
Společnost ATS – AUTO TRANS

je autorizovaným dealerem 

výrobce nákladních vozidel 

TATRA, a.s. V nabídce máme 

nákladní vozidla TATRA řady 

Phoenix, Terrno1, T163 Jamal, 

T810-C, T815-7 v konfi guracích 

4×4, 6×6, 8×6 a 8×8.

nabídka
Dokážeme nabídnout rozsáhlý sortiment kolových 

nakladačů, rypadlo nakladačů, pásových

a kolových rýpadel, grejdrů, vibračních válců

a mobilních jeřábů za velmi zajímavé ceny. 

servis
Záruční i pozáruční servis zajišťujeme vlastním 

týmem našich odborně vyškolených pracovníků

v krátkých lhůtách a za velice výhodných 

podmínek. Většinu servisních zásahů provádíme 

přímo u zákazníka, a vyžaduje-li to povaha závady, 

využíváme vlastního plně vybaveného servisního 

pracoviště v sídle společnosti. 

fi nancování
Navrhujeme a zajišťujeme výhodný způsob 

fi nancování. 

doplňky
Na dodávaných strojích provádíme úpravy, 

montujeme doplňky a příslušenství pro stavebnictví, 

lesnictví, zemědělství apod.

dle individuálních požadavků zákazníka.

náhradní díly
Prodáváme náhradní díly k dodávaným strojům 

značek XCMG a TEREX i strojům dalších výrobců 

jako např. BOBCAT, ATLAS, ...

V nabídce jsou stroje s pohonem 4×2, 4×4 
až po 4×4×4 s možností krabího chodu, 
100% uzávěrkou diferenciálu, manuální nebo 
automatizovanou převodovkou, ovládáním pomocí 
pák nebo joysticků. Hloubka rýpání až 6 m.

Hmotnostní kategorie 6, 8 a 11 tun
a hloubka rýpání až 4,3 m. Široká škála 
použití, a to i v městských provozech 
díky svému mobilnímu podvozku. Stroje 
je možné dodat v různých specifi kacích,
a to včetně podvozku pro železnici.

Kategorie od 4 až do 18 tun s lopatami
od 0,5–3 m3pro stavební materiály. Komfortní 
kabina, hydrostatický pohon, uzávěrka 
diferenciálu, TP-kinematika, ... V nabídce 
jsou i modely s řiditelnými koly a s otočnou 
základnou a ramenem.

RYPADLO-NAKLADAČE

KOLOVÁ RYPADLA

V nabídce jsou pásové smykem řízené 
nakladače o hmotnosti od 1,5 do 5 tun.
S nosností až 3,5 tuny a výkonem motoru 
74,5 kW. 

PÁSOVÉ NAKLADAČE KOLOVÉ NAKLADAČE

Provedení „Mini“ a „Midi“ o hmotnostech
1 až 12,5 tuny s objemem lžic od 20
do 500 litrů. Standardem je dvoudveřová 
kabina, rozšířitelný podvozek – pasy, radlice, 
Knickmatick, ...  Stroje vynikají hloubkou 
rýpání a výkonnou hydraulikou. 

nabídka
STAVEBNICTVÍ – sklápěcí, valníkové, kontejnerové plošiny 
doplněné např. hydraulickým jeřábem, domíchávače, …
ZEMĚDĚLSTVÍ – nosiče výměnných nástaveb, agrotahače, 
cisternové nástavby.
LESNICTVÍ – lesovozy, speciální nosiče drtičů apod.
KOMUNÁLNÍ – sací a fekální nástavby, sypače s radlicí
a další různorodé nástavby

nástavby
Spolu s dodávkami nových vozidel TATRA navrhujeme 
a zajišťujeme dodávku a montáž vhodné nástavby od 
renomovaných výrobců

fi nancování
Zajišťujeme výhodný a individuální způsob fi nancování vozidel TATRA
dle potřeb a možností zákazníků.

autorizovaný servis Tatra
Samozřejmostí je autorizovaný záruční i pozáruční servis na našem plně 
vybaveném pracovišti TATRA Jičín nebo přímo u zákazníka.
Na základě oprávnění od výrobce TATRA, a. s., provádíme také přestavby
a úpravy vozidel TATRA. Náhradní díly pro opravy i prodej dodáváme
z vlastního velkoobchodního skladu v Jičíně o regálové ploše více než 1 250 m.

