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ABSTRAKT, KLÍ ČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT  

       Cílem této bakalářské práce bylo typové rozdělení nakládacích jeřábů. V práci je 
uvedeno rozdělení nakládacích jeřábů v závislosti na technických parametrech, konstrukčním 
uspořádání, montáži na vozidle, druhu ovládání a na typu použitých stabilizačních podpěr.    

KLÍČOVÁ SLOVA  
        Nakládací jeřáb, systém výložníků, stabilizační podpěra, nosnost, nákladní automobil 

ABSTRACT  

      The aim of this work was the distribution of type of loader cranes. The paper gives a 
breakdown of loading cranes, depending on technical parameters, design layout, assembly of 
the vehicle, type of control and on the type of stabilizers. 

KEYWORDS 
      Loader crane, boom system, stabilizer, capacity, truck 
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ÚVOD 

1 ÚVOD 
Hydraulické manipulátory nákladních automobilů se řadí mezi hydraulické nakládací 

jeřáby, jinak nazývané hydraulické ruky. Nakládací jeřáb je montován jako dodatečná výbava 
na užitková vozidla (včetně přívěsů) a slouží pro manipulaci s materiálem různého druhu. 
Nakládání a vykládání materiálu je určeno pro automobil, na který je hydraulická ruka 
namontována, ale možnost využití je i v dalších manipulačních činnostech uvedených 
v návodu v obsluze. Podle přídavného zařízení můžeme manipulovat s materiálem sypkým 
nebo kusovým [1];[2];[3].  

Využití hydraulické ruky je v mnoha průmyslových oblastech a to zejména v dopravě, 
spedici, stavebnictví a lesnictví. Nakládací jeřáby jsou schopné zvedání těžkých předmětů 
v několika směrech a většina modelů zvládá celý rozsah nosností. Velkou výhodou je jejich 
mobilita. Nemají žádná lana, kladky ani navijáky, které jsou běžné u ostatních typů jeřábů. 
Není potřeba tedy žádných speciálních zařízení pro přepravu jeřábu na určené stanoviště, 
protože hydraulická ruka je součástí nákladního automobilu. V porovnání s autojeřáby jsou 
hydraulické ruky levnější [2];[3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



BRNO 2012                                                                                                                                         

 

 

HYDRAULICKÉ MANIPULÁ TORY NA NÁKLADNÍCH V OZIDLECH 

2 HYDRAULICKÉ RUKY NA NÁKLADNÍCH AUTOMOBILECH  
2.1 NAKLÁDACÍ JE ŘÁB 

Nakládací jeřáb můžeme charakterizovat jako jeřáb s motorickým pohonem, který slouží 
k vykládání a nakládání vozidla, nebo k jiným činnostem uvedeným v návodu k obsluze. 
Montáž se obvykle provádí na nákladní vozidlo [1].  

Většina druhů nakládacích jeřábů je určeno k manipulaci s materiálem ve stavebnictví a 
spedici. Speciálním typem je nakládací jeřáb určený pro manipulaci se dřevem. Musí být 
vybaven čelisťovým nebo polypovým drapákem, který je určen pro vykládání a nakládání 
dříví. Jako další speciální typ můžeme ještě uvést nakládací jeřáb určen pro odtahové služby 
[1]. 

 
2.1.1 HLAVNÍ ČÁSTI NAKLÁDACÍHO JE ŘÁBU  

Hlavní částí je sloup, který se otáčí na stabilním základu jeřábu. Základ musí být navržený 
tak, aby zajistil tvarové upevnění jeřábu v montážních bodech, odolával vyvozeným zatížením 
a nebránil pohybům jeřábu. Další důležitou částí nakládacího jeřábu je systém výložníků 
upevněných na konci otočného sloupu. Systém výložníků se skládá z výložníků, prodloužení 
výložníků a z válců. Stabilitu jeřábu nám zajišťují stabilizační podpěry, které jsou spojeny 
buď se základnou, nebo přímo s vozidlem. Veškeré pohyby nakládacího jeřábu, jsou ovládány 
hydraulickými válci. Hydraulický systém je velmi významnou částí hydraulické ruky, protože 
umožňuje mechanické části se pohybovat. Rozhraní mezi ovládacími pákami a poháněnými 
komponentami, provádějícími pohyb nakládacího jeřábu se nazývá ovládací systém [1].  
 
2.1.2 MONTÁŽ NA NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  

Při montáží nakládacího jeřábu na nákladní vozidlo dojde ke zvýšení zatížení náprav a 
k nepříznivému ovlivnění stability vozidla. V závislosti na poloze umístění jeřábu na vozidle 
a velikosti jeřábu (hmotnost a poloha těžiště) je nutné, aby bylo vozidlo vybaveno zesílenými 
pružinami, stabilizátory a zesílenými tlumiči rázů. V případě, že by byla překročena přípustná 
zatížení náprav, nebo by nebyla zaručena stabilita, je možné omezit rozsah otáčení 
nakládacího jeřábu. Způsob takového omezení musí stanovit výrobce [1];[6]. 

  

2.2 TYPY NÁKLADNÍCH AUTOMOBIL Ů URČENÝCH PRO NAKLÁDACÍ JE ŘÁBY  
Montáž hydraulických rukou se provádí hlavně na nákladních automobilech kategorie N2 

a N3. Kategorií N2 se označují nákladní automobily, jejichž hmotnost je v rozsahu 3500 až 
12000 kg a kategorie N3 značí nákladní automobil s nejvyšší přípustnou hmotností 
převyšující 12000 kg [4].  

U kategorií nákladních automobilů N2 a N3 převažuje značnou měrou použití klasického 
rámového podvozku (šasi), na který je nakládací jeřáb namontován. Výhodou této rámové 
koncepce je snadná montáž valníkové nebo plošinové nástavby, ke které je možno připojit 
přívěs, čímž vznikne jiný typ jízdní soupravy [5].  

11 
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3 UMÍSTĚNÍ NAKLÁDACÍHO JE ŘÁBU NA NÁKLADNÍM VOZIDLE  
Montáž hydraulické ruky se provádí na rám vozidla a musí být provedena tak, aby 

zvládala vyvolaná zatížení a vyhovovala požadavkům únosnosti vozidla, které stanovuje 
výrobce. Při montáži nakládacího jeřábu na podvozek je nutné použít montážního rámu 
(pomocného rámu) [1]. 

