
Nabídka vyvážecího přívěsu Multiforest MF950 s ramenem 

MFV6300  
 
Lesní vyvážecí přívěsy a nakládací ramena Multiforest přemění váš traktor ve výkonnou 

lesnickou soupravu a umožní vykonávat práci v lese rychle a účinně – každý den po mnoho 
let. 

Přes svoji štíhlou a elegantní konstrukci kombinuje Multiforest snadné manévrování v  lese 
s vysokou účinností a dlouhodobou životností. Se širokou nabídkou výbavy je možné 
adaptovat stroj pro různé specifické podmínky a požadavky vás uživatelů. Jsme rovněž 
připraveni nabídnout vám stroj ušitý na míru přesně pro vás. Je třeba zdůraznit, že vyvážecí 
přívěsy mají svoji kolébku právě ve Švédsku. 
 
 
TR19-MF950  Vyvážecí přívěs MF950 

MFV6300  Nakládací rameno MFV6300 

VÝBAVA  Stroje v akční ceně oproti standardní výbavě 

___________________________________________________________________________
______ 

400401  Tažná oj  

400399  Tažné oko DIN ø 40 mm 

108173  Pneu 400/60 – 15,5 trakční vzor, 4ks 

400425  Vzduchové brzdy bubnové, 2 kola, náprava PBW 

400437  1 pár klanic včetně držáku klanic 

400438  Prodloužení nakládací plochy včetně 1 páru klanic 

103485  Mechanický křížový rozvaděč s  otočnými pákami 

200590  Rotátor CR300 

400036  Drapák MF19, hardox 

 

 

 

 

Akční cena MF950 + MFV6300 včetně výbavy    413.000,-Kč bez DPH 
 
 
 
 
 
 
 



Standardní výbava vyvážecího přívěsu MF950 

 

 
Model MF950 

Konstrukce rámu páteřová 

Nosnost (t) 8 

Nakládací čelní plocha (m2) 2,15 

Světlost (mm) 580 

Úhel natáčení polonáprav bugy (°)  ± 45 

Úhel zatáčení (°) ± 28 

Celková délka (mm) 5600 

Délka ložné plochy (mm) 3420 

Celková šířka (mm) 2005 

Rozměry hlavního nosníku (mm)  160x160x8 

Počet klanic 2 

Pneumatiky se šípovým vzorem 400/60-15,5 

Brzdy na přání 

Rozměr poloos (mm) 70 x 70 

Systém řízení přívěsu natáčecí oj 

Počet válců řízení 1 

Čelo přívěsu ano 

Hmotnost bez nakládacího ramene (kg)  1425 

 
Standardní výbava nakládacího ramene MFV6300 

 
Model MFV6300 

Horizontální dosah (m) 6,3 

Teleskopický výsuv (m) 1,0 

Pracovní tak (bar) 175 

Doporučený průtok oleje (l/min)  25-30 

Úhel rotace ramene (°) 360 

Hydraulické válce otoče 4 

Kroutící moment (kNm) 9,2 

Nosnost ve 4 m (kg) 570 

Nosnost v max. dosahu (kg) 435 

Rotátor standard FR7,4/G30 

Drapák Hardox 400, standard MF19 

Plocha drapáku (m2) 0,19 

Rozvaděč pákový 4+2 (4+4) 

Hmotnost ramene bez drapáku a rotátoru (kg)  680 

Hmotnost podpěr (kg) 200 

 
 

 


