
 

 

 

Počátkem tohoto roku navázala naše společnost užší spolupráci s francouzskou společností MARREL, která je 

světovým lídrem v manipulační automobilové technice a stali jsme se tak jejich výhradním dovozcem a prodejcem 

pro Českou republiku.  

 

Společnost MARREL byla založena v roce 1919 a do povědomí 

se zapsala především představením prvních hydraulických 

sklápěcích systémů. Jméno MARREL je silně spojováno 

s obrovským technologickým pokrokem a vývojem. 

V současnosti je značka MARREL kultovní značkou ve Francii i 

ve světě, kde má na 60 dceřiných společností, prodejců a 

distributorů.  Tato neustále se vyvíjející dealerská síť je 

skvělou příležitostí jak urychlit mezinárodní rozvoj 

společnosti. 

 

MARREL zastřešuje 4 skupiny výrobků s aplikací pro veřejné práce, zemědělství, drobnou řemeslnou výrobu, životní 

prostředí a sběr a separaci odpadu. Jedná se o hákové a ramenové nosiče kontejnerů, jeřáby pro manipulaci 

s odpadem, nůžkové sklápěcí systémy a hydraulické válce. Nabízí též širokou řadu výrobků s pověstí robustnosti a 

spolehlivosti. 

 

Mezi hlavní produkty MARRELU patří:  

 

Ramenové nakladače 

Kombinace výběru kvalitních materiálů a úplné kontroly při 

výrobě zaručuje velmi vysokou úroveň výkonu a dlouhou 

životnost ramenových nakladačů Marrel. Toto zařízení je možné 

přizpůsobit dle přesných požadavků tak, aby mělo co nejvíce 

možností pro manipulaci a zároveň optimální výkon. Lze jej 

připevnit na 4x2 nebo 6x4 podvozek a má nosnost 14 až 18 tun 

v závislosti na modelu. 

Všestrannost, výkon a nižší náklady na údržbu jsou hlavní 

výhody, které ramenové nakladače Marrel poskytují. 

 

 



Nůžkové systémy pro sklápění 

Řada nůžkových systémů Marrel pro sklápění se používá u sklápěcích 

nástaveb a nabízí sady pro jednostranné, dvoustranné a třístranné 

sklápění, stejně tak i válce pro aplikace pod rám. MARREL je 

vynálezcem těchto systémů a má rozsáhlé zkušenosti ve vývoji a 

výrobě těchto systémů pro nákladní automobily od 3,5 do 32 t. 

Výhodami oproti přednímu nebo středovému zdvihacímu válci jsou rychlejší cykly, větší zdvihová kapacita a nižší 

břemeno. Aerodynamický design a vysoce kvalitní materiály použité při výrobě nůžkových systémů Marrel zaručují 

jejich vysoký výkon a dlouhou životnost. 

 

Nosič kontejnerů Ampliroll 

Vzhledem k širokým možnostem je reálné přizpůsobit nosič kontejnerů Ampliroll 

přesným požadavkům zákazníka. Nosič kontejnerů Ampliroll je nejlepším řešením 

pro nakládky rozličných kontejnerů prostřednictvím teleskopického ramene. 

Společnost MARREL vytvořila série 

nosiče kontejnerů Ampliroll do 

různorodých oblastí, např. s aplikací 

pro zemědělství či armádu nebo 

s maximálně nízkým natahovacím 

úhlem. Snoubí se zde kombinace všestrannosti, houževnatosti a síly. 

 

 

Úspěch zaznamenala společnost MARREL v roce 2013, kdy se stala po dobu 

deseti let exkluzivním dodavatelem nosičů kontejnerů pro francouzskou armádu.  

 

MARREL má nastaven vertikální, vysoce 

integrovaný výrobní proces, má vlastní konstrukci a vyrábí hydraulické válce 

nejen pro svoji potřebu, ale i pro ostatní výrobce. MARREL je také výrobcem 

speciálních extra rychlých válců pro letecké simulátory, pro plošiny s imobilními 

osobami či pro konstrukci strojů. Mezi významné zákazníky MARRELU při 

odběru hydraulických válců patří CAT, TEREX, Mecalac, Haulotte Group, L3 a THALEC.  

 

Silná reputace společnosti MARREL je založena na výkonu a spolehlivosti výrobků. 

Díky výběru vhodných materiálů a dohledu při jejich zpracování poskytuje 

opravdovou záruku kvality svých produktů. MARREL nabízí řešení pro širokou škálu 

aplikací v různých odvětvích činnosti, jako je například mobilní zařízení pro 

stavebnictví, zvedací a manipulační technika, nebo civilní a vojenské letectví. 


