
Profesionální tříbodové lanové navijáky Pfanzelt



Tříbodové lanové navijáky s převodovkou 
od firmy Pfanzelt jsou u uživatelů velice 
v kurzu již od premiéry v roce 1991. Díky 
novátorským technikám si naše tříbodové 
lanové navijáky kupuje stále více zákazníků. 
Podnik „Pfanzelt Maschinenbau GmbH“ 
se sídlem v Rettenbachu u Auerbergu 
klade u svých výrobků velice silný důraz 
na bezpečnost práce, funkčnost a inovace. 
Stále nové a další oblasti úkolů resp. pra-
covních postupů formovaly v posledních 
18 letech naše tříbodové lanové navijáky 
a postaraly se o to, že se naviják Pfanzelt 
měnil co do své výbavy i do svých možností.

Velké výrobní možnosti u našich tříbodových 
lanových navijáků s převodovkou a modulární 
konstrukcí – stavebnicového systému – 
ponechávají firmě Pfanzelt možnosti výroby 
mnoha typů navijáků. Sama typová rozmanitost 
se 14 modely a různým příslušenstvím poskytuje 
zákazníkovi možnost, aby svůj lanový naviják 
Pfanzelt přesně přizpůsobil svým požadavkům.

•	 Největší program lanových navijáků z 
německých výrobců

•	 Flexibilní stavebnicový systém
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Pfanzelt má pro každý účel použití správný typ 
navijáku – 14 různých možností od drobného 
lesního hospodáře až po profesionály.

Jednobubnový   Tažná síla
Pm 0104    4,5 t
Pm 0106; 0256    6,0 t
Pm 0258; 0208    8,0 t
Pm 0210; 02210   10,0 t

Dvoububnový    Tažná síla
Pm 0154    4,0 t
Pm 0306    6,0 t
Pm 0308, 0608    8,0 t
Pm 03010    10,0 t
Pm 06010, 06510   10,0 t

14 tříbodových lanových navijáků se liší základní 
výbavou, lanovou kapacitou a tažnou silou. Ale 
který naviják je pro mě ten „správný“? Jakou 
tažnou sílu má lanový naviják vyvinout a jakou 
má mít lanovou kapacitu? Při výběru vám 
pomůže naše typové označení.

Rozlišovacím znakem jednobubnového 
tříbodového lanového navijáku s převodovkou 
Pfanzelt tedy není jen tažná síla, nýbrž také 
lanová kapacita.

Navzdory mimořádně velkému bubnu lana (s až 
200 m lana) zůstávají poměry co do tažné síly 
konstantní. Pfanzelt těchto pozitivních hodnot 
dosahuje popsaným stavebnicovým systémem 
s různými šířkami bubnu a velkým neměnným 
průměrem jádra bubnu.

•	 minimalizovaná ztráta tažné síly pouhých 
28 %

•	 variabilní šířky bubnu pro uložení až 200 m 
lana

•	 nízká vlastní hmotnost díky skříňové 
konstrukci

•	 jakost prověřená zkouškou FPA

1) DW 0106
 Ø 12 mm x 65 m

2) DW 0256
 Ø 12 mm x 105 m
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Program navijáků
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Minimalizovaná vlastní hmotnost díky 
skříňové konstrukci přibližovacího štítu

Použitím vysoce pevných jemnozrnných 
ocelí jsou zajištěny výhody jako kompaktní 
konstrukce, nízká vlastní hmotnost, dlouhá 
životnost, přímý průběh lana a kompaktní 
tříbodová montáž na závěs traktoru. Stability 
a tuhosti dosahuje Pfanzelt svojí skříňovou 
konstrukcí přibližovacího štítu. Vlevo a vpravo 
na vnitřní straně štítu jsou součástí výbavy dvě 
bedny na uložení nářadí jako lanových svorek, 
dřevěného klínu a drobného materiálu. Uživatel 
si může k různým šířkám traktoru vybrat z 
velkého množství šířek štítu (1500, 1800, 2000, 
2200 a 2400 mm). Pro speciální použití nabízí 
Pfanzelt svůj přibližovací štít volitelně také ve 
sklopném provedení.

