
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



BRNO 2018 

 

 

 

ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce obsahuje rozdělení pracovních plošin, současné koncepční řešení 

nůžkových a sloupových plošin s mechanismem zdvihu, základní výbavu těchto plošin a 

bezpečnost při práci. Je zde také uvedena kritická studie produktů od světových výrobců 

plošin a porovnání jejich základních parametrů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Samopojízdné pracovní plošiny, nůžková plošina, sloupová plošina, zdvihací mechanismus, 

výrobci 

ABSTRACT 

This bachelor thesis contains the division of working platforms, the current conceptual 

solution of scissor and column platforms with the mechanism of lift, basic equipment of these 

platforms and safety at work. There is also a critical study of products from world platform 

manufacturers and a comparison of their basic parameters. 

KEYWORDS 

Self-propelling articulated boom, scissor lift, vertical mast lift, lifting mechanism, 

manufacturers 
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ÚVOD 

 ÚVOD 
Existuje mnoho příkladů strojů, které člověk využívá pro ulehčení a zefektivnění vykonávané 

činnosti. S využitím základních principů a přírodních zákonů se tak náročná práce přenechává 

technickým zařízením vykonávající dané činnosti rychleji, přesněji a efektivněji.  Postupem 

času tak dochází k stále větším inovacím a rozšiřování oblasti využití strojů. Vznikají zcela 

nová zařízení, která se stále vylepšují a ulehčují nám život. 

Jedna z mnoha kategorií strojů se nazývá zdvihadla sloužící k transportu materiálu (příp. osob). 

Většinou jde o pohyb do výšky, může se jednat i směr horizontální případně kombinovaný s 

otáčivým pohybem.  Do této skupiny patří výtahy, kladkostroje, jeřáby a také zdvihací plošiny. 

Právě zdvihací plošiny budou předmětem této bakalářské práce. 

Cílem této práce je provést kritickou studii samopojízdných pracovních nůžkových a 

sloupových plošin hlavních světových výrobců. V následujících kapitolách popíši základní 

pracovní plošiny, uvedu jejich využití a přednosti.  Dále se zaměřím hlavně na plošiny 

nůžkového a sloupového typu. Shrnu současné konstrukční řešení a funkčnost mechanismu. Od 

vybraných 5 světových výrobců uvedu dvojici zástupců, které mezi sebou porovnám dle jejich 

technických vlastností.  
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PRACOVNÍ PLOŠINY 

 1 PRACOVNÍ PLOŠINY 
Mobilní zdvihací pracovní plošiny, označované jako MEWP (mobil elevating work platform), 

jsou zařízení, která slouží k dočasnému přístupu osob do hůře přístupných oblastí. Zpravidla 

jde o údržbu nebo stavební práce v určitých výškách. Podle způsobu a vhodnosti užití 

rozdělujeme plošiny na několik typů [1]. 

 

1.1 ZDVIHACÍ MECHANISMUS 

Pro manipulaci pracovní plošiny ve výšce se nejčastěji využívají tyto mechanismy: Nůžkový, 

sloupový, kloubový a teleskopický mechanismus. 

 

1.1.1 NŮŽKOVÉ PLOŠINY 

Nůžkové pracovní plošiny mají vcelku všestranné využití. Elektrické platformy jsou vhodné 

pro vnitřní prostory. Mají k tomu uzpůsobeny své rozměry a malý poloměr otáčení. Zato 

plošiny na palivový pohon lze využít pro časově náročnější práce ve venkovních podmínkách. 

Pracovní koš může díky nůžkovému mechanismu disponovat většími rozměry a pojmout tak 

v případě potřeby i více pracovníků. Tímto zdvihem je zaručena také velká nosnost [2,3]. 

1.1.2 SLOUPOVÉ PLOŠINY 

Využití samohybných sloupových pracovních plošin je zcela univerzální a hodí se jak pro práci 

uvnitř, tak venku. Vzhledem ke svým malým rozměrům se hojně využívá ve skladech a na 

úzkých složitě přístupných místech. Zdrojem pohonu jsou elektrické motory, které ve vnitřních 

prostorách nevytváření zplodiny. Nízká hmotnost plošiny zároveň zajišťuje dlouho provozní 

dobu na jedno nabití akumulátoru. Plošina umožňuje vysunutí pouze ve svislém směru, přičemž 

lze pojíždět ve složeném i vysunutém stavu. Rozměry koše a jeho nosnost jsou zpravidla určeny 

pro 1 osobu [2,3]. 

1.1.3 KLOUBOVÉ PLOŠINY 

Kloubové pracovní plošiny patří dnes k nejvíce rozšířeným typům. Bývají často konstruovány 

na automobilový podvozek. Mají poměrně velký stanový dosah a zároveň dokážou snadno 

překlenout překážky ve výšce. Jsou vhodné pro různé komunální činnosti i práci v náročnějším 

terénu. Samopojízdné kloubové plošiny mívají robustní konstrukci pro zajištění stability. 

Mohou pojíždět v nejvyšší pracovní výšce a otáčet se o 360°, otoč pracovního koše je rovněž 

možná [2,3]. 

1.1.4 TELESKOPICKÉ PLOŠINY 

Teleskopické plošiny se vznětovým motorem vynikají velkým stanovým dosahem a dobrou 

průjezdností terénem. Velké uplatnění mají na stavbách a v zemědělství. Jsou tedy vhodné i do 

náročných terénů. Pro tyto práce mají ve vybavení pohon 4x4 a výkyvné nápravy. Svou 

pracovní výškou mohou několikanásobně přesahovat ostatní typy. Manipulovat s plošinou lze 

i při jejím plném vysunutí, přičemž většina těchto strojů je pro větší bezpečnost vybavena 

stabilizačními výsuvnými podpěrami [4,5]. 
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PRACOVNÍ PLOŠINY 

 1.2 PODVOZKY PLOŠIN 

Pro využívání v rámci jednoho areálu jsou nejvýhodnější volbou plošiny samopojízdné. Ovšem 

při občasném použití, a přesunu na delší vzdálenosti se využívají přívěsné či automobilové. 

