
Kategorie stroje Stroj Rok výroby Umístění Výbava MTH Váha stroje cca

Kolové rypadlo A309Li-1035/70126 2013 Postřižín
Podepření štítem 2550 mm, podepření patkami, 8 x PNEU 9.00-20, SW 33, automatické centrální mazání, tankovací čerpadlo, hydraulicky přestavitelný výložník 2100 mm, násada 

1850 mm, 2 podkopové lžíce, pevná svahovací lžíce
4664 12 t

Kolové rypadlo A910Comp-1186/76799 2014 Popůvky

Automatické centrální mazání, zpětná kamera + kamera na pravé straně, podepření děleným štítem o šířce 2.550 mm vzadu, mezikruhy (MH 4), ochrana pístnic, ochrana 

pojezdu, tankovací čerpadlo, ochrana proti krádeži paliva, rádio „Comfort “, sedadlo strojníka „Premium“, LiDAT, maják na kabině, 2 halogenová světla vpředu na kabině, 2 

halogenová světla vzadu na kabině, poziční brzda otoče, otočný hydraulicky přestavitelný výložník 2.100 mm, násada 1.850 mm, hydraulický rychlovýměnný systém SW 33 

LIKUFIX, proporcionální ovládání středotlaku a vysokotlaku, drapákový okruh, ochrana vnitřní strany násady, 1 x podkopová lžíce SW 33 LIKUFIX 500 mm

2.310 13 t

Kolové rypadlo A910Comp-1186/82230 2015 Postřižín

Plně automatické centrální mazání, zpětná kamera + kamera na pravé straně, podepření patkami vzadu, štít o šířce 2.550 mm vpředu, mezikruhy (MH 4), ochrana pístnic, ochrana 

pojezdu, zatáčení všemi koly – pouze přední náprava, všechna kola, „krabí chůze“, tankovací čerpadlo, předehřev paliva, rádio „Comfort “, sedadlo strojníka 

„Comfort“, LiDAT, maják na kabině, poziční brzda otoče, proporcionální řízení (vlevo/vpravo), varovný hlásič pojezdu, otočný hydraulicky přestavitelný výložník 2.100 mm, násada 

1.850 mm, hydraulický rychlovýměnný systém SW 33 LIKUFIX, středotlak, vysokotlak s Tool Control, ochrana vnitřní strany násady, 1 x podkopová lžíce SW33-LIKUFIX se zuby 500 

mm, 1 x podkopová lžíce SW33-LIKUFIX se zuby 950 mm, 1 x naklápěcí svahovací lžíce SW33-LIKUFIX 1700 mm

2.205 13 t

Kolové rypadlo A916-1177/82244 2015 Postřižín

Podepření štítem 2.550 mm s ochranou pístnic, podepření patkami s ochranou pístnic, dvojmontáž Bridgestone Fast Grip, 10.00-20 PR 14, mezikruhy MH 2, SW48 Likufix, zpětná a 

boční kamera, automatické centrální mazání, tankovací čerpadlo,předehřev paliva, radio „Comfort“ s ovládáním na dotykovém displeji, sedadlo „Comfort“, akustický signál při 

couvání, proporcionální ovládání středotlakého a vysokotlakého okruhu, drapákový okruh, hydraulicky přestavitelný výložník 3.400 mm, násada 2.250 mm, hydraulický zámek 

přestavování výložníku, LIEBHERR motor, HD podkopová lžíce se zuby 650 mm, 0,42 m3, HD podkopová lžíce se zuby 1.250 mm, 0,95 m3, naklápěcí svahovací lžíce 2.000 mm, 

2x50°

1.565 19,9 t

Kolové rypadlo A918-1178/72411 2014 Postřižín
Podepření štítem 2.750 mm vpředu, podepření patkami vzadu, podkopová lžíce se zuby 850 mm, 8 x PNEU 10.00-20, SW 48 Likufix, zpětná kamera, automatické centrální mazání, 

tankovací čerpadlo, hydraulicky přestavitelný výložník 3.600 mm, násada 2.650 mm, LIEBHERR motor
3.365 20,5 t

