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Cenově příznivý tandemový návěs  
Krampe „Big Body 640 eCo“

Špičkově vybavený podvozek

Každý náklad by měl být podle pravi-
del silničního provozu dobře připevněn 
a zajištěn, aby z vozu nic neodlétovalo. 
Toto zajištění platí také pro zajištění 
odletu siláže, senáže nebo štěpky. Již dnes 
má řada službařů, kteří odvážejí silážní 
kukuřici pro bioplynové stanice, leckde 
problémy s místními starosty, že znečis-
ťují vesnice.  Aby byli všichni zúčastnění 
na vesnicích spokojeni, přichází firma 
Krampe s řešením v podobě krycí rolo-
vací sítě Quick-Cover.

na čele velké okno pro kontrolu naplnění 
vozu. Zadní čelo je stejné jako u všech 
modelů Big body, tedy hydraulicky oteví
rané se zajištěním. Při konstrukci modelu 
BB 640 ECO byl zvláštní zřetel kladen 
na co nejnižší vlastní hmotnost, tak aby 
bylo možno návěs tahat i traktory od 100 
kW(136 k) nahoru.

Vedle již existujících návěsů  řady  Pre
mium nabízí nyní firma Krampe cenově 
příznivý, konstrukčně jednodušší návěs  
pod označením „Big Body 640 ECO“.  
Korbu o délce 6,5 m je možno dovybavit  
o silážní nástavby o výšce 80 cm a dosáh
nout objemu  34 m3.

Nový vůz dostal sériově BPW nápravy  
s parabolickou pružinou a tzv. širokým 
středem pružiny, který zabezpečuje 
velice dobrou stabilitu vozu. Parabolické 
pružiny zajišťují dobrou průjezdnost na 
poli. Sériově je vůz vybaven spodním 
zapojením na K 80 nebo hák, v korbě je 

 JednoduChé zaJištění náKladu:
QuiCK-Cover  rolovaCí plaChta 
Je K dispoziCi pro všeChny modely návěsů Krampe

s plachtou, která kryje dokonale korbu před 
vlhkostí.

Na straně namontované tyče jsou z alu
minia, což je dobré pro neomezení užitné 
nosnosti vozu. Zakrytí se ovládá z kabiny 

Tento typ zakrytí se dá namontovat 
dodatečně na všechny zemědělské návěsy 
Krampe, také na návěsy stavební a také na 
tzv. korbu Halfpipe. Sériově montované 
hydraulicky otevírané zadní čelo návěsů 
Krampe není žádnou překážkou pro na
montování tohoto praktického systému.  
V praxi existují dvě verze pro zakrytí, jedna 
se sítí, vhodná pro siláž a senáž a také ta  

Farmáři se v současné době stávají opět 
jakýmisi speditéry. Z důvodů obzvláště 
výkonné sklizňové techniky při sklizni 
obilovin, při sklizni cukrovky, při odvozu 
siláže a senáže pro potřeby bioplynových 
stanic nebo při odvozu štěpky, všude tam 
je požadována také výkonná dopravní 
technika.

traktoru  pomocí elektromotoru. Otevření  
a zavření plachty je možné do 20 sekund. 
Rolovací plachta QuickCover je k dispozici 
pro všechny Krampe návěsy s délkou korby 
do 10 m.

Aktuality
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Špičkově vybavený podvozek

sázKa na speCialistu  
se vyplatí

Vážení čtenáři,

Právě se Vám dostalo do rukou další číslo našeho odbor-
ného časopisu ZEMĚDĚLSKÁ DOPRAVA, který je tentokrát 
věnován firmě Krampe a jejím výrobkům. Naše firma CRS-
Marketing s.r.o. je již více jak 8 let partnerem firmy Krampe. 
Za tuto dobu jsme prodali v ČR a SR více jak 130 návěsů 
firmy Krampe. Kdo zná naší firmu, ví  že jsme specialisty na 
zemědělskou dopravní techniku pro profi zákazníky. Velký 
důraz klademe na poradenství, profesionální přístup, rychlý 
servis a rychlou dodávku náhradních dílů.

Jsme autorizovaným zástupcem firmy Krampe zaregis-
trovaným na Ministerstvu dopravy ČR, výrobky, které pro-
dáváme máme schváleny státní zkušebnou SZZPLS v Praze-
Řepích.

Pro letošní rok 2011 jsme pro Vás připravili řadu novi-
nek,  jako je nový model návěsu Krampe BB 640 ECO, nový 
hákový nosič THL 20 L a vůz s rolovací podlahou Bandit  
750. V oblasti pronájmu strojů a předvádění jsme rozšířili 
strojový park CRS Rent o nové typy návěsů Krampe .

Návěsy Krampe Bandit s rolovací podlahou budou zají-
mavým zpestřením naší nabídky pro letošní rok, protože 
tento typ vozu se vyznačuje parametry, které nemá žádný 
jiný vůz na trhu. Našim zákazníkům bychom také rádi  
v praxi ukázali nový hákový nosič kontejnerů THL 20 L. 
Jedná se o profesionální verzi hákového nosiče s kapaci-
tou zvedání kontejneru 18-20 tun. Podobnými parametry 
se u nás neprezentuje téměř nikdo z konkurentů. Možnost 
vyzkoušení takovéhoto nosiče u nás zatím nebyla, proto 
jsme se rozhodli pro tento krok.

Zákazníci, kteří v letošním roce zakoupí u nás a u našich 
autorizovaných prodejců výrobky Krampe, obdrží na ně 
záruku 2 roky na výrobek Krampe.

Značka Krampe je v Německu považována za symbol 
kvality na kolech. Kvalitu této značky se pokusíme ukázat  
v letošním roce také Vám, farmářům v ČR a SR.

Ing. Martin Hruška 
Jednatel CRS Marketing s. r. o. 

sedlový návěs dolly
Sedlový návěs je možno jistě tahat traktorem díky Dolly 
podvozku firmy Krampe

V řadě firem používají v provozu jak traktory, tak i nákladní 
automobily – tahače se sedlovými návěsy. Tyto varianty můžeme 
vidět jak ve stavebnictví, tak i při výrobě dřevěné štěpky. Pokud 
chce daná firma se sedlovými návěsy pohybovat nebo je použí
vat bez nákladního automobilu, potřebuje odpovídající sedlový 
podvozek, který nahradí tahač.

Firma Krampe v roce 2009 rozšířila svůj program o nové 
podvozky Dolly 10 L a Dolly 20 L. Díky tomuto podvozku Dolly 

je možno pomocí traktoru tahat sedlové návěsy po silnici nebo 
na poli.  Princip použití je jednoduchý, v závislosti na tlaku na 
sedlový závěs podvozku lze zvolit jednonápravovou verzi nebo 
tandemovou verzi návěsu Krampe.

Použití najde podvozek Dolly od Krampe také tehdy, pokud 
není nákladní automobil vybaven náhonem na všechna kola. 
Podvozek Dolly je zde považován za cenově příznivou variantu, 
vhodnou i do terénu.

Sériově je podvozek Dolly vybaven vzduchem odpruženými 
nápravami ADR nebo BPW s funkcí spustit /zvednout, tedy  
s možností vypuštění vzduchu ze vzduchových měchů. Stan
dardní verze podvozku je vybavena nápravami pro rychlost  

40 km/h, existuje ale i verze 60 a 80 km/h. Celková hmotnost 
podvozku je u Dolly 10 L  14 tun, u tandemové verze Dolly 20 L 
je to 22 t.  Podvozek je možno vybavit také čerpadlem na hyd
raulický olej pro potřeby zvedacího válce návěsu.

V Německu se tyto podvozky používají velice často k pře
pravě kejdy na kraj pole a obecně na silnici. Díky silničním 
pneumatikám s tlakem 9 bar není  tato kombinace definitivně 
nejvhodnější na pole.

Úvodník
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Krampe - Kvalita na KoleCh
nyní Jezdí červené návěsy přes Bývalou Bránu Kasáren
Bývalé opravny a kasárna Bundeswehru 
byly firmou Krampe renovovány a upra-
veny pro profesionální výrobu zeměděl-
ské dopravní techniky. Jak to nyní v nové 
továrně firmy Krampe vypadá, uvidíte 
v následující reportáži.

Když jsem před asi rokem a půl nav
štívil firmu Krampe, známého výrobce 
zemědělské dopravní techniky,  ještě ve 
starém sídle v městečku CoesfeldLette, 
přivítal mne majitel firmy August Krampe 
často v modrém pracovním plášti. To bylo 
něco jako  „osobní označení“ tohoto velice 
šikovného podnikatele.

Nyní v novém sídle firmy v Coesfeld 
Flamschen musel majitel firmy August 
Krampe svým spolupracovníkům v kan
celáři slíbit, že již nebude nosit modrý 
pracovní plášť. Ale nejen to se po pře
stěhování firmy změnilo. Původní sídlo 
firmy situované uprostřed malebného 
městečka CoesfeldLette se vyznačo
valo zhuštěnými halami na malém pro
storu.

Nová továrna Krampe
Díky strukturální reformě německé 

armády (Bundeswehr) v roce 2008 se 
firmě Krampe naskytla příležitost zís
kat objekt o rozloze  100 000 m2 (z toho 
asi 26 000 m2 připadá na zakryté plochy), 
prostory bývalých opraven vojenské tech

niky a kasáren. Navíc nedaleko od dnes 
již bývalého sídla firmy v CoesfeldLette. 
Nové prostory dávali firmě prostor pro 
rozšíření svých možností a kapacit. I přesto 
bylo potřeba nové prostory upravit, posta
vit novou halu, lakovnu a vše připravit pro 
přestěhování výroby ze starého závodu.  

Letecký snímek bývalých kasáren, kde nyní firma Krampe postavila nový výrobní závod.

Montáž třínápravového podvozku s hydropneumatickým odpružením.

Navštívili jsme
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To vše při běhu výroby a v rekordním 
roce 2008.  Postupem času se na podzim 
roku 2009 přestěhovali do nového závodu 
i kanceláře a oddělení prodeje. Dnes již 
firma Krampe vyrábí všechny své výrobky  
v novém závodě CoesfeldFlamschen.

Historie a současnost firmy Krampe
Začátky firmy Krampe je možno hle

dat někde okolo roku 1917, kdy vznikla 
kovárna a opravna zemědělské techniky, 
tak jak to bylo v té době běžné. V roce 1983 
začal současný majitel firmy s konstrukcí 
a výrobou prvních návěsů.  Do té doby 
prodával August Krampe také zeměděl
ské stroje. S touto činností se v roce 1990 
z časových důvodů rozloučil. Od této doby 
také postupně firma rozšiřovala program 
a zvyšovala svůj obrat. Jen mezi roky 1997 
a rokem 2006 se obrat firmy Krampe  4 x  
navýšil v té době na 12 mil. Euro. Rozší
ření kapacit výroby bylo proto nezbytné.  
Nejdříve uvažovala firma o stavbě nového 
závodu na tzv. „zelené louce“, ale díky 
možnosti  získání bývalých „kasáren“ se 
vše urychlilo

„Díky tomuto kroku jsme mohli něk-
teré pracovní operace přesunout opět 
do našeho závodu. Dříve jsme nemohli  
z prostorových důvodů vše řešit vlastními 
silami„ říká majitel firmy August Krampe  
a dodává“ s ohledem na flexibilitu, kvalitu 
a dodací termíny máme nyní v nové 
továrně optimální podmínky pro výrobu 
profesionální dopravní techniky. Počet 
zaměstnanců firmy se v průběhu roku 2009 
zvýšil z 35 na 70 zaměstnanců a 7 učňů “.

