Téma: Doprava a manipulace/alternativní pohony

Už jsou tady jako doma
Již několik let jsou nakladače CAST známé českým a slovenským zákazníkům. Za tu dobu nalezly cestu
k majitelům v různých oblastech využití, ať jde o komunální sféru, zahradnictví, zemědělství nebo stavebnictví.
Záběr nakladačů CAST je veliký, ať již
jde o kompaktní multifunkční kloubové nakladače nebo o mini smykové
nakladače. Velkou výhodou tohoto
italského výrobce je pestrá nabídka
modelů, kdy v kategorii kompaktních
multifunkčních kloubových nakladačů jsou k dispozici hned dvě varianty
provedení, a to varianta výložníku
a pozice obsluhy umístěné nad přední nápravou a varianta výložníku nad
přední nápravou s pozicí obsluhy nad
zadní nápravou. I zájemci s rozdílnými požadavky tak najdou tu správnou
variantu nakladače.

Široké komunální využití
Kompaktní multifunkční kloubové
nakladače CAST jsou nejen všestrannými pomocníky při manipulaci s různým druhem materiálu, ale zároveň
najdou své uplatnění při letní a zimní
údržbě komunikací a zeleně. Na upínací desku teleskopického výložníku
je možné agregovat adaptéry podle
potřeby uživatele. Kromě běžně využívaných adaptérů, jako jsou například paletizační vidlice nebo lopata
na sypké materiály, zeminu nebo
písek, lze zvolit z rozsáhlé nabídky
žacích a mulčovacích strojů pro údržbu zeleně v parcích a ostatních travnatých plochách. Zároveň je možné
nakladače vybavit radlicí na sníh, zametacím kartáčem pro zimní a letní
údržbu chodníků, pěších zón a komunikací nebo sněhovou frézou pro
zvládnutí sněhových kalamit, tedy
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pokud se nějakého sněhu dočkáme.
V období, kdy není stroj využívaný
pro údržbu zeleně a komunikací, je
možné stroj vybavit například podkopovým bagrem, půdním vrtákem,
bouracím kladivem a s jeho pomocí
vykonávat drobné až středně velké
stavební a údržbové práce, nebo například pracovat i s adaptérem pro
třídění různých druhů materiálů.

Varianta pro každého
Motory jsou využívány dieselové - Kubota, Yanmar, Kohler a motory Honda najdeme v benzinových modelech.
Jak v konstrukci kompaktního multifunkčního nakladače, tak mini smykového nakladače je též k dispozici plně
elektrické provedení. Tedy bezemisní
varianta pohonu vhodná nejen do intravilánu měst a obcí.
K ovládání a pohonu adaptérů jsou
na teleskopickém výložníku umístěny vývody hydraulických okruhů.
Minimální výška zdvihu v čepu při
vysunutém teleskopickém výložníku
je v závislosti na modelové řadě od
2900 mm a díky robustní konstrukci
teleskopického výložníku tvořeného
dvěma U profily je kapacita nosnosti, v závislosti na modelové řadě, až
2100 kg. Jak už bylo řečeno, nakladače jsou v závislosti na modelovém
provedení vybaveny dieselovými motory Kubota, Yanmar nebo nově také
Kohler s výkonem od 20 do 57 koní,
ovšem pro zájemce o snižování emi-
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story jako například skleníky, nebo
stáje. Stejně jako v případě kloubových nakladačů je možné mini smykový nakladač vybavit rozmanitými
pracovními adaptéry podle potřeb
uživatele. Své zákazníky si získaly
i zdvihovou kapacitou, která činí až
600 kg. V zahradní a krajinářské obllasti jsou využívány například v kombinaci se zakladači trávníků.
b
Mini smykové nakladače CAST SSQ
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provedení. Hydrostatický převod pak
zajišťuje trvalý pohon všech kol 4 x 4
s uzávěrkou diferenciálu. Závěs v zadní části rámu stroje umožňuje rychlé
upevnění přídavného závaží nebo
klasického tříbodového závěsu bez
použití nářadí. Stroj je možné doplnit
zadními hydraulickými vývody, a tím
se dále rozšiřuje využitelnost nakladačů. Vynikající devizou všech nakladačů CAST je celokovová kapotáž
stroje bez použití plastových prvků
náchylných k poškození. Všechny modely je samozřejmě možné dovybavit
komfortní plně prosklenou kabinou
s ventilací a topením. Stroj lze proto
využívat jako nosič nářadí a traktor
v jednom i v zimním období. V případě využití v létě je součástí kabiny
ventilace, případné klimatizace.
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MAXO
Vrcholem nabídky kompaktních multifunkčních kloubových nakladačů je model
MAXO a v jeho případě můžeme nakladač v kompaktním těle nazvat skutečným
silákem. Sílu modelu MAXO dodávají
dieselové motory Yanmar a Kohler. Právě
druhý jmenovaný dieselový motor Kohler
poskytuje modelu MAXO výkon 57 koní.
Výkonná hydraulická soustava disponuje
dostatkem síly jak na zdvih břemen, tak
i pro aktivní pracovní adaptéry. Zdvihací
kapacita až 2100 kg a přepravní rychlost
až 30 km/h dělají z modelu MAXO skutečného svalovce pro každý den.

Mini smykové nakladače
Druhým pilířem produkce italského výrobce CAST je modelová řada SSQ. Jde
o mini smykové nakladače. Jejich kompaktnost, mrštnost a síla je předurčují

pro nasazení v zahradnictvích, při zahradní a krajinářské tvorbě, ve stavebnictví, v zemědělství a dalších odvětvích.
Šířka modelů SSQ se pohybuje v závislosti na použitých pneumatikách od 740
mm a délka 1525 mm z nich činí skutečně univerzálního pomocníka do prostředí s omezeným prostorem, jako jsou
úzké chodníky, stísněné provozní pro-
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Pokud hledáte správného a pracovitého
pomocníka, pak mohou být nakladače
CAST tou správnou trefou do černého.
Prodej a servis v České republice zajišťuje společnost KOMATEC s. r. o., na
Slovensku pak zajišťuje prodej a servis
společnost ŠUPA Technika.
(red)

1/2021

