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DůvěryhoDný

VžDy SPráVNě, 
VžDy bEzPEČNě
Čelní nakladač, který myslí na všechno – existuje takový nakladač? Ano, Trima je 
pravděpodobně nejblíže. Ve všem, od nedostižné trvanlivosti a produktivity po uznávanou 
bezpečnost a ergonomii. Celkem jednoduše, kompletní skladba. Takto pracuje spolehlivost, 
takto vám dodáváme spolehlivost.

Krátce, spolehlivý partner.
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DůvěryhoDný

TrimaPlusSeriesTM
Nejmodernější stupeň vývoje Trima. Řada 
nakladačů, která staví na tradičních hodnotách 
Trima. Dlouhodobá životnost, vysoká produktivita a 
prvotřídní ergonomie.
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SOLIDNÍ 
A SPOLEHLIVá TrImA
Naše nakladače Trima jsou konstruovány tak, aby přinesly 
nejlepší možnou produktivitu a uživatelské výhody po dlouhá 
léta používání. Množství unikátních vlastností se spojilo, aby 
vám nabídly uznávanou spolehlivost a dlouhodobou životnost 
typickou pro nakladače Trima Plus. Důsledné používání 
odolných prvků  společně s robustní konstrukcí a bedlivou 
kontrolou kvality jsou základ.Zjevná ukázka toho, jak velká 
pozornost je věnována detailům.

Naše letité zkušenosti a trvalý dialog s farmáři také hrají 
významnou roli. Jsme dostatečně zkušení s plněním 
požadavků uživatelů. Přesně víme, které situace způsobují 
největší namáhání, opotřebení a tlaky na nakladač. To je 
startovací čára, vysvětlení proč je Trima zcela určitě jeden z 
nejpevnějších nakladačů na trhu. Na to se můžete spolehnout!
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Výhody odolné Trimy
•	 	Robustní	odolné	montážní	rámy.
•	 	Zakřivená	příčná	vzpěra,	která	
minimalizuje	přenos	rázů	a	torzní	
namáhání.

•	 	Velké	styčné	plochy	upínacích	konzol	
absorbují všechny tlaky.

•	 	Pogumované	zajišťovací	podložky	
zamezují	vzniku	axiálních	vůlí.

•	 	Silné	a	pevné	hydraulické	válce	
s dvojitým uložením pro delší 
trvanlivost a vyšší odolnost.

•	 	Ramena	nakladače	jsou	tvořena	
dvojitými	U	profily.	Ty	zaručují	
mimořádnou odolnost proti ohybu a 
krutu.

•
Hydraulické válce, montážní rámy, 
upínání nakladače, výložník, atd. 
jsou konstruovány pro těžké pracovní 
podmínky. Příklady detailů, které 
přispívají k rozpoznání vysoké úrovně 
trvanlivosti a životnosti nakladačů 
Trima.

•
Údržba traktoru je snadná. Montážní 

rámy jsou konstruovány vertikálně. To 
usnadňuje servis moderních traktorů. 

Montážní rámy a upínání nepřekáží při 
údržbě a kontrole.

••
Pozornost k detailu. Pevnostní výztuhy 
jsou strategicky umístěny tak, aby 
zvýšily pevnost, odolnost a trvanlivost 
všech nakladačů.

•
Příčná výztuha. V místě 
největšího zatížení nakladače 
jsme zesílili všechny spoje 
tak, aby byly ještě pevnější. 
Příkladem je spoj přední části 
ramene výložníku a příčné 
výztuhy.

•
Výztuha v místě spojení 

přední a zadní části ramene. 
Přeplátování ramen 

speciální výztuhou. Ramena 
jsou navíc zpevněna tímto 

složitě tvarovaným prvkem. 
Tomu říkáme pevnost.

•
Robustní odolné 
zinkované čepy jsou 
vybaveny západkou, 
která brání otáčení čepu.
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•
Velké pracovní úhly. Vysvětlením, proč 

Trima může pracovat se všemi možnými 
materiály, je možnost velké rotace 

nosiče nářadí nezávisle na použitém 
typu lopat, vidlí, kleští atd.

VÝKONNá TrImA

Aby byly těžké věci lehké, změnit úmornou práci na snadnou 
a jednoduchou, to je základní filozofie značky Trima. 
Abyste toho dosáhli, musí být čelní nakladač silný, rychlý 
a účinný. Toto jsou vlastnosti, které pozvedly řadu Trima 
Plus na současnou pozici, na jeden z nejvýkonnějších a 
nejproduktivnějších nakladačů na trhu.

Nekompromisní pracovní výkon je patrný mnoha způsoby.
Částečně svými výkony, jako je vysoká zvedací síla, rychlost 
pohybu a snadnost obsluhy, ale také hodnotnou, čas šetřící 
výbavou díky chytrým technickým řešením. Žádný jiný 
nakladač nekombinuje skutečnou pevnost a technologii lépe 
než Trima – na to se můžete spolehnout!