V roce 2010 by mělo opustit výrobu 
přes 550 kusů návěsů, to je sice méně než 
v rekordním roce 2008/2009, kdy brány 
továrny opustilo 700 kusů návěsů, ale per
spektivy do nového roku jsou vesměs po

Prostory pro expedici návěsů Krampe.

zitivní, jak na domácím německém trhu, 
tak i v exportu. Firma počítá, že současný 
podíl 33 % exportu v příštích letech vý
razně zvýší. Podmínky pro výrobu se 
v novém závodě výrazně zlepšily. Kapacita 
nové lakovny je plánována na 800 ks vozů 
ročně, dá se ale rozšířit na celkový počet 
1600 ks ročně. Z celkové zakryté  plochy 
26 000 m2  je v současnosti jen 75% v pro
vozu, proto jsou zde další kapacity pro roz
šíření výroby. Před expedicí jsou vozy při
pravené na nakládku uloženy pod střechou, 
což je u výrobců dopravní techniky také 
netradiční. Celkem může čekat na expedici 
pod střechou více jak 30 kusů vozů.

Krampe - kvalita na kolech
Firma Krampe uvedla v průběhu roku 

2010 na trh řadu novinek. Jednou z nich je 
tandemový podvozek Dolly 20 L pro po

Kolektiv spokojených zaměstnanců firmy Krampe.

třebu tahání sedlových návěsů. Tento typ 
vhodně doplňuje program firmy Krampe.  
Druhou novinkou je vůz s rolovací pod
lahou Krampe Bandit, který je nyní k dis
pozici jak za traktory, tak i za nákladní 
automobily. Rolovací podlaha odkrývá 
nové možnosti nasazení vozu u podniků 
služeb, pěstitelů zeleniny a brambor, tam 
kde nejde vykládat materiál díky nízkým 
stropům. 

Na vyhlídky a záměry firmy Krampe 
jsme se zeptali přímo majitele firmy Kram
 pe pana Augusta Krampeho.

„Tak jako dnes i v budoucnosti bude 
firma Krampe platit jako individuální 
výrobce dopravní techniky na přání, kde je 
velký důraz kladen  na kvalitu.  Vyrábíme  
návěsy a hákové nosiče speciálně na kon-
krétní  přání farmáře, podniku služeb nebo 
speditéra“ říká August Krampe a dodává  
„to jiní výrobci nedokážou, protože často 
sází na variantu „nízké ceny“ a velikosti 
s nosností do 14 t. Domnívám se, že jsme si 
v posledních 20-25 letech  s touto filozofií 
udělali dobré jméno. Krampe je značka, 
která se zaprvé vyznačuje inovativností 
a za druhé kvalitou na kolech, respektive 
spolehlivostí a to bude platit i v budouc-
nosti“.Konečná montáž a kompletace již hotových výrobků.

Navštívili jsme
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Zkušenosti a kompetence v prodeji ze
mědělské dopravní techniky nejen značky 
Krampe dělají z firmy CRSMarketing s.r.o. 
jednoho z největších dovozců  dopravní 
techniky pro zemědělství v ČR.

Sázka na kvalitu a kompetentnost
Od začátku se firma CRS Marketing 

s.r.o. specializuje na prodej zemědělské 
dopravní techniky od předních evrop
ských výrobců. Když v roce 2003 navázala 
první kontakty s firmou Krampe, pano
valy trochu obavy, jak se skloubí soužití 
výrobků firmy Krampe s dalším dovozem 
strojů od firmy Annaburger. V té době ale 
společnost obdržela zakázku na šest sta
vebních návěsů HP 20 Halfpipe od firmy 
Leoš Milata, proto bylo hned od začátku 
vše jasnější. Po stavebních návěsech přišly 
na řadu hákové nosiče kontejnerů a přede
vším od roku 2005 vyráběná řada země
dělských návěsů Big Body. Dnes se stroje 
obou dvou značek v programu čížkovické  
společnosti prolínají a nekonkurují si.

Od roku 2004 slouží zákazníkům  
a prodejcům firmy CRS Marketing tzv. 
kompetenční centrum, vybavené mon
tážní halou, školící místností pro 20 lidí  
a kancelářemi, včetně zázemí firmy. Postu
pem času byla vybudována síť autorizo
vaných prodejců značky Krampe, kterou 
postupně firma doplňuje.

Hlavní důraz je u firmy CRS Marke
ting kladen na poradenství a kompetenci 
při sestavování nabídek na nové stroje 
Krampe. Výrobky firmy Krampe jsou na 
míru vyráběné speciály s vysokou užit
nou hodnotou, tedy žádná sériová výroba.  
Rozdíl oproti konkurenci je ve velkém 
množství modelů a možností výbavy počí
naje nápravami, pneumatikami, barvou 
na přání a nástavbami. Návěsy Krampe  
v Německu používají přední podniky 
služeb a přední farmáři. Podobně je to  
i v ČR.

Schválení výrobků zkušebnou
Firma CRS Marketing s.r.o. je jako 

jediný zástupce firmy Krampe vedena 
na Ministerstvu dopravy ČR. Jako jediná 
vlastní certifikáty schválení výrobků 
Krampe SZZPLS v Praze – Řepích. V 
praxi to znamená, že při nákupu techniky 
Krampe u firmy CRS Marketing s.r.o. 
nebo u jejich autorizovaných prodejců, 
dostane zákazník originál technický prů
kaz platný pro ČR. U firmy CRS Mar
keting platí na všechny stroje Krampe 
záruka 2 roky, což je exkluzivní záruka  
jen u této firmy.

Ing. Martin Hruška  
CRS Marketing

Crs marKeting s.r.o. 
spolehlivý importér značKy Krampe
Pokud hledá farmář v ČR profesionální 
dopravní techniku zaměřenou na země-
dělství nebo stavbu, setká se téměř vždy 
s firmou CRS Marketing s.r.o.  se sídlem 
v  Čížkovicích u Lovosic a také se znač-
kou Krampe, kterou tato firma u nás již 
více jak 8 let zastupuje.

Náš prodejní a servisní tým na výstavě TECHAGRO 2010.

Na servis a rychlou dodávku náhradních dílů jsme dobře vybaveni.  
O služby se stará 6 dodávkových a servisních automobilů.

Profil firmy
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Stále více podniků služeb a velkých země-
dělských společností potřebuje ve špičkách 
posílit svou logistiku. Platí to také o nově 
budovaných bioplynových stanicích, které 
jsou nově postavené, ale jejich majitelé si 
ještě neuvědomili význam profesionální 
dopravy substrátů a fugátu. Z tohoto 
důvodu vzniklo u firmy CRS Marketing 
s.r.o  oddělení pod názvem CRS Rent, které 
má na starosti krátkodobé a dlouhodobé 
pronájmy zemědělské dopravní techniky.

Nekupujte zajíce v pytli ….
Pronájem dopravní techniky byl u nás 

od začátku spojen s podporou prodávané 
dopravní techniky. Není nic lepšího, když 
si má možnost zákazník nový stroj  „oša
hat“ a získat k němu důvěru.  V segmentu 
tzv. „Profi“ techniky je vyzkoušení stroje 
zcela normální. Z tohoto důvodu vlastní 
naše firma flotilu předváděcích strojů, kte
rou každý rok obnovuje.  Postupem času se 
z předvádění vyvinul další obor podnikání 
pro naši firmu.

Profesionální pronájem návěsů  
CRS = Rent

Naše firma rozšířila v posledních dvou 
letech množství strojů na pronájem na více 
jak 10 strojů, které pronajímáme po celé 
ČR, jak malým farmářům, tak i velkým 
společnostem. K dispozici máme 2 apli
kační cisterny firmy Vakutec, dvě přívozné 
cisterny Annaburger, rozmetadlo minerál
ních hnojiv Güstrower, překládací vůz 
Güstrower, překládací vozy Annaburger   
a několik návěsů firmy Krampe. Pro sezónu 
2011 jsme náš sortiment rozšířili jak o hákový 
nosič Krampe THL 20 L s kontejnerem, tak 
i o čerpání kejdy pomocí čerpadla Vakutec 
pro plnění bioplynových stanic.

Návěsy Krampe všech velikostí
Poměrně velkou část naší flotily strojů 

na pronájem dělají návěsy Krampe, řady 
Big Body. V současnosti máme k dispo
zici modle BB 550, BB 600, BB 650S, nový 
model BB 640 ECO a model BB 700. Vět
šina našich vozů je vybavena radiálními 
pneumatikami Michelin Cargo X bib 
a tou nejlepší možnou výbavou včetně 
řiditelné nápravy, senážních nástavek, 
odpružené oje atd. Od ledna 2011 při
bude ještě hákový nosič THL 20 L s Big 
Body kontejnerem.

Aplikace a odvoz kejdy
Téměř neustále máme v naší nabídce 

několik cisteren firem Vakutec a Anna
burger s objemem 12,5 m3, 15 m3, 18 m3  
a 21 m3. Všechny stroje si můžete prona
jmout na několik dní nebo i na několik 
měsíců. Vše závisí na dohodě. V případě, 
že má zákazník o daný stroj na pronájem 
zájem, je možno ho po dohodě odkoupit. 

Crs rent – profesionální pronáJem  
zemědělsKé dopravní teChniKy

Přívozná cisterna HT 24.27 o objemu 21 m3 je stabilní součástí našeho parku strojů na pronájem.

Naší nabídku využijí především majitelé 
bioplynových stanic.

Čerpání kejdy do reaktoru
Již dvakrát si naši službu čerpání kejdy 

objednali dva uživatelé bioplynových sta
nic. Pro naplnění reaktoru z vedlejší stáje 
by potřebovali vynaložit hodně práce, 
energie a nákladů, navíc v době, kdy se 
bioplynová stanice dostavuje a probíhají 
zde ještě dokončovací operace. 

Díky výkonnému čerpadlu s hadicí 
dlouhou až 1600 m a výkonem 100 – 200 
m3/hodinu, lze realizovat plnění reaktoru 
v řádu hodin.

Logistika bioplynových stanic
Právě bioplynové stanice mají v první 

fázi od výstavby největší problémy s lo
gistikou při odvozu silážní kukuřice a při 
aplikaci kejdy. Právě zde je možno využít 
naše služby a poradenství při plánování 
odvozu substrátů.  Naši specialisté a pro
dejci jsou připraveni vám pomoci s pláno
váním a nabídkou strojů do pronájmu.

Hákový nosič Krampe THL 20 L se uplatní i při odvozu siláží.

Návěs Krampe BB 650 S.

Novinka
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návěsy Krampe Big Body  
řady 460, 500 a 540 
Ideální návěs pro traktory s výkonem  
75 – 90 k. 

Vedle větších návěsů za traktory vyrábí 
firma Krampe také menší návěsy s dél-
kou korby 4,6 m až 5,5 m, které jsou 
díky své konstrukci vhodné především za 
menší traktory. V tom se tyto návěsy liší 
od konkurence.

460540  asi 16,1 m3, 17,5 m3 a 19,2 m3, při 
použití senážních nástaveb se objem zvy
šuje na 22,3 m3, 24,2 m3 a 26,5 m3.  Přede
vším model Big Body 540 se již blíží vyšší 
třídě, pokud jde o objem korby, oproti řadě 
BB 550  je vybaven parabolicky odpruže
nými nápravami o nosnosti 20 t. 

Návěs koncipovaný přesně podle 
požadavku zákazníka

Vedle návěsů řady Big Body Premium, 
kterou je možno objednat jen v jedno

Krampe kvalita zůstává zachována  
i u malých vozů

Jedno je jasné u této řady návěsů už od 
začátku, i zde zůstává heslo „Krampe –kva
lita na kolech“ zachováno v plné míře.  Ná
věs Big Body řady 460 o celkové hmotnosti 
16 t nahradil velice populární řadu TWK 
14/16, modely Big Body 500 a 540 mají cel
kovou hmotnost 19 t. Užitná nosnost těchto 
vozů je v technickém průkazu 12,1 t, 14,9 t 
a 14,8 t, což je velice zajímavá hodnota ve 
srovnání s konkurenčními návěsy. Výho
dou návěsů Krampe je nízká vlastní hmot
nost, která se pohybuje u této řady mezi 34 
t. Podrobné technické údaje najdete v přilo
žené tabulce.

