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Jsou určené pro univerzální kolové traktory všech světových 
výrobců. Proč je pro Vás nejvhodnější právě nástavba Wood-
man s vysokým rampovačem Quicke? 
Montážní rámy s maximální tuhostí zpevňují celou kon-
strukci traktoru. Snadné odpojení rampovače automatickým 
upínacím systémem Lock and Go během 2 minut. Nosnost 
čelního rampovače až 2 800 kg, dosah až 4 m. Úhel rotace 
pracovního nářadí 200°. Kinematika rampovače umožňuje 
dosah břitu a prstu rampovací lopaty až 70 cm pod úroveň 
terénu. Unikátní konstrukce nakladače zajišťuje nejvyšší 
možnou pevnost v krutu a ohybu. Použitá švédská jemno-
zrnná, vysoce legovaná ocel. Kovaná příčná výztuha a páky 
kinematiky. Dvojčinné hydraulické válce pro všechny funk-
ce, 2 plovoucí polohy - rampovače a rampovací lopaty - ve 
standardu. Nosič nářadí s automatickým upínáním zabezpečí 
výměnu potřebného nářadí během okamžiku. Možnost vý-
běru rampovače s paralelogramem nebo bez něj. Na přání 
dodáváme tlumení rázů Softdrive, 4. hydraulickou funkci, 
elektronické ovládání všech funkcí a hydraulické upínání 
nářadí. 
Plná kontrola funkcí při maximálně zatíženém rampovači. 
Průtok oleje je nezávislý na zatížení rampovače, to zname-
ná, že klesání/zvedání nakladače je prakticky shodné a ne-
záleží na tom, zda je stroj prázdný nebo plný. Obsluha „ne-
cítí“ hmotnost břemene a nemusí měnit techniku ovládání 
rampovače pro různé práce (průtok oleje je vždy proporci-
onální dle příkazu joysticku). Tento systém výrazně zlep-
šuje možnost využití práce 2 funkcí ve stejném pracovním 
okamžiku, např. 
při klesání ram-
povače a zaklá-
pění pracovního 
nářadí. 
Jak okruh 
pro ovládání 
pohybu vý-
ložníku, tak 
pro ovládá-
ní pohybu 
nářadí po-

užívají nízkotlakou regeneraci. Toto je energii šetřící systém, 
který znovu využívá zpětný průtok oleje při klesání a vy-
klápění. Udržuje hydraulické válce vždy naplněné olejem, 
dokonce i na traktorech s nízkou dodávkou oleje. Již ne více 
kavitace v hydraulických válcích, již není třeba čekat, dokon-
ce i když necháte motor klesnout do volnoběžných otáček. 
Rozvaděč load sensing je vybaven funkcí předehřevu oleje, 
která je aktivována pouze při nízkém tlaku a automaticky 
vypnuta v okamžiku, kdy rampovač začne pracovat. Toto 
vždy zaručuje jemný pohyb a ovládání, a zamezuje „zamrz-
nutí“ rozvaděče. 
Všechny rychlospojky jsou bezodkapové s plochým čelem, 
což usnadňuje jejich očištění. 
Jak okruh pohybu rampovače, tak okruh pohybu nářadí 
jsou vybaveny plovoucí polohou. Toto je 
významná výhoda při práci se stro-
jem. Neexistují žádné vůle mezi 
ovládacími bowdeny a roz-
vaděčem při použití 
mechanického 
ovládání.

patentovaný centrální 
hydraulický rozvaděč

patentované spojení 
hydraulických hadic

unikátní konstrukce 
s extrémní tuhostí

uložení 
eliminující vůle

jednopákové
ovládání

patentovaný 
ovladací systém LCS

VYSOKÉ RAMPOVAČE

LESNÍ NÁSTAVBY „ŠITÉ NA MÍRU“
Vy, uživatelé, nejlépe víte, v jakých podmínkách a jakým způsobem pracu-
jete při těžbě dřeva. Proto nenabízíme univerzální řešení a netvrdíme, že 
místo vás víme všechno lépe. Naopak, vy se stáváte spolutvůrci vaší lesní 
nástavby. Pečlivě vám nasloucháme a nástavbu vyrobíme přesně dle va-
šich požadavků. Proto máme tak široký sortiment možností a kombinací.
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NÍZKÉ A STŘEDNÍ RAMPOVAČE