 
3.1 ROZDĚLENÍ NAKLÁDACÍCH JE ŘÁBŮ DLE UMÍSTĚNÍ NA VOZIDLE  
Rozdělujeme 2 druhy montáže hydraulické ruky na nákladní vozidlo, které jsou [1]: 
 

• Montáž za kabinou 

• Zadní montáž 

• Střední montáž 
 

3.1.1 MONTÁŽ ZA KABINOU  

Tato varianta montáže se provádí do prostoru mezi kabinu řidiče a nástavbu nákladního 
automobilu (viz obr. 1). Montáž za kabinu je nejčastější způsob umístění nakládacího jeřábu 
na nákladní vozidlo a hlavní výhodou je to, že je zde umístěna převodovka. Nakládací jeřáb se 
montuje na pomocný rám, který je připevněn k podvozku vozidla. Pokud by převodovka 
zasahovala nad horní okraj pomocného rámu, musíme na pomocný rám namontovat přídavný 
vložený rám, abychom dosáhli potřebného volného prostoru. Vložený rám nám může sloužit 
také jako vyztužení pomocného rámu. Toto umístění nakládacího jeřábu má za následek velké 
zatížení přední nápravy a musí se dodržet nejvyšší přípustná nosnost nápravy, aby nedošlo 
k jejímu přetížení. Možnému přetížení můžeme předejít posunutím agregátů nebo zvýšením 
přípustného zatížení náprav, což lze provést u vozidel vybavenými komponentami 
uzpůsobenými pro vyšší zatížení nápravy (např. brzdy, pružiny, pneumatiky). Výrobci 
nakládacích jeřábu nabízejí pro umístění za kabinou široký rozsah nosností, přičemž 
maximální přípustná nosnost dosahuje u některých typů až 300 tunometrů [1];[6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Montáž za kabinou nákladního vozidla [6] 
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Nakládací jeřáb lze také namontovat za kabinu tahače (viz obr. 2), což je nákladní vozidlo 

určené k tahání návěsů a také se řadí mezi nejčastěji prodávaný typ nákladního automobilu 
[8]. 
 
3.1.2 ZADNÍ MONTÁŽ  

Druhým méně častým způsobem umístění je zadní montáž. Montáž nakládacího jeřábu se 
provádí na prodloužený rám vozidla za zadním čelem nástavby (viz obr. 2). Obvykle, je 
v zadní části vozidla umístěno náhradní kolo, které můžeme při zadní montáži nakládacího 
jeřábu umístit bočně na rám. Na prodlouženém konci podvozku působí jeřáb dynamickým 
zatížením, a proto musí být prodloužení rámu vyztuženo pomocným rámem. Nákladní vozidlo 
s tímto typem umístění nakládacího jeřábu musí být vybaveno silnějšími pružinami a 
stabilizátory, které zabraňují vozidlu v naklánění. Hlavní výhodou zadní montáže je možnost 
vyložení nebo naložení přívěsu [6];[8]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Montáž za kabinou nákladního vozidla 

Obr. 3 Zadní montáž na nákladním vozidle [6]  

Obr. 2 Montáž nakládacího jeřábu za kabinou tahače [7] 
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3.1.3 STŘEDNÍ MONTÁŽ 

Tento typ montáže nakládacího jeřábu není zcela běžný v České republice. Velmi 
používaný je naopak v Holandsku, kde sídlí společnost HYVA-KENNIS zabývající se 
výrobou a dovozem těchto typů jeřábů. Jako dalšího výrobce, který má ve své nabídce 
pojízdné nakládací jeřáby po návěsu můžeme zmínit značku HIAB. Střední montáž se provádí 
u tahačů s návěsem, na který je nakládací jeřáb namontován (viz obr. 3). Návěs musí být 
vybaven pojezdovými profily pro, které umožňují měnit polohu nakládacího jeřábu na návěsu 
[9];[10]. 

 Výhodou tohoto typu montáže je možnost použití různých tahačů, maximální využití 
ramene, větší pracovní prostor při použití stejných délek jeřábu a také dobré rozložení zatížení 
na nápravy. Vzhledem k velké mobilitě jeřábu na návěsu můžeme použít kratší rameno, což 
vede k snížení požadované nosnosti, k nižší hmotnosti jeřábu a také zrychlíme vykládání a 
nakládání. Jeřáb pracuje nezávisle na motoru tahače, protože je vybaven vlastním dieselovým 
agregátem díky čemuž dosáhneme úspory pohonných hmot. V případě poruchy nakládacího 
jeřábu jej lze velmi snadno a rychle demontovat a dále používat návěs bez jeřábu [9];[10]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Pojízdný jeřáb po návěsu HYVA – KENNIS [9] 

Obr.5 Pojízdného jeřábu po návěsu HYVA – KENNIS použitý v praxi [9] 
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3.2 POMOCNÝ RÁM  
U nástaveb nakládacích jeřábů je vždy nutné použití pomocného rámu (viz obr. 5). V 

prostoru jeřábu se doporučuje použít přídavný horní pás tzv. třecí desku zabraňující 
stabilizační noze zalícování se do pomocného rámu. Příčky pomocného rámu by se měli 
skládat převážně z otevřených profilů (např. U profilů) z důvodu abychom dosáhli torzně 
pružného rámu, který bude pohlcovat vzniklé síly. Správná volba pomocného rámu závisí na 
tom, jak se bude podílet na pevnosti a tuhosti [1];[6].  

 

 

Montáž pomocného rámu na podvozek nákladního vozidla má několik účelů [11]: 

• Pro připojení nástavby k podvozku vozidla 

• Pro ochranu rámu podvozku 
• Pro poskytnutí tuhosti a snížení napětí v zadním přesahu 

• Pro rozdělení rovnoměrného zatížení na rám podvozku 
• Pro poskytnutí vůle pro kola a všechny ostatní díly, které vyčnívají nad rám 

 

 

Obr. 6 Provedení pomocného rámu [6] 
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Připojení pomocného rámu na podvozek vozidla 

Pro připojení pomocného rámu na podvozek se používají dva způsoby. První variantou je 
pružné připojení umožňující omezený vodorovný pohyb mezi podvozkem a pomocným 
rámem. Dalším způsobem je tuhé připojení, které zamezuje jakémukoliv pohybu mezi 
podvozkem a pomocným rámem [1].  

 

3.2.1 PŘIPOJENÍ U JEŘÁBŮ S MONTÁŽÍ ZA KABINOU VOZIDLA  

U tohoto typu montáže se používá pružné připojení pomocného rámu k podvozku vozidla 
a to z důvodu, aby byly zachovány původní ohybové a krutové charakteristiky. Pomocný rám 
by měl být přichycen co nejblíže k přední nápravě z důvodu zachycení veškerých kmitů rámu 
a to především u vozidel s vzduchem odpruženou přední nápravou. Výrobci doporučují, aby 
část pomocného rámu s nakládacím jeřábem měla tuhé připojení a zbytek pomocného rámu 
měl pružné připojení [1];[6]. 

 

3.2.2 PŘIPOJENÍ U JEŘÁBŮ S MONTÁŽÍ VZADU  

Pro zadní montáž nakládacího jeřábu musí být pomocný rám proveden tak, aby držel celé 
jeřábové zařízení. Je nutné požít uzavřený profil od konce rámu nejméně před vedení první 
zadní nápravy vozidla. Jelikož je hmotnost jeřábu je soustředěna na převislém konci 
podvozku je nutné zajistit torzní tuhost pro dosažení dobrých jízdních vlastností a zaručení 
stability vozidla během provozu jeřábu. Proto musí mít pomocný rám tuhé připojení 
s podvozkem vozidla. Převislí konec pomocného rámu, na kterém je, umístěn nakládací jeřáb 
musí být zesílen. Výrobci doporučují pod jeřábem boční zesilovací desky a křížové vyztužení 
pomocného rámu pro zvýšení torzní tuhosti v pomocném rámu. Křížové vyztužení je 
provedeno od místa umístění jeřábu po střed poháněné osy vozidla [1];[6].    
 