pozáruční servis nákladních vozidel
Dále na našem servisním pracovišti Jičín provádíme pozáruční servis, údržbu
a diagnostiku nákladních a užitkových vozidel zn. MAN, DAF, MB, IVECO,
RENAULT, AVIA, LIAZ ...

www.atsjicin.cz

AUTO TRANS spol. s r. o.
Konecchlumská 513, 506 01 Jičín

prodej  •  servis  •  díly
tel.: +420 733 539 789
tel.: +420 603 497 392
prodej@atsjicin.cz

tel.: +420 604 705 527
tel.: +420 493 538 067
servis@atsjicin.cz

tel.: +420 777 141 171
tel.: +420 493 522 692
nd@atsjicin.cz

AUTO TRANS spol. s r. o.

PÁSOVÁ RYPADLA

stavebnictví • zemědělství • lesnictví • komunál



Jednoduché ovládání stroje, nízká spotřeba a vysoká 
spolehlivost zaručují velkou efektivitu provozu.
Na český trh se dodávají ve třech řadách, a to 5 tun 
s lopatou pro stavební materiály 1 m3, 11 tun /2 m3/
a 18 tun /3,5 m3/. 

Válce XCMG se snaží zaujmout svou 
jednoduchostí, nízkými náklady na provoz
a údržbu a výbavou, kde v základním provedení 
nechybí odnímatelný pěchovací ježek, klimatizace, 
rádio s MP3 přehrávačem, monitorovací systém, 
centrální mazání, ... 

Pro silniční, průmyslové a lesní stavby jsou 
grejdry XCMG vhodnou volbou. 
Výběr je ze dvou typů, a to o hmotnosti 11 
tun se středovou radlicí 3 700 mm a pohonem 
6×4 a 17 tun se středovou radlicí 4 300 mm
a s pohonem 6×6. 

Společnost XCMG patří ke špičce mezi
výrobci jeřábové techniky. Nabízené jeřáby
o nosnostech 25 a 50 tun mají nadstandardní 
dosahové parametry, výbavu a systém 
ovládání. Homologace jako stavební stroj
a cena patří k dalším přednostem.    

KOLOVÉ NAKLADAČE

Čelní kolový nakladač XCMG CS 920 / AGRI S

Čelní kolový nakladač XCMG ZL 30G / AGRI L

Čelní kolový nakladač XCMG ZL 50G / AGRI XL

 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 
PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 5 650 kg
▪ Objem lopaty 1–3 m3

▪ Trhací síla lopaty 50 kN
▪ Nosnost (zdvih) 2 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 3 310 mm
▪ Pracovní cyklus 8,5 s
  
MOTOR 
▪ DEUTZ čtyřdobý, čtyřválcový vznětový s turbodmychadlem
 a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 60 kW (82) při 2 200 ot/min
▪ Točivý moment 265 Nm při 1 400–1 600 ot/min

PŘEVODOVKA 
▪ Typ POWER SHIFT - řazení v plném zatížení
▪ Dvě rychlosti dopředu, dvě zpětné rychlosti

NÁPRAVY 
▪ Model - Meritor, pohon na přední a zadní nápravu 4x4

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, odhlučněná dle norem EU, odpružené
 a plně seřiditelné - KOMFORT sedadlo operátora, jednoduchá obsluha
 přístrojové desky, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 1,2 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Přídavný hydraulický okruh
▪ Rychloupínací adaptér
▪ Paletizační vidle
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety

 
PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 10 500 kg
▪ Objem lopaty 1–5 m3

▪ Trhací síla lopaty 110 kN
▪ Nosnost (zdvih) 4 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 3 890 mm
▪ Pracovní cyklus 10 s
  
MOTOR 
▪ LOVOL model 1006-6T, čtyřdobý, šestiválcový vznětový
 s turbodmychadlem a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 93 kW (125) při 2 300 ot/min
▪ Točivý moment 460 Nm při 1 400–1 600 ot/min

PŘEVODOVKA 
▪ Typ POWER SHIFT–řazení v plném zatížení
▪ Automatické podřazování v zatížení „kickdown“
▪ Čtyři rychlosti dopředu, tři zpětné rychlosti

