




Skutečnost, že naši zákazníci neustále mění svá pracovní prostředí, nás nutí 

k trvalému rozšiřování našeho výrobního sortimentu s cílem zavádění 

nejmodernějších technologií u hydraulických upínačů používaných u rýpadel. 

Společnost Miller uvedla již před 25 lety na trh rychloupínač s uchycením za čepy, jehož 

nejnovější konstrukce s názvem PowerLatch představuje další světovou novinku - značce 

Miller můžete VŽDY důvěřovat. 

 

Pro společnosti ze segmentu OEM byly upínače Miller vždy první volbou, 

přičemž důvod je velice prostý... nabízíme BEZPEČNOST, KVALITU 

a SPOLEHLIVOST na dlouhou dobu. Naše řešení „Nainstaluj & Zapomeň“ 

poskytuje zákazníkům možnost přestavby na technologické zařízení 

s nepřekonatelnou životností.

Systém PowerLatch není výjimkou... jak již jeho název naznačuje, 

poskytuje vysoký výkon (POWER) při realizaci mnoha úkolů ve stejný 

den stejným strojem. Zákazníci využívají výhody plynoucí z mnoha dalších 

předností, které nabízí pouze tato NOVÁ konstrukce.

Miller PowerLatch

Co znamená POWER?

Značka Miller je známá po celém světě jako symbol špičkové 

kvality a spolehlivosti v oboru stavební techniky. Nabízí cenově 

výhodná řešení ke zvýšení účinnosti strojního vybavení. 

   a bezpečně z kabiny stroje. 

Schopnost něco udělat efektivněji.

Výkon a síla k uvedení věcí do pohybu. 

Energie k provedení vyššího objemu prací. 

Více než 25 let zkušeností s konstrukcí a praktickým provozem 

technologie rychloupínačů... 

‘power:              



 

„Jakým způsobem bychom mohli vytvořit efektivnější 

konstrukci běžných rychloupínačů?“

Náš extenzivní vývoj, testování a ověření v provozu zajišťují, že při snaze nalézt 

bezpečný rychloupínač neponecháme žádné nezodpovězené otázky.

 Důmyslný upínač se dvěma pojistkami.

 Odlévaný upínač PowerLatch má o 20 % nižší hmotnost než 

srovnatelné výrobky jiných značek, jak bylo prokázáno 

posledními testy uskutečněnými na modelech 20T. 

 Přídavné zařízení lze odpojit pouze v zabezpečené poloze.

 V případě poruchy hydraulické soustavy nebo nechtěné aktivace 

spínače zablokuje systém PowerLatch automaticky západky jak 

u předního, tak u zadního čepu, a sice mechanicky, nezávisle 

na hydraulickém okruhu. 

ABY BYLY UPÍNAČE JEŠTĚ BEZPEČNĚJŠÍ

PROTOŽE JSTE SI TO PŘÁLI.

ABY BYLY UPÍNAČE LEHČÍ

FRONT & REAR

ABS

Proč jsme vyvinuli 
PowerLatch?

Přáli jste si...

Tento proces zahrnuje destrukční zkoušky únavy materiálu, 

vyvinuté přímo společností Miller, které pak v praxi zaručují 

pevnost příslušných výrobků a jejich dlouhou životnost. Kromě 

toho VÁS jako naše zákazníky rádi pozveme k účasti na kontrole 

našich zkoušek před uvedením do provozu, vezmeme v úvahu 

vaše kritické připomínky a návrhy na zlepšení celého procesu. 

Kromě toho VŽDY využíváme služeb odborníků a nezávislých 

právních institucí specializujících se na nejmodernější globální

legislativu v oboru upínačů. Provádíme přísné zkoušky, abychom 

zabezpečili soulad všech nejnovějších konstrukcí společnosti 

Miller s příslušnými požadavky, a sice s cílem zajistit pro vás 

takové výrobky, které zaručí bezpečnost vašich strojů a jejich 

obsluhy.

Před uvedením našich inovovaných rychloupínačů PowerLatch 

na trh jsme provedli rozsáhlý průzkum trhu a zeptali jsme se 

vás, našich zákazníků:







 PowerLatch má závěsné oko umístěné uprostřed 

zadní části upínače, což zajišťuje zvýšenou nosnost.

 Šroubení, která slouží k připojení hydraulických hadic  

k upínači, jsou u systému PowerLatch 

umístěna v horní části válce, čímž je zajištěna ještě snadnější 

montáž a výměna hadic.

ABY BYLO ZÁVĚSNÉ 
OKO UPROSTŘED

ABY BYLA MONTÁŽ 
UPÍNAČE SNADNĚJŠÍ

 Upínač PowerLatch je až o 20 % pevnější než

srovnatelné typy.

 Modifikovaný upínač PowerLatch je kompaktnější

než předchozí upínače Miller.

ABY BYLY UPÍNAČE 
JEŠTĚ ODOLNĚJŠÍ 

ABY BYLY UPÍNAČE 
KOMPAKTNĚJŠÍ

Společnost Miller vyrábí 
ještě odolnější upínače



Systém PowerLatch splňuje beze zbytku požadavky normy EN474 

a směrnici o strojním vybavení 2006/42/EC.