Stále větší oblibu mají také plošiny speciální, které se svou konstrukcí a využitím výrazně 

odlišují od ostatních [2]. 

 

1.2.1 SAMOPOJÍZDNÉ PLOŠINY 

Plošiny s vlastním pohonem a ovládáním přímo z pracovního koše se využívají při dennodenní 

práci ve výškách. Většinou jde o sklady či výrobní závody a obsluhu zde provádí kvalifikovaný 

pracovník.  

1.2.2 PŘÍVĚSNÉ PLOŠINY 

Přívěsné plošiny se hodí pro všechny dokončovací a opravné práce kolem staveb, případně 

údržbářské činnosti v interiéru i exteriéru. Hlavními přednostmi jsou kompaktní rozměry a 

nízká hmotnost, což umožňuje snadnou přepravu osobním automobilem a manipulaci v místě 

práce.  

1.2.3 AUTOMOBILOVÉ PLOŠINY 

Automobilové plošiny zahrnují všechny typy zdvihacích mechanismů, a proto jsou velmi hojně 

používány. Montovány jsou na podvozky dodávkových či nákladních automobilů předních 

značek, např. Iveco, Man, Mercedes Benz, Isuzu atd. Mají tak dobré pracovní charakteristiky a 

prověřenou kvalitu. Podstatnou výhodou je snadný provoz, nenáročná údržba a dostupnost 

náhradních dílů.  

1.2.4 SPECIÁLNÍ PLOŠINY 

K této kategorii se řadí plošiny se specifickým využitím a rozměry. Vyznačují se poměrně 

nízkou hmotností a mohou být vybaveny pásovým podvozkem. To umožňuje rozložit pracovní 

zatížení a použít tak plošiny na citlivých podkladech jako jsou obchodní centra, sportovní haly, 

zámky atd. Zvládnou však i nestabilní a různě výškově členitý terén [2]. 

 

 

Obr. 1 Speciální plošina LEO 30 T [6] 
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 1.3 POHON 

Z důvodu různého nasazení těchto strojů, jsou vyžadovány také rozdílné druhy pohonů. Ve 

vnitřních prostorách se aplikují elektrické, venkovním prostorům zase dominují vznětové a 

zážehové motory. V současné době se také vyvíjí plošiny s hybridním pohonem1. 

 

1.3.1 ELEKTRICKÝ POHON 

Tento typ pohonu se hodí pro menší plošiny při práci ve skladech a výrobních halách. 

Nevykazují žádné emise a jejich chod je tichý. Hodí se pro práce na pevných podkladech (beton, 

asfalt nebo vydlážděné plochy). Nevýhodou je nižší výkon a doba nabíjení akumulátoru několik 

hodin. 

1.3.2 VZNĚTOVÝ A ZÁŽEHOVÝ POHON 

Tyto pohony jsou výkonnější a umožňují stroji pojíždět i v náročnějších podmínkách. Jsou tedy 

využívány nejen na zpevněných, ale také nezpevněných podkladech. Z důvodu produkce emisí 

a zvýšené úrovni hluku nejsou provozovány v uzavřených prostorách. 

                                                 
1 V roce 2014 společnost JLG uvedla první hybridní plošinu H340AJ na světě 
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SOUČASNÁ KONCEPCE 

2 SOUČASNÁ KONCEPCE 
Pracovní plošiny se skládají ze 4 základních částí – podvozek, zdvihací mechanismus, horní 

rám s pracovním košem a pohonná jednotka.  

Podvozek je u samohybných plošin opatřen pojezdovými koly, případně pásy umožňující 

snadné přemístění. Konstrukce bývá kompletně zakryta kvůli bezpečnosti provozu a ochraně 

důležitých komponentů. Nachází se zde motor pro pohon kol, akumulátory i všechny důležité 

ovládací prvky. Pro větší stabilitu bývají na podvozek připevněny teleskopické podpěry.  

Z hlediska bezpečnosti jsou tyto stroje vybaveny ochranným zábradlím (viz 2.4). Mezi další 

výbavu patří ovládací pult s možností přívodu elektřiny dalším přístrojům. Pracovní koše 

mohou být otočné, výsuvné a rozšiřující pracovní prostor nebo pevné (nepohyblivé). 

Blíže bude pojednáno, v souladu se zadáním bakalářské práce, o nůžkových a sloupových 

mechanismech v následujících podkapitolách. 

 

Obr. 2 Schéma plošiny [7] 

1 ovládání plošiny, 2 pracovní koš, 3 upozornění, 4 ovládání plošiny, 5 podvozek 

6 pot-hole ochrana, 7 SWL (bezpečná pracovní zátěž), 8 ramena nůžek, 9 bezpečnostní prvek 

10 přístupový žebřík, 11 stabilizátory, 12 kola 
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SOUČASNÁ KONCEPCE 

2.1 NŮŽKOVÝ MECHANISMUS 

Tento systém zdvihu se hojně využívá v mnoha aplikacích zaměřených na zvedání relativně 

těžkých břemen. Princip je založen na pantografu, což je kloubové spojení jednotlivých ramen. 

Vyžadována je malá zástavbová výška ve složeném stavu, aby konstrukce zvedacího zařízení 

nezůstávala v pracovním prostoru. Naopak není vyžadován volný průchod pod plošinou při 

vykonávání výškové činnosti. Nůžky tak umožňují velký stanový dosah při malé výchozí výšce. 

Avšak maximální zdvihy jsou omezeny velikostí a možným rozpětím nůžek [8,9]. 