Zajímavý objem korby a nosnost
Jak vyplývá z údajů v tabulce technic

kých dat, činí základní objem vozů řady 

stranném provedení bez řiditelné nápravy, 
je možno každý návěs této řady objed
nat podle individuálního přání.  To platí 
o zapojení do spodního závěsu, řiditelné 
nápravě, dvoustranném provedení vozu  
a speciální barvě návěsu. To vše je u firem 
Krampe a CRS Marketing s.r.o. normální.  
Naši poradci a prodejci vám rádi poradí 
nejvhodnější variantu  návěsu včetně vhod
ných pneumatik.

Ing. Martin Hruška  
CRS Marketing, s.r.o.

Návěsy Krampe BB 500 jsou určeny za menší traktory.

Malý návěs s velkým výkonem a nízkou spotřebou.

Představujeme
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Dvounápravové návěsy

Typová označení Big Body 460 Big Body 500 Big Body 540

Celková hmotnost 16 t 19 t 19 t

Užitná hmotnost cca. 12,1 t cca. 14,9 t cca. 14,8 t

Tech. možná hmotnost cca. 14 t cca. 14,9 t cca. 14,8 t

Hmotnost návěsu cca. 3,0 až 3,9 t cca. 4,1 t cca. 4,2 t

Přípustné zatížení oje 2 t 2 t 2 t

Odpružená oj na přání na přání na přání

Výška závěsu 95/101/106 cm 95/101/106 cm 95/101/106 cm

Potřeba traktoru 55 kW (75k) 59 kW (80 k) 59 kW (80 k)

Potřeba oleje / sklop. úhel 16l / 51° 20l / 51° 20l / 51°

Hydr. zvedací válec 4-stupňový 4-stupňový 4-stupňový

Délka zdvihu 1.860 mm 2.305 mm 2.305 mm

Zdvihový výkon při obilí ca. 14 t ca. 16 t ca. 15 t

Zdvih. výkon na 1. stup. 25 t 25 t 25 t

Brzdy
vzduchové/

dvouokruhové ALB
vzduchové/

dvouokruhové ALB
vzduchové/

dvouokruhové ALB

Brzdové obložení 10-ti děr 10-ti děr 10-ti děr

Nosnost při 40 km/h 9,5 t 9,5 t 9,5 t

Profil nosníků 100 mm 100 mm 100 mm

Rozchod 1,95 m 1,95 m 1,95 m

Max. průměr pneu 1,23 m 1,23 m 1,23 m

Parabolické pružiny 16 t = serie 20 t = serie 20 t = serie

Rozměry v metrech

Rozměry korby (d/š/v) 4,65x2,32/2,22x1,52 5,05x2,32/2,22x1,52 5,55x2,32/2,22x1,52

Objem korby (v m³) cca.16,1 cca. 17,5 cca. 19,2

Objem s nástavkami (60) 22,3 24,2 26,5

Výška při sklápění 35°/51° 5,18 / 5,80 5,50 / 6,20 5,56 / 6,40

Výška při str. sklápění 35° - 4,06 -

Výška podlahy 1,39 1,42 1,42

Při pneu 550/ 60 R22,5 550/ 60 R22,5 550/ 60 R22,5

Sklopná výška podlahy 1,19 / 1,13 1,22 / 1,16 1,09 / 1,01

Celková délka 6,27 6,72 7,2

Celková výška 2,71 2,94 2,94

Na přání si zákazník může vybrat individuální barevné provedení. Návěs BB 500 s traktorem Fendt Vario - ideální kombinace.

Představujeme
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BěžíCí pás aneB návěs s rolovaCí podlahou 
Krampe Bandit řady 650, 750 a 980
Mít v programu vůz, který žádná jiná 
firma  nenabízí, to byl jeden z mnoha 
vývojových cílů našeho partnera firmy  
Krampe z Coesfeldu.  Konstruktéři firmy 
Krampe chtěli při konstrukci nového 
vozu odstranit běžné nevýhody návěsu 
nebo vozu s výtlačným čelem. Návěs se 
zadním sklápěním nejde dobře vyklopit  
ve skladech s nízkou střechou, u vozu  
s výtlačným štítem to jde, ale ve srovnání 
s návěsem je složitěji konstruován, proto 
má při stejné velikosti nižší nosnost.

Celoročně použitelný návěs  s vyso-
kou nosností a velkými možnostmi  
= Bandit

Nápad pro konstrukci vozu  
s rolovací podlahou Bandit pochází  
z trychtýřovitých přepravníků na 
brambory s gumovým pásem, 
které se již řadu let používají k 
přepravě brambor po silnici. 
Nový vůz Bandit dostal 
korbu z návěsů řady Big 
Body, která byla tro
chu upravena. Rám 
podvozku pochází  
rovněž z návěsů 
řady Big Body. 
S t a n d a r d 

ními nápravami jsou vzduchem 
odpružené nápravy, na přání na

bízí Krampe hydropneumaticky 
odpruženou nápravu, stejně jako 

parabolicky odpruženou nápravu.
Podlaha návěsu Bandit je kompletně 

pokryta rolovacím gumovým pásem.  

K pohonu pásu slouží dva hydromotory 
v čelní stěně korby a v zadní části vozu. 
K pohonu pásu je potřeba okolo 60100 l 
oleje/minutu při tlaku 170 bar.

Dávkování  - nakládání a vykládání
Přepravovaný materiál je možno 

pomocí regulace pásu dávkovat. Pro 
nakládání vozu například balíky slámy 
se posouvá pás k čelní stěně.  Standardní 
výbavou vozu je dálkové ovládání, které si 

V návěsu Bandit lze dopravovat i písek.

Pohled na gumový dopravník.Zadní robustní  převodovka, která slouží k posuvu pásu.

Dálkové ovládání stroje.

Představujeme
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Technická data Tandem Tridem

Typ a označení Bandit 650 Bandit 750 Bandit 980

Celková hmotnost 22 t při 40 km/h 24 t při 40 km/h 34 t při 40 km/h

Vlastní hmotnost cca. 6,9 až 7,8 t cca. 7,4 až 8,2 t cca. 9,2 až 10,2 t

Užitná nosnost cca. 15 t cca. 16,6 t 24,8 t

Technicky možná nosnost cca. 20 t cca. 22 t cca. 28 t

Přípustné zatížení 4 t 4 t 4 t

Výška závěsu cca. 65 cm cca. 65 cm cca. 65 cm

Potřeba traktoru od 102 kW (140 k) od 132 kW (180 k) od 140 kW (190 k)

Potřeba oleje 100 l při 175 bar 100 l při 175 bar 100 l při 175 bar

Brzdy vzduchové/ ALB-ventil vzduchové/ ALB-ventil vzduchové/ ALB-ventil

Rozchod náběžných náprav 2,15 m 2,15 m 2,15 m

Vnitřní rozměr korby 6,5 x 2,32 x 1,52 7,5 x 2,32 x 1,52 m 9,8 x 2,32 x 1,52 m

Objem korby 23 m³ 26,5 m³ 34,4 m³

Objem s 60cm nástavkami 31,7 m³ 36,6 m³ 47,6 m³

Objem s 80cm nástavkami 34,7 m³ 40 m³ 52 m³

Výška podlahy 1,65 m 1,65 m 1,65 m

Celková délka 8,71 m 9,71 m 12 m

může vzít obsluha vozu s sebou například 
do nakladače. Vedle ovládání jednotlivých 
funkcí stroje, jako je například zadní čelo, 
existuje na ovládacím pultu funkce auto
matiky pro vyložení korby. Po stisknutí 
tlačítka se automaticky otevře zadní čelo 
a spustí se vyprazdňování. Tato funkce 
se dá použít například při odvozu siláže 
nebo senáže.

Vyprazdňování vozu i u nízkých hal
Díky výšce základních postranic  

1,5 m nepřesahuje výška vozu  výšku 3 m 
od země. To zaručuje vykládání materi
álu i v nízkých halách. Pro odvoz senáže 
nebo štěpky se na vůz nasadí nástavby  
o výšce 60 nebo 80 cm.  Ploché zadní čelo 
má nejmenší výšku při otevření ze všech 
návěsů na trhu.

V současnosti jsou k dispozici tande
mové verze vozu s rolovací podlahou Ban
dit 650, Bandit 750 a třínápravová verze 
Bandit 980 s užitnou nosností 15 – 25 t.

Špičkově vybavený podvozek

Rychlé vyprázdnění korby bez nebezpečí převrácení.

Třínápravový návěs s rolovací podlahou Krampe Bandit 980 ve žluté barvě JCB.

V návěsu Bandit se dají dopravovat i hranaté balíky.

Představujeme
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třínápravové návěsy  
Krampe Big Body 800 a 900
Pokud se v současnosti výkon standard-
ních traktorů blíží k hranici 400 koní, po-
tom přichází čas přemýšlet také o větších 
návěsech. Přitom ale stále platí: větší vý-
kon motoru také smysluplně využít a pře-
nést na vozovku.  Firma Krampe se cho-
pila těchto požadavků a vyvíjí pro nové 
velké traktory vysoce výkonné návěsy.

Již před představením nové řady tříná
pravových návěsů Big Body bylo odborní
kům jasné, že tyto návěsy budou patřit mezi 
to největší a nejmodernější, co lze v Evropě 
koupit! S délkou korby 8 m nebo 9 m se dá 
přepravovat obrovské množství materiálu. 
Ve spojení s novými vysoce výkonnými 
traktory mohou tyto velké návěsy Big Body 
skutečně ukázat, co v nich vězí. Přepravní 
vzdálenosti se při sklizňové kampani zvět
šují a narůstá i výkonnost sklizňových stro
jů.  To vše musí být provedeno v co nejkrat
ším čase. S třínápravovými návěsy  Krampe 
můžete tyto úkoly spolehlivě, racionálně  
a ekonomicky vyřešit. Jen velice málo firem 
v Evropě vyrábí návěsy s délkou korby 8  
a 9 m pro univerzální využití v zemědělství 
a komunálním hospodářství.

Široký výběr náprav a příslušenství
S vysoce hodnotnými podvozky  

a nápravami jsou návěsy Big Body dobře 
vybaveny pro vstup do terénu. Sériově 
jsou návěsy Krampe vybaveny parabolicky 
odpruženými pružinami s dynamickým 
vyrovnáváním náprav o nosnosti 36 t. 
Alternativně na přání nabízí firma Krampe 

nápravy s hydraulickým vyrovnáváním 
náprav, které mají tyto přednosti : 

Hydraulicky odpružené nápravy ga-
rantují vynikající stabilitu, především 
u nástaveb s vysokým těžištěm a úzkým 
středem pružin. Velká pružicí dráha ná-
pravy dává vozu vynikající jízdní vlast-
nosti v terénu. Právě zde se realizuje rov-
noměrný tlak každého kola na podložku 
s ideálním přizpůsobením se půdním 
podmínkám a nízkou potřebou tahové 
síly. 

Vedle toho se na přání dodávají  
u firmy Krampe také vzduchem odpružené 

nápravy, které se vyznačují klidným cho
dem především na silnici. 

Nucené řízení náprav se vyplatí
Praktici, kteří mají určité zkušenosti 

s třínápravovými návěsy, vědí tuto věc již 
delší dobu – tridem návěs není žádný tan
demový návěs se třetí přidanou nápravou. 
Třínápravové vozy mají zcela jiné chování 
a vlastnosti při jízdě jak v terénu, tak i na 
silnici. 

Třínápravové návěsy firmy Krampe 
jsou sériově vybaveny dvěma řiditelnými 
nápravami. U současných náběžně říze
ných náprav přebírá středová náprava 
vlastně vedení vozu na silnici. To může 
při rychlé jízdě nebo při jízdě po svažitém 
terénu vést k nestabilnímu chování vozu.  
Z tohoto důvodu doporučuje firma 
Krampe systém nuceného řízení náprav.

