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LŽÍCE PRO MINIBAGRY 
A TRAKTORBAGRY

Tato řada lžic Renomag je určena pro maximální výkon a dlouhou životnost při nasazení na stavebních  
strojích do hmotnosti cca 12 tun dle velikosti rypné síly. Tvar lžic je optimalizován pro snadné vnikání  
do materiálu, čemuž napomáhá i odolný zubový systém s vynikající penetrací. 

Dodáváme běžně ve verzích ST, kde hladké, otěruvzdorné, pevné dno urychluje pracovní cyklus a zlepšuje  
hospodárnost provozu, nebo v zesíleném provedení HD do podmínek s mimořádnou abrazí. 
Na přání pro práci v extrémních podmínkách lze zvolit i XHD provedení.



Integrovaný transportní systém u lžic pro minirýpadla  
umožňuje snadné přemísťování na stavbě.

Boky vyrobené z jediného kusu dodávají  
konstrukci lžíce strukturální integritu,  
otěruvzdorná řezná hrana v dolní  
části zlepšuje pronikavost.

Upřednostňujeme zubový systém ESCO Super V™,  
protože poskytuje vynikající penetraci  
a otěruvzdornost.

Dodáváme i v provedení  
se snadno demontovatelným  
hladkým břitem, kterým  
lze v případě potřeby
zakrýt zuby (pro rovné  
dno výkopů  
pro základy,  
kanalizace apod.).

Naše lžíce velikostní řady B0, B1 a B1S pro minirýpadla hmotnosti  
do 2,9 tuny jsou lehké, a přesto se vyznačují vynikající životností.
Zárukou kvality použitého materiálu je certifikát Hardox in My Body®.

Výrobky Renomag velikostní řady B2, B2S a B3 pro minibagry od 3 do 5,9 tunyNaše lžíce velikostní řady B0, B1 a B1S

Standarní ST provedení životností převyšuje většinu konkurenčních 
výrobků, přitom má výbornou pronikavost, což se projeví na úspoře 
provozních nákladů a rychlém pracovním cyklu. 

Pevná konstrukce zavěšení pro vysokou
odolnost vůči kroucení v kritických
místech spojení dílů.
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LŽÍCE PRO MINIBAGRY A TRAKTORBAGRY

Zesílené HD provedení je určeno pro práci ve velmi abrazivním prostředí, 
jako jsou například kamenité půdy s vysokým obsahem křemíku.

Výrobky Renomag velikostní řady B2, B2S a B3 pro minibagry od 3 do 5,9 tuny

Zesílené HD provedení je určeno pro práci ve velmi abrazivním prostředí, 
jako jsou například kamenité půdy s vysokým obsahem křemíku.

Výrobky Renomag velikostní řady B3S a B4 pro traktorbagry 
a malá rypadla od 6 do 12 tun

Zesílené XHD provedení vyrábíme na zakázku pro práci v mimořádně  
abrazivním prostředí, uplatní se například při úpravách kamenitých  

koryt vodních toků.

Uchycení pro přímé čepování, nebo většinu na trhu populárních rychloupínačů.

Korpus kónického tvaru pro snadné  
nabírání a vysypávání materiálu  
optimalizován pro větší objem  
a menší vzdálenost mezi čepem  
a zuby z důvodu co nejlepšího  
přenosu rypné síly.

Zesílené HD provedení je určeno pro práci ve velmi abrazivním prostředí,  
jako jsou například kamenité půdy s vysokým obsahem křemíku.

Standardní ST provedení životností převyšuje většinu konkurenčních 
výrobků, přitom má výbornou pronikavost, což se projeví na úspoře 

provozních nákladů a rychlém pracovním cyklu.

Graf: POROVNÁNÍ RELATIVNÍ ŽIVOTNOSTI
Konstrukční ocel 11.523 vůči Hardox® 400, Hardox® 450 a Hardox® 500.
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Hladké dno z otěruvzdorného materiálu  
usnadňuje pronikavost, což urychluje pracovní  
cyklus stroje. Oproti běžné konstrukční oceli  
je pevnější, má prokazatelně až 3× delší  
životnost a přitom nižší hmotnost.
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