Sklopný štít: hydraulicky přestavitelný 
o 90°

5

3 4 3) DW 0208
 Ø 12 mm x 170 m

4) DW 06510
 Ø 16 mm x 60 m,
 Ø 16 mm x 100 m



Srdcem lanového navijáku Pfanzelt je 
mimořádně variabilní agregát navijáku. Ať 
jako nesený agregát u tříbodového lanového 
navijáku, jako zástrčně montovaný lanový 
naviják, pevně montovaný lanový naviják 
nebo ve speciálních lesních strojích, všude 
má svoje místo. Pohon lanového navijáku je 
realizován vývodovým hřídelem traktoru nebo 
hydromotorem přes silnou, klidně běžící 
šnekovou nebo čelní převodovku a je suverénně 
přenášen k bubnu navijáku. Pro zajištění dlouhé 
životnosti jsou ozubení šnekového převodu 
frézována nejmodernějšími výrobními zařízeními 
– nejsou hrubě odlitá, kalená a s broušeným 
profilem. Ozubená kola běží v olejové lázni, 
převodovka je do značné míry bezúdržbová 
a neopotřebovatelná, nejsou přítomny hnací 
řetězy vyžadující intenzivní údržbu. 

Díky velkému průměru jádra dosahujeme 
minimalizované ztráty tažné síly pouhých 28 % 
od vnitřní vrstvy lana k vnější. 

Pro přesné řízení funkce brzdy a spojky 
používá Pfanzelt u svých lanových navijáků s 
převodovkou vícekotoučové lamelové svazky. 
Požadované „překrývání“, to znamená, že se 
brzda uvolňuje, teprve když je úplně sepnutá 
spojka, umožňuje, aby neochabovalo zatížení, 
naviják nedobíhal a měl lehký tah lana. 
Obložení lamel spojky sintrovaným materiálem 
zajišťuje klidnou funkci spojky, je bezúdržbové 
a samočinně se seřizuje. Organické obložení 
vícekotoučové lamelové brzdy ovlivňuje měkké 
a šetrné brzdění a lze je seřídit zvenku bez 
demontáže lanového navijáku.

•	 Jedinečná přesnost postupu brzdění a 
funkce spojky

•	 Nezávislost díky vlastnímu olejovému 
napájení radiálním pístovým čerpadlem

•	 Prvotřídní hnací ústrojí
•	 Šnekový převod běžící v olejové lázni
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Agregát navijáku



Sériově montovaný ventil pro snížení zatížení 
umožňuje dávkované uvolňování brzdy, to 
znamená, že lano, které je pod napětím, může 
být uvolňováno a vypouštěno dávkovaně. To 
zajišťuje vyšší bezpečnost při denních pracích 
a je nepostradatelné při bezpečnostním kácení.

Ventil pro snížení zatížení (vlevo) s manometrem

Pro předcházení poruchám hydraulického řízení 
pracuje lanový naviják s převodovkou Pm se 
zvláštním okruhem oleje vybaveným filtrační 
jednotkou, který je napájen radiálním pístovým 
čerpadlem a ovládá všechny hydraulické 
funkce. Všechny lanové navijáky Pfanzelt jsou 
sériově vybaveny tlačítkovou elektronickou řídicí 
jednotkou s magnetickými ventily s mokrou 
kotvou. Tím je zajištěno řízení lesním rádiovým 
zařízením.

