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Kesla Oyj je jeden z najvýznamnejších inovátorov v oblasti les-
nej techniky s viac ako 50-ročnými skúsenosťami s výrobou 
fínskej lesnej techniky s najvyššou kvalitou. Produkty skupiny 
KESLA pokrývajú všetky fázy prác pri ťažbe a manipulácii 
s drevnou hmotou. Okrem ťažby drevnej hmoty a lesníctva 
sa spoločnosť KESLA venuje aj produktom pre výrobu energie 
a recykláciu a tiež technikou pre prístavy a lodnú dopravu. Pro-
dukty spoločnosti KESLA sú exportované do viac ako 35 krajín 
po celom svete.

 Viac ako 30 rokov je Kesla celosvetovým priekopníkom vo 
výrobe lesných zariadení. Produkty Kesla sú pod obchodnou 
značkou PATU trhovým lídrom v krajinách po celom svete už 
od začiatku 80-rokov minulého storočia. Spoločnosť Kesla vyvi-
nula široký rad hydraulických rúk na drevnú hmotu, vyvážacích 
vozov a príslušenstva, ktoré sa vyznačujú ľahkou pripojiteľnos-
ťou k traktoru pre zaistenie efektívnej ťažby dreva. Kesla ponú-
ka veľkolepé riešenia pre náročných profesionálov aj vlastníkov 
lesov, ktorí ťažia svoje vlastné drevo.

 Kesla je jediným výrobcom na svete, ktorý využíva skúse-
nosti nadobudnuté v oblasti hydraulických rúk na drevo použí-
vaných na nákladných autách, hydraulických rúk pre lesné stro-
je a priemyselných hydraulických rúk, pri výrobe hydraulických 
rúk montovaných na traktory a vyvážacie vozy. Tieto skúsenos-
ti sa prejavujú na mimoriadnych vlastnostiach a odolnosti pro-
duktov a v schopnosti výrobcu načúvať a slúžiť zákazníkovi po-
čas celej prevádzkovej životnosti produktu.  

 Produkty KESLA sú kombináciou najnovších technológií 
a komponentov a materiálov najvyššej kvality. Počas výrobné-
ho procesu sú produkty KESLA podrobované náročnému me-
dzinárodnému programu pre zaistenie kvality a praktickým vý-
konovým a bezpečnostným testom. Detaily produktov sú dô-
kladne vyhodnotené a prispôsobené požiadavkám a potre-
bám zákazníkov, zvýšeniu efektivity a spoľahlivosti. Široký vý-
ber produktov a komplexná ponuka voliteľného príslušenstva 
nám umožňuje poskytovať zákazníkom riešenia na mieru, pres-
ne podľa potreby. Keďže odolnosť a dlhá prevádzková život-
nosť sú hlavnými cieľmi vývoja spoločnosti Kesla, zákazníci 
sa môžu spoľahnúť na neprerušenú prevádzku                              
a vysokú hodnotu pri odpredaji.

Kesla je priekopníkom v oblasti výroby hydrau-
lických rúk na nakladanie drevnej hmoty mon-
tovaných na traktoroch a vyvážacích vozoch a 
zároveň globálnym lídrom s viac ako 30-ročnými 
skúsenosťami.

TRAKTOROVÁ LESNÁ TECHNIKA

Mimoriadne 
skúsenosti 
s lesnou technikou    
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Všetky hydraulické ruky KESLA sú vyvinu-
té so zameraním na vysokú efektívnosť, 
praktickú využiteľnosť a vysokú prevádzko-
vú bezpečnosť. Každá hydraulická ruka je 
kombináciou pevnosti, dosahu a obratnos-
ti. V praxi to znamená vysokú úroveň pres-
nosti, komfortu a výkonu: hydraulická ruka 
reaguje na ovládače, akoby čítala myšlienky 
vodiča. Mnohé konštrukčné riešenia použi-
té pri vývoji hydraulických rúk sú založené 
na skúsenostiach z profesionálnych hydrau-
lických rúk používaných na nákladných vo-
zidlách a lesných strojoch, ktoré robia spo-
ločnosť KESLA spoľahlivým partnerom v les-
níckom priemysle.

NAJŠIRŠÍ PRODUKTOVÝ RAD HYDRAULICKÝCH RÚK
Produktový rad hydraulických rúk od spoločnosti KESLA ponúka riešenia 
do akýchkoľvek podmienok. Dômyselný dizajn štandardného príslušenstva 
je možné rozšíriť najširšou ponukou príslušenstva na trhu.

HYDRAULICKÉ RUKY

Vysoká 
pevnosť 
a dosah

MIMORIADNA ÚROVEŇ OVLÁDATEĽNOSTI
Použiteľnosť hydraulických rúk je kľúčom k ich efektívnosti. Ovládateľnosť 
hydraulických rúk KESLA je rozšíriteľná širokým výberom ovládacích venti-
lov, ktoré sú v ponuke od mechanických, hydraulických až po elektro-hyd-
raulické ovládacie systémy vybavené možnosťami prispôsobenia podľa 
konkrétnych požiadaviek vodiča.
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HYDRAULICKÉ RUKY

DÔMYSELNÉ RIEŠENIA
Rozsiahle skúsenosti spoločnosti Kesla sú založené na desaťročiach skú-
seností po celom svete, na trhu so zariadeniami pre traktory, ťažkými hyd-
raulickými rukami a rukami používanými na lesných strojoch. Jedným z prí-
kladov pevných konštrukčných riešení je zliatinový otočný mechanizmus v 
olejovej vani, ktorý sa používa na všetkých modeloch, a je považovaný za 
základ dlhej prevádzkovej životnosti hydraulických rúk.

PROFESIONÁLNE KLIEŠTE
Nový produktový rad klieští od spoločnosti Kesla, ProG, teraz pokrýva celú 
ponuku hydraulických rúk KESLA, od najmenších hydraulických rúk mon-
tovaných na traktory, po najvýkonnejšie modely hydraulických rúk. Jedine 
KESLA vám dokáže priniesť takú vysokú odbornosť a profesionalitu v trie-
de hydraulických rúk montovaných na traktory. 



6

Rad KESLA 200 ponúka široký rad praktických hydrau-
lických rúk vybavených pokročilými funkciami, kto-
ré zohľadňujú všetky požiadavky zákazníkov. Modely 
v tomto produktovom rade sú mimoriadne pevné a spo-
ľahlivé hydraulické ruky, ktoré sa vyznačujú vysokou 
úrovňou ergonómie a hladkou prevádzkou.

 Hydraulické ruky môžu byť vybavené hydraulický-
mi stabilizačnými nohami. Inštaláciu je možné realizovať 
na adaptér v zadnej časti traktora, na vyvážací voz ale-
bo pomocou trojbodového zavesenia. Hydraulické ruky 
KESLA 200 môžu byť vybavené širokým radom príslu-
šenstva, napríklad hydraulickým alebo elektrickým ovlá-
daním z miesta vodiča, diaľkovo ovládaným navijakom 
a príslušenstvom pre zemné práce.

