
Dodavatel silniční manipulační techniky ∙ Autorizované středisko pro provádění montáží a kompletního servisu 
hydraulické manipulační techniky HIAB a STEELBRO ∙ Dodávky originálních náhradních dílů od výrobce 

 ∙ Kompletní dodávky šité na míru

SPECIÁLNÍ TECHNIKA
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Jsme dodavatelé silniční manipulační techniky 
a autorizované středisko pro provádění montáží 
a kompletního servisu hydraulické manipulační 
techniky značky Hiab a Steelbro, včetně dodávky 
originálních náhradních dílů. Našim zákazníkům 
navrhujeme optimální a spolehlivá technická 
řešení námi dodávané manipulační techniky, 
které také kompletně realizujeme. Velký důraz 
klademe na technickou přípravu zakázek 
a poprodejní servis prováděný týmem servisních 
techniků vyškolených přímo o výrobce. 

O NÁS

Hydraulické nakládací jeřáby 
s nízko-zástavbovou výškou
HIAB 2222 ATF-2

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů

Stranové překladače

MULTILIFT
MSH 165 SCA

MULTILIFT
MPH 165 B

STEELBRO 
SB 300 / 361

Závěsné vysokozdvižné vozíky

MOFFETT

CONTSYSTEM S.R.O. PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS – TECHNICKÉ 
PORADENSTVÍ – HYDRAULICKÉ JEŘÁBY – NOSIČE 
KONTEJNERŮ – PŘEKLADAČE ISO KONTEJNERŮ – 
SPECIÁLNÍ TECHNIKA
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Od roku 2007, kdy firma CONTSYSTEM s.r.o. vznikla, zastupujeme na 
českém trhu přední světové dodavatele: švédského výrobce HIAB AB 
a novozélandskou společnost STEELBRO NZ. Sídlo společnosti je v Praze, 
kde také působí obchodní zastoupení pro region Praha a střední Ćechy. 
Hlavní servisní a montážní středisko a obchodně-technická centrála 
firmy se nachází v Ostravě. 

Našim zákazníkům navrhujeme nová a spolehlivá řešení 
manipulace s nákladem splňující ty nejnáročnější 
požadavky na provoz.

Sázíme na bezpečné a spolehlivé stroje světových značek:

Pro koho 
Specifických návrhů řešení manipulační techniky úspěšně využíváme v dodávkách 
pro armádní sektor, Policii ČR a Hasičský záchranný sbor ČR. Neméně významnými 
zákazníky jsou drobní podnikatelé, velké přepravní firmy, provozovatelé vozových 
parků, stavební firmy, společnosti zabývající se zpracováním a svozem odpadu, 
dřevařské podniky, obecní úřady či státní instituce.

Montáže
V dodávkách manipulační techniky pro armádní sektor jsme autorizovaným 
montážním a servisním střediskem a certifikovaným kontrolním orgánem výše 
zmíněných značek HIAB, MULTILIFT, MOFFETT, STEELBRO. Veškeré zařízení 
instaluje tým našich servisních techniků vyškolených výrobcem. Velký důraz 
klademe na technickou přípravu každé zakázky.

Servis a technické poradenství
Provádíme pravidelný záruční i pozáruční servis, pravidelné inspekce, revize 
a revizní zkoušky dle platné legislativy. Používáme pouze originální náhradní díly od 
výrobce HIAB a STEELBRO. Hlavní servisní a montážní středisko firmy CONTSYSTEM 
se nachází v Ostravě. K dodávce automaticky poskytujeme školení potřebného 
počtu obsluhujícího personálu a zajistíme následná doškolení. 

Certifikovaný dodavatel TATRA TRUCKS 
Společnost CONTSYSTEM s.r.o. je dlouholetým certifikovaným dodavatelem 
společnosti TATRA TRUCKS a.s. v oblasti logistické, přepravní a podpůrné techniky. 
Dlouholetá spolupráce s TATRA TRUCKS představuje stabilní partnerství podložené 
vysokou odborností a know-how.

Standardy kvality
Pracujeme v souladu se systémem kvality dle ISO 9001:2015.