Obr. 7 Křížové vyztužení pomocného rámu [6]  
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ROZDĚLENÍ NAKLÁDACÍC H JEŘÁBŮ DLE NOSNOSTI 

4 ROZDĚLENÍ NAKLÁDACÍCH JE ŘÁBŮ DLE NOSNOSTI 
Typové rozdělení dle nosnosti je určeno pro nakládací jeřáby s montáží za kabinou a zadní 

montáží. Rozdělení dle nosnosti je provedeno do 3 základních typů řad, které jsou: 

• Lehká řada  

• Střední řada 

• Těžká řada 

4.1 NOSNOST NAKLÁDACÍHO JE ŘÁBU  
Obecně můžeme nosnost respektive únosnost charakterizovat jako vzdor daného předmětu 

nebo objektu proti působení nějakých vnějších účinků. Pokud jsou vnější účinky menší, než 
nosnost můžeme říci, že nosnost je postačující. U nakládacích jeřábů nosnost specifikujeme 
jako hmotnost břemene, pro jehož zdvihání je jeřáb konstruován za daných provozních 
podmínkách (např. poloha břemena, konfigurace). Při výběru vhodného nakládacího jeřábu se 
jedná o hlavní určující parametr. Výrobci nabízejí mnoho modelů a většina z nich zvládá celý 
rozsah nosností. Při samotném výběru nezáleží tolik na uvedené nosnosti od výrobce, protože 
skutečná nosnost se vztahuje také k výběru ovládacího systému. Obecně platí, že menší 
modernější model jeřábu může mít větší nosnost, než větší zavádějící model nakládacího 
jeřábu. Při výběru jeřábu je tedy lepší zvolit menší modernější typ nakládacího jeřábu [1].  
 
4.1.1 PŘÍKLAD ZNAČENÍ NOSNOSTI NA KONKRÉTNÍM TYPU NAKLÁDACÍHO JE ŘÁBU  

Jako příklad je použit nakládací jeřáb xs122L značky HIAB (viz obr. 7). Nosnost zjistíme 
z trojčíslí uvedeného v označení jeřábu, které když podělíme, deseti dostaneme orientační 
hodnotu nosnosti. V našem případě tedy dostaneme pro označení jeřábu xs122 hodnotu 
nosnosti 12,2 tunometrů. Tato hodnota je orientační, protože skutečná nosnost je závislá na 
výběru ovládacího systému. Každý model nakládacího jeřábu má stanoven svůj vlastní rozsah 
nosnosti, pro náš příklad je od značky HIAB uveden rozsah 11,5 – 13,5 tunometrů [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Obr. 8 Nakládací jeřáb HIAB xs122L [14] 
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ROZDĚLENÍ NAKLÁDACÍC H JEŘÁBŮ DLE NOSNOSTI 

4.2 ROZDĚLENÍ NAKLÁDACÍCH JE ŘÁBŮ DO JEDNOTLIVÝCH VÝKONNOSTNÍCH 
ŘAD 

Výrobci nakládacích jeřábů se mezi sebou liší hodnotami nosnosti v jednotlivých řadách. 
Soupis rozdělení nakládacích jeřábů do jednotlivých řad dle různých výrobců (viz. Tab. 1). 
Tento typ rozdělení nevyužívají všichni výrobci nakládacích jeřábů, takže v tab. 1 jsou 
uvedeni pouze ti, kteří toto rozdělení používají. Hodnoty nosnosti jsou v tomto rozdělení 
uvedeny v tunometrech (tm).  

 
Tab. 1 Hodnoty nosnosti uváděných různými výrobci 

výrobce 
nosnost (tm) 

lehká řada střední řada těžká řada 

HMF [15] 4,5–11,6 12,1–22,8 24,4–77,1 

FASSI [16] 1–11 13–36 38–150 

HIAB [17] do 10 10–23 23 a více 

PALFINGER [18] 4–10 11–34 35–150 

EFFER [19] 2–10 10–30 30–300 

 
Lehká řada nakládacích jeřábů - v této řadě se vyskytují nakládací jeřáby, které jsou 
umístěné za kabinou řidiče přímo na rámu vozidla. Hydraulické ruky umístěné na konci 
podvozku (šasi) nejsou v této řadě příliš rozšířené.  

Střední řada nakládacích jeřábů - v této výkonnostní řadě je velké využití hydraulických 
rukou umístěných na konci podvozku (šasi). Široké uplatnění této výkonnostní řady 
nalezneme ve stavebnictví. 

Těžká řada nakládacích jeřábů - umístění na nákladních automobilech je z důvodu větší 
stability při zvedání velmi těžkých břemen přímo na rám vozidla za kabinu řidiče. 

 

Z tohoto rozdělení získáme hodnotu nosnosti, která nám dá informaci o tom, jak velké 
břemeno může nakládací jeřáb zvednout, ale zároveň není určena pro všechny polohy 
vyložení. Proto je nutné uvést pro každou nosnost specifikované vyložení nakládacího jeřábu. 
Určit nosnost je třeba pro všechna vyložení, odpovídající horizontální poloze systémů 
výložníků. Zatížení s označením pro minimální vyložení je největší dovolené břemeno a to 
musí být uvedeno při všech roztažených opěrách. V některých případech je nosnost závislá na 
místu zavěšení nebo na zvláštním provedení háku, potom je potřeba tuto informaci 
zaznamenat do místa zavěšení háku a do tabulky nosnosti. Může se také stát, že nosnost musí 
být v části rozsahu otáčení snížená, to je třeba potom uvést do diagramu nosností [1]. 

Aby se předešlo možnému převrácení jeřábu nebo porušení rámu nákladního vozidla 
vlivem překročení dovolené nosnosti je potřeba, aby byly nakládací jeřáby vybaveny 
omezovačem nosnostmi. Dle normy pro nakládací jeřáby je stanoveno použití omezovačů 
nosnosti u všech jeřábů s nosností vyšší než 1000 kg nebo s maximálním momentem zdvihání 
jmenovitého břemena více jak 40000 N∙m. Všechny nakládací jeřáby musí být vybaveny 
identifikátory nosnosti [1].   
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ROZDĚLENÍ NAKLÁDACÍC H JEŘÁBŮ DLE NOSNOSTI 

4.2.1 TABULKA NOSNOSTI  

Tabulku nosnosti je třeba uvést u všech typů nakládacích jeřábů a její umístění musí být 
na viditelném místě. Hodnoty v tabulce jsou stanoveny pro různé vodorovné polohy 
uchopovacího prostředku, začínající od krajního vnitřního bodu podepření systému 
výložníků[1]. 

