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Shrnovací radlice k VZV
Schneepflug für Gabelstapler
Snow blade for Forklift
Shrnovací radlice k vysokozvižným vozíkům rozšiřuje využití vozíků i pro úklid sněhu, nebo pro
přemísťování sypkých materiálů. Vhodné pro sklady, firmy, které vlastní vysokozdvižný vozík a potřebují
vyhrnout např. sních ze svých parkovišť a příjezdových cest. Velmi kvalitní a robusní konstrukce zaručuje
dokonalé shrnování, díky samostatnému natáčení radlice, lze shnovat do libovolných stran.
Jednoduché připojení na vidlice vozíku. Najedete vozíkem přímo do rámu radlice a dotažením
4 upínacích šroubů zajistíte proti vysunutí radlice z vidlic. Vhodné pro všechny druhy vozíků.
Der Schneeräumschild für Gabelstapler erweitert die Nutzung dieser Fahrzeuge auch für das
Schneeräumen oder das Verschieben von Schüttmaterialien. Geeignet für Firmen, Lager und alle, die
einen Gabelstapler besitzen und z.B. Schnee von ihren Parkplätzen oder Zufahrtsstraßen räumen
wollen. Die hochwertige und robuste Konstruktion garantiert perfektes Verschieben. Durch das
separate Drehen des Schilds kann an beliebige Seite verschoben werden.
The scraper blade for forklifts expands the use of the vehicle for clearing snow and moving bulk
material. It is suitable for companies, storages and others who own a forklift and need to e.g. cleat
snow from their parking lots and access roads. It has a high quality and robust structure and
guarantees perfect performance. Thanks to the independent blade rotation, you can scrape
in any direction.

Shrnovací radlice SR Standard VZV 150/50

V základní výbavě je radlice osazena gumovým břitem pro zamezení poničeníshrnované plochy
(zámková dlažba, beton...) Díky stavitelným pružinám z čela radlice, nedochází k vysokým rázům
při shrnování. Po nárazu na pevnou překážku se radlice automaticky překlopí a nepoškodí tím
celou radlici, nebo vz. vozík. Radlice je odpružená, snadno si poradí s odklízením a přemísťováním
jakéhokoliv sypkého materiálu včetně sněhu. Jednoduché připojení na vidlice vozíku.
Najedete vozíkem přímo do rámu radlice a dotažením 4 upínacích šroubů zajistíte proti vysunutí
radlice z vidlic. Vhodné pro všechny druhy vysokozdvižných vozíků.
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Der Schild ist gefedert, leicht schafft er das Wegräumen oder Verschieben beliebiger
Schüttmaterialien und Schnee. Einfaches Befestigen an der Gabel des Fahrzeugs. Mit dem
Wagen direkt in den Rahmen des Schilds fahren und durch Festziehen von 4 Spannschrauben
gegen Herunterrutschen von der Gabel sichern. Für alle Gabelstaplerarten geeignet. In der
Grundausstattung ist der Schild mit Gummikante ausgestattet, die eine Beschädigung der
abgeräumten Fläche (Betonsteinpflaster, Beton, ...) einschränkt. Durch die stellbaren Federn
an der Schildfront kommt es zu keinen großen Stößen beim Räumen. Nach Aufstoßen
auf ein festes Hindernis klappt der Schild automatisch um und beschädigt sich oder
das Fahrzeug nicht. Bestandteil des Schilds sind auch stellbare Führungsteller, mit denen die
Höhe der verschobenen Fläche eingestellt und der schnelle Verschleiß der Gummikante
verhindert wird. Das Drehen des Schilds ist durch einfaches Anheben des Zapfens im vorderen
Teil, Drehen des Schilds mit der Hand und automatischer Absicherung gelöst.

Konstrukce
Konstruktion
Construction
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Břit radlice
Rand blade
Edge blade
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Připojení
Anschluss
Connection
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The blade is suspended, thus it can easily manage clearing and moving any sort of bulk
material, including snow. Easy to connect to the vehicle forks and by tightening 4 clamping
screws you secure the blade from moving out of the forks. It is suitable for all types of forklifts.
In the standard equipment, the blade is fitted with a rubber edge to restrict damages to the
scraped surfaces (interlocking paving, concrete…). Thanks to adjustable springs from the front
of the fork, high impacts do not occur during scraping. If the blade collides with a solid
obstacle, it automatically tilts over and thereby prevents the blade or forklift from being damaged.
The forklift also includes adjustable plates, thanks to which you can adjust the height of the
scraping surface and thereby restrict fast wear of the rubber edge. The scraper is tilted by simply
lifting the pivot in the front part, manually tilting the scraper and reverse automatic locking.

Součástí radlice jsou také stavitelné vodící
kluzáky, díky kterým nastavíte výšku shrnované
plochy a zamezíte tím rychlému opotřebení
gumového břitu. Natáčení radlice je řešeno
snadným nadzvednutím čepu v přední části
radlice, manuálním natočením radlice a zpětným
automatickým zajištěním.

Technické parametry

Vodící kluzák
Führungsgleiter
Guiding glider

Lager und alle, die einen Gabelstapler besitzen
und z.B. Schnee von ihren Parkplätzen oder
Zufahrtsstraßen räumen wollen. Die hochwertige
und robuste Konstruktion garantiert perfektes
Verschieben. Durch das separate Drehen des
Schilds kann an beliebige Seite verschoben
werden.

Technische Daten

Technical Data
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It is suitable for companies, storages and others
who own a forklift and need to e.g. cleat snow
from their parking lots and access roads. It has
a high quality and robust structure and
guarantees perfect performance.
Thanks to the independent blade rotation,
you can scrape in any direction.
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Pracovní záběr v mm

Arbeitsbreite / mm

Working width (mm)

1500

Výška radlice v mm

Der Durchmesser der Zylinder / mm

Height of blade (mm)

500

Natáčení stroje

Shooting Machine

Shooting Machine

Břit radlice

Anschluss

Width with wheels (mm)

5 poloh / 5 Position / 5 positions
15mm - gumový s vlákny / Gummi Klinge / Rubber blade

Váš prodejce | Ihr Fachhändler | Your dealer

Váš český výrobce komunální a zahradní techniky
Od roku 1991 jsme tu pro Vás..
Der tschechische Hersteller von Kommunaltechnik und Gartengeräte
Da 1991 wir sind für Sie..
The Czech producer of municipal and garden equipment
Since 1991 we are here for you..

RYKOV Libčany, s.r.o. | Libčany 14 | 503 22 Libčany | Česká republika | Telefon +420 495 585 422 | www.rykov.cz | rykov@rykov.cz

