


TECHNICKÉ PARAMETRY
Model AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500

CCS
AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700

CCS
AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000

CCS

Objem 
betonové směsi

1,7 m³ (60 ft³) 1,7 m³ (60 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 2,5 m³ (88 ft³) 3,5 m³ (124
ft³)

3,5 m³ (124
ft³)

3,5 m³ (124
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

5,0 m³ (177
ft³)

Standard. pneu 10.5x18" 10.5x18" 12.5x18" 12.5x18" 12.5x18" 405/70x20" 405/70x20" 405/70x20" 405/70R24" 405/70R24" 405/70R24"

Hmotnost
nezatíž.stroje

4000 kg
(8818 lb)

4000 kg (8818
lb)

5900 kg
(13007 lb)

5900 kg
(13007 lb)

5900 kg
(13007 lb)

6700 kg
(14771 lb)

6400 kg
(14110 lb)

6700 kg
(14771 lb)

7400 kg
(16314 lb)

7400 kg
(16314 lb)

7400 kg
(16314 lb)

Nádrž na vodu 180 L (47,55
gal)

180 L (47,55
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

630 L (166,43
gal)

850 L (224,55
gal)

850 L (224,55
gal)

850 L (224,55
gal)

Objem naklád.
lopaty

270 L (71,33
gal)

- 500 L (132,09
gal)

- 500 L (132,09
gal)

600 L (158,5
gal)

- 600 L (158,5
gal)

600 L (158,5
gal)

- 600 L (158,5
gal)

Max. rychlost
pro kola s max.
povoleným
průměrem

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

27 km/h (16,8
mph)

Poznámky Samonasávací
vodní 
čerpadlo

Samonasávací 
vodní čerpadlo
Nakládací lopata

Samonasávací 
vodní čerpadlo

Samonasávací 
vodní čerpadlo
Nakládací lopata

Samonasávací 
vodní čerpadlo

Samonasávací 
vodní čerpadlo

Self-priming
water pump.
Nakládací lopata

Samonasávací 
vodní čerpadlo

Samonasávací 
vodní čerpadlo

Samonasávací 
vodní čerpadlo
Nakládací lopata

Samonasávací 
vodní čerpadlo

MOTOR
Model AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500

CCS
AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700

CCS
AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000

CCS

Značka Lombardini Lombardini Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

Nominální 
výkon

36,6 kW (49
HP)

36,6 kW (49
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

85,9 kW (115
HP)

100 kW (134
HP)

100 kW (134
HP)

100 kW (134
HP)

při ot./min. 3000 ot./min. 3000 ot./min. 2200 ot./min. 2200 ot./min. 2200 ot./min. 2200 ot./min. 2200 ot./min. 2200 ot./min. 2200 ot./min. 2200 ot./min. 2200 ot./min.

Pracovní cyklus 4-taktní 4-taktní 4-taktní 4-taktní 4-taktní 4-taktní 4-taktní 4-taktní 4-taktní 4-taktní 4-taktní

Vstřikování Mechanické, 
přímé

Mechanické, 
přímé

Electronické,
Common Rail

Electronické,
Common Rail

Electronické,
Common Rail

Electronické,
Common Rail

Electronické,
Common Rail

Electronické,
Common Rail

Electronické,
Common Rail

Electronické,
Common Rail

Electronické,
Common Rail

Počet a 
umístění válců

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

4, vertikální v 
řadě

Objem motoru 2199 cm³
(134 in³)

2199 cm³ (134
in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³
(221 in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³
(221 in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³ (221
in³)

3621 cm³
(221 in³)

3621 cm³ (221
in³)

Emisní
norma

Stage IIIA/Tier
3

Stage IIIA/Tier
3

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Stage V/Tier
4f

Úprava
výfukových 
plynů

- - DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

DOC+DPF
+SCR (s 
AdBlue)

Chlazení kapalinové kapalinové kapalinové kapalinové kapalinové kapalinové kapalinové kapalinové kapalinové kapalinové kapalinové

Sání vzduchu Atmosférické Atmosférické 16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