 

4.2.2 DIAGRAM NOSNOSTI (ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM) 

V diagramu je na ose x zakresleno 
vodorovné vysunutí nakládacího jeřábu a 
k jednotlivým vzdálenostem vysunutí 
výložníků přiděleny hodnoty maximální 
přípustné nosnosti. Na ose y jsou hodnoty 
vertikálního dosahu jeřábu. Dále je 
v diagramu zakreslen pohyb jeřábu a 
vzhledem k tomuto pohybu zakresleny 
křivky nosnosti.  Hodnoty nosností závisí 
na tom, v jaké vzdálenosti od opěrného 
bodu systému výložníků se nachází 
břemeno. Z diagramu je viditelné, že 
hodnota nosnosti se zvětšuje směrem 
k opěrnému bodu systému výložníků. 
Diagram nosnosti nám dá představu o 
tom, jak velkou zátěž při jaké délce 
vyložení je schopen nakládací jeřáb 
zvednout[1]. 

  

                      Obr. 10 Diagram nosnosti nakládacího jeřábu ESSEL 90A [21] 

                      Obr. 9 Tabulka nosnosti pro nakládací jeřáb FASSI [20] 
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DOSAHY NAKLÁDACÍCH J EŘÁBŮ 

5 DOSAHY NAKLÁDACÍCH JE ŘÁBŮ 
Maximální dosah u nakládacího jeřábu je uvažován jako vodorovná vzdálenost mezi osou 

otáčení sloupu a bodem zavěšení břemene. Hodnota dosahu je ovlivněna několika faktory. 
Nejdůležitějším faktorem je hmotnost břemene, kterou může nakládací jeřáb zvednout při 
maximálním vyložení. Dosah je potřeba uzpůsobit hmotnosti břemene, aby nemohlo dojít 
k přetížení jeřábu a možnému poškození konstrukce vozidla nebo převrácení vozidla. Na 
velikosti dosahu se také podílí další faktory, jako například typ konstrukce nakládacího 
jeřábu, jeho umístění na vozidle anebo velikost rozšíření výložníků. Hodnota maximálního 
dosahu je uvedena v tabulce s technickými daty nakládacího jeřábu, kterou uvádí výrobce [1].  

Dosah nakládacích jeřábů je přímo závislý na nosnosti a platí tedy, že čím větší bude 
nosnost nakládacího jeřábu uvedená v tunometrech, tím bude mít jeřáb větší dosah. Dále je 
dosah závislý na použitém systému výložníků. U daného typu nakládacího jeřábu je možné 
zvolit počet výložníků v závislosti na tom, jak velký dosah potřebujeme. U vybraných typů 
nakládacích jeřábů je výrobcem stanoven maximální dosah pro jeřáby s  extra přídavným 
hydraulickým ramenem tzv. JIBem, který umožňuje další výsuny [22]. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Obr. 11 Varianty provedení nakládacího jeřábu HYVA HB 150 [23] 
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DOSAHY NAKLÁDACÍCH J EŘÁBŮ 

5.1 ZÁVISLOST DOSAHU NAKLÁDACÍHO JE ŘÁBU NA TYPU UMÍSTĚNÍ NA VOZIDLE  
Typ umístění nakládacího jeřábu na nákladní automobil má vliv na maximální dosah 

jeřábu. Každé z jednotlivých typů umístění nakládacího jeřábů má jiné podmínky pro zaručení 
stability vozidla při maximálním dosahu. V tab. 2 je uvedeno rozdělení dosahu v závislosti na 
zadní montáži, montáži za kabinou vozidla a stření montáži nakládacího jeřábu pokud je 
v nabídce daného výrobce. V rozdělení jsou uvedeni hlavní výrobci nakládacích jeřábů a 
hodnoty maximálních dosahů jsou brány pro největší model daného typu umístění, která daná 
značka nabízí.  

 

Tab. 2 Dosahy nakládacích jeřábů v závislosti na typu umístění na vozidle 

VÝROBCE 
OZNAČENÍ 

JEŘÁBU 
UMÍSTĚNÍ NA VOZIDLE 

MAXIMÁLNÍ 
DOSAH 
[mm] 

HIAB [17] 

hiab xs 1055 za kabinou vozidla 29 197 

hiab xs 288 zadní montáž 26 186 

hiab xs 377 

Roller 
střední montáž (pojízdný jeřáb po návěsu) 15 100 

PALFINGER 

[18] 

PK 150002 za kabinou vozidla 36 000 

PK 33002 zadní montáž 29 400 

FASSI [16] 

F950 RA za kabinou vozidla 32 000 

F215 A zadní montáž 23 600 

F245 A střední montáž (pojízdný jeřáb po návěsu) 23 200 

HMF [15] 

4220-K4 za kabinou vozidla 26 000 

1430-K6 zadní montáž 17 200 

ESSEL [24] 

120 A za kabinou vozidla 10 600 

90 A zadní montáž 8 820 

EFFER [19] 

1550 za kabinou vozidla 19 910 

2506s zadní montáž 17 230 

HYVA-KENNIS 

[25] 

20000-R/110 střední montáž (pojízdný jeřáb po návěsu) 11 000 

HC-501x za kabinou vozidla 27 700 

HB 460 zadní montáž 22 600 
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5.2 ZHODNOCENÍ ZÁVISLOSTI DOSAHU NA UMÍST ĚNÍ NAKLÁDACÍHO JE ŘÁBU NA 
VOZIDLE 

Z tab. 2 je patrné, že nakládací jeřáby umístěné za kabinou nákladního vozidla umožňují 
větší dosahy než při zadní montáži jeřábu. Tento rozdíl dosahů je dán zejména tím, že 
nakládací jeřáby se zadní montáží zatěžují podvozek bodově v zadní části, což má daleko více 
nepříznivý vliv ba stabilitu vozidla než je tomu u montáže jeřábu za kabinou. Výhodou u 
zadní montáže ale stále zůstává možnost vyložení nebo naložení přívěsu.  

Třetím typem umístění jeřábu na vozidlo je střední montáž, což je velmi specifický typ 
montáže, který není zcela běžný u výrobců nakládacích jeřábů. Z tab. 2 je patrné, že nakládací 
jeřáb pojízdný po návěsu má výrazně nižší dosahy něž je tomu tak u zadní montáže a montáže 
za kabinou. I přesto je střední montáž brána jako velice efektivní, protože takto namontovaný 
jeřáb má při použití stejných délek ramen větší pracovní prostor než zbylé dva typy montáže a 
to díky svému pohybu po návěsu. Pracovní prostor pojízdného nakládacího jeřábu po návěsu 
můžeme vidět na obr. 11, z kterého vyplývá, že takováto montáž jeřábu plně pokrývá 
pracovní prostor kolem celé soupravy nákladního auta a jedná se tedy o nejefektivnější 
montáž na vozidle ze zde uvedených typů [10]. 

 
 

 

 

 

 

                      Obr. 12 Pracovní prostor pojízdného jeřábu po návěsu HYVA-KENNIS [10] 
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6 ROZDĚLENÍ SYSTÉMŮ VÝLOŽNÍKŮ 
Systém výložníků lze definovat jako kompletní systém sestávající z výložníků, 

prodloužení výložníků a z válců. Celý systém výložníků je připevněn na sloupu nakládacího 
jeřábu. Je potřeba vhodně zvolit systém výložníků vzhledem k účelu, ke kterému je nakládací 
jeřáb určen, protože každý systém vybaví jeřáb svými speciálními charakteristickými 
vlastnostmi[1]. 