Rozsah výšky je možné zvětšit sériovým i paralelním řazením nůžek. Používá se několik 

provedení: 

➢ Jednonůžkové plošiny 

➢ Vícenůžkové plošiny (znásobení základního mechanismu ve vertikálním směru) 

➢ Tandemové plošiny (znásobení základního mechanismu v horizontálním směru) 

Nejčastějším paralelním spojením lze dosáhnout velké škály rozměrů a nosností. Soustrojí je 

tvořeno dvěma a více páry ramen spojenými čepy. Spojení s horním a dolním rámem je 

realizováno na dvou místech ložisky. Na protější straně se nacházejí vodící kladky, které 

pojíždějí v kolejnicích základního rámu při vysouvání plošiny. Pohyb horního rámu 

s pracovním košem je tak realizován roztahováním nůžek [10]. 

Z hlediska kinematiky je konstrukce řešena uchycením jednoho konce ramene do kloubové 

vazby umožňující pouze rotaci. Druhý konec ramene je pohyblivý. Ramena jsou uprostřed 

uchycena kloubovou vazbou, což vytváří výsledný tvar nůžek. Mechanismus tak vyniká svou 

jednoduchostí [11]. 

 

Obr. 3 Diagram pantografu [10] 

S prodlužující se délkou L se snižuje úhel X° a zvyšuje Y°. 

Se zkracující se délkou L se zvyšuje úhel X° a snižuje Y°. 
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2.2 SLOUPOVÝ MECHANISMUS 

Plošiny s tímto typem zdvihu jsou konstruovány pro výšky do 15 metrů. Pro větší výšky se 

snižuje stabilita a konstrukce je náročnější, z těchto důvodů se nevyužívá. Existuje varianta 

s pevně uchyceným košem ke sloupu nebo na kloubovému rameni, která rozšiřuje pracovní 

prostor. Jako protiváha zatížení koše se používá hmotnost akumulátoru a konstrukce podvozku. 

Z hlediska rozměrů a zátěže jedné osoby bývá toto řešení dostačující [12]. 

Zdvih je založen na teleskopickém principu. Toto prodloužení se v zařízeních děje pomocí 

hydrauliky a řetězů (podobně jako u vysokozdvižných vozíků). Hlavní výhoda spočívá 

v rozměrech při složeném stavu, přičemž sloupy mohou být organizovány před sebou či v sobě 

(viz obr. 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mechanismus je složen z víceúrovňového zdvihu, který se liší počtem výsuvných části. 

Uprostřed výsuvné části se nachází hydromotor s pístnicí na jejíž konci je řetězová kladka. Přes 

kladku vede řetěz. Jedna strana řetězu je pevně připevněna ke konstrukci plošiny a po celou 

dobu se nepohybuje. Druhý konec je připevněn k další výsuvné části. Poloha se mění s výškou 

pístu a řetěz jen zdvojnásobuje celkový zdvih [14]. 

Dosažení optimální výšky se realizuje několika teleskopickými částmi (zpravidla více než 4). 

Při zdvihu se pohybují vzhůru všechny sloupy stejně, nikoli po jednotlivých částech. Po 

dosažení potřebné výšky lze manipulovat s košem na přídavném kloubovém rameni. Ovládání 

zajišťuje další hydromotor pohánějící hydrauliku [14]. 

 

Obr. 4 Možnosti vysouvání sloupové plošiny [13] 
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SOUČASNÁ KONCEPCE 

2.3 MECHANISMUS ZDVIHU 

Při uvedení stroje do požadované polohy se využívá několik možností zdvihu. U lehkých 

zařízení se využívá manuální zvedání. Další z možností je pohon stlačeným vzduchem pomocí 

pneumatického přímočarého motoru. Díky snadné údržbě a pohodlné obsluze jsou často 

využívány i elektromotory v kombinaci s tlačným řetězem. Avšak nejvyužívanějším systémem 

je hydraulický obvod [15]. 

Hydraulická soustava se skládá z hydraulického agregátu, hydraulického válce, bezpečnostních 

prvků, hadic a ovládacích prvků řídící chod. Obvod je vyplněn hydraulickou kapalinou 

specifických vlastností, která je vhodná pro daný typ stroje [15]. 

Použití přímočarého hydromotoru patří k velmi častým a jednoduchým řešením pro pohon. 

Výhodou je velká síla s malými zástavbovými rozměry přímo v konstrukci. U větších zařízení 

se používá paralelní spojení několika hydromotorů. Zpravidla jde o jednočinná zařízení, což 

znamená, že energie se spotřebovává pouze při zvedání. Spouštění je již bez chodu a dosahuje 

se pomocí odvzdušňovacího ventilu či jiným spouštěcím mechanismem [16]. 

Hydraulický pohon funguje na principu Pascalova zákona. Hydromotor přeměňuje tlakovou 

energii na energii mechanickou. Píst je zvedán pomocí oleje, který je do této oblasti vháněn 

hydrogenerátorem. Hydrogenerátor je poháněn motorem plošiny a olej se čerpá z nádrže 

zabudované v podvozku. Řídicí ventil blokuje odvod či přívod kapaliny z důvodu bezpečného 

pohybu plošiny [17]. 

