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MOTÚČKO®
Více než elektricky poháněné kolečko!

Táta se už nedře! 
Má Motúčko!
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Jsem táta Motúčka  
a osobně vám ručím,  

že s ním budete  
velmi spokojeni.  

 
Kvido Štěpánek 

Isolit-Bravo, spol. s r. o.  
e-mail: stepanek@isolit-bravo.cz 

mobil: 602 453 157

Naloženo 300 kg.

Motúčko pomáhá ve Španělsku s vývozem 85 kg 
materiálu do 400 m dlouhé a strmé stráně. 
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  PŘÍLEŽITOST 
Po dlouhá desetiletí vývoje všeho možného, motorizování a modernizování různých domácích přístrojů a po-
mocníků, zůstává jeden bez změn. Je to klasické kolečko neboli tůčko. Nikdy se nikomu prakticky použitelně 
nepodařilo dát tomuto pomocníkovi pohon, který by uvezl náklad do kopce bez použití lidské síly! Toho si 
všiml pan Kvido Štěpánek z kopců na Suchém vrchu (1.000 m  n. m. ) 

 
  NÁPAD 

Začal o věci přemýšlet a napadlo ho řešení. Když zvětší průměr osy kola tak, aby byla dutá - čili větší 
trubka - bude do ní moci vložit elektromotor, který obklopí planetovou převodovkou, a přenese tak  krouticí 
moment na kolo. Nápad byl na světě! 

 
  INVENCE 

To bylo to nejdůležitější! Dále následovalo vše vypočítat, navrhnout řešení, zkonstruovat převodovku, nastavit 
řádné otáčky, domyslet vše ostatní, nadchnout se pro tento vynález a nebýt na věc sám. 

 
  ZÁZEMÍ 

A to Štěpánek nikdy nebyl! Měl přece celou fabriku, i když vyráběla něco docela jiného. Nevadí! Rozeběhla 
se asi půlroční práce návrhů a testování. Když to nedokážeme vypočítat, tak to vyzkoušíme!   

 
  VIZE 

Štěpánek měl od samého začátku jasnou vizi. Vyvinout Motúčko, kompletně ho celé vyrábět ve své fabrice 
a prodávat lidem napřímo bez zbytečných mezičlánků, které by ho jen prodražovaly. A hlavně sám s ním 
pracovat a mít vše vyzkoušené!! Když ne denně, tak aspoň ob den! Od samého začátku byl přesvědčen, že to 
dokáže! 

 
  VÝVOJ 

Vývoj Motúčka trvá v podstatě nepřetržitě 11 let. Hned, co se nám podařilo postavit první prototyp, začali 
jsme vymýšlet nová zlepšení a nové varianty, které budou ještě lepšími pomocníky. Dnes jich nabízíme  
nepřeberné množství a chystáme další… 

 
  PATENT 

Motúčko má ochrannou známku. Jsme prostě hrdí na to, že je naše, že je to český výrobek! Mezitím se  
už našli napodobitelé – ale – ono to není tak snadné! Nejde jim to. Určitě by to také dokázali, ale ke své 
škodě nevěří a neřídí se základním receptem, který dáváme veřejně k dispozici: Musíte jít sveřepě za ma-
ximální kvalitou! Musíte konstruovat a vyrábět tak, že naplníte základní motto, že… 

Motúčko bude předmětem dědictví z otce na syna a z dědy na vnuka!  

Musíte si moc a doopravdy vážit svých zákazníků!  
Jen tak uspějete, protože tahle vize má jednak obrovskou budoucnost a jednak Motúčko dostává od soukrom-
níků tak zabrat, že jedině s takovouto genetickou výbavou obstojí! 
 
 

  VÝROBA 
Motúčko vyrábíme od prvního do posledního šroubku u nás ve fabrice v Jablonném nad Orlicí. Cca 90 % dílců, 
ze kterých se Motúčko skládá, zhotovujeme v naší výrobě. Přijeďte se podívat do našeho Šourúmu. Jste  
srdečně zváni a vítáni, a to kdykoli! 

