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Pro dálkovou přepravu a vnitrofiremní 
manipulaci s rozměrným nákladem

Žádný tesař či výrobce nábytku nebo stavebně-truhlářských výrobků 
se v souvislosti s přepravou své produkce neobejde bez menšího 
náklaďáku nebo alespoň dodávkového automobilu, k němuž je 
v případě potřeby možné připojit ještě přívěs. Pokud se však nejed-
ná o přívěs se speciální úpravou pro převoz rozměrných výrobků, 
mohou být tyto i přes zdánlivě dobré upevnění poškozeny. U výrobců 
montovaných domů je pak většinou nutné využívat kamionovou 
dopravu, která odveze v podstatě všechno, ale s možnými problémy 
při nakládání. A to např. za špatného počasí, když návěs nelze za-
parkovat ve výrobní hale a polotovary stěn je třeba naložit za sucha 
a před transportem zabezpečit proti povětrnostním vlivům. Výše 
nastíněným problémům lze však předejít pomocí dvou multifunkč-
ních přívěsů a podvalníků v kombinaci se speciálními nástavbami.
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K dopravě do dílny, 
na montáž nebo staveniště

Přepravu velkoformátových desek do 
výroby nebo naopak hotových oken, 
menších stěnových a štítových panelů 
či dalších rozměrných výrobků k mon
táži nebo na staveniště, a nebo také 
transport menších stavebních strojů, 
elektrocentrál, přepravních či odpadních 
kontejnerů, stavebních buněk a dalších 
nákladů, které lze navíc i snadno naložit 
a bezpečně upevnit. Tyto možnosti na
bízí multifunkční dvounápravový přívěs 
s celkovým užitečným zatížením do 
2650 kg, určený k zapřažení za dodáv
kový automobil nebo větší osobní auto
mobil s pohonem 4x4. A to v kombinaci 
se speciální nákladovou nástavbou, 
kterou lze pomocí čtyřbodového zdvi

hacího (spouštěcího) systému naložit 
na ložnou plochu vozíku a po přepravě 
stejným způsobem složit. Tato nástavba, 
s úložnou plochou 2060 x 3826 mm, 
je zhotovena z ocelových profilů. Tvoří ji 
4 teleskopické podpěry (výškově a šíř
kově přestavitelné) a konstrukce vlastní 
úložné plochy kopírující úložnou plochu 
přívěsu. U nástavby určené pro převoz 
oken, plošných dílců či stěnových pane
lů jsou příčné prvky opatřené otvory pro 
vsazení svislých opěrných tyčí. Stejné 
otvory jsou také po obvodu konstrukce 
a slouží pro uchycení háků fixačních po
pruhů jistících převážený náklad.
Základ vlastního vozíku tvoří podvozek 
s ojí svařený z masivních ocelových pro
filů. Oj je opatřena tažným kloubem pro 
zapřažení k tažnému zařízení, výškově 
nastavitelným podpěrným manévrova

cím kolem a pákou ruční parkovací brz
dy. Podvozek je osazený dvojicí náprav, 
na kterých jsou zavěšena kola s hydrau
lickými tlumiči a nájezdovou brzdou. Za 
nápravami jsou z vnější strany podvozku 
umístěny hydraulické válce s pístnicemi 
s cylindrickým zakončením pro zvedání 
(spouštění) nákladové nástavby. Součástí 
podélných nosníků podvozku jsou masiv
ní ocelové bočnice, které na horní stra
ně směrem ven plynule přecházejí v 365 
mm širokou vodorovnou plochu, která je 
součástí celkové ložné plochy přívěsu 
a v prostoru nad koly rovněž součás
tí blatníků. Pod touto plochou jsou na 
obou koncích přívěsu vytvořeny úložné 
boxy, z nichž přední jsou uzamykatelné 
a jeden vytváří prostor pro elektricky po
háněný hydraulický agregát (z dálkovým 
ovládáním) zvedacího systému.

Čtyřkolový transportní přívěs s nástavbou pro přepravu velkoplošných dílců
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Při vlastním nakládání se s vozíkem na
cou vá pod nástavbu tzv. nadoraz před
ního čela. Po jejím vyzdvižení se uvolní 
čepy teleskopických podpěr a svislé 
posuvné profily se zasunou do pevných 
a opětovně zajistí. Poté se nástavba 
spustí na ložnou plochu přívěsu a pod
pěry se po odjištění zasunou do pro ně 
vytvořeného prostoru v bočnicích. Před 
transportem se pak celý náklad včetně 
nástavby upevní popruhy, jejichž háky 
se zaklesnou do otvorů v podélných hra
nách bočnic.

Přívěs ve fázi před naložením nástavby…

V bočnici vytvořené prostory pro zasunutí podpěr při přepravě a úložné boxy

…s detaily zdvihacích prvků hydraulického systému

Další varianty možného využití
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Když kamión není možné 
nakládat v hale

Pro tento případ je určena kombinace 
nákladové nástavby (s podobnou kon
strukcí jako u předchozího přívěsu, ale 
masivnějšího provedení) a speciálního 
těžkotonážního podvalníku se zavěše
nou kyvnou, a hydraulicky ovládanou 
nápravou, jejímž prostřednictvím lze 
podvozek a s ním i celý náklad zdvi hnout 
a po vyvezení z haly opětovně složit. 
Touto kombinací a ve spojení s výkon
nějším vysokozdvižným vozíkem, je pak 
možné dostat ven z haly až desetitunový 

náklad, který si poté převezme přepravní 
silniční trailer se speciálním návěsem. 
Základ podvalníku tvoří podvozek svaře
ný z masivních ocelových profilů s pří
pojnou točnicovou ojí, přizpůsobenou 
pro upevnění k vidlicím vysokozdvižného 
vozíku. Boky podvozku jsou zhotoveny 
z teleskopicky roztažných profilů, jejichž 
vnitřní posuvné profily umožňují (v závis
losti na délce nákladu) prodloužit lož
nou plochu podvalníku o 2,5 metru (ze 
7,75 m na 10,25 m). K vnějším pevným 
profilům boků podvozku jsou pomocí 
čepů upevněné podpěry zavěšené ná
pravy osazené nosnými koly s plnopry

žovými pneumatikami. Požadovaný úhel 
výkyvu nápravy respektive potřebnou 
výšku zdvihu podvozku zajištují šikmo 
uložené hydraulické válce, které pomocí 
čepů propojují nápravu s boky podvoz
ku. Hydraulický systém zdvihání (spou
štění) podvozku lze pomocí speciál ní 
redukce napojit přímo na hydrauliku 
vysokozdvižného vozíku. Pokud to vo
zík neumožňuje, lze do prostoru točni
cové oje instalovat hydraulický agregát 
s hnacím elektromotorem napájeným 
z elektrické soustavy vozíku.

Kontakty na vyžádání

Točnicová oj s adaptérem na vidlice vysokozdvižného vozíku a hydraulický rozvod ovládání kyvné nápravy s detailem upevnění

Těžkotonážní podvalník s jednou z možných typů nástavby