 

6.1 PŘÍMÝ SYSTÉM VÝLOŽNÍKŮ 
Tento systém výložníků spadá v rozdělení nakládacích jeřábů dle nosnosti do lehké 
výkonnostní řady. Pevný výložníkový systém dělíme na 2 typy[1]: 

• Teleskopický 

• Pevný 

 

6.1.1 TELESKOPICKÝ SYSTÉM VÝLOŽNÍK Ů  

Pevný teleskopický systém výložníků má hlavní využití u autojeřábů respektive u 
automobilových jeřábů, kde je používán pro manipulaci s materiálem na stavbách nebo při 
různých montážních pracích v terénu, kde zvládá manipulaci s velmi těžkými břemeny.  

Nakládací jeřáby s teleskopickým systémem výložníků jsou označovány také jako T 
jeřáby podle svého tvaru. Montáž se provádí na menší nákladní automobily s korbou, 
dodávky, přívěsy nebo je vhodná montáž také na Pick-Up. K výhodám patří kompatibilita, 
snadná ovladatelnost a při malé hmotnosti dosahují poměrně velkých nosností kolem 3 
tunometrů. Velice výhodná je montáž v ložné ploše vozidla, protože díky svým malým 
rozměrům zabírá minimální zástavbový prostor [26].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Obr. 13 Nakládací jeřáb HYVA s teleskopickým systémem výložníků [26]  
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6.1.2 PEVNÝ SYSTÉM VÝLOŽNÍKŮ  

Je určen pro velmi malé dosahy a nosnosti nedosahující ani jednoho tunometru. Montáž je 
na nákladní automobily s korbou nebo na Pick-Up. Výhodami jsou stejně jako u 
teleskopického systému výložníků kompatibilita, nízká hmotnost a snadná ovladatelnost. 
Hlavní výhodou je však univerzální použití tohoto systému. Lze jej kromě montáže na 
nákladní automobil s korbou nebo Pick-Up také použít v dílně, na rampě nebo v těžkých 
provozech [26]. 

 

6.2 KLOUBOVÝ SYSTÉM VÝLOŽNÍKŮ 
Je u nakládacích jeřábů nejpoužívanějším s využitím v lehké, střední i těžké výkonnostní 

řadě nosnosti. Montáž se provádí na nákladních automobilech. Kloubový systém výložníků 
rozdělujeme podle sklápění do přepravní polohy vzhledem k vozidlu na 2 druhy [1]: 

• Sklápění podélně k vozidlu 

• Sklápění příčně k vozidlu 

 

6.2.1 KLOUBOVÝ SYSTÉM VÝLOŽNÍK Ů SKLÁPĚNÝ PODÉLNĚ K VOZIDLU  

Je vhodný pro nakládací jeřáb umístěný za kabinou i pro zadní montáž jeřábu. Podle svého 
tvaru bývají označovány výrobci písmenem L. Systém ramen obsahuje dlouhé hlavní rameno 
a lámací rameno, z kterého se teleskopicky vysouvají výložníky. Tento systém výložníků je 
vhodný pro nosnosti střední výkonnostní řady. Hlavní předností L jeřábů je rychlost 
vykládání a nakládání, kterou zajišťuje dlouhé hlavní rameno. To také umožní vyšší zdvih na 
kratší vzdálenost oproti nakládacím jeřábům sklápěným příčně k vozidlu [27].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Obr. 14 Nakládací jeřáb HIAB XS 166 L sklápěný podélně k vozidlu [28] 
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6.2.2 KLOUBOVÝ SYSTÉM VÝLOŽNÍK Ů SKLÁPĚNÝ PŘÍČNĚ K VOZIDLU  

Je nejpoužívanějším systémem u nakládacích jeřábů s využitím v lehké, střední i těžké 
třídě nosnosti. V transportní poloze nezabírá velký prostor díky kloubovému systému 
výložníků, který umožní sklopit jeřáb. Příčné sklápění se používá u nakládacích jeřábů 
s montáží za kabinou vozidla, se zadní montáží a je také vhodný pro střední montáž resp. 
nakládací jeřáb pojízdný po návěsu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
U nakládacích jeřábů s kloubovým systémem výložníků sklápěným příčně k vozidlu je 

možnost přídavně namontovat hydraulický JIB. Ten můžeme charakterizovat jako extra 
přídavné rameno montované na konec výložníků a díky němuž má nakládací jeřáb možnost 
dalších manuálních výsuvů. S použitím hydraulického JIBu jsme schopni dosáhnout delšího 
hydraulického vyložení a hlavně získáme možnost dalšího vertikálního pohybu ramene při již 
vysunutém hlavním rameni. V praxi je velmi výhodné použití hydraulického JIBu pokud 
nakládáme nebo vykládáme materiál do nějakého podlaží budovy [30]. 

 

 

 

 

 

                      Obr. 15 Nakládací jeřáb PALFINGER sklápěný příčně k vozidlu [29] 

                      Obr. 16 Hydraulický JIB na nakládacím jeřábu HYVA [31]             Obr. 17 Hydraulický JIB [32] 
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7 STABILIZAČNÍ PODPĚRY 
Stabilizační podpěru lze charakterizovat jako zařízení pro podepření nosné konstrukce. 

Jsou většinou spojeny se základnou nakládacího jeřábu, ale mohou být také montovány na 
rám vozidla. Účelem stabilizační podpěry je zabránění zdvihnutí vozidla z podkladu[1]. 

Při práci s nakládacím jeřábem je nutné použití stabilizačních podpěr. Vysunutí podpěr je 
třeba provést ještě před samotnou prací s jeřábem. V transportní poloze musí být stabilizační 
podpěry zasunuté. Jejich stabilita musí být taková, aby nedošlo k převrácení nákladního 
vozidla. Dnes už jsou nakládací jeřáby vybaveny systémy pro kontrolu stabilita vozidla 
v závislosti na maximální nosnosti. Systém sleduje vysunutí každé stabilizační podpěry a 
v závislosti na aktuální stabilitě vozidla dokáže snížit nosnost pro některé úhly otáčení. Velká 
výhoda tohoto systému je v situacích, kdy není zcela možné využít plného vysunutí 
stabilizačních podpěr nebo je umožněno plné vysunutí pouze na jedné straně jako např. při 
práci v hustě zastavěných oblastech, při provozu na pozemních komunikacích a dalších 
podobných situacích[1];[33];[34]. 

Ovládání stabilizačních podpěr je možné na ovládací konzole umístěné na nakládacím 
jeřábu nebo pomocí rádiového dálkového ovládání. Vysouvání podpěr rádiovým dálkovým 
ovládáním se může provést až při dostatečném výhledu na podpěry. Některé dálkové ovladače 
jsou proto vybaveny tlačítkem na potvrzení úplné viditelnosti podpěr, až po potvrzení lze se 
stabilizačními podporami pracovat[34]. 
 