NÁPRAVY 
▪ Model–Meritor PRC 111D006, pohon na přední a zadní nápravu 4×4

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, odhlučněná dle norem EU, pneumaticky
 odpružené a plně seřiditelné–KOMFORT sedadlo operátora,
 jednoduchá obsluha přístrojové desky, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 1,9 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Přídavný hydraulický okruh
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Rádio s MP3 přehrávačem
▪ Automatické centrální mazání
▪ Couvací kamera + barevný LCD displej
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety
▪ Vybavení pro provoz na komunikacích

 Cena bez DPH

 820.000 Kč

 Cena bez DPH

 1,470.000 Kč

PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 18 000 kg
▪ Objem lopaty 3–7 m3

▪ Trhací síla lopaty 170 kN
▪ Nosnost (zdvih) 7 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 4 110 mm
▪ Pracovní cyklus 11,5 s

MOTOR 
▪ Cummins QSB 6.7, čtyřdobý, šestiválcový vznětový s turbodmychadlem
 a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 167 kW (223) při 2 100 ot/min
▪ Točivý moment 990 Nm při 1 400 ot/min

STAVEBNICTVÍ
▪ standardní lopaty se zuby nebo břitem
▪ skalní, šípové, vyztužené lopaty
▪ speciální lopaty dle provozu
▪ technologické váhy
▪ ochranné řetězy kol

ZEMĚDĚLSTVÍ 
▪ pneumatiky agro
▪ velkoobjemové lopaty
▪ lopaty s přidržovačem a vykusovače
▪ rozhrnovače siláže a senáže
▪ vidle na balíky
▪ stohaře

LESNICTVÍ
▪ drapáky na kulatinu
▪ lopaty na biomasu
▪ drapáky na dřevní odpad

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
▪ rychloupínací závěsy s 3. okruhem
▪ vysokovýklopné lopaty
▪ výceúčelové lopaty „klapačky“
▪ paletizační vidle
▪ jeřábová ramena
▪ sněžné pluhy
▪ nahrnovací radlice

PŘEVODOVKA 
▪ ZF 4WG 200, POWER SHIFT–řazení v plném zatížení
▪ Automatické podřazování v zatížení „kickdown“
▪ Čtyři rychlosti dopředu, tři zpětné rychlosti

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, pneumaticky odpružené a plně seřiditelné  
 KOMFORT sedadlo operátora, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 3,5 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Rádio s MP3 přehrávačem
▪ Automatické centrální mazání
▪ Couvací kamera + barevný LCD displej
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety
▪ Vybavení pro provoz na komunikacích

Cena bez DPH

2,460.000 Kč

Válce XCMG se snaží zaujmout svou 
jednoduchostí, nízkými náklady na provoz

GREJDRY

JEŘÁBYVIBRAČNÍ VÁLCE

Společnost 

ATS – AUTO TRANS

je akreditovaným dovozcem

stavebních strojů XCMG

pro Českou republiku

a regionálním prodejcem 

stavebních strojů TEREX.



Jednoduché ovládání stroje, nízká spotřeba a vysoká 
spolehlivost zaručují velkou efektivitu provozu.
Na český trh se dodávají ve třech řadách, a to 5 tun 
s lopatou pro stavební materiály 1 m3, 11 tun /2 m3/
a 18 tun /3,5 m3/. 

Válce XCMG se snaží zaujmout svou 
jednoduchostí, nízkými náklady na provoz
a údržbu a výbavou, kde v základním provedení 
nechybí odnímatelný pěchovací ježek, klimatizace, 
rádio s MP3 přehrávačem, monitorovací systém, 
centrální mazání, ... 

Pro silniční, průmyslové a lesní stavby jsou 
grejdry XCMG vhodnou volbou. 
Výběr je ze dvou typů, a to o hmotnosti 11 
tun se středovou radlicí 3 700 mm a pohonem 
6×4 a 17 tun se středovou radlicí 4 300 mm
a s pohonem 6×6. 

Společnost XCMG patří ke špičce mezi
výrobci jeřábové techniky. Nabízené jeřáby
o nosnostech 25 a 50 tun mají nadstandardní 
dosahové parametry, výbavu a systém 
ovládání. Homologace jako stavební stroj
a cena patří k dalším přednostem.    

