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MEILLER - Sukces i kultura firmowa z tradycją
Monachijska firma rodzinna F. X. MEILLER GmbH & Co. KG cieszy się od
ponad 160 lat wysoką renomą.
Dzięki dużemu zaawansowaniu technicznemu oraz nadzwyczajnej
żywotności naszych rozwiązań konstrukcyjnych marka MEILLER stała się
dzisiaj synonimem innowacyjnych produktów i rozwiązań systemowych
w branży budowlanej i gospodarce odpadami.
Zakład Karlsruhe

Podstawą naszych relacji z klientami jest wzajemne zaufanie do naszych
znakomitych produktów i usług.
MEILLER kompleksowo: projektuje, produkuje, sprzedaje i konserwuje
produkty dla budownictwa i gospodarki odpadami, które zapewniają
klientom znakomitą wartość użytkową.
Posiadając centralę w Monachium, dziewięć zakładów produkcyjnych
w Europie oraz sieć ponad 400 partnerów sprzedaży i serwisowych na
całym świecie, MEILLER klientom z branży budowlanej i gospodarki
odpadami oferuje wysoką dostępność i łatwość współpracy.

Zakład Ulm

Zakład Düsseldorf

Centrala w Monachium

Zakład Waidhofen/Ybbs (A)

Zakład Niepolomice (PL)
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Zakład Slaný (CZ)

Zakład Sakarya (TR)

MEILLER - Jakość i efektywność
Optymalne urządzenie hakowe
Niniejsza broszura zawiera szczegółowe informacje o naszym programie urządzeń hakowych. Każde urządzenie
hakowe firmy MEILLER jest tak skonstruowane, aby od pierwszego dnia przez cały okres użytkowania
gwarantowało maksymalną wydajność i efektywność. Urządzenia hakowe firmy MEILLER są przeznaczone do
podwozi samochodów ciężarowych od 7,5 do 41 ton masy całkowitej, żeby szybko i wydajnie transportować
ładunki. Nasze urządzenie hakowe charakteryzuje się małą masą własną, dużą odpornością i elastycznością
podzespołów, prostotą obsługi, niezawodnością oraz długą żywotnością.
Zastosowanie wysokojakościowych materiałów oraz wykorzystanie najnowocześniejszych procesów
produkcyjnych gwarantuje naszym klientom dużą ładowność i stabilność przy bardzo dobrych parametrach
użytkowych, pozwalając zachować wysoką wartość urządzenia.
Dzięki ścisłej współpracy z producentami podwozi osiągamy optymalne dostosowanie podwozia i nadwozia.
Ścisła wymiana informacji między MEILLER a producentami samochodów ciężarowych umożliwia krótkie czasy
reakcji odnośnie nowych wymogów rynkowych i wyróżnia nas jako kompetentnego dostawcę systemowego.
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Program urządzeń hakowych
RK 6

RK 8/11

RK 14

Dane techniczne:
Ładowność włącznie ze skrzyniąr:.4.500 – 6.900 kg Ładowność włącznie ze skrzyniąr:.5.000 –11.000 kg Ładowność włącznie ze skrzyniąr:.7.000 –11.000 kg
(zależnie od podwozia)
(zależnie od podwozia)
(zależnie od podwozia)
Masa RK:...................................................790 – 795 kg

Masa RK:........................................... 1.100 – 1.250 kg

Masa RK:........................................... 1.675 – 2.080 kg

Odpowiednie podwozia:

7.5 – 9.5 t

do 19 t

9 – 18 t

Wielkości kontenerów:

DIN 30 722

Typy wysięgników:

Wysięgnik normalny

RK 30.65 TSL
Urządzenie hakowe
Maks. ładowność:
30 = 30 t
20 = 20 t
14 = 14 t
11 = 11 t
8 = 8t
6 = 6t
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Maks. długość kontenera wg DIN 30
722: (długość wewn. w świetle 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

Przy RK 20.XX:
TS = Wysięgnik hakowy
			 teleskopowy i wychylny
Przy RK 30.XX:
K = Wersja krótka
L = Wersja długa
TSK = Wysięgnik hakowy teleskopowy
i wychylny, wersja krótka
TSL = Wysięgnik hakowy teleskopowy
			 i wychylny, wersja długa

RK 20

RK 30

Ładowność włącznie ze skrzyniąr:........................................ 13.000 –16.000 kg
(zależnie od podwozia)

Ładowność włącznie ze skrzyniąr:........................................ 18.000 –27.000 kg
(zależnie od podwozia)

Masa RK:............................................................................................. 2.195 – 2.750 kg

Masa RK:............................................................................................. 3.095 – 3.670 kg

Dane techniczne:

Odpowiednie podwozia:

do 28 t

od 28 t

od 28 t

Wielkości kontenerów:

DIN 30 722

Typy wysięgników:

Wysięgnik normalny

Wysięgnik teleskopowy

Dlaczego?
Wysięgnik normalny

Wysięgnik teleskopowy

• jeżeli ma być prosty i trwały
• optymalny przy często takich samych wielkościach kontenerów