Nízké rampovače Woodman jsou určeny pro ty, kteří ne-
využijí výhody vysokých nebo polovysokých rampovačů. 
Nízký rampovač vlastní konstrukce s přidržovacím prstem je 
vyroben dle nejvyšších standardů MANATECH CZ. Robustní 
konstrukce odolává maximálnímu zatížení při rampování. 
Hardoxový břit a silná dvojčinná hydraulika umožňují použítí 
radlice pro urovnání rozježděných cest. Pro větší odolnost 
při práci v lese jsme použili pro rozvod oleje k hydraulic-
kým válcům ocelové trubky místo hadic. Celý rampovač 
jednoduše ovládáte ovladačem v traktoru, který je určen 
pro ovládání vnějšího okruhu hydrauliky. Naším standardem 
je použití masivních bronzových pouzder ve všech otočných 
bodech. 
Variantním řešením je použití rampovače se zvýšeným dosa-
hem. Toto řešení zvolí ti, kteří nepotřebují vysoký rampovač, 
ale nízký je pro ně z různých důvodů nedostatečný. Tento 
nový typ rampovače Woodman vychází konstrukčně z vyso-
kého rampovače, nicméně je zkrácen těsně před přední kola 
traktoru, jeho uložení je nižší a rotace pracovního nářadí je 
také snížena.



| WOODMAN4 WOODMAN | 5

NAVIJÁKY S+R

IGLAND

Dvoububnový naviják o tažné síle 6 tun, poháněný 
dvojitým řetězem. Vybaven pásovou brzdou a la-
melovou spojkou. Ekonomická verze spolehlivého 
dvoububnového navijáku. V českých podmínkách již 
osvědčený typ navijáku s bezporuchovým provozem. 
Pokud přemýšlíte ekonomicky, správná volba pro 
vás.

Jednobubnové navijáky určené k agregaci do 3bodo-
vého závěsu. Tyto spolehlivé osvědčené stroje pracují 
na českém trhu desítky let a jsou určeny pro uživa-
tele, kteří potřebují používat traktor i pro jiné účely. 
Ovládání mechanické, elektrické či rádiové, tažná síla 
od 3,5 t do 9 t.

FRANSGARD

L6000

Typy navijáků s tažnou silou 5 nebo 6 tun, přičemž 
6tunový naviják je vybaven vlastním hydraulickým 
okruhem s čerpadlem. Oba modely jsou dvoububnové 
s lamelovou spojkou a pásovou brzdou. Pohon navijá-
ku je zabezpečen prostřednictvím řetězového převodu 
od vývodové hřídele traktoru.

Navijáky, které přežijí váš traktor třikrát. Říká se, že 
tento naviják se dědí z otce na syna, říká se, že v lese 
opotřebujete tři traktory, ale budete stále používat 
jeden naviják S+R. Proč?
Protože tyto navijáky jsou robustně postaveny, pro-
tože jsou použity ty nejlepší komponenty, protože 
společnost S+R má více jak 40leté zkušenosti s výro-
bou navijáků a protože se chlubí následující výbavou: 
dokonalé šnekové soukolí, šnekové kolo je vyrobeno 
ze slitiny (bronz CuSn 12Ni-GZ), kolo vícekrát sešrou-
bované (ne z litiny nebo svařované), šnek je broušen. 
Je zde použita vícelamelová spojka ze spékaného 
kovu (tzv. SINTER). Velká vícelamelová brzda ze stej-
ného kovu, 2 okruhové ovládání, perfektní středová 
příruba osazená 8 pístky. Brzdná reakce do 0,25 sec, 
velký průměr jádra bubnu minimalizuje ztrátu tažné 
síly (max. 15–28%). Vlastní hydraulický okruh s ra-
diálním pístovým čerpadlem HAWE, olejovou nádrží, 
vysokotlakým filtrem PALL, s mosazným vstupním 
(sacím) sítem. Ložiska SKF a originálním těsněním 
Freudenberg. Pohon navijáku je zabezpečen dle typu 
agregace. Pro pevnou nástavbu se používá úhlová 
převodovka s 6drážkovou hřídelí, pro 3bodové navi-
jáky kloubová hřídel, a pro přímou montáž se naviják 
pohání přímo od vývodové hřídele traktoru. Tažná síla 
těchto navijáků se pohybuje od 4 do 16 tun.