KOLOVÉ NAKLADAČE

Čelní kolový nakladač XCMG CS 920 / AGRI S

Čelní kolový nakladač XCMG ZL 30G / AGRI L

Čelní kolový nakladač XCMG ZL 50G / AGRI XL

 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 
PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 5 650 kg
▪ Objem lopaty 1–3 m3

▪ Trhací síla lopaty 50 kN
▪ Nosnost (zdvih) 2 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 3 310 mm
▪ Pracovní cyklus 8,5 s
  
MOTOR 
▪ DEUTZ čtyřdobý, čtyřválcový vznětový s turbodmychadlem
 a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 60 kW (82) při 2 200 ot/min
▪ Točivý moment 265 Nm při 1 400–1 600 ot/min

PŘEVODOVKA 
▪ Typ POWER SHIFT - řazení v plném zatížení
▪ Dvě rychlosti dopředu, dvě zpětné rychlosti

NÁPRAVY 
▪ Model - Meritor, pohon na přední a zadní nápravu 4x4

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, odhlučněná dle norem EU, odpružené
 a plně seřiditelné - KOMFORT sedadlo operátora, jednoduchá obsluha
 přístrojové desky, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 1,2 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Přídavný hydraulický okruh
▪ Rychloupínací adaptér
▪ Paletizační vidle
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety

 
PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 10 500 kg
▪ Objem lopaty 1–5 m3

▪ Trhací síla lopaty 110 kN
▪ Nosnost (zdvih) 4 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 3 890 mm
▪ Pracovní cyklus 10 s
  
MOTOR 
▪ LOVOL model 1006-6T, čtyřdobý, šestiválcový vznětový
 s turbodmychadlem a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 93 kW (125) při 2 300 ot/min
▪ Točivý moment 460 Nm při 1 400–1 600 ot/min

PŘEVODOVKA 
▪ Typ POWER SHIFT–řazení v plném zatížení
▪ Automatické podřazování v zatížení „kickdown“
▪ Čtyři rychlosti dopředu, tři zpětné rychlosti

NÁPRAVY 
▪ Model–Meritor PRC 111D006, pohon na přední a zadní nápravu 4×4

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, odhlučněná dle norem EU, pneumaticky
 odpružené a plně seřiditelné–KOMFORT sedadlo operátora,
 jednoduchá obsluha přístrojové desky, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 1,9 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Přídavný hydraulický okruh
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Rádio s MP3 přehrávačem
▪ Automatické centrální mazání
▪ Couvací kamera + barevný LCD displej
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety
▪ Vybavení pro provoz na komunikacích

 Cena bez DPH

 930.000 Kč

 Cena bez DPH

 1,590.000 Kč

PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 18 000 kg
▪ Objem lopaty 3–7 m3

▪ Trhací síla lopaty 170 kN
▪ Nosnost (zdvih) 7 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 4 110 mm
▪ Pracovní cyklus 11,5 s

MOTOR 
▪ Cummins QSB 6.7, čtyřdobý, šestiválcový vznětový s turbodmychadlem
 a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 167 kW (223) při 2 100 ot/min
▪ Točivý moment 990 Nm při 1 400 ot/min

STAVEBNICTVÍ
▪ standardní lopaty se zuby nebo břitem
▪ skalní, šípové, vyztužené lopaty
▪ speciální lopaty dle provozu
▪ technologické váhy
▪ ochranné řetězy kol

ZEMĚDĚLSTVÍ 
▪ pneumatiky agro
▪ velkoobjemové lopaty
▪ lopaty s přidržovačem a vykusovače
▪ rozhrnovače siláže a senáže
▪ vidle na balíky
▪ stohaře

LESNICTVÍ
▪ drapáky na kulatinu
▪ lopaty na biomasu
▪ drapáky na dřevní odpad

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
▪ rychloupínací závěsy s 3. okruhem
▪ vysokovýklopné lopaty
▪ výceúčelové lopaty „klapačky“
▪ paletizační vidle
▪ jeřábová ramena
▪ sněžné pluhy
▪ nahrnovací radlice

PŘEVODOVKA 
▪ ZF 4WG 200, POWER SHIFT–řazení v plném zatížení
▪ Automatické podřazování v zatížení „kickdown“
▪ Čtyři rychlosti dopředu, tři zpětné rychlosti