16-ventilů, 
přeplňovaný s 
mezichladičem 
stlač.vzduchu

Vzduchový 
filtr

- - Předehřev 
vzduchu,samo
čistící 
vzduchový filtr 
sání, palivový 
předfiltr

Předehřev 
vzduchu,samo
čistící 
vzduchový filtr 
sání, palivový 
předfiltr

Předehřev 
vzduchu,samo
čistící 
vzduchový filtr 
sání, palivový 
předfiltr

Předehřev 
vzduchu,samo
čistící 
vzduchový filtr 
sání, palivový 
předfiltr

Předehřev 
vzduchu,samo
čistící 
vzduchový filtr 
sání, palivový 
předfiltr

Předehřev 
vzduchu,samo
čistící 
vzduchový filtr 
sání, palivový 
předfiltr

Samočistící 
vzduchový filtr 
sání

Samočistící 
vzduchový filtr 
sání

Samočistící 
vzduchový 
filtr sání

POHON
Model AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500

CCS
AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700

CCS
AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000

CCS

Způsob 
pohonu

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický s 
čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Hydrostatický 
s čerpadlem s 
proměnným 
průtokem

Zpětný chod Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Electro-Hy-
draulický

Převodovka Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

Servořízení, 
2-rychlostní

"Inching" 
pracovní 
spojka

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

S hydraul. 
pedálem pro 
přesný pohyb 
vpřed

Hydraulický
motor

Hydrostatický, 
2 rychlosti, el. 
ovládání

Hydrostatický, 
2 rychlosti, el. 
ovládání

Hydrostatický s 
plynulým 
automatickým 
nastavením

Hydrostatický 
s plynulým 
automatickým 
nastavením

Hydrostatický 
s plynulým 
automatickým 
nastavením

Hydrostatický 
s plynulým 
automatickým 
nastavením

Hydrostatický 
s plynulým 
automatickým 
nastavením

Hydrostatický 
s plynulým 
automatickým 
nastavením

Hydrostatický 
s plynulým 
automatickým 
nastavením

Hydrostatický 
s plynulým 
automatický
m nastavením

Hydrostatický 
s plynulým 
automatický
m nastavením



NÁPRAVY
Model AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500

CCS
AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700

CCS
AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000

CCS

Nápravy                2 řízené,
s koncovými 
planetovými 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
planetovými 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

2 řízené, s 
koncovými 
epicykloidními 
převody

Režimy řízení 4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

4 kola/krabí 
chod/2 kola

Přední náprava Výkyvná Výkyvná Výkyvná,
samosvor. difer.

Výkyvná,
samosvor. difer.

Výkyvná,
samosvor. difer.

Výkyvná,
samosvor. difer.

Výkyvná,
samosvor. difer.

Výkyvná,
samosvor. difer.

Výkyvná,
samosvor. difer.

Výkyvná,
samosvor. difer.

Výkyvná,
samosvor. difer.

Zadní náprava Samos.diferenciálSamos.diferenciál - - - - - - - - -

Provozní brzdy V olejové lázni 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
s posilovačem 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni 
s posilovačem 
na přední a 
zadní nápravě

V olejové lázni s 
posilovačem na 
přední a zadní 
nápravě

Parkovací brzda Na zadní 
nápravě

Na zadní 
nápravě

Na zadní 
nápravě

Na zadní 
nápravě

Na zadní 
nápravě

Na zadní 
nápravě

Na zadní 
nápravě

Na zadní 
nápravě

Na přední 
nápravě

Na přední 
nápravě

Na přední 
nápravě

HYDRAULICKÝ SYSTÉM A MÍCHACÍ BUBEN
Model AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500

CCS
AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700

CCS
AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000

CCS

Míchací
buben

Zvedání bubnu
pro 
vyprázdnění. 
Hydraulický 
systém s
otevřeným
středem.
Možnost 
nastavení
rychlosti 
otáčení bubnu.

Zvedání bubnu
pro 
vyprázdnění. 
Hydraulický 
systém s
otevřeným
středem.
Možnost 
nastavení
rychlosti 
otáčení bubnu.