Kolové rypadlo A918Comp-1192/75445 2014 Popůvky
Podepření štítem 2.550 mm, podkopová lžíce, 8 x PNEU 10.00-20, SW 48 Likufix, zpětná kamera, automatické centrální mazání, tankovací čerpadlo, hydraulicky přestavitelný 

výložník 3.400 mm, násada 2.450 mm, středotlak, vysokotlak, LIEBHERR motor
4.500 20 t

Dvoucestné rypadlo A922Rail-1190/76363 2015 Popůvky

Svahovací lžíce, drapák GM7, plně automatické centrální mazání otočné nástavby a pracovního vybavení, zpětná kamera, omezení momentu zátěže, podpěrné patky, nárazník 

vzadu, odkládací rámy vpředu a vzadu, železniční vedení standard, rozchod 1.435 mm s brzdou žel. kola, profil železničního kola DB/ČD, výkyv žel. podvozku varianta B (30mm), 

pneumatiky Bridgestone 10-20 vnější šípové a vnitřní hladké, mezikruhy pneumatik (MH4), centrální mazání podvozku manuální - mazací místa sdružená do jednoho bodu, držák 

pro uchycení drapáku v průběhu jízdy, vlakové vzduchové brzdící zařízení - jednookruhové, vagónová tažná tyč s držákem vpravo, tankovací systém s tankovacím čerpadlem, 

nouzové ovládání a pojezd stroje - elektrické, příprava pro DPF s tlumičem hluku, drážní poziční návěstní světla DB/ČD 5ks halogen, pracovní světlomety na protizávaží 2 ks 

halogen, rádio ovládané přes dotykový displej, sedadlo Comfort, maják, elektronické omezení výškového dosahu a natočení otočné nástavby, elektronické přepnutí naklápění 

válce lopaty do režimu drapáku, ergonomické vyvýšení úchytů joysticků pro ovládání minijoysticků, hydraulicky přestavitelný výložník 3.400 mm, násada lopaty 2.250 mm, SW33 

Likufix, zásuvka na násadě 24 V/ 15 A/20A odpojitelná (ISO 1724), středotlaký hydraulický okruh, vysokotlaký hydraulický okruh s Tool Control, přepadové hydraulické vedení pro 

pracovní nářadí, alternativní připojení hadic pro tředotlaký okruh na boku násady, pracovní světla na násadě s ochranou, hydraulický zámek válce vyklápění lžíce, kompletní sada 

drážních návěstních pomůcek - povinná výbava, sada pro eliminaci ekologických škod - povinná výbava, kontrolní přetěžovací jeřábové zařízení dle normy EN 15746 se 

záznamovou pamětí a výstražným modrým světlem na kabině

4.904 23 t

Dvoucestné rypadlo A922Rail-1190/77513 2014 Popůvky

Svahovací lžíce, plně automatické centrální mazání otočné nástavby a pracovního vybavení, zpětná kamera, omezení momentu zátěže, podpěrné patky, nárazník vzadu, odkládací 

rámy vpředu a vzadu, železniční vedení standard, rozchod 1.435 mm s brzdou žel. kola, profil železničního kola DB/ČD, výkyv žel. podvozku varianta B (30mm), pneumatiky 

Bridgestone 10-20 vnější šípové a vnitřní hladké, mezikruhy pneumatik (MH4), centrální mazání podvozku manuální - mazací místa sdružená do jednoho bodu, držák pro uchycení 

drapáku v průběhu jízdy, vlakové vzduchové brzdící zařízení - jednookruhové, vagónová tažná tyč s držákem vpravo, tankovací systém s tankovacím čerpadlem, nouzové ovládání 

a pojezd stroje - elektrické, příprava pro DPF s tlumičem hluku, drážní poziční návěstní světla DB/ČD 5ks halogen, pracovní světlomety na protizávaží 2 ks halogen, rádio ovládané 