HYDRAULICKÉ RUKY • 211 • 202/202T • 203/203T • 204T

Rad 200, spoľahlivosť pri 
ťažbe drevnej hmoty

211 202

Teleskopický stabilizátor pre rad 200



7

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 211 202 202T 203 203T 204T

Dosah 5,00 m 5,00 m 6,15 m 5,30 m 6,70 m 6,80 m

Predĺženie ramena - - 1,20 m - 1,40 m 1,65 m

Zdvihový moment ramena (netto, 4 m) 19,8 kNm 19,8 kNm 16,7 kNm 30,5 kNm 27,0 kNm 31 kNm

Zdvihový moment ramena (max., 4 m) 24,6 kNm 24,6 kNm 24,6 kNm 36,5 kNm 36,5 kNm 42 kNm

Zdvihová nosnosť, 3 m * 690 kg 690 kg 605 kg 890 kg 805 kg 900 kg

Zdvihová nosnosť, 4 m * 525 kg 525 kg 425 kg 780 kg 690 kg 795 kg

Zdvihová nosnosť v max. dosahu * 415 kg 415 kg 275 kg 600 kg 405 kg 410 kg

Uhol otočenia ramena 400 ° 420 ° 420 ° 380 ° 380 ° 380 °

Krútiaci moment otáčania 4,9 kNm 7,1 kNm 7,1 kNm 8,0 kNm 8,0 kNm 8,0 kNm

Kliešte proG20 proG20 proG20 proG20 proG20 proG20

- plocha 0,18 m² 0,18 m² 0,18 m² 0,18 m² 0,18 m² 0,18 m²

- max. roztvorenie 124 cm 124 cm 124 cm 124 cm 124 cm 124 cm

Rotátor CR300 / 750 Nm CR300 / 750 Nm CR300 / 750 Nm CR300 / 750 Nm CR300 / 750 Nm CR300 / 750 Nm

Pracovný tlak 175 barov 175 barov 175 barov 175 barov 175 barov 190 barov

Odporúčaný prietok oleja ** 25-40 l/min 25-40 l/min 30-50 l/min 30-50 l/min 30-50 l/min 30-60 l/min

Hmotnosť *** 810 kg 835 kg 900 kg 950 kg 1030 kg 1095 kg

Odporúčaný podvozok KESLA 82 KESLA 92/L/HD/LHD / 102/H/HD/ND

* Zdvihová kapacita bez klieští alebo rotátora. Zdvihová kapacita hydraulickej ruky závisí od vysunutia a dosahu ramena.
** Odporúčaný prietok oleja závisí od výberu ventilu.
*** Hmotnosť zariadení v produktovom rade 200 zahŕňa kliešte, rotátor, prepojenie, mechanický ventil a rám A.  

203 204
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Dizajn zariadení pre náročnú prevádzku v produktovom rade 300 zohľad-
ňuje požiadavky profesionálov v oblasti ťažby drevnej hmoty z hľadis-
ka efektivity a dosahu. Hydraulické ruky sú vybavené kĺbovým mecha-
nizmom, ktorý zlepšuje nakladanie v bezprostrednej blízkosti vyvážacie-
ho vozu a zaisťuje konštantne vysoký výkon prepravného ramena v ce-
lom pracovnom rozpätí. Všetky hydraulické ruky v produktovom rade 300 
sú dodávané s odolným 4-valcovým otočným mechanizmom s liatinovou 
olejovou vaňou, ktorá je zárukou mimoriadnej otočnej sily.

 Rad hydraulických rúk KESLA 300 môže byť nainštalovaný na adaptér 
v zadnej časti traktora alebo na oje voza. Hydraulické ruky sú pri dodaní vy-
bavené rozličnými štandardnými funkciami a môžu byť doplnené o rozlič-
né dostupné voliteľné príslušenstvo, napríklad hydraulickým alebo elek-
trickým ovládaním z miesta vodiča, pracovnými svetlami, špeciálnou far-
bou a niekoľkými tipmi podporných nôh a klieští.

HYDRAULICKÉ RUKY   •   303   •   304 / 304T   •   305 / 305T       •   316 / 316T

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 303 304 304T 305 305T 316 316T

Dosah 6,80 m 6,90 m 8,50 m 6,90 m 8,50 m 7,20 m 8,80 m

Predĺženie ramena 1,65 m 1,80 m 2 x 1,70 m 1,80 m 2 x 1,70 m 1,80 m 2 x 1,70 m

Zdvihový moment ramena (netto, 4 m) 31 kNm 43 kNm 39 kNm 52 kNm 45 kNm 60 kNm 53 kNm

Zdvihový moment ramena (max., 4 m) 42 kNm 56 kNm 56 kNm 65 kNm 65 kNm 80 kNm 80 kNm

Zdvihová nosnosť, 3 m * 900 kg 1430 kg 1300 kg 1650 kg 1500 kg 2150 kg 1850 kg

Zdvihová nosnosť, 4 m * 795 kg 1100 kg 1000 kg 1290 kg 1150 kg 1540 kg 1360 kg

Zdvihová nosnosť v max. dosahu * 410 kg 620 kg 430 kg 720 kg 490 kg 840 kg 530 kg

Uhol otočenia ramena 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 380 °

Krútiaci moment otáčania 13,5 kNm 13,5 kNm 13,5 kNm 16 kNm 16 kNm 19,5 kNm 19,5 kNm

Kliešte proG 20 proG 25 proG 25 proG 25 proG 25 proG 25 proG 25

- plocha 0,18 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m²

- max. roztvorenie 124 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm

Rotátor CR300 / 820 Nm CR400 / 900 Nm CR400 / 900 Nm
CR500 / 1100 

Nm
CR500 / 1100 Nm

CR600FW /
1500 Nm

CR600FW / 
1500 Nm

Pracovný tlak 190 barov 190 barov 190 barov 190 barov 190 barov 210 barov 210 barov

Odporúčaný prietok oleja ** konštantný objem 30-50 l/min 40-70 l/min 40-70 l/min 50-80 l/min 50-80 l/min 50-80 l/min 50-80 l/min

Systém s premenlivým výkonom 100-120 l/min 100-130 l/min 100-130 l/min 110-140 l/min 110-140 l/min 110-140 l/min 110-140 l/min

Hmotnosť *** 885 kg 975 kg 1070 kg 1260 kg 1370 kg 1445 kg 1570 kg

Odporúčaný vyvážací voz
KESLA 92/L/HD/

LHD
 102/H/HD/ND

KESLA 102/H/HD/LHD / 122H/HD/ND / 12MD/H KESLA 122H/HD/ND / 12MD/MDH  

** Zdvihová kapacita bez klieští alebo rotátora. Zdvihová kapacita hydraulickej ruky závisí od vysunutia a dosahu ramena.
** Odporúčaný prietok oleja závisí od výberu ventilu.
*** Hmotnosť zariadení v produktovom rade 300 zahŕňa kliešte, rotátor, prepojenie a mechanický ventil (bez rámu A).
  