 
  ŠOURÚM 

Pracovní zasedačka pro naše vynálezce a vývojáře o rozloze 500 m2 s kompletní prezentací celé motúčkové 
řady a s možností vyzkoušení úplně všeho. Nechybí zde ani stromy z lesa či pařezy a opičí dráha. A pak je 
tu skutečný terén kolem fabriky. Kopce, že je po dvou nevylezete, les, klády, pařezy, potok, řeka…Paráda! 

 
  ZKOUŠKY 

Každý díl, ze kterého se Motúčko vyrábí, tvrdě testujeme v naší náročné zkušebně a v terénu.  Na rozdíl od 
jiných firem, které do svých výrobků montují kurvítka, my zavádíme lepšítka. Motúčko testujeme při plné 
zátěži tisíce kilometrů tak, aby najelo několikanásobně více, než je ve skutečnosti vůbec možné. Zajistíme 
tak celoživotní provoz.         

 
  KVALITA 

Motúčko má prvorepublikovou kvalitu. Naší vizí je, aby se dědilo z otce na syna a ze syna na vnuka. A aby se 
to lépe pamatovalo, vystřihli jsme paradoxon: Z otce na syna a z dědy na vnuka! 

 
  CENA 

Cenu Motúčka jsme přizpůsobili českým venkovským poměrům. Je stejná jako podprůměrný důchod.  
Za dřinu, kterou odvede za člověka, se to určitě vyplatí! 

 
  ZÁKAZNÍK 

Motúčko má přesně tolik spokojených zákazníků, kolik se jich vyrobilo a prodalo. Zní to neuvěřitelně,  
ale Motúčko je takový dříč a pomocník, že si všichni nemohou vynachválit. 

 
  MOTÚČKO TÝM 

Počet spokojených zákazníků Motúčka je stejný jako jeho výrobní a prodejní číslo. Neevidujeme ani jednu 
výkonovou reklamaci – tedy, že by si někdo stěžoval, že koupí Motúčka prohloupil. 
 
TÁTA MOTÚČKA 
Tak maličko vynálezce, tak trochu filantrop a hlavně dělník  
a voják života a až nebezpečný dobrák a trochu podnikatel.   
P.S.  
Jo, a táta Motúčka má číslo 602 453 157 a e-mail: stepanek@isolit-bravo.cz  
Tak mu pokoj nedejte!  
Sám často říká, že nejhorší doba bude, až už od něj nikdo nebude nic chtít… 

Sepsal: personalista Milan Žemlička  
 

MOTÚČKO® JE DŘÍČ!  
ANEB OD NÁPADU K TISÍCŮM SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ...
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POPIS

- Pneumatika o šířce 10 nebo 16 cm  
s 20 mm hlubokým šípovým vzorem 
- má vynikající záběr.  
Může být doplněna řetězem nebo hroty.

- „Nezničitelný“ či „Věčný“ jsou přívlastky, 
kterými elektroodborníci označují srdce 
Motúčka – sériový stejnosměrný 12 V 
motor ve verzích 250,300 a 400 W, při-
čemž každá následující verze má o 50% 
vyšší kroutící moment, než ta předchozí.

- Energii poskytuje trakční baterie 
PANASONIC AGM 12 V / 22 Ah  
s elektrolytem ve skleněné rohoži. 
Pracuje v jakékoliv poloze.  
Je to nejlepší možný akumulátor 
vyvinutý pro pohon elektrických 
vozidel. 

- Z kopce Motúčko může brzdit  
motorem a rekuperovat - ukládat 
elektřinu do baterie. K případné 
jízdě bez motoru slouží přepínatelná 
volnoběžka.

Ovládání pojezdu přímo v rukojeti.  
Na přání elektrická brzda  
/ plynulá regulace rychlosti Vpřed i Vzad.