•
•
•
•

dla większej ilości różnych kontenerów
jeżeli jest ograniczona wysokość
eżeli kontener ma być wciągany płasko
jeżeli kontener ma być przeniesiony na wagon kolejowy (ACTS)
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Informacje ogólne o urządzeniu hakowym
Zabezpieczenie ładunku wg DIN 30722

X

Kontener jest zazwyczaj zabezpieczany blokadą mechaniczną wg DIN 30722 do
transportu na podwoziu. Jeżeli kontenery są wyposażone w odpowiednie elementy
ryglujące („okienko ryglujące”), to przy przesuwaniu kontenera do przodu kontener jest
automatycznie zabezpieczany przez umieszczone na urządzeniu hakowym „trzpienie
blokujące”. Ten rodzaj ryglowania spełnia trzy ważne funkcje:
1. Kontener jest zabezpieczany na pojeździe do transportu.
2. Przez połączenie kontenera z tylną „ramą odchylną” (zwaną też „wahaczem
uchylnym”) zapewnia się przechylanie/wywrot kontenera.
3. Wg DIN 30722 wielkość blokady „X” dobiera się tak, aby odstęp teoretycznego środka
ciężkości od okienka blokowania pozostawał zawsze stały i wynosił 360 mm. Dzięki
temu kontener (nieważne czy długi, czy krótki) jest zawsze blokowany na podwoziu
w tym samym położeniu środka ciężkości.

Przestrzeganie przepisów ustawowych

max. 1000

wyciągany

ok.
360
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Przy projektowaniu urządzenia hakowego zwraca się uwagę, aby były
spełnione wszystkie zalecenia ustawowe:
1. Wystawanie kontenera poza tylny zderzak wg dyrektywy 70/221/
EWG:
Wystawanie kontenera w położeniu transportowym nie może
wynosić więcej niż 400 mm. Jeżeli uwzględni się odkształcenie
tylnego zderzaka przy kontakcie (do ok. 40 mm) oraz maksymalne
wystawanie kontenera poza koniec pojazdu wynoszące ok. 990
mm, tylny zderzak musi być umieszczony przynajmniej 630 mm za
końcem ramy pojazdu.
Ponieważ tylny zderzak w tej pozycji przeszkadzałby przy
przechylaniu
i wciąganiu kontenera, to trzeba zastosować
przestawny tylny zderzak, który będzie wsuwany przy przechylaniu i
wciąganiu albo zestawianiu kontenera.
2. Wystawanie kontenera poza oświetlenie obrysowe pojazdu wg § 53
ust. 5 StVZO:
Wystawanie kontenera poza oświetlenie obrysowe nie może wynosić
więcej niż 1000 mm. Dlatego nasze urządzenia hakowe są wykonane
tak, żeby zawsze najdłuższy przewożony kontener wystawał zgodnie
z DIN 30722 ok. 980-990 mm za koniec tylnej ramy pojazdu. Jeżeli
tylna krawędź oświetlenia jest jak zwykle na jednej linii z końcem
ramy pojazdu, to zalecenie to jest spełnione.

Automatyka prędkości obrotowej

Opatentowana (DE 199 28 249 B4) seryjna automatyka prędkości obrotowej pompy hydraulicznej zwiększa prędkość obrotową silnika tylko wtedy, gdy konieczne są naprawdę duże
wydatki oleju: przy przechylaniu, wywrocie i wciąganiu. We
wszystkich innych stanach roboczych wystarczy lekko zwiększona prędkość obrotowa na biegu jałowym, co obniża koszty,
zużycie paliwa i chroni środowisko.

Przebieg prędkości obrotowej bez
automatyki w RK .......................

Wsunięcie
Opuszczenie

Zablokowanie blokady
hydraulicznej

Wysunięcie zabezp.
przed podjechaniem

Wysunięcie tylego
zderzaka

Podjechanie do kon-tenera i zapięcie haka

Wychylenie w celu
podjęcia kontenera

Cofnięcie

Wysunięcie
podparcia osi

Zwiększona
prędkość
obrotowa
na biegu
jałowym

Zwolnienie blokady
hydr.

Robocza
prędkość
obrotowa

Wysuniięcie
przechylenie

Większe zużycie paliwa
Większa emisja hałasu
Więcej subst. szkodliwych

Wsunięcie podparcia
opsi

Prędkość obrotowa
silnika n [1/min]

Cykl roboczy t [s]

Włączenie napędu
pomocniczego

Wyłączenie napędu
pomocniczego

Zależny od obciążenia tryb szybki
(Seryjny w RK 20.XX, RK 20.XX TS, RK 30.XX, RK 30.XX TS
Porównanie czasów pracy
(Wartości RK 20.65 z pompą typu 276/101, przełożenie napędu
pomocniczego i = 1,09 i prędkość obrotowa silnika n = 1080 U/min)

bez
obc.

25

bez
obc.

Czas [s] 0

33

16

z obc.

Bez trybu
szybkiego

Wykonanie

Z trybem
szybkim

z obc.