Rad 300 je 
voľba profesionálov

303 304
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HYDRAULICKÉ RUKY  • 500/500T  • 600/600T  • 700/700T      •  500Z 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 500 500T 600 600T 700 700T 500Z

Dosah 6,50 m 8,80 m 8,20 m 10,30 m 8,20 m 10,30 m 5,70 m

Predĺženie ramena 1,20 m 2 x 1,70 m 2,05 m 2 x 2,05 m 2,05 m 2 x 2,05 m 1,20 m

Zdvihový moment ramena (netto, 4 m) 47 kNm 41 kNm 60 kNm 53 kNm 70 kNm 64 kNm 27 kNm

Zdvihový moment ramena (max., 4 m)  60 kNm  60 kNm  80 kNm 80 kNm  95 kNm 95 kNm 36 kNm

Zdvihová nosnosť, 4 m * 1175 kg 1050 kg 1600 kg 1350 kg 1800 kg 1600 kg 705 kg

Zdvihová nosnosť v max. dosahu * 735 kg 430 kg 750 kg 450 kg 850 kg 550 kg 490 kg

Uhol otočenia ramena 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 380 ° 420 °

Krútiaci moment otáčania 16 kNm 16 kNm 24 kNm 24 kNm 24 kNm 24 kNm 7,1 kNm

Kliešte proG 25 proG 25 proG 25 proG 25 proG 25 proG 25 proG 20

- plocha 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,24 m² 0,18 m²

- max. roztvorenie 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm 132 cm 124 cm

Pracovný tlak 190 190 220 220 190 190 210

Odporúčaný prietok oleja ** 
konštantný objem:

60-80 l/min 60-80 l/min 70-90 l/min 70-90 l/min 80-100 l/min 80-100 l/min 30-50 l/min

Systém s premenlivým výkonom 140-160 l/min 140-160 l/min 140-160 l/min 140-160 l/min 150-170 l/min 150-170 l/min -

Hmotnosť *** 970 kg 1150 kg 1425 kg 1610 kg 1445 kg 1630 kg 960 kg

Odporúčaný vyvážací voz
KESLA 122H/HD/ND

12MD/MDH
 

Na adaptér v zadnej časti traktorov vyššej výkonovej triedy, 
lesné traktory, pevné inštalácie

KESLA 
92/L/HD/LHD

102T/H/HD/ND
122H/HD/ND

* Zdvihová kapacita bez klieští alebo rotátora. Zdvihová kapacita hydraulickej ruky závisí od vysunutia a dosahu ramena.
** Odporúčaný prietok oleja závisí od výberu ventilu.
*** Hmotnosť ramien zariadení z produktového radu 500-800

Hydraulické ruky pre mimoriadne 
náročné podmienky

Výkonné hydraulické ruky pre lesné stroje od spoločnosti Kesla 
sú určené na rozličné profesionálne použitie. Tieto hydraulické ruky 
môžete použiť kdekoľvek na svete, aj v tých najnáročnejších pod-
mienkach a aj v najnáročnejšom teréne. Inštalačné možnosti zahŕ-
ňajú inštaláciu na adaptér v zadnej časti traktora vyššej výkonovej 
triedy, lesné stroje a pevné inštalácie v priemyselných závodoch. 
Modely KESLA 500 a 500T môžu byť nainštalované na nosník 12-to-
nového vyvážacieho vozu KESLA. 

 KESLA 500Z je najmenší člen rodiny hydraulických rúk Z a je 
ideálnym riešením pre inštaláciu na traktor. Prepravná poloha mo-
delu Z poskytuje mimoriadnu voľnosť inštalácie s minimálnymi 
priestorovými nárokmi. 500Z je možné inštalovať na oje vyvážacích 
vozov KESLA počnúc modelom 92. Vzhľadom na prepravnú polohu 
je ideálnym riešením pre inštaláciu na rozličné vyklápacie vozy.

500
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HYDRAULICKÉ RUKY  • 500/500T  • 600/600T  • 700/700T      •  500Z 

Kesla ponúka komplexný 
rad produktov určených 
na inštaláciu na traktor 
pre zaistenie efektívneho 
štiepkovania

KESLA C645 a C1060 sú efektívne bubnové štiepkovače na 
profesionálne použitie. Vzhľadom na ich modulárnu konštruk-
ciu je možné ich vybaviť vhodnými funkciami podľa potrieb zá-
kazníka (v závislosti od modelu): jednonápravový alebo dvoj-
nápravový podvozok, pohon, 16 m3 kontajner, rozličné typy 
hydraulických rúk. Podrobnejšie informácie nájdete v prospek-
te štiepkovača. 

Ponuka klieští a harvestorových hlavíc Kesla zahŕňa riešenia 
pre dodatočné vybavenie traktorov efektívnym harvestorovým 
zariadením. Podrobnejšie informácie nájdete v prospekte har-
vestorového zariadenia.

500Z

700

600
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proG

proG E

KLIEŠTE NA ENERGETICKÉ DREVO KESLA PROG 25E/
25P/30E
Kliešte na energetické drevo Kesla boli vyvinuté na manipulá-
ciu so zmiešanou drevnou hmotou. Ich široká a pevná konštruk-
cia zaisťuje plynulosť prevádzky, pri ktorej sa do zmiešanej drev-
nej hmoty nenaberajú cudzorodé materiály. Kliešte sú excelent-
ným riešením manipulácie s energetickým drevom a podávania 
hmoty do štiepkovača. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 25P 25E 30E

Hmotnosť 110 kg 120 kg 245 kg

Plocha 0,2 m2 0,15 m2 0,21 m2

Pracovný tlak 19 Mpa 19 Mpa 25 Mpa

Sila uchopenia 11 kN 11 kN 18 kN

Čas roztvorenia (50 l/min) 0,9 s 0,9 s 1,1 s

Čas zatvorenia (50 l/min) 1,3 s 1,3 s 1,6 s 

KLIEŠTE KESLA NA DREVO proG20/25/28/30
Kliešte Kesla slúžia na zozbieranie priemyselného alebo ener-
getického dreva bez ohľadu na polohu, rovnako efektívnu pre-
vádzku dosiahnete pri manipulácii v pásme ihličnatých lesov 
na severe a na eukalyptových plantážach na juhu. Čeľuste 
klieští zľahka uchopia voľne uloženú drevnú hmotu a zarov-
najú spriečené kmene. Umožňujú uchopenie jedného 
kmeňa bez naberania hliny.  

Kesla dokáže vybaviť váš traktor efek-
tívnym a univerzálnym riešením. Okrem 
komplexného a dôkladne premysleného 
štandardného vybavenia Kesla ponúka aj 
široký rad príslušenstva pre všetky požia-
davky na produktívne riešenia.

Široký rad možností 
a príslušenstva pre 
pokrytie všetkých 
vašich potrieb

HYDRAULICKÉ RUKY • PRÍSLUŠENSTVO A VOLITEĽNÉ PRVKY

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 20 25 28 30

Hmotnosť 70 kg 110 kg 170 kg 205 kg

Plocha 0,18 m2 0,24 m2 0,27 m2 0,3 m2

Pracovný tlak 17,5 Mpa 19 Mpa 25 Mpa 25 Mpa

Sila uchopenia 7 kN 10 kN 13 kN 16 kN

Čas roztvorenia (50 l/min) 0,6 s 0,9 s 1,1 s 1,3 s

Čas zatvorenia (50 l/min) 1,0 s 1,3 s 1,6 s 1,9 s

Max. roztvorenie 1235 mm 1315 mm 1609 mm 1567 mm

Min. roztvorenie 65 mm 70 mm 100 mm 100 mm

Max. šírka 320 mm 345 mm 480 mm 450 mm

LYŽICA KESLA NA ŠTRK
Montuje sa na KESLA kliešte na drevnú hmotu a je 
vhodná na nakladanie zeminy alebo čistenie prie-
kop. Vďaka zúženej koncovej časti lyžica ľahko pre-
niká do zeminy. Pripojenie a odpojenie lyžice je 
rýchle a jednoduché.