přes dotykový displej, sedadlo Comfort, maják, elektronické omezení výškového dosahu a natočení otočné nástavby, elektronické přepnutí naklápění válce lopaty do režimu 

drapáku, ergonomické vyvýšení úchytů joysticků pro ovládání minijoysticků, hydraulicky přestavitelný výložník 3.400 mm, násada lopaty 2.250 mm, SW33 Likufix, zásuvka na 

násadě 24 V/ 15 A/20A odpojitelná (ISO 1724), středotlaký hydraulický okruh, vysokotlaký hydraulický okruh s Tool Control, přepadové hydraulické vedení pro pracovní nářadí, 

alternativní připojení hadic pro tředotlaký okruh na boku násady, pracovní světla na násadě s ochranou, hydraulický zámek válce vyklápění lžíce, kompletní sada drážních 

návěstních pomůcek - povinná výbava, sada pro eliminaci ekologických škod - povinná výbava, kontrolní přetěžovací jeřábové zařízení dle normy EN 15746 se záznamovou pamětí 

a výstražným modrým světlem na kabině

5.658 23 t

Kolový nakladač L506-1577/37112 2014 Postřižín
L 506 Compact IIIB, ocelová palivová nádrž, DPF, elektrická instalace pro zametač, sedadlo se vzduchovým odpružením Grammer, nastavitelný sloupek řízení, Lidat, rádio, maják, 

pracovní světla vpředu i vzadu, hydraulické rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, akustický signál při couvání, 
824 5,2 t

Kolový nakladač L506-1577/37925 2015 Popůvky 
Lopata 4v1 1.950 mm 0,7 m3, paletizační vidle, L506 Compact - IIIB, pneu 340/80R18EM, přestavitelný sloupek řízení, DPF, ocelová palivová nádrž, mechanicky odpružené 

sedadlo, přední a zadní pracovní světla, maják, přídavný hydraulický okruh, bílá barava stroje
1.500 5,2 t

Seznam použitých strojů k prodeji
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Kolový nakladač L508-1261/35764 2014 Popůvky
Lopata s břitem 2.100 mm 1,0 m3, paletizační vidle, L508 Compact - IIIA, pneumatiky 405/70R18EM, sedadlo "komfort" s vzduchovým odpružením Grammer, přední i zadní 

pracovní světla, rádio, maják, rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh
1.242 5,6 t

Kolový nakladač L508-1261/36397 2014 Postřižín
L 508 Compact IIIA, nastavitelný sloupek řízení, ocelová palivová nádrž, centrální mazání, vzduchem odpružené sedadlo Grammer, rádio s funkcemi Tuner/USB/AUX IN, 

světlomety vzadu s automatickou aktivací při couvání, světlomety vpředu, extra hydraulické ovládání pro rychloupínací zařízení, výložník se Z-kinematikou - 2.300 mm, paletizační 

vidle FEM II 1245 1200x45x76, lopata 2.330 mm / 1,1 m3, zuby

740 5,6 t

Kolový nakladač L508ST-1111/33877 2013 Popůvky
Lopata 4v1 2.100 mm 0,9 m3, paletizační vidle, L508 Stereo - IIIA, sedadlo "Komfort" s vzduchovým odpružením Grammer, přední a zadní pracovní světla, pneumatiky 

405/70R18EM, přídavný hydraulický okruh, maják, rychloupínací zařízení, bílá barva stroje
2.350 5,6 t

Kolový nakladač L508ST-778/18061 2007 Popůvky Lopata 4v1 2.100 mm 0,9 m3, motor Liebherr D404T, L508 Stereo - IIIA, přídavný hydraulický okruh, nastavitelný sloupek řízení, autorádio 5.116 5,6 t

Kolový nakladač L510ST-782/20138 2008 Postřižín
Lopata 4v1 2.330 mm 1,1 m3, paletizační vidle, motor Liebherr D405T, L510 Stereo IIIA, pneumatiky 405/70R20, nastavitelný sloupek řízení, odpružení výložníku, rychloupínací 

zařízení, přídavný hydraulický okruh, pracovní světla vpředu, bílá barva stroje
3675 6,4 t

