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HYDRAULICKÉ ČELISŤOVÉ DRAPÁKY
PRO LOPATOVÁ RÝPADLA
Hydraulické drapáky pro lopatová rýpadla jsou seřazeny do velikostí odpovídající nosnosti drapáku,
tzn. velikosti nosiče. Konstrukce drapáku je založena na principu, kdy každou čelist ovládá samostatný
válec a čelisti jsou mechanicky spřaženy. Tento systém umožňuje používání klasických hydraulických
válců s dlouhou životností. Pro natáčení drapáku jsou používané hydraulické otočné hlavy.

ČELISŤOVÝ DRAPÁK S
NOSNOU ČÁSTÍ VCELKU

ČELISŤOVÝ DRAPÁK S
DĚLENOU NOSNOU ČÁSTÍ

U většiny řad drapáku je možno zvolit buď nosnou část vcelku nebo nosnou část dělenou. Nosná
část vcelku je výhodná pro aplikace, kde nebude docházet k výměně čelistí. Dělená nosná část
naopak dovoluje jednoduše měnit velikosti čelistí v rámci dané řady. Mechanismus spojení
nosné části a čelistí je čepový, s jednoduchou manipulací možnou i v nepříznivých podmínkách.
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HYDRAULICKÉ POLYPOVÉ DRAPÁKY
PRO LOPATOVÁ RÝPADLA
Polypové drapáky jsou velmi robustní konstrukce. Každou čelist - polyp samostatně
ovládá jeden hydraulický válec. Tato konstrukce umožňuje sevření břemene různých
tvarů. Pevnostní části drapáku jsou z materiálu ST52.3, otěrové materiály na čelistech
jsou z materiálu HARDOX. Čelisti jsou uloženy ve speciálních kalených pouzdrech s
dlouhou životností. Všechny čepy jsou z jakostních ocelí, šlechtěné na vysokou
pevnost a povrchově kaleny. Toto spojení je velmi odolné proti rázům a vyniká
dlouhou životností. Hydraulický rozvod je chráněn segmentovým krytem.

HYDRAULICKÉ DRAPÁKY NA DŘEVO
PRO LOPATOVÁ RÝPADLA
Čelisťové drapáky na dřevo jsou velmi robustní konstrukce.
Každou čelist ovládá jeden hydraulický válec a čelisti jsou
vzájemně spřaženy ozubením. Pevnostní části drapáku jsou
z materiálu ST52.3, otěrové materiály - šavle na čelistech
jsou z materiálu HARDOX. Čelisti jsou uloženy ve
speciálních kalených pouzdrech s dlouhou životností.
Všechny čepy jsou z jakostních ocelí, šlechtěné na vysokou
pevnost a povrchově kaleny. Toto spojení je velmi odolné
proti rázům a vyniká dlouhou životností.
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