7.1 NOHA STABILIZA ČNÍ PODPĚRY 
Je část stabilizační podpěry dotýkající se podkladu a zajišťující stabilitu. Důležitou částí 

nohy je patka určená pro podepření na podkladu. Patky musejí mít stejný rozměr a musí být 
konstruovány tak, aby se přizpůsobili nerovnostem podkladu nejméně 10°. Pro dokonalé 
přizpůsobení nerovnostem podkladu mohou být patky spojeny pomocí kulového spoje 
s možnosti otáčení přes 10°. Noha stabilizační podpěry může být vybavena naklápěcím 
zařízení, ale je potřeba zajistit pomocí zajišťovacího zařízení např. pomocí čepů. V případě 
potřeby je možné hydraulicky nebo mechanicky natočit nohu stabilizační podpěry o 90° nebo 
180° [1];[35]. 

                                                          

 

                                                                                       

 

 

 

 

                      Obr. 18 Noha v transportní poloze [35]                                     Obr.19 Noha v pracovní poloze [36] 
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STABILIZAČNÍ PODPĚRY 

7.2 PRODLOUŽENÍ STABILIZA ČNÍ PODPĚRY 
Slouží k tomu, abychom dostali stabilizační podpěru z transportní polohy do pracovní 

stabilizační polohy. Způsob prodloužení stabilizační podpěry lze provádět 2 způsoby [1]: 

• Ručně 

• Hydraulicky 

 

7.2.1 RUČNÍ PRODLOUŽENÍ STABILIZA ČNÍ PODPĚRY 

Není zcela běžným typem prodloužení stabilizační podpěry. Používá se u nakládacích 
jeřábů s velmi malou nosností např. nakládací jeřáby umístěny na Pick-Up. Výhodou je nízká 
cena z důvodu vynechání hydraulického zařízení. V transportní poloze musí být každá 
z podpěr zajištěna pomocí zajišťovacího zařízení. Je nutné, aby jedno z nich bylo funkční 
automaticky např. zařízení ovládané pružinou obsahující vačku a automatickou západku 
s pružinou [1]. 

 

7.2.2 HYDRAULICKÉ PRODLOUŽENÍ STABILIZA ČNÍ PODPĚRY 

Je řízeno pomocí hydraulického rozvaděče. Hydraulické hadice jsou vedeny uvnitř 
stabilizační podpěry. V přepravní poloze je potřeba, aby byly stabilizační podpěry vybaveny 
automatickým hydraulickým zajišťovacím zařízením [37]. 

 

7.3 UMÍSTĚNÍ STABILIZAČNÍCH PODPĚR NA VOZIDLE  
Na tom, kde umístíme stabilizační podpěry, závisí umístění nakládacího jeřábu na vozidle 

a jeho nosnost.  

 

7.3.1 STABILIZAČNÍ PODPĚRY U NAKLÁDACÍHO JE ŘÁBU S  MONTÁŽÍ ZA KABINOU VOZIDLA  

U nakládacích jeřábů s malou nosností umístěných na malých nákladních autech nebo na 
Pick Up je dostačující použití stabilizačních podpěr, které jsou součástí nakládacího jeřábu 
(viz obr. 19). Při větších nosnostech má však umístění nakládacího jeřábu za kabinou vozidla 

velmi nepříznivý vliv na stabilitu, 
proto je potřeba montáž dalšího páru 
stabilizačních podpěr na konec 
podvozku (viz obr. 20).  Umístění 
druhého páru stabilizačních podpěr na 
konec podvozku je možné provést i u 
tahačů s nakládacím jeřábem 
umístěným za kabinou (viz obr. 21). 

 

                      Obr. 20 Stabilizační podpěry u nakládacího jeřábu za kabinou vozidla [38] 
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7.3.2 STABILIZAČNÍ PODPĚRY U NAKLÁDACÍHO JE ŘÁBU SE ZADNÍ MONTÁŽÍ  

U většiny typů nakládacích jeřábů je dostačující použití pouze stabilizačních podpěr na 
konci podvozku, které jsou součástí jeřábu (viz obr. 22). Pouze pokud by vlivem velké 
nosnosti nebo dosahu nebyla zaručena stabilita, je možné přidat druhý pár stabilizačních 
podpěr za kabinu vozidla (viz obr. 23). 

 

7.3.3 STABILIZAČNÍ PODPĚRY U NAKLÁDACÍCH JE ŘÁBŮ POJÍZDNÝCH PO NÁVĚSU 

Tento typ stabilizačních podpěr se liší od podpěr u nakládacích jeřábů umístěných za 
kabinou vozidla a zadní montáže jeřábu. 
Podpěra se hydraulicky vysouvá ze základny 
nakládacího jeřábu. Specifické je vysunutí 
stabilizační nohy, která se pomocí 
hydraulického válce vyklopí pod úhlem. 
Výhodou takto vyklápěné stabilizační nohy je 
úplné zasunutí do základny jeřábu v přepravní 
poloze.

                       Obr. 21 Pomocné zadní stabilizační podpěry [39]      Obr. 22 Pomocné zadní podpěry u tahače [40] 

                       Obr. 23 Zadní stabilizační podpěry  [41]                 Obr. 24 Pomocné přední stabilizační podpěry [42] 

                      Obr. 25 Stabilizační podpěry pro nakládací jeřáb pojízdný po návěsu [43] 
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8 OVLÁDÁNÍ NAKLÁDACÍCH JE ŘÁBU  
Volbu způsobu ovládání nakládacího jeřábu si volí zákazník dle nabídky výrobce. Je třeba 

zvolit správný způsob ovládání v závislosti na umístění jeřábu na vozidle a jeho nosnosti.  
Způsoby ovládání nakládacího jeřábu [12]: 

• Boční ovládání 
• Dálkové ovládání 

• Vyvýšené sedadlo 
• Ovládací plošina 

 

8.1 BOČNÍ OVLÁDÁNÍ  
Je používáno hlavně u nakládacích jeřábů s malou nosností umístěných na malé nákladní 

vozy, dodávková vozidla nebo na Pick-Up. Ovládání jeřábu je realizováno manuálně pomocí 
pák, které jsou umístěny na základně jeřábu. Je možnost nainstalovat řídicí páky i na jiná 
místa jeřábů, které stanoví výrobce [12].  

 

8.2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ  
Je určeno pro nakládací jeřáby umístěny za kabinou 

vozidla i se zadní montáží. Tento způsob ovládání je u 
nakládacích jeřábů nejpoužívanější. Výhodou oproti 
bočnímu ovládání, je větší výhled na nakládací jeřáb při 
provozu a tím dosahujeme lepší ovladatelnosti [12].  
 