Kolový nakladač L514P-1115/26616 2011 Popůvky
Lopata s břit 2.400 mm 1,4 m3, L514P IIIA, motor John Deere 4045 HF288, pneumatiky 17,5R25EM, tankovací čerpadlo, reversibilní chod ventilátoru, Top-Air, automatické 

centrální mazání, klimatizace, akustická signalizace při couvání, přídavný hydraulický okruh, rychloupínací zařízení
5.503 8,5 t

Kolový nakladač L514P-1265/35375 2014 Popůvky
Vysokovýklopná lopata s břitem 2.300 mm 1,8 m3, L514 IIIB, tankovací čerpadlo, palivový předfiltr, předehřev paliva, reversibilní funkce větráku, DPF, Top-Air, centrální mazání, 

pneumatiky 17,5R25EM, sedadlo s vzduchovým odpružením Grammer, klimatizace, nastavitelný sloupek řízení, nouzové řízení, rádio, maják, pracovní světla vpředu, přídavný 

hydraulický okruh, rychloupínací zařízení, zpětná kamera, zvuková signalizace při couvání

4.200 8,5 t

Kolový nakladač L524P-659/31272 2012 Postřižín
Vysokovýklopná lopata 2.500 mm 3 m3 podšroubovaný břit, L524P IIIA, motor Liebherr D 504TI, nové pneumatiky MTP 20,5R25 WB 01 L3, 3. hydraulický okruh ovládaný pákou, 

rychloupínací zařízení, nápravy pro recyklaci či industiální nasazení, klimatizace, reversibilní funkce ventilátoru, rádio, pracovní světla vpředu i vzadu (LED), sedadlo strojníka s 

vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, Lidat, rozšířené zadní blatníky, zadní kamera, akustická signalizace při couvání

5711 10,5 t

Kolový nakladač L524Z-1266/39345 2015 Postřižín
Lopata s břitem 2.500 mm 2,38 m3, Pneu Goodyear TL-3A L3 17.5R25EM, Hydraulický olej HVI, Klimatizace, Rádio v přípravě, pracovní světlomety přední dvojité, pracovní 

světlomety zadní jednoduché, Displej Premium - dotyková obrazovka, Sedadlo strojníka vzduchem odpružené a vyhřívané Grammer, nouzové řízení, Výstražný maják, Tlumení 

kmitů výložníku za jízdy, Partiklfiltr, automatické centrální mazání Z-kinematika, odlučovač Top-Air, reverzní chod ventilátoru, Lidat

1267 10,5 t

Kolový nakladač L538P-1268/35152 2014 Popůvky

Standardní lopata 2.500 mm 2,4 m3, L538P IIIB, tankovací čerpadlo, odpružení výložníku, ocelová nádrž, předehřev paliva, chladič se zvětšenými prostupy mezi žebrováním, 

reversibilní funkce ventilátoru, DPD, odlučovač Top-Air, automatické centrální mazání, pneumatiky Mischelin XLD D2A L5 20,5R25EM, prémiový dotikový displej, sedadlo strojníka 

se vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, klimatizace, nastavitelný sloupek řízení, Lidat, nouzové řízení,  maják, pracovní osvětlení vpředu - dvojité (halogen), 

hydraulické rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, akustická signalizace při couvání, zadní kamera

5230 13,1 t

Kolový nakladač L538P-1268/35378 2014 Postřižín

Lopata s břitem 2.500 mm, L538P IIIB, tankovací čerpadlo, odpružení výložníku, ocelová nádrž, předehřev paliva, chladič se zvětšenými prostupy mezi žebrováním, reversibilní 

funkce ventilátoru, DPD, odlučovač Top-Air, automatické centrální mazání, pneumatiky Mischelin XLD D2A L5 20,5R25EM, prémiový dotykový displej, sedadlo strojníka se 

vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, klimatizace, nastavitelný sloupek řízení, Lidat, nouzové řízení,  maják, pracovní osvětlení vpředu - dvojité (halogen), hydraulické 

rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, akustická signalizace při couvání, zadní kamera