Výhody výkonné Trimy
•	 	Vertikální	montážní	rámy	a	kompaktní	upínací	kapsy	nabízí	spoustu	prostoru	pro	pneumatiky,	

blatníky a nárazníky.
•	 	Dobře	dimenzovaná	ramena	výložníku	a	čepy	zaručují	maximální	pevnost.
•	 	Velké	pracovní	úhly	pracovního	nářadí	umožňují	jeho	optimální	využití.
•	 	Mechanický	paralelogram	poskytuje	větší	zvedací	sílu	a	vyšší	pracovní	rychlost.
•	 	Rychlé	a	jednoduché	funkce	pro	připojení	a	odpojení	nakladače	a	výměnu	pracovního	nářadí.
•	 	Plná	rotace	nosiče	nářadí	umožňuje	dokonalý	výhled	na	háky	nářadí	z	místa	řidiče.
•	 	Kompaktní	ventil	Plus	obsahuje	všechny	důležité	funkce	a	připojení	v	jediném	prvku.
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• 
Maximální zvedací síla. Solidně 
dimenzovaná ramena výložníku, 
průměry čepů a optimalizovaná velikost 
hydraulických válců jsou faktory, které 
významně přispívají k velké nosnosti 
nakladačů Trima. Mechanický paralelogram 
ještě dodává sílu a zvyšuje nosnost.

• Účinný přenos síly.	Kompaktní	ventil	Plus	sdružuje	všechny	vitální	funkce	a	spoje	do	
kompaktního centrálního rozvaděče. Vše je schováno pod ochranným krytem a za příčnou 
výztuhou. Toto umístění zároveň nenarušuje výhled vpřed. Tento ventil zároveň zaručuje 
přesnou kontrolu a faktickou sílu pro náročné práce. Současně je tento ventil vybaven 
bezpečnostními šokovými ventily, které chrání hydraulické válce pro ovládání pracovního 
nářadí. Přídavné funkce jako 3. a 4. funkce, tlumení rázů PlusDrive a hydraulické upínání 
nářadí	je	možné	snadno	integrovat	do	tohoto	rozvaděče.	Koncovky	hydraulických	hadic	typu	
„Plug in“ umožňují rotaci hadic a tak snižují jejich opotřebení.

• Multi Doc 2TM

Velmi dobrý pomocník, když 
je váš nakladač vybaven 
třetí  nebo i čtvrtou funkcí. 
Jednoduchým pohybem páky 
propojíte hydraulické okruhy 
nakladače a pracovního nářadí 
snadno, rychle a dokonce i při 
natlakovaných okruzích.
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bEzPEČNá A 
ErgONOmIcKá TrImA
Trima je vysokovýkonný čelní nakladač. Zároveň je 
v něm integrováno mnoho prvků, které usnadňují práci a 
nezatěžují vaše tělo. Naši konstruktéři si neustále vyměňují 
zkušenosti se zemědělci po celém světě a jejich poznatky 
aplikují do našich nakladačů. Toto vytvořilo z nakladačů 
Trima celosvětové měřítko v pohledu na to, jak má vypadat 
uživatelsky přátelský a ergonomický nakladač.

Výhody, proč zvolit nakladač Trima jsou nekonečné. Výhled 
vpřed, snadnost ovládání a komfort při každém použití. Ve 
skutečnosti všechny neohrabané a nepohodlné pracovní 
polohy známé z minulosti jsou již zapomenuty.
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• 
Jednoduchá výměna pracovního nářadí. Nosič 
nářadí Trima neuvěřitelně zjednodušuje výměnu 
nářadí. Díky tomu, že vždy máte perfektní 
výhled, se vyhnete různému vyklánění, 
natahování krku, otáčení a všem nepříjemným 
pohybům a pracovním polohám. Pokud je 
nakladač vybaven 3. funkcí, snadno přístupné 
rychlospojky ve správné výšce vám umožní 
jednoduché hydraulické propojení s nářadím.

•
Naše automatické upínání 

nářadí Clic – on s integrovanou 
bezpečnostní západkou 

zaručuje, že nářadí lze zajistit 
pouze jediným způsobem – 

správně. Maximalizuje tak 
bezpečnost a minimalizuje 
chyby. Je výbavou na všech 

nakladačích s upínáním typ Euro.

• 
Optimální výhled.	Kompletní	hydraulický	
systém je schován a chráněn v ramenou 
výložníku. Žádné trubky a hadice nejsou 
vidět, žádná špína, žádné zbytky materiálu 
se nemohou ukládat na nakladači.

Ergonomické výhody Trima
•	 	Trima	Plus	Lock	garantuje	jednoduché	a	bezpečné	zajištění	nakladače,	zatímco	
upínací	konzoly	samy	navedou	nakladač	do	správné	polohy.

•	 	Vždy	perfektní	výhled	díky	volnému	prostoru	uvnitř	nakladače,	když	všechny	
hadice jsou schovány uvnitř ramen.

•	 	Nosič	nářadí,	který	optimalizuje	výhled	a	usnadňuje	kontrolu	ze	sedadla	obsluhy.
•	 	Snadno	dosažitelné	rychlospojky	ve	správné	výšce	nabízí	jednoduché	připojení	
hydraulického	okruhu	nářadí.

•	 	Svislá	konstrukce	montážních	rámů	s	množstvím	volného	místa	zjednodušuje	
servisní práce.

S AutoPlus (hydraulické upínání 
nářadí) komfortně a jednoduše 
připojíte a odpojíte pracovní nářadí 
ze sedadla řidiče. Ukazatel na 
nosiči nářadí vás ujistí, že nářadí je 
zajištěno.

