ramene jsou pro manipulá-
tory 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 dispo-
nuje zpravidla třemi režimy, kdy 
kromě obou výše uvedených 
možností má ještě režim tzv. 
krabího kroku. Tento režim stro-
ji umožňuje nejen pohyb smě-
rem vpřed či vzad, ale také do 
strany. Práce v režimu krabího 
kroku se využívá zejména ve 
stájových provozech či v siláž-
ních žlabech a všude tam, kde se 
pracuje podél uzavřených stěn. 

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-

Jednotlivé kategorie manipulá-
torů, které řadíme do poměrně 
rozvětvené rodiny teleskopic-
kých nakladačů, se liší taktéž 
celkovým pojetím konstrukce 
a vnějšími rozměry. Přitom ze-
mědělské verze se od těch sta-
vebních liší v některých parame-
trech a technických řešení. Mo-
dely, u nichž v zemědělských 
provozech počítáme s využitím 
v náročnějším terénu a na ne-
zpevněných plochách, jsou vy-
baveny různým provedením 
ochrany podvozkových skupin 
a kola jsou obuta pneumatikami 
se šípovým dezénem. Oproti ně-
kterým stavebním verzím mají 
manipulátory využívané v země-
dělství kratší rozvor s menším 
poloměrem otáčení. Naopak ze-
mědělské verze mají na rozdíl 
od stavebních manipulátorů 
omezený maximální dosah ra-
mene, zpravidla do 10 až 11 m. 
Je to z toho důvodu, aby nebylo 
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stavebním jeřábům. Vnější roz-
měry spolu s výše uvedenými 
technickými parametry určují, 
do jaké výkonové kategorie se 
konkrétní typ manipulátoru řadí. 
Celkovému pojetí konstrukce 
také odpovídá nebo by mělo od-
povídat nasazení těchto strojů. 
Ač je možné upínací zařízení te-
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ticky všemi možnými druhy 
adaptérů (od univerzálních lopat 
po drapákové vidle na siláž 
a chlévskou mrvu), přeci jen 
mají manipulátory své limity. Ta-
kový trend je patrný zejména 
u velkých zemědělských podni-
ků, farem a podniků služeb. 

Na menších a středních far-
mách a podnicích zastávají mani-
pulátory většinu prací spojených 
s manipulací – od nakládání syp-
kých materiálů přes manipulaci 
s podestýlkou až po nakládání 
chlévského hnoje či dusání siláž-
ních žlabů. Naopak ve velkých 
podnicích se manipulátory dopl-
ňují spolu s výkonnými kloubo-
vými kolovými nakladači. Kolo-
vé nakladače disponují výkon-
ným motorem od 110, 118 kW 
(150–160 k) výše, pracovním ná-
řadím na velké objemy a také 
dostatečnou vlastní hmotností. 
S ohledem na práci v zeměděl-
ských provozech se hojně dodá-
vají manipulátory vybavené re-
verzním ventilátorem. Právě vý-
še uvedená výkonová hranice 
motoru přestavuje v současnosti 
horní výkonovou hranici klasic-
kých manipulátorů a zároveň ty-
to hodnoty odpovídají spodní 
hranici výkonu kolových nakla-
dačů používaných v zeměděl-
ství. Manipulátory se v takovém 
případě nasazují pro lehčí 
a středně těžké práce, kde na-
opak vítězí svou obratností 
a jsou využívány doslova 365 dní 
v roce. Kromě teleskopicky vý-
suvného ramene jsou pro mani-
pulátory charakteristické také 
obě řiditelné nápravy. Můžeme 
se setkat se dvěma režimy říze-
ní, a to s řízením kol přední ná-
pravy nebo obou náprav pro do-
sažení 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 po-
hyb směrem vpřed či vzad, ale 
také do strany. Práce v režimu 

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

Přenos výkonu motoru
Jednotliví výrobci manipuláto-

rů využívají různé systémy pře-
nosu výkonu motoru na podlož-
ku. V podstatě se setkáváme se 
dvěma základními skupinami, 
a to se systémem hydrodyna-
mického a hydrostatického po-
honu. 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, re-
spektive kombinují hydrostatic-
ký převod spolu s převodovkou 
řazenou pod zatížením. Výrobci, 
kteří používají výše uvedenou 
kombinaci, pak využívají při pra-
covním rozsahu při nižší rych-
losti (například do 20 km/h) 
hydrostatický přenos točivého 
momentu, zatímco při vyšších 
rychlostech nastupuje přenos 
prostřednictvím převodovky řa-
zené pod zatížením. Hydrodyna-
mický pohon využívá k přenosu 
točivého momentu motoru tzv. 
hydrodynamický měnič. Hřídel 
motoru pohání čerpadlo měniče, 
které uděluje energii hydraulic-
kému oleji uvnitř měniče. Hyd-
raulický olej roztáčí hřídel pro-
střednictvím lopatek, kterými je 
opatřen. Hřídel je spojený s pře-
vodovkou, která rozděluje přená-
šený výkon na pojezdová kola. 
Samotná mechanická převodov-
ka se nabízí v různém provedení 
s tím, že její konstrukce zpravi-
dla zahrnuje systém reverzace 
ovládaný pod zatížením. Rovněž 
i výkonné manipulátory jsou osa-
zeny mechanickou převodovkou 
se stupni řazenými pod zatíže-
ním. Zpravidla se setkáme se 
čtyř- až šestirychlostními pře-
vodovkami. V případě hydrosta-
tického pohonu pojezdu pohání 
hřídel motoru hydrogenerátor, 
neboli čerpadlo, které pohání 
hydromotor. Ten je spojen s me-
chanickou převodovkou, která 
umožňuje řazení zpravidla ve 
dvourychlostním rozsahu.