4976 13,1 t

Kolový nakladač L542P-435/30281 2012 Popůvky 

Lopata s břitem 2.650 mm, L542P IIIA, motor Liebherr D 934S AG, automatické vypínání v koncové poloze, navrácení lopaty do těžební polohy pomocí tlačítka, nové pnaumatiky 

Triangle 20,5R25 TB-5166 E3/L3, třetí a čtvrtý přídavný hydraulický okruh, odpružení výložníku, klimatizace, reversibilní funkce ventilátoru, odlučovač Top-Air, automatické 

centrální mazání, rádio, nastavitelný sloupek řízení, sedadlo strojníka s vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, Lidat, maják, akustická signalizace při couvání, zadní 

kamera

4.600 13,6 t

Kolový nakladač L542Z-435/28045 2011 Postřižín
Zemní lopata 2.500 mm 2,3 m3, paletizační vidle, L542 Z IIIA, motor Liebherr D 934S AG, pneumatiky L5 20,5R25EM, hydraulické rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický 

okruh, odpružení výložníku, klimatizace, reverzibilní chod ventilátoru, Top Spin, automatické centrální mazání, rádio, pracovní světla vzadu při couvání, sedadlo strojníka se 

vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, maják

8250 13,6 t

Kolový nakladač L544Z-442/458 2000 Postřižín Lopata s břitem 2.700 mm 3 m3, L544Z IIIA, motor Liebherr D 924T-E A2, klimatizace, ocelová palivová nádrž, pneumatiky Starco 23,5R25, odpružené sedadlo strojníka 11.644 15,9 t

Kolový nakladač L566-1168/36627 2014 Postřižín
L 566 IIIB, ocelová palivová nádrž, tlumení kmitu výložníku, palivový předfiltr, DPF, prémiový dotykový displej, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním 

Grammer, klimatizace, Lidat, nouzové řízení, rádio, maják, pracovní světla vpředu, kamera vzadu, lopata s břitem 4,5 m3
5.010 23,3 t

Kolový nakladač L566-460/27676 2011 Postřižín
HD lopata se zuby a břitem 3.000 mm 4 m3, L566 IIIA, motor Liebherr D 936L, klimatizace, 4 pracovní světla vpředu, 2 pracovní světla vzadu, pnaumatiky 26,5R25 Triangle TB-598S 

E4, ovládání pro rychloupínací zařízení, přídavný hydraulický okruh, rozšířené blatníky vzadu, rádio, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním Grammer, Lidat
10.085 23,3 t

Kolový nakladač L576-457/38315 2015 Postřižín
Expediční lopata s podbřitem 3.000 mm 4,5 m3, L576 IIIB, odpružení výložníku, ocelová palivová nádrž, předehřev paliva, halogenová pracovní světla vpředu, pracovní světlo 

vzadu, DPF, odlučovač Top-Air, automatické centrální mazání, pneumatiky 26,5R25EM, dotykový prémiový displej, sedadlo strojníka se vzduchovým odpružením a vyhříváním 

Grammer, klimatizace, stabilizátor žízení, Lidat, nouzové řízení, maják, akustická signalizace při couvání,   

4.414 25,2 t

Buldozer PR734L-724/9344 2007 Postřižín

Základní stroj 724, nový motor se zárukou 1.200 mth / rok, nová spojka, chladič chladící kapaliny, rozdělovací převodovka čerpadel (v záruce), řetězy D6H, jednožebrové pásy ES 

610 mm, ochrana řetězů, vzduchový předfiltr, klimatizace, sedadlo Grammer Actimo XL, reversibilní funkce ventilátoru, podvozek L, FTB, jednodílné středové vedení řetězů, rádio, 