Lastsenkventil (links) mit Druckmanometer

Legenda

     vysoce výkonný šnekový převod v olejové lázni

     lamelová spojka ze sintrovaného kovu

     vícekotoučová lamelová brzda

     brzdový válec

     automatické seřízení spojky

     radiální pístové čerpadlo pro vlastní olejové napájení

     čelní ozubený převod
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Moderní stavba navijáků se intenzivně 
zabývá možnostmi čistého navíjení lana na 
bubnu navijáku. Buben navijáku Pfanzelt je 
zkonstruován tak, aby svým velkým průměrem 
zajistil minimální ztrátu tažné síly pouhých 28 % 
od spodní vrstvy lana k horní. V důsledku toho 
však buben navijáku klade při délkách lana až 
200 m více vrstev lana vedle sebe. Vývoj z domu 
Pfanzelt se nazývá „mechanický řadič lana“ a za 
dobu 17 let byla pro optimální kvalitu navíjení 
namontována již do několika tisíc tříbodových 
lanových navijáků Pm. Dodávaný mechanický 
řadič lana má za úkol vést lano navijáku přes 
rameno rozdělovače ještě jednou navíc přes 
buben navijáku a rozdělit je po celé šířce bubnu. 

Řadič lana se u navijáku Pm během let dále 
vyvíjela, konstruktéři a uživatelé spojili svoje 
zkušenosti. Pm dnes nabízí svým zákazníkům 3 
varianty řadiče lana, „mechanické řazení lana“, 
řazení lana s nuceným vedením přes křížné 
vřeteno a elektrohydraulický řadič lana. Zásada 
Pm řadič lana: čím víc lana, tím přesněji musí 
fungovat jeho distribuce. 

Tříbodové lanové navijáky Pm jsou díky 
novátorské technice stále o krok před svou 
konkurencí. 

Volitelně odvíjení lana

Práce s lanem v těžkém terénu je fyzicky 
mimořádně náročná. Pro usnadnění této fyzicky 
náročné práce byl vyvinut hydraulický Pm 
odvíjení lana. Ve výkyvném třmenu řadiče lana  
je uloženo zvláštním hydraulickým čerpadlem 
poháněné zařízení pro jeho odvíjení. Když 
obsluha vydá povel „uvolnit lano“, odvíjecí 
zařízení vyhodí lano z bubnu navijáku. Odvíjecí 
zařízení se deaktivuje teprve při povelu „lano 
stop“. Tak má obsluha při své práci s lanem 
tu výhodu, že musí jen táhnout lano a nemusí 
odvíjet buben navijáku. 
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Navíjení lana – na kvalitě navíjení záleží

1) Mechanický řadič lana s 
 náběhovou brzdou lana
2) Elektrohydraulický řadič lana
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Náběhová brzda lana
Stále napjaté lano při vtahování na buben, i 
ve svahu, když kmen začne klouzat nebo je 
lano volně taženo na buben. To je možné s Pm 
náběhovou brzdou lana. Jakmile obsluha vydá 
lanovému navijáku povel „táhnout“, aktivuje se 
náběhová brzda lana. 

Válec přitlačuje lano přes brzdovou kladku na 
brzdový špalek. Síla válce je dimenzována tak, 
aby bylo možné posouvat lano na brzdový 
špalek jen v nezatíženém stavu (bez zatížení 
kmenem). 

Když obsluha vydá příkaz „uvolnění“, náběhová 
brzda lana se ihned uvolní. Výdej lana se uvolní 
a není zatěžován náběhovou brzdou lana.
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3) Řadič lana s nuceným 
 vedením přes křížné vřeteno
4) Náběhová brzda lana
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Nastavitelná tažná síla
Omezení maximální tažné síly, aby se zabránilo roztržení tenčích lan

Lesní rádiové zařízení
Lesní rádiové zařízení pro jednobubnové a dvoububnové navijáky
Funkce: tažení, stop, uvolnění, krátké uvolnění, plynulá regulace plynu 
motoru
Na přání s „motor start/stop“ a tísňovým zapojením

Elektrická regulace otáček motoru

Sklopný štít
Ve spodní části přibližovacího štítu hydraulicky sklopný pomocí dvou 
válců pro větší půdní světlost a pro nošení kmenů (možné od šířky 
přibližovacího štítu 2000 mm).