Pokud je návěs vybaven pouze ná
běžně řiditelnou nápravou, může couvat 
jen rovně dozadu bez možnosti zatáčení. 
Na silnici je třeba při rychlosti nad 10 km/
h nápravu zablokovat.  U nuceně řízených 
náprav lze couvat s návěsem Krampe i tzv. 
„do zatáčky“, lehce projíždět serpentiny 
bez zbytečného zatížení řidiče traktoru. 
Nucené řízení náprav drží návěs neustále 
ve správné stopě také při vysokých rychlos
tech a při couvání.  Řízení náprav je velice 
lehké, přičemž dochází také k menšímu 
opotřebení pneumatik. Firma Krampe 

Do korby návěsu BB 800 se vejde 26 t obilí.

Návěsy Krampe BB 800 využívají profesionální zemědělské podniky.

Představujeme
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Třínápravové návěsy
Typová označení Big Body 800 Big Body 900

Celková hmotnost 31 t (34 t) 31 t(34 t)

Užitná hmotnost cca. 22,9 t (25,9 t) cca. 22,7 t (25,7 t)

Tech. možná hmotnost ca. 28 t ca. 28 t

Hmotnost návěsu cca. 8,1 až 9,7 t cca. 8,3 až 10,2 t

Přípustné zatížení oje 4 t 4 t

Odpružená oj standard standard

Výška závěsu cca. 65 cm cca. 65 cm

Potřeba traktoru 140 kW (190 k) 140 kW (190 k)

Potřeba oleje / sklop. úhel 60l / 51° 60l / 48°

Hydr. zvedací válec 5-stupňový 5-stupňový

Délka zdvihu 3.225 mm 3.225 mm

Zdvihový výkon při obilí ca. 29 t ca. 28 t

Zdvih. výkon na 1. stup. 55 t 55 t

Brzdy vzduchové/
dvouokruhové ALB

vzduchové/
dvouokruhové ALB

Brzdové obložení 10-ti děr 10-ti děr

Nosnost při 40 km/h 11 t/ 12 t/ 13 t 11 t/ 12 t/ 13 t

Profil nosníků 110/140/150 mm 110/140/150 mm

Rozchod 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m)

Max. průměr pneu

Parabolické pružiny 36 t = serie 36 t = serie

Rozměry v metrech

Rozměry korby (d/š/v) 8,0x2,32/2,22x1,52 9,0x2,32/2,22x1,52

Objem korby (v m³) cca. 27,6 cca. 30,1

Objem s nástavkami (60) 38,1 43

Objem s nástavkami (80) 41,7 46,9

Výška při sklápění 35°/51° 7,20 / 8,45 / 51° 7,65 / 8,79 / 48°

Výška při str. sklápění 35° 4,2 4,2

Výška podlahy 1,57 1,57

Při pneu 600/ 55 R26,5 600/ 55 R26,5

Sklopná výška podlahy 1,30 / 1,20 / 49° 1,10 / 0,98 / 47°

Celková délka 9,75 10,72

Celková výška 3,09 3,09

montuje v současnosti na své návěsy 
nucené řízení  s dvěmi malými koulemi 
K 50, které je normováno. Technici firmy 
CRS Marketing s.r.o. při zaškolení agre
gují traktor s návěsem a vše nastaví tak, 
aby souprava mohla plnit spolehlivě svoje 
úkoly.

Zákazník má možnost volit mezi nu
ceným řízením náprav ADR/Gigant s nos
níky náprav 140 x 140 mm a brzdovými 
bubny  406 x 140 mm nebo mezi nápra
vami BPW s nosníky náprav 150 x 150 mm 
a brzdovými bubny 410 x 180 mm. Vše je 
otázka ceny a použití vozu.

Velký objem vozu a univerzalita
Již základní objem korby návěsů BB 

800 a 900 je úctihodný a bohatě stačí na 
dopravu obilí. Pro přepravu senáže, siláže 
nebo dřevní štěpky je možno základní 
korbu doplnit o silážní nástavby o výšce 60 
cm nebo 80 cm. Díky tomu se zvedá ob
jem vozu na 42 až 47 m3 (vodní sloupec),  
s kupkou senáže je objem ještě větší. Vozy 
Krampe bez nástaveb se velice osvědčily 
při odvozu cukrovky od samochodných 
sklízečů, protože výška horní hrany vozu 
je maximálně 3,05 m a to i s pneumati
kami 600/5526,5“ Radial.  Díky velkému 
objemu korby, robustní konstrukci celého 
návěsu  a nízkému tahovému odporu vozu 
se výrazně snižují provozní náklady oproti 
dvěma tandemovým návěsům. Právě proto 
sázejí na tyto návěsy velké podniky a pod
niky služeb, které více počítají náklady.

Návěs Krampe Big Body 800 o objemu 46 m3 při sklizni silážní kukuřice pro bioplynovou stanici.

Návěs Big Body 900 při sklizni siláže.

Nucené řízení náprav Krampe.

Představujeme
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první třínápravový návěs Krampe  
Big Body 800 v čr praCuJe v hostouni
Návěsy  řady Big Body od firmy Krampe 
si získaly od roku 2005 řadu spokojených 
zákazníků také v České republice.  Jeden 
z prvních třínápravových návěsů řady 
Big Body 800 pracuje na rodinné farmě 
Novotných v Hostouni u Prahy.

První tridem Krampe  s nuceným říze-
ním náprav v ČR

Rodinná farma Novotných obhospo
dařuje 1034 ha orné půdy v devíti katas
trálních územích na kraji Prahy, přičemž 
její specializace je na rostlinnou výrobu.  
„Veškeré práce na farmě si děláme sami, 
zaměstnáváme tři pracovníky, jednoho 
brigádníka a na žně další dva brigádníky“ 
říká pan Milan Novotný, jeden ze spolu
majitelů farmy v Hostouni a pokračuje  
„při své práci nevyužíváme žádné služby, 
naopak se snažíme služby nabízet. Údržbu  
a opravy strojů si také provádíme sami, 
pokud to jde“.

V minulých letech postavili Novotní  
vlastní posklizňovou linku a skladovací 
kapacity na celý objem vlastní výroby 
komodit, včetně sušičky. Některé služby  
v oblasti posklizňového zpracování plodin  
nabízejí také okolním zemědělským pod
nikům a obchodníkům s komoditami.

Od roku 2006 vlastní Novotní tří
nápravový návěs Krampe Big Body 800.   
S jeho dovozem se pojí i jedna nepříjemná 

zajede kam potřebuje a také na silnici je 
vůz stabilnější a jistější.

Vysoká produktivita práce
„Návěs Krampe Big Body 800 použí

váme již několik let. Využíváme ho přede
vším k přepravě obilí z pole na posklizňo
vou linku. Díky vysokým nástavbám vůz 
využíváme plně například u řepky. Zde náš 
návěs Krampe nahrazuje v závislosti na 
přepravní vzdálenosti dva až tři standardní 
dopravní prostředky.“ Říká Milan No
votný a pokračuje „průmyslová hnojiva na 
hnojení vozíme návěsem Krampe na pole, 
sklápíme přímo do neseného rozmetadla  
a díky tomu jsme schopni za den pohnojit 
až 300 ha jen se třemi pracovníky.“

Při stavbě posklizňové linky využili na 
farmě Novotných vůz Krampe také na od
voz ornice. Návěs je agregován s traktorem 
John Deere 8100 (180 k).

„Výkon traktoru 180 k je možná trochu 
poddimenzován, ale možná díky radiál
ním pneumatikám Michelin Cargo Xbib  
jsme v letošních mokrých žních zapadli se 
soupravou jen dvakrát, což bylo minimum 
oproti okolním podnikům“ dodává pan 
Milan Novotný.

V Hostouni přemýšlí také co dál dělat 
a čím vylepšit ekonomiku farmy, proto 
uvažují vážně o bioplynové stanici. Pokud 
takováto situace nastane, nezůstane určitě  
tridem Krampe osamocen.

Upravil: Ing.Martin Hruška

zkušenost, daná tehdejší nezkušeností  
v oblasti poradenství, jak má být návěs se 
třemi nápravami vybaven. Zákazníkovi 
jsme nejdříve dovezli vůz s náběžně řidi
telnou nápravou.  Tenkrát jsme nevěděli, 
že s tímto typem zatáčení lze couvat jen 
rovně dozadu. Na farmě u Novotných ale 
chtěli couvat do haly, která byla v úhlu 90°. 
Nastal problém, který jsme ale rychle vy
řešili.  Po krátké poradě s firmou Krampe 
jsme vůz vyměnili za nový s nuceným říze
ním náprav, které skvěle funguje. Obsluha 

Logistika, která má výkon a nízký tlak na půdu. Návěs Krampe BB 800 při sklizni obilovin.

S třínápravovým návěsem Krampe BB 800 jsou v Hostouni velice spokojeni.
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sedlový návěs Krampe Bandit  
- novinKa podzimu roKu 2010
Již řadu let je jméno Krampe pojem 
pokud jde o inovace a nové nápady. Nyní 
přichází inovativní výrobce transportní 
techniky z oblasti Munsteru s novým ino-
vativním konceptem vozu pro nákladní 
automobily.

Na bázi úspěšného konceptu Bandit 
vznikla nástavba na sedlový kamionový 
nosič, která byla vystavena na letošní 
výstavě IAA v Hannoveru a kde získal 
tento koncept třetí cenu v oblasti „trailer 
inovation“.

Výhodou konceptu Bandit je vy
prazdňování korby bez nutnosti sklápění  
v nízkých halách. Pomocí oboustranně se 
pohybujícího gumového dopravníku je 
možno materiál vykládat, ale také nakládat. 
Dalším plusovým bodem je jednoduché 
čištění korby u různých přepravovaných 
materiálů. Šikmá krycí plachta dokonale 
kryje materiál před úletem a poškozením 
(obilí). Gumový pás umožňuje dávko
vání materiálu a také nakládání kusového 
zboží, jako jsou balíky nebo palety. Pro 
materiály, jako jsou brambory, je gumová 
podlaha ideální z hlediska malého poško
zení. Nástavba je připevněna na podvozku 

firmy Langendorf/Waltrop, který je vzdu
chem odpružen, má BPW nápravy. Ovlá
dání gumového podlahového dopravníku 
je provedeno dálkovým ovladačem, takže 
obsluha může sedět v nakladači a posou
vat například palety.  K dispozici bude pro 

rok 2011 varianta dvou a třínápravového 
sedlového návěsu. Technická data jsou  
v tabulce.

Nový sedlový návěs se dá agregovat 
poměrně dobře také s podvozkem Dolly 
20 L od firmy Krampe.

Návěs Krampe Bandit byl oceněn na výstavě IAA v Hannoveru třetím místem v kategorii inovace.

Sedlový návěs Krampe s rolovací podlahou Bandit je horká novinka firmy Krampe.

Novinka
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Když byla v roce 2005 uvedena na trh 
firmou Krampe tato nová řada návěsů, 
patřil tvar korby již tehdy k tomu nej-
hezčímu a nejpovedenějšímu z oboru. Ne 
náhodou je tvar korby Big Body návěsů 
často kopírován různými konkurenčními 
firmami.  Návěsy Krampe řady Big Body 
ale nedělá jen povedená korba, ale také 
rám, nápravy a filosofie firmy Krampe.

návěsy, Které nepřehlédnete  
Krampe řady Big Body 550, 600, 650, 700 a 750

Větší než ostatní
Již ve standardu je tato řada návěsů 

vybavena parabolicky odpruženými nápra
vami s nosností 24 t, pokud objedná zákaz
ník řiditelnou nápravu, pak je podvozek 
vybaven pružinami o nosnosti 32 t. Para
bolicky odpružené nápravy jsou tzv. tažené 
nápravy, proto mají malý tahový odpor.  Ve 
standardní výbavě jsou návěsy této třídy 
vybaveny nápravami s brzdovými bubny 
406 x 140 mm a nosníkem náprav 110 x 
110 mm. U řiditelné nápravy lze zvolit ale 
také profil nosníku 140 x 140 mm nebo 
150 x 150 mm. Na výběr jsou zákazníkům 
nápravy Krampe (ADR/Gigant) nebo BPW 
nápravy. Vedle parabolicky odpružených 
náprav lze zvolit verzi hydropneumaticky 
odpruženého podvozku.  