LIDAT, stěrač pravý, zadní pracovní světlomety, SEMI-U HD radlice s přepadovým štítem, inch pedál, teploměr hydraulického oleje, varovný akustický couvací signál, tankovací 

pumpa

11683 22 t
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Buldozer PR734XL-725/13261 2013 Postřižín
Základní stroj 725, řetězy D6H, jednožebrové pásy 610 mm, klimatizace, sedadlo Grammer Actimo XL, podvozek XL, FTB, jednodílné středové vedení řetězů, rádio, LIDAT, stěrač 

pravý, zadní pracovní světlomety, SEMI- U radlice, přídavné protizávaží, varovný akustický couvací signál, tankovací čerpadlo
900 23 t

Pásové rypadlo R 954 C SHD-784/22264 2007 Popůvky

R954 C SHD IIIA, klimatizace, volnoběžná automatika, automatické centrální mazání, pásy D8K 2-žebrové desky, vzduchově odpružené sedadlo řidiče, vyvýšení kabiny 800 mm, 

hasící přístroj, kabina s pancéřovým sklem vepředu a nahoře, rádio, 2 x přídavná světla vepředu na kabině, ochranná mříž nahoře, ochranná mříž vepředu, tankovací čerpadlo, 

pístnice se zámky, monoblok HD 6,7 m, násada HD 2,35 m s ochranou, ochrana pístnic násady, ochrana hlavních pístnic, přídavná hydraulická sada AHS 11, vedení hydrauliky pro 

kladivo, mechanická rychlovýměna SW 77, podkopová lžíce Renomag XXHD 1.800 mm / 3m3 zuby Esco Ultralok 3811A-U60H 5ks , stop tlačítko pro vypnutí motoru v kabině

11.600 63 t

Pásové rypadlo R906 Classic LC-1283/31518 2011 Postřižín
Tankovací čerpadlo, plně automatické centrální mazání, monoblokový výložník 5.400 mm, vysokotlaký okruh AHS 11, 3-bodové plotny pásů 600 mm, násada 2.400 mm, SW 48 

Likufix, lžíce se zuby
3.676 24 t

Pásové rypadlo R914Comp-1194/76808 2014 Postřižín
Zpětná kamera, 3-bodové desky pásů, 700 mm, B4, 46 článků, tankovací čerpadlo, rádio Comfort, sedadlo strojníka „Comfort“, maják na kabině, varovná signalizace pojezdu, 

monoblokový výložník - 4.600 mm, násada 2.650 mm, vysokotlak s Tool Control, mechanické rychloupínací zařízení SW48, podkopová lžíce se zuby
3.340 16 t

Pásové rypadlo R924-1318/37953 2014 Popůvky

Podvozek „LC“, rozvor 2.380 mm, pásy B60 3-žebrové plotny o šířce 600 mm, klimatizace, tankovací čerpadlo, plně automatické centrální mazání, sedadlo strojníka 

„Premium“, rádio „Comfort“, ochrana proti krádeži paliva, světlomety vpředu (2 x), monoblokový výložník 5.700 mm, světlomet na výložníku, vpravo (Halogen, 1 x), zámků 

válců, násada 3.000 mm, ochrana vnitřní strany násady, rychloupínací zařízení SW 48 – hydraulické s Likufix, okruh pro kladivo/nůžky s Tool Control, zpětná kamera, akustický 

hlásič pojezdu (vypnutelný), DPF

4.465 26,5 t

Pásové rypadlo R926LC-1026/34889 2012 Popůvky
Podvozek „LC“, pásy B60 3-žebrové plotny o šířce 600 mm, tankovací čerpadlo, motor LIEBHERR, zpětný filtr přídavného hydraulického okruhu, monoblokový výložník 5.900 

mm, násada 2.700 mm, ochrana vnitřní strany násady, rychloupínací zařízení SW 48 – hydraulické s Likufix, okruh pro kladivo/nůžky s Tool Control, zpětná kamera, akustický hlásič 

pojezdu (vypnutelný), poziční brzda otoče, podpěrky nohou v kabině, podkopová lžíce se zuby 1.250 mm

4.735 28 t

Teleskopický 

manipulátor
TL432-7-1483/14571 2016 Popůvky 3.303

Teleskopický 

manipulátor
TL441-7-1234/14761 2015 Popůvky 2.005
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