KLIEŠTE KESLA NA MATERIÁL 
Kliešte KESLA na materiál sa montujú na kliešte na 
drevnú hmotu. Sú vhodné na manipuláciu s palivovým 
drevom, kameňov, pňov stromov, čerstvého krmiva, su-
chého sena a iných podobných materiálov. 

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE 20 25

Systém lyžice

Hmotnosť 53 kg 85 kg

Objem 150 l 230 l

Šírka max. 800 mm 900 mm

Šírka min. 420 mm 450 mm

Uchopovací systém   

Hmotnosť 33 kg 52 kg

Šírka 650 mm 700 mm

STÍNACIA HLAVICA KESLA 19GX
Stínacia hlavica KESLA 19GX je určená na výrub a 
nakladanie energetického dreva. Jej jednoduchá 
konštrukcia a prevádzkový princíp sú zárukou vy-
sokej spoľahlivosti. Pripnutie stínacej hlavice na 
hydraulickú ruku je mimoriadne rýchle, pretože 
nie je potrebné žiadne dodatočné pripájanie hadíc 
alebo káblov. Zariadenie má integrovanú funkciu 
naklonenia, ktorá umožňuje operátorovi rozhod-
núť o tom, kedy má strom spadnúť. Čepeľ stína-
cej hlavy je ľahko odnímateľná a umožňuje rých-
le zloženie a použitie hlavy na nakladanie drev-
nej hmoty, podobne ako normálne kliešte. KES-
LA 19GX sa používa s hydraulickými rukami KES-
LA radu 200–500.

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE 19GX

Max. priemer rezania 180 mm

Roztvorenie klieští 770 mm

Max. tlak 19 Mbarov

Odporúčaný prietok 
oleja

40-60 l/min

Hmotnosť 185 kg
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PRACOVNÉ SVETLÁ
Na rameno alebo stĺpik hydraulickej ruky KESLA je 
možné namontovať pracovné svetlá. Vďaka výkon-
ným pracovným svetlám nie je práca pri nedostatoč-
ných svetelných podmienkach žiadny problém.

PRÍSLUŠENSTVO KESLA 
PRE ZEMNÉ PRÁCE 
(PRE MODELY 211-203T)
Príslušenstvo pre zemné práce zmení hydraulickú 
ruku KESLA na univerzálny a efektívny stroj na zem-
né práce, ktorý rozšíri možnosti použitia traktora na 
poľnohospodárske práce ako aj lesné práce. Pri pri-
pájaní príslušenstva pre zemné práce nie je potreb-
né žiadne špeciálne náradie. Možnosti zahŕňajú V ly-
žicu a drenážnu lyžicu.

NAVIJAK KESLA K1400
Navijak KESLA výrazne vylepšuje dosah hydraulickej 
ruky. Diaľkovo ovládaný ovládací systém uľahčuje, na-
príklad, ťahanie kmeňov stromov vo vzdialenosti do 
40 metrov. Presné diaľkové ovládanie je zárukou bez-
pečnosti pri práci s navijakom. Navijak KESLA je ex-
trémne užitočný pri ťažbe dreva v náročných a nebez-
pečných terénoch. Všetky hydraulické ruky z produk-
tového radu KESLA 200 a 300 sú od výroby štandard-
ne predpripravené pre inštaláciu navijaka.

PONUKA STABILIZAČNÝCH NÔH
Kesla vám ponúka stabilizačné nohy, ktoré zaistia 
vašej kombinácii skutočnú stabilitu. Odolné 
stabilizačné nohy výrazne ovplyvňujú spoľahlivosť 
prevádzky.

SklopnéHD-sklopnéA-teleskopické

HYDRAULICKÉ RUKY • PRÍSLUŠENSTVO A VOLITEĽNÉ PRVKY

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE K1400

Hmotnosť 45 kg

Ťahová sila 1400 kg/175 barov

Rýchlosť ťahania 27 m/min

Priemer lana/dĺžka 6 mm/40 m

TECHNICKÉ 
ŠPECIFIKÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO 
PRE ZEMNÉ PRÁCE

Objem lyžice
V lyžica 120 l

Drenážna lyžica 60 l

Šírka lyžice
V lyžica 1100/180 mm

Drenážna lyžica 330 mm

Lomová pevnosť na špičke 
lyžice

20 kN/175 bar

Hmotnosť

Rameno nástroja na zemné 

práce a valec
63 kg

V lyžica 86 kg

Drenážna lyžica 64 kg

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 40LF/e

Priemer odvetvovaného kmeňa 350 mm

Priemer rezaného dreva 400 mm

Rozsah pohybu podávacieho valca 1000/1250 mm

Odvetvovací výkon, tlak 210 barov

Priemer valca 40 mm 25,8 kN

Priemer valca 50 mm 40,8 kN
Rýchlosť odvetvovania, valec vysunutý (50 l/min)

Priemer valca 40 mm 0,66 m/s

Priemer valca 50 mm 0,44 m/s
Rýchlosť odvetvovania, valec zatiahnutý (50 l/min)

Priemer valca 40 mm 1,20 m/s

Priemer valca 50 mm 0,80 m/s

Uhol otočenia ramena 260 °

Krútiaci moment otáčania 1100-2200 Nm

Hydraulická píla

Pílová reťaz 404 ”

Dĺžka pílovej lišty 16 ”

Rýchlosť posúvania (50 l/min) 38 m/s

Výkon, tlak 175 barov (50 l/min) 12 kW

Hmotnosť kg 540 kg

 Odporúčané čerpadlo

Výstup 50-60 l/min

Pracovný tlak 175-210 barov

Požadovaný príkon 16-18 kW

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYVÝŠENÉ SEDENIE
Inštaluje sa na stĺpik hydraulickej ruky, vyvýšené sede-
nie poskytuje riadiacemu operátorovi otvorený výhľad 
na vykonávanú prácu.

PRÍDAVNÁ HYDRAULICKÁ JEDNOTKA
Prídavnú hydraulickú jednotku je možné nainštalovať 
na lesný vyvážací voz KESLA alebo hydraulickú ruku. 
Jednotka umožňuje efektívnu prevádzku hydraulic-
kých zariadení aj bez hydraulického systému trakto-
ra. Prídavná hydraulika môže poskytovať pohon hyd-
raulickej ruke alebo trakčnému mechanizmu vyváža-
cieho vozu. Okrem toho je dostupná aj prídavná hyd-
raulika LS, ktorá sa inštaluje z vnútornej strany pod-
porných nožičiek na oje vyvážacích vozov 102 a 122.