Firma Krampe klade důraz u této řady 
na velký objem, vysokou nosnost a nízkou 
hmotnost svých vozů. Nízká hmotnost 

vozu obecně má vliv na nižší spotřebu sou
pravy. Na výrobu návěsů Krampe se použí
vají speciální jemnozrnné oceli s vysokou 
pevností a nízkou hmotností.  Díky tomu 
mají návěsy Krampe Big Body v technic
kém průkazu větší nosnost něž ostatní 
návěsy. Také technicky možná nosnost je  
u návěsů Big Body velice vysoká. 

Model  Krampe BB 550
Již nejmenší návěs řady BB 550 má se 

senážními nástavbami  objem 27 m3, tedy 
objem, který převyšuje vysoce průměr  
u konkurence. Ve verzi „Premium“ je 
tento návěs nabízen pro zapojení do hor
ního závěsu s 24 t parabolickou pružinou 
a tzv. širokým středem pružin, který má 
vliv na  stabilitu vozu.  Na přání je možno 
verzi BB 550 objednat s výškově seřiditel
nou odpruženou ojí, řiditelnou nápravou, 
dvoustranným sklápěním a řadou extra 
prvků nadstandardní výbavy. Technicky 
možná nosnost tohoto návěsu je 1819 t.  
Díky své kompaktní konstrukci se tento 
návěs dá použít jak v zemědělství, tak i ve 
službách pro komunální sektor.

Model Krampe BB 600
Tento velice oblíbený model je určen 

pro agregaci s traktory 130  140 k. Ve 
standardu je zde výškově seřiditelná  
a odpružená oj. Vůz lze objednat jak ve 
verzi „Premium“, tak i v libovolné výbavě. 
Se senážní nástavbou 60 cm má vůz 29 
m3. V korbě  s nástavbami se dá vozit také 
obilí.  U tohoto návěsu může zvolit zákaz
ník jak kola s ráfkem 22,5“, tak i větší kola 
s ráfkem 26,5“.  Tento vůz se rovněž často 
používá u podniků služeb jak v zeměděl
ství, tak i například při vyvážení bahna  
z  rybníků.

Dvoustranný sklápěč Krampe Big Body 650 S s pneumatikami 600/55-26,5“ Alliance A-380.

Největší model BB 750 je vhodný na profi odvoz štěpky.

Představujeme
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Dvounápravové návěsy
Typová označení Big Body 550 Big Body 600 Big Body 650 Big Body 700 Big Body 750

Celková hmotnost 20 t 21 t 22 t 24 t 24 t

Užitná hmotnost cca. 14,8 t cca. 15,2 t cca. 15,5 t cca. 17,2 t cca. 17,0 t

Tech. možná hmotnost cca. 20 t cca. 20 t cca. 21 t cca. 22 t cca. 22 t

Hmotnost návěsu cca. 5,2 t cca. 5,8 t cca. 6,8 t cca. 6,8 až 7,6 t cca. 7,0 až 7,6 t

Přípustné zatížení oje 2 t 3 t 4 t 4 t 4 t

Odpružená oj na přání standard standard standard standard

Výška závěsu 92/98/103 cm 60 až 104 cm 60 až 104 cm 60 až 104 cm 60 až 104 cm

Potřeba traktoru 74 kW (100 k) 92kW (125 k) 102 kW (140 k) 125 kW (170 k) 132 kW (180 k)

Potř.  oleje / sklop. úhel 26l / 51° 34l / 51° 34l / 51° 40l / 49° 43l / 49°

Hydr. zvedací válec 5-stupňový 5-stupňový 5-stupňový 5-stupňový 5-stupňový

Délka zdvihu 1805 mm 2230 mm 2230 mm 2278 mm 3025 mm

Zdvihový výkon při obilí ca. 20 t ca. 22 t ca. 21 t ca. 23 t ca. 23 t

Zdvih. výkon na 1. stup. 45 t 45 t 45 t 45 t 45 t

Brzdy
vzduchové/ vzduchové/ vzduchové/ vzduchové/ vzduchové/

dvouokruhové ALB dvouokruhové ALB dvouokruhové ALB dvouokruhové ALB dvouokruhové ALB

Brzdové obložení 10-ti děr 10-ti děr 10-ti děr 10-ti děr 10-ti děr

Nosnost při 40 km/h 11 t/ 12 t/ 13 t 11 t/ 12 t/ 13 t 11 t/ 12 t/ 13 t 11 t/ 12 t/ 13 t 11 t/ 12 t/ 13 t

Profil nosníků 110/140/150 mm 110/140/150 mm 110/140/150 mm 110/140/150 mm 110/140/150 mm

Rozchod 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m)

Max. průměr pneu 1,27 m 1,27 m(1,38 m) 1,38 m 1,38 m (1,64 m) 1,38 m (1,64 m)

Parabolické pružiny 24 t = serie 24 t = serie 24 t = serie 32 t = serie 32 t = serie

Rozměry v metrech

Rozměry korby (d/š/v) 5,55x2,32/2,22x1,52 6,0x2,32/2,22x1,52 6,5x2,32/2,22x1,52 7,0x2,32/2,22x1,52 7,5x2,32/2,22x1,52

Objem korby (v m³) cca. 19,2 cca. 20,7 cca. 22,5 cca. 24,2 cca. 26,0

Objem s nástavkami (60) 26,5 28,6 31,1 33,5 35,8

Objem s nástavkami (80) - - 34 36,6 39,1

Výška při sklápění 
35°/51° 5,73 / 6,50 6,00 / 6,85 6,35 / 7,29 6,70 / 7,75 / 49° 7,10 / 8,00 / 49°

Výška při str. sklápění 35° 4,06 4,06 4,17 4,2 4,2

Výška podlahy 1,44 1,46 1,52 1,57 1,57

Při pneu 560/ 60 22,5 560/ 60 22,5 650/ 55 R26,5 600/ 55 R26,5 600/ 55 R26,5

Sklopná výška podlahy 1,18 / 1,08 1,20 / 1,10 1,26 / 1,16 1,30 / 1,20 1,30 / 1,20

Celková délka 7,29 7,79 8,29 8,65 9,15

Celková výška 2,96 2,98 3,04 3,09 3,09

Dva profesionálně vybavené návěsy Krampe BB 700 využívají v ZD pěstitelů a chovatelů Litomyšl. Foto Jakub Medera

Představujeme
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návěsy, Které nepřehlédnete Krampe řady Big Body 550, 600, 650, 700 a 750
pokračování ze strany 16

Model Krampe BB 650
Tento typ návěsu s korbou o délce 

6,5 m patří k nejprodávanějším návěsům 
firmy Krampe. Bez nástavek se dá použít   
k odvozu obilí, cukrovky, brambor z pole 
od sklizeče, přičemž vůz nepřesahuje  
výšku 3,05 m ani s pneumatikami 600/55
26,5“. Pro odvoz siláže, senáže a štěpky 
lze namontovat nástavby 60 cm a 80 cm, 
přičemž se zvýší objem vozu na 31 nebo 
35 m3, což je hodnota, která výrazně pře
vyšuje parametry konkurenčních  návěsů.  
Návěsy BB 650 se dodávají jak ve verzi 
„Premium“, tak i v individuálním prove
dení podle přání zákazníka. Specifikou 
tohoto vozu je možnost využití pneumatik  
s ráfkem  26,5“. Díky tomu je potřebný menší 
traktor, protože vůz má menší valivý odpor. 
Na poli mají pneumatiky 600/5526,5“ lepší 
průchodnost a nižší tlak na půdu, díky větší 
variabilitě „foukání“ pneumatik.

Model Krampe BB 700
Takto velké návěsy nabízí na našem 

trhu jen málo firem. Návěsy Krampe BB 
700 představují jakýsi etalon velikosti 
návěsů pro odvoz senáže a siláže a dalších 
komodit. Díky zvýšení základní korby 
o nástavky 60 a 80 cm je možno ve voze 
transportovat až 38 m3 senáže. Náklady na 
dopravu substrátů pro bioplynové stanice 
se díky návěsům BB 700 výrazně sníží.  
Naše firma CRS Marketing s.r.o nabízí tyto 
vozy ve standardu se zesílenou řiditelnou 
nápravou, tedy s nosníky náprav 140 x 140 
mm a brzdovými bubny 406 x 140 mm, 
nově také s BPW nápravami, které mají 
nosníky 150 x 150 mm a brzdové bubny 
410 x 180 mm. Nejlepší komponenty, 
robustní rámy a perfektní zpracování, to 

jsou základní stavební kameny úspěchů 
této řady návěsů Krampe.

Model  Krampe BB 750
Vyrábět návěs s korbou o délce 7,5 m na 

dvou nápravách vyžaduje od výrobce určité 
konstrukční zkušenosti. Firma Krampe je 
jedna z mála, která takovéto velké návěsy 
vyrábí. Návěs s nástavbami 80 cm má 
objem 40 m3 a patří k největším návěsům 
na trhu na dvou nápravách. Pokud jde  
o nápravy, platí to samé co u předchozích 
modelů. Základní nápravou je parabolicky 
odpružená náprava s nosností 32 t, násle
duje možnost vzduchem odružené nápravy, 
případně hydropneumaticky odpružené 
nápravy, včetně nuceného systému řízení 

náprav. Vůz je hlavně určen pro podniky 
služeb a velké podniky, které potřebují vozit 
štěpku a silážní kukuřici u bioplynových 
stanic.

Největší tandemový návěs Krampe Big Body 750 má objem 40 m3.Návěs Big Body 550 používá pan Metál ze Světlé nad Sázavou.

Model návěsu BB 650 při sklápění.

Parabolicky odpružené nápravy Krampe s příčným stabilizátorem a dynamickým vyrovnáváním.

Představujeme
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firma Krampe vyráBí a agreguJe své   
háKové nosiče s hydrauliCKou ruKou firmy stepa

Již více jak 20 let vyrábí firma Krampe 
z Westfálského Coesfeld hákové nosiče 
za traktor, které jsou schopny natáhnout  
a sklápět různé kontejnery. Hákové no-
siče jsou individuálně vyráběny na přání 
zákazníků a napasovány na různé nosiče 
nářadí jako je MB Unimog, JCB Fastrac 
nebo různé značky traktorů.

Univerzálně nasaditelný v oblasti 
komunálního hospodářství, zahrad-
nictví a údržby zeleně

Nově nabízí firma Krampe své hákové 
nosiče s hydraulickou rukou. Tyto nosiče 
jsou vyráběny až do délky podvozku 8,3 m. 
Ovládání hydraulické ruky (jeřábu) se pro
vádí z výškově uložené sedačky, na přání se 
dodává také dálkové ovládání. Zásobování 
olejem pro hydraulickou ruku se provádí 
z traktoru. Na přání se k ruce dodávají 
různé adaptéry, jako je adaptér na kulatinu 
(dřevo), adaptér na uchycení balíků nebo 

dvoudílná lžíce. Hákový nosič je vybaven 
spodním závěsem na kouli K 80, aby bylo 
možno přenést vysoké příčné zatížení na 
závěs.

Vedle varianty upevnění hydraulické 
ruky napevno na rám podvozku háko
vého nosiče existuje také varianta připev
nění ruky ke kontejneru. Díky tomu se 
spoří hmotnost podvozku, protože ruka se 
používá jen pro určité operace.

Celkový pohled na profesionálně vybavený podvozek nosiče THL 16 L s hydraulickou rukou.

Hydraulické ruce mohou být různé.

Díky lety osvědčené technice od firmy 
Krampe v oblasti traktorových hákových 
nosičů se dají v praxi dosáhnout poža
dované racionalizační efekty. Například 
hákový nosič s hydraulickou rukou je 
možno nasadit nezávisle na jiném na
kladači a uspořit jednu jízdu nakladače  
a jednoho pracovníka. Obsluha hákového 
nosiče si může sama naložit a vyložit ná
klad. 

