
Kaiser. Performance counts.

Přesvědčivá technika pro každou výzvu.
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KKKooommmpppaaakkktttnnnííí   dddvvvooouuuccceeessstttnnnýýý   bbbaaagggrrr

Kaiser S22 Railroad je univerzálním dvoucestným bagrem, vyznačujícím 
se vysokými výkony, velkou stabilitou a možností jednoduchého přízpů-
sobení podvozku úzkému rozchodu kolejí. Inovativní S22RR je navržen s 
krátkou kompaktní zádí, díky čemuž dosahuje poloměru otáčení přes záď 
pouze 157 cm. Proto i jednou z výhod tohoto bagru zvýšená bezpečnost 
při nasazení.  

111222555   kkkWWW   DDDiiieeessseeelllmmmoootttooorrr

Výkonný diesolový motor zajišťuje dostatečný základ pro hospodárné 
efektivní pracovní nasazení. Nově vyvinutý motor John Deere splňuje 
emisní normu Stage IV, stejně tak jako švýcarskou normu CH LRV. 
Velkoryse dimenzovaný chladící systém zabezpečuje bezproblémové 
dlouhodobé nasazení stroje i s těmi výkonově nejnáročnějšími 
přidavnými zařízeními, jako je např. mulčovač, vrtačka atd. 

OOOppptttiiimmmááálllnnnííí   rrrooozzzlllooožžžeeennnííí   zzzaaatttííížžžeeennnííí   nnnáááppprrraaavvv

Kompaktní provedení bagru s krátkou zádí je umožněno 
inovativním konceptem konstrukce opírající o důmyslně řešené 
umístění hlavních komponentů ve stroji. Díky tomu ani s 
dostatečným protizávažím nedochází k přetížení náprav a 
zároveň jsou vždy zajištěny požadované zvedací síly na rameni. 
Výsledek u S22RR: ideální rozložení hmotnosti pro nasazení na 
kolejišti nebo v jeho okolí. 

RRROOOTTTOOOllliiinnneee   ppprrrooo   nnnaaasssaaazzzeeennnííí   sss   vvvýýýkkkooonnnooovvvěěě   nnnááárrrooočččnnnýýýmmmiii   
ppprrraaacccooovvvnnnííímmmiii   zzzaaařřřííízzzeeennnííímmmiii

S22RR je charakteristický moderním hydraulickým systémem 
kombinujícím otevřený-/uzavřený- a Load-sensing systém 
hydrauliky pro dosažení nejlepších pracovních výsledků. Uzavřený 
hydraulický okruh otoče zajišťuje vysokou jemnost ovládání. Load-
Sensing hydraulika ve spojení se seriově dodávaným systémem 
Managementu přídavných zařízení, zajišťuje skrze až 3 samostatné 
dvoučinné hydraulické okruhy nedostižnou variabilitu nasazení. 
Příplatkové provedení hydrauliky ROTOline je jedinečností mezi 
dvoucestnými bagry a umožňuje efektivná nasazení náročných 
přídavných zařízení.



Optimální rozložení 
hmotnosti pro maximální 
stabilitu a zvedací síly.

4-okruhový-hydraulický sys-
tém ROTOline pro nasazení 
s náročnými přídavnými 
zařízeními.

Inovativní kompaktní prove-
dení s krátkou zádí (poloměr 
otáčení přes záď < 1.57 m).

Vykonný 125 kW motor splňující 
emisní normy Stage IV a CH LRV.

Optimální uložení joysticku, displeje a 
ostatních ovládacích prvků pro pohodl-
nou práci.

Stranové nastavení ramene (Offset)  
pro zvětšení pracovího výkonu.

Moderní dvoumístná kabina pro 
bezpečnou a produktivní práci.

Velkoryse dimenzovaný chladící 
systém pro nasazení v těžkých 
podmínkách.