Spojka pro odtaho-
vání

Čelní převodovka pro středový pohon
Doporučeno u širokých lanových bubnů jako 0208, 02010, sériově u 
02210

Čelní převodovka pro středový pohon
S obrácením směru otáčení pro čelní montáž (jedno- a dvoububnové 
navijáky)

Prodloužení spod-
ního ramene 
120 mm
Doporučeno při čelní 
montáži
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Příslušenství

1) Držák na palivový kanystr a 
 motorovou pilu
2) Úložné skříně s víkem
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Jednobubnové lanové navijáky 0104 0106 0256 0258 0208 02010 02210

Tažná síla spodní vrstvy lana v kN 45 60 60 80 80 100 100
Tažná síla horní vrstvy lana v kN 33 42 42 56 56 78 78
Střední rychlost lana při 540 (m/s) 0,6 0,6 0,6 0,42 0,42 0,42 0,42
Lanová kapacita Ø / m x mm 80 x 11 65 x 12 105 x 12 80 x 14 130 x 14 100 x 16 160 x 16
Sériová šířka přibližovacího 
štítu mm 1500 1500 1500 1800 1800 1800 2000
Kategorie tříbodového závěsu     Kategorie 2 a 3
Řídicí jednotka   Elektrická tlačítková řídicí jednotka s magnetickým ventilem s mokrou kotvou
Pohon      Mechanický přes čelní převod v olejové lázni
Spojka          Vícekotoučová spojka se sintrovanými lamelami, samostavitelná
Brzda      Obložení vícekotoučové lamelové brzdy s ventilem pro snížení zatížení 
Mechanická distribuce lana ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 -
Náběhová brzda lana ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 -
Hydraulické navíjení cívky - - - - - - ●
Distribuce lana s nuceným 
navíjením přes křížné vřeteno - - - - ○	 ○	 -
Rychloposuv lana - - ○	 ○	 ○	 ○	 ○
Sklopný štít - - ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mříž (dle UVV) ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
Kloubový hřídel ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
Hmotnost (cca bez lana) 490 490 540 590 640 650 870

Dvoububnové lanové navijáky 0154 0306 0308 0608 03010 06010 06510

Tažná síla spodní vrstvy lana v kN 2 x 40 2 x 60 2 x 80 2 x 80 2 x 100 2 x 100 2 x 100
Tažná síla horní vrstvy lana v kN 2 x 28 2 x 42 2 x 56 2 x 56 2 x 78 2 x 78 2 x 78
Střední rychlost lana při 540 (m/s) 0,6 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Lanová kapacita Ø / m x mm 2 x 80  2 x 105 2 x 80 2 x 100 2 x 60 2 x 80 60 x 16
 x 11 x 12 x 14 x 14 x 16 x 16 100 x 16
Sériová šířka přibližovacího 
štítu mm 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000
Kategorie tříbodového závěsu     Kategorie 2 a 3
Řídicí jednotka   Elektrická tlačítková řídicí jednotka s magnetickým ventilem s mokrou kotvou
Pohon      Mechanický přes čelní převod v olejové lázni
Spojka           Vícekotoučová spojka se sintrovanými lamelami, samostavitelná
Brzda      Obložení vícekotoučové lamelové brzdy s ventilem pro snížení zatížení 
Mechanická distribuce lana ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●		 ●
Náběhová brzda lana ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
Hydraulické navíjení cívky - - - - - - ○
Distribuce lana s nuceným 
navíjením přes křížné vřeteno - - - - - -	 ○/-
Rychloposuv lana - - ○	 ○	 ○	 ○	 ○
Sklopný štít ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mříž (dle UVV) ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
Kloubový hřídel ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
Hmotnost (cca bez lana) 610 660 680 710 690 720 720