Nosič THL 16 L při natahování kontejneru.

Novinka
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Hákové nosiče tandem
Hákové nosiče THL 11 L THL 16 Junior THL 16 L THL 20 L

Celková hmotnost 16 t 20 t 20 t 20 t

Hmotnost bez kontejneru 3,65 t 4,65 t 4,3 až 5,1 t 4,8 až 5,9 t

Nosnost bez kontejneru 12,35 t 15,35 t 15,4 t 15 t (19 t)

Možnosti rychlostí 25,40,60 nebo 80km/h 25,40,60 nebo 80km/h 25,40,60 nebo 80km/h 25,40,60 nebo 80km/h

Zdvihová kapacita 11 t 16 t 16 t 18 t (20 t)

Provozní tlak 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar

Potřeba oleje 13 l 18 l  18 l 23 l

Hydr. připojení 3x dvojčinný okruh 4x dvojčinný okruh 3x dvojčinný okruh 3x dvojčinný okruh

Možná délka kontejneru
4,5 m težké 5,5 m težké 3,6 až 5 m 4,5 až 6 m

5 m lehké 6 m lehké max 6,3 m max 7,3 m

Kontejnery na výběr pouze standardní délka pouze standardní délka devět typů na výběr jedenáct typů na výběr

Výška háku 1,57 m 1,57 m 1,57 m 1,57 m

Typ háku DIN 30722 díl 1 DIN 30722 díl 1 DIN 30722 díl 1 DIN 30722 díl 1

Délka tahu ramena 1,1 m 1,2 m 0,9 až 1,2 m dle typu 0,9 až 1,5 m dle typu

Kontejnerový zámek Hydraulický, uvnitř Hydraulický, uvnitř Hydraulický, uvnitř Hydraulický, uvnitř

Odpružení Vzduch. (parab. pružiny) Parabolické pružiny Vzduchové Vzduch. (parab. pružiny)

Oj 40 mm DIN 74053 40 mm nebo K80 40 mm nebo K80 40 mm nebo K80

Přípustné zatížení oje 2 t 2 t 2 t (3 t) 2 t (3 t/4 t)

Brzdové obložení 10-ti děr 10-ti děr 10-ti děr 10-ti děr

Rozvor 1,31 m 1,31 m 1,35 m 1,35 m (1,810 m)

Výška podlahy s pneu
1,07 m 1,08 m 1,12 m 1,27 m

385/65 R 22,5 425/65 R 22,5 385/65 R 22,5 560/60 R 22,5

Alternativní pneu

425/65 R 22,5 445/65 R 22,5 445/65 R 22,5 445/65 R 22,5

550/65 R 22,5 550/65 R 22,5 550/65 R 22,5 560/60 R 22,5

560/60 R 22,5 560/60 R 22,5 560/60 R 22,5 600/55 R 22,5

600/55 R 26,5

mám to na háKu …… 
háKové nosiče firmy Krampe za traKtor 
J s o u  š p i č K a  v  o B o r u
Hákové nosiče za traktory zažívají  
v Německu velký zájem zákazníků z dů-
vodů vysoké flexibility a užitných vlast-
ností. Nasazení hákového nosiče po celý 
rok vyžaduje specifické využití. Firma 
Krampe je již více jak 16 let vedoucí 
firmou na trhu traktorových hákových 
nosičů kontejnerů.

Traktorové hákové nosiče kontejnerů 
jsou zajímavou alternativou k náklad
ním automobilům v oblasti zemědělství, 
lesnictví a komunálních služeb. Přední 
výrobci traktorových hákových nosičů 
používají hákový mechanismus ze sek
toru nákladních automobilů. Také firma 
Krampe používá hákový mechanismus 

firmy Hyva z Holandska. U těchto háko
vých mechanismů odvozených od náklad
ních aut ale platí, že tlak 330 bar, na které 
jsou tyto mechanismy stavěné se u trak
torů nevyužije, zde platí tlak 220 bar. Proto 
je natahovací schopnost traktorového 
kontejneru o něco menší než u podob
ného mechanismu na nákladním autě.  
Vzduchem nebo hydraulicky odpružené 
nápravy nabízejí výhodu v oblasti sklápění 
kontejneru nebo při natahování a spouš
tění kontejneru, když se zadní náprava 
automaticky sníží. Díky tomu se nemusí 
používat hydraulické podepření zadní 
nápravy, vlastní hmotnost nosiče se sníží 
a současně je nižší i úhel natahování kon
tejneru. 

Díky posuvné ruce hákového mecha
nismu (tuto věc mají jen lepší hákové me
chanismy) je možno posouvat kontejner 
dopředu a dozadu, a tím měnit příčné zatí
žení závěsu. Druhou výhodou je možnost 
natahovat různé délky kontejnerů, které  

Hákový nosič Krampe THL 16 Junior vybavený 
hydraulickou rukou.

Představujeme
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v současnosti odpovídají normě u náklad
ních automobilů (výška háku 1570 mm).

Vysoká flexibilita nasazení
Velkou výhodou hákového nosiče je to, 

že je schopen vyměnit v řádu minut kon
tejner, a to i na nezpevněném terénu.Vedle 
běžných kontejnerů existují i speciální kon
tejnery jako je například silážní nástavba, 
cisternová nástavba, rozmetací nástavba. 

Nejčastěji se ale používá hákový nosič 
pro rychlou výměnu velkoobjemových 
kontejnerů například při sklizni zeleniny, 
obilovin nebo výrobě dřevní  štěpky. Místo 
několika jednoúčelových návěsů  si může 
zákazník vybudovat flexibilní systém  jen  
s jedním nosičem a jedním traktorem.  
Díky decentralizovanému umístění kon
tejnerů je možno dosáhnout s jedním 
nosičem vysokého denního využití při 
snížení značného počtu odvozů, lidí a trak
torů.  Řadu možností skrývá hákový nosič  
v komunální oblasti, zahradnictví a také  
v oblasti výroby štěpky. Díky možnosti  tzv. 
dvojitého dna u kontejneru je možno spo
lupracovat s majiteli bioplynové stanice na 
využití odpadního tepla z bioplynové sta
nice.  Vysoušení vlhké štěpky v kontejneru 
s dvojitým dnem přináší rychlý efekt ná
vratnosti investice.

Nejširší nabídka modelů u firmy 
Krampe

Více jak 16 let patří firma Krampe  
k vedoucím německým firmám v oblasti 
traktorových hákových nosičů kontejnerů.  
I nejnáročnější zákazník si u nás vybere 
ten správný hákový nosič kontejnerů.

Hákový nosič  THL 11 L
Hákové nosiče Krampe řady THL 

11 L  jsou velice krátké a vyznačují se 
dobrou manévrovací schopností  a níz
kou vlastní hmotností. Nejčastějším 
místem nasazení je komunální sektor  
a sektor údržby krajiny a zahradnictví.  
V této kategorii jsou nejčastěji použí
vány  traktory s výkonem 75 100 k (55 
– 75 kW).  U nosičů Krampe stačí tento 
výkon traktoru, protože návěs odebírá 
jen málo oleje a malé hydraulické ústrojí  
způsobuje rychlé natažení kontejneru 

a malý čas při sklápění. Pro agregaci  
s THL 11 L jsou potřebné 3 dvojčinné 
hydraulické okruhy. Pokud máte na trak
toru méně okruhů, dá se dokoupit sdru
žení dvou okruhů v jednom s elektric
kým ovladačem. Vzduchem odpružené 
nápravy přispívají ke klidné jízdě na sil
nici a zajišťují malý úhel při natahování 
kontejneru.

Hákový nosič THL 16 Junior
Tento typ  představuje cenově příznivý 

hákový nosič  určený pro agregaci s kate
gorií traktorů střední třídy. U této třídy lze 
dopravovat také kontejnery o délce 6 m. 
Při konstrukci této řady byl kladen důraz 
na robustní konstrukci vozu za příznivou 
cenu. Nosič je standardně vybaven para
bolicky odpruženou nápravou.

Hákový nosič THL 20 L  - pravý profe-
sionál

Tento typ hákového nosiče je pravý 
„profi“ návěs určený převážně pro práce 
v zemědělství, lesnictví a při přepravě ze
miny.  Díky širokému výběru z možných 
variant je možno zákazníkovi nabídnout 
vhodný hákový nosič pro jeho traktor  
a účel nasazení. Vedle standardního za
pojení do horního závěsu je možno nosič 
objednat do spodního závěsu s pánví K 80 
a příčným zatížením 4 t.

Vzduchem odpružený podvozek lze 
objednat s pevnými nápravami, řiditel
nou nápravou nebo nuceně řiditelnou 

Model nosiče THL 20 L využívají v Rakousku především na odvoz štěpky z lesa.

Hákový nosič Krampe THL 11 L na vzduchem odpruženém podvozku.

Představujeme
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nápravou. Verze 40 km/h, 60 km/h a nad  
62 km/h jsou možné. Díky vzduchem 
odpruženému podvozku je možné rea
lizovat při natahování kontejnerů malý 
úhel naklopení kontejneru, což má vliv na 
lepší zvedací sílu hákového mechanismu.  

Zadní vzduchové válce se automaticky při 
natažení kontejneru vypustí a podvozek 
leží na zadní nápravě. To samé platí při 
sklápění kontejneru.  U tohoto  modelu je 
k dispozici celkem 12 různých délek háko
vého mechanismu.

Hákový nosič THL 23 L
Model hákového nosiče THL 23 L je 

vybaven vzduchem odpruženým tříná
pravovým podvozkem, který je typický 
klidným chováním a vysokým komfortem 
odpružení. Díky tomuto komfortnímu 
podvozku jsme mohli zapomenout na 
odpruženou oj, čímž jsme ušetřili náklady  
a vlastní hmotnost podvozku.

Standardní modely THL 23 L zvládnou 
zvednout 23 t nákladu s kontejnerem, při 
tlaku oleje 200 bar.  Pokud chce zákazník 
zvedat o trochu více, je nutný vlastní hyd
raulický systém s tlakem 330 bar.  Stan
dardní hákový mechanismus stačí pro 
kontejnery do délky  7 m. K dispozici  je 
také verze se sklopnou rukou, která umož
ňuje použití kontejnerů s délkou až 8,5 m.  
Při natahování se vypustí zadní vzduchové 
válce a vůz sedí na zadní nápravě. Díky 
tomu je úhel natahování kontejneru velice 
nízký.

Hákový nosič THL 30
Tento třínápravový hákový nosič je 

vybaven ve standardu hydropneumaticky 
odpruženým podvozkem, který má exce
lentní stabilitu a velké vyrovnávání náprav 
v terénu. Firma Krampe má bohaté zku
šenosti s montáží hydropneumaticky od
pružených náprav na svých vozech. Ve spo
jení s nuceným řízením náprav BPW má 
hákový nosič THL 30 špičkové vlastnosti 
při jízdě na silnici i v poli.  U tohoto nosiče 
je oj odpružena gumovými silentbloky, 
na přání je možno dodat hydraulicky od
pruženou oj.

Model THL 30 je sériově vybaven 
vlastním hydraulickým systémem, ve spo
jení s dálkovým ovládáním funkcí stroje. 
Při natahování kontejneru se podvozek 
automaticky sníží, díky tomu je úhel na
tahování nižší a zvedací síla pro zved
nutí kontejneru vyšší. U tohoto typu jsou  
k dispozici různé délky kontejnerů až do 
8,5 m délky.

Cenově příznivý třínápravový hákový nosič Krampe THL 23 L.

