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Jak se jezdí s nakladačem Kramer 280
V Mechanizaci zemědělství máme rubriku s názvem Den s, která je věnována technickému popisu 
a praktickému ježdění se zemědělskou technikou. Bohužel čas, který s těmito stroji při ježdění trávím, je 
povětšinou krátký a mnohem více ho zabere zkoumání technických parametrů.

Ale v případě kolového nakladače 
Kramer 280 tomu bylo obráceně. 
Tento článek totiž nevznikl cíleně, ale 
spíše jako vedlejší produkt tentokráte 
opravdu celodenního ježdění s tímto 
strojem. Ale jak k tomu došlo. Můj 
mladší bratr se rozhodl, že si postaví 
dům, a jelikož dnes je při takovéto akci 
podíl ruční práce stále více minimalizo-
ván, půjčil si na rozvážení hlíny a štěrku 
pro zasypání prostoru pod základovou 
deskou právě tento nakladač. 
A protože z rodiny nikdo s řízením ta-
kového stroje zkušenosti neměl padla 
volba na mě. Ne že bych s takovými 
stroji nějak zvláště uměl jezdit, ale tro-
chu přece jen ano. Již dávno předtím 
jsem bráchovi slíbil, že mu na stavbě 
občas pomůžu, ale že to bude takhle 
příjemná výpomoc, jsem netušil. Zpo-
čátku jsem ani nechtěl věřit, že by 
bylo takový stroj možné zapůjčit bez 
obsluhy, ale bylo tomu skutečně tak. 
Jde totiž o malý, obratný stroj s jedno-
duchým ovládáním, takže jeho řízení 
zvládne i nezkušená obsluha a z toho-
to  důvodu jej v půjčovně zařadili mezi 
sortiment nabízených strojů.

Malý, obratný, úsporný
Jak jsem zmínil na začátku, technický 
popis stroje vezmu tentokráte po-

měrně jednoduše. Nakonec není ani 
nutné stroj dlouze popisovat, v jed-
noduchosti je ta pravá krása. 
Pohonnou jednotkou nakladače Kra-
mer 280 je vznětový čtyřválec Yan-
mar se zdvihovým objemem pouze 
2,2 litru. Tento motor poskytuje jme-
novitý výkon 27 kW (40 k) při 2400 

otáčkách za minutu, a nejvyššího to-
čivého momentu 142 Nm je dosaže-
no při otáčkách 1440 ot/min. Motor 
tedy nevyniká nijak vysokým výko-
nem, zato je úsporný, neboť prů-
měrná spotřeba nafty činí asi 3 l/h, 
což se potvrdilo i v mém případě. Za 
zhruba pět až šest hodin práce kdy 

byl nakladač v chodu (na volnoběh 
jsem jej dlouho běžet nenechával), 
spotřeboval 15 litrů nafty.
Pojezdové ústrojí nakladače je hydro-
statické se dvěma rychlostními rozsa-
hy, které se přepínají pomocí spínače 
na přístrojové desce, a to libovolně 
za chodu stroje. Změnou rozsahu se 

Malý nakladač je na stavbě vynikajícím pomocníkem

Jednoduché ovládání dovoluje zvládnout manipulaci i méně 
zkušené obsluze

Čtyřválcový motor Yanmar má výkon 40 k
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umožní větší náklon regulační des-
ky hydrogenerátoru pojezdu, a tím 
i vyšší rychlost. Zato je ale omezen 
točivý moment pro rozjezd a na-
máháno více celé pojezdové ústrojí. 
V dopravním režimu se lze pohybo-
vat až rychlostí 20 km/h, zatímco 
v pracovním rozsahu do 10 km/h. Po-
háněna jsou kola obou náprav a obě 
nápravy mají samosvorné diferenci-
ály s účinností až 45 %. Přední ná-
prava je rovněž vybavena  mokrými 
kapalinovými brzdami, ruční brzda 
je kotoučová, mechanicky ovládaná 
a umístěná na hřídeli pohonu náprav. 
Z pohledu ovládání pojezdového 
ústrojí je v kabině použit jen plynový 
a brzdový pedál, kdy pedál brzdy je 
napojen též na hydrostatický systém 
pojezdu a jeho stlačováním se nejpr-
ve rovná regulační deska hydrogene-
rátoru a až při větším sešlápnutí je 
dosaženo brzdného účinku pomocí 
brzd. Je obecným faktem, že u stro-
jů s hydrostatickým pojezdem má již 
toto ústrojí tak vysoký brzdný účinek, 
že použití klasických brzd nastává jen 
zřídka.