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, pneumaticky odpružené a plně seřiditelné  
 KOMFORT sedadlo operátora, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 3,5 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Rádio s MP3 přehrávačem
▪ Automatické centrální mazání
▪ Couvací kamera + barevný LCD displej
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety
▪ Vybavení pro provoz na komunikacích

Cena bez DPH

2,460.000 Kč

Válce XCMG se snaží zaujmout svou 
jednoduchostí, nízkými náklady na provoz

GREJDRY

JEŘÁBYVIBRAČNÍ VÁLCE

Společnost 

ATS – AUTO TRANS

je akreditovaným dovozcem

stavebních strojů XCMG

pro Českou republiku

a regionálním prodejcem 

stavebních strojů TEREX.



Jednoduché ovládání stroje, nízká spotřeba a vysoká 
spolehlivost zaručují velkou efektivitu provozu.
Na český trh se dodávají ve třech řadách, a to 5 tun 
s lopatou pro stavební materiály 1 m3, 11 tun /2 m3/
a 18 tun /3,5 m3/. 

Válce XCMG se snaží zaujmout svou 
jednoduchostí, nízkými náklady na provoz
a údržbu a výbavou, kde v základním provedení 
nechybí odnímatelný pěchovací ježek, klimatizace, 
rádio s MP3 přehrávačem, monitorovací systém, 
centrální mazání, ... 

Pro silniční, průmyslové a lesní stavby jsou 
grejdry XCMG vhodnou volbou. 
Výběr je ze dvou typů, a to o hmotnosti 11 
tun se středovou radlicí 3 700 mm a pohonem 
6×4 a 17 tun se středovou radlicí 4 300 mm
a s pohonem 6×6. 

Společnost XCMG patří ke špičce mezi
výrobci jeřábové techniky. Nabízené jeřáby
o nosnostech 25 a 50 tun mají nadstandardní 
dosahové parametry, výbavu a systém 
ovládání. Homologace jako stavební stroj
a cena patří k dalším přednostem.    

KOLOVÉ NAKLADAČE

Čelní kolový nakladač XCMG CS 920 / AGRI S

Čelní kolový nakladač XCMG ZL 30G / AGRI L

Čelní kolový nakladač XCMG ZL 50G / AGRI XL

 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 
PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 5 650 kg
▪ Objem lopaty 1–3 m3

▪ Trhací síla lopaty 50 kN
▪ Nosnost (zdvih) 2 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 3 310 mm
▪ Pracovní cyklus 8,5 s
  
MOTOR 
▪ DEUTZ čtyřdobý, čtyřválcový vznětový s turbodmychadlem
 a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 60 kW (82) při 2 200 ot/min
▪ Točivý moment 265 Nm při 1 400–1 600 ot/min

PŘEVODOVKA 
▪ Typ POWER SHIFT - řazení v plném zatížení
▪ Dvě rychlosti dopředu, dvě zpětné rychlosti

NÁPRAVY 
▪ Model - Meritor, pohon na přední a zadní nápravu 4x4

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, odhlučněná dle norem EU, odpružené
 a plně seřiditelné - KOMFORT sedadlo operátora, jednoduchá obsluha
 přístrojové desky, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 1,2 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Přídavný hydraulický okruh
▪ Rychloupínací adaptér
▪ Paletizační vidle
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety

 
PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 10 500 kg
▪ Objem lopaty 1–5 m3

▪ Trhací síla lopaty 110 kN
▪ Nosnost (zdvih) 4 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 3 890 mm
▪ Pracovní cyklus 10 s
  
MOTOR 
▪ LOVOL model 1006-6T, čtyřdobý, šestiválcový vznětový
 s turbodmychadlem a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 93 kW (125) při 2 300 ot/min
▪ Točivý moment 460 Nm při 1 400–1 600 ot/min

PŘEVODOVKA 
▪ Typ POWER SHIFT–řazení v plném zatížení
▪ Automatické podřazování v zatížení „kickdown“
▪ Čtyři rychlosti dopředu, tři zpětné rychlosti