IIINNNOOOVVVAAATTTIIIVVVNNNÍÍÍ   
DDDVVVOOOUUUCCCEEESSSTTTNNNÝÝÝ   BBBAAAGGGRRR
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Kinematika ramene

DDDééélllkkkaaa   lllooopppaaatttyyy   222,,,111   mmm mm 

A - Max. dopředný dosah 8530

B - Max. dopředný dosah na úroveň země 8320

C - Max. rypná hloubka 4840

D - Max. výškový dosah 9770

E – Min. poloměr otáčení na otoči 2400

F – Max. výsypná výška 7140

G - Poloměr otáčení při max. zdvihu ramene 2350

H – Max. výsypná výška při zvednutém rameni 3580

RRRyyypppnnnééé   sssííílllyyy

DDDééélllkkkaaa   lllooopppaaatttyyy   222,,,111   mmm

Vylamovací síla 97,3 kN

Trhací síla 79,4 kN
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TTTEEECCCHHHNNNIIICCCKKKÁÁÁ   DDDAAATTTAAA
(Technická data se mohou lyšit dle druhu podvozku a provedení)

Motor

Typ motoru                     John Deere 4045HFC09

125 kW (168 PS) @ 2000 ot./min

Kroutící moment 667 Nm @ 1600 ot./min

Provedení
> Vývrt/Zdvih
> Zdvihový objem

4-válcový-řadový motor
106 / 127 mm
4,5 l

Konstrukce                     4-Takt-Diesel Common-Rail-
vstřikování, dvojité turbodmychadlo 
s chlazením vstupního vzduchu

Emise
EU 97/68/EG Stage IV
US EPA TIER IV Final

Zpracování výfukových plynů Filtr pevných částic a SCR

Chladící systém Chlazení vodou

Filtr sání Suchý filtr sání s hlavním a 
bezpečnostním elementem

Objem nádrže na PHM 280 l

Volnobežná automatika Joystick

Elektroinstalace
> Provozní napětí
> Baterie
> Alternátor
> Startér

24 V
2x 95 Ah / 12V
100 A
7,8 kW

PPPrrrooovvveeedddeeennnííí   oootttooočččeee

Pohon Uzavřený bezestupňový 
hydraulický okruh

Převod Dvoustupňová planetová 
převodovka

Věnec Modul 10 s tvrzenými styčnými 
plochami

0 – 10 ot./min plynule

Moment otoče 45 kNm

Brzda Uzamykatelná brzda

PPPrrrooovvveeedddeeennnííí

Hydraulické válce Válce s koncovým tlumením 

Mazání Plnoautomatická centrální mazání

HHHyyydddrrraaauuullliiiccckkkýýý   sssyyyssstttééémmm

Hydraulický systém
4-okruhová LS / LUDV-System  
s Flowsharing; za příplatek  5-
okruhový systém (ROTOline)

Pracovní tlak 340 bar / 370 bar (Booster)

Průtok max. 460 l/min (bez ROTOline)

Hydraulický okruh 1 Dvoučinný proportionalní okruh
max. 180 l/min, 150 – 350 bar

Hydraulický okruh 2 Dvoučinný proportionalní okruh
max. 100 l/min, 150 – 350 bar

Hydraulický okruh 3 Dvoučinný proportionalní okruh
max. 50 l/min, 150 – 350 bar

Hydraulický okruh rychloupínač         Dvoučinný digitální
50 – 350 bar

ROTOline (za příplatek) Jednočinný s prioritou 
max. 190 l/min, 20 – 350 bar

Řízení čerpadel
Bosch Rexroth LUDV Systém 
mit  elektronischer Grenzlas-
tregelung, Druckabschneidung

Objem nádrže na hydr. olej 150 l

Objem hydraulického systému 300 l

Filtrace Zpětný filtr 10 µm
Jemný filtr 1 µm

Chladící systém Plynulý, hydraulicky poháněný ventilátor

Ovládácí profily 3 individuálně nastavitelné výkon-
nové módy a ovládácí profily pro 
efektivní nasazení  

Nastavení otáček motoru Plynulé bezestupňové nastavení v 
plném rozsahu

ŘŘŘííízzzeeennnííí

Rozvaděč Bosch Rexroth řídící ventily s 
integrovanými omezovacími 
ventily

Ovládání
> Chassis
> Podvozek

Elektroproporcionálně přes joysticky
Elektroproporcionálně přes pedál

Přídavné funkce Elektroproporcionálně přes pedály a
kolíbkové ovladače na Joysticku

