
       IGLAND  5002
pro pevnou montáž 

 

Objednací číslo   300 498 

Technická data: 

 Doporučené použití: lehký, ale robustní 
naviják s tažnou silou 5t na každém bubnu pro náročné 
podmínky lesního provozu. Oba bubny svým velkým 
průměrem snižují pokles tažné síly při velké délce lana 
a jsou osazeny suchou kotoučovou spojkou. 

Dvoububnový naviják určený pro pevnou 
montáž  na traktor o výkonu 52 - 81 kW (70 - 110 PS). 
Nízkotlaké elektrohydraulické ovládání s hydraulickým 
okruhem závislým  na traktoru zlepšuje uživatelský 
komfort. 

Maximální tažná síla - při prázdném bubnu  50    kN  = 5t 
               - při plném bubnu   26,5 kN (podle ISO 6687)  
Počet bubnů       2  
Teoretická kapacita bubnu (ocelové lano)   118m/11mm (podle ISO 6687)  
Doporučená délka lana     2x50m/12mm 
Rychlost navíjení při 540 ot./min    0,59 - 1,12m/s (podle ISO 6687)  
Vnitřní převod      1 : 9,7 
Hmotnost bez lana      347 kg 
 

 Rozměry           výška              šířka        hloubka 
    (cm)    74    85  50 
 Naviják je poháněn speciálním řetězem z řetězky vývodového hřídele traktoru a 
šnekovým převodem v olejové lázni je síla roznášena přímo na oba bubny s jednokotoučovou 
lamelovou spojkou a pásovou brzdou. Standardně je montováno nízkotlaké 
elektrohydraulické ovládání všech funkcí přizpůsobené k  jednoduchému napojení na 
hydrauliku traktoru. Naviják je připraven pro snadné zapojení dálkového čtyř- nebo 
šestikanálového ovládání rádiem.Všechny navijáky jsou vyrobeny ze speciálního materiálu 
RAEX - Multistahl a odpovídají evropským předpisům EG, podle kterých je přidělováno 
označení CE. 

Doporučené dovybavení:- 2x lano minimálně 6 x 26 WS, IWRC 180 kp (200 176) 
Tažná síla            - 6ks úvazku 8x8mm/2m s kluznou sponou (201 223) 

- řetězka vpředu pro bližší montáž navijáku ke kabině. 

 
Ocelové lano o průměru 11 mm 

- dvojité vodící kladky lana do štítu nástavby.  
- dálkové ovládání rádiem šestikanálové (091 176) 
- dálkové ovládání otáček motoru traktoru (091 442) 
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