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Jednoramenné nosiče kontejnerů RS a RL
Inovativní a efektivní v každém detailu

Přeprava pojízdných kontejnerů tak hospodárná jako nikdy!

Jednoramenné nosiče kontejnerů MEILLER jsou dimenzovány pro

Program jednoramenných nosičů kontejnerů MEILLER přesvědčí

maximální produktivitu – od prvního dne a po celou dobu život-

inovativními řešeními pro efektivní nasazení.

nosti. MEILLER představuje maximální kvalitu výrobků a zachování
jejich hodnoty.

Program výrobků pro každé použití

Typ RL18:

Typ RS21:

Typ RS26:

Na aplikace orientované na uži-

Inovativní balík plný síly

Měřítko pro těžké nasazení

Jednoramenný nosič kontejnerů RL18

Jednoramenný nosič kontejnerů RS21

Jednoramenný nosič kontejnerů RS26

Použití:

Použití:

Použití:

Typ RL18 je koncipován na velké objemy

Typ RS21 je koncipován na těžké nasazení v

Typ RS26 je koncipován na těžké nasazení

při optimalizovaném užitečném zatížení.

oblasti likvidace odpadů a stavebnictví.

a ještě větší zatížení přednostně ve

tečné zatížení a objem

stavebnictví.

TECHNICKÉ PARAMETRY RL18

TECHNICKÉ PARAMETRY RS21

TECHNICKÉ PARAMETRY RS26

Jmenovité zatížení

18 t

Jmenovité zatížení

21 t

Jmenovité zatížení

26 t

Hmotnost

2 090 kg

Hmotnost

2 190 kg

Hmotnost

2 295 kg

Konstrukční výška

190 mm

Konstrukční výška (T/TS)

230 mm

Konstrukční výška (T/TS)

245 mm

Konstrukční výška (TSH)

255 mm

Konstrukční výška (TSH)

270 mm
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Vaše investice – bezpečně a
prakticky
Jednoramenné nosiče kontejnerů MEILLER
se osvědčily ve stavebnictví a odpadovém
hospodářství. Jsou dimenzovány pro dlouhodobé nasazení nenáročné na údržbu.

MEILLER, kompetentní
systémový dodavatel
Jednoramenné nosiče kontejnerů
MEILLER jsou vhodné na všechny podvozky všech výrobců vozidel.

Díky našim vysokým nárokům na kvalitu

Úzce spolupracujeme s výrobci

bude vaše investice bezpečná po celou

nákladních automobilů a optimálně

dobu životnosti.

přizpůsobujeme nástavby MEILLER
podvozkům vozidel. Jejich provedení

LE
EIL R
M

je neutrální vzhledem k vozidlům.Tak
můžeme váš individuální výrobek

N OV É

rychle a bezproblémově přizpůsobit
příslušným výrobcům.
Úzká spolupráce a výměna informací s

N o v i nka

výrobci vozidel navíc umožňují rychle
reagovat na nové požadavky trhu.

Lehké. Rychlé. Výkonné.
Nový jednoramenný nosič kontejnerů RS26.
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Jednoramenný nosič kontejnerů –
konstrukční řada RS
Naše balíky plné síly na těžká břemena

Nové jednoramenné nosiče kontejnerů
MEILLER konstrukční řady RS přesvědčí
inovativním řešením a funkčním designem.
Jsou dimenzovány na každodenní a
náročné použití. Jednoramenné nosiče
kontejnerů MEILLER jsou dimenzovány pro
maximální produktivitu a úspornost – od
prvního dne a po celou dobu životnosti.
MEILLER představuje maximální kvalitu
výrobků a zachování jejich hodnoty. Své
pojízdné kontejnery přepravíte rychle a
bezpečně. Manipulace a obsluha je přitom
jednoduchá a osvědčená v praxi.

Inovace pro maximální spolehlivost
rychleji

nižší

Společnost MEILLER svým novým jedno-

MEILLER snižuje konstrukční výšku

ramenným nosičem kontejnerů RS v urči-

konstrukční řady RS. Profitujte z většího

tých pracovních operacích zdvojnásobí

objemu a současně větší stability a bez-

pracovní rychlost. Při každém pracovním

pečnosti při jízdě díky nízkému těžišti.

cyklu ušetříte cenný čas.

Získáte více prostoru u malých průjezdných výšek.

snáze
MEILLER redukuje ve srovnání s předchůdci hmotnost provedení RS21 o
200 kg a u provedení RS26 o 710 kg. Tím
při každé jízdě získáte více užitečného
zatížení.

