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POMOCNÝ NAVIJÁK

POPIS
Hydraulický pomocný lanový 
naviják byl navržen jako  
nástavba na lesní lanové  
navijáky. Jeho úkolem je  
pritáhnout težké lano  
navijáku pomocným lanem až 
ke kmenum stromu. 
Dokáže vytáhnout lano do 
prudkého svahu až do výšky 
150 m, avšak musí se zvolit 
lehké pomocné lano.

V PRAXI
  Pripevnete konec pomocného lana prímo na 
navíjecí lano vcetne retezu. 
  Zaveste hliníkovou vratnou kladku a pomocné 
lano uchopte za oba konce.
  Pripevnete vratnou kladku smyckou ke stromu 
a vytáhnete lano.

VÝHODY
  Jednoduchá montáž díky  
rychlovýmenné konzole
  Prenosný díky své nízké  
hmotnosti
  Vodítko lana navijáku je  
otocné o 360 °
  Použití s adaptérem na kmeny
  Nastavitelná vež navijáku
  Jednoduché pripojení na  
dvojcinnou rídicí jednotku
  Lze kombinovat s dálkovým  
rádiovým ovladacem

Levé provedení

Pravé  
provedení

Vodítko lana 

optimální vedení díky 
kyvnému mechanismu 

výsuvná vež 

Jednoduchá montáž díky  
rychlovýmenné konzole

Pomocný naviják je vždy napájen 
z nosného vozidla.

POMOCNÝ NAVIJÁK PRO POMOCNÝ NAVIJÁK EASY

Stálý provozní tlak 180 baru 180 baru

Max. pracovní tlak 200 baru 200 baru

Požadované množství oleje min. 20 l/min, max. 60 l/min

Max. tažná síla 600 kg 500 kg

Strední rychlost lana až 3 m/s pri 60 l/min 

Hmotnost bez lana 39 kg 33 kg

Maximální zásoba lana 350 m plastového lana 4,3 mm 250 m plastového lana 4,3 mm

€ 1.459,– € 1.375,–

otocné o stupnu

Ceny bez DPH – podléhají zmenám produktu.



POMOCNÝ NAVIJÁK

+ +

+

+

PRO PERFEKTNÍ PROVOZ POTREBUJETE: PRÍSLUŠENSTVÍ:

+

Levý nebo pravý 
pomocný naviják

Ruzné  
typy konzol

Sada = vratná kladka, 
popruhová smycka, 
karabina Lano

Terra Funk H9 – 
Volitelne s vlastní 
funkcí pro  
pomocný naviják

Hydraulický blok

Kompletní sada EASY € 2.375,–
250 m, lano 4,3 mm
Levé provedení výr. c. 120132 | Pravé provedení výr. c. 120133

Kompletní sada PRO € 2.492,–
350 m cable 4,3 mm
Levé provedení výr. c. 120134 | Pravé provedení výr. c. 120135

Pomocný naviják 
Easy levý 
Výr. c. 120126
€ 1.375,–

Univerzální konzola 
Výr. c. 120129
€ 90,–

Stromový adaptér
Výr. c. 120127
€ 160,–

Sada = vratná kladka, 
popruhová smycka, 
karabina
Výr. c. 420132
€ 65,–

250 m pro naviják Easy 
plastové lano, 4,3 mm
Výr. c. 400123
€ 250,–

350 m pro naviják Pro
plastové lano, 4,3 mm
Výr. c. 400124
€ 350,–

Jehla na ocelové  
lanko vcetne 2 ks. 
náhradních jehel 
Výr. c. 400120
€ 40,–

Sada dálkového  
radiového  
ovladace
Výr. c. 420125
€ 1.492,–

Terra Funk H9 
Cena na vyžádání 

Hydraulický blok vcetne  
ochranného plechu a kabelu
Výr. c. 120127
€ 475,–

Konzola Tiger
Výr. c. 120128
€ 125,–

Laserem rezané díly, 
neopracované 
Univerzální konzola
Výr. c. 120130
€ 60,–

Univerzální konzola 
neopracovaná, s prodloužením 
pro navarení 
Výr. c. 120131
€ 117,–

