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NIVELAČNÍ GREJD 
HERKULES SUPER PB 1-251 

 
 

Traktorový grejdr je určen pro agregaci s kolovým traktorem. Minimální výkon 

energetického prostředku  je 48 kW. Pro zajištění stability soupravy je nutné, aby byl 

traktor vybaven přední hnanou nápravou. Veškeré ovládací prvky je možné ovládat 

hydraulicky z kabiny traktoru. Stroj je polo-nesený a je určen pro stavbu a  údržbu lesní 

dopravní sítě, polních cest, seřezávání krajnic, rovnání stavebního podkladu, úklid 

sněhu a zahrnování výkopů. Rovněž je možné dovybavit tento stroj laserovým 

naváděním pro velice přesné rovnání podkladu. Stroj je pak možné použít při zakládání 

staveb, výstavbě sportovišť a vzhledem k rozměrům a manévrovatelnosti i pro práci 

uvnitř výrobních hal. 

• Radlice z kvalitního materiálu zpevněná výztuhami a osazená mohutným břitem 
zajišťuje stabilní práci stroje 

• Vzdálenost mezi traktorem a radlicí garantuje dobrou jakost rovnání 
• Tři hydraulické okruhy dokonale zajišťují pracovní technologické postupy 

údržby a výstavby cest 
• Radlici lze osadit oboustranným břitem ze speciální oceli společně s 

rozrývacími hroty pro narušení velkých nerovností v dané cestě 
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Přednosti stroje 

• Při velmi nízkých finančních nákladech možno provádět údržbu a výstavbu 
cest 

• Hospodárně pracujeme se stávajícím materiálem, který je nashromážděn na 
okrajích a ve středu cesty 

• U zpevněných stávajících cest udržujeme jejich krajnice /kořenový systém 
rostlin narušuje povrh 

• V zimním období velmi dobré využití na odstranění sněhu 
• Využití tažných strojů (traktorů) a pracovních sil na určité časové období 
• Možno osadit gumovým břitem pro šetrné odstraňování sněhu např. u 

zámkové dlažby 

Technické údaje:  

Typ:  PB 1 - 251 
Délka:  4 000 mm 
Šířka:  2 500 mm 
Výška:  1 290 mm 
Hmotnost:  980 kg 
Energetický prostředek:  min 50 KW 
Přepravní rychlost:  15 km 

Cena stroje s EHC rozvaděčem 

9184 Radlice na úpravu cest a terénu HERKULES SUPER cena:           230 000,- Kč 
9185 Hydraulické natáčení radlice                                                     23 000,- Kč 
Elektrohydraulický rozvaděč              32.000,- Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM bez DPH 21%      285.000,- Kč 
Cena vč. DPH 21% 344 850,- Kč 
 
V ceně stroje je již zahrnuto: Technické osvědčení , výstražné štíty s odrazkami, Čepy pro připojení do 
3. bodového závěsu traktoru.  

 
Termín dodání:         skladem 
Dodací podmínky:     CENA: 35,- Kč ze Slavkova u Brna. Auto s rukou.  
Záruční podmínky:   12 měsíců při odběru na IČ. 24 měsíců pro fyzické osoby.  
Platební podmínky:   Bankovním převodem. Záloha 20% a 80% se splatností do 14 dní 
 
Ve Slavkově u Brna dne 11.04.2022 

Roman Prokšík  
jednatel společnosti 
tel: 602 121 361 
e-mail: proksik@forestmeri.cz 
https://www.forestmeri.cz/herkules
-super-pb-1-251  
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