 

Obr. 5 Hydraulické agregáty SMA05 ARGO-HYTOS [16] 

 

Využití hydrostatických převodníků přináší řadu výhod. Dokáží plynule měnit výstupní otáčky 

při využití maximálního kroutícího momentu. Umožňují stálý chod a velmi dobrou reakční 

rychlost. Naopak nevýhodou je citlivost na nečistoty. Může docházet k poměrně velkým 

ztrátám, které jsou způsobeny nepřesnostmi při výrobě. Vysoké nároky se poté odráží i v ceně 

[17]. 
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2.4 VÝBAVA 

V současné době se výrobci u všech zařízení a strojů předhání s vylepšením, které ulehčí práci 

spotřebiteli. Není tomu jinak ani u samopojízdných pracovních plošin. Základním 

předpokladem jsou různé signalizace pro bezpečnost při práci. Jedná se o světelnou či zvukovou 

výstrahu pro okolí při pohybu plošiny či ochranu pro samotnou obsluhu zařízení. Tou může být 

ochrana proti nerovnostem Pot hole, což je výsuvná lišta zmenšující vzdálenost mezi 

pojezdovou plochou a podvozkem. Bezpečnosti také napomáhá sklonoměr, většinou 

zabudovaný do ovládacího panelu. Při práci z jednoho místa je možné použít výsuvné opěry, 

které zabrání pohybu a zvětší zatěžující plochu. K práci ve skladech jsou navrženy nešpinící 

pneumatiky s konstrukcí z nylonu, která je odolná vůči poškození při nárazu. Důležitým 

parametrem je také výdrž, a proto se výrobci zaměřují na vhodné akumulátory, doplněné 

vestavěnou nabíječkou pro automatické nabíjení. Případně je na ovládacím panelu kontrolka se 

signalizací nízké úrovně nabití [2,3,18]. 

 

 

Obr. 6 Ovládací panel s režimy pohybu a signalizačními kontrolkami [2] 

 

2.5 BEZPEČNOST 

Výrobci pracovních plošin se řídí dle normy ČSN ISO 18893, jenž se vztahuje na všechny 

pojízdné zdvihací pracovní plošiny. Tato norma dbá na prevenci nehod, zranění a stanovuje 

kritéria pro údržbu a provoz. Užívání zařízení by se mělo dále řídit pokyny od výrobce. Hlavní 

zákazy platí pro přetěžování, zvyšování dosahu nástavnými zařízeními či provádění 

jakýchkoliv úprav bez kvalifikace. Závěsná plošina musí být opatřena zábradlím o výšce 

alespoň 1,1 m se střední tyčí a zarážkou u podlahy. V případě nesplnění musí obsluha používat 

osobní zajištění proti pádu. Speciální podmínky jsou stanoveny pro práci v blízkosti 

elektrického vedení. Pracovní koš musí být vhodný pro tuto práci a pracovník vybaven 

osobními ochrannými prostředky. Pro všechny činnosti musí být obsluha školena a mít 

zdravotní způsobilost pro práci ve výškách. Stroje podléhají pravidelným kontrolám. Všechny 

záznamy o údržbě a zkouškách se zaznamenávají do revizní knihy [19,20]. 
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3 VÝROBCI 
Na trhu existuje velké množství prodejců a výrobců pracovních plošin. Firmy se zaměřují na 

výrobu samopojízdných zdvihacích strojů či pouze určitých typů. Případně se mohou zabývat 

zhotovením zařízení na automobilový podvozek. Mezi nejznámější zástupce patří např. 

Haulotte Group, JLG, Genie, Skyjack, Holland-Lift, PB Lifttechnik či Rothlehner. Vybráno 

bylo 5 firem, které se zaměřují na nůžkové i sloupové plošiny a od každé byl vybrán jeden jejich 

produkt. 

 

3.1 HAULOTTE GROUP 

Francouzská společnost řadící se mezi hlavní světové výrobce pracovních plošin.  Historie 

firmy sahá až do roku 1924, kdy se výroba soustředila na parní lokomotivy. Poté se zájem 

přesunul k výrobě zdvihacích zařízení a mobilních jeřábů. První pracovní plošina byla uvedena 

na trh v roce 1986. V současné době má Haulotte group několik dceřiných společností po celém 

světě a právem patří ke špičce ve svém oboru [21]. 

3.1.1 NŮŽKOVÝ MODEL COMPACT 10 

Charakteristické vlastnosti: 

- Nešpinící pneumatiky 

- Pojezd v plné pracovní výšce 

- Místa pro zasunutí vidlic vysokozdvižného vozíku 

- Prodloužení pracovního koše 

- Automatický systém proti výmolům (POT HOLE) 

- Odnímatelný ovládací pult 

- Vestavěná nabíječka pro automatické dobíjení 

- Kontrola náklonu 

- Manuálně ovládaný ventil nouzového spuštění 

- 2 pojezdové rychlosti 

- Přední řízená a poháněná kola 

     

3.1.2 SLOUPOVÝ MODEL STAR 10 

Charakteristické vlastnosti: 

- Kloubové rameno s dosahem až 3,1 m 

- Pojezd v plné pracovní výšce 

- Ruční pumpa pro nouzové spuštění 

- Řízená zadní kola, poháněná přední kola 

- Automatický systém proti výmolům (POT HOLE) 

- Monitorování zatížení pracovního koše 

- Nešpinící pneumatiky 

- Místa pro zasunutí vidlic vysokozdvižného vozíku 

- Stoupavost 25 %  

- Vysoká životnost a odolnost dílů 

- Palubní diagnostický systém  

     

Obr. 7 Compact 10 [21] 

Obr. 8 Star 10 [21] 
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3.2 JLG 

John L. Grove se v roce 1969 rozhodl přejít od jeřábů ke strojům, které umožní zvednout 

pracovníky do výšky a umožnit jim bezpečnou stavební a údržbářskou práci. Zrodila se tak 

společnost JLG Industries. Už o rok později přišel závod s první pracovní plošinou a 

zanedlouho poté byla uvedena také první nůžková pracovní plošina. Firma JLG se pyšní 

několika prvenstvími ve svém oboru a za dobu své existence přispěla mnohými inovacemi, jako 

např. pneumatiky navržené speciálně pro pracovní plošiny, systém snímání okolí nebo 

1. hybridní výložník. Firma se pyšní plošinami s nejvyšším dosahem a patří k největším 

výrobcům zdvihací techniky na světě [22]. 