VÍCE NEŽ

 ZKUŠENOSTÍ
10 LET

• recyklační hydraulické jeřáby

• závěsné vysokozdvižné vozíky MOFFETT

• překladače ISO kontejnerů STEELBRO

• hydraulické nakládací jeřáby HIAB

• nosiče kontejnerů MULTILIFT

• lesní hydraulické jeřáby
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MAXIMÁLNÍ KAPACITA

205 Nízko-zástavbové jeřáby jsou spolehlivé jeřáby, které nabízejí 
výborný poměr hmotnosti a nosnosti. Jsou konstruovány tak, 
aby se ve složeném stavu vešly do výšky profilu kabiny. Vozidla 
tak mohou být přepravována nákladními letadly 
a vyhovují specifickým potřebám armád.

Hydraulické nakládací jeřáby s nízko-zástavbovou výškou

HIAB 2222 ATF-2

Nakládací jeřáby HIAB jsou konstruovány 
pro nepřetržitou práci v náročných 
klimatických a terénních podmínkách. 
Všechny procházejí přísnou sérií 
laboratorních a polních zkoušek a jsou 
ověřeny v náročných provozních 
podmínkách po celém světě. Jeřáby HIAB 
nabízejí flexibilní program přizpůsobení, 
aby vyhovovaly konkrétním potřebám 
armád či složkám integrovaného 
záchranného systému.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE HIAB 2222 ATF-2
• Maximální nosnost: 21 tm
• Maximální dosah: 7 m
• Počet hydraulických výsuvů: 2
• Kapacita při maximálním výsuvu 

7 metrů: 2 860 kg
• Výška složeného jeřábu v přepravní 

poloze: 1 408 mm 
• Hmotnost jeřábu včetně podpěr: 3 950 kg
• Ovládací systém: HiPro 
• Ovládání: rádiem řízené ovládání 

(XS Drive), dálkové ovládání pomocí 
kabelu nebo manuální ovládání na 
rozvaděči

kNm

HYDRAULICKÉ 
NAKLÁDACÍ 
JEŘÁBY HIAB
pro nakládání a vykládání nákladu z vozidel 
nebo ze země,  manipulaci s velkými břemeny 
a zvedání různorodého materiálu

HIAB STŘEDNÍ ŘADA
• Výkon 12 - 30 tm
• Jeřáby s kloubovým 

ramenem (série X), speciální 
jeřáby (např. série S) 

• Ovládací systém Duo, HiDuo, 
HiPro

HIAB TĚŽKÁ ŘADA
• Výkon nad 30  tm
• Jeřáby s kloubovým 

ramenem (série X)
• Ovládací systém HiPro

LEHKÁ ŘADA
• Výkon do 12 tm
• Jeřáby s pevným ramenem 

(série T), jeřáby s menším 
kloubovým ramenem (série X)

• Ovládací systém Duo, HiDuo 

ZÁKLADNÍ MODELOVÉ ŘADY STANDARDNÍCH TYPŮ JEŘÁBŮ HIAB

Existuje mnoho typů jeřábů HIAB různých výkonností, s různými typy ovládacích 
systémů a všechny nabízejí mnoho příležitostí k přizpůsobení. Každý jeřáb je 
konfigurován na míru konkrétním potřebám a požadavkům na provoz a může být 
dovybaven navijáky, JIBy a dalším příslušenstvím.

STANDARDNÍ TYPY HYDRAULICKÝCH NAKLÁDACÍCH JEŘÁBŮ HIAB 
PŘIZPŮSOBENÉ DLE POŽADOVANÉHO DOSAHU A NOSNOSTI
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MULTILIFT ULTIMA 21
HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

Systémy hákových nosičů MULTILIFT pro potřeby armád 
zvyšují logistické schopnosti při současném snižování 
velikosti vozového parku, pracovních sil a provozních 
nákladů. Poskytují maximální flexibilitu. Každé vozidlo ve 
flotile je možné, v případě potřeby, opatřit kompatibilní 
výměnnou nástavbou. 

pro přepravu kontejnerů, kontejnerových 
plošin a speciálních nástaveb dle 
jednotlivých druhů vojsk 

Hákový nosič MULTILIFT MSH 165 umožňuje 
nakládku a vykládku kontejnerů nebo flatracků 
za vozidlo pomocí zvedacího H-rámu, v případě 
ISO kontejnerů nebo bez něj, v případě materiálu 
uloženého na plošinách typu flatrack, a to do 
maximální hmotnosti 16 500 kg. Jestliže není H-rám 
používán nebo je přepravován flatrack, je H-rám 
odložen na odkládací jednotce umístěné v přední 
části zařízení za motorem vozidla. Sklopením háku 
a H-rámu lze snadno jednotku MULTILIFT připravit 
do přepravní polohy pro přepravu letadlem. Zařízení 
MSH zvládne plné užitečné zatížení až 0,3 m pod 
úrovní terénu v místě styku zadních kol se zemí, až 
do výšky ložné plochy vozidla.