S ovládáním pojezdu souvisí i změ-
na směru jízdy, která je prováděna 
nikoliv páčkou pod volantem, ale 
pohodlněji, pomocí přepínače pří-
mo na joysticku, kterým se ovládají 
pracovní funkce nakladače. Stejně 
jako jsou poháněná  kola obou ná-
prav, jsou též obě nápravy řiditelné. 
Úhel natočení kol dosahuje až 28° 
a to znamená vynikající poloměr 
otáčení na hodnotě necelých 2,5 
metru. Díky tomu jsem se s nakla-
dačem dokázal pohodlně otočit 
i v prostoru vyhrazeném obývacímu 
pokoji.

Pracovní hydraulika používá zubo-
vé čerpadlo s nejvyšším průtokem 
52 l/min při tlaku redukovaném na 
24 MPa. Olej z tohoto čerpadla je 
určen jednak pro zvedání a vyklápě-
ní adaptéru a případné doplňkové 
funkce, ale též pro řízení, do něhož 
je tlakový olej veden přes prioritní 
ventil. Ovládání pracovních funkcí je 
klasické, pomocí joysticku, kdy pohy-
bem vpřed a vzad se zvedá a spouští 
nakladač, pohybem vlevo a vpravo se 
vyklápí a zaklápí adaptér a přídavné 
funkce jsou vyhrazeny například pro 
zajištění adaptéru,  pro vidle či lopa-

tu otevíratelným dnem, kterou jsem 
měl i na zapůjčeném nakladači. 
Nakladač má maximální nosnost 1,9 
tuny, výšku zdvihu (k otočnému bodu 
lopaty) na hodnotě tři metry. S ohle-
dem na použité adaptéry je základem 
lžíce s objemem 0,65 až 1,1 m3, pale-
tizační vidle či řada adaptérů speciál-
ních, od vidlí, kleští, nástavce s hákem 
(použití jako jeřábu), ale jsou možné 
i aktivně (hydrostaticky) poháněné 
nářadí typu žacích strojů, mulčovačů, 
zametacích kartáčů, či fréz na sníh.
Jak už to u malých kolových nakla-
dačů bývá, jedná se o velmi univer-

Objem lžíce dosahuje 0,65 až 1,1 m3, i s tou menší se dá udělat 
hodně práce

Výška zdvihu dosahuje do 2,3 metru, což je pro běžnou manipulaci 
dostačující a ani plná lžíce nijak neovlivňuje stabilitu nakladače

Kolový nakladač Kramer 280 
– základní technické údaje

Výkon motoru 29/40 kW/k

Objem lopaty 0,65 - 1,1 m3

Výška 2 340 mm

Šířka 1 500 mm

Nosnost 1 900 kg

Výška zdvihu 3 000 mm

Hmotnost 3 200 kg

Maximální rychlost 20 km/h

Kontaktujte nás a domluvte Kontaktujte nás a domluvte 
si nezávazné předvedení!si nezávazné předvedení!

ARTE spol. s r. o. 
výhradní zastoupení pro ČR. 
Tel.: +420 603 413 709
www.arte-praha.cz
muller@arte-praha.cz
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zální stroj, využitelný nejen ve sta-
vebnictví, ale i komunální sféře či 
v zemědělství. Jeho velkou výhodou 
je obratnost, příznivé provozní ná-
klady a jednoduchá obsluha i spo-
lehlivost. Tu spolehlivost lze jedno-
duše posoudit podle toho, že si jej 
půjčovna stavebních strojů zařadila 
do své nabídky. Ten, kdo si takový 
stroj půjčí, zajisté jej nebude šetřit, 
a tak musí vydržet ledacos. Proto 
půjčovny nabízejí vždy jen to nej-
lepší nářadí, ať už jde o samojízdné 
stroje či ruční nářadí.

Jak jsem se svezl
Po prvním usednutí do nakladače 
jsem si vyslechl krátkou instruktáž, 
jak jej řídit, ale bylo to celkem zby-
tečné, neboť obsluha takových stro-
jů je vždy podobná, ať jde o jakou-
koliv značku. Prvním úkolem bylo 
zasypávání děr hlínou a navážení 
hlíny pod základovou desku. Při této 
práci jsem se  s nakladačem sžil cel-
kem dobře, jenom mi vadilo, že na 
lopatě nebyl nějaký indikátor, který 
by ukazoval, že je ve vodorovné po-
loze. Postupem času se ale ukázalo, 
že je lépe ji při nakládání více vyklo-
pit, protože ač byla vybavena zuby, 
tak do hromady ulehlé hlíny se jí 
zase tak moc nechtělo. Při manév-
rování jsem musel ocenit  bezvadný 
výhled všemi směry i citlivé pojezdo-