Pomocný naviják 
Pro levý
Výr. c. 120124
€ 1.459,–

Auxiliary winch 
Pro right 

Výr. c. 120123 
 € 1.459,–

Pomocný naviják 
Easy pravý  

Výr. c. 120125
€ 1.375,–

K DOSTÁNÍ JAKO KOMPLETNÍ SADA
Predem smontováno, jak je zobrazeno
(Hydraulický blok vcetne všech hydraulických soucástí a  
pripojovacího kabelu), univerzální konzola, lano a kladková sada

Ceny bez DPH – podléhají zmenám produktu.



LESNICKÝ NAVIJÁK SAPI – PRENOSNÝ

ochranná klec

snadná montáž  
díky rychlovýmenné 
konzole 

jednoduché  
upevnení lana

otocný o

optimální vedení 
díky propelerové 
kladce

POPIS
Naviják SAPI je hydraulický 

navíjecí systém.
Jeho nízká vlastní hmotnost 

umožnuje rychlou a snadnou 
montáž na ruzných strojích.

Díky rychlovýmenné konzole 
probíhá montáž bez použití 
jakýchkoli nástroju. Naviják 

umožnuje provozovateli  
úcinnejší využití stroju, 

pokud napríklad kmen stromu 
leží mimo dosah jerábu, lze jej 

pritáhnout jerábovým  
navijákem.

KVALITA JE PRO NÁS DULEŽITÁ, A PROTO JSOU VŠECHNY NAŠE NAVIJÁKY 
POZINKOVANÉ A OPATRENÉ PRÁŠKOVÝM NÁSTRIKEM

NAVIJÁK SAPI EASY NAVIJÁK SAPI EASY+ NAVIJÁK SAPI PRO

Stálý provozní tlak 180 baru 180 baru 210 baru

Max. pracovní tlak 200 baru 200 baru 250 baru

Požadované množství oleje min. 20 l/min, max. 60 l/min

Max. tažná síla 850 kg 1000 kg 1450 kg

Strední rychlost lan 2 m/s pri 60 l/min

Hmotnost bez lana 20 kg 22 kg 30,5 kg

Maximální zásoba lana 50 m/5 mm

€ 909,– € 1.075,– € 1.375,–

Možnost prímé obsluhy pomocí rídicí jednotky 
nebo pres dálkový radiový ovladac.

Cena bez konzoly

stupnu

OBLASTI VYUŽITÍ
  Prední montáž na jerábu
  Hlavní rameno jerábu
  Montáž na lžíci bagru
  Montáž na radlici
  Štípacka dreva
  Otocné klešte
  Tríbodové upevnení
  Rameno bagru

VÝHODY
  Prenosný navíjecí systém
  Snadná montáž díky rychlovýmenné konzole
 Nízká hmotnost
  Bez nutnosti dodatecných rozvodu na špici jerábu
  Jeden naviják, mnoho ruzných zpusobu využití (štípac 
polen, otocné klešte, rypadlo, celní nakladac, jeráb,  
radlice, prímo na vozidle)
  Optimální vedení lana díky oknu pro kladku  
nebo propelerové kladce
  Snadné pripojení k dvojcinné rídicí jednotce
  Lze kombinovat s dálkovým radiovým ovladacem
  Kompaktní rozmery
 Individuální umístení díky ruzným konzolám
  Manipulace pomocí jerábu minimalizuje úrazy pátere

€ 909,–

Ceny bez DPH – podléhají zmenám produktu.