KESLA 300X
KESLA 300X – kliešte sú vhodné na hydraulické ruky 
so zdvíhacím momentom 10-45 kNm (KESLA 211-
305T). Kliešte sú excelentné na manipuláciu s pali-
vovým drevom, pôdou, senom, balíkmi, konármi – a 
to je len zopár príkladov. Čeľuste ruky dokážu na-
brať napríklad 0,3 m3 palivového dreva

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 300X

Maximálne roztvorenie 1370 mm

Sila zovretia 80 kN

Max. prevádzkový tlak 210 barov

Odporúčaný prietok oleja 30-60 l/min

Max. zaťaženie/čeľusť 300 kg

Hmotnosť 120 kg

PULZNÉ ODVETVOVACIE ZARIADENIE 
KESLA 40LF A 40 LFe
Pulzné odvetvovacie zariadenie KESLA 40 LF/e v kom-
binácii s hydraulickou rukou KESLA je efektívny a spo-
ľahlivý nástroj na odvetvovanie, rezanie a stohovanie 
drevnej hmoty. Zariadenie KESLA 40 LF/e môže byť 
nainštalované na podpornú nohu A hydraulických 
rúk z produktového radu KESLA 200, lesné vyvážacie 
vozy KESLA alebo na trojbodové zavesenie na trakto-
re. Ovládací ventil zariadenia 40 LF/e je integrovaný 
do pulzného odvetvovacieho zariadenia a ovládanie 
je možné vykonávať z kabíny traktora pomocou jed-
ného pákového ovládača. Takéto riešenie zjednodu-
šuje inštaláciu a poskytuje vyššiu úroveň ergonómie.
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DANFOSS WALVOIL PARKER

HYDRAULICKÉ RUKY   •   PRÍSLUŠENSTVO A VOLITEĽNÉ PRVKY

ELEKTRO-HYDRAULICKÝ 
RIADIACI VENTIL 
WALVOIL, DANFOSS PVG32 A 
PARKER L90LS
Elektro-hydraulický riadiaci ventil umožňu-
je efektívne súbežné použitie samostatných 
ovládacích funkcií. Ovládanie nezávislé od 
nakladania zvyšuje presnosť a výkon jed-
notlivých funkcií. Elektro-hydraulický riadia-
ci ventil umožňuje vykonanie rozličných na-
stavení špeci� ckých pre konkrétne funkcie a 
v závislosti od systému dokáže ukladať osob-
né nastavenia operátora. Inštalácia riadiace-
ho pákového ovládača na lakťových opier-
kach sedadla vodiča traktora zvyšuje ergo-
nómiu a produktivitu.

HYDRAULICKÝ RIADIACI 
VENTIL WALVOIL
Hydraulický riadiaci ventil zjednodu-
šuje hydraulické ovládanie hlavných 
funkcií, napríklad zdvíhanie a vonkaj-
šie rameno, rotátor a otočný mecha-
nizmus. Ovládanie klieští, výsuvného 
ramena a stabilizačných nôh je elek-
tro-hydraulické. Riešenie dosahuje ex-
celentnú úroveň ergonómie, vysokú 
plynulosť a presnosť ovládačov.

MECHANICKÝ OVLÁDACÍ VENTIL 
RS-217, RS-218
Hydraulické ruky KESLA môžu by vybave-
né mechanickými ovládacími ventilmi. Kon-
štrukcia ventilu a plynulé pohyby dvojitého 
pákového ovládača zvyšujú účinnosť, pres-
nosť a citlivosť ovládania.

MECHANICKÝ OVLÁDACÍ VENTIL 
WALVOIL ZAP./VYP.
Mechanický dvojitý ovládací ventil je tiež do-
stupný s elektrickým ovládaním zap./vyp., 
ktorý je určený pre kliešte a predĺženie. 

Výber správneho ovládacieho systému je hlavným 
predpokladom efektívnej a spoľahlivej prevádzky 
hydraulickej ruky a vyvážacieho vozu. Komponenty 
vyrobené poprednými výrobcami ventilov tvoria 
základ ovládacích systémov zariadení Kesla. Zo 
širokej ponuky KESLA si môžete vybrať mechanické, 
hydraulické alebo elektro-hydraulické ovládacie 
ventily, ktoré zodpovedajú vašim potrebám 
s ohľadom na konkrétne úlohy, výkon a tlak 
hydrauliky traktora a kombinácii hydraulická ruka 
– vyvážací voz. Pripojenie a odpojenie hydraulickej 
ruky vybavenej hlavným riadiacim ventilom od 
traktora je jednoduché a bez námahy. 

Správny ovládací 
systém zvyšuje 
efektívnosť 
a komfort 
používania 
zariadenia

OVLÁDACÍ SYSTÉM KESLA proC
Nový ovládací systém KESLA proC je vhodný na 
použitie pri ovládaní hydraulických rúk s väčšinou 
elektronických ovládacích ventilov. Ako ovládací 
ventil môže byť použitý akýkoľvek prúdom ovlá-
daný elektrický ovládací ventil, napríklad Parker 
alebo Walvoil.

Vysokú úroveň pohodlia pri používaní nového 
ovládacieho systému dodáva individuálne nasta-
venie rýchlosti a rýchly reakčný čas. Individuál-
ne nastavenia je možné ukladať pre viaceré oso-
by. Nový typ pákového ovládača má ergonomic-
ký tvar a samotný ovládací systém má množstvo 
používateľsky priateľských funkcií.
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HYDRAULICKÉ RUKY   •   PRÍSLUŠENSTVO A VOLITEĽNÉ PRVKY

HYDRAULICKÉ RUKY 211 202/T 203/T 204T 303 304 304T 305 305T 316/T 500 500T 500Z

Možnosti inštalácie

na nosník vyvážacieho vozu KESLA             

na adaptér v zadnej časti traktora              -

na trojbodový záves traktora    - - - - - - - - -  -

Možnosti ventilov

Mechanický dvojitý pákový ovládač, RS-217/218             

Mechanický dvojitý pákový ovládač, 
elektrické zap./vyp. pre kliešte a predĺženie o o o o o o o o o - o o  -

Hydraulický riadiaci ventil o o o o o o o o o - o o  -

Elektrický riadiaci ventil o o o o o o o o o o o o  -

Ovládací systém ProC o o o o o o o o o o o o -

Možnosti stabilizačných nôh

Teleskopické nohy          o o o  -

Sklápacie nohy o o o o o o o o o o o o 

Rotátory

CR300      - - - - - - - 

CR400 - - - o o   - - - - - o

CR500 - - - - - o o   - - - o

Finnrotor CR 600FW - - - - - - - - -  - - -

Indexator GV6F - - - - - - - - - o   -

Pripojenie s brzdou o o o o      -   o

Kliešte

KESLA proG20      o o o o o - - 

KESLA proG25 o o o o o        o

KESLA proG28 - - - - - o o o o o o o -

KESLA proG25E o o o o o o o o o o o o o

KESLA proG25P o o o o o o o o o o o o o

Príslušenstvo

Hydraulický navijak KESLA s diaľkovým ovládačom o o o o o o o o o o - - -

Kliešte KESLA 19GX na energetickú drevnú hmotu o o o o o o o o o o o o o

1/2“ hadice pre dvojité predĺženie - - - - - - o - o  - - -

Rolovacie zariadenie hadice pre elektrický kábel - - - - - - o - o - - - -

Pracovné svetlá o o o o o o o o o o o o o

Uchopovací nástroj na materiál o o o o o o o o o o o o o

Lyžica na štrk o o o o o o o o o o o o o

Vybavenie na zemné práce, V lyžica a drenážna lyžica. o o o - - - - - - - - - -

Prídavná hydraulická jednotka KESLA K60 o o o o o o o o o o o o o

Hydraulická jednotka KESLA LS o o o o o o o o o o o o o

Špeciálna farba hydraulickej ruky o o o o o o o o o o o o o

Ochrana zdvíhacieho valca - -           -

Kompatibilné s pulzným odvetvovacím zariadením KESLA 40 LF/e o o o o o o o o o - - - -

 = Štandard    o  = Príslušenstvo     = Voliteľné príslušenstvo

Popredajný 
servis a podpora
Kesla investuje nemalé prostriedky do ne-
pretržitého vývoja náhradných dielov, slu-
žieb údržby a úrovne služieb poskytova-
ných autorizovanými predajcami a servis-
nými strediskami po celom svete. On-line 
služba popredajného servisu eKESLA zjed-
nodušuje objednávanie náhradných die-
lov a urýchľuje vybavenie prípadných re-
klamácií.

