
Úsporný čtyřválcový dieselový motor   l   Perfektní průjezdnost 
v terénu   l   Pohon 8x8, mechanické diferenciály   l   Komfortní 
o 180° otočná kabina   l   Rychlá, silná a precizní hydraulická 
ruka   l   Moderní elektronický řídící systém   l   Profesionální, 
ekologicky šetrný stroj   l   Výborná ekonomika provozu    
l   Jednoduchá údržba

VYVÁŽECÍ SOUPRAVA LVS 520
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Skvělé manévrovací schopnosti 
v probírkách a nahodilých těžbách

Profesionální kompaktní vyvážecí 
souprava do probírek

Rámová brzda zaručuje stabilitu 
stroje při práci s hydraulickou rukou

Snadný přístup k agregátům 
= jednoduchá údržba

Komfortní, ergonomicky 
navržená 180° otočná 
kabina umožňuje 
bezvadný výhled

180°

Velký drapák

Častá doplňková výbava 
– hydraulický naviják

Perfektní průjezdnost



Typ stroje LVS 520

Motor Perkins

Typ 904J-E36TA

Výkon motoru 75 kW/2400 ot/min

Pojezd Hydrostatický s mechanickými diferenciály

Pohon 8x8

Hydraulický systém Danfoss

Uzávěrky Mechanické - 100% uzávěrky v diferenciálu

Počet rychlostí 2 + regulace potenciometrem

Pneumatiky 500/50-20 Alliance 331 Forest (600/40-22,5)

Elektrický systém

Napětí 24 V

Alternátor 120 A

Pracovní osvětlení 8 x 70 W

Barevný display 7“

Hydraulická ruka CRANAB FC 45 Tele (CRANAB FC 53 Tele)

Dosah 6,1 m (6,5 m)

Nosnost na max. vyložení 570 kg (632 kg)

Teleskop ANO

Rozměry

Šířka 2.100 mm (2.300mm)

Výška 2.910 mm

Délka 7.160 – 7.960 mm

Světlá výška 440 mm

Hmotnost soupravy 6.400 – 7.200 kg v závislosti na výbavě

Nosnost 6.000 kg

Kabina
Otočná kabina o 180°, umožňující vynikající viditelnost. Kabina vybavená vzduchem 
odpruženou, vyhřívanou sedačkou s elektronickými mini-joysticky, plně stavitelné 
loketní opěrky, rádio s CD přehrávačem a klimatizace

Ke stroji nabízíme širokou škálu doplňků a příslušenství.
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Strojírna Novotný s.r.o. je strojírenská společnost, která se specializuje na výrobu svařenců, nakladačů a vyvážecích souprav. 
Historie firmy se datuje od roku 1991. Firma působí v Olomouckém kraji ve dvou závodech, které jsou od sebe vzdáleny cca 5 km. 
V obci Dubicko vyrábí svařence nakladačů a přídavných zařízení pro vlastní produkci, především ale pro německou firmu Weide-
mann. Druhý výrobní závod ve Vitošově je zaměřený na montáž vlastních strojů. Od 1.1 2011 došlo k transformaci společnosti  
z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným.
Strojírna Novotný s.r.o. stabilně zaměstnává okolo 85 lidí, převážnou část z toho ve výrobě.
Stroje vyráběné firmou Novotný mají široké využití od zemědělství, přes stavebnictví až po lesní hospodářství. Firma vyrábí vlastní 
smykem řízené nakladače, známe jako BOBEK již od roku 1997. V roce 2000 firma uvedla na trh středně velký kloubový nakladač 
B 2000, který se vyrábí ve třech variantách. Od roku 2004 vyrábí firma Novotný lesní techniku, v oblasti lesní techniky se zaměřuje 
na výrobu malých vyvážecích souprav, jejichž použití při vyvážení dříví snižuje poškození lesní půdy a snižuje negativní dopady 
provozu techniky na lesní ekosystémy. 

Strojírna Novotný s.r.o.

Vitošov 50, 789 01 Hrabová I Czech republic  

Phone/Fax +420 583 414 579 I Mob: +420 733 134 428 I Email: novotny@loader.cz
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