Točivý moment se pak pro-
střednictvím převodovky přená-
ší hřídeli na nápravy manipuláto-
ru. V případě manipulátorů niž-
ších výkonových tříd je hydro-
motor spojen přímo s nápravou 
manipulátoru, při pohonu obou 
náprav se točivý moment přená-
ší na druhou z náprav opět pro-
střednictvím hřídele. 

U modelů využívajících hydro-
statického pohonu se můžeme 
setkat také s konstrukcí zahrnu-
jící dva hydromotory. Hydromo-
tory jsou navzájem spojeny pře-
vodovkou využívající tzv. dvou-
spojkovou technologii. Tento 
systém tak zahrnuje kombinaci 
hydraulického a mechanického 
přenosu točivého momentu. 
S vícespojkovou technologií se 
setkáme rovněž u některých 
traktorů, které jsou nabízeny ja-
ko modely s plynulým přenosem 
točivého momentu na pojezdová 
kola. V případě konstrukce se 
dvěma hydromotory se podle 
požadavků na přenos výkonu 
využívá energie přenášení pro-
střednictvím jednoho nebo obou 
hydromotorů, přitom nechybí 
ani automatický režim. Při pra-
cích s požadavky na co nejvyšší 
točivý moment se využívá obou 
hydromotorů, v případě méně 
náročných prací postačí k přeno-
su točivého momentu jeden hyd-
romotor. Součástí takového sys-
tému může být také automatický 
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KRAJ VYSOČINA
Pro inzerenty, kteří mají v daném čísle inzerát v ceně nad 

5000 Kč, zdarma umístíme logo s QR kódem (název fi rmy, 

tel. kontakt, e-mail, webové stránky) na novinové straně 

s mapou kraje. 

Název fi rmy

Telefonní kontakt

E-mail

Webové stránky

ZEMĚDĚLEC V REGIONU

 Uvedené ceny jsou bez DPH.



 Technické požadavky pro podání inzerce

Platforma PC

Podklady dodávejte:  CD/DVD, e-mail (do 30 MB), FLASH disk

a) GRAFICKY ZPRACOVANÉ REKLAMY: PDF (300 DPI, uloženo jako CMYK, vhodné pro 

výstup z InDesignu, min. 3 mm spad), TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, EPS (vše v křivkách, 

CMYK, 300 DPI), dokumenty INDESIGN CS5 (a nižší) včetně zdrojových dat

b) INZERCE DODÁVANÁ K VÝROBĚ:

Texty a tabulky: Microsoft Word 

Grafy: Microsoft Excel

Loga: EPS (vykřivkovaná, uložena bez pozadí) 

Fotografie ke scanu: předlohy pro scan do formátu A3 

Fota v datech: TIFF, JPG (vše ve 300 DPI) 

Po dohodě možnost nahrát data na FTP server.

Uvedené formáty na spad jsou po ořezu, je třeba počítat minimálně 3 mm navíc 

z každé strany na ořez.

Podrobné informace na vyžádání zašleme e-mailem.

Upozornění

Zadavatel inzerátu ručí za to, že se v  dokumentu (ai, eps, pdf) nebudou vysky-

tovat neviditelné znaky a  budou správně definovány atributy. Pokud inzeráty 

ve formátech pdf, eps nebudou mít patřičné parametry, převedeme dokument 

do bitmapy v rozlišení 300 dpi, což může zapříčinit nečitelnost drobného písma 

a změnu barevnosti. Za tyto změny nenese vydavatelství odpovědnost a případ-

né reklamace padají na vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a  gra-

fické podklady z  faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z  rozmnožovacích strojů, 

vizitky či dopisní papíry, výjezdy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované 

fotografie atd. budou přijaty s upozorněním na špatnou kvalitu v tisku. Neručíme 

za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo jiné skryté vady dodaných 

podkladů. V  případě nedodání barevného náhledu (cromaline, digitální nátisk) 

k inzerátu neručí vydavatelství za dodržení barevnosti.