NÁPRAVY 
▪ Model–Meritor PRC 111D006, pohon na přední a zadní nápravu 4×4

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, odhlučněná dle norem EU, pneumaticky
 odpružené a plně seřiditelné–KOMFORT sedadlo operátora,
 jednoduchá obsluha přístrojové desky, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 1,9 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Přídavný hydraulický okruh
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Rádio s MP3 přehrávačem
▪ Automatické centrální mazání
▪ Couvací kamera + barevný LCD displej
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety
▪ Vybavení pro provoz na komunikacích

 Cena bez DPH

 820.000 Kč

 Cena bez DPH

 1,470.000 Kč

PROVOZNÍ SPECIFIKACE
▪ Provozní hmotnost stroje 18 000 kg
▪ Objem lopaty 3–7 m3

▪ Trhací síla lopaty 170 kN
▪ Nosnost (zdvih) 7 000 kg
▪ Překlopná výška lopaty 4 110 mm
▪ Pracovní cyklus 11,5 s

MOTOR 
▪ Cummins QSB 6.7, čtyřdobý, šestiválcový vznětový s turbodmychadlem
 a chlazením nasávaného vzduchu
▪ Výkon 167 kW (223) při 2 100 ot/min
▪ Točivý moment 990 Nm při 1 400 ot/min

STAVEBNICTVÍ
▪ standardní lopaty se zuby nebo břitem
▪ skalní, šípové, vyztužené lopaty
▪ speciální lopaty dle provozu
▪ technologické váhy
▪ ochranné řetězy kol

ZEMĚDĚLSTVÍ 
▪ pneumatiky agro
▪ velkoobjemové lopaty
▪ lopaty s přidržovačem a vykusovače
▪ rozhrnovače siláže a senáže
▪ vidle na balíky
▪ stohaře

LESNICTVÍ
▪ drapáky na kulatinu
▪ lopaty na biomasu
▪ drapáky na dřevní odpad

UNIVERZÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
▪ rychloupínací závěsy s 3. okruhem
▪ vysokovýklopné lopaty
▪ výceúčelové lopaty „klapačky“
▪ paletizační vidle
▪ jeřábová ramena
▪ sněžné pluhy
▪ nahrnovací radlice

PŘEVODOVKA 
▪ ZF 4WG 200, POWER SHIFT–řazení v plném zatížení
▪ Automatické podřazování v zatížení „kickdown“
▪ Čtyři rychlosti dopředu, tři zpětné rychlosti

KABINA 
▪ ROPS/FOPS, dvoudveřová, pneumaticky odpružené a plně seřiditelné  
 KOMFORT sedadlo operátora, ovládání lopaty pomocí joysticku

STANDARDNÍ VÝBAVA
▪ Lopata o objemu 3,5 m3 osazená zuby nebo břitem
▪ Klimatizační a topná jednotka
▪ Rádio s MP3 přehrávačem
▪ Automatické centrální mazání
▪ Couvací kamera + barevný LCD displej
▪ Celoplošné blatníky, přídavné pracovní světlomety
▪ Vybavení pro provoz na komunikacích

Cena bez DPH

2,620.000 Kč

Válce XCMG se snaží zaujmout svou 
jednoduchostí, nízkými náklady na provoz

GREJDRY

JEŘÁBYVIBRAČNÍ VÁLCE

Společnost 

ATS – AUTO TRANS

je akreditovaným dovozcem

stavebních strojů XCMG

pro Českou republiku

a regionálním prodejcem 

stavebních strojů TEREX.



Společnost ATS – AUTO TRANS

je autorizovaným dealerem 

výrobce nákladních vozidel 

TATRA, a.s. V nabídce máme 

nákladní vozidla TATRA řady 

Phoenix, Terrno1, T163 Jamal, 

T810-C, T815-7 v konfi guracích 

4×4, 6×6, 8×6 a 8×8.

nabídka
Dokážeme nabídnout rozsáhlý sortiment kolových 

nakladačů, rypadlo nakladačů, pásových

a kolových rýpadel, grejdrů, vibračních válců

a mobilních jeřábů za velmi zajímavé ceny. 

servis
Záruční i pozáruční servis zajišťujeme vlastním 

týmem našich odborně vyškolených pracovníků

v krátkých lhůtách a za velice výhodných 

podmínek. Většinu servisních zásahů provádíme 

přímo u zákazníka, a vyžaduje-li to povaha závady, 

využíváme vlastního plně vybaveného servisního 

pracoviště v sídle společnosti. 

fi nancování
Navrhujeme a zajišťujeme výhodný způsob 

fi nancování. 

doplňky
Na dodávaných strojích provádíme úpravy, 

montujeme doplňky a příslušenství pro stavebnictví, 

lesnictví, zemědělství apod.

dle individuálních požadavků zákazníka.

náhradní díly
Prodáváme náhradní díly k dodávaným strojům 

značek XCMG a TEREX i strojům dalších výrobců 

jako např. BOBCAT, ATLAS, ...

