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Hydraulický nakladač HU3-3c je určen pro manipulaci s balíky, paletami, k nakládání sypkých hmot, hnoje, 
vykrajování senáže a siláže a manipulaci s dalšími materiály. Jednoduchý způsob připojení do předního či 
zadního tříbodového závěsu výraz-
ně zvyšuje využití traktoru. Pro svoji 
flexibilitu  je vysoce ceněn zejména 
v zemědělství, ale s úspěchem se 
využívá i v dalších odvětvích. Lze ho 
agregovat k jakémukoliv typu traktoru, 
který je vybaven závěsem kategorie II. 
Hydraulický okruh se připojuje přímo 
do rychlospojek vnějšího okruhu 
hydrauliky traktoru. Traktor musí být 
vybaven rozvaděčem se 2 dvojčinnými 
sekcemi. Pro ovládání aktivního nářadí 
je třeba ještě jedna dvojčinná sekce. 
Pokud traktor nedisponuje takto vyba-
venými hydraulickými okruhy, je možné 
ovládat nakladač Gramip vlastním 
rozvaděčem, který se dodává na přání.

Nakladač Gramip je vybaven nosičem nářadí Euro 
s rychloupínacím systémem. Můžete tedy jednoduše a rych-
le vyměnit pracovní nářadí za jiné a nakladač je okamžitě 
připraven k další práci. Nedílnou součástí výbavy stroje je 
i mechanický paralelogram, který udržuje nářadí ve zvolené 
rovině, usnadňuje manipulaci s  řemeny, zvyšuje
bezpečnost a zrychluje práci. 

Pracovní nářadí k tomuto nakladači si můžete vybrat ze širo-
ké nabídky více jak 100 různých druhů lopat, paletizačních 
vidlí, kleští na balíky, drapáků, hrotů a vykrajovačů siláže. 

Gramip pro vás má vždy připraveno vhodné řešení pro vaši práci. 
Standardní výbava:
• tříbodový závěs kategorie II pro agregaci vpředu i vzadu
• nosič nářadí Euro
• mechanický paralelogram
• 2 dvojčinné hydraulické okruhy

Technické parametry:
• maximální dosah v oku výložníku     3800 mm
• nosnost nakladače v oku výložníku  1500 kg
• minimální hmotnost traktoru             3200 kg
• hmotnost stroje                                         450 kg

Výbava na přání:
• hydraulický rozvaděč dvousekční
• 3. hydraulická funkce
• pracovní nářadí

Váš prodejce:

Stroje Gramip usnadňují vaši práci... 