Zvedání bubnu
pro
vyprázdnění.T
řístranné 
vykládání
rotací přes páté
kolo.Hydraulický
systém s
otevřeným
středem.
Možnost 
nastavení
rychlosti otáčení
bubnu.

Zvedání bubnu
pro
vyprázdnění.      
Třístranné 
vykládání
rotací přes páté
kolo.Hydraulický
systém s
otevřeným
středem.
Možnost 
nastavení
rychlosti otáčení
bubnu.

Zvedání bubnu
pro
vyprázdnění.      
Třístranné 
vykládání
rotací přes páté
kolo.Hydraulický
systém s
otevřeným
středem.
Možnost 
nastavení
rychlosti otáčení
bubnu.

Zvedání bubnu
pro vyprázdnění.
Třístranné
vykládání rotací
přes páté kolo.
Hydraulický
systém s
uzavřeným
středem, axiální
pístové čerpadlo.
Možnost
nastavení
rychlosti otáčení
bubnu.

Zvedání bubnu
pro vyprázdnění.
Třístranné
vykládání rotací
přes páté kolo.
Hydraulický
systém s
uzavřeným
středem, axiální
pístové čerpadlo.
Možnost
nastavení
rychlosti otáčení
bubnu.

Zvedání bubnu
pro vyprázdnění.
Třístranné
vykládání rotací
přes páté kolo.
Hydraulický
systém s
uzavřeným
středem, axiální
pístové 
čerpadlo.
Možnost
nastavení
rychlosti otáčení
bubnu.

Přední
vyprazdňování
míchacího
bubnu.Axiální
pístové
čerpadlo,
hydraul. systém 
s uzavřeným
středem.
Možnost
nastavení
rychlosti
otáčení bubnu.

Přední
vyprazdňování
míchacího
bubnu.Axiální
pístové
čerpadlo,
hydraul. systém 
s uzavřeným
středem.
Možnost
nastavení
rychlosti
otáčení bubnu.

Přední
vyprazdňování
míchacího
bubnu.Axiální
pístové
čerpadlo,
hydraul. systém 
s uzavřeným
středem.
Možnost
nastavení
rychlosti
otáčení bubnu.

Převodovka Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

Koaxiální
hydraulický
převodový
motor

KABINA
Model AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500

CCS
AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700

CCS
AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000

CCS

Kabina Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Otočné
sedadlo u
řidiče.Nastavit
elné sedadlo s
bezpečnostní
mi pásy, přední
a zadní okno, 2
stěrače.

Přístrojová
deska

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení 
baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Ukazatel stavu
paliva, varovná
kontrolka
teploty vody a
oleje, počitadlo
motohodin,
kontrolka
nabíjení baterie.

Homologace  ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS ROPS - FOPS



ROZMĚRY
Model AB N 2400 AB N 2400 T AB L 3500 AB L 3500 T AB L 3500

CCS
AB L 4700 AB L 4700 T AB L 4700

CCS
AB F 7000 AB F 7000 T AB F 7000

CCS

A 315 mm (12,4
in)

315 mm (12,4
in)

320 mm (12,6
in)

320 mm (12,6
in)

320 mm (12,6
in)

360 mm (14,2
in)

360 mm (14,2
in)

360 mm (14,2
in)

410 mm (16,1
in)

410 mm (16,1
in)

410 mm (16,1
in)

B 980 mm (38,6
in)

980 mm (38,6
in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1380 mm
(54,3 in)

1215 mm
(47,8 in)

1215 mm
(47,8 in)

1215 mm
(47,8 in)

B1 3225 mm
(127 in)

- 3530 mm
(139 in)

- 3530 mm
(139 in)

3820 mm
(150,4 in)

- 3820 mm
(150,4 in)

3880 mm
(152,8 in)

- 3850 mm
(151,6 in)

C 2250 mm
(88,6 in)

2250 mm
(88,6 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

3210 mm
(126,4 in)

C1 5730 mm
(225,6 in)

- 6230 mm
(245,3 in)

- 6230 mm
(245,3 in)

6660 mm
(262,2 in)

- 6660 mm
(262,2 in)

7490 mm
(294,9 in)

- 7490 mm
(294,9 in)