vé ústrojí, které reagovalo plynule, 
a moc se mi líbilo provedení reverza-
ce. Jedná se o přepínač, který se po 
aktivaci vrací do střední polohy, tak-
že jej není nutné vždy posouvat přes 
polohu neutrální, ale stačí jen ťuk-
nout směrem vpřed či vzad a směr 
jízdy je zvolen. Po zvýšení otáček 
motoru se nakladač rozjede, po sun-
dání nohy z plynového pedálu se za-
staví. Je to velmi jednoduché, a když 
jsem stroj na chvíli půjčil svému de-
setiletému synovi, zvládal jízdu i vy-
sypání lopaty rovněž a kupodivu bez 
toho, že by si pletl, co má mačkat 
a jak s joystickem pohybovat. Inu 
pro dnešní generaci dětí zvyklých na 
klávesnice počítačů a herní konzole 
to není problém.
Poté, co byla navezena a udusána 
hlína mezi základy, bylo třeba na-
vézt podkladový štěrk. Zatímco hlí-
nu jsem nasýpal z vnějšího obvodu 
základů domu a následně jsme ji 
pomocí lopat rozhrnovali, u hru-
bého štěrku se nám jej moc rozhr-
novat nechtělo, protože je to přece 
jen dost namáhavé. Z hlíny jsem si 
proto udělal nájezd, přes nějž jsem 
najížděl přímo na plochu pod bu-
doucí základovou deskou a rozvá-
žel tak štěrk po celé ploše. Dokonce 
jsem jej i trochu rozhrnoval, a tak 
ušetřil práci zbylé části příbuzen-
stva s lopatami. 

Při najíždění po tomto improvizova-
ném nájezdu jsem měl nejprve tro-
chu strach, ale Kramer  280 je nakla-
dačem natolik stabilním, že pokud jej 
držíte proti svahu, tak jej prakticky 
nelze převrátit. Jiná situace byla, když 
jsem rozhrnoval hlínu a jezdil přitom 
po vrstevnici příkřejšího svahu. Zde 
jsem si již tak jistý nebyl, a tak jsem 
se pohyboval velmi opatrně. Možná 
byly moje obavy zbytečné, ale zatím 
jsem žádný stroj nepřevrátil a rád 
bych u toho vydržel. 
Zkusil jsem i vysýpat štěrk pomocí 
otevíratelného dna lopaty. To však 
jen jednou. Hydraulické hadice pro 
přídavnou funkci otevíratelného dna 
totiž nebyly dobře umístěné, a tudíž 
o ně škrtala přední kola. To způsobi-
lo, že se prodřely, a jakmile jsem se 
pokusil dno otevřít, vyletěla z hadice 
sprška oleje. 
Mohl jsem to očekávat, protože 
přední stěna lžíce byla od oleje, jak 
to přede mnou již také někdo zkou-
šel, ale nedošlo mi to. Možná nešlo 
o originální adaptér, možná stačilo 
hadice přivázat, ale bez vyklápěcího 
dna jsem se stejně obešel. 
Pokud bych měl hodnotit hlučnost 
stroje, musím konstatovat, že je 
v obvyklých mezích, a jelikož jsem 
jezdil jen na otáčky motoru okolo 
1500 za minutu, ani nemohla být ni-
kterak vysoká. Velmi dobře fungova-

lo zvedání i vyklápění adaptéru, které 
bylo dostatečně rychlé i citlivé, pouze 
při rychlém spouštění jsem několikrát 
neodhadl výšku, tak jsem s lžící udeřil 
o zem, ale to byla moje chyba. 

Práce zábavou
Den strávený s nakladačem Kramer 
280 musím hodnotit jako příjemný. 
Nakladač vykonal spousty práce, 
které bychom s lopatami jen těžko 
stihli, a jeho ovládání bylo velmi pří-
větivé. Příznivá byla i spotřeba pali-
va, a dokonce příznivá byla i cena, 
za niž byl zapůjčen. 
Značka Kramer má mezi manipu-
lační technikou velmi dobrý zvuk, 
a jak jsem již zmínil, ne náhodou 
takový stroj najdeme v půjčovně, 
kde musí vydržet více než v běžném 
provozu, kde se na něm střídá jen 
několik řidičů. 
Použití tohoto stroje není omezeno 
jen na stavební práce, ale uplatně-
ní může najít i v zemědělství, jak při 
práci v uzavřených objektech živo-
čišných provozů, kde jsou důležité 
malé rozměry a obratnost, tak může 
posloužit při údržbě areálů zeměděl-
ských podniků a zastat další pomoc-
né práce. Těch se pro takové stroje 
najde vždy dostatečné množství.

Luboš Stehno

Foto Antonín Stehno

Vytvořením nájezdu jsem mohl rozvážet štěrk po celé ploše pod základovou deskou
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