• Ultra komfortní PlusDrive. 
Ať jedete kamkoliv chcete – vždy 
nejklidnějším způsobem. Tento 
vysoce inovativní tlumící systém 
byl nyní ještě vylepšen ve spojení 
s hydraulikou LCS. Výrazně snižuje 
rázy působící na nakladač, montážní 
rámy, ale stejně tak na traktor a 
řidiče. PlusDrive se aktivuje přímo 
z kabiny traktoru elektrickým 
vypínačem.

• Ochranný kryt hadic. Chrání hadice před 
opotřebením, působením slunečního záření, 
mechanickým poškozením a zároveň drží 
hadice pěkně pohromadě, což ještě zvyšuje 
výhled z traktoru. Nyní standard na všech 
nakladačích Trima Plus.

•  
Robustní konstrukce parkovacích podpěr s 

flexibilní možností nastavování výšky umožňuje 
rychlé a snadné odpojení vašeho nakladače 

Trima. Nepotřebujete žádné nářadí, nemáte 
žádné uvolněné díly, které byste ztratili.
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Tato funkce maximalizuje nosnost a minimalizuje zbytečné vysýpání materiálu při 
pohybu pracovního nářadí. Řešením je optimalizace konstrukce hydraulických válců 
pohybu pracovního nářadí. To znamená, že úhel zaklopení lopaty se zvětšil na 55 – 
56 stupňů a to až do výšky 0,9 m. Můžete manévrovat lopatou tak, abyste ji přesně 
vyvážili až do této výšky. To výrazně snižuje možnost ztráty nabraného materiálu – 
nové, chytré a typické pro Trima.

cHyTré řEšENÍ zAbrAňujÍcÍ 
VySÝPáNÍ mATErIáLu TrImA 
PLuS LEVEL 
Neustálé zlepšování našich výrobků je klíčovou záležitostí u 
Trima nakladačů. Je jasné, že musíte pořád pracovat, abyste 
věci vyrobili jednodušeji a nabídli ještě větší výhody všem 
vlastníkům nakladačů Trima po celém světě. Perfektním 
příkladem je zcela nová funkce Trima Plus Level, která zvyšuje 
využitelnost jak nakladače, tak traktoru. Uživatelsky příjemný design. Funkci 

Trima Plus Level umožňuje několik 
různých faktorů. Jedním z nich je 
optimalizace konstrukce hydraulických 
válců pohybu pracovního nářadí. Dobrý 
příklad toho, jak naši konstruktéři přináší 
přímé výhody uživatelům nakladačů 
Trima.

Ještě užitečnější. Trima Plus Level znamená, 
že lopata se otvírá ve vyvážené pozici, což 
minimalizuje zbytečné a v dlouhodobém 
pohledu drahé vysýpání materiálu.

Větší zaklápěcí úhel dokonce v malé 
výšce. Trima Plus Level umožňuje 
zaklopení 55 – 56 stupňů ve výšce 0,9 m.

Optimální tvar lopaty. Důležitou součástí systému Trima Plus 
Level je spolupráce s jednotlivými částmi naší originální lopaty. 

Náš speciální „non drop“ tvar (tvar zabraňující sypání materiálu) 
se zvýšenou zadní a prodlouženou spodní částí lopaty znamená, 

že můžete lopatu zcela naplnit a nebudete materiál ztrácet.

55-60˚

90cm

* závisí na modelu nakladače.

V pracovních polohách lopaty se 
zvětšil zaklápěcí úhel o 10% v 
porovnání s předchozími modely 
nakladačů Trima.
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Ovládací hydraulický systém LCSTM posiluje naši 
pozici výrobce vysoce kvalitních čelních nakladačů. 
LCSTM přináší mnoho technických novinek v jednom. 

•		Zcela nový typ hydraulického rozvaděče. Unikátní 
program rozvaděčů LCSTM byl speciálně vyvinut 
pro potřeby a funkce čelních nakladačů dneška a 
zítřka. Posouvá úroveň ovládání tak, že žádný jiný 
výrobce nemůže nabídnout něco podobného.

•  Integrované společné zapojování* rychlospojek, 
které šetří čas a také chrání životní prostředí. 

•  Zcela nový, palcem kontrolovaný ovládací 
joystick, který dále zlepšuje ergonomii a 
vlastnosti. 

Každá	jednotlivá	inovace	nabízí	významné	výhody	
pro vás a váš traktor. Společně zaručují zcela novou 
úroveň kontroly, příjemného ovládání, účinnosti a 
bezpečnosti. LCSTM se stává standardem na všech 
nakladačích Trima Plus. Také můžete tento systém 
použít pro váš starší nakladač a tím ho výrazně 
vylepšit. 

Vítejte do budoucnosti.

TEcHNIcKÝ POKrOK 
Vám PřINášÍ 
NEDOSTIžNOu LEHKOST 
OVLáDáNÍ 

* na přání
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jEDEN SySTém. 
STOVKy VÝHOD.

Technická data
Max. tlak v systému 250 bar
Max. zpětný tlak 20 bar
Max. doporučený průtok pro čerpadlo s trvalým průtokem 120 l/min.
Max. doporučený průtok pro čerpadlo 
s proměnlivým průtokem 150 l/min.
Regulovaný průtok do nakladače max. 90 l/min.
Regulovaný ovládací tlak v rozvaděči 23 bar

Optimalizuje kontrolu 
a ovládací charakteristiky

Srdcem LCSTM je unikátní program rozvaděčů. Jediné rozvaděče na 
světě, které byly speciálně vyvinuty pro specifické potřeby čelních 
nakladačů. Tento nekompromisní přístup nabízí mnoho výhod. 
Nepřekonatelnou kontrolu, přímou odezvu a rychlou pohybovou 
reakci díky optimalizaci průtoku pro každou činnost nezávisle na 
hmotnosti nákladu. Tento rozvaděč také šetří energii a tím snižuje 
spotřebu paliva.