 

3.2.1 NŮŽKOVÝ MODEL 10RS 

Charakteristické vlastnosti: 

- Přímý elektrický pohon 

- Sklopné zábradlí 

- Zadní řízená a poháněná kola 

- Ovládací pult na plošině i na podvozku 

- Bezúdržbová nůžková ramena 

- Pojezd v plné pracovní výšce 

- Automatický systém proti nerovnostem 

- Stoupavost 25 % 

- Rozměry umožňující průjezd dveřmi 

- Biologicky odbouratelná hydraulický olej 

- Systém snímaní zatížení 

 

 

3.2.2 SLOUPOVÝ MODEL TOUCAN 10E 

Charakteristické vlastnosti: 

- Nízká hmotnost a malé rozměry 

- Malý poloměr otáčení a stoupavost 25 % 

- Možnost pojezdu ve zcela vysunutém stavu 

- Tichý chod a žádné emise 

- Kloubové rameno 

- Systém snímání zatížení 

- Automatické šetření energie při nečinnosti 

- Nízkoteplotní hydraulický olej (biologicky odbouratelný) 

- Zadní řízená a poháněná kola 

- Střídavý motor s okamžitou odezvou 

- Otočný sloupový mechanismus o 345° 

 

 

Obr. 9 10RS [22] 

Obr. 10 Toucan 10E [22] 
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3.3 GENIE (TEREX) 

V roce 1966 vzniká firma specializující se na výtahy pro přesun materiálu pracující na principu 

stlačeného vzduchu. Postupně rozšiřuje svou oblast zájmu a v devadesátých letech přichází s 

prvními nůžkovými plošinami. Na přelomu tisíciletí, v důsledku hospodářského poklesu, musí 

společnost hledat nového partnera pro rozvoj společnosti. Došlo tak ke spojení Terex 

Corporation, díky čemuž se firma Genie nesmazatelně zapsala na trh s pracovními plošinami. 

Po 50. letech na trhu zaměstnávají bezmála 5000 zaměstnanců a rozšířili svou působnost po 

celém světě [23]. 

 

3.3.1 NŮŽKOVÝ MODEL GS 3246 

Charakteristické vlastnosti: 

- Prodloužení pracovního koše o téměř metr 

- Možnost současné práce několika pracovníků 

- Duální pohon a řízení předních kol 

- Ovládací pult na plošině i na podvozku 

- Integrovaný diagnostický systém 

- Vícekotoučové brzdy pro plynulé zpomalení 

- Snímač sklonu se zvukovým alarmem 

- Ochrana Pot hole proti překlopení 

- Biologicky rozložitelný hydraulický olej 

- Pojíždění v plné pracovní výšce 

- Snadno přístupné akumulátory 

- Stoupavost až 30 % 

 

 

 

3.3.2 SLOUPOVÝ MODEL GR26J 

Charakteristické vlastnosti: 

- Nízká hmotnost a malé rozměry 

- Rameno rotující o 140° 

- Otočný sloupový mechanismus o 350° 

- Bezúdržbový hydraulický stožár 

- Pohon zadních kol, řízení předních kol 

- Snímač sklonu a přetížení plošiny 

- Pojíždění v plné pracovní výšce 

- Uchycovací body pro jeřáb 

- Nouzové zastavení na plošině i podvozku 

- Ruční spouštěcí ventil 

- Pohon střídavým motorem 

 

Obr. 11 GS 3246 [23] 

Obr. 12 GR26J [23] 
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Obr. 14 PB MB112-10EC [24] 

 

3.4 PB LIFTTECHNIK 

Německá společnost zaměřující se od roku 1986 výhradně na výrobu automatických pracovních 

plošin. Za dobu své existence neustále inovují a zkvalitňují své výrobky. V roce 2008 došlo na 

výstavbu testovacího centra pro partnery z celého světa, které umožnilo zdokonalovat produkty 

a vyměňovat si získané zkušenosti. PB je členem organizace IPAF (International Powered 

Access Federation), která podporuje bezpečné a efektivní využívání poháněných přístupových 

zařízení [24]. 

 

3.4.1 NŮŽKOVÝ MODEL PB ECO S100-8EC 

Charakteristické vlastnosti: 

- Poháněná a řídící přední kola 

- Malé rozměry a hmotnost 

- Možnost rozšíření pracovního koše o 0,9 m 

- Snímač přetížení a sklonu s bezpečnostním vypnutím 

- Ruční spouštěcí ventil 

- Ochrana Pot hole proti překlopení 

- Pojíždění v plné pracovní výšce 

- Stoupavost 25 % 

- Ochrana proti úplnému vybití akumulátoru 

- Proporcionální řízení pohonu a zdvihu 

 

 

3.4.2 SLOUPOVÝ MODEL PB MB112-10EC 

Charakteristické vlastnosti: 

- Kloubové rameno s dosahem až 3 m 

- Otočný zdvihací systém o 173° na každou stranu 

- Stoupavost 25% 

- Pojíždění v plné pracovní výšce 

- Malé rozměry a hmotnost 

- Pohon zadních kol, řízení předních kol 

- Interní i externí využití 

- Ochrana Pot hole proti překlopení 

- Tichý chod a žádné emise 

 

 

 

 

Obr. 13 PB EXO S100-8EC [24] 
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Obr. 15 SJIII 3226 [25] 

Obr. 16 SJ16 [25] 

 

3.5 SKYJACK 

Společnost se už od roku 1985 zaměřuje u svých výrobků hlavně na snadnou obsluhu a kvalitu. 

Velkou výhodou firmy je používaní společných komponentů zdvihacích plošin napříč modely. 

Také zjednodušený řídící systém minimalizuje potřeby oprav a údržby. Skyjack je tak 

v současné době proslulá svou spolehlivostí, a to také dokazuje ve 12 zemích po celém 

světě [25]. 

