
Vyvážecí vlek Pfanzelt 9242 S-line



Ideální stroje pro práci v lese

Lesní stroje Pfanzelt se již roky těší u svých 
uživatelů té nejlepší pověsti. Vyvážecí vleky PM 
S-line nabízí optimální řešení pro soukromé 
vlastníky lesů a poskytovatele služeb v lesním 
hospodářství. Vyznačují se jednoduchou kon-
strukcí s velkou pevností a snadno ovládaným 
hydraulickým ramenem s vysokou zdvihovou 
silou.

  Pm 9242 S-line  9,2 t

Při vývoji vyvážecích vleků S-line bylo určující jed-
noduché zadání - transport krátkého sortimentu, 
palivového dříví, klestu a zároveň použitelnost i pro 
dlouhý sortiment. Univerzálnost je možné rozšířit i 
montáží standardní sklopné ložné plochy - korby pro 
přepravu štěrků nebo jiných materiálů. Při konstruk-
ci rámu je použita technologie, jako při konstrukci 
nejtěžších nákladních automobilů, kdy jsou jednot-
livé kusy k sobě sešroubovány. Tím je vyloučena 
možnost praskání svarů. Dvojitý rám z U profilů i 
masivní ochranná mříž vyvážecího vleku jsou vyro-
beny z jemnozrnné oceli.

Čtyři páry klanic a otočná oj pomocí dvou pístů 
patří ke standardní výbavě tohoto typu s nosností 
9,2 t. Brzdový systém na všechna čtyři kola je již v 
základní výbavě pro ČR a SR.

Rozvaděč s ergonomickým ovládáním, 
doplněný o dvě elektrické funkce umožňuje 
velice intuitivně a bezpečně pracovat s hyd-
raulickým ramenem.



Vyvážecí vleky S-line stanovují v této třídě nová 
měřítka stability a ochrany proti zkrutu. Spolu s 
hydraulickým ramenem, vyrobeným z vysokopev-
nostní jemnozrnné oceli, tvoří vyvážecí vleky doko-
nalou soupravu určenou pro práci v lese. Veškerá 
spojení jsou navržena pro maximální životnost 
– mosazná pouzdra ramen  jsou osazena vysokope-
vnostními čepy o průměru 50 mm. Velká zdvihová 
síla a moment otoče společně s intuitivním ovlá-
dáním jsou vlastnosti, které zvyšují výkonnost těchto 
moderních hydraulických ramen typů 4267 a 4272.  
I v této třídě je u „PM“ samozřejmostí dokonalá 
ochrana hydraulických komponentů proti poškození, 
stejně jako sériově dodávané teleskopické opěrné 
nohy, které poskytují dokonalou stabilitu vyvážecího 
vleku i v extrémních podmínkách.

Do příplatkové výbavy patří také možnost dovyba-
vení vleku třístranně sklopnou ložnou plochou pro 
univerzálnější využití.

Třístranně sklopná ložná plocha

Rámová konstrukce
Speciální rámová konstrukce z U profilů
- systém používaný u těžkých nákladních 
automobilů

Moderní výkonné hydraulické rameno
Vysoký moment otoče, dokonale chráněné 
hadice hydrauliky, vysoce dimenzovaný rotátor 
s profi kleštěmi

Široká paleta příplatkové výbavy
Třístranná sklápěcí nástavba, možnost volby 
vlastního hydraulického okruhu, typu hydrau-
lické ruky, různých typů pneumatik atd.



Technická data a popis

Zastoupení pro ČR a SR:
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tel. 00 420 725 398 323 • e-mail. topagri@topagri.cz
www.topagri.cz
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Pm Profi program
Tříbodové lanové navijáky
• jedno a dvoububnové lanové navijáky
• tažná síla od 3 do 12 tun

Systémový traktor PM-Trac
• nástavby hydraulické ruky s rychloodepínací konzolí
• bezestupňová převodovka s max. rychlostí 50 km/h

Speciální lesní nosič Felix 4 a 6 kolový
• přibližovací traktor, nebo traktor kombiskider
• bezestupňová převodovka s max rychlostí 40 km/h

PM1011PRRWSL-01_CZ

Typ RW 9242 S-line

Rám Dvojitý rám z jemnozrnné oceli, U profil
Natáčecí oj Pomocí dvou pístnic
Klanice 4 kusy, otočné
Povolené zatížení na silnici [t] 9,2
Vlastní hmotnost [t] 2,6
Osvětlení StVZO - schválené pro provoz na pozemních komunikacích
 Sklopné pro práci v terénu
Brzdy Pneumatické na  všechna čtyři kola
Pneumatiky 380/55-17“ 14 PR, drážkový profil, ochrana ventilku
Opěrné nohy Teleskopicky výsuvné,  „A“ sloupek

Hydraulické rameno LK 4267
Dosah [mm] 6700
Teleskop Jednoduchý
Čistá zdvihová síla [kNm] 4,0
Otočný moment [kNm] 14,1
Systém otoče Dvojitý hřeben otoče v olejové lázni, litinové ukotvení
Rotátor Nekonečná otoč, síla 3t
Kleště PM - kleště typ 230, max. rozevření 1270 mm, objem 0,23 m3

Ovládání hydraulické ho rameno Hydraulický rozvaděč se dvěma joystiky a dvěma elektrickými
 funkcemi pro otevírání / zavírání kleští a ovládání teleskopu
Schválení UVV - zatěžovací zkoušky na hydraulické rameno
 technický průkaz pro provoz na pozemních komunikacích
Potřebná výbava traktoru 1x hydraulický rozvaděč pro ovládání matacěcí oje
 1x hydraulický rozvaděč pro ovládání hydraulického ramene
 Dvouokruhové brzdy

Příplatková výbava:

Pneumatiky 480/45-17“ 16RP drážkový profil, 500/55-17“ 12PF terénní profil
Hydraulické brzdy hydraulické brzdy na jednu nebo dvě nápravy, nájezdová brzda
Ložná plocha (korba) Možnost montáže ložné plochy 3900 x 2000 x 400 mm
Hydraulické rameno Typ 4272 s dosahem 7200 mm