KKKaaabbbiiinnnaaa

Kabina ROPS/FOPS certifikovaná 
bezpečnostní kabina, čelní sklo s 
podpěrou odklopitelná pod střechu 
kabiny, integrované pracovní 
světlomety, dveře s bočním 
okénkem, chladící box, kabina 
hydraulicky odpružená, tónovaná 
skla, výsuvná sluneční clona

Sedačka Vzduchem odpružená GRAMMER
komfortní sedačka s opěrkou 
hlavy, APS (automatický poziční 
systém), vyhřívání sedačky, pa-
sivní klima systém 

Řízení                                                       Joysticky s opěrkou na lokty,           
                                                       posuvné spolu se sedačkou 

Velký barevný displej vedle 
sedačky

Klimatizace Centrálně manuálně ovládané 
topení a klimatizace, 3 stupně 
chodu ventilátoru

PPPooodddvvvooozzzeeekkk

Pohon Hydromotor s oboustranným 
brzdovým ventilem

Převodovka Dvoustupňová převodovka s 
přepínatelným plazivou rychlostí

Tažná síla 85 kN

Rychlost jízdy
> Plazivá rychlost
> Rychlost 1
> Rychlost 2

0 – 3 km/h
0 – 8 km/h
0 – 30 km/h

Pojezd Automativní pojezd s plynovým pedálem

Osy Manuálně nebo automaticky 
ovládané zamykání poloos

Dvouokruhové brzdy Hydraulicky ovládané lamelové 
brzdy

Varianty podpěr Kolejová osa vpředu & 
vzadu stranové podpěry

Rychlost otáčení

Ovládání a ukazatele



Kaiser. Performance counts.

27
10

42
01

6 
D

E

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n!
 D

ur
ch

 w
äh

lb
ar

e 
O

pt
io

ne
n 

un
d 

Z
ub

eh
ör

 k
ön

ne
n 

si
ch

 te
ch

ni
sc

he
  

A
ng

ab
en

 ä
nd

er
n.

 S
äm

tli
ch

e 
Ill

us
tr

at
io

ne
n 

un
d 

A
bb

ild
un

ge
n 

ha
be

n 
sy

m
bo

lis
ch

en
 C

ha
ra

kt
er

.

KKKaaabbbiiinnnaaa

Odkládací prostory                                 •

Pracovná reflektory vpředu, 4 ks, LED      •

Ochranná mříž FOPS stupeň II  
(ISO 10262)

+

Dvoukabina s přísedačkou •

Ovládací displej •

Vzduchem odpružená sedačka, 
vyhřívaná, nastavitelná

•

Hasící přístroj (ABC, 6 kg) •

Mříž FOPS stupeň I (ISO 10262) •

Čelní sklo odklopitelné pod strop •

Spodní čelní sklo odnímatelné a 
odklopitelné

•

Čelní stěrače s inter-
valovým ovládáním

•

Ostřikovače čelního skla •

Systém monitorování čelního skla 
(Stěrače skla)

•

Ukazatel rychlosti na displeji •

Gumová rohož, odnímatelná •

Vnitřní osvětlení •

Věšák na oblečení •

Klimatizace, manuálně ovládaná +

Ukazatel spotřeby PHM •

Chladící box •

CCChhhaaassssssiiisss

Pracovní reflektory vzadu 
2 ks, LED

•

Osvětlovací rampa, LED •

Odpojovač baterie •

Elektrické tankovací čerpadlo •

Zábradlí, protiskluzové segmenty •

Mechanická aretace otoče •

Odklopitelná servisní dvířka •

HHHyyydddrrraaauuullliiikkkaaa

Tlakové měřící body •

Tlakový speicher pro kontrolu 
poklesu zařízení

•

Elektrická regulace hraničního zatížení •

Hydraulický filtr •

Hydraulický bio-olej +

Přídavný obtokový filtr +

Nouzová hydraulika, elektricky poháněná •

CCCeeelllkkkooovvvýýý   ssstttrrrooojjj

Dálková diagnostika                                 +
Omezení zdvihu a úhlu otoče 
(Silnice a kolej) •