 

3.5.1 NŮŽKOVÝ MODEL SJIII 3226 

Charakteristické vlastnosti: 

- Jízda v plné pracovní výšce 

- Možnost prodloužení koše o 0,91 m 

- Stoupavost 30 % 

- Hydraulický pohon zadních kol, řízení předních kol 

- Dvojí stabilizační brzdy 

- Ochrana proti překlopení Pot Hole 

- Odolnost proti větru do 12,5 m/s 

- Systém barevného a číslovaného zapojení kabeláže 

- Biologicky odbouratelný olej 

- Snímač zatížení a sklonu 

- AGM baterie (250 Ah) 

- Zdroj napájení 24 V  

 

 

3.5.2 SLOUPOVÝ MODEL SJ16 

Charakteristické vlastnosti: 

- Jízda v plné pracovní výšce 

- Hydraulický pohon předních kol 

- Řízení předních kol 

- Dvojí stabilizační brzdy 

- Stoupavost 30 % 

- Ochrana proti překlopení Pot Hole 

- Řídící systém založený na relé 

- Systém barevného a číslovaného zapojení kabeláže 

- Biologicky odbouratelný hydraulický olej 

- Zdroj napájení 24 V  

- Odolnost proti větru do 12,5 m/s 
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 4 POROVNÁNÍ PRODUKTŮ 
V předchozí kapitole byla od předních světových výrobců vybrána pětice nůžkových a 

sloupových plošin.  Hlavním kritériem pro výběr plošin k porovnávání je výška zdvihu cca 

10 m. Jedná se o běžně používané typy s velmi podobnou výbavou a vlastnostmi. Tyto plošiny 

byly následně porovnány a zhodnoceny. Mezi nejdůležitější aspekty pro porovnání patří 

nosnost, pracovní výška, rozměry, pohybové a provozní vlastnosti atd. V přehledných 

tabulkách níže jsou tyto parametry zobrazeny a porovnány. 

 

4.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 

K vybrání vhodné plošiny jsou rozhodující následující parametry: pracovní výška, nosnost koše 

a hmotnost. Čtvrtou důležitou vlastností je pohon, avšak ten zde není uveden, neboť se ve všech 

případech jedná o elektrické plošiny. 

 

Tabulka 1 Základní parametry plošin2 

 

nůžkové plošiny sloupové plošiny 

 

Není příliš praktické porovnávat plošiny různých tříd a konstrukcí. Výrobci se však nesoustředí 

na některé typy plošin v tak velké míře a do porovnání se dostávají i plošiny s rozdílnými 

parametry, než mají ostatní. Sloupové typy GR26J a SJ16 svou výškou nedosahují ani 9 metrů, 

avšak ostatními parametry jsou srovnatelné. Firma Skyjack a poslední 2 zmíněné modely sází 

na svou nízkou hmotnost oproti pracovní výšce. Plošiny jsou zpravidla určené pro 1 pracovníka. 

Nosnost je uzpůsobená i pro více pracovníků, což je ale výrazně omezeno rozměry pracovního 

koše. Z tabulky 1 je patrné, že sloupové plošiny mají kvůli konstrukci nižší nosnost než 

nůžkové.  

 

           

Pracovní 

výška [m] 
10,14 10 11,75 10,10 9,75 7,9 10 11,20 9,75 6,58 

Nosnost 

koše [kg] 
450 200 320 200 318 227 230 200 250 227 

Hmotnost 

[kg] 
2330 2677 2744 2980 2364 2835 2180 2950 1876 966 
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 4.2 ROZMĚROVÉ VLASTNOSTI 

Při práci v různých prostředích velmi záleží na rozměrech pracovního koše a tomu 

odpovídajících velikosti celé plošiny. Činnosti mohou být vykonávány v otevřeném prostoru či 

v úzkých uličkách skladů, případně mohou přejíždět stísněnými místy. V takových případech 

je nutné znát proporce ve složeném stavu a pracovní plochu koše. 

 

Tabulka 2 Rozměrové parametry plošin2 

 

nůžkové plošiny sloupové plošiny 

 

Všechny uvedené plošiny se svou výškou ve složeném stavu pohybují v průměru okolo 2 metrů. 

Menší rozměry jsou žádoucí pro přesun nebo uskladnění stroje. 

Nůžkový mechanismus podpírá celý pracovní koš. Je tedy velmi výhodné využít plochu 

pracovního koše se stejnými rozměry jako rozměry podvozku. Mechanismus zdvihu je 

stabilnější a snese větší zatížení než sloupová konstrukce. Využívá se rozšíření koše, které 

umožní práci více pracovníkům nebo k překlenutí malé překážky.  

Z tabulky 2 je patrné že sloupové plošiny mají omezený prostor pracovního koše pouze pro 1 

osobu. Proto je konstrukce navržena ve většině případů jen pro nosnost 200 kg, což je na danou 

pracovní plochu dostačující. Řada těchto plošin má pracovní koš připevněn na kloubovém 

rameni rozšiřující vzdálenost od uchycení čímž se také prodlužuje vzdálenost těžiště od 

uchycení. Z pevnostního hlediska se konstrukce pro větší nosnosti nevyužívá. 

 

 

           

Výška ve 

složeném 

stavu [m] 

2,26 1,99 1,38 1,99 1,8 1,99 2,32 1,99 2,15 1,79 

Délka [m] 2,49 2,7 2,41 2,82 2,44 2,76 2,48 2,72 2,32 1,37 

Šířka [m] 1,2 1 1,22 0,99 1,16 1,14 0,81 1 0,81 0,77 

Plocha 

koše [m2] 
3,88 0,76 2,31 0,63 3,69 0,68 2,57 0,54 2,16 0,64 
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 4.3 JÍZDNÍ VLASTNOSTI 

Tyto typy strojů se uplatňují především ve vnitřních prostorách. Prostředí bývá často stísněné 

a omezené. Z důvodu usnadnění a zefektivnění pohybu je nutné soustředit vývoj i na tyto 

vlastnosti: poloměr otáčení, stoupavost a rychlost pojezdu. 