D 1270 mm (50
in)

1170 mm
(46,1 in)

1150 mm
(45,3 in)

1070 mm
(42,1 in)

1150 mm
(45,3 in)

1640 mm
(64,6 in)

1410 mm
(55,5 in)

1640 mm
(64,6 in)

2050 mm
(80,7 in)

1675 mm
(65,9 in)

2050 mm
(80,7 in)

E1 - - 3870 mm
(152,4 in)

3870 mm
(152,4 in)

3870 mm
(152,4 in)

4070 mm
(160,2 in)

4070 mm
(160,2 in)

4070 mm
(160,2 in)

4020 mm
(158,3 in)

4000 mm
(157,5 in)

4000 mm
(157,5 in)

F1 3700 mm
(145,7 in)

3700 mm
(145,7 in)

5340 mm
(210,2 in)

5340 mm
(210,2 in)

5340 mm
(210,2 in)

5590 mm
(220,1 in)

5340 mm
(210,2 in)

5590 mm
(220,1 in)

6450 mm
(253,9 in)

6120 mm
(240,9 in)

6450 mm
(253,9 in)

G 4495 mm
(177 in)

4400 mm
(173,2 in)

5030 mm
(198 in)

4955 mm
(195,1 in)

5030 mm
(198 in)

5520 mm
(217,3 in)

5290 mm
(208,3 in)

5520 mm
(217,3 in)

6475 mm
(254,9 in)

6100 mm
(240,2 in)

6475 mm
(254,9 in)

H 2620 mm
(103,1 in)

2620 mm
(103,1 in)

2915 mm
(114,8 in)

2880 mm
(113,4 in)

2880 mm
(113,4 in)

3140 mm
(123,6 in)

3140 mm
(123,6 in)

3140 mm
(123,6 in)

3040 mm
(119,7 in)

3040 mm
(119,7 in)

3040 mm
(119,7 in)

I 1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

1000 mm
(39,4 in)

L 1660 mm
(65,4 in)

1660 mm
(65,4 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

2000 mm
(78,7 in)

1920 mm
(75,6 in)

1920 mm
(75,6 in)

1920 mm
(75,6 in)

M 1960 mm
(77,2 in)

1960 mm
(77,2 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2400 mm
(94,5 in)

2400 mm
(94,5 in)

2400 mm
(94,5 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

2370 mm
(93,3 in)

P 1630 mm
(64,2 in)

1630 mm
(64,2 in)

3030 mm
(119,3 in)

3030 mm
(119,3 in)

3030 mm
(119,3 in)

3000 mm
(118,1 in)

3000 mm
(118,1 in)

3000 mm
(118,1 in)

3750 mm
(147,6 in)

3750 mm
(147,6 in)

3750 mm
(147,6 in)

Q 3530 mm
(139 in)

3530 mm
(139 in)

5330 mm
(209,8 in)

5330 mm
(209,8 in)

5330 mm
(209,8 in)

5370 mm
(211,4 in)

5370 mm
(211,4 in)

5370 mm
(211,4 in)

6020 mm
(237 in)

6020 mm
(237 in)

6020 mm
(237 in)

R 3880 mm
(152,8 in)

3880 mm
(152,8 in)

5750 mm
(226,4 in)

5750 mm
(226,4 in)

5750 mm
(226,4 in)

5740 mm
(226 in)

5740 mm
(226 in)

5740 mm
(226 in)

6370 mm
(250,8 in)

6370 mm
(250,8 in)

6370 mm
(250,8 in)

U 1950 mm
(76,8 in)

1950 mm
(76,8 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

2310 mm
(90,9 in)

Z 2300 mm
(90,6 in)

2300 mm
(90,6 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2440 mm
(96,1 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

2500 mm
(98,4 in)

N2400 - L3500 - F7000

N2400 - L4700 - L3500 - F7000L4700

L

C
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B D

M

H
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E1
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B
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Autorizovaný dovozce pro ČR:

MANATECH CZ s.r.o. Jiřice 247, 396 01 Humpolec 

E-mail: manatech@manatech.cz, tel.: +420 565 534 076, +420 777 784 261