PRÍSLUŠENSTVO HYDRAULICKÝCH RÚK KESLA A VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Hodnoty uvádzané výrobcom sú len informatívne. Spoločnosť Kesla si vyhradzuje právo na vykonanie zmien. Zobrazované produkty môžu mať prvky voliteľného príslušenstva.
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 VYVÁŽACIE VOZY NA DREVNÚ HMOTU 

Kesla je svetový líder v oblasti výroby vyváža-
cích vozov s viac ako 30-ročnými skúsenosťa-
mi. Spoločnosť Kesla disponuje najširšou po-
nukou vyvážacích vozov určených na použitie 
s traktormi pri ťažbe a preprave drevnej hmoty. 
Komplexná ponuka má dokonalé riešene pre 
každého používateľa.

 Vyvážacie vozy KESLA sú vyrobené tak, aby 
odolali aj najnáročnejším podmienkam. Pre-
to sú podrobované náročným testom a bez-
pečnostnému testovaniu. Vyvážacie vozy 
KESLA sa vyznačujú mimoriadnou stabilitou, 
prepravnou nosnosťou a výnimočnými charak-
teristikami pohonu a manipulácie v teréne. Voz 
má stabilnú stopu a veľmi ochotne načúva po-
kynom vodiča. V náročnom odvetví ťažby drev-
nej hmoty je Kesla tým najlepším a najspoľahli-
vejším partnerom.

Vyvážacie 
vozy KESLA sú 
známe svojou 
odolnosťou

PEVNÁ KONŠTRUKCIA
Vyvážacie vozy KESLA majú mimoriadne pevný rám a silné natáčateľné ťaž-
né zariadenie, ktoré zaisťuje vysokú obratnosť a jednoduché ovládanie. Pevné 
stabilizačné nohy prinášajú vyššiu stabilitu pri nakladaní, pričom si používateľ 
môže vybrať medzi teleskopickými a sklopnými nožičkami. Všetko, čo potrebu-
jete, v kompaktnom a jednoducho servisovateľnom balíčku. Ložná plocha bola 
maximalizovaná a je konštruovaná tak, aby mala obsluha čo najlepší výhľad.

ROZLIČNÉ MOŽNOSTI POHONU
Vyvážacie vozy majú niekoľko možností pohonu v závislosti od modelu, k dispozí-
cii sú možnosti od jednoduchého valcového medzikolesového pohonu až po plne 
mechanický alebo hydrostaticko-mechanický pohon a pohon kolies pomocou hyd-
romotorov. Vyvážacie vozy KESLA ND, MD a MDH môžu byť okrem toho vybave-
né reťazami a kolesovými pásmi pre zaistenie vysokej trakcie a prepravnej nos-
nosti. Takáto kombinácia zvyšuje produktivitu zariadenia na úplne nové úrovne.

NOVÁ KONŠTRUKCIA SEDLA
Nová konštrukcia sedla udržiava stĺpiky v správnej polohe a zabraňuje ich vy-
sunutiu a vypadnutiu. 
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 VYVÁŽACIE VOZY NA DREVNÚ HMOTU 

UNIVERZÁLNY BRZDOVÝ SYSTÉM
Účinné dvojkolesové alebo štvorkolesové brzdy zvyšujú bezpečnosť v 
cestnej premávke alebo v náročných terénoch. Brzdy sú hydraulické ale-
bo pneumatické. 

VYBAVENIE PRE CESTNÚ PREMÁVKU
Vybavenie pre cestnú premávku bude veľmi užitočné pri premávke na cest-
ných komunikáciách. Jednoduchým sklopením ochránite svetlá aj výstraž-
ný trojuholník pred poškodením v lesnom teréne. Vhodné osvetlenie zais-
ťuje bezpečnosť a komfort v cestnej premávke.

NATÁČATEĽNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Mimoriadne pevné natáčateľné ťažné zariadenie výrazne prispieva k ob-
ratnosti a jednoduchosti ovládania.

PODPERY PREDNEJ MRIEŽKY
Podpery prednej mriežky zadržiavajú predné stĺpiky vyvážacieho vozu v 
správnej pozícii a poskytujú ďalšiu oporu prednej mriežky.
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Vyvážacie vozy  •  82 • 92/L/HD/LHD • 102/H/HD/ND 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 82 92 92L 92HD 92LHD 102 102H 102HD 102ND

Max. zaťaženie 8 ton 9 ton 9 ton 9 ton 9 ton 10 ton 10 ton 10 ton 10 ton

Hmotnosť (vrátane prednej mriežky, 
ovládacieho ventilu a prídavného 

sedla)
1050 kg 1200 kg 1215 kg 1360 kg 1375 kg 1750 kg 2225 kg 2385 kg 2255-2640 kg

Celková dĺžka 5570 mm 5570 mm 6020 mm 5570 mm 6020 mm 6275 mm 6275 mm 6275 mm 6275 mm

Celková šírka 2080 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm

Ložná plocha 1,7 m² 1,7 m² 1,7 m² 1,7 m² 1,7 m² 2,3 m² 2,3 m² 2,3 m² 2,3 m²

Dĺžka ložnej plochy 3450 mm 3455 mm 3905 mm 3455 mm 3905 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Svetlá výška 510 mm 530 - 590 mm 530 - 590 mm 530 - 590 mm 530 - 590 mm 550 mm 550-660 mm 550-660 mm 550-660 mm

Štandardný počet sediel a klaníc 2/4 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6

Hydraulické natáčanie ťažného 
zariadenia

± 33 ° ± 33 ° ± 33 ° ± 33 ° ± 33 ° ± 35 ° ± 35 ° ± 35 ° ± 35 °

Veľkosť kolies
400/60x15.5
11,5/80x15.3

400/60x15.5; 
500/55x17;
15,0/70x18

400/60x15.5; 
500/55x17;
15,0/70x18

400/60x15.5; 
500/55x17

400/60x15.5; 
500/55x17

400/60x15.5; 
400/55x22,5;
500/55x17;

550/45x22,5;
600/50x22,5

500/55x17; 
550/45x22.5; 
600/50x22.5

500/55x17; 
550/45x22.5; 
600/50x22.5

550/45x22.5; 
600/50x22.5 

- plátna 14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14

Sila pohonu: - - - 1,2 ton 1,2 ton - Príslušenstvo pohonu 1,8 ton 1,5-3,0 ton*

- tlak - - - 175 barov 175 barov - - 175 barov 175 barov

Max. jazdná rýchlosť 
pri aktivovanom pohone

- - - 5,0 km/h 5,0 km/h - - 1,9-4,9 km/h* 1,3-6,3 km/h*

Odporúčané hydraulické ruky KESLA 211 KESLA RAD 200 , 303 Hydraulické ruky KESLA, rad 200 a 300 (okrem 316)

Spoločnosť Kesla ponúka najširší sortiment vyvá-
žacích vozov s 15 modelmi s nosnosťou 8 – 12 ton 
netto. Vyvážacie vozy KESLA sú zárukou mimoriad-
nej prepravnej kapacity v akýchkoľvek podmienkach. 
Široká tandemová náprava, jednorámová konštruk-
cia a viaceré možnosti použiteľných pneumatík zais-
ťujú excelentné jazdné vlastnosti v náročnom teréne 
v letnom aj zimnom období. 