 

Tabulka 3 Pohybové parametry plošin2 

 

nůžkové plošiny sloupové plošiny 

 

Průměr otočení je prostor, který je třeba k obrácení stroje o 360° při plném vytočení řídících 

kol. Měří se kružnice, kterou opíše vnější karoserie, přičemž se u těchto strojů udává její 

poloměr. Moderní plošiny musí být maximálně obratné. Proto je zapotřebí otočení na co 

nejmenším prostoru. Výsledek je však ovlivněn mnoha faktory, jako např. rozvor nápravy, 

rozchod kol, geometrie a úhel natočení kol (pro porovnání: poloměry otočení automobilů se 

pohybují okolo 5 m) [26]. 

Pro technické účely se stoupání udává v procentech. Jde o úhel mezi vodorovnou rovinou a 

cestou. Např. údaj 25 % znamená, že na vzdálenosti 100 m, dojde k vystoupání 25 m. Hodnota 

pak odpovídá úhlu zhruba 14°. Z velké části probíhá manipulace na rovném podkladu, úhel je 

nutný překonat pouze k vyjetí rampy např. při přesunu [27]. 

Z hlediska bezpečnosti se plošiny v maximální výšce pohybují rychlostí od 0,5 do 1,1 m/s. Ve 

složeném stavu dosahuje plošina rychlosti chůze, dle hodnot v tabulce 3. 

           

Poloměr 

otáčení [m] 
2,5 1,88 3,18 1,99 2,29 2,30 2,10 1,65 2,74 1,4 

Stoupavost 

[%] 
23 25 25 25 25 25 25 25 30 30 

Rychlost ve 

vysunutém 

stavu 

[km/hod] 

0,8 0,6 0,5 0,75 0,8 0,65 0,8 0,5 1,1 0,8 

Rychlost ve 

složeném 

stavu 

[km/hod] 

2,9 5 4 5,5 3 4,5 4 4,5 3,9 4 
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 4.4 EKONOMICKÉ VLASTNOSTI 

K nejdůležitějším částem stroje se řadí hydraulický systém, akumulátory a pohon. Chod 

akumulátoru popisuje hlavně jeho výdrž. U hydraulického systému je k porovnání jeho objem. 

Funkčnost celého tohoto systému se poté odráží v jeho ceně. 

 

Tabulka 4 Ekonomické parametry plošin2 

 

nůžkové plošiny sloupové plošiny 

 

Posuzování elektrických plošin výrazně závisí na provozní době. Výdrž baterie je tak jeden 

z klíčových faktorů a udává se v ampérhodinách. Pomocí této jednotky se definuje celkový 

náboj, který je při plném nabití schopen akumulátor pojmout. Jedná se o náboj, který baterie 

dodá do obvodu při konstantním proudu 1 ampér za dobu 1 hodiny. Jedná se pouze o teoretickou 

hodnotu a nelze ji reálně dosáhnout. Záleží také na dodatečné výbavě, kvůli které se odebírá 

energie a dochází k předčasnému vybití baterie [28]. 

V současné době kvalitních olejů, není třeba provádět výraznou údržbu hydraulického systému. 

Pro srovnání jsou zde uvedeny objemy hydraulických systémů jednotlivých plošin (2 plošiny 

tyto informace neposkytují). Výměna a údržba oleje na základě doby využívání představuje 

velký podíl provozních nákladů. Ve většině případů však vydrží kvalitní oleje i přes svou 

životnost bez výrazné změny svých vlastností [29]. 

Všechny tyto skutečnosti jsou promítnuty v ceně stroje. Jsou ale ovlivněny spolehlivostí stroje, 

cenami náhradních dílů a provozními náklady. Tyto parametry však nejsou známi.  

                                                 
2 Uvedené hodnoty v tabulkách jsou čerpány z oficiálních stránek výrobců zdvihacích plošin 
3 Ceny jsou stanoveny pracovníky daných firem po emailovém dotázání a mohou se od skutečných lišit 

           

Výdrž 

akumulátoru 

[Ah] 

340 240 240 260 225 280 225 240 250 220 

Objem 

hydraulického 

systému [l] 

25 7 15 7,5 17 22 - - 15 5 

Cena [tis €]3 19 24,5 25,5 16 15 25 14,5 18 13 9 
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 4.5 GRAFICKÉ ZÁVISLOSTI 

Pro lepší porovnání strojů jsou zde uvedeny 3 poměry základních vlastností plošin a výdrže. 

 

Použité vztahy: 

Poměr nosnosti k vlastní hmotnosti = 
nosnost

vlastní hmotnost
 [-] (obr. 17) 

Poměr nosnosti k pracovní výšce = 
nosnost

pracovní výška
 [kg/m] (obr. 18) 

Poměr výdrže a vlastní hmotnosti = 
výdrž

vlastní hmotnost
 [Ah/kg] (obr. 19) 

Hodnoty jsou čerpány z tabulky 1 a 4.  

 

 

Obr. 17 Poměr nosnosti k vlastní hmotnosti 

Dle obr. 17 je zřejmé, že čím větší tento poměr vyšel tím je daná konstrukce účelnější. Tomuto 

poznání jasně dominují nůžkové plošiny. Do výběru je ovšem vybrána sloupová plošina SJ16 

s hmotností do 1 tuny a výškou bezmála 7 metrů, která neodpovídá údajům ostatních plošin. 

Obecně jsou nůžkové plošiny lehčí než sloupové, přičemž dosahují srovnatelných pracovních 

výšek. 
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Obr. 18 Poměr nosnosti k pracovní výšce 

Z poměru pracovní výšky a nosnosti vyplývá, že jednotlivé nůžkové plošiny jsou si podobné, 

stejně tak jako jednotlivé sloupové plošiny. Jako vítěz se ukázala plošina Compact 10 se svou 

extrémní nosností 450 kilogramů. 