Hákové nosiče kontejnerů

MULTILIFT 
MSH 165 SCA

MANIPULACE S KONTEJNERY / 
FLATRACKY:
• NATO flatracky 

(Standard STANAG 2413)
• Flatracky podle DIN 30722-1/2 
• 20‘ ISO kontejnery 1C, 1CC

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
MULTILIFT MSH 165 SCA:
• Max. užitečné zatížení: 16,5 tuny 

(včetně flatracku)
• Výška háku: 1 570 mm
• Typ hákového mechanismu: 

posuvný hákový mechanismus
• Přepravitelnost letadlem C-130
• Ovládání: Joystickem z kabiny 

vozidla

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

16,5   
(VČETNĚ FLATRACKU) Řešení pro Hasičské záchranné sbory

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

MULTILIFT
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UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

(VČETNĚ FLATRACKU)

Hákový nosič MULTILIFT MPH 165 umožňuje nakládku a vykládku flatracků a pontonů 
do maximální hmotnosti 16 500 kg. Konstrukce háku je vyrobena tak, aby bylo dosaženo 
nižšího nakládacího úhlu. Zařízení MPH zvládne plné užitečné zatížení až 0,3 m pod úrovní 
terénu v místě styku zadních kol se zemí, až do výšky ložné plochy vozidla. 

Hákové nosiče kontejnerů

MULTILIFT MPH 165 B

Systémy hákových nosičů MULTILIFT pro potřeby armád 
zvyšují logistické schopnosti při současném snižování 
velikosti vozového parku, pracovních sil a provozních 
nákladů. Poskytují maximální flexibilitu. Každé vozidlo ve 
flotile je možné, v případě potřeby, opatřit kompatibilní 
výměnnou nástavbou. 

MANIPULACE S PONTONY 
/ FLATRACKY:  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE MULTILIFT 
MPH 165 B:

• NATO flatracky (Standard 
STANAG 2413)

• Flatracky podle DIN 30722-1/2 
• Pontony

• Max. užitečné zatížení: 16,5 tuny 
(včetně flatracku)

• Výška háku: 1 570 mm
• Přepravitelnost letadlem C-130

Ovládání: dálkové ovládání 
kabelové nebo Joystickem 
z kabiny vozidla. V případě využití 
pro manipulaci s pontony je 
zařízení MPH vybaveno ovládáním 
pro naviják.

16,5   

HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ

MULTILIFT

pro přepravu kontejnerů, kontejnerových 
plošin a speciálních nástaveb dle 
jednotlivých druhů vojsk



MANIPULACE S ISO KONTEJNERY:  

· 20‘ ISO kontejnery 1C, 1CC

 V případě montáže překladače 
na návěsu umožňuje manipulaci 
s ISO kontejnery 20‘, 2x20‘ a 40‘

 V případě montáže na vozidle 
umožňuje manipulaci s ISO 
kontejnery 20‘ 

· Možnost stohování kontejnerů
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Překladače STEELBRO umožňují armádním logistikům 
rychle a efektivně naložit, přepravit a vyložit 
jakýkoli kontejnerový materiál, včetně zbraní, zásob, 
potravinové pomoci, malých bojových vozidel, mobilních 
kontejnerových nemocnic a dalších kontejnerových 
přenosných budov, jako jsou velitelská centra, kanceláře, 
zásobovací sklady a podobně. 

pro manipulaci s ISO kontejnery  

STRANOVÉ PŘEKLADAČE

STEELBRO

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STEELBRO SB 300 / 361:

• Maximální kapacita zdvihu: 
36 tun (v případě montáže na 
návěsu); 16,5 tuny (v případě 
montáže na vozidle)

• Max. dosah: 4,05 metry  
(podle konkrétního typu)

• Hmotnost nástavby: cca 6,5 tun

• Kotníkové stabilizátory 
umožňují překládku kontejnerů 
na/z železničních vozů

• Ramena překladače lze sklopit 
pro možnost přepravy letadly 
třídy C130 a vyšší

• Manipulaci s kontejnery lze 
provádět buď nalevo nebo 
napravo

• Ovládání: rádiem řízené ovládání, 
dálkové ovládání pomocí kabelu 
nebo manuální ovládání na 
rozvaděči