 Všetky vyvážacie vozy KESLA sú vybavené hyd-
raulickým natáčateľným ťažným zariadením, ktoré 
zlepšuje obratnosť a produktivitu. Okrem modelov 
bez pohonov, ponúka Kesla aj dvojkolesové a štvor-
kolesové vyvážacie vozy s hydraulickým medzikole-
sovým pohonom alebo motorovým kolesovým po-
honom. Modely vybavené mechanickým pohonom 
alebo pohonom kolies pomocou hydromotorov sú 
tiež súčasťou ponuky Kesla. Samozrejme, všetky vy-
vážacie vozy KESLA môžu byť vybavené brzdami.

Prepravná kapacita, 
obratnosť 
a pohon
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Vyvážacie vozy  •  82 • 92/L/HD/LHD • 102/H/HD/ND 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 82 92 92L 92HD 92LHD 102 102H 102HD 102ND

Max. zaťaženie 8 ton 9 ton 9 ton 9 ton 9 ton 10 ton 10 ton 10 ton 10 ton

Hmotnosť (vrátane prednej mriežky, 
ovládacieho ventilu a prídavného 

sedla)
1050 kg 1200 kg 1215 kg 1360 kg 1375 kg 1750 kg 2225 kg 2385 kg 2255-2640 kg

Celková dĺžka 5570 mm 5570 mm 6020 mm 5570 mm 6020 mm 6275 mm 6275 mm 6275 mm 6275 mm

Celková šírka 2080 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm 2210 - 2425 mm

Ložná plocha 1,7 m² 1,7 m² 1,7 m² 1,7 m² 1,7 m² 2,3 m² 2,3 m² 2,3 m² 2,3 m²

Dĺžka ložnej plochy 3450 mm 3455 mm 3905 mm 3455 mm 3905 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Svetlá výška 510 mm 530 - 590 mm 530 - 590 mm 530 - 590 mm 530 - 590 mm 550 mm 550-660 mm 550-660 mm 550-660 mm

Štandardný počet sediel a klaníc 2/4 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6

Hydraulické natáčanie ťažného 
zariadenia

± 33 ° ± 33 ° ± 33 ° ± 33 ° ± 33 ° ± 35 ° ± 35 ° ± 35 ° ± 35 °

Veľkosť kolies
400/60x15.5
11,5/80x15.3

400/60x15.5; 
500/55x17;
15,0/70x18

400/60x15.5; 
500/55x17;
15,0/70x18

400/60x15.5; 
500/55x17

400/60x15.5; 
500/55x17

400/60x15.5; 
400/55x22,5;
500/55x17;

550/45x22,5;
600/50x22,5

500/55x17; 
550/45x22.5; 
600/50x22.5

500/55x17; 
550/45x22.5; 
600/50x22.5

550/45x22.5; 
600/50x22.5 

- plátna 14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14 12-14

Sila pohonu: - - - 1,2 ton 1,2 ton - Príslušenstvo pohonu 1,8 ton 1,5-3,0 ton*

- tlak - - - 175 barov 175 barov - - 175 barov 175 barov

Max. jazdná rýchlosť 
pri aktivovanom pohone

- - - 5,0 km/h 5,0 km/h - - 1,9-4,9 km/h* 1,3-6,3 km/h*

Odporúčané hydraulické ruky KESLA 211 KESLA RAD 200 , 303 Hydraulické ruky KESLA, rad 200 a 300 (okrem 316)

* Výkon pohonu je závislý od použitého mechanizmu pohonu (2/4WD). Jazdné rýchlosti závisia od použitého mechanizmu pohonu a prietoku oleja.
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 VYVÁŽACIE VOZY  •  122H/HD/ND  •   12MD/MDH 

12-tonové vyvážacie vozy Kesla boli vyvinuté 
pre profesionálnych používateľov s traktormi 
vyššej výkonovej triedy. Produkty sa vyzna-
čujú mimoriadnymi charakteristikami z hľa-
diska terénnych možností. Produktový rad 
zahŕňa vyvážacie vozy s trakčnou silou do 
5  ton. V mimoriadne náročných podmien-
kach je možné terénne prejazdové vlastnosti 
vylepšiť reťazami a kolesovými pásmi. Deak-
tivácia pohonu umožňuje vyššie jazdné rých-
losti na spevnených cestách. Mechanický vy-
vážací voz 12MD/MDH je možné vybaviť hyd-
raulicky ovládanou prednou mriežkou, zám-
kom rámu proti bočnému náklonu a ťažným 
zariadením montovaným na zadnú nápravu 
traktora.

Vyvážacie vozy 
pre náročnú 
prevádzku



20 21

 VYVÁŽACIE VOZY  •  122H/HD/ND  •   12MD/MDH 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 122H 122HD 122ND 12MD 12MDH

Max. zaťaženie 12 ton 12 ton 12 ton 12 ton 12 ton

Hmotnosť (vrátane prednej mriežky, ovláda-
cieho ventilu a prídavného sedla)

2620 kg 2780 kg 2755/2845 kg 3220 kg 3700 kg

Celková dĺžka 6295 mm 6295 mm 6295 mm 6210 mm 6210 mm

Celková šírka 2500-2600 mm 2500-2600 mm 2500-2600 mm 2250 mm 2250 mm

Ložná plocha 3,2 m² 3,2 m² 3,2 m² 3,15 m² 3,15 m²

Dĺžka ložnej plochy 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4050 mm 4050 mm

Svetlá výška 610-660 mm 610-660 mm 610-660 mm 530-560 mm 530-560 mm

Štandardný počet sediel a klaníc 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8

Hydraulické natáčanie ťažného zariadenia ± 35 ° ± 35 ° ± 35 ° ± 40 ° ± 40 °

Veľkosť kolies
550/45x22.5;
600/50x22.5

550/45x22.5;
600/50x22.5

550/45x22.5;
600/50x22.5

400/55x22.5; 
550/45x22.5

400/55x22.5; 
550/45x22.5; 
600/50x22.5

- plátna 12-16 12-16 12-14 12-14 12-14

Výkon pohonu Príprava pre pohon 1,8 ton 1,5-3,0 ton* 5,3 ton 4,8 ton

- tlak - 175 barov 175 barov -
250 barov, hydrauli-
ka vyvážacieho vozu    

Max. jazdná rýchlosť 
pri aktivovanom pohone

- 1,9-4,9 km/h* 1,3-3,2 km/h* 10,0 km/h 5,0 km/h

Odporúčané hydraulické ruky Hydraulické ruky radu KESLA 300 a 500

* Výkon pohonu je závislý od použitého mechanizmu pohonu (2/4WD). Jazdné rýchlosti závisia od použitého mechanizmu pohonu a prietoku oleja.
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VYVÁŽACIE VOZY   •   PRÍSLUŠENSTVO A VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BRZDY
Vyvážacie vozy KESLA môžu 
byť vybavené širokým radom 
bŕzd, napríklad dvojkolesovými 
a štvrkolesovými hydraulickými 
alebo pneumatickými brzdami.

POHON
Možnosti výberu pohonu sú široké. Hyd-
raulický valcový medzikolesový pohon, 
hydraulický motorový pohon kolies, me-
chanický a hydrostaticko-mechanický po-
hon. Vyberte si pohon podľa konkrétnych 
potrieb. Vozy s motorovým pohonom ko-
lies alebo mechanickým, prípadne hyd-
rostaticko-mechanickým pohonom môžu 
byť tiež vybavené protisklzovými reťaza-
mi a kolesovými pásmi.