 

Obr. 19 Poměr výdrže a vlastní hmotnosti 

Poslední poměr z obr. 19 ukazuje vyrovnané výsledky. Standardům se vymyká opět plošina 

Compact 10 s vyšší výdrží než u ostatních, a také zařízení SJ16, u kterého je podstatně nižší 

vlastní hmotnost. Faktem zůstává, že čím větší tento poměr je, tím je daná plošina efektivnější.  
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 4.6 POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ 

Na závěr je zde uvedeno porovnání pomocí tzv. metody váhového hodnocení. Ta je založena 

na stanovení jednotlivých kritérií (vlastností), kterým přiřadíme určitou důležitost. Při 

hodnocení obodujeme plošiny od 1 po 5. Součin bodů a důležitosti udává výsledek a určí 

plošinu s nejvyšším celkovým hodnocení. Důležitost je volena také od 1 do 5. Tabulky jsou 

rozděleny zvlášť na nůžkové a sloupové plošiny, avšak hodnoceny jsou souběžně. 

 

Tabulka 5 Váhové hodnocení vybraných nůžkových plošin 

Parametr Důležitost 
Compact 10 10RS GS-3246 

PB-ECO 

5100-8EC 
SJIII 3226 

Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota 

Pracovní 

výška 
5 4 20 5 25 4 20 4 20 4 20 

Nosnost 5 5 25 4 20 4 20 3 15 3 15 

Hmotnost 4 4 16 3 12 4 16 4 16 5 20 

Výška 

minimální 
3 3 9 5 15 4 12 3 9 3 9 

Délka 2 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 

Šířka 2 4 8 4 8 4 8 5 10 5 10 

Plocha 

koše 
3 5 15 4 12 5 15 4 12 4 12 

Poloměr 

otáčení 
3 4 12 3 9 4 12 4 12 4 12 

Rychlost 1 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

Výdrž 4 5 20 3 12 3 12 3 12 3 12 

Součet 41 136 39 125 39 126 38 118 38 121 

 

 

 

 

Všechny uvedené vlastnosti plošin byly ohodnoceny a z nůžkových plošin se jako nejlepší 

volba jeví Compact 10 společnosti Haulotte group. Výrobci mají však velmi podobný vývoj a 

jsou zde vidět pouze malé rozdíly.  
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 Tabulka 6 Váhové hodnocení vybraných sloupových plošin 

Parametr Důležitost 
STAR 10 Toucan 10E GR26J 

PB MB112-

10EC 
SJ16 

Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota Body Hodnota 

Pracovní 

výška 
5 4 20 4 20 3 15 5 25 3 15 

Nosnost 5 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 

Hmotnost 4 3 12 3 12 3 12 3 12 5 20 

Výška 

minimální 
3 4 12 4 12 4 12 4 12 4 12 

Délka 2 3 6 3 6 3 6 3 6 5 10 

Šířka 2 4 8 5 10 4 8 4 8 5 10 

Plocha 

koše 
3 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 

Poloměr 

otáčení 
3 5 15 5 15 4 12 5 15 5 15 

Rychlost 1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Výdrž 4 3 12 3 12 4 16 3 12 3 12 

Součet 37 114 38 116 35 109 37 118 40 122 

 

Po zhodnocení sloupových plošin je zřejmé, že oba typy mají své výhody i nevýhody. Přesto 

dosahují srovnatelných výsledků. Jelikož důležitost zvolených parametrů byla vybrána dle 

vlastního uvážení, může být výsledek zkreslený. Nicméně v hodnocení dosahují lepších 

výsledků plošiny s nůžkovým mechanismem, především díky své velké nosnosti.    

Další vývojová tendence plošin se bude odvíjet od automobilového průmyslu.  Zde se totiž 

soustředí největší zájem rozvoje. V současné době se klade důraz na snížení provozních nákladů 

a na ekologický dopad na životní prostředí. To přináší prostor pro ekologičtější hybridní 

pohony. Zde je důležitým parametrem pořizovací cena. Jedná se o drahou záležitost a ve většině 

případů se volí dostupnější a levnější varianty. Alternativní druhy pohonů jsou pro tuto kategorii 

strojů nepraktické a v příštích letech tak nebudou uplatněny. Možnost zlepšení představují také 

bezpečnostní prvky a konstrukční komponenty, které se neustále zdokonalují. 
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ZÁVĚR 

 ZÁVĚR 
Tato bakalářská práce popisuje základní samopojízdné pracovní plošiny. Zaměřuje se speciálně 

na nůžkové a sloupové typy. U vybraných modelů jsou k dispozici jejich technické parametry 

a jsou mezi sebou vzájemně porovnány.  

Většina výrobců těchto plošin si uvědomuje dnešní požadavky na velmi praktické a snadno 

ovladatelné pracovní plošiny. Navíc by měli vynikat velkou nosností s odpovídajícími 

pracovními rozměry. Velmi důležitá je cena, za kterou je zákazník ochotný stroj koupit. Na trh 

se tak dostávají produkty s různě vyváženými vlastnostmi, doplněné výbavou a bezpečnostními 

prvky pro snadnější práci. Plošiny jsou celkově přísně hlídány z hlediska bezpečnosti a 

ekologie. V průběhu dalších let se očekává stálé zlepšování dosavadních poznatků. 

Dle mnou navržené metody hodnocení lze vyvodit, že nejlépe obstála firma Haulotte group. 

Vítězný produkt Compact 10 vyniká hlavně svou nadstandartní nosností a výdrží akumulátoru. 

Další zmíněné stroje si vedly velmi podobně. S nepatrnou ztrátou by se v závěru žebříčku 

umístila společnosti PB Lifttechnik.
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 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AGM  Absorbet glass mat, charakteristická konstrukce baterií 

MEWP  Mobile Elevating Work Platforms, samopojízdné pracovní plošiny 

SWL  Safe Working Load, bezpečnostní limit 

 