 
 

 

8.3 VYVÝŠENÉ SEDADLO  
Montáž vyvýšeného sedadla se provádí na sloup nakládacího jeřábu. Přístup k němu musí 

být zajištěn pomocí stupadel a žebříků. Obecně se montuje na nakládací jeřáby s vyšší 
nosností umístěné na konci podvozku. Pro nakládací jeřáb umístěn za kabinou není montáž 

vhodná, z důvodu malého prostoru mezi jeřábem a kabinou 
vozidla. Tento způsob ovládání poskytuje obsluze dokonalý 
výhled při práci s ramenem a dochází tedy k eliminaci tzv. 
slepých úhlů. Jelikož jsou ovládací páky umístěny přímo na 
ovládacím ventilu je umožněno  dokonale vnímat tíhu 
břemene.  Vyvýšené sedadlo je také velmi bezpečným 
místem pro obsluhu. Ovládání na vyvýšeném sedadle je 
také jediným možným způsobem ovládání u nakládacích 
jeřábů pojízdných po návěsu [1];[12]. 

                      Obr. 26 Radiový dálkový ovladač XSDrive [12] 

                      Obr. 27 Ovládání z vyvýšeného sedadla [12] 
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8.4 OVLÁDACÍ PLOŠINA  
Obsahuje stejné výhody ohledně bezpečnosti a výhledu jako vyvýšené sedadlo. Na plošinu 

je snadný přístup a umožňuje rychlé nakládání a vykládání dle potřeby [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      Obr. 28 Ovládací plošina [12] 
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ZÁVĚR 

9 ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsme provedli typové rozdělení nakládacích jeřábů v závislosti na 

technických parametrech, umístění na vozidle, možnosti ovládání a typu stabilizačních 
podpěr. Je potřeba si uvědomit, že tyto zmíněná kritéria jsou závislá na tom, pro jakou 
manipulační činnost je nakládací jeřáb určen. 

Závěrem je potřeba zhodnotit výhody, nevýhody a využitelnost v praxi pro umístění 
nakládacího jeřábu za kabinou, zadní montáž a pro jeřáb pojízdný po návěsu resp. střední 
montáž. V nabídce výrobců je stále nejrozšířenějším typem nakládací jeřáb umístění za 
kabinou nákladního vozidla nebo tahače. Velké využité nachází v lesnictví při odvozu dřeva a 
stejně jako zadní montáž je velmi často používaný v oblasti stavebnictví a spedici. Oproti 
zadní montáži však zvládá daleko větší nosnosti a disponuje většími dosahy. Pokud je potřeba 
zvolit nakládací jeřáb se střední třídou nosnosti je určitě výhodnější zvolit zadní montáž. Ta je 
výhodná i z důvodu možnosti vykládání a nakládání přívěsu. Posledním typem montáže je 
nakládací jeřáb pojízdný po návěsu tahače. V České republice zatím poměrně neznámým 
řešením, ale pomalu se začíná prosazovat. Hlavní uplatnění nachází ve spedici pro střední 
třídy nosnosti, kde má bezkonkurenční využití pracovního prostoru. Z toho vyplývá použití 
kratšího ramene a tím snížení hmotnosti jeřábu. Také hraje roli použití vlastního pohonu, díky 
kterému potom není zatěžován motor tahače. 

Vývoj nakládacích jeřábů jde stále dopředu a jejich využitelnost bude stále stoupat díky 
své mobilitě a také nízké pořizovací ceně. 

 

31 



BRNO 2012                                                                                                                                         

 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 
[1] ČSN EN 12999. Jeřáby: Nakládací jeřáby. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Dostupné z: 
http://csnonline.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=88579 
 
[2] VLK, František. Stavba motorových vozidel. 1. vyd. Brno: Prof.Ing.František Vlk, DrSc., 
2003, 499 s. ISBN 80-238-8757-2. 
 

[3] ESSEL: špedičné HR. [online]. [cit. 2012-04-09]. Dostupné z: 
http://www.vendormedia.com/essel/?goto=B10-2&lng=sk 
 
[4] Kategorie vozidel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie_vozidel 
 
[5] Moderní nákladní automobily jsou důmyslnou stavebnicí [online]. Praha, 2010 [cit. 2012-
05-23]. Dostupné z: http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/moderni-nakladni-automobily-
jsou-dumyslnou-stavebnici 
 
[6] MAN UŽITKOVÁ VOZIDLA. L2000 M2000 F2000 doba stavby 1992-2005 (podle typ). 
Mnichov (Německo), 2007. 
 
[7] Nástavby pro odvoz dřeva. Kotrla: Autoservis [online]. Vsetín: Kotrla [cit. 2012-05-23]. 
Dostupné z: http://www.kotrla.cz/soubory-ve-skladu/autoservis/nastavby-pro-odvoz-
dreva/P1080377%20s%20nadrzi.jpg  
 
[8] Tahač. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Taha%C4%8D 
 
[9] HYVA produkty: Pojízdné jeřáby Hyva-Kennis. HYVA-CS [online]. Říčany: Hyva CS, 
2005 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=adv_redaction&r_cat=10&s_cat=93&title_strin
g=Poj%C3%ADzdn%C3%A9+je%C5%99%C3%A1by+Hyva-Kennis 
 
[10] HYVA-CS. Kennis pojízdné jeřáby po návěsu. Říčany, 2005. Dostupné z: 
http://www.hyva.com/Hyva/UserFiles/File/Hyva%20CS/Crane/kenis%201.pdf  
 
[11] SCANIA. Provedení pomocného rámu. Vydání 2. 2012. Dostupné z: 
http://til.scania.com/groups/bwd/documents/bwm/bwm_0000448_22.pdf 
 
[12] CARGOTEC Czech Republic. Hiab XS Koncept: Jeřáby vyrobené na míru. Dostupné z: 
http://www.hiab.cz/Products/Loader-cranes/?productGroupId=49301 
 
 

32 



BRNO 2012                                                                                                                                         

 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[13] Produkty: Spediční jeřáby. Hiab [online]. CARGOTEC Czech Republic, 2007 [cit. 2012-
05-23]. Dostupné z: http://www.hiab.cz/Products/Loader-
cranes/?parentProductGroupId=49301&productGroupId=49303 
 
[14] Produkty: Spediční jeřáby. Hiab [online]. CARGOTEC Czech Republic, 2007 [cit. 2012-
05-23]. Dostupné z: http://www.hiab.cz/Products/Loader-cranes/Product-
page/?productGroupId=29008&productId=47352 
 
[15] Cranes. HMF [online]. Bellwood (Austrálie): HMF, 2009 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.hmfcranesqld.com.au/cranes.html 
 
[16] Fassi cranes. Fassi gru [online]. Bergamo (Itálie): Fassi gru, 2003 [cit. 2012-05-23]. 
Dostupné z: http://www.fassigroup.com/en/fassi-group.html 
 
[17] Produkty: Spediční jeřáby. Hiab [online]. Praha: Cargotec Czech Republic, 2007 [cit. 
2012-05-23]. Dostupné z: http://www.hiab.cz/Products/Loader-cranes/ 
 
[18] Product: Cranes. Palfinger [online]. Salzburg (Rakousko): Palfinger, 2001 [cit. 2012-05-
23]. Dostupné z: http://www.palfinger.com/palfinger/2494_EN 