V nabídce jsou stroje s pohonem 4×2, 4×4 
až po 4×4×4 s možností krabího chodu, 
100% uzávěrkou diferenciálu, manuální nebo 
automatizovanou převodovkou, ovládáním pomocí 
pák nebo joysticků. Hloubka rýpání až 6 m.

Hmotnostní kategorie 6, 8 a 11 tun
a hloubka rýpání až 4,3 m. Široká škála 
použití, a to i v městských provozech 
díky svému mobilnímu podvozku. Stroje 
je možné dodat v různých specifi kacích,
a to včetně podvozku pro železnici.

Kategorie od 4 až do 18 tun s lopatami
od 0,5–3 m3pro stavební materiály. Komfortní 
kabina, hydrostatický pohon, uzávěrka 
diferenciálu, TP-kinematika, ... V nabídce 
jsou i modely s řiditelnými koly a s otočnou 
základnou a ramenem.

RYPADLO-NAKLADAČE

KOLOVÁ RYPADLA

V nabídce jsou pásové smykem řízené 
nakladače o hmotnosti od 1,5 do 5 tun.
S nosností až 3,5 tuny a výkonem motoru 
74,5 kW. 

PÁSOVÉ NAKLADAČE KOLOVÉ NAKLADAČE

Provedení „Mini“ a „Midi“ o hmotnostech
1 až 12,5 tuny s objemem lžic od 20
do 500 litrů. Standardem je dvoudveřová 
kabina, rozšířitelný podvozek – pasy, radlice, 
Knickmatick, ...  Stroje vynikají hloubkou 
rýpání a výkonnou hydraulikou. 

nabídka
STAVEBNICTVÍ – sklápěcí, valníkové, kontejnerové plošiny 
doplněné např. hydraulickým jeřábem, domíchávače, …
ZEMĚDĚLSTVÍ – nosiče výměnných nástaveb, agrotahače, 
cisternové nástavby.
LESNICTVÍ – lesovozy, speciální nosiče drtičů apod.
KOMUNÁLNÍ – sací a fekální nástavby, sypače s radlicí
a další různorodé nástavby

nástavby
Spolu s dodávkami nových vozidel TATRA navrhujeme 
a zajišťujeme dodávku a montáž vhodné nástavby od 
renomovaných výrobců

fi nancování
Zajišťujeme výhodný a individuální způsob fi nancování vozidel TATRA
dle potřeb a možností zákazníků.

autorizovaný servis Tatra
Samozřejmostí je autorizovaný záruční i pozáruční servis na našem plně 
vybaveném pracovišti TATRA Jičín nebo přímo u zákazníka.
Na základě oprávnění od výrobce TATRA, a. s., provádíme také přestavby
a úpravy vozidel TATRA. Náhradní díly pro opravy i prodej dodáváme
z vlastního velkoobchodního skladu v Jičíně o regálové ploše více než 1 250 m.

pozáruční servis nákladních vozidel
Dále na našem servisním pracovišti Jičín provádíme pozáruční servis, údržbu
a diagnostiku nákladních a užitkových vozidel zn. MAN, DAF, MB, IVECO,
RENAULT, AVIA, LIAZ ...

www.atsjicin.cz

AUTO TRANS spol. s r. o.
Konecchlumská 513, 506 01 Jičín

prodej  •  servis  •  díly
tel.: +420 733 539 789
tel.: +420 603 497 392
prodej@atsjicin.cz

tel.: +420 604 705 527
tel.: +420 493 538 067
servis@atsjicin.cz

tel.: +420 777 141 171
tel.: +420 493 522 692
nd@atsjicin.cz

AUTO TRANS spol. s r. o.

PÁSOVÁ RYPADLA

stavebnictví • zemědělství • lesnictví • komunál
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