NAVIJÁKY

Všechny navijáky je možno 
ovládat el. kabelem nebo 
rádiem. Při radiovém ovládání 
můžete také ovládat otáčky 
motoru a případně startovat 
a vypínat motor.
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HYDRAULICKÁ RAMENA

Jsou vyrobena z vysokopevnostní, le-
gované jemnozrnné oceli se zvýšenou 
pružností. Dle jednotlivých modelů 
jsou vybavena jednostupňovým nebo 
dvoustupňovým teleskopickým rame-
nem. 
Robustní sloup nabízený v různých 
výškách je uložen v olejové skříni 

a jeho pastorek je otáčen vždy dvěma 
hřebeny se čtyřmi hydraulickými válci. 
Proto máte vždy dostatečně vysoký 
krouticí moment pro rotaci ramene. 
Všechny otočné body jsou konstruo-
vány s ohledem na vysoké nasazení 
a dlouhodobou životnost, přičemž 
v nejvíce namáhaných otočných bo-

dech je použito patentované řešení 
„roztažitelných“ čepů. Hlavní rameno 
je tvořeno dvěma „C“ profily, čímž je 
zaručena vysoká torzní tuhost a pev-
nost proti ohybu. 
Konzola rotátoru je vykována pro větší 
odolnost a pevnost. Každé rameno lze 
osadit více druhy drapáku. Rotátor je 
velmi robustní, se zárukou dlouhodobé 
životnosti, snese velké zatížení a je 
vybaven brzdou. Dle prováděné práce 
si můžete vybrat typ drapáku, který 
je konstruován právě pro váš způsob 
použití. Např. drapáky na kulatinu, 
drapáky na klest atd. Dle hmotnosti 
vašeho traktoru si vyberete správnou 
velikost. 
Ochrana hydraulických prvků a vyso-
ká kvalita používaných hydraulických 
hadic snižují náklady na případné 
opravy. 
Rameno je ovládáno prostřednictvím 
dvou elektronických joysticků. U kaž-
dé funkce lze individuálně nastavit 
a měnit rychlost pohybu a pracovní 
tlak přesně dle požadavku uživatele. 
Joysticky jsou ergonomicky umístěny 
v kabině traktoru, jejich poloha je na-
stavitelná ve třech osách, aby si každý 
pracovník našel svoji optimální pozici. 
Pro ty z vás, kteří chtějí používat na-
kládací rameno pro práci s harvestoro-
vou hlavou, máme připraveno řešení, 
které zabezpečí dostatečný průtok 
oleje a správnou funkci harvestorové 
hlavy.

Hydraulická nakládací ramena 
od švédské firmy Cranab patří 
k tomu nejlepšímu, co si vy, 
naši zákazníci, můžete vybrat.
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PRACOVNÍ NÁŘADÍ