● sériově     ○ příslušenství       - není k dispozici
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Technické údaje

3) Odstavné nohy pro snadné 
 odpojení
4) Možnost oranžové barvy pro 
 práci v komunální údržbě
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Pfanzelt Maschinenbau GmbH
D-87675 Rettenbach / Allgäu
Tel. +49 (0) 88 60 / 92 170
vwww.pfanzelt-maschinenbau.de

Profesionální program Pm 
Lesní přívěsy Pm 8 až 15 tun
Nakládací jeřáby Pm od 5,70 do 10 m
možnosti různých kombinací a hydraulických ramen a vleků

Systémové traktory Pm-Trac
•	 Montáž hydraulické ruky s rychloodepínací konzolí 
•	 Bezestupňová převodovka s max. rychlostí 50 km/h

Tahač Felix se 4 a 6 koly
•	 Přibližovač, vyvážečka nebo kombinovaný stroj
•	 Bezestupňová převodovka s max. rychlostí 40 km/h

PM1202PRSWPR-05_CZ

Pfanzelt – Váš partner pro les
20 let Pfanzelt

Firma Pfanzelt Maschinenbau byla založena v roce 1991 
majitelem Paulem Pfanzeltem a nejprve se zabývala výrobou 
a montáží lanových navijáků s převodovkou s tříbodovým, 
zástrčným a pevným připojením k traktoru a řetězových la-
nových navijáků. Podnik stranil od počátku inovacím, hos-
podárnosti a bezpečnosti lesní práce.

Považujeme se za líheň nápadů, která klade velký důraz na 
těsný kontakt se svými zákazníky. Mnoho našich inovací 
totiž vychází přímo z jejich požadavků, podnětů a přání, jež 
jsme nakonec jenom museli realizovat. Svými stroji sledu-
jeme stále jeden cíl, totiž předkládat jim řešení, která jim co 
nejvíce zjednoduší a zhospodární denní práci.
Díky poloze podniku v kraji pod Alpami máme nejlepší 
zkušební terén přímo před domem. Tak naši firmu opouštějí 

jen výrobky, které prokázaly svoje umění a spolehlivost za 
reálných podmínek v obtížném terénu.

Dnes nabízíme nejrozsáhlejší lesní program „Made in Ger-
many“ – od tříbodového lanového navijáku pro drobné lesní 
hospodáře až po speciální lesní tahač Felix pro profesionály.

Kvalita z Bavorska

Firma Pfanzelt sází díky svým kvalifikovaným pracovníkům 
a partnerským podnikům výhradně na Německo jako mís-
to výroby. Tak v současné době přispíváme více než 100 
zaměstnanci k dlouhodobému zajištění mnoha pracovních 
míst v regionu. Zaměřujeme se zvláště na férové pracovní 
podmínky, to znamená flexibilní pracovní dobu s účty pra-
covní doby a ohled na soukromé zájmy.

Abychom zabránili zbytečným a pro životní prostředí 
škodlivým emisím CO2, vyhýbáme se dlouhým přepravním 
cestám a dáváme přednost partnerským podnikům z regio-
nu.

Oproti „moderní“ výrobní filozofii, která staví na nákupu 
mnoha dílů, sází Pfanzelt na vysoký podíl vlastní výroby. 
Abychom se přesto vyhnuli příliš vysokým kupním cenám 
svých výrobků, orientujeme se samozřejmě na aktuální tržní 
ceny, to znamená, že díl z vlastní výroby nesmí být dražší než 
nakupovaný díl. Rozsáhlé know-how naší firmy umožňuje 
vedle vlastní výroby také pružnou reakci na změny a novinky.

Zastoupení pro ČR a SR:
TOPAGRI s.r.o. • Koštálkova 1527 • 266 01 Beroun
Tel. +420 725 398 323 • e-mail. topagri@topagri.cz
www.topagri.cz