Překladače kontejnerů STEELBRO umožňují 
manipulaci s ISO kontejnery 1 x 40‘, 1 x 20‘ nebo 
2  x 20‘ nebo tzv. hi-cube kontejnery.  Konstrukce 
zařízení umožňuje překládat kontejnery mezi 
silničními a železničními vozidly, stohovat 
kontejnery do výšky jednoho patra. Zařízení lze 
montovat buď na samostatná vozidla nebo na 
návěsy.  Schopnost samo-nakládání a vykládání 
eliminuje potřebu vysokozdvižných vozíků 
nebo jiného těžkého vybavení v místě nakládky/
vykládky. Kompatibilita překladače STEELBRO 
s ISO flatracky umožňuje mnoho způsobů 
přepravy, od lehkých bojových vozidel po menší 
terénní vozidla.

přizpůsobené potřebám armád

MAXIMÁLNÍ KAPACITA

(V PŘÍPADĚ MONTÁŽE 
NA VOZIDLO)

Stranové překladače

STEELBRO SB 300 / 36116,5   
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ZÁVĚSNÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY ZÁVĚSNÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY 

přizpůsobený potřebám Hasičských záchranných sborůMOFFETT MOFFETT

Tříkolové terénní závěsné vysokozdvižné vozíky MOFFET 
jsou synonymem pro rychlé, bezpečné a komfortní 
dodání materiálu do určeného místa, včetně 
samotného vyložení nákladu v místě potřeby. 
Díky pevné konstrukci je MOFFETT spolehlivým tahounem, 
který dokáže manévrovat v extrémním počasí, členitém 
terénu a v těsných prostorech s velkou lehkostí. Jeho nízké 
těžiště zvyšuje jeho stabilitu a každý model lze přizpůsobit 
specifickým potřebám. 

· různé výšky zdvihu
· různé typy pneumatik
· výběr vidlic
· pevný rám / pohyblivý rám
· čtyřcestný model 
· řada chytrých funkcí (např. Lift Assist®, 

GroundStartTM)

a další

• MOFFETT lze přizpůsobit pro práci 
ve specifických podmínkách, včetně 
provozu v prostředích s výbušninami  
a municí. 

• Díky možnosti širokého výběru 
příslušenství, jako je vrták, upínáky, 
lisovací vidle, překladače vidlí, skládací 
výložníky, kladiva, hydraulické řezací 
zařízení, lopaty, lze MOFFETT změnit 
na víceúčelový stroj. 

• Z hlediska bezpečnosti jsou vozíky 
MOFFETT vybaveny například 
lapačem jisker, výfukem z nerezové 
oceli, izolátorem baterie a dalšími 
bezpečnostními prvky.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ
Pro jakékoliv použití vozíků Moffett 
existuje vhodné a přizpůsobené řešení.

KAPACITA ZDVIHU 
DLE KONKRÉTNÍHO TYPU VOZÍKU

2  - 3,5

Vysokozdvižný vozík MOFFETT se stal 
důležitým aktivem v klíčové logistice, včetně 
podpory vrtulníků, skladového managementu 
a podpory v první linii a je součástí některých 
armád NATO. Široké využití má MOFFETT 
při záchranných operacích a používá se jako 
podpora při dopravních nehodách, požárech, 
únicích chemikálií a ropy.
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S více než 60 lety zkušeností v oblasti hydraulické manipulační techniky je HIAB stabilním a inovativním lídrem 
v řešeních manipulace s nákladem pro stále se měnící logistické prostředí. Sekce vládních obchodních operací 
společnosti HIAB, založená v roce 1976, se věnuje výhradně sektoru obrany. V rámci velké, finančně silné korporace 
CARGOTEC poskytuje zdroje, zkušenosti a stabilitu pro dlouhodobé plnění zakázek, které jsou zásadní pro úspěšné 
obranné programy po celém světě. Pro obranné síly po celém světě dodal HIAB desítky tisíc produktů a poskytl 
flexibilní a vysoce efektivní logistickou podporu.

Sídlo:
CONTSYSTEM s.r.o.
Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 27793486
DIČ: CZ27793486

Hlavní servisní 
a montážní středisko:
CONTSYSTEM s.r.o. 
Lihovarská 2121/85
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Obchod:
Tel: +420 720 994 158 / +420 553 666 612
obchod@contsystem.cz
 
Servis:
Tel: +420 732 481 295 / +420 553 666 612  