 
[19] Loader cranes. EFFER [online]. Minerbio (Itálie): EFFER, 2009 [cit. 2012-05-23]. 
Dostupné z: http://www.effer.com/index.php?lang=EN 

 
[20] FASSI GRU. FASSI CRANE: F170A.23. BERGAMO (Itálie), 2006. Dostupné z: 
http://www.fascan.com/downloads/manuals/knuckle_standard/F170A.23.pdf 

 
[21] HR ESSEL: Špedičné HR. ESSEL [online]. Slovenská Ľupča (Slovensko): ESSEL, 2008 
[cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://www.vendormedia.com/essel/?goto=B10-2-4-3&lng=sk 

 
[22] Hyva produkty: HC řada HYVA-Crane. HYVA-CS [online]. Říčany: Hyva CS, 2005 [cit. 
2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=attach_show&type=pict&title_string=HC+%C5
%99ada+HHYV-Crane&r_cat=10&s_cat=253 

 
[23] HYVA CRANE: HB 150. Ondernemingsweg (Nizozemsko), 2005. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=adv_redaction&r_cat=10&s_cat=252&title_stri
ng=HB+%C5%99ada+HYVA-Crane 

 
[24] HR ESSEL: Špedičné HR. ESSEL [online]. Slovenská Ľupča (Slovensko): ESSEL, 2008 
[cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://www.vendormedia.com/essel/?goto=B10&lng=sk 

 

33 



BRNO 2012                                                                                                                                         

 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[25] HYVA produkty: HYVA-CRANE. HYVA-CS [online]. Říčany: Hyva CS, 2005 [cit. 
2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=adv_redaction&r_cat=10&s_cat=93&title_strins
=Poj%C3%ADzdn%C3%A9+je%C5%99%C3%A1by+Hyva-Kennis 

 
[26] HYVA produkty: HA řada HYVA-Crane. HYVA-CS [online]. Říčany: Hyva CS, 2005 
[cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=adv_redaction&r_cat=10&s_cat=251&title_stris
t=HA+%C5%99ada+HYVA-Crane 

 
[27] Produkty: Jeřáby s nosností 10-23 TM. Hiab [online]. Praha: CARGOTEC, 2003 [cit. 
2012-05-23]. Dostupné z: http://www.hiab.cz/Products/Loader-cranes/Product-
page/?productGroupId=29008&productId=47355 

 
[28] CARGOTEC Czech Republic. Hiab XS 166L: Range 16-18 tm. Praha. Dostupné z: 
http://www.hiab.cz/default.asp?productGroupId=29008&productId=47355&docId=30192&ta
b=downloado 

 
[29] PALFINGER Cranes: Medium crane series. PALFINGER [online]. Salzburg 
(Rakousko): PALFINGER, 2001 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.palfinger.com/palfinger/3237_EN-Products-
Models:_General.htm?pdb_pro_site=3235&pdb_prod_id=514&pdb_bra_id=&pdb_pgrp_id=2
&pdb_ein_id=&pdb_gber_id=1 

 
[30] Hyva produkty: HYVA-CRANE. HYVA-CS [online]. Říčany: HYVA-CS, 2005 [cit. 
2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=adv_redaction&r_cat=10&s_cat=91&title_strin
g=HYVA-CRANE 

 
[31] Hyva produkty: HC řada HYVA-Crane. HYVA-CS [online]. Říčany: HYVA-CS, 2005 
[cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=attach_show&type=pict&title_string=HC+%C5
%99ada+HHYV-Crane&r_cat=10&s_cat=253 

  
[32] FASSI GRU. FASSI CRANE: F170A.23. BERGAMO (Itálie), 2006. Dostupné z: 
http://www.fascan.com/downloads/manuals/knuckle_standard/F170A.23.pdf 

 
[33] CARGOTEC Czech Republic. Stručný význam nové směrnice o strojních zařízeních pro 
jeřáby Cargotec Hiab. Praha. Dostupné z: www.hiab.cz 

 

34 



BRNO 2012                                                                                                                                         

 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[34] Press archive: Standard-compliant into the future. PALFINGER [online]. Salzburg 
(Rakousko): Palfinger, 2001 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.palfinger.com/palfinger/3319_EN.htm?PA_Id=619 

 
[35] AMCO VEBA: hydraulické ruky pro užitková vozidla. PRENTZ: Transportní 
technika [online]. Liberec: PRENTZ, 2004 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.euroregin.cz/prezentace/liberecky/liberec/prentz/index.php?page=ruky_uzitkove 

 
[36] CARGOTEC. Hiab method: A safer working environment with Hiab cranes. Helsinky 
(Finsko), 2010. Dostupné z: www.cargotec.cz 

 
[37] FASSI GRU. F195A: Cranes without compromise. Bergamo (Itálie). Dostupné z: 
http://www.fassigroup.com 

 
[38] Medium-duty cranes: F150AK FASSI CRANE. FASSI GRU: Truck cranes [online]. 
BERGAMO (Itálie): FASSI GRU, 2003 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.fassi.com/fr/grues-moyennes/f150ak.html 

 
[39] Medium-duty cranes. FASSI GRU: Truck cranes [online]. BERGAMO (Itálie): FASSI 
GRU, 2003 [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://www.fassi.com/es/gruas-medianas/f335a-e-
dynamic-f335ra-e-dynamic-es.html 

  
[40] HYVA produkty: HB řada HYVA-Cranes. HYVA-CS [online]. Říčany: HYVA-CS, 2005 
[cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=attach_show&type=pict&title_string=HB+%C5
%99ada+HHYV-Crane&r_cat=10&s_cat=252 

 
[41] PALFINGER Cranes: Medium crane series. PALFINGER [online]. Salzburg 
(Rakousko): PALFINGER, 2001 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: 
http://www.palfinger.com/palfinger/3237_EN-Products-
Models:_General.htm?pdb_pro_site=3235&pdb_prod_id=504&pdb_bra_id=&pdb_pgrp_id=2
&pdb_ein_id=&pdb_gber_id=1 

 
[42] Medium: duty cranes. FASSI GRU: Truck cranes [online]. BERGAMO (Itálie): FASSI 
GRU, 2003 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.fassi.com/grumedie/f365a-e-dynamic-
f365ra-e-dynamic-it.html 

 
[43] HYVA produkty: Pojízdné jeřáby Hyva-Kennis. HYVA-CS [online]. Říčany: HYVA-CS, 
2005 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: 
http://www.hyva.cz/index.php?lang=cz&sec=adv_redaction&r_cat=10&s_cat=93&title_strin
g=Poj%C3%ADzdn%C3%A9+je%C5%99%C3%A1by+Hyva-Kennis 

35 



BRNO 2012                                                                                                                                         

 

 

SEZNAM OBRÁZK Ů A TAB ULEK 

SEZNAM OBRÁZK Ů 

 

SEZNAM TABULEK

36 



BRNO 2012                                                                                                                                         

 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

ZNAČKA VELIČINA JEDNOTKA  

M maximální zdvihový moment (N∙m) 

m hmotnost (kg) 

 nosnost (tm) 

 dosah (mm) 
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