Mnoho výhod:
•		 Dokonalá	kontrola		nad	těžkými	náklady	díky	na	hmotnosti	

nezávislému průtoku oleje. To znamená, že rychlost nakladače je 
konstantní, nezáleží na tom, jak těžký náklad máte v lopatě.

•	 Snadnější	použití	kombinovaných	funkcí	jako	je	klesání	a	
zaklápění.

•	 Ålö	LCSTM rozvaděč s otevřeným středem má stejné vlastnosti jako 
rozvaděč typu load sensing. Oba rozvaděče jsou konstruovány na 
principu load sensing.

•	 Energii	šetřící	nízkotlaká	regenerace.
•	 Hydraulické	válce	jsou	vždy	naplněny	olejem.	To	eliminuje	čekací	

časy a kavitaci v systému.
•	 Jak	okruh	pro	zvedání	nakladače,	tak	okruh	pro	pohyb	pracovního	
nářadí	jsou	vybaveny	plovoucí	funkcí.	Kromě	zlepšení	využití	
nakladače je díky těmto funkcím velice snadné připojit a odpojit 
nakladač, či pracovní nářadí.

•	 Kompaktní	tvar	znamená,	že	rozvaděč	lze	ideálně	umístit	a	
nesnižovat tak výhled řidiče

Program rozvaděčů

Chytré řešení a snadné použití s elektrickým 
konektorem integrovaným do spojky

Nová unikátní spojka s rychlospojkami s plochým čelem a 
integrovaným elektrickým konektorem je důležitým stavebním 
kamenem celého systému LCSTM, který díky geniální konstrukci šetří 
čas	a	chrání	životní	prostředí.	Kompaktní	konstrukce	s	otočnými	
koncovkami	hadic	usnadňuje	zapojení	jen	jednou	rukou.	Konstrukce	
této spojky také umožňuje připojení hydrauliky nakladače a její 
odpojení dokonce i při natlakovaném systému. Všechny rychlospojky 
s plochým čelem jsou bezodkapové a díky plochému čelu se také 
snadno čistí a udržují..

Mnoho výhod:
•		 Jak	sady	s	rozvaděčem,	tak	sady	hydraulických	hadic	jsou	vždy	

vybaveny rychlospojkami s plochým čelem
•	 Multi	spojka	se	jednoduše	zapojuje	jednou	pákou	společně	s	

elektrickým obvodem a je vybavena zajišťovací západkou.

Multi spojka

12
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Jaký ovladač nejlépe 
splňuje vaše požadavky?
Elektronický joystick  nebo tradiční bovdenový ovladač – vy si 
vyberete, který vám a vašemu traktoru nejvíce vyhovuje. Níže 
naleznete přehled funkcí pro každý typ ovládání.

* záleží na konfiguraci nakladače

ElectroDrive 
LCSTM Professional

EasyDrive 
LCSTM

ErgoDrive 
LCSTM

Elektronický palcem ovládaný mini joystick   
Mechanický joystick s bovdenovým ovládáním   
Podsvícený displej   
Plně proporcionální ovládání zvedání a klesání   
Plně proporcionální ovládání zaklápění a vyklápění   
Plovoucí poloha nakladače   
Plovoucí poloha nářadí   
Klesání	s	nízkotlakou	regenerací	   
Vyklápění s nízkotlakou regenerací   
3. funkce*   
4. funkce*   
Jemné přepínání mezi pohybem nářadí a 3. funkcí  
Hydraulické	upínání	nářadí*	   

Rychlé menu
Tlumení rázů zapnout/vypnout*   
Plazivé rychlosti  
Vyklepávání nářadí 
Optická funkce AAC – nastavení nářadí do pracovní polohy 
Přepravní funkce s aktivním tlumením*   
Odtlakování systému   
3. funkce zapnuto/vypnuto* 
3. funkce uzamčena* 
Trvalý průtok 3. funkcí s možností nastavení průtoku* 
4. funkce zapnuto/vypnuto*   
Zrychlená funkce 

Nastavení funkcí
Nastavení 3. funkce 
Nastavení 3. funkce zapnuto/vypnuto a směru průtoku (+/-) 
Programovatelné tlačítko rychlé volby 
Nastavení frekvence vyklepávání nářadí v 9 úrovních 
Nastavení plazivých rychlostí ve třech krocích 
Nastavení plazivé rychlosti pro zvedání a klesání 
Nastavení plazivé rychlosti pro zaklápění a vyklápění 
Nastavení kontrastu displeje  
Diagnostika  
Tovární nastavení  
Servisní menu  

Ostatní vlastnosti
Bezodkapové rychlospojky   
Spojka pro společné zapojování rychlospojek*   
Integrovaný akumulátor tlaku  
Kryt	proti	nečistotám	   
Rozvaděč, který neovlivňuje hydraulický systém traktoru   
Vestavěné předehřívání oleje v rozvaděči   

