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LŽÍCE SVAHOVACÍ

Svahovací lžíce vyráběné společností RENOMAG spol. s r.o. se vyznačují robustní a odolnou konstrukcí. 
Při jejich vývoji byly využity dlouholeté zkušenosti a požadavky od uživatelů. Korpus z otěruvzdorného 
materiálu zajišťuje velmi dlouhou životnost pří nízké hmotnosti pro ekonomický provoz.



Pevná konstrukce zavěšení zajišťuje vysokou 
tuhost a odolnost vůči kroucení v kritických 
místech spojení dílů.

SVAHOVACÍ LŽÍCE RENOMAG dodáváme v níže uvedených variantách 
pohonu pro usnadnění výběru nejlepšího nástroje pro čištění příkopů, 
úpravu a odbahňování vodních toků, dokončování terénních úprav, nakládku 
materiálu či jiného využití těchto velmi variabilních přídavných zařízení. 

Hydraulicky naklápěné 2 × 45° pomocí 1-2 válců dle velikosti stroje, bez krytu. 

Hydraulicky naklápěné 2 × 45° pomocí 1-2 válců dle velikosti stroje, s krytem. 

TYP SN XHDK, svahovací hydraulicky naklápěná, 
zesílená, s krytem pístnic

TYP SP XHD, svahovací 
pevná, zesílená

TYP SN XHDB, svahovací hydraulicky naklápěná, 
zesílená  TYP

Nejvíce namáhané části jsou 
vyrobeny z otěruvzdorné, pevn
oceli pro maximální výdrž při n
hmotnosti. Zárukou kvality pou
materiálu a dlouhé životnosti 
je certifi kace Hardox in My Bod

Hydraulicky naklápěné 2 × 45

TYP SN XHDM, svaho
naklápěná, zesílená, 



né 
nízké 
užitého 

dy®.

Mimořádně robustní a kompaktní pohon, úplně uzavřený a chráněný.

Ideální pro práci ve velmi náročných prostředích, ve vodě, bažinatém 
prostředí, nebo jílovité půdě.

Kompaktní rozměry pohonu umožňují konstrukci lžic i s velice malou 
řeznou šířkou břitu.

Pohon je velice trvanlivý, kompletně utěsněný, nenáročný na údržbu 
a odolný vůči mechanickým vlivům.

Vysoká spolehlivost při práci, integrovaná ochrana hydraulického 
systému chrání před eventuálním poškozením při přetížení.

Připojení hydraulických hadic přímo na rotační motor.

Hadice krátké délky jsou umístěné blízko osy rotace a zvoleny 
s ohledem na minimalizaci rizika poškození.

Vysokou provozní bezpečnost při práci poskytuje integrovaná 
ochrana proti přetížení hydraulických válců a hadic, standardně 
pro stroje třídy nad 10 tun.

Robustní, odolná, otočná hlava s jedním, nebo pro stroje nad 10 tun 
hmotnosti dvěma dostatečně dimenzovanými hydraulickými válci.

Dlouhá životnost nejen pístnic ale i ostatních hydraulických 
prvků u verze s krytem. Snadná údržba díky možnosti rychlé 
demontáže víka.

5° s hydraulickým otočným motorem. 

Graf: POROVNÁNÍ RELATIVNÍ ŽIVOTNOSTI
Konstrukční ocel 11.523 vůči Hardox® 400, Hardox® 450 a Hardox® 500.
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Uvedená vyobrazení slouží pouze pro ilustraci, vyhrazujeme si právo změn a vývoje.

Zelená linka 800 100 943 | www.renomag.cz
RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk

TVAR PROFILU SVAHOVACÍ LŽÍCE DODÁVÁME VE DVOU TYPECH:

TYP Z KOMPAKTNÍ ZAOBLENÁ
Ideální pro výkopy, doplňování a přemísťování materiálu.

Obě varianty je možno na přání vybavit výměnným 
čelním podbřitem.

Vhodným doplňkem k pevným svahovacím lžícím 
může být rychloupínač s naklápěcí hlavou.

TYP B PRODLOUŽENÉ DNO SE ZADNÍM BŘITEM
Vhodné především pro zarovnávání a úpravu terénu.
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