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HYDRONIKA NEKR Ponúka 
DRVENIE PRIAMO NA MIESTE
A BEZ MOBILNEJ DRVIČKY

Hydronika Nekr Sk s.r.o. okrem 
svojej štandardnej ponuky /viď 
str. 53/ rozšírila svoju ponuku 

o drviace lopaty talianskeho výrobcu MB 
Spa Breganze. Táto lopata nás zaujala už 
na minuloročnej výstave CONEXPO 2008 
v Las Vegas a bola v centre pozornosti i na 
parižskom Interamate a MAWEV Show 
v Rakúsku. Svojim inovatívnym riešením 
a výslednými parametrami priniesla pre-
lom do oblasti, kde sa doteraz uplatňovali 
predovšetkým mobilné drviace súpravy. 
Lopaty získali i medzinárodné ocenenia, 
medzi ktorými vyniká Hlavná cena na 

Medzinárodnej výstave vynálezov v Že-
neve a úspešne sú používané zákazníkmi 
vo viac ako 100 krajinách sveta.

všetko v jednom
 Drviaca lopata je prídavné zariade-
nie na bager, ktoré s pomocou dvoch vy-
meniteľných drviacich čelustí môže drviť 
rôzne materiály. Drvenie kameňa, betónu-
,železobetónu, tehál, strusky – to sú ob-
lasti, v ktorých je ich možné využívať.
 Drviaca lopata je montovaná na ba-
ger s možnosťou použiť rýchloupínač. 
Vyrába sa v štyroch veľkostiach pre up-

nutie na bagre od 8 t až do 28 t v závislos-
ti od požadovaného pracovného výkonu. 
Pohon drviacej čeluste je zabezpečený  
hydraulicky z kladivového okruhu. Dr-
viaca lopata tak môže samostatne naberať  
materiál, spracovať ho drvením a ukla-
dať na mieste na haldu, alebo priamo 
drviť na korbu nákladného auta. Všetky 
tieto operácie sú vykonávané s jedným 
strojom a na obsluhu stačí strojník bagra 
a zároveň môže byť bager použitý mimo 
drvenia na iné práce na tom istom mieste.  
Veľkosť výsledného produktu drvenia je 
v rozsahu od 20 do 120 mm v závislos-



ti od veľkosti lopaty a nastavenia drvia-
cich čelustí, podrobnejšie údaje poskytuje 
/Tab. 1/. Samozrejme, musíme sa pozrieť 
na výkon, napr. najväčšia lopata BF 120.4 
môže teoreticky  dosiahnuť výkon až 50 

m3 /hod. v závislosti od požadovanej veľ-
kosti zrna a tvrdosti drveného materiálu. 
Pre názornosť prinášame  orientačné úda-

je o výkone jednotlivých typov lopát v zá-
vislosti  od veľkosti zrna pri priemernej 
tvrdosti materiálu /Tab. 2/.

Efektívnosť a nízke náklady
 Tento systém  prináša výrazné úspo-
ry a zvýšenie efektívnosti prác, znižu-
je prepravné náklady, umožňuje pružne  
a rýchlo reagovať na potreby 
■ na stavbách
■ pri demoličných prácach
■ v lomoch
■ výkopových a asanačných prácach
■ cestných stavbách
■ pri výrobe betónu

 Firma MB ponúka pre drvenie žele-
zobetónu i magnetický separátor želez-
ných zvyškov, ktorý je montovaný pria-
mo na lopatu a zabezpečuje ich oddelenie 
z haldy. 
 Drviace lopaty MB je možné mon-
tovať na štandardný bager s príslušnou 
hmotnosťou, je potrebné len určiť spô-
sob upínania. S dodávkou je zabezpečený 
plný servis pri inštalácii, odskúšaní zaria-
denia a školenie obsluhy. Tento servis po-
skytuje priamo výrobca, následný servis 
zabezpečuje Hydronika Nekr Sk svojimi 
vyškolenými pracovníkmi.
 Pracovníci Hydroniky Nekr Sk sú 
pripravení kedykoľvek zodpovedať otáz-
ky týkajúce sa ponúkaných drviacich 
lopát a zabezpečiť pre Vás i prezentáciu 
priamo v pracovnom nasadení lopaty. 
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/Tab. 2/ MB SPA BREGANZE

TYP LOPATY BF 60.1 BF 70.2 BF 90.3 BF 120.4

Veľkosť zrna mm m3/hod t/hod m3/hod t/hod m3/hod t/hod m3/hod t/hod

30 10 15 13 20 20 30 27 41

70 15 23 21 31 29 43 37 56

100 19 29

120 30 45 40 60 50 75

/Tab. 1/ MB SPA BREGANZE

TYP LOPATY BF 60.1 BF 70.2 BF 90.3 BF 120.4

Veľkosť bagra                                            t > 8 > 14 > 20 >28

Objem drviacej lopaty /kapacita/             m3 0,5 0,6 0,75 1

Veľkosť drviacej štrbiny /dĺžka x výška/   mm 600x450 700x550 900x450 1200x450

Nastavenie veľkosti zrna                          mm >20<100 >20<120 >20<120 >20<120

Váha lopaty                                               t 1,5 2,25 3,5 4,9
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