Vaše výhody

EILLER
M

■■ Zvyšující se síla zdvihu s
vysokými rezervami
■■ Rám odolný proti zkroucení

■■ Montáž rámu a dodatečných
dílů bez svařování zlepší
ochranu proti korozi
■■ Nový efektivní balíček s
nejlepšími špičkovými
hodnotami v pracovní rychlosti

Vyrobeno pro náročné použití ve
stavebnictví a likvidaci odpadů:
Jednoramenný nosič kontejnerů
MEILLER RS21.
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RS21.70
Jednoramenné
nosiče
kontejnerů

max. jmenovité
zatížení 21 t

max. délka kontejneru podle normy
DIN 30 722:
(světlá vnitřní délka) 70 = 7,00 m

Technické parametry

RS21

RS26

Jmenovité zatížení

do 21 t od úrovně
vozovky

do 26 t od úrovně vozovky

pro podvozky nákladních vozidel

se třemi nápravami a
do přípustné celkové hmotnosti 28 t

se třemi nebo čtyřmi nápravami
a od přípustné celkové hmotnosti 28 t

pro kontejner/zásobník

DIN 30 722

Varianty výrobku

RS21.52 až RS21.75,
na délky kontejnerů v rozmezí. 5,25 m až
7,50 m

RS26.55-K až RS26.75-K pro třínápravové provedení,
RS26.50-L až RS26.70-L pro čtyřnápravové provedení,
na délky kontejnerů od 5,00 m do 7,50 m

Typ výložníku

Normální výložník (T)

Normální výložník (T)

Teleskopický
výložník (TS/TSH)

Varianty výrobku RS21

Teleskopický výložník
(TS/TSH)

Varianty výrobku RS26

MAX. DÉLKA MIN. DÉLKA
KONTEJKONTEJNERU [MM] NERU [MM]

UPROSTŘED
HÁK – UPROSTŘED
KOTOUČ [MM]

MAX. DÉLKA MIN. DÉLKA
KONTEJKONTEJNERU [MM] NERU [MM]

UPROSTŘED
HÁK – UPROSTŘED
KOTOUČ [MM]

RS21.52

5250

4000

4635

RS26.50-L

5000

4250

4885

RS21.55

5500

4000

4760

RS26.52-L

5250

4500

4885

RS21.57

5750

4250

5010

RS26.55-K/L 5500

4000 / 4750

4975 / 5135

RS21.60

6000

4500

5135

RS26.57-K/L 5750

4250 / 5000

5010 / 5385

RS21.62

6250

4750

5385

RS26.60-K/L 6000

4500 / 5250

5135 / 5635

RS21.65

6500

5000

5635

RS26.62-K/L 6250

4750 / 5500

5385 / 5885

RS21.67

6750

5250

5885

RS26.65-K/L 6500

5000 / 5750

5635 / 6135

RS21.70

7000

5500

6135

RS26.67-K/L 6750

5250 / 6000

4885 / 6385

RS21.72

7250

5750

6385

RS26.70-K/L 7000

5500 / 6250

6135 / 6635

RS21.75

7500

6000

6635

RS26.72-K

7250

5750

6385

RS26.75-K

7500

6000

6385
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Jednoramenný nosič kontejnerů –
konstrukční řada RL
Pro aplikace zaměřené na užitečné zatížení a objem

Jednoramenný nosič kontejnerů MEILLER
RL18 přesvědčí optimalizovaným pomě-

Inovace pro vysokou efektivitu

rem užitečného zatížení při velmi nízké
konstrukční výšce. Je koncipován pro
přepravu velkých objemů při nízké vlastní
hmotnosti. Jednoramenné nosiče kontejnerů MEILLER jsou dimenzovány pro
maximální produktivitu a úspornost – od
prvního dne a po celou dobu životnosti.
MEILLER představuje maximální kvalitu
výrobků a zachování jejich hodnoty.
Rychle a bezpečně přepravíte pojízdné
kontejnery. Manipulace a obsluha jsou
přitom jednoduché a praktické – pro hospodárný a komfortní provoz.

Ještě lehčí

Ještě nižší

Společnost MEILLER snižuje hmotnost

MEILLER snižuje konstrukční výšku

RL18 u základního zařízení ještě o dal-

jednoramenného nosiče kontejnerů

ších 100 kg v porovnání s provedením

RL18 o dalších 40 mm v porovnání s

RS21. Tím při každé jízdě získáte více

provedením RS21. Tak má RL18 velmi

užitečného zatížení.

nízkou konstrukční výšku 190 mm.
Profitujte z většího objemu a současně větší stability a bezpečnosti
při jízdě díky nízkému těžišti. Získáte
ještě větší prostor u malých průjezdných výšek.

Vyrobeno pro náročné použití ve stavebnictví a likvidaci
odpadů: Jednoramenný nosič kontejnerů MEILLER RL18.

Vaše výhody
■■ Trvanlivý a robustní
■■ Maximální bezpečnost
při obsluze
■■ Vysoká pracovní rychlost
díky efektivnímu balíčku
■■ Bezpečnostní balíček pro
nejlepší zajištění nákladu
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RL18.70
Jednoramenné nosiče
kontejnerů

max. jmenovité
zatížení 18 t

max. délka kontejneru podle normy DIN 30 722:
(světlá vnitřní délka) 70 = 7,00 m

Určeno pro praxi!
S jednoramenným nosičem kontejnerů
MEILLER RL18 efektivně a bezpečně
přepravíte výměnné systémy kontejnerů.
Osvědčují se ve stavebnictví a při likvidací

Technické parametry RL18
Jmenovité zatížení

do 18 t od úrovně vozovky

pro podvozky nákladních
vozidel

se třemi nápravami a do
přípustné
celkové hmotnosti 28 t

pro kontejner/zásobník

DIN 30 722

Varianty výrobku

RL18.55 až RL18.70,
na délky kontejnerů v rozmezí 5,50 m až 7,00 m

Typ výložníku

Normální výložník

odpadů a jsou určeny pro těžké podmínky
v praxi.
■■ Rám odolný proti zkroucení díky
inovativnímu a jedinečnému
rámovému profilu
■■ Montáž rámu a dodatečných dílů bez
svařování zlepší ochranu proti korozi
■■ Nový efektivní balíček s
nejlepšími špičkovými hodnotami
v pracovní rychlosti

Varianty výrobku RL18
MAX. DÉLKA
KONTEJNERU
[MM]

MIN. DÉLKA
KONTEJNERU
[MM]

UPROSTŘED HÁK
– UPROSTŘED
KOTOUČ [MM]

RL18.55

5500

4000

4825

RL18.57

5750

4250

5075

RL18.60

6000

4500

5200

RL18.62

6250

4750

5450

RL18.65

6500

5000

5700

RL18.67

6750

5250

5950

RL18.70

7000

5500

6200
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Praktické vlastnosti
Praktická řešení pro každodenní provoz za tvrdých podmínek

Rychlejší ...
Originální hydraulický systém MEILLER
zajistí velmi rychlé pracovní cykly. Jsou
jednoznačně efektivnější:
■■ Při sklápění a pojezdu zrychlí ventil
pro zrychlený chod v závislosti na
zatížení vysunutí kyvných válců.
■■ Při spouštění a zvedání kontejneru
zajistí systém pro rychlý chod v
závislosti na zatížení dvojnásobnou
rychlost zasunutí v porovnání
s předchozím modelem.

Téměř nedostižný: Nový jednoramenný nosič kontejnerů se spustí s efektivním balíčkem dvakrát tak rychleji než jeho
předchůdce.

Efektivní balíček
Efektivní balíček obsahuje systémy pro
zrychlený chod, rychlý chod, programovatelné ovládání pro provádění funkcí v
daném pořadí a tlumení koncových poloh.

Hydraulický systém MEILLER je koncipován speciálně pro změny ve stavebnictví a v likvidaci odpadů.

Ochrana proti podjetí a
bočnímu najetí
S ochranou proti podjetí MEILLER
dodržíte zákonné předpisy.
■■ Vytahovací ochrana proti podjetí,
hydraulická nebo mechanická
■■ Sklopná ochrana proti podjetí pro
provoz finišeru asfaltové povrchové
vrstvy (potřebné povolení výjimky)
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Ochrana proti podjetí vždy na správném místě: Při
sklápění a pojezdu zasunutá, při jízdě vysunutá.

… nižší …

… lehčí.

Zajistěte větší bezpečnost při jízdě a

Přepravujte větší užitečnou hmotnost díky

větší stabilitu u nízko položeného těžiště

snížené vlastní hmotnosti nových jedno-

nových řad jednoramenných nosičů kon-

ramenných nosičů kontejnerů. Současně

tejnerů RS a RL. Snížená konstrukční výška

každý den ušetříte palivo.

Zajištění kontejnerů
U jednoramenných nosičů kontejnerů
MEILLER se můžete spolehnout na
spolehlivé a odborné zajištění kontejnerů. MEILLER vám vždy nabídne

zajistí větší prostor k otáčení a sklápění v

vhodné zajištění kontejneru:

podzemních garážích nebo na zastřešených místech.

■■ Hydraulické zajištění
■■ Zajišťovací trny, pevné

EILLER
M

nebo šroubované
■■ Uzamčení pro jeřábový kontejner

Více prostoru u zastřešení díky nižší nástavbě
jednoramenného nosiče kontejnerů.
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Bezpečnostní balíček
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Bezpečnostní balíček obsahuje
hydraulické vnitřní zajištění, hydraulickou ochranu proti podjetí a systém
programovatelného ovládání pro
provádění funkcí v daném pořadí.

Vaše výhody
■■ Vysoká pracovní rychlost
díky efektivnímu balíčku
■■ Více užitečné hmotnosti díky
snížení vlastní hmotnosti
■■ Nejlepší zajištění stability
a bezpečnosti při jízdě
díky nízkému těžišti
■■ Bezpečnostní balíček pro
nejlepší zajištění nákladu
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Dodatečné díly a příslušenství
Možnost individuálního rozšíření – pro každého vhodné vozidlo

Optimalizujte svůj jednoramenný nosič
kontejnerů MEILLER pro daný účel použití.

Komfortní a bezpečná obsluha

S naším příslušenstvím bude váš pra-

Svůj jednoramenný nosič kontejnerů

S předprogramovanými průběhy pro-

covní den zvlášť bezpečný a praktický.

MEILLER můžete řídit bez námahy a

gramovatelného ovládání pro prová-

Program sahá od osvětlovacích zařízení

bezpečně. Všechny ovládací funkce jsou

dění funkcí v daném pořadí je obsluha

přes možnosti ukládání až ke kamerovým

logicky uspořádány, intuitivní a jedno-

dokonce ještě jednodušší. Přitom

systémům.

duché. S dálkovým ovládáním MEILLER

můžete kdykoli zasáhnout: Uvolněním

i.s.a.r.-control máte plnou kontrolu: Stroj

ručního kolečka nebo stisknutím přísluš-

obsluhujte z bezpečné vzdálenosti a na

ného tlačítka se šipkou máte všechno

místě, které vám nabízí nejlepší výhled.

pod kontrolou.

Vysunutí opěry nápravy, odblokování

Otočení výložníku zpět, vysunutí kon-

zajištění kontejneru, zasunutí

tejneru, vysunutí pojistky kontejneru,

kontejneru a vykývnutí výložníku,

zasunutí nápravových podpěr

zasunutí ochrany proti podjetí
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pro prax
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2. Zvednutí kontejneru a příprava k jízdě:

ŠENST
LU

VÍ

1. Pojezd kontejneru:

PŘÍ
S

K dispozici jsou dva různé průběhy programu:

Mnoho místa pro pracovní
přístroje nebo nástroje:

S dalším praktickým
příslušenstvím si usnadníte
práci během pracovního dne:

■■ Postranní bedna na nářadí z

■■ Kamerové systémy

ušlechtilé oceli nebo plastu

■■ Hliníkové nebo plastové blatníky

■■ Postranní výsuvné boxy

■■ Hliníkový příložný žebřík

na ochrannou síť
Optimální využití prostoru:
boxy na ochrannou síť mezi nápravami.

■■ Držák na koště a lopatu
■■ Štítky, značky, hasicí přístroj, podkládací
klíny, držák náhradního kola

Osvětlení s technikou LED
Profitujte z větší dopravní bezpečnosti
a lepšího výhledu s osvětlením s technikou LED MEILLER. Zde je výrazný design
kombinován s dlouhou životností a
vysokou efektivitou. Kromě toho ušetříte
čas a náklady, protože již nedojde téměř k
žádnému výpadku osvětlení.

Větší dopravní bezpečnost a lepší výhled s osvětlením s technikou LED MEILLER.

Osvětlení MEILLER:
■■ LED pracovní reflektory
■■ Otáčivá světla LED
■■ Boční obrysová světla MEILLER

Zvláštní aplikace pro vaši
individuální úlohu
Přizpůsobíme váš jednoramenný
Ovládejte procesy vždy
rychle a bezpečně s praktickým bezdrátovým dálkovým ovládáním i.s.a.r.-control.

nosič kontejnerů specifickému použití.
Ať už provoz jeřábu, přívěsu, postranní
sklápěcí zařízení, hydraulické zařízení
podvalníku, dvouramenný nosič
kontejnerů na nakládacím rámu nebo
mnoho dalších možností hydraulických přídavných spotřebičů – uděláme všechno možné.
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MEILLER ve vaší blízkosti
Kompletní servis z jedné ruky

Prezentace po celém světě
MEILLER pracoviště / prodejní kanceláře

Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER
se nachází nedaleko od vás. Pomocí online
hledání najděte váš nejbližší servis na adrese
meiller.com/service

1613_Cs-731-0319
Technické změny a omyly vyhrazeny.
Na obrázcích může být zvláštní vybavení.

Servisní dílny