10

33

43

33

43

33

20

30
Wysuwanie

40

50

60

70

80

Zależny od obciążenia tryb szybki jest
włączany automatycznie przy maksymalnym przesunięciu dźwigni sterowania z uwzględnieniem warunków
obciążenia. Przy pustych kontenerach
tryb szybki działa przy całym podnoszeniu a przy kontenerach obciążonych jest włączany zależnie od wagi
kontenera tylko w określonym, niekrytycznym zakresie.
Chroni to układ hydrauliczny oraz konstrukcję stalową a umożliwia jednocześnie duże prędkości robocze.

Wsuwanie
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Urządzenie hakowe
Wyposażenie

Wysunięty tylny zderzak

Wsunięty tylny zderzak

Sztywny tylny zderzak

Odchylny tylny zderzak

Mechanicznie wysuwany tylny zderzak

Oświetlenie w tylnym zderzaku
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Układ hydrauliczny przyczepy

Płyta wielofunkcyjna

Blokada wysięgnika

Blokada wewnętrzna

Blokada łączona wewnętrzna / zewnętrzna

Trzpień blokujący
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Urządzenie hakowe
Wyposażenie

Przyłącza dźwigu

Blokada dźwigu

Skrzynka na siatki

Skrzynka z siatki nad zbiornikiem

Uchwyt drabiny

Uchwyt na narzędzia
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Skrzynka narzędziowa

Aluminiowe błotniki

Dobudowany zbiornik oleju i zabezpieczenie boczne

Podpora rolkowa

Podparcie osi
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Urządzenie hakowe
Wyposażenie

Sterowanie w kabinie kierowcy

Urządzenie hakowe z przybudówką do przechylania w bok
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Dodatkowa podpora do krótkich kontenerów

Urządzenie hakowe
Nadbudówki - dźwigi

Dźwig na pojeździe

Dźwig na kontenerze
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Urządzenia hakowe MEILLER

Przyczepa do transportu kontenerów
Nadaje się do transportu kontenerów hakowych
zgodnych z DIN 30 72
Istotne cechy:

AA do wyboru zawieszenie piórowe albo pneumatyczne
AA powierzchnia do wyboru lakierowana albo cynkowana
ogniowo
AA masa całkowita 18 t
AA z certyfikatem zabezpieczenia ładunku
Die in diesem Prospekt abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Sonderausstattungen gegen Mehrpreis ausgerüstet. Alle Angaben zu Ausstattungen und technischen Daten basieren auf
den Merkmalen des deutschen Marktes und entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Über länderspezifische Abweichungen informieren wir Sie gerne.
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MEILLER-Urządzenie hakowe
Akcesoria

MEILLER i.s.a.r.-control

Przycisk do sterowania funkcjami dodatkowymi.
Umieszczone w zagłębieniu przyciski umożliwiają
obsługę bez poślizgu.
Podświetlenie pomocnicze o regulowanej jasności dla bezpiecznej obsługi także
w ciemności
Przycisk wyboru funkcji
pomocniczych

Obudowa bez wystających
		
części dzięki
		
zintegrowanej
antenie

Przycisk wyboru funkcji
Funkcje specjalne

Pokrętło do proporcjonalnego sterowania funkcjami
głównymi, np. przechylaniem, zsuwaniem, ...
Obudowa odporna na uderzenia,
powlekana gumą, do pracy w
trudnych
warunkach

2-kolorowy LED
stanu baterii

Zatrzymanie
awaryjne

Komora baterii

Zabezpieczenie
przed zgubieniem:
np. smycz

Prom
ień zas
ięgu oko

ło 15 m

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

optymalna, dowolna lokalizacja w kabinie kierowcy
niezależna pozycja obsługowa
dobrze widoczny obszar roboczy
solidny do prac na budowie
element obsługujący wszystkie funkcje
długa żywotność baterii
obsługa jedną ręką w uchwycie w kabinie kierowcy
obsługa jedną ręką, też w rękawicach
nadaje się dla osób prawo- i leworęcznych
precyzyjnie i logicznie rozmieszczone elementy obsługowe
ogólnoświatowe dopuszczenie pasma częstotliwości
bezpieczna, niezawodna transmisja cyfrowa (dynamiczny
wybór kanału radiowego)
I temperatura robocza od -40 °C do +80 °C
I niewielka waga elementu obsługowego (ok. 340 g)
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Obecność na arenie międzynarodowej
Produkty MEILLER są uznane na całym świecie. Nasze liczne oddziały są wyrazem tego uznania. Wszędzie tam, gdzie
działają producenci pojazdów użytkowych, dbamy także o bliską lokalizację i szybkie wsparcie. W całej Europie oddziały
MEILLER są uzupełniane przez autoryzowanych importerów i partnerów.
Nasze zaangażowanie przejawia się nie tylko w naszych znakomitych produktach, ale też w serwisie firmy MEILLER, który
jest widoczny na całym świecie. Do celów serwisowych przygotowano najlepszy serwis mobilny oraz ponad 400 placówek
obsługi klienta, służących szybką i fachową pomocą.
Potrzeby i wymagania naszych klientów są od zawsze decydującym czynnikiem polityki firmy.

Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone. Na ilustracjach mogą być przedstawione opcje wyposażenia specjalnego.
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Najbliższa placówka MEILLER znajduje się w pobliżu Państwa firmy.