Hákové nosiče tridem
Hákové nosiče THL 23 L THL 30

Celková hmotnost 30 t 30 t

Hmotnost bez kontejneru 7,5 až 8,1 t 8,6 až 9,5 t

Nosnost bez kontejneru 23,3 t (26,3 t) 22 t (25 t)

Možnosti rychlostí 25,40 nebo 60km/h 25,40 nebo 60km/h

Zdvihová kapacita 23 t (26 nebo 30 t) 26 t (30 t)

Provozní tlak 200 bar (300/330bar) 330 bar

Potřeba oleje 28 l -

Hydr. připojení 3x dvojčinný okruh
nebo vlastní hydr. okruh vlastní hydr. okruh

Možná délka kontejneru 6,5 až 7,3 m
max 8,5 m

6,5 až 7,3 m
max 8,5 m

Kontejnery na výběr tři typy na výběr tři typy na výběr

Výška háku 1,57 m 1,57 m

Typ háku DIN 30722 díl 1+2 DIN 30722 díl 1+2

Délka tahu ramena 1,5 m 1,5 m

Kontejnerový zámek Hydraulický, uvnitř Hydraulický, uvnitř

Odpružení Vzduchové Hydraulické

Oj K80 K80

Přípustné zatížení oje 4 t 4 t

Brzdové obložení 10-ti děr 10-ti děr

Rozvor 1,55 m (1,81 m) 1,55 m (1,81 m)

Výška podlahy s pneu
1,27 m 1,42 m

560/60 R 22,5 560/60 R 22,5

Alternativní pneu

600/55 R 26,5 600/55 R 26,5

650/55 R 26,5 650/60 R 26,5

24 R 20,5 24 R 20,5
Největší hákový nosič Krampe THL 30 s hydro-

pneumaticky odpruženým podvozkem.

Představujeme
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Sázka na výrobu substrátů pro bio-
plynové stanice

Firma pana Štěpána Bečváře hospodaří  
v západních Čechách (okolí Domažlic) na 
asi 4500 ha. Jen silážní kukuřici pěstuje  
a sklízí na 1700 ha, další plochy jsou určeny na 
sklizeň obilí metodou GPS. Je pochopitelné, 
že vše se točí okolo krmovin pro bioplynové 
stanice, proto vlastní firma pana Bečváře dvě 
výkonné řezačky Krone, jednu Big X 1000  
s výkonem 1020 k a druhou Big X 650 s vý
konem 650 k, vše od firmy Liva Předslavice.

Když vyjedou řezačky Krone do 
terénu, je třeba řešit logistiku odvozu siláží 
a senáží. Dopravní technika se u firmy 
pana Bečváře nezastaví a pracuje od jara 
do podzimu. Před časem zakoupil pan Ště
pán Bečvář od našeho prodejce, firmy Liva 
Předslavice s.r.o. dva výměnné systémy 
Annaburger HTS 22.79 s korbou, rozme
tadlem a cisternou 18 m3 a druhý HTS 
18.79 s korbou a rozmetadlem.  

Návěs BB 700 při sklápění.

malý traKtor a návěs Krampe BB 550  
v roKytniCi u přerova

Společnost ZS Pobečví a.s. Rokyt
nice u Přerova hospodaří  na asi 1350 ha 
orné půdy. Hlavním oborem podnikání 
je výroba mléka, kde zemědělský podnik 
chová 320 kusů dojnic holštýnského typu.  
S živočišnou výrobou souvisí také rela
tivně náročná logistika při sklizni senáží 
a siláží.

„Před několika lety jsme vyhodnotili 
jako jedno ze slabých míst v ekonomice 
firmy nákladovost a efektivitu přepravy 
materiálů v podniku“ říká ing. Klézl, ředi
tel firmy ZS Pobečví a.s. a pokračuje „za 
tímto účelem jsme v roce 2006  zakoupili  
od firmy Agrotrans Otice s.r.o.  tři velko
objemové návěsy značky Annaburger  pro 
traktory vyšší výkonové třídy, v našem pří
padě značky Case IH.“

V průběhu času v Rokytnici obnovo
vali strojový park a na řadu přišli i menší 

traktory, postupně byly vyřazovány starší 
nákladní automobily z důvodů stáří a vy
sokých nákladů.

Volba padla na návěs Krampe Big 
Body 550

„Tím, jak jsme vyřazovali starší ná
kladní auta, vyvstal problém adekvátní 
náhrady pro dopravu objemu“ říká ing.
Klézl a dodává “jako optimální varianta 
se jevilo zakoupení návěsu pro lehčí trak
tory.  Při nákupu zemědělské techniky se 
držíme zásady, že nejnižší cena nemusí 
být vždy to nejlepší řešení. Dlouhodobě 
naše firma preferuje kvalitu materiálů, 
úroveň dílenského zpracování, technické 
řešení, dostupnost náhradních dílů a ser
vis“.

Díky aktivitě našeho prodejce, firmy 
Agrotrans Otice a.s.,  jsme pro ZS Pobečví 
a.s. připravili na žně 2010 předváděcí vůz, 
který si v Rokytnici dokonale odzkoušeli.

„Z již vyjmenovaných zásad výběru 
strojů padla naše volba na návěs Krampe 
BB 550, který jsme mohli během žní,  
k naší spokojenosti, vyzkoušet. Během 
krátké doby jsme s prodejcem Agrotrans 
Otice a.s. uzavřeli kupní smlouvu“ říká 
ing. Klézl a dodává „návěs se senážními 
nástavbami jsme na podzim využili k posí
lení odvozné linky při sklizni silážní kuku
řice. Dosahované výkony předčily naše 
očekávání. S návěsem Krampe jsme velice 
spokojeni“.

Model návěsu Krampe BB 550 je 
nejmenší z tzv. profi řady návěsů firmy 
Krampe, která má tzv. 24 t parabolicky 
odpružené podvozky s brzdovými bubny 
406 x 140 mm a zesílenými ložisky.  
V senáži  má vůz objem 27 m3 s kupkou 
téměř 30 m3.  Jak je vidět na fotografiích , 
odveze vůz i s malým traktorem okolo 90 k 
skutečně hodně materiálu. Použití malých 
traktorů a malého valivého odporu je 
výhodou návěsů firmy Krampe.

Návěs Krampe BB 550 odveze 28 m3 senáže.

Návěs Krampe BB 550 agregovaný s traktorem o výkonu 90 k.

firma štěpán Bečvář se rozhodla pro nový návěs Krampe Big Body 700
Návěs Krampe BB 700  - ideální na 
velkoobjemovou přepravu senáže

Protože dopravní nároky při odvozu 
siláží neustále stoupají, rozhodla se firma 
Štěpána Bečváře pořídit další dopravní 
techniku.  Po domluvě s naším prodej
cem, ing. Filipem Javorkem z firmy Liva 
Předslavice s.r.o., jsme nabídli panu Beč
vářovi odzkoušení nového návěsu Krampe 
BB 700 s objemem korby 36 m3 v plechu,  
s kupkou téměř 40 m3. 

Loňský podzim, pokud jde o počasí 
a srážky, moc nepřál klasické dopravní 
technice, proto bylo zajímavé sledovat 
jak se bude návěs BB 700 na svažitých  
a podmáčených polích Domažlicka chovat.   
K překvapení všech se choval dobře, proto 
se firma pana Bečváře rozhodla návěs 
zakoupit. Návěs byl v praxi agregován  
s traktorem Steyer CVX 190 k se kterým 
si velice dobře rozuměl.  Návěs je vybaven 
32 t parabolicky odpruženými nápravami, 

řiditelnou nápravou a zesílenými nápra
vami Krampe s nosníky 140 x 140 mm  
a bubny 406 x 140 mm se zesílenými ložisky. 
V oboru je tento vůz s délkou korby 7 m 
považován za etalon velikosti tandemových 
vozů pro univerzální přepravu siláží a obilí. 
Objem okolo 40 m3 se projeví příznivě na 
ekonomice každého službaře.
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Stavební návěs SK 500 SK 550 SK 600

Typ korby s plochou podlahou s plochou podlahou s plochou podlahou

Typ tandem tandem tandem

Užitná nosnost cca. 20 t cca. 22 t cca. 22 t

Hmotnost cca. 5,3 až 6,7 t cca. 5,6 až 6,9 t cca. 5,9 až 7,2 t

Přípustné zatížení 22 t při 40 km/h 22 t při 40 km/h 22 t při 40 km/h

Potřeba oleje / sklopný úhel 27 l / 55° 34 l / 55° 41 l / 55°

Typ zvedacího válce Teleskopický Teleskopický Teleskopický

Délka zdvihu / počet stupňů 2250 mm / 4-stup. 2230 mm / 5-stup. 2780 mm / 5-stup.

BPW nosníky náprav 150 x 150 x 16 mm 150 x 150 x 16 mm 150 x 150 x 16 mm

Brzdy 410x180, rozchod 1.950 mm 1.950 mm 1.950 mm

Podvozek
parabolické pružiny 24 t parabolické pružiny 32 t parabolické pružiny 32 t

nebo kloubové nápravy nebo kloubové nápravy nebo kloubové nápravy

Vnitřní rozměr korby

5, 05 x 2,30 m / 5,55 x 2,30 m / 6,00 x 2,30 m /

 2,20 x 1,01 m 2,20 x 1,01 m 2,20 x 1,01 m

(kónická korba) (kónická korba) (kónická korba)

Přepravní objem 11,1 m³ 12,2 m³ 13,2 m³

Přepravní objem při SAE 221 14,4 m³ 15,7 m³ 17,2 m³

Podlaha
6 mm St 52 6 mm St 52 6 mm St 52

nebo 6 mm HARDOX nebo 6 mm HARDOX nebo 6 mm HARDOX

Silážní nástavky 60 nebo 80 cm 60 nebo 80 cm 60 nebo 80 cm

Objem s 80cm nástavkami 20 m³ 22 m³ 23,8 m³

Výška při standard. pneu
2,49 m 2,60 m 2,60 m

 560/60 R 22,5 600/50 R 26,5 600/50 R 26,5

Výška při výkyvných nápravách 2,59 m (22,5“) 2,64 m (26,5“) 2,64 m (26,5“)

Výška při sklopení (55°) 5,97 m 6,50 m 6,87 m

Celková délka 6,88 m 7,38 m 7,83 m

Doporučené pneu

560/60 R 22,5 560/60 R 26,5 600/55 R 26,5

600/55-22,5 600/55 26,5 650/55 R 26,5

24R20,5 24 R 20,5

nová řada staveBníCh návěsů na píseK  
a štěrK  Krampe sK  Je tady ….
Traktorové návěsy na písek a štěrk  
patří v Německu již několik let k nor-
málnímu obrázku řady stavenišť na 
dálnicích nebo při přepravě zeminy  
v těžkém terénu. 

S novou řadou SK přichází firma 
Krampe na trh s třemi modely s délkou 
korby 5,0 m, 5,5 m a 6 m. Nejmarkant
nější změna proti  minulému období je, že 
nové návěsy dostaly tvar korby z úspěšné 
řady návěsů Big Body. Stranové plechy 
jsou vyformovány do oblouku z jednoho 
kusu plechu. Díky tomuto zahnutí plechu 
dostala nová konstrukce stavební korby  
více stability. Díky odstranění stranových 

nosníků korby se výrazně snížila hmotnost  
celého vozu, navíc se plocha na straně 
korby dá použít jako ideální reklamní plo
cha. Původní korby se stranovými sloupky 
byly nyní kompletně vyřazeny z výroby  
u firmy Krampe.

Podle osvědčeného motta firmy  
Krampe „Kvalita na kolech“ je nové návěsy 
řady SK možno objednat také s korbou  
z materiálu Hardox, případně s kloubo
vými výkyvnými nápravami nebo s pa
rabolickou pružinou, to vše s náběžně 
řiditelnou nápravou nebo se systémem  
nuceně řízených náprav. Všechny nápravy 
pro řadu SK pocházejí od firmy BPW, čímž 
se firma Krampe liší od všech konkurentů. 

Odpružená oj patří rovněž k sériové vý
bavě vozů, jako verze 40 km/h.  

 Stavební návěsy Krampe řady SK mají 
nízkou vlastní hmotnost, šířku okolo 2,55 
m, která umožňuje také dopravu hmot po 

Stavební návěs SK 600.