Elektronický, palcem ovládaný, 
příjemný pro obsluhu

Završuje celou řadu. Elektronický ovladač LCSTM Professional – 
palcem ovládaný joystick, který zlepšuje ergonomii a ovladatelnost. 
Uvidíte, že nabízí výrazně lepší kontrolu pohybů nakladače při 
mnohem uvolněnějším způsobu ovládání a s minimálním fyzickým 
úsilím. Tento joystick můžete umístit v kabině traktoru kamkoliv. 
Je totiž vybaven flexibilním „labutím krkem“, který umožňuje řidiči 
zvolit svoji ideální polohu pro ovládání nakladače. Ergonomický tvar 
a pružná montáž minimalizují vibrace a nahodilé pohyby zapříčiněné 
jízdou v nerovném terénu. Dalšími významnými výhodami je ideálně 
umístěný kontrolní displej a příjemný ovládací systém menu. Máte 
tak přehled a rychlý přístup ke všem funkcím nakladače.

Mnoho výhod:
•	 Nový,	unikátní	elektronický	joystick.	Vyberete	si	mezi	ovládáním	

palcem nebo palcem a ukazováčkem.
•	 Ergonomický	tvar	optimalizovaný	dle	tvaru	dlaně.	Zejména	

výhodné při dlouhotrvající práci.
•	 Snadná	čitelnost	displeje	díky	podsvícení.	Čitelné	informace	ve	dne	

i v noci.
•	 Elektronický	joystick	je	k	dispozici	ve	dvou	rozdílných	provedeních.	

Jsou to ElectroDrive LCSTM a EasyDrive LCSTM. To vám umožňuje 
vybrat si model LCSTM přesně podle vašich představ. 

•	 Alternativním	způsobem	ovládání	je	mechanický	joystick	Ergodrive	
LCSTM.

Joystick
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Řada	 nakladačů	 Trima	 pokrývá	 veškeré	 potřeby	 na	 téměř	 všechny	 traktory.	 Na	 těchto	
dvou	stánkách	najdete	všechny	technické	informace,	které	potřebujete,	abyste	si	vybrali	
správný	nakladač	Trima	přesně	pro	váš	traktor	a	jenž	se	bude	nejlépe	hodit	pro	vaše	práce.
Další	 informace	 naleznete	 na	www.trima.nu, www.manatech.cz. Jsme připraveni vám 
poblahopřát	 k	 výběru	 spolehlivého	 pracovního	 partnera.	 Vše	 co	 musíte	 nyní	 udělat	 je	
vybrat si nejvhodnější nakladač pro vás a váš traktor!

TrImA. VžDy 
cHyTrÝ VÝběr

 

800 mm

ČELNÍ NAKLADAČE 
S PArALELOgrAmEm

Pracovní úhly*, min.	zaklápěcí	úhel4 41° 44° 44° 43° 43° 44° 45° 
    min.	vyklápěcí	úhel5 63° 58° 58° 60° 60° 55° 55°

Zvedací výška, v metrech v oku výložníku 3,20 m 3,50 m 3,50 m 3,75 m 3,75 m 3,90 m 4,00 m 
	 	 	 	 v	metrech	pod	úrovní	pracovního	nářadí6* 2,90 m 3,20 m 3,20 m 3,45 m 3,45 m 3,60 m 3,70 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
	 1.	 v	oku	výložníku	v	úrovni	terénu***	 1	890	kg	 1	920	kg	 2	270	kg	 2	400	kg	 2	770	kg	 2	220	kg	 2	520	kg 
	 	 v	oku	výložníku	v	max.	výšce***	 1	490	kg	 1	520	kg	 1	800	kg	 1	900	kg	 2	210	kg	 1	890	kg	 2	060	kg

	 2.	 800	mm	od	oka	výložníku	v	úrovni	terénu	 1	500	kg	 1	530	kg	 1	840	kg	 1	910	kg	 2	250	kg	 1	800	kg	 2	070	kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 1 370 kg 1 440 kg 1 740 kg 1 800 kg 2 110 kg 1 720 kg 1 930 kg 
	 	 800	mm	od	oka	výložníku	v	max.	výšce	 1	280	kg	 1	310	kg	 1	590	kg	 1	630	kg	 1	920	kg	 1	600	kg	 1	720	kg

	 3.	 Max.	trhací	síla	80	cm	od	oka	výložníku	 2	310	kg	 2	380	kg	 2	380	kg	 2	770	kg	 2	770	kg	 2	830	kg	 2	810	kg

Hmotnost nakladače 505 kg 521 kg 521 kg 585 kg 585 kg 595 kg 621 kg

Výkon traktoru, přibližně 50-70 koní, 37-52 kW** 50-80 koní, 37-60 kW** 50-80 koní, 37-60 kW** 60-100 koní, 45-75 kW** 60-100 koní, 45-75 kW** 60-100 koní, 45-75 kW** 80-120 koní, 60-90 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 500 kg 5 200 kg

* Mění se dle typu pracovního nářadí   ** Váš výběr nakladače závisí na síle motoru, hmotnosti traktoru a jeho velikosti   *** Bez pracovního nářadí

