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TRAKTOROVÉ SYPAČE 
 

SAMONAKLÁDACÍ SYPAČE SMA 750/1000/1500 
 

 
 

 

 
Sypač s hydraulickým ovládáním ve tvaru lžíce. 
Použití pro posyp pískem, solí, inertním 
materiálem. Posypový materiál je distribuován 

šnekem, jeho množství závisí na rychlosti šneku 
(ovládána regulátorem hydr. toku na sypači).  
 
Sypač může být namontován na přední/zadní část 
traktoru nebo přední část nakladače. Pro 3-bodové 
uchycení se samonakládáním je nutný hydraulický 
adaptér na traktoru  (s délkou cca 50-110 cm). 
 
Rozmělňovací tyč zajišťuje neustálý pohyb materiálu a  
jeho homogenizaci před vstupem do šneku. 
 
Opce: 

• hydraulický adaptér pro samonakládání (3-
bodové uchycení),  

• plachta, 

• odnimatelné uchycení pro různé systémy: 3-
bodové, HMV/Trima, Triangel, Volvo BM, 
Manitou, Bobcat, Atlas AR65.  
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Specifikace: 

Parametr/typ SMA 750 SMA 1000 SMA 1500 

délka (mm) 1000 1000 1100 

šířka (mm) 1620 2120 2120 

výška (mm) 900 900 1000 

šířka posypu (mm) 1500 2000 2000 

hmotnot (kg) 320 400 530 

objem (l) 750 1000 1500 

hydr. tok od 10 l/min – 
170 bar 

od 10 l/min – 
170 bar 

od 10 l/min – 
170 bar 

délka posypu (km)* cca 2,8 cca 3,8 cca 5,6 

*při vydatnosti 200 g/m2 
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SYPAČ  S ROZMETADLEM TSM 1500 
 

 
 
Určen k posypu velkých prostranství stejně jako 
cest. Množství materiálu a šířka posypu se 
nastavují nezávisle (regulátorem hydr. toku na 
sypači). Symetrie posypu se nastavuje hydraulicky 
(regulací hydr. toku z kabiny traktoru).  
 
Přípojný rám je zakomponován do sypače. 
Výsledkem je zmenšení vzdálenosti od nosiče, tedy 
lepší rozložení hmotnosti a manévrovatelnost.  
 
Sypač standardně vybaven zadním a pracovním 
světlem. 
 
Opce:  

• elektrické dálkové ovládání množství 
materiálu a šířky posypu z kabiny , 

• plachta, 

• nadstavba zásobníku +400/800 l (výška 
250/500 mm), 

• rozmělňovací tyč. 
 
Specifikace: 

Parametr/typ TSM 1500 

délka (mm) 1280 

šířka (mm) 2000 

výška (mm) 1280 

šířka posypu (m)* 1-10 

hmotnot (kg) 450 

objem (l) 1500 

hydr. tok 40 l/min – 180 
bar 

*závislá od posypového materiálu 
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SAMONAKLÁDACÍ SYPAČ  S ROZMETADLEM TSA 1500 
 

 
 
Určen k posypu velkých prostranství stejně jako cest. 
Množství materiálu a šířka posypu se nastavují 
nezávisle (elektricky z kabiny, lze nastavit i 
regulátorem hydr. toku na sypači). Symetrie posypu 
se nastavuje manuálně (v základu) nebo hydraulicky 
(opce). 
 
Unikátnost sypače spočívá v samonakládání. 
Rozmetací disk se hydraulicky zasune a je tak 
kompletně chráněn včetně hydrauliky. 
 
Sypač může být namontován na přední/zadní část 
traktoru nebo přední část nakladače. Pro 3-bodové 
uchycení se samonakládáním je nutný hydraulický 
adaptér na traktoru  (s délkou cca 50-110 cm). 
 
Šnek dopravuje posypový materiál k rozmetacímu 
disku. Je vybaven zpětným chodem umožňujícím 
uvolnit zablokovaný materiál.  

 

Opce:  

• hydraulicky nastavovaná  symetrie posypu 
(traktor musí být vybaven 4 výstupy 
hydrauliky).  

• hydraulický adaptér pro samonakládání (3-
bodové uchycení), 

• plachta, 

• odnimatelné uchycení pro různé systémy: 3-
bodové, HMV/Trima, Triangel, Volvo BM, 
Manitou, Bobcat, Atlas AR65.  

 
Specifikace: 

Parametr/typ TSM 1500 

délka (mm) 1280 

šířka (mm) 2070 

výška (mm) 1480 

šířka posypu (m)* 1-10 

hmotnot (kg) 560 

objem (l) 1500 

hydr. tok 60 l/min – 180 
bar 

*závislá od posypového materiálu 

 


