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Naklápěcí rychloupínač PowerLatch
Dívejte se na věci z úplně jiného úhlu
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Osvědčená konstrukce
Naklápěcí rychloupínač PowerLatch vychází z osvědčeného 
technického řešení systému Miller TwinLock. Tento nízko údržbový 
rychloupínač zabezpečuje obsluze jistotu zejména díky záložnímu 
mechanickému systému ABS, který zajistí, že přídavné zařízení zůstane 
bezpečně uchyceno na obou čepech, a to i ve velmi nepravděpodobném 
případě ztráty upínacích sil. Jde o technické řešení, které zaujímá vůdčí místo 
v oboru. Při zachování funkčnosti umožňuje u všech modelů naklápění až o 180 
stupňů. Stroj je pak mnohostranněji využitelný, flexibilnější. Tváří v tvář takovým 
způsobům použití, jakými jsou např. třídění, demolice a stavba komunikací jej prostě 
„musíte mít“.

Vyvinutý k použití na rýpadlech o hmotnosti od 3,5 do 20 tun. Kompaktního tvaru 
bylo dosaženo prostřednictvím po stranách osazeného zavěšení, která snižuje 
celkovou výšku a hmotnost naklápěcího rychloupínače PowerLatch a zvyšuje také 
výkonnost i produktivitu.

* Výše uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění

Přednosti naklápěcího rychloupínače 
PowerLatch

Větší jistota

• Možnost natočení až o 180 stupňů u všech modelů
• Osvědčené a vyzkoušené technické řešení TwinLock 

s mechanickým zámkem vpředu i vzadu
• Dobře viditelná přední západka
• Litá konstrukce pro pevnost a trvanlivost
• Zredukovaná celková výška a hmotnost díky stranově  

osazenému zavěšení
• Robustní a spolehlivý pohon
• Nízké nároky na údržbu, pohon  

je samomazný
• Provedení s proměnnou roztečí čepů
• K dispozici pro stroje  

o hmotnosti 3,5 až 20 tun

Přínos plně naklápěného 
rychloupínače Miller
KONSTRUKCE ZAUJÍMÁ NA TRHU VŮDČÍ POSTAVENÍ PŘI SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
V CELOSVĚTOVÉM MĚŘÍTKU

• 180-ti stupňové naklápění u všech modelů vytváří maximální flexibilitu při použití vašich 
přídavných zařízení

• Kompaktní provedení představuje pro operátora větší viditelnost a možnost vyšších výkonů
• Naklápěcí rychloupínač PowerLatch zvyšuje celkovou produktivitu a mnohostrannost 

vašeho pracovního stroje
• Spolehlivý pohon pro nízké nároky na údržbu

Model Hmotnost rýpadla
Upínaná rozteč

(mm)
Max. náklon 

(stupně)*

P 3,5 t 172-200 180

R 5 t 220-265 180

R3 6-9 t 280-320 180

R4 10-13 t 345-420 180

R6 19-21 t 430-520 180

Naklápěcí rychloupínač lze doplnit 

i systémem Miller Mate pro Váš klid.
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