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Ste presvedčený o tom, že využívate celý potenciál Vašej hydraulickej ruky?  

Nemáte občas pocit, že Vaše auto s rukou až príliš často stojí na dvore a nepracuje? Ak Vaša 

odpoveď znie áno, potom Vás možno uteší fakt, že zrejme patríte k väčšine prevádzkovateľov rúk. 

Viem, je to len malá útecha. Je pravdou, že súčasná hospodárska situácia nie je práve najprajnejšia, 

no napriek tomuto faktu viem navrhnúť riešenie, ktoré Vám pomôže prekonať súčasný stav 

a dosiahnuť vyššiu produktivitu Vašej hydraulickej ruky.  

Som Ing. Ján Hlinka, výkonný riaditeľ spoločnosti PANOBA, s.r.o. a rád by som Vám poskytol  

riešenie, ktoré som spolu s kolegami pre Vás ako majiteľa či prevádzkovateľa hydraulickej ruky 

pripravil. 

Na začiatku som sa Vás opýtal, či využívate celý potenciál Vašej hydraulickej ruky. Nebola to len 

rečnícka otázka.  V priebehu rozhovorov s rôznymi majiteľmi hydraulických rúk som si uvedomil, že 

mnohí z nich tieto ruky vnímajú a používajú ako jednoúčelové zariadenia. Hydraulickú ruku využívajú 

len ako žeriav na vykladanie alebo nakladanie väčšinou paletizovaného tovaru. V skutočnosti je 

hydraulická ruka vďaka svojej kĺbovej konštrukcii a výkonnej hydraulike univerzálnym viacúčelovým 

nástrojom. S hydraulickou rukou sa dajú nakladať kusové predmety, stroje, sypké materiály, rúry, 

drevná guľatina a iné. Môže plniť funkciu pohyblivého manipulátora aj výškovej pracovnej plošiny. 

Všetky vymenované funkcie možno získať jednoduchou výmenou prídavného zariadenia pripojeného 

na konci ruky. Ak sa zamyslím nad ekonomickými dôsledkami tejto modulárnosti pre Vaše 

podnikanie, potom môžem vysloviť nasledujúce tvrdenie - v okamihu, v ktorom na svoju hydraulickú 

ruku pripojíte iné prídavné zariadenie, než aké ste doteraz používali, sa počet Vašich obchodných 

príležitostí zvýši minimálne o 50%! A tento počet sa bude násobiť každým ďalším typom 

používaného prídavného zariadenia. Napríklad, ak v súčasnosti používate len paletové vidly, potom 

dokúpením výškovej pracovnej plošiny - koša a drapáku na sypké hmoty 2- až 3-násobne rozšírite 

skupinu svojich potenciálnych zákazníkov. Pritom cena nového prídavného zariadenia je len 

zlomkom nadobúdacích nákladov Vašej hydraulickej ruky a vozidla. Zo skúsenosti našich 

zákazníkov sa návratnosť investície do prídavného zariadenia pohybuje v rozmedzí 3 až 6 mesiacov. 

Vy máte v porovnaní s opýtanými majiteľmi rúk výhodu výberu z novej generácie prídavných 

zariadení. V ich konštrukcii sme zohľadnili súčasné trendy zvyšovania produktivity práce pri 

zachovaní cien pôvodnej generácie!  
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Nová generácia prídavných zariadení bola vyvinutá pomocou pokročilých počítačových technológií, 

skúseností nášho týmu konštruktérov, čo v kombinácií s použitím vysokopevnostných ocelí DOMEX 

viedlo k technickým parametrom, ktoré posunuli úroveň týchto nových prídavných zariadení o ďalší 

kvalitatívny stupeň vyššie.  

Napríklad výškovo nastaviteľné paletové vidly PANOBA model ZPV-I s nosnosťou 1500kg a 

hmotnosťou len 85kg, sú o 40% ľahšie v porovnaní s paletovými vidlami iných výrobcov. Podľa našich 

praktických skúseností, sa ich nízka hmotnosť prejavila znížením fyzickej námahy obsluhy, čo malo 

priamy vplyv na zvýšenie jej produktivity a bezpečnosti práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práve teraz, počas hospodársky nepriaznivého obdobia, prichádzame s novým balíkom produktov 

a služieb, s cieľom podporiť Vás ako majiteľa hydraulickej ruky v snahe udržať, resp. zvýšiť počet Vašich 

obchodných príležitostí. 

Nová generácia prídavných zariadení k hydraulickým rukám za ceny produktov predošlej generácie spolu 

s balíkom bezplatných odborných konzultácií znamenajú veľkú príležitosť začať naplno využívať svoju 

hydraulickú ruku. 