NAVIJÁK SAPI – PRENOSNÝ

PERFEKTNÍ PROVOZ VYŽADUJE:

NAVIJÁK SAPI PRO PRÍSLUŠENSTVÍ:

Naviják Sapi Ruzné typy konzol

Hydraulické 
hadice

Navijáky Sapi lze volitelne 
obsluhovat pomocí  

dálkového radiového 
ovladace 

Sada dálkového 
radiového ovladace

Naviják Sapi Pro
Výr. c. 110122
€ 1.375,–
(Cena bez konzoly)

Ocelové nebo 
plastové lano

+

+ +

+

Univerzální  
konzola PRO
Výr. c. 110130
€ 100,–

Plastové lano 6,4 mm
Vcetne ocnice (vložka do 
lanového ocka) + hák
35 m Výr. c. 400125 € 150,–
50 m Výr. c. 400126 € 184,–

Univerzální konzola 
otocná o 360 stupnu
Výr. c. 110128  
€ 145,–

Sada dálkového 
radiového ovladace
Výr. c. 420125
€ 1.492,–

Ocelové lano 6 mm 
Vcetne ocnice (vložka do 
lanového ocka) + hák
Výr. c. 410125  
(vysoce komprimované)
€ 162,– 

NAVIJÁK SAPI EASY & EASY+ PRÍSLUŠENSTVÍ:

Bypassová sada
pro naviják Sapi Easy
Výr. c. 420124
€ 52,–

Univerzální konzola 45°
Výr. c. 110124
€ 141,–

Univerzální konzola 
otocná o 360°
Výr. c. 110128
€ 145,–

Sada dálkového  
radiového ovladace 
Výr. c. 420125
€ 1.492,–

Univerzální konzola 
HORNÍ
Výr. c. 110125
€ 144,–

Univerzální konzola se  
širokou prírubovou deskou
Výr. c. 110130
€ 100,–

Konzola na hlavní rameno
(vcetne vedení lana)
Výr. c. 120130
€ 482,–

Univerzální úhelník 
Výr. c. 110127
€ 32,–

Plastové lano 6,4 mm vcetne 
ocnice (vložka do lanového 
ocka) + hák
35 m Výr. c. 400125 € 150,–
50 m Výr. c. 400126 € 184,–

Sada hydrauliky
Montáž na špici jerábu 
Výr. c. 420124
€ 105,–

Univerzální konzola EASY 
Výr. c. 110126
€ 70,–

Ocelové lano 5 mm vysoce 
komprimované vcetne ocnice 
(vložka do lanového ocka) + hák
50 m Výr. c. 410128 € 175,–
35 m Výr. c. 410127 € 154,–

Naviják Sapi Easy 
Výr. c. 110123

€ 909,–

Naviják Sapi Easy+
Výr. c. 110121
€ 1.075,–

Ceny bez DPH – podléhají zmenám produktu.



REFERENCE POMOCNÝ NAVIJÁK

REFERENCE NAVIJÁK SAPI
Videa najdete na YouTube a také na  
našich internetových stránkách



Z TRADICE DO BUDOUCNOSTI
Naše rodina kácí a teží drevo již ve tretí generaci!
Stejne jako ostatní jsme také chteli težit tento drahocenný statek, ale ptali jsme se, jakými 
nástroji. Jakým strojem? Stojí ta námaha a ty prostredky za to? Práve tam jsme napreli své 
síly a pri této práci jsme se dotkli svých hranic.

Z usilovné práce na vývoji vznikly produkty šité na míru, které predstavují garanci usnadnení 
práce, úcinnosti, know-how, úspechu, trvalé udržitelnosti a bezpecnosti. Predevším jsou však 
konstruovány pro budoucnost.

HAFO GMBH
Lederergasse 4, 3340 Waidhofen/Ybbs
Email: office@hafo.co.at

www.hafo.co.at
HASELSTEINER FORESTRY TECHNOLOGY

KONTAKT
Wolfgang Haselsteiner  +43 650 62 96 900  wolfgang.haselsteiner@hafo.co.at
Richard Haselsteiner  +43 664 92 32 183  richard.haselsteiner@hafo.co.at


