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ФРОНТАЛЬНІ ШВИДКОЗНІМНІ НАВАНТАЖУВАЧІ 

НТШ-1600PRO «Атлет»     НТШ-1800 «Атлант»  
 

 
 

Серія навантажувачів НТШ-1600PRO/1800 є результатом успішного поєднання докорінної  

модернізації конструкції популярного європейського виробника «Metal Fach» з  

оригінальними розробками власного КБ.  
 

Навантажувачі розроблені як гідна альтернатива дорогим європейським аналогам і не  

поступаються їм за технічними та якісними показниками при значно нижчій вартості.  
 

Призначені для навантаження різноманітних вантажів в транспортні засоби, змішувальні  

установки, для механізації складських робіт, а також для виконання легких планувальних 

робіт.  
 

Модифікація PRO для робіт на збільшеній висоті. 
 

Агрегатування з трактором займає 2-3 хв., зміна робочого органу менше хвилини.  
 

Комплектується широким асортиментом змінних органів в залежності від виду  

виконуваних робіт. 
 

Фарбуються європейськими емалями корпорації «Helios Group» 
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Нова конструкція навантажувача забезпечує: 
 

 Ідеальний баланс – за рахунок правильного розміщення центру ваги відбувається 

більш плавна та спокійна амортизація трактору. 
 

 Оптимальний темп роботи – правильно підібрані кути забору та вивантаження  

дозволяють більш продуктивно використовувати робочий час. 
 

 Інтуїтивне управління – використання джойстика полегшує роботу і робить операції 

більш плавними та точними. 
 

 Ефективність – швидке агрегатування з трактором і легка зміна робочих органів. 
 

 Надійність – закладений в конструкцію запас міцності забезпечує навантажувачу  

багатолітню та стабільну експлуатацію. 
 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ: 
 

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

 Штатне управління джойстиком. 
 

 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 і запобіжними стопорами забезпечують надійне з'єднання  

навантажувача з трактором.  
 

 В конструкції використовуються якісні європейські елементи гідросистеми  

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

 Задній стяжний вал забезпечує додаткову жорсткість рами. 
 

 Конструкція стріли забезпечує гарну оглядність 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 1600/1800 

Маса, кг 715/740 

Висота до нижньої частини ківша, мм 4500/4200±10 

Привід  Від гідросистеми трактора 

Продуктивність за годину основної роботи до, т 60 

Кут розвантаження ковша, ° 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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