Novinka
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silnici. Ve srovnání s jinými variantami 
dopravy na stavbě (dumper nebo nákladní 
automobil)  má kombinace traktor a sta
vební návěs velice příznivou spotřebu okolo 
1012 l/hodinu u traktoru s výkonem 200 k.

Standardem všech vozů je hydraulicky 
otevírané zadní čelo s automatickým zajiš
těním. Díky velkému úhlu otevření zad
ního čela se dá vůz bez problémů naklá
dat také zezadu, což je vhodné především 
ve stavebnictví. Stěny korby jsou z plechu  
5 mm a podlaha z plechu o tlouštce 6 mm.

Jak tomu u této kategorie vozů pro sta
vebnictví bývá, jejich majitelé chtějí vozy 
využít také v oblasti zemědělství nebo 
odvozu štěpky. Často jsou to podniky 
služeb, které vozy využívají celoročně.  Pro 
ně jsou určeny nástavky na siláž o výšce 60 
a 80 cm. Díky této výbavě je možno vozy 
využít na odvoz obilí, siláže, jakýchkoliv 
zemědělských materiálů a štěpky.

Již řadu let kladou konstruktéři firmy 
Krampe důraz na vlastní nízkou hmotnost 
návěsů. Proto se u Krampe používá na sta
vební návěsy  jemnozrnná ocel. To má vliv 
na dlouhou životnost vozů a vysokou užit
nou hodnotu. Řada návěsů Krampe SK je určena na přepravu stavebních materiálů.

Návěsy Krampe řady SK  používají korbu odvozenou od tvaru Big Body korby.

Korba modelu SK 600 se dá dovybavit  
o senážní nástavby.

CRS MARKETING, s.r.o., 411 12  ČÍŽKOVICE 83, tel./fax: 416 538 136, fax: 416 538 985
e-mail: info@crs-marketing.cz, www.crs-marketing.cz

Kvalita na kolech Vás stojí nejméně peněz !

 Nový návěs Krampe Big Body 640 ECO
Nová cenově příznivá řada návěsů s objemem korby 31 m3, technickou 

nosností 20 t. Návěs má nové nápravy BPW s tzv. širokým středem pružin.  
Velice zajímavá cena v poměru k nosnosti.
Vyzkoušejte nový BB 640 ECO v praxi!

Vyzkoušejte si  kvalitu výrobků Krampe přímo v praxi

Hákový nosič Krampe THL 20 L
Nosnost 18 t, ideální pro kontejnery o délce 6-6,5 m, robustní podvozek 

komfortně odpružen vzduchem, sklápěcí kapacita 21 t.
Pro ty, kteří hledají největší nosič na dvou nápravách!

Návěs Krampe BB 700 – ideální pro bioplynové stanice
S objemem 40 m3 ideální pro odvoz senáží a siláží. Široký výběr náprav a pneumatik.  
Komfortní parabolické pružiny s nosností 24 t a 32 t ve standardu. Možná montáž kol  
s ráfkem 26,5“ a 30,5“.  Možnost použití lehkého traktoru, díky malému odporu vozu.

S BB 700 odvezete o 25-40 % více hmoty než s konkurenčními vozy!

Novinka
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neJvětší nemusí Být neJlepší

Nejinak je tomu v ZD chovatelů a pěs
titelů v Litomyšli. Tento zemědělský pod
nik, v němž má část členského podílu ZD 
Dolní Újezd, obhospodařuje 730 ha orné 
půdy a 100 ha luk a pastvin a má též rozvi
nutou živočišnou výrobu, v níž chová 500 
kusů mléčného skotu. 

1000 kWh energie
V na jaře 2008 začali v Litomyšli se 

stavbou bioplynové stanice a na podzim  
téhož roku v ní zahájili provoz. Bioply
nová stanice má výkon 1000 kWh a jejím 
hlavním palivem je kukuřičná siláž, ale 
mimoto též organické zbytky ze zeměděl
ské výroby, hovězí hnůj i kejda. 

Organické materiály jsou tak v bioply
nové stanici dobře energeticky zhodno
ceny a přitom se z nich neztrácejí základní 
živiny. Jediným problémem je snížený 
obsah organických látek v digestátu (zbyt
kový produkt po vyčerpání metanu), který 
je dán tím, že metan je chemicky CH4  
a tak ochuzuje organický materiál o uhlík, 

a uhlík představuje základní složku orga
nických látek. Aby díky tomu organické 
látky neubývaly v půdě (v kejdě  ani v hnoji 
se na pole nevracejí), používají v Litomyšli 
intenzivní pěstování meziplodin, které se 
zaorávají, a tak navázaný vzdušný uhlík 
ukládají zpět do půdy.

Nové řešení dopravy
Bioplynová stanice potřebuje pravi

delný přísun materiálu, kterého spotřebuje 
tři vagony (30 tun) denně. Jak již bylo zmí
něno základem je kukuřičná siláž a senáž, 

což znamená zvýšené plochy pro pěstování 
kukuřice (asi 400 ha) a také vyřešenou lo
gistiku její sklizně a konzervace.

A tím se již dostáváme k technice.  
V Litomyšli dosud pro vnitropodnikovou 
dopravu používali traktory Zetor Forterra 
s devítitunovými návěsy. Před pěti lety 
to byl pokrok, když přešli od klasických 
sedmdesátek k výkonnějším traktorům, 
a Forterry fungovaly spolehlivě. Ale pokrok 
nelze zastavit, a tak v minulém roce pokro
čili o další stupeň výše, a to k výkonnějším 
traktorům a návěsům. 

Pořídili si tři traktory New Holland  
T 7040 (180 k bez navýšení výkonu)  
a k nim dva návěsy Krampe Big Body 700 
s užitečnou hmotností 17 a celkovou 24 
tun. Tři traktory a dva návěsy? Nákupem 
tří traktorů totiž vyřešili celou technologii 
sklizně pícnin. Při sklizni jetelotrav použí
vají nejčastěji devítimetrovou žací troj
kombinaci Fella nesenou na třetím novém 
traktoru T 7040. Žací kombinace má dis
kové žací ústrojí doplněné o kondicionéry 
a shazovací pásy. Narušená píce dobře 
zavadá i v řádku. Sběr je prováděn samo
jízdnou řezačkou a při odvozu nastupují 
zmíněné traktory New Holland T 7040  
s velkoobjemovými vozy Krampe Big Body 
700. Uvedené dvounápravové vozy jsou 
jendostranně sklápěné, mají objem korby 
24 m3 (s nástavkami až 36 m3) a jejich dvě 
nápravy jsou odpruženy pomocí parabolic
kých pružin (na přání lze volit odpružení 
hydropneumatické). Standardem je ná

Otázka dopravy v zemědělství je téma-
tem, které se řeší již mnoho let, v  němž se 
konfrontují traktory s nákladními auto-
mobily, spekuluje se o kubatuře, spotřebě 
nafty, měrných tlacích na půdu. Země-
dělství je však oborem velmi specifickým 
a tak nelze dát univerzální odpověď. 
Spokojen bývá vždy ten uživatel, který si 
zvolí vhodné řešení do svých podmínek.

Obrázek zachycuje příjezd vozů do Litomyšle.

Dva návěsy Krampe BB 700 nahradilo 5 klasických malých návěsů.  Foto Jakub Medera.
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běžné řízení zadní nápravy, na přání je 
možné též řízení nucené a standardem u 
modelu 700 je odpružená oj a hydraulické 
zavírání zadního čela či vzduchové brzdy. 

Jaký přepravní objem zvolit?
Naskýtá se otázka proč pro dopravu 

nezvolit větší návěsy a výkonnější trak
tory. Je sice známou poučkou, že s větším 
přepravovaným objemem se zvyšuje pro
duktivita a klesají náklady na přepravenou 
tunu materiálu, avšak do hry vstupuje vždy 
vícero okolností. Tou zásadní je v Litomyšli 
skutečnost, že středisko je v těsné blízkosti 
města a tak velká část dopravy musí být 
uskutečňována přes něj. A to po nikterak 
prostorných silnicích. 

Manévrovat ve městě s velkým třínápra
vovým návěsem není snadné a stejné je to 
při jízdě po úzkých okreskách.  A také pře
pravovaný objem okolo 37 m3 se jeví jako 
ideální pro rozhrnování a  dusání na jámě,  
které obstarává velký kolový nakladač JCB.

Současné dvě soupravy traktorů New 
Holland výkonem 180 k s návěsy Krampe 
tak mají obdobnou výkonnost jako původ
ních pět  traktorů jejichž výkon byl jen 110 
až 120 k a tahaly návěsy s užitečnou hmot
ností 9 tun. Přitom denní spotřeba paliva 
jednoho nového traktoru činí při odvozu 
řezanky okolo 150 litrů nafty, zatímco  
u původního traktoru to bylo asi 110 litrů. 

Jeden nový traktor s uvedeným návě
sem však zastane stejnou práci jako 2,5 pů
vodního. Je to dáno jednak tím, že jednou 
jízdou převeze více jak dvojnásobný ob

jem a navíc díky vyššímu výkonu motoru 
udrží i vyšší transportní rychlost. Traktory  
s jmenovitým výkonem 180 koní, mají to
tiž při dopravě výkonové navýšení až na 
234 k výkonu maximálního (Power Boost 
od výrobce) a navíc je v nich instalováno 
navyšování výkonu od firmy Steinbauer, 
což je přídavná řídící jednotka, která umí 
výkon navýšit až o 40 k. Posledně uvedený 
systém není v činnosti trvale, ale obsluha si 
jej může zapínat podle potřeby. V souladu 
s plně pod zatížením řazenou převodov
kou PowerCommand s dobře vyřešeným 
automatickým řazením to znamená efek
tivitu při nasazení v dopravě.

Nová technika přináší takřka vždy 
úsporu  provozních nákladů. Na příkladu 
ZD v Litomyšli je to dobře vidět. Místo 
původních pěti traktorů jsou nyní potřeba 
jen dva, což znamená úsporu pohonných 
hmot i počtu traktoristů, kteří se mohou 
věnovat jiným činnostem. Nové traktory 
jsou navíc univerzální ve svém nasazení, 
kdy mohou provádět většinu dopravních 
i polních prací i část prací půdozpracují
cích. I když pro většinu těžkých prací typu 
podmítky, orby a setí mají v podniku trak
tor z vyšší výkonnostní kategorie.

Luboš Stehno
Šéfredaktor čas. Mechanizace zemědělství

Příklad ekonomicky příznivé linky na odvoz senáže pro bioplynovu stanici. Dva návěsy Krampe BB 700 v akci.

Krampe BB 700 je doma jak na poli tak na polní cestě. Foto: Jakub Medera



Více informací o produktech firmy krampe na: www.crs-marketing.cz

• Agrotrans Otice s.r.o. – tel. 603 508 740 • HM Hodonín – tel. 602 511 838 • Liva Předslavice – tel. 724 157 157 • Agroservis Záměl – tel. 603 832 274
• Daňhel Agro Lbosín – tel. 602 662 049 • Daňhel Agro Týn nad Vltavou – tel. 602 471 956 • Agroservis Jas Kolín – tel. 606 711 299  

• Agrocentrum ZS Lavičky – tel. 724 069 600 • DZ Agro Zárubice, Ing. Denemarek – tel. 604 232 816  
• Agroservis, 1. zemědělská a.s. Višňové – tel. 602 239 490 • AGRO - Měřín, a.s. – tel. 723 682 526  

• MORAVIAN - KLAS, spol. s r.o. – tel. 604 433 764 • Kvarto  spol. s r.o. Bystřice – Ing. Hnátek tel. 602 315 548

KOMPETENCE -  PORADENSTVí -  DOBRá CENA 
JIž         LET JSME PARTNEREM fIRMy KRAMPE

KVALITA NA KOLECH

CRS MARKETING, s.r.o., 411 12  ČÍŽKOVICE 83, tel./fax: 416 538 136, fax: 416 538 985
e-mail: info@crs-marketing.cz, www.crs-marketing.cz