5

4

6

6

3

4

5

2

1

0

m

kg

1 
00

0

2 
00

00

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0

2 13

6

3

4

5

2

1

0

m

kg

1 
00

0

2 
00

00

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0

2 13

6

3

4

5

2

1

0

m

kg

1 
00

0

2 
00

00

3 
00

0

4 
00

0

5 
00

0

2 1 3
Lifting force 
at pivot pin

Lifting force 
800 mm 
from pivot pin
Max. rollback 
force 800 mm 
from pivot pin

2

3

1



15

Pracovní úhly*, min.	zaklápěcí	úhel4 41° 44° 44° 43° 43° 44° 45° 
    min.	vyklápěcí	úhel5 63° 58° 58° 60° 60° 55° 55°

Zvedací výška, v metrech v oku výložníku 3,20 m 3,50 m 3,50 m 3,75 m 3,75 m 3,90 m 4,00 m 
	 	 	 	 v	metrech	pod	úrovní	pracovního	nářadí6* 2,90 m 3,20 m 3,20 m 3,45 m 3,45 m 3,60 m 3,70 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
	 1.	 v	oku	výložníku	v	úrovni	terénu***	 1	890	kg	 1	920	kg	 2	270	kg	 2	400	kg	 2	770	kg	 2	220	kg	 2	520	kg 
	 	 v	oku	výložníku	v	max.	výšce***	 1	490	kg	 1	520	kg	 1	800	kg	 1	900	kg	 2	210	kg	 1	890	kg	 2	060	kg

	 2.	 800	mm	od	oka	výložníku	v	úrovni	terénu	 1	500	kg	 1	530	kg	 1	840	kg	 1	910	kg	 2	250	kg	 1	800	kg	 2	070	kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 1 370 kg 1 440 kg 1 740 kg 1 800 kg 2 110 kg 1 720 kg 1 930 kg 
	 	 800	mm	od	oka	výložníku	v	max.	výšce	 1	280	kg	 1	310	kg	 1	590	kg	 1	630	kg	 1	920	kg	 1	600	kg	 1	720	kg

	 3.	 Max.	trhací	síla	80	cm	od	oka	výložníku	 2	310	kg	 2	380	kg	 2	380	kg	 2	770	kg	 2	770	kg	 2	830	kg	 2	810	kg

Hmotnost nakladače 505 kg 521 kg 521 kg 585 kg 585 kg 595 kg 621 kg

Výkon traktoru, přibližně 50-70 koní, 37-52 kW** 50-80 koní, 37-60 kW** 50-80 koní, 37-60 kW** 60-100 koní, 45-75 kW** 60-100 koní, 45-75 kW** 60-100 koní, 45-75 kW** 80-120 koní, 60-90 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 4 500 kg 4 500 kg 5 200 kg
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800 mm

ČELNÍ NAKLADAČE 
S PArALELOgrAmEm

ČELNÍ NAKLADAČE 
bEz PArALELOgrAmu

Pracovní úhly*, min.	zaklápěcí	úhel4 45° 45° 45° 44° 44° 44° 42° 
    min.	vyklápěcí	úhel5 55° 52° 52° 52° 52° 49° 50°

Zvedací výška, v metrech v oku výložníku 4,00 m 4,25 m 4,25 m 4,50 m 4,50 m 4,95 m 4,95 m 
	 	 	 	 v	metrech	pod	úrovní	pracovního	nářadí6* 3,70 m 3,95 m 3,95 m 4,20 m 4,20 m 4,65 m 4,65 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
	 1.	 v	oku	výložníku	v	úrovni	terénu***	 2	890	kg	 2	790	kg	 3	170	kg	 2	990	kg	 3	380	kg	 3	930	kg	 4	210	kg 
	 	 v	oku	výložníku	v	max.	výšce***	 2	370	kg	 2	440	kg	 2	780	kg	 2	490	kg	 2	820	kg	 3	070	kg	 2	880	kg

	 2.	 800	mm	od	oka	výložníku	v	úrovni	terénu	 2	410	kg	 2	330	kg	 2	680	kg	 2	540	kg	 2	900	kg	 3	340	kg	 3	610	kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 2 250 kg 2 250 kg 2 590 kg 2 370 kg 2 700 kg 3 050 kg 3 210 kg 
	 	 800	mm	od	oka	výložníku	v	max.	výšce	 2	010	kg	 2	120	kg	 2	450	kg	 2	120	kg	 2	430	kg	 2	770	kg	 2	600	kg

	 3.	 Max.	trhací	síla	80	cm	od	oka	výložníku	 3	850	kg	 3	360	kg	 4	470	kg	 3	870	kg	 4	480	kg	 4	460	kg	 4	450	kg

Hmotnost nakladače 621 kg 721 kg 721 kg 760 kg 760 kg 838 kg 935 kg

Výkon traktoru, přibližně 80-120 koní, 60-90 kW** 100-150 koní, 75-112 kW** 100-150 koní, 75-112 kW** 120-190 koní, 90-142 kW** 120-190 koní, 90-142 kW** >150 koní, >112 kW** >200 koní, >149 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg 7 000 kg 7 000 kg 9 000 kg 13 000 kg

Pracovní úhly*	 min.	zaklápěcí	úhel4 41° 44° 44° 43° 46° 45° 
	 	 	 	 min.	vyklápěcí	úhel5 64° 58° 58° 60° 56° 52°