POHYBLIVÁ PODPERA 
PREDNEJ MRIEŽKY
V najvýkonnejších modeloch vyvážacích 
vozov (12MD/12MDH), sú vozy vybavené 
tiež hydraulicky ovládanou prednou 
mriežkou. Možnosť posunutia prednej 
mriežky umožňuje upraviť ťažisko vozu, čím 
zľahčuje obratnosť vozu. Pohyb prednej 
mriežky je 500 mm.

PODPERA PREDNEJ MRIEŽKY
Podpera prednej mriežky upevňuje 
predné nosníky a prednú mriežku na 
určenom mieste. Podpera prednej mriežky 
zatlačením upevňuje voľnú drevnú hmotu.

BOX NA NÁRADIE
Náradie potrebné na pracovisku 
môžete mať uložené v boxe na 
náradie, kde je vždy k dispozícii. Box je 
dostupný v dvoch verziách, s montážou 
na prednú mriežku a s montážou na 
rám A hydraulickej ruky.

POUŽITEĽNÉ PNEUMATIKY
Vyvážacie vozy KESLA je možné 
použiť s viacerými možnosťami 
pneumatík, ktorých výber zaisťuje 
vhodnosť do akejkoľvek prevádzky.

PREDĹŽENIE RÁMU
Predlžovací diel rámu umožňuje predĺžiť 
ložnú plochu o 500 až 1000 mm. Predlžovací 
diel je možné vybaviť sedlami a stĺpikmi. 
Predĺženie rámu je extrémne užitočné 
pri manipulácii s energetickým drevom, 
preprave dvoch dávok kratších kusov dreva 
alebo pri preprave veľmi dlhých kusov 
drevnej hmoty.

SÚPRAVA SVETIEL
Súprava svetiel zaisťuje osvetlenie na cestných 
komunikáciách. Svetlá je možné ľahko 
zatiahnuť pri pohybe súpravy mimo ciest. 
Vozy KESLA musia byť na ceste viditeľné.

VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK PRE POMA-
LY SA POHYBUJÚCE VOZIDLO
Výstražný trojuholník pre pomaly sa pohybu-
júce vozidlo kombinované so svetlami zvyšuje 
viditeľnosť a bezpečnosť na cestách.

ROZDEĽOVAČE NÁKLADU
Rozdeľovače nákladu uľahčujú 
rozdeľovanie ložnej plochy pri nakladaní 
rozličných druhov nákladu. Umožňuje 
zozbieranie viacerých druhov drevnej 
hmoty popri šmykľavej ceste.

PRÍDAVNÉ SEDLÁ
Prídavné sedlá a stĺpiky zvyšujú pevnosť 
ložnej plochy a uľahčujú prevoz uloženého 
nákladu. Prídavné sedlá je možné pripojiť 
k rámu podľa potreby.

Efektívna 
preprava s použitím 
vhodného 
príslušenstva

LOŽNÝ PRIESTOR +
Zväčšená ložná plocha uľahčuje prepravu 
hmoty v dávkach a tiež prepravu energe-
tického dreva. Prvok napríklad zväčšuje 
ložnú plochu vyvážacieho vozu radu 92 
o 0,5 m2. Vezmite na vedomie, že týmto 
prvkom sa zväčšuje plocha použiteľná na 
prepravu, nie celková nosnosť vozu.

BOX NA BIOMASU
Box na biomasu zmení vyvážací voz 
na voz, ktorý je vhodný na prepravu 
rôznych materiálov, napríklad konárov, 
energetického dreva alebo palivového 
dreva. Dostupný je tiež pre použitie so 
zväčšeným ložným priestorom.

DRŽIAK KLIEŠTÍ
Vyvážacie vozy KESLA z radu 102 
a 122 teraz môžete vybaviť prak-
tickým držiakom klieští.

VOZY A HYDRAULICKÉ RUKY KESLA JE TERAZ MOŽNÉ VYBAVIŤ PRÍDAVNOU 
HYDRAULIKOU. PODROBNÉ INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE VÁŠ PREDAJCA
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VYVÁŽACIE VOZY NA DREVNÚ HMOTU 82 92/L 92HD/LHD 102 102H 102HD 102ND 122H 122HD 122ND 12MD 12MDH

Hydraulický natáčateľný mechanizmus            

Podpora prednej mriežky medzi  
prednou mriežkou a prvým stĺpikom            

Použiteľné pneumatiky

400/60x15.5     - - - - - - - -

15,0/70x18 -  -  - - - - - - - -

500/55x17 -      - - - - - -

550/45x22.5 - - -         

600/50x22.5 - - -        - 

Možnosti pohonu

Valec HD - -  - o  - o  - - -

Pohon pomocou hydromotorov ND - - - - - -  - -  - -

Mechanický pohon - - - - - - - - - -  -

Hydrostaticko-mechanický pohon - - - - - - - - - - - 

Príslušenstvo

Sklápacie stabilizačné nohy - - - o o o o o o o o o

Montážny stĺpik pre hydraulickú ruku - - - - - - - - - - o o

Brzdy - o o o o o o o o o o o

Nadstavba pre biomasu o o o o o o o o o o o o

Predĺženie rámu - o* o* o o o o o o o o o

Ovládací ventil elektrického pohonu - - o - - o o - o o - 

Box pre náradie na prednú mriežku o o o o o o o o o o o o

Box pre náradie na rám A o o o - - - - - - - - -

Prídavné sedlá a stĺpiky/zdvojené stĺpiky o o o o o o o o o o o o

Zadné svetlá o o o o o o o o o o o o

Výstražný trojuholník pre pomaly sa 
pohybujúce vozidlo

o o o o o o o o o o o o

Rozdeľovač nákladu na stĺpik o o o o o o o o o o o o

hydraulicky ovládaná 
predná mriežka a sedlo

- - - - - - - - - - o o

Ťažné zariadenie montované na zadnú 
nápravu so zámkom rámu 

- - - - - - - - - - o -

Držiak klieští - - - o o o o o o o - -

Ložná plocha + - o o - o o o - - - - -

Farba vyvážacieho vozu o o o o o o o o o o o o

VYVÁŽACIE VOZY   •   PRÍSLUŠENSTVO A VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

 = Štandard    o  = Príslušenstvo     = Voliteľné príslušenstvo

VYVÁŽACIE VOZY KESLA - PRÍSLUŠENSTVO A VOLITEĽNÁ VÝBAVA

Hodnoty uvádzané výrobcom sú len informatívne. Spoločnosť Kesla si vyhradzuje právo na vykonanie zmien. Zobrazované hydraulické ruky a vozy môžu mať prvky voliteľného príslušenstva. Štandardná výbava a voliteľné prvky 
sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
*Platí len pre modely 92 a 92HD.



Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU, FINLAND
Tel. +358 207 862 841
Fax +358 13 610 0521

www.kesla.com KE
SL

A
 2

01
6/

3

THE MULTITALENT
IN FOREST TECHNOLOGY

Dovozca

VPP - verejno-prospešný podnik spol. s r. o.
95173 Jelenec 377, Slovensko
Tel. 037/ 631 34 80, Fax 037/ 631 34 88
vpp@vpp.sk, www.vpp.sk