Obsahuje patentový Automatický Blokovací Systém (ABS), 

který mechanickým způsobem zamezuje náhodnému uvolnění lopaty, 

lžíce nebo přídavného zařízení. 

Tím je omezen výkyv lopaty, lžíce nebo přídavného zařízení 

pouze k přednímu čepu.

Systém ABS je vybaven optickým ukazatelem, který operátorovi potvrdí, 

že je přední pojistný čep zajištěn.

Tento mechanický pojistný systém se automaticky

aktivuje a uzamkne jak přední, tak zadní pojistný čep.

Nyní lze lopatu, lžíci nebo přídavné zařízení uvolnit pouze vědomým 

či řízeným postupem.

ZAJISTĚTE KOMPATIBILITU UPÍNAČŮ 
S NEJNOVĚJŠÍ LEGISLATIVOU 
A ZÁSADAMI INVESTORA

 Systém PowerLatch zahrnuje ukazatele opotřebení,  

které poskytují uživatelům vodítko pro údržbu a opravy, 

kromě dalších informací obsažených v návodu k obsluze 

a/nebo instalaci od výrobce.

 PowerLatch lze vybavit systémem CASS 

(Coupler Alert Safety System) sestávajícím z výstražného 

světla a hlasitého zvukového signálu pro obsluhu a pro 

všechny osoby, vyskytující se v pracovním okruhu stroje, 

k upozornění na odpojování upínače.

ABY BYL SERVIS UPÍNAČŮ 
JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ

ABY BYLY UPÍNAČE VIDITELNÉ

Miller vyrábí upínače ještě jednodušší 

Společnosti Miller můžete 
vždy důvěřovat





Nezahrávejte si s bezpečností na pracovišti, když se můžete kdykoliv 
spolehnout na systém Miller.

Vzhledem ke stovkám tisíců upínačů Miller prodaných po celém světě se můžete v každém případě spolehnout na společnost Miller 

jako dodavatele upínačů, které spolehlivě pracují hodinu po hodině, týden po týdnu, rok po roce, ale nejen to...

Systém PowerLatch Twin Locking je to nejlepší 

co společnost Miller doposud vyrobila. Je vyroben 

z ocelolitiny, takže je odolnější a spolehlivější, 

přičemž se vyznačuje nižší hmotností než konkurenční 

výrobky, a my jsme s ním nadmíru spokojeni. 

Mark Collinson, řidič bagru,  

Colton Plant Hire

Používali jsme jeden rychloupínač více než deset let 

a má v současné době odpracováno více než 

28000 provozních hodin. Vyzkoušeli jsme i upínače 

různých značek, které se zdály být levnější a došli jsme 

k závěru, že z hlediska poměru výkon/cena jsou 

rychloupínače Miller zcela nepřekonatelné.   

Michael Rinizki, Mekorat Water Company

Proč důvěřovat značce Miller?

Nyní používám rychloupínače Miller 

již 4 roky a stále je považuji 

za naprosto spolehlivé. 

Upínač PowerLatch se snadno používá, 

jeho údržba je zcela jednoduchá 

a jistota, kterou zajišťuje jeho sekundární 

bezpečnostní systém, je velmi uklidňující.

 

Jimmy Pickering, řidič bagru,  

MGL Demolition



Souhrnem lze říci, že systém PowerLatch byl vyvinut na základě osvědčené konstrukce světové jedničky mezi výrobci rychloupínačů 

s uchycením za čepy a představuje v současné době nejbezpečnější upínač na světovém trhu. Bez ohledu na váš způsob pracovního 

nasazení DŮVĚŘUJTE systému Miller PowerLatch, který se vyznačuje naprosto nepřekonatelnými vlastnostmi.

ABS
GREEN TECHNOLOGYFRONT & REAR

Nový modifikovaný tvar má za následek nižší hmotnost upínače, takže práce 

se systémem PowerLatch znamená i menší spotřebu pohonných hmot.

Lehčí

Díky použití ocelolitiny s vysokou pevností v tahu je zaručena OPTIMÁLNÍ 

kvalita a dlouhá životnost výrobku.

Odolnější

Významnou výhodu představuje revoluční systém CASS (Coupler Alert 

Safety System), který poskytuje jak zvukovou, tak i optickou signalizaci 

včasného varování, čímž je zajištěna zvýšená bezpečnost pro váš klid. 

Bezpečnější

Mechanický zabezpečovací systém zajišťuje polohu předního i zadního 

bezpečnostního čepu nezávisle na funkci hydraulické soustavy.

Dvě pojistky 

Ještě nikdy nebyl k dispozici upínač se snadnější možností údržby 

(opravy svařováním) a servisu než PowerLatch. 

Snadnější

Splňuje veškeré příslušné legislativní požadavky včetně 

požadavků normy EN474 a zásad bezpečnosti práce investorů.

Kompatibilní
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