Zvedací výška v metrech v oku výložníku 3,20 m 3,50 m 3,50 m 3,75 m 4,00 m 4,25 m 
	 	 	 	 v	metrech	pod	úrovní	pracovního	nářadí6* 2,90 m 3,20 m 3,20 m 3,45 m 3,70 m 3,95 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
	 1.	 v	oku	výložníku	v	úrovni	terénu***	 2	280	kg	 2	310	kg	 2	690	kg	 2	810	kg	 2	920	kg	 3	220	kg 
	 	 v	oku	výložníku	v	max.	výšce***	 1	730	kg	 1	760	kg	 2	060	kg	 2	150	kg	 2	310	kg	 2	710	kg

	 2.	 800	mm	od	oka	výložníku	v	úrovni	terénu	 1	360	kg	 1	390	kg	 1	660	kg	 1	730	kg	 1	860	kg	 2	130	kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 1 230 kg 1 250 kg 1 500 kg 1 560 kg 1 680 kg 1 980 kg 
	 	 800	mm	od	oka	výložníku	v	max.	výšce	 1	190	kg	 1	220	kg	 1	450	kg	 1	500	kg	 1	640	kg	 1	970	kg

	 3.	 Max.	trhací	síla	80	cm	od	oka	výložníku	 2	350	kg	 2	410	kg	 2	410	kg	 2	800	kg	 2	840	kg	 3	360	kg

Hmotnost nakladače 436 kg 450 kg 450 kg 515 kg 554 kg 628 kg

Výkon traktoru, přibližně 50-70 koní, 37-52 kW** 50-80 koní, 37-60 kW** 50-80 koní, 37-60 kW** 60-100 koní, 45-75 kW** 80-120 koní, 60-90 kW** 100-150 koní, 75-112 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 5 200 kg 6 000 kg

* Mění se dle typu pracovního nářadí   ** Váš výběr nakladače závisí na síle motoru, hmotnosti traktoru a jeho velikosti   *** Bez pracovního nářadí
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Pracovní úhly*, min.	zaklápěcí	úhel4 45° 45° 45° 44° 44° 44° 42° 
    min.	vyklápěcí	úhel5 55° 52° 52° 52° 52° 49° 50°

Zvedací výška, v metrech v oku výložníku 4,00 m 4,25 m 4,25 m 4,50 m 4,50 m 4,95 m 4,95 m 
	 	 	 	 v	metrech	pod	úrovní	pracovního	nářadí6* 3,70 m 3,95 m 3,95 m 4,20 m 4,20 m 4,65 m 4,65 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
	 1.	 v	oku	výložníku	v	úrovni	terénu***	 2	890	kg	 2	790	kg	 3	170	kg	 2	990	kg	 3	380	kg	 3	930	kg	 4	210	kg 
	 	 v	oku	výložníku	v	max.	výšce***	 2	370	kg	 2	440	kg	 2	780	kg	 2	490	kg	 2	820	kg	 3	070	kg	 2	880	kg

	 2.	 800	mm	od	oka	výložníku	v	úrovni	terénu	 2	410	kg	 2	330	kg	 2	680	kg	 2	540	kg	 2	900	kg	 3	340	kg	 3	610	kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 2 250 kg 2 250 kg 2 590 kg 2 370 kg 2 700 kg 3 050 kg 3 210 kg 
	 	 800	mm	od	oka	výložníku	v	max.	výšce	 2	010	kg	 2	120	kg	 2	450	kg	 2	120	kg	 2	430	kg	 2	770	kg	 2	600	kg

	 3.	 Max.	trhací	síla	80	cm	od	oka	výložníku	 3	850	kg	 3	360	kg	 4	470	kg	 3	870	kg	 4	480	kg	 4	460	kg	 4	450	kg

Hmotnost nakladače 621 kg 721 kg 721 kg 760 kg 760 kg 838 kg 935 kg

Výkon traktoru, přibližně 80-120 koní, 60-90 kW** 100-150 koní, 75-112 kW** 100-150 koní, 75-112 kW** 120-190 koní, 90-142 kW** 120-190 koní, 90-142 kW** >150 koní, >112 kW** >200 koní, >149 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 5 200 kg 6 000 kg 6 000 kg 7 000 kg 7 000 kg 9 000 kg 13 000 kg

Pracovní úhly*	 min.	zaklápěcí	úhel4 41° 44° 44° 43° 46° 45° 
	 	 	 	 min.	vyklápěcí	úhel5 64° 58° 58° 60° 56° 52°

Zvedací výška v metrech v oku výložníku 3,20 m 3,50 m 3,50 m 3,75 m 4,00 m 4,25 m 
	 	 	 	 v	metrech	pod	úrovní	pracovního	nářadí6* 2,90 m 3,20 m 3,20 m 3,45 m 3,70 m 3,95 m

Nosnost při tlaku 195 bar 
	 1.	 v	oku	výložníku	v	úrovni	terénu***	 2	280	kg	 2	310	kg	 2	690	kg	 2	810	kg	 2	920	kg	 3	220	kg 
	 	 v	oku	výložníku	v	max.	výšce***	 1	730	kg	 1	760	kg	 2	060	kg	 2	150	kg	 2	310	kg	 2	710	kg

	 2.	 800	mm	od	oka	výložníku	v	úrovni	terénu	 1	360	kg	 1	390	kg	 1	660	kg	 1	730	kg	 1	860	kg	 2	130	kg 
  800 mm od oka výložníku ve výšce 1,5 m 1 230 kg 1 250 kg 1 500 kg 1 560 kg 1 680 kg 1 980 kg 
	 	 800	mm	od	oka	výložníku	v	max.	výšce	 1	190	kg	 1	220	kg	 1	450	kg	 1	500	kg	 1	640	kg	 1	970	kg

