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Pásový přepravník Scheppach DP 5000 Vám umožní velmi pohodlnou přepravu až 500 kg sypkých i pevných materiálů i na velmi špatně přístupných místech. 
Skvěle se hodí na přepravu zeminy, písku, štěrku, kamenů, dlažby, cihel, ale třeba i dřeva nebo trávy.  Hojně se využívá na staveništích, při demolicích či rekonstrukcích 
objektů, při výkopových pracích, v zemědělství, zahradnictví, lesnictví ap. Výhodou je nejenom větší bezpečnost a průchodnost i v těžším terénu, ale i výrazně 
vyšší produktivita práce oproti běžným manuálním přepravním prostředkům. Další výhodou je to, že široké pásy lépe rozkládají hmotnost nákladu, takže stroj 
zanechává výrazně menší stopy a rýhy než kolové prostředky. Pokud zakládáte novou zahradu nebo naopak přepravujete materiál již na udržovaném pozemku, 
tuto vlastnost velmi oceníte. Obsluha všech ovládacích prvků je velmi jednoduchá. Páčkami na rukojeti snadno řídíte otáčení, brzda se aktivuje automaticky 
při uvolnění páky spojky a rovněž páka ovládání hydraulického zdvihu korby a řazení třístupňové převodovky je ve snadném dosahu obsluhy. Pro pohon je 
použit velmi oblíbený motor Loncin s vysokým výkonem 6,5 HP, který patří k nejoblíbenějším a nejspolehlivějším pohonným jednotkám vůbec. Pásový přepravník 
Scheppach DP 5000 svým poměrem mezi skvělou cenou, bohatou výbavou a nosností 500 kg nastavuje nová pravidla v této kategorii.

Motor:  Loncin, 4-taktní, OHV, 196 cm3

Výkon:  4,1 kW / 5,6 HP
Převodovka:  mechanická
Počet rychlostí:  3 vpřed / 1 vzad
Rychlost vpřed dle převodu: max. 1,57 – 2,93 – 3,66km/h
Rychlost vzad:  1,14 km/h
Sklápění korby:  hydraulické
Rozměr korby:  950 x 680 x 465 mm
Max. nosnost:  500 kg
Boční ochrana kol:  ano
Šířka pásu:  180 mm
Rám:  ocelový
Rozměr stroje:  1600 x 715 x 1030 mm
Hmotnost:  255,5 kg

PÁSOVÝ PŘEPRAVNÍK 500 KG S HYDRAULICKÝM 

SKLÁPĚNÍM KORBY

65 999 Kč     2.445 €DP 5000

69 999 Kč / 2.593 €
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Pohon 4x4

Kolový přepravník Scheppach DP 3000 Vám umožní velmi 
pohodlnou přepravu až 300 kg sypkých i pevných materiálů 
i na velmi špatně přístupných místech. Skvěle se hodí na 
přepravu zeminy, písku, štěrku, kamenů, dlažby, cihel, ale 
třeba i dřeva nebo trávy.  Hojně se využívá na staveništích, 
při demolicích či rekonstrukcích objektů, při výkopových 
pracích, v zemědělství, zahradnictví, lesnictví ap. Výhodou 
je nejenom větší bezpečnost a průchodnost i v těžším terénu, ale i výrazně vyšší produktivita práce oproti běžným manuálním přepravním prostředkům. Pohon 
všech čtyř kol zaručuje skvělou průchodnost i velkou svahovou dostupnost, přičemž velká a široká kola přispívají ke snadné ovladatelnosti a ochraně podkladu. 
Obsluha všech ovládacích prvků je velmi jednoduchá. Páčkami na rukojeti snadno řídíte otáčení, brzda se aktivuje automaticky při uvolnění páky spojky a rovněž 
páka řazení třístupňové převodovky je ve snadném dosahu obsluhy. Pro pohon je použit velmi oblíbený motor Loncin s vysokým výkonem 6,5 HP, který patří 
k nejoblíbenějším a nejspolehlivějším pohonným jednotkám vůbec. Stroj lze dovybavit sněhovou radlicí o rozměrech 100 x 50 cm.

Motor:  Loncin, 4-taktní, OHV, 196 cm3

Výkon:  4,1 kW / 6,5 HP
Převodovka:  mechanická
Počet rychlostí:  3 vpřed / 1 vzad
Rychlost vpřed dle převodu:  max. 2,5 – 4,8 – 6,4 km/h
Rychlost vzad:  2 km/h
Sklápění korby:  mechanické
Rozměr korby:  912 x 650 x 560 mm
Max. nosnost:  300 kg
Rám:  ocelový
Rozměry stroje:  1330x810x1038 mm
Hmotnost:  152 kg

KOLOVÝ PŘEPRAVNÍK 4X4 S NOSNOSTÍ 300 kg 

A MECHANICKÝM SKLÁPĚNÍM KORBY

37 999 Kč     1.407 €DP 3000

46 999 Kč / 1.739  €
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