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          НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ ШВИДКОЗНІМНИЙ 

НТШ-1200 «Лідер»  
 

 
 

 
 

НТШ-1200 - це швидкознімний навантажувач з швидкомонтованими робочими органами. 

Агрегатування навантажувача з трактором займає 2-3 хвилини, зміна робочого органу  

менше хвилини. Висота підйому ківша – 4,4 метри. Конструктивно передбачена  

стабілізація ківша та система механічних і гідравлічних аварійних запобіжників.  
 

Призначений для навантаження різних вантажів (зерна, піску, щебеню, соломи,  

мінеральних добрив тощо) у транспортні засоби, змішувальні установки, для механізації 

складських робіт, а також для виконання легких планувальних робіт.  
 

Комплектується широким асортиментом змінних органів в залежності від виду  

виконуваних робіт. 
 

    Фарбується європейськими емалями корпорації «Helios Group» 
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ: 
 

 Має потужну раму, виготовлену з конструкційних сталей товщиною 5 та 6 мм. 
 

 Тип рамки навішування – EURO. 
 

 Стабілізація положення ківша незалежно від висоти підйому стріли. 
 

 Для рівномірного розподілу навантаження на трансмісію трактора, 

комплектується розвантажувальним пристроєм. 
 

 Потужні стійки зі сталі, пакетною товщиною до 48 мм, із зручними  

швидкознімними фіксаторами та запобіжними стопорами забезпечують надійне 

з'єднання навантажувача з трактором.  
 

 У конструкції використовуються якісні європейські елементи гідросистеми  

(оцинковані прецизійні труби та фітинги), РВТ на євророз'ємах.  
 

 Задній стяжний вал забезпечує додаткову жорсткість рами. 
 

 Для зняття навантаження з розподільника трактора та збільшення терміну його  

експлуатації, в конструкції гідросистеми навантажувача застосовується гідрозамок. 
 

 Для зручності технічного обслуговування та збільшення терміну експлуатації  

навантажувача, шарнірні пальцеві з'єднання укомплектовані маслянками. 
 

 Конструкція стріли забезпечує гарну оглядовість для оператора та зручний доступ 

для технічного обслуговування.    

Технічні характеристики: 
 

Характеристики Значення 

Тип                                                                                             Навісний, швидкознімний 

Навішування, тип рамки Фронтально, EURO 

Агрегатування Трактора кл.1.4 

Номінальна вантажність, кг 1200 

Маса, кг 650 

Висота до нижньої частини ківша, мм 4400±10 

Привід  Від гідросистеми трактора 

Продуктивність за годину основної роботи до, т  45 

Кут розвантаження ківша, ° 65±5 

Кількість обслуговуючого персоналу (тракторист) 1 

Заводська гарантія, місяців 12 

Строк служби не менш, років 8 
 

З питань консультації та придбання продукції звертайтесь до відділу маркетингу: 
 

 (050) 601-28-77, (099) 765-73-04   (097) 321-18-54, (097) 295-37-60 
 

         www.alfa-kb.com.ua                    e-mail: alfa-sale@ukr.net 
 

МИ РОБИМО ВАШ БІЗНЕС ЕФЕКТИВНІШИМ! 
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