	 3.	 Max.	trhací	síla	80	cm	od	oka	výložníku	 2	350	kg	 2	410	kg	 2	410	kg	 2	800	kg	 2	840	kg	 3	360	kg

Hmotnost nakladače 436 kg 450 kg 450 kg 515 kg 554 kg 628 kg

Výkon traktoru, přibližně 50-70 koní, 37-52 kW** 50-80 koní, 37-60 kW** 50-80 koní, 37-60 kW** 60-100 koní, 45-75 kW** 80-120 koní, 60-90 kW** 100-150 koní, 75-112 kW**

Doporučená hmotnost traktoru 3 000 kg 4 000 kg 4 000 kg 4 500 kg 5 200 kg 6 000 kg
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Vyberete-li si nakladač Trima, neznamená to pouze přímé, ale 
také dlouhodobé výhody. Víme, že musíme být vždy nablízku, 
aby zákazníci získali co nejvíce užitku z jejich nakladače Trima. 
Proto jsme vyvinuli velké úsilí při vytvoření globální servisní 
sítě. 

Díky naší rozsáhlé servisní síti mají vlastníci nakladačů Trima 
výborný přístup k náhradním dílům. Zároveň je vždy v blízkosti 
připraven vyškolený a zkušený servisní technik. Chceme Vám 
jen říci, že si můžete být jisti svým čelním nakladačem Trima – 
každý den, rok za rokem – na to se můžete spolehnout!

PrO Váš NAKLADAČ TrImA

Neustálé hledání odpovědí. Trima je 
vždy v úzkém kontaktu s uživateli 
našich strojů. Pečlivě nasloucháme jejich 
názorům a návrhům na zlepšení. Následně 
vyhodnocujeme všechny informace a 
aplikujeme je při další práci. Tato strategie 
je nesmírně důležitá při vývoji nových 
nakladačů, nářadí a montážních rámů. 

Dlouhodobá životnost, výhody servisu Trima
•			Blízko	vás,	od	prodejce	po	servisního	technika,	
zaměřeno	na	zabezpečení	rychlého	servisu.

•			Široká	a	celosvětově	dobře	zorganizovaná	servisní	
síť	vždy	blízko	zákazníka.

•			Náhradní	díly	k	dispozici	po	celém	světě,	ať	koupíte	
nakladač	Trima	v	kterémkoliv	koutě	světa.

•			Přístup	ke	katalogům	náhradních	dílů,	návodům	
k	obsluze	a	dalším	důležitým	informacím	přes	
internet.

•			Neustálé	předávání	nových	poznatků	a	informací	
obchodním	zástupcům,	abyste	měli	vyškolené	
servisní	techniky	vždy	k	dispozici.	
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bEzPEČNé řEšENÍ 
PrAcOVNÍHO NářADÍ
INfOrmAcE PrO INSPIrAcI 
Základním předpokladem k dosažení té nejvyšší produktivity 
a využití traktoru je používání správného nářadí. 
S nakladačem Trima máte přístup k nejširší nabídce 

originálního pracovního nářadí na trhu. V katalogu pracovního 
nářadí naleznete všechny informace potřebné k výběru 
nejlepšího a nejbezpečnějšího pracovního nářadí.

TRIMA 
ORIGINAL IMPLEMENTS

ENEN

Požádejte	svého	místního	pro-
dejce o katalog pracovního nářadí 
nebo	si	ho	jednoduše	stáhněte	z	
našich	webových	stránek.	Také	
zde	najdete	ještě	více	informací,	

které	vás	mohou	inspirovat.	
Například video nakladačů Trima 

v	ostrém	nasazení.	
Vítejte	na	www.trima.nu!
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www.trima.nu
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Designed and manufactured by ÅlöTM

Některé nakladače v tomto katalogu jsou vybaveny výbavou na přání. Některé výrobky mohou být výbavou na přání. Některé výrobky nejsou k dispozici na všech trzích. Vlastnosti výrobku a jeho 
výkony se mohou lišit  v závislosti na traktoru. Práce s čelním nakladačem a pracovním nářadí není bez rizika. Může dojít k vážným zraněním a poškození majetku  pokud nepracujete s nakladačem 
správně. Dávejte pozor na své okolí, používejte zdraví rozum a dodržujte místní zákony a nařízení. Vždy pozorně čtěte instrukce v návodu k obsluze, který je vám dodán se strojem. Používejte vždy 
originální náhradní díly a příslušenství. Výrobky Ålö jsou neustále zdokonalovány a proto si vyhrazujeme právo na změnu specifikace, cen a verzí bez předchozího upozornění. 
®, ™ Trademarks of Ålö AB.

www.trima.nuwww.alo.se

Výhradní dovozce pro ČR a SR
MANATECH CZ s.r.o.
Jiřice – ul. Mayo 247, 396 01 Humpolec
Tel.: +420 565 534 076
Fax: +420 565 534 899
E-mail: manatech@manatech.cz 
www.manatech.cz

Ålö AB 
SE-901 37 Umeå, Sweden
Tel: +46 (0)90-17 05 00 
Fax: +46 (0)90-17 05 99
www.quicke.nu 
 
 