 

Vyťažte maximum zo svojej ruky kúpou nového prídavného 

zariadenia značky PANOBA! 
 

S každým zakúpeným prídavným zariadením značky PANOBA získate aj bezplatný balík odborných 

konzultácií a riešení, ktorými Vám pomôžeme pri odstránení prípadných technických problémov 

s hydraulickou rukou. Balík pozostáva: 

- z poradenstva k technickým problémom súvisiacim s opotrebovaním Vašej hydraulickej ruky, 

navrhnutia možných riešení pre ich odstránenie,  výberu správneho náhradného dielu 

- z konzultácie k prípadným úpravám hydraulických rúk podľa Vašich požiadaviek, k nahradeniu 

poškodených častí starších hydraulických rúk výkonnejšími modernými riešeniami 

- zo zabezpečenia pravidelnej odbornej prehliadky (ročná lehota), odbornej skúšky (2-ročná lehota) 

alebo sprostredkovania opakovanej úradnej skúšky (10-ročná lehota) v súlade s požiadavkami 

vyhlášky č.508/2009 Z. z. pre vyhradené technické zariadenia - zdvíhacie, skupiny A a B 

- z osobného prístupu ku každému zákazníkovi s možnosťou individuálnych úprav našich výrobkov 

Vašim potrebám.  

Ponuka platí do 

16.12.2009 
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Prídavné zariadenia k hydraulickým rukám 
 

Výšková pracovná plošina – gravitačný kôš PANOBA GK-2   
- určený pre 2 osoby  
- gravitačné vyvažovanie bez prídavného pohonu 
- nízka hmotnosť  len 60kg pri zachovaní tuhosti konštrukcie koša 
- možnosť pridania elementu elektrickej izolácie medzi kôš a rameno hydraul.  ruky                        

- varianty podľa počtu osôb - 1, 2, 3 osoby  
 
 

 

Závesné paletové vidly PANOBA ZPV–I-1500 
- max. nosnosť zdvíhaného bremena 1500kg 
- nastaviteľná výška vidlí, max. výška bremena  1800 mm 
- nastaviteľný rozstup lyžín poistnými skrutkami 
- kolieska pre jednoduchšiu ručnú manipuláciu obsluhou 
- až o 40% nižšia hmotnosť v porovnaní s vidlami iných výrobcov  
- varianty podľa nosnosti  - 650, 1000, 1500, 2000, 3000kg 
 

 

Závesný odťahový rám PANOBA ZOR2-2500  
- max. hmotnosť zdvíhaného vozidla 2500kg 
- kompaktný tvar a rozmery v zloženom stave 
- jednoduchá ručná manipulácia, nízka hmotnosť len 120kg   
- možnosť zjednodušenej verzie bez  rotátora alebo vyvažovania 
- varianty podľa nosnosti - 1500, 2500, 3500kg 
 

 

Závesný odťahový rám PANOBA ZOR1-3500 
- max. hmotnosť zdvíhaného vozidla 3500kg 
-   jednoduchá pevná konštrukcia s prakticky neobmedzenom životnosťou 
-  nízka hmotnosť len 70kg, umožňujúca obsluhe jednoduchú manipuláciu 
- možnosť úpravy pre použitie s rotátorom 
- varianty podľa nosnosti - 2000, 2500, 3500, 5000kg 

 

Kolesový záves PANOBA KZ-870   
-  max. hmotnosť zdvíhaného vozidla 2500kg 
- kompaktný tvar a rozmery v zloženom stave, nízka hmotnosť, zinkované 
- jednoduché nastavenie polohy dorazu podľa rozmerov kolesa vozidla 
- zalomený tvar ramienok pre jednoduchšie prichytenie závesu na koleso vozidla 

odstaveného v tesnej blízkosti obrubníka    
- varianty podľa max. hmotnosti vozidla - 1500, 2500, 3500kg 
 

Upozornenie! V tomto ponukovom liste sú uvedené len niektoré typové a výkonnostné varianty 

prídavných zariadení z celkovej ponuky spoločnosti PANOBA, s.r.o.. Všetky varianty nájdete na našej webovej 

stránke www.panoba.sk, alebo sa informujte priamo prostredníctvom kontaktných údajov v hlavičke listu. 

1850,- € BEZ DPH 

 

790,- € BEZ DPH 

 

2850,- € BEZ DPH 

 

720,- € BEZ DPH 

 

990,- € BEZ DPH 

 

Každá cena platí len pre konkrétny variant prídavného zariadenia, uvedený v tomto ponukovom liste. 