Lakování v libovolném odstínu RAL         +
Plnoautomatické centrální mazání, 
elektrické +

Nastavitelný volant •

Nouzový výcod - boční sklo •

Nouzové vypnutí stroje •

Ovládání nouzových 
brzd a výstražné sirény

•

Proporcionální ovládání •

Rádio s Bluetooth a USB •

Ochranná stříška proti dešti •

ROPS-ochrana (ISO 12117-2) •

Akustická signalizace couvání +

Maják •

Otevíratelné okno ve dveřích řidiče •

Bezpečnostní výbava pro koleje
(Signalní vlajky, siréna etc.)

•

Ochranná roleta proti slunci •

Vyhřívání sedačky +

MMMoootttooorrr

Dieselmotor nejnovější gen-
erace (Tier IV Final) 

•

Filtr pevných částic (plnící CH LRV) •

SCR-Katalyzátor s AdBlue •

Volnoběžná automatika •

Vzduchový předfiltr s prachovou vložkou •

Předehřev paliva +

PPPooodddvvvooozzzeeekkk

Dvouokruhové brzdy •

Vlečné zařízení •

El. zásuvka pro vlek (15-pólová) +

Buben vč. lana pro uzemnění (30 m) +

Vícerychlostní pojezd •

Greifer-Einhängebügel •

Spojovací tyč •

Parkovací brzda •

Blokace kyvné nápravy •

Sledování pozice kolejové nápravy •

Reifenfüllschlauch bei  
Waggonbremsanlage

+

Hydraulické zámky na válcích opěr •

Kolej. náprava se speciálním rozchodem +

Postranní opěry +

Vázací oka •

Vagónová brzdová soustava vzduch +

Vagónová brzdová soustava vakuum +

Přihrádka na nářadí na obou stranách
(při výbavě postranními opěrami)

+

Dvourychlostní převodovky •

• = Standard
+ = Option

VVVýýýbbbaaavvvaaa

Pracovní reflektory na 
výložníku, 2 ks, LED

+

Hydraulický okruh 1 vč. vracečky •

Hydraulický okruh 2 •

Hydraulický okruh 3 +

Zpětné vedení odpadního oleje +

Planýrovací radlice +

ROTOline jednočinný/dvoučinný +

Hydraulický zámek zvedací válec •

Hydraulický zámek válec násady •

Hydraulický zámek válec lopaty •

Příprava pro hydraulický 
rychloupínač

+

Příprava pro rhydraulický rychloupínač 
Oilquick

+

Stopfgerät-Vorbereitung +

Ochranný systém proti přetížení •

Přestavitelný výložník •

Stranové nastavení výložníku (Offset) +

Management přídavných zařízení  
(ovládání přes displej)

•

Tlumení koncové polohy hydr. válců •

VVVÝÝÝBBBAAAVVVAAA

OY EUR-MARK AB
Pietarsaarentie 39
66900 Nykarleby, Finland
T +385 6 781 3400
F +385 6 781 3411
info@eurmark.fi
www.eurmark.fi

MORO KAISER S.R.L.
Via Pontebbana, 16
33080 Fiume Veneto (PN), Italy
T +39 0434 951211
F +39 0434 957786
infomoro@morokaiser.it
www.morokaiser.it

KAISER AG
Vorarlbergerstrasse 220
9486 Schaanwald, Liechtenstein
T +423 377 21 21
F +423 377 21 10
kaiserag@kaiser.li
www.kaiser.li

KAISER Fahrzeugtechnik GmbH 
Gewerbestraße 4
6710 Nenzing, Austria
T +43 5525 641 80
F +43 5525 641 80 10
mail@kaiser-fahrzeugtechnik.at
www.kaiser-fahrzeugtechnik.at 

KAISER Eastern Europe s.r.o.
Priemyselná 604/5
922 02 Krakovany, Slovakia
T +421 33 7353 500
F +421 33 7353 510
kaiser@kaiser-ee.sk
www.kaiser-ee.sk 


