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Nástavby



Tento nosič kontejnerů Hyva je navržený pro každý malý kout světa,  
výška háčku 900 mm a výška zdvihu 900 mm. Svařovaný model 
Hyva 03-23-K-DIN s kloubovým hákem se doporučuje pro vozidla 
o hmotnosti do 3,5 t se 2 nápravami, vhodná pro zvedání kontejneru 
od 2 500 mm do 2 900 mm. 

Hákový natahovák kontejnerů
Hyva 03-23-K
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Bytelný kontejner vlastní výroby vhodný pro převoz 
všech materiálů. Možnost osazení klecí pro přepravu 
listí, bio apod. 

Rozměry:
Šířka: .......................................................1 626 mm
Délka: ......................................................2 771 mm
Výška oka pro natažení: ........................ 900 mm

Kontejner



Speciální nástavba na svoz komunálního odpadu. Výklopná nástavba, 
vlastní konstrukce disponuje 4 dvířky pro vysypávání košů a možností 
rovnoměrného a maximálního využití prostoru. Vhodná do parků, 
center měst, pěších zón a dalších aplikací. 

Rozměry: 
Délka: ...............................................2 675 mm 
Šířka: ................................................1 709 mm
Výška: ...............................................1 207 mm
Váha: ...................................................... 444 kg 
Objem: ...................................................4 000 l

Košovka
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Klecová nástavba na třístranný sklápěč je vhodným 
doplňkem pro přepravu objemného a lehkého nákladu 
jako je listí, tráva, svoz odpadu a podobně. Výška této 
nástavby je 1 m, zajistí tedy nákladový prostor o objemu 
téměř 5 m3. 

Koš na 3S



Parametry: 

 Plastový zásobník o objemu 1 147 l
 Elektro pohon 12 V
 Rozmetadlo z vysoce zátěžového plastu o průměru 305 mm
  Ochranné síto, horní krycí plachta, vibrační zařízení, sklopné rozmetadlo, 

brzdové světlo, osvětlení pracovního prostoru
 Nerezový rám
  Digitální ovládání z místa obsluhy s vlastní diagnostikou 

(regulace dávky a šířky posypu a automatického zpětného chodu)
 Podélně uložená šroubovice
 Šířka posypu až 12,2 m
 Pohotovostní hmotnost 187 kg
  Rychloupínací 4-bodový systém na ložnou plochu vozidla, ukotvený šrouby 

do ložné plochy
 Rozměry ložné plochy ( D × Š ) 2 134 – 2 235 × 1 232 mm
 Rozměry ( D × Š × V ) 2 692 × 1 232 × 1 321 mm
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Sypací nástavba Helixx 11780



Čelní sněhová radlice typu PKN je určena k odstraňování souvislé sněhové vrstvy až do výše 200 mm. 
Konstrukce odpružení čelního štítu a bočního kopírování nerovností vozovky zajišťuje dobrou ovladatelnost 
a kvalitní úklid. Nástavba se na nosič zavěšuje pomocí čelního upínacího zařízení nebo tříbodového závěsu. 
Pomocí hydraulických obvodů můžeme sněhovou radlici oboustranně přetáčet vlevo i vpravo v úhlu 30°.

Rozměry:                           
Výška: .................................................................620 mm
Šířka: ..............................................................1 788 mm
Délka: .................................................................630 mm
Úklidová šířka:  ............................................. 1 550 mm
Těžiště od přípojné roviny: ...........................345 mm
Váha: .....................................................................144 kg

Radlice pro zimní údržbu



8   •   NÁSTAVBY – CITY II   •   tpci.cz

Mycí lišta se montuje na čelní upínací zařízení nosiče, které zároveň 
zabezpečuje její výškové nastavení nad vozovkou nebo do tříbodového 
závěsu malotraktorů. Hydraulické přetáčení mycí lišty – přetáčení 
hydraulicky vlevo nebo vpravo v rozsahu ± 30°. Mechanicky lze lištu také 
natáčet kolem její podélné osy a tím měnit úhel trysek vůči vozovce. 
Barva dle vzorníku RAL.
 
Parametry ML 1600:
Šířka: ..............................................................1 850 mm
Prac. šířka v natáčení: ................................ 1 600 mm
Váha: ....................................................................... 30 kg
Úhel natáčení:  ......................................................± 30°

Kropící a mycí lišta



Vodní cisterna je určena pro přepravu užitkové vody – využití nástavby dle zvoleného příslušenství – zavlažování zeleně a okrasné 
vegetace s čelní mycí lištou na tlakové mytí komunikace, zkrápění čelního odmetacího kartáče, ruční tlakové mycí pistole, 
tryska na čistění potrubí “KRTEK“, přečerpávání do jiných zařízení např. zametačů, tryska na zvlhčování vzduchu „ozónování“, 
možnost připojení na čelní zavlažovací ramena nebo ruční zavlažovací adaptéry a další dle speciálních požadavků…. 
Vodní cisterna je určena pro přepravu užitkové vody s následnou možností několika druhů nasazení. Montáž se provádí na ložnou plochu 
korby, na příčníky místo sklápěče, na kontejnerový mezirám nebo speciálně dle požadavku zákazníka. Připojení hydrauliky pomocí dvou 
rychlospojek. Demontáž se provádí pomocí odstavných nohou se šroubovým zvedákem. Nádrž o objemu 1 000 litrů je vyrobena z PE 
plastu žluté barvy. Hydraulicky poháněný čerpací agregát je umístěn na zadní části rámu společně s ovládacími ventily a samonavíjecím 
navijákem zavlažovací hadice o délce 20 metrů. Rozvod vody je pak řešen dopředu k upínací desce na připojení čelní nástavby nebo 
na připojení přímo z nástavby pro zadní adaptéry. 
 
Parametry:
  Nádrž z PE plastu, objem 1 000 l  

( V × Š × D ) 1 020 mm × 1 504 mm × 2 520 mm, hmotnost 290 kg
  Čerpadlo 80/50 (průtok 80 l/min při 50-ti barech) 
  Odstavné nohy 4 ks 

 

  Tlaková mycí pistole 
  Čerpání vody z volného zdroje 
  Ozónovací trysky 
  Rychlospojky

Kropící nástavba 80 l/50 Bar



Kompaktní teleskopický výložník
Tato řada teleskopických jeřábů je ideální pro aplikace vyžadující 
kompaktní a lehké řešení se snadnou obsluhou. Díky svým extrémně 
kompaktním rozměrům jsou všechny naše jeřáby řady HA navrženy tak, 
aby je bylo možné namontovat na malá zařízení, např.: přívěs, pásové 
vozidlo, pickup, malé nákladní vozy a stacionární montáž.

Hydraulická ruka HYVA HA22
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Parametry: 
  Pracovní výška 14 m 
  Boční dosah 7 m
  Nosnost 200 kg (2 osoby) v celém rozsahu prac. diagramu 
  Maximální síla větru 12 m/s 
  Hmotnost plošiny cca 1 500 – 1 600 kg (dle podvozku a výbavy) 
  Koncepce ramene dvě ramena vedle sebe s koncovým kyvným ramenem
  Úhel koncového ramene -5° – 90° 
  Rotace ramene 240° 
  Pracovní koš 110 × 70 × 110 cm, kovový s povrchovou úpravou

Vysokozdvižná plošina INREKA
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