 Pravidla zveřejňování textové inzerce 
 a firemních článků

Pravidla a podmínky inzerce

1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické 

plošné inzerce

Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzer-

ce. Textová inzerce placená v  plné výši podle cení-

ku nemusí být vyrobena v  grafické úpravě časopisu 

a  může být dodána hotová od zadavatele (firma, 

reklamní agentura). Součástí textové inzerce mohou 

být loga a  kon   t akty na výrobce nebo prodejce. 

Článek je označen jako inzerce. Textová inzerce musí 

být dodána kompletně připravená objednatelem. 

Redaktoři vydavatelství tuto textovou inzerci nepři-

pravují. 

2. Firemní text placený 50 % ceny plošné inzerce 

podle ceníku

Jedná se o  komerční článek, který však neobsahuje 

logo ani kontakt na výrobce nebo prodejce. Téma by 

mělo alespoň rámcově odpovídat tématu časopisu. 

U  podpisu je uvedeno jméno autora a  název firmy. 

Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven 

podle grafiky časopisu a  vyroben v  grafickém studiu 

vydavatelství. Firemní text musí být dodán kompletně, 

připravený objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto 

textovou inzerci nepřipravují.

3. Pravidla pro zveřejňování neplacených PR článků 

dodaných společně s grafickou inzercí

Požaduje se dodržovat stanovený rozsah v  poměru 

1 : 1/reklama : PR článek. V  případě požadavku na 

překročení rozsahu u  článku bude individuálně řešen 

způsob jeho úhrady.

Slevy

Varianta tituly Varianta vydavatelství

Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jed-

nom časopisu v daném ročníku a je případně 

počítána i zpětně.

Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen 

závazné objednávky inzerce do libovolných titulů 

našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za 

překročení stanovené hranice následovně:

50 000 5 %

Počet opakování Sleva 70 000 7 %

3x 5 % 100 000 10 %

6x 7 % 200 000 11 %

9 a více opakování 10 % 300 000 12 %

a dále za každých sto tisíc + jedno procento atd.

Při objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše slevy pro klienta 15 %.

Přirážky

2. strana obálky 25 % Příplatek za netradiční formát 40 %

3. strana obálky 10 % Příplatek za přesné umístění inzerátu 20 %

4. strana obálky 30 % Příplatek za tisk páté barvy 10 %

5. strana (vedle obsahu) 25 %

Ostatní možné formáty

Vlepovaná inzerce 25 000 Kč

Přepáskování obálky (páska + inzerce 1/1 strany + článek 1/1) 45 000 Kč

Klopa na obálce 50 000 Kč

Rozkládací obálka (2/1 strany inzerce) 55 000 Kč

 Všeobecné podmínky inzerce

1. Zadání inzerátu
a)  Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky 

nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat 
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podni-
kání nebo bydliště, IČO, DIČ, razítko a  podpis zadavatele, datum 
podpisu.

b)  Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je 
odpovědný zadavatel.

c)  Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obra-
zových podkladů pro inzerci.

d)  Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v  uveřejněných inzerá-
tech a  není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva 
třetích osob.

2. Vracení podkladů a korektura nátisku
a)  Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání. 

Korektury inzerátů vyrobených ve vydavatelství se zasílají zadavateli 
k odsouhlasení. Pokud zadavatel neoznámí souhlas s úpravou inze-
rátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí. 

b)  Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které posky-
tuje podklad pro tisk a použitá technologie.

3.  Úpravy a umístění inzerátu v titulu
  Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inze-
ráty, budou označeny slovem „inzerce“.

4. Právo odmítnout inzerát
a)  Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z  důvodu obsahu 

nebo technické kvality, jestliže je v  rozporu s  platnými právními či 
úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technický-
mi podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.

b)  Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od za-
davatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit 
plnění až do zaplacení dlužné částky. 

5. Placení inzerátu
a)  Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 5 dnů po jeho zveřejnění. Fak-

turu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně 
splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín. 

b)  V  případě, že je zadavatel v  prodlení s  placením faktury, je vyda-
vatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z  prodlení v  dohodnuté 
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné část-
ky za každý kalendářní den prodlení.

6. Reklamace – náhradní plnění
a)  Zadavatel má v  případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, ne-

správného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchyb-
ný náhradní inzerát. 

b)  Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH
Smlouvou lze sjednat odlišné podmínky zveřejnění inzerce. Smlouva je 
podmínkou pro dojednání jiných než běžných podmínek spolupráce.

Vkládaná inzerce

Počet stran 1–4 5–8 9–32 33 a více

Cena 25 000 Kč 30 000 Kč 35 000 Kč 45 000 Kč

Gramáž vkládaného materiálu do 20 g 21–50 g 51–100 g 101–250 g 250 g a výše

Cena: vložení/kus 0,90 Kč 2,20 Kč 4 Kč 5,10 Kč 6,50 Kč

Hmotnostní rozlišení vkládaného materiálu vychází z platných tarifů České pošty.

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč


