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MEILLER – úspěch a podniková kultura s tradicí
Mnichovský rodinný podnik F. X. MEILLER GmbH & Co KG se těší více než
160 letům mimořádné pověsti.
Díky vysoké technické vyspělosti a mimořádně dlouhodobé životnosti
řešení našich nástaveb je dnes značka MEILLER synonymem inovačních
výrobků a systémových řešení pro obory stavebnictví a likvidaci odpadů.

Závod Karlsruhe

Klíčovým bodem našich vztahů se zákazníky je důvěra – důvěra
v prvotřídní kvalitu našich výrobků a služeb.
Naše značka vám dává tento slib:
MEILLER vyvíjí, vyrábí, prodává a zajišťuje servis zařízení pro stavebnictví
a likvidaci odpadů, která zákazníkovi poskytují vynikající přidanou
hodnotu.
Se svým sídlem v Mnichově, devíti výrobními závody v Evropě a sítí více
než 400 prodejních a servisních partnerů po celém světě má MEILLER
výborné napojení na pracoviště zákazníků v oborech stavebnictví a
likvidace odpadů.

Závod Ulm

Závod Düsseldorf

Mateřský závod v Mnichově

Závod Waidhofen/Ybbs (A)

Závod Niepolomice (PL)
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Závod Slaný (CZ)

Závod Sakarya (TR)

MEILLER – kvalita a hospodárnost
Optimální jednoramenný nosič kontejnerů
Tato brožura obsahuje podrobné informace o našem výrobním programu jednoramenných nosičů kontejnerů.
Každý jednoramenný nosič kontejnerů MEILLER je zkonstruován tak, aby od prvního dne po celou dobu jeho
životnosti byla zaručena maximální produktivita a hospodárnost. Jednoramenný nosič kontejnerů MEILLER je
určen pro automobilové podvozky o hrubé hmotnosti 7,49 až 41 tun k rychlé a efektivní přepravě odvalovacích
kontejnerů. Náš jednoramenný nosič kontejnerů přesvědčuje svojí nízkou vlastní hmotností, vysokou pevností a
pružností konstrukčních dílů, jednoduchou manipulací jakož i dlouhodobou životností.
Použití vysoce kvalitních materiálů a využití nejmodernějších výrobních metod zaručuje našim zákazníkům
vysokou ložnou hmotnost a stabilitu při velmi dobré udržovatelnosti.
V úzké spolupráci s výrobci podvozků dosahujeme optimálního sladění podvozku a nástavby vozidel. Těsné styky
mezi společností MEILLER a výrobci nákladních automobilů umožňují zorganizovat rychlou odezvu na nové
požadavky trhu, což z nás činí kompetentního systémového dodavatele.
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Program jednoramenných nosičů kontejnerů
RK 6

RK 8/11

RK 14

Ložná hmotnost vč. kontejneru:.4.500 – 6.900 kg
(v závislosti na podvozku)

Ložná hmotnost vč. kontejneru:5.000 –11.000 kg
(v závislosti na podvozku)

Ložná hmotnost vč. kontejneru:.7.000 –11.000 kg
(v závislosti na podvozku)

Hmotnost přepravníku:......................790 – 795 kg

Hmotnost přepravníku:.............. 1.100 – 1.250 kg

Hmotnost přepravníku:.............. 1.675 – 2.080 kg

Technická data:

Vhodné podvozky:

7.5 – 9.5 t

do 19 t

9 – 18 t

Velikosti kontejnerů:

DIN 30 722

Typy výložníků:

Normálni výložník

Normálni výložník

RK 30.65 TSL
Přepravník
(AbRollKipper)
max. zdvihová
nosnost:
30 = 30 t
20 = 20 t
14 = 14 t
11 = 11 t
8 = 8t
6 = 6t
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max. délka kontejneru podle DIN 30 722:
(světlá vnitřní délka L1)
70 = 7,00 m
55 = 5,50 m
67 = 6,75 m
52 = 5,25 m
65 = 6,50 m
50 = 5,00 m
62 = 6,25 m
47 = 4,75 m
60 = 6,00 m
45 = 4,50 m
57 = 5,75 m

U RK 20.XX:
TS = hákový výložník, teleskopický a
			výkyvný
U RK 30.XX:
K = krátká verze
L = dlouhá verze
TS = hákový výložník, teleskopický a
			 výkyvný, krátká verze
TSL = hákový výložník, teleskopický a
			 výkyvný, dlouhá verze

RK 20

RK 30

Technická data:
Ložná hmotnost vč. kontejneru:.13.000 –16.000 kg
(v závislosti na podvozku)

Ložná hmotnost vč. kontejneru:.18.000 –27.000 kg
(v závislosti na podvozku)

Hmotnost přepravníku:.................... 2.195 – 2.750 kg

Hmotnost přepravníku:.................... 3.095 – 3.670 kg

Vhodné podvozky:

do 28 t

od 28 t

od 28 t

Velikosti kontejnerů:

DIN 30 722

Typy výložníků:

Normálni výložník

Teleskopický výložník

Proč?
Normální výložník

Teleskopický výložník

• když má být jednoduchý a robustní
• optimální při obvykle stejných velikostech kontejnerů

•
•
•
•

pro více variant kontejnerů
při zúžených výškových poměrech
když má být kontejner usazen naplocho
když má být kontejner přeložen na železniční vagón (kombinovaná
přeprava odvalovacích kontejnerů – ACTS)
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Jednoramenné nosiče kontejnerů obecně
Zajištění nákladu podle DIN 30722

X

Kontejner je pro přepravu na podvozku obvykle zajištěn mechanickým zámkem podle
DIN 30 722. Jsou-li kontejnery vybaveny odpovídajícími závěrnými prvky („blokovací
okénka“), bude kontejner při posunu dopředu automaticky zadržován „zajišťovacími
trny“, umístěnými na nosiči kontejnerů. Tento druh blokování má tři důležité funkce:
1. Kontejner je pro přepravu zajištěn na vozidle.
2. Spojením kontejneru se zadním „sklápěcím rámem“ (nebo též „ kyvným ramenem“)
se zajišťuje sklápěcí pohyb.
3. Podle DIN 30722 je blokovací rozměr „X” zvolen tak, aby vzdálenost teoretického
těžiště kontejneru k blokovacímu okénku byla vždy konstantní, a to 360 mm. Díky
tomu je kontejner (ať už dlouhý nebo krátký) zablokován vždy ve stejné poloze
těžiště na vozidle.

Dodržení zákonných ustanovení

max. 1000

výsuvný díl

cca.
360
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Při dimenzování jednoramenných nosičů kontejnerů dbáme na to, aby
byla dodržena zákonná ustanovení:
1. Přesah kontejneru nad ochranou proti podjetí podle směrnice
70/221/EHS:
Přesah kontejneru nesmí po zavedení zkušebního zatížení činit více
než 400 mm. Bude-li zjištěna deformace ochrany proti podjetí po
zavedení zkušebního zatížení (do cca 40 mm) a normálně obvyklý
maximální přesah kontejneru nad koncem rámu vozidla cca 990 mm,
musí být ochrana proti podjetí umístěna min. 630 mm za koncem
rámu vozidla. Jelikož však ochrana proti podjetí v této poloze by při
vyklápění a vytahování nebo usazování překážela, je třeba použít
přestavitelnou ochranu proti podjetí, která se při vyklápění a vytahování nebo usazování kontejneru zasouvá.
2. Přesah kontejneru nad světly vozidla podle § 53 odst. 5 vyhlášky o
provozu vozidel na pozemních komunikacích:
Přesah kontejneru nad osvětlením nesmí činit více než 1000 mm.
Z tohoto důvodu jsou naše jednoramenné nosiče kontejnerů dimenzovány tak, aby vždy nejdelší přepravovaný kontejner přečníval podle DIN 30722 cca 980-990 mm přes konec rámu vozidla. Je-li zadní
hrana osvětlení jako obvykle vyrovnána s rámem vozidla do jedné
linie, pak je předpis dodržen.

Automatika počtu otáček

Otáčky motoru
n [1/min]

Patentovaná (DE 199 28 249 B4), sériově vyráběná automatika
počtu otáček zvedá otáčky motoru pouze tehdy, když jsou potřebná skutečně velká množství čerpaného oleje: při překlápění. Za všech jiných provozních stavů stačí jen lehce zrychlený
volnoběh, což nakonec také snižuje náklady a šetří životní prostředí.

Zvýšená spotřeba paliva
Zvýšená hlučnost
Zvýšené vylučování škodlivin

Zakloňte
Pokles

Vysunutí
Vyklápění

Vzpěru nápravy
zasuňte

Průběh otáček bez
automatiky počtu
otáček u přepravníku .......................
Hydr. blokování
zablokujte

Ochranu proti podjetí
vysuňte

Zakloňte
Uchopte kontejner

Najeďte na kontejner
a zaklapněte hák

zasuňte

Vzpěru nápravy
vysuňte

hydr. blokování
odblokujte

Zvýšené
volnoběžné
otáčky

Proveďte vyklonění ke
kontejneru

Pracovní
otáčky

Pracovní cyklus t [s]

Zapnutí
vedlejšího pohonu

Vypnutí
vedlejšího pohonu

Rychloběh podle zátěže
(Série u RK 20.XX, RK 20.XX TS, RK 30.XX, RK 30.XX TS)

bez rychloběhu

Provedení

s rychloběhem

Porovnání provozních dob
(Hodnoty pro RK 20.65 s čerpadlem typu 276/101,
Převodový poměr vedlejšího pohonu i = 1,09 a otáčky motoru n = 1080 ot./min.)

se
zátěží
bez
zátěží

25

33

16

33

se
zátěží

43

33

bez
zátěží

43

33

Čas [s] 0

10

20

30
Vysouvání

40

50

60

70

80

Rychloběh podle zatížení pro vysunutí vychylovacího válce se při maximálním vykývnutí ovládací páky s ohledem na stav
zatížení automaticky aktivuje.
Zatímco u prázdných kontejnerů běží
rychloběh v průběhu celého zdvihu, u naložených kontejnerů se rychloběh zapíná
pouze v určité nekritické fázi v závislosti na
hmotnosti kontejneru.
Tím se šetří hydraulika a ocelová konstrukce a zároveň umožňuje vysoká pracovní
rychlost.

Zasouvání
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Jednoramenný nosič kontejnerů
Vybavení

Ochrana proti podjetí vysunuta

Ochrana proti podjetí zasunuta

Ochrana proti podjetí sklopná

Ochrana proti podjetí tuhá

Ochrana proti podjetí mechanická

Osvětlení v ochraně proti podjetí
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Hydraulika přívěsu

Multifunkční deska

Blokování výložníku

Vnitřní blokování

Kombinované blokování vnitřní / vnější

Blokovací trn
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Jednoramenný nosič kontejnerů
Vybavení

Přípojky pro jeřáb

Blokování jeřábu

Drátěná bedna

Drátěná bedna nad nádrží

Držák pro žebřík

Držák pro lopatu a koště
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Skříňka na nářadí

Alumin. blatník

Nástavba pro nádrž na olej a boční ochranné zařízení

Vzpěra válečku

Vzpěra nápravy
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Jednoramenný nosič kontejnerů
Vybavení

Přídavná dosedací plocha pro krátké kontejnery

Jednoramenný nosič kontejnerů s nástavbou pro boční vyklápění
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Ovládání v kabině řidiče

Jednoramenný nosič kontejnerů
Nástavby pro jeřáb

Jeřáb na vozidle

Jeřáb na kontejneru
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Jednoramenný nosič kontejnerů MEILLER

Přepravní přívěs na kontejnery
Vhodný pro přepravu odvalovacích kontejnerů
podle DIN 30 722
Charakteristické vlastnosti:

AA volitelně listové pružiny nebo pneumatické odpružení
AA povrch volitelně lakovaný nebo pozinkovaný v ohni
AA Celková hmotnost 18 t
AA s osvědčením bezpečného zajištění nákladu
Vozidla vyobrazená v tomto prospektu mohou být opatřena zvláštním vybavením za příplatek. Veškeré údaje o vybavení a technické údaje se zakládají na
charakteristikách německého trhu a odpovídají poznatkům známým v době odevzdání do tisku. O odchylkách platných v dané zemi Vás budeme rádi informovat.
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Jednoramenný nosič kontejnerů MEILLER
Příslušenství

MEILLER i.s.a.r.-control

Krokovací tlačítka k ovládání pomocných funkcí
Vestavná zahloubená tlačítka umožňují
nesklouzávající obsluhu
Podsvícení ovládacích prvků s řízením jasu
pro bezpečnou obsluhu i za temna
Tlačítka pro volbu pomocných funkcí

Pouzdro bez
vyčnívajících
součástí
s integrovanou
anténou

Tlačítka pro volbu hlavních
funkcí
Tlačítka pro volbu speciálních
funkcí

Ruční kolečko pro proporcionální
ovládání hlavních funkcí,
např. vyklápění, odvalování atd.

2-barevné diody LED pro
indikaci stavu baterie

Nárazu odolné pouzdro,
obemykající pryžový lem
pro nasazení v těžkých podmínkách

Nouzové
zastavení

Přihrádka na baterie

Pojistka proti ztrátě:
např.: pásek na klíče

Akční r
ád

ius cca 15 m

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
		
I
I

optimální, variabilní uspořádání v kabině
nezávislá poloha obsluhy
bezpečný výhled do pracovního prostoru
robustní pro provoz na stavbách
jeden ovládací panel pro všechny funkce
dlouhodobá životnost baterie
obsluha jednou rukou na držáku v kabině řidiče
obsluha jednou rukou, též s rukavicemi
vhodné pro ovládání levou i pravou rukou
přesně a logicky uspořádané ovládací prvky
celosvětově platné povolení kmitočtového pásma
bezpečné, spolehlivé digitální vysílání
(dynamická volba rádiového kanálu)
provozní teplota od -40 °C do +80 °C
nízká hmotnost ovládací jednotky (cca 340 g)
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Mezinárodní společnost v pohybu
Výrobky společnosti MEILLER jsou uznávány v celosvětovém měřítku. Naše četná firemní sídla jsou výrazem tohoto nároku.
Všude tam, kde vyvíjejí činnost výrobci užitkových vozidel, dbáme i na prostorovou blízkost a rychlou podporu. Po celé
Evropě jsou přitom pracoviště MEILLER doplněna autorizovanými dovozci a smluvními partnery.
Náš závazek se odráží nejenom v našich prvotřídních výrobcích, nýbrž také v zákaznickém servisu společnosti MEILLER,
který přesahuje oborové hranice.V případě potřeby servisu je připravena mobilní podniková služba zákazníkům spolu
s více než 400 servisních středisek, aby se Vám dostalo rychlé a kvalifikované pomoci.
Potřeby a požadavky našich zákazníků byly
vždy určujícím faktorem naší firemní politiky.

Technické změny a omyly vyhrazeny. Na obrázcích může být zvláštní vybavení.

1342_Cs-731-0917

Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER
se nachází docela nedaleko od Vás.

