Smykem řízený nakladač s více než třicetiletou historií. Locust je
přímý nástupce nakladače UNC vyráběného stejným výrobcem
nabízejícím dlouholeté zkušenosti, vývoj a tradici spojené v novém
výrobku.
Smykem řízený čelný nakladač vyráběný na Slovensku prošel
dlouholetým vývojem od prvních kusů UNC v roce 1981 až po dnešní
nakladače LOCUST, jejichž kvalita je ověřena testováním a
používáním v různých praktických činnostech (ve stavebnictví, v
zemědělství, při zimní údržbě cest a parkovišť), v mnohých zemích a
za rozličných povětrnostních a terénních podmínek.
Spojením dlouholetých zkušeností, nápadů od našich spokojených
klientů a kvalitních součástí, jako je motor, hydrostatický pohon a
konstrukční provedení, nabízí LOCUST vysokou efektivitu práce
a nejvýhodnější poměr cena/výkon ve své třídě.
Díky svým rozměrům a vlastnostem je vysoce flexibilní, jednoduše
manévrovatelný a použitelný i v zúžených a stísněných prostorách.
Vhodný zejména pro oblast zemědělství a komunální sféru.
VLASTNOSTI NAKLADAČE
nízké provozní náklady
vysoká efektivita práce
snadné ovládání
vysoký komfort
bezkonkurenční výhled z kabiny
nenáročný servis a údržba
ničím neomezená přístupnost částí a komponentů
standardní a také ISO připojení přídavných zařízení
používáním ověřená převodovka s ozubenými převody
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dlouhá životnost
Autorizovaný obchodní zástupce
Nejžádanější nakladač díky poměru výkon cena a nízkým provozním
nákladům.
Největší nakladač schopný pracovat s velkými objemy a vahami v
těch nejtěžších podmínkách. Nakladač s teleskopickým výložníkem
s možností dosáhnout dál a výš než běžné nakladače.

Šmykom riadený nakladač s viac ako 30 ročnou históriou. Locust je
priamy nástupca nakladača UNC vyrábaného tým istým výrobcom
ponúkajúcim dlhoročné skúsenosti, vývoj a tradíciu spojené v novom
produkte.
Šmykom riadený čelný nakladač vyrábaný na Slovensku prešiel
dlhoročným vývojom od prvých kusov UNC v roku 1981 až po
dnešné nakladače LOCUST, ktorých kvalita je osvedčená testovaním
a používaním v rôznych praktických činnostiach (v stavebníctve, v
poľnohospodárstve, zimná údržba ciest a parkovísk), v mnohých
krajinách a za rozličných poveternostných a terénnych podmienok.
Spojením dlhoročných skúseností, nápadov od našich spokojných
klientov a kvalitných komponentov ako sú motor, hydrostatický pohon a
konštrukčné prevedenie ponúka LOCUST vysokú efektivitu práce a
najvýhodnejší pomer cena/výkon vo svojej triede.
Vďaka svojím rozmerom a vlastnostiam je vysoko flexibilný, ľahko
manévrovateľny a použiteľný aj v zúžených a stiesnených priestoroch.
Vhodný najmä pre agrosektor a komunál.
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VLASTNOSTI NAKLADAČA
nízke prevádzkové náklady
vysoká efektivita práce
ľahké ovládanie
vysoký komfort
bezkonkurenčný výhľad z kabíny
nenáročný servis a údržba
ničím neobmedzená prístupnosť častí a komponentov
štandardné aj ISO pripojenie prídavných zariadení
používaním osvedčená prevodovka s ozubenými prevodmi
dlhá životnosť
Najžiadanejší nakladač vďaka pomeru výkon cena a nízkym
prevádzkovým nákladom. Najväčší nakladač schopný pracovať s
veľkými objemami a váhami v tých najťažších podmienkach.
Nakladač s teleskopickým výložníkom s možnosťou dosiahnuť
ďalej a vyššie ako bežné nakladače.
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