Nejvíce používaným a nejrozšířenějším pracovním nástrojem je rampo-
vací lopata s přidržovacím prstem. Důmyslná prostorová konstrukce za-
bezpečuje vysokou torzní tuhost celé lopaty. Břit je vyroben z materiálu 
Hardox o tvrdosti 400 HB. Máme vyzkoušeno, že s touto lopatou zmani-
pulujete 100.000 m3 a původní břit bude připraven na dalších 100.000 m3 
hmoty. Tomu my říkáme dlouhodobá životnost. 
Bylo by škoda nevyužít váš vysoký rampovač pro shrnování klestu či 
nakládání do různých kontejnerů a štěpkovačů. Robustní konstrukce 
shrnovače nese 5 masivních prstů, které jsou samostatně odpruženy 
vinutou tažnou pružinou. Charakteristika pružiny byla pečlivě spočítána 
a kinematika navržena pro ideální kontrolu pohybu v lese. Při této práci 
oceníte nejnovější ovládání vysokých rampovačů – systém LCS (Loader 
Control system), který umožňuje zapnutí plovoucí polohy pracovního 
nářadí s přesně nastavenou výškou rampovače. Prsty dokonale kopírují 
terén, seberou každou větvičku a zároveň je postaráno o bezpečnost vaší 
práce. 
Výrazně zvýšíte využití svého rampovače použitím různých drapáků na kulatinu. Můžete agregovat standardní čelně nesené 
drapáky s přidržovacím prstem nebo drapák s rotátorem na prodlouženém rameni. Tím ještě zvýšíte produktivitu své práce. 
Váš traktor by měl pracovat, i když nemůžete do lesa. 
Se sněhovou radlicí či sněhovým pluhem můžete udržovat komunikace a zvýšit si rychlost návratnosti investovaných peněz. 
Lopatu použijete pro nakládání sypkých materiálů např. štěpky a kůry. Lopaty jsou vždy osazeny břitem z otěruvzdorného 
materiálu Hardox o tvrdosti 500 HB. Můžete si vybrat velkoobjemové lopaty, těžební lopaty nebo urovnávací lopaty. Z vaše-
ho rampovače se stane univerzální vysokovýkonný stroj.

Správné nářadí zvyšuje výkonnost 
stroje. Proto nabízíme více než 100 
druhů různých rampovacích lopat, 
radlic, drapáků, kleští, shrnovačů 
atd. 
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OCHRANY

Ochranná konstrukce traktoru je „šita“ na míru traktoru a dle požadavků 
zákazníka. Chráníme jak spodní části těla traktoru, tak i nádrže, vzduchové 
a hydraulické okruhy a boky traktoru. Všechna servisní místa traktoru zů-
stávají přístupná prostřednictvím odnímatelných krytek. Nedílnou součástí 
lesnické nástavby by měla být i ochrana vzduchových ventilů a zesílení 
okrajů disků. Samozřejmost u nástaveb MANATECH CZ. Přední část trak-
toru je chráněna sítí nebo masivní konstrukcí z vypalovaných plechů, opět 
dle vašeho přání. 
Zadní štít je vybaven dvojčinnými hydraulickými válci, které zabezpečují 
jeho vertikální pohyb v rozsahu více jak 70 cm. Důležitá je i vzdálenost 
štítu od zadních kol traktoru. Vždy se snažíme umístit štít tak, aby byl co 
nejblíže ke kolům. V praxi to znamená, že do vzniklé mezery lze nasadit 
řetězy, ale zbytečně štít neoddalujeme. 
Ochranu proti korozi a povrchovou úpravu si můžete vybrat mezi laková-
ním, kataforézou a zinkováním.

Správná ochrana zaručuje stroji 
bezpečný pohyb v nejtěžších 
podmínkách lesa. 



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Připravili jsme pro vás široký sortiment lan, úvazků, kluzá-
ků, kladek, ovládání a dalšího sortimentu zboží nezbytného 
pro práci v lese. V nabídce máme kvalitní ocelová lana s du-
ší, válcovaná ocelová lana, či novinku – umělohmotná lana. 
Velká odolnost lan, pružnost a dlouhodobá životnost je u na-
šich lan zaručena. Řetězové úvazky můžete mít s kruhovým 
nebo čtvercovým průřezem o síle 7 a 8 mm v různých 
délkách. Jsou zakončeny praktickou jehlou pro snadnější 
provlékání. Kluzáky jsou dělené, abyste je mohli snadno 
navléknout na lano. Speciální materiál zaručuje dlouhodobé 
užívání. Na konec lana si vyberete hák dle vašich potřeb 
a zvyklostí. V těžko přístupných terénech určitě využijete 
různých kladek. Prostě lesní nástavby od MANATECH CZ 
jsou „šité na míru“.

V nabídce MANATECH CZ 
najdete nejen špičkové 
lesní nástavby.
Na míru vašim potřebám 
sestavíme také vyvážecí 
přívěsy!
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