Korby jsou snadno vyměnitelné a jsou to: 100 l pozinkovaná korba z plechu 
tloušťky alternativně buď 0,8, nebo 1 mm nebo 80 l, 120 nebo 200 l plastová 
korba; trakařová nástavba. Plastová korba je i tvrdou prací nerozbitná.

- Pojistka  
- ochrana proti  
neoprávněnému 
užití.

MOTÚČKO®

Více než elektrické kolečko!

 
Všechny 
korby,  
co 

existují 

Pneumatika  
traktor, 

šíře 10 cm  
nebo 16 cm 

Motor SS 
sériový  
250 W 

dvoupólový 

Motor SS 
sériový  
300 W  

čtyřpólový 

Motor SS 
Sériový  
400 W  

čtyřpólový 

Zadní náprava Triglav s koly  
32 cm nebo 40 cm  

s rozchodem 77 nebo 98 cm 

Elektrická 
brzda s pevně 
nastaveným 
účinkem 

Elektrická 
brzda s plynule 
ovladatelným 

účinkem 

Plynulá 
zpátečka 

Plynulá 
regulace 
rychlosti  

Vpřed i Vzad 

Nářadí přední 
(připojuje se přes 
Univerzální držák 

nářadí) 

Nářadí zadní 
(připojuje se 
přes Triglav) 

Skládací 
rám 

Motúčko Klasik / Soft    ⚫   Ø 32 ‐ 77       
Motúčko Power   16 cm  ⚫  Ø 32 ‐ 77 ⚫       
Motúčko Extra Power   16 cm  ⚫  Ø 32 ‐ 77  ⚫ ⚫ ⚫    
Mokař velký   16 cm  ⚫  Ø 32 ‐ 98 ⚫       
Motúčko CITY CLEAN   16 cm  ⚫  Ø 32 ‐ 77        
Motúčko JUMBO  550 l 16 cm  ⚫  Ø 40 ‐ 98 ⚫       

Motúčko JUMBO DOUBLE  550 l 2x 16 cm  
+ 2x 10 cm  2x ⚫  Ø 40 ‐ 98  ⚫ ⚫ ⚫    

Motúčko ŽIVÁ KLÁDA   4x 10 cm  2x ⚫    ⚫ ⚫ ⚫    
Motúčko TAHAČ   16 cm  ⚫  Ø 32 ‐ 98  ⚫ ⚫ ⚫    
Motúčko KOŇAČKA   2x 16 cm   ⚫  Ø 40 ‐ 98  ⚫ ⚫ ⚫    
Motúčko HERKULES   16 cm   ⚫ Ø 32 ‐ 77  ⚫ ⚫ ⚫    

ZÁKLADNÍ  
VYBAVENÍ  

MODELŮ
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- Maximální stoupání 350,  
nejvyšší svislá překážka cca 20 cm. 
Rychlost pojezdu je u jednorychlostních Mot-
úček 3,2 - 4,5 km/h podle hmotností nákladu 
a strmosti kopce. U Motúček s plynulou regu-
lací je rychlost pak 0 - 4,5 km/h.



MOTÚČKO®  
KLASIK
Základní model motorového kolečka  
se 100 l pozinkovanou korbou  
 
Alternativně:  
s 80, 120, 200 l plastovou korbou  
nebo mokařovou nástavbou 
Všechny korby a nástavby jsou vzájemně výměnné.  
Výměna trvá 3-4 minuty.

Technický popis:  
Maximální nosnost: 150 kg 
Jmenovitý výkon motoru/napětí: 250 W/ 12 V 
Rekuperace: motor z kopce může brzdit a navracet energii do baterie 
Baterie: PANASONIC AGM olověná 12 V / 22 Ah (450 nabíjecích cyklů)  
Výdrž na jedno nabití: 5-6 hodin v nepřetržitém provozu 
Maximální svislá překážka: cca 20 cm 
Maximální stoupání: 70 % 
Rychlost pojezdu: pevně nastavená, automaticky se přizpůsobuje podle zátěže mezi 3,0 - 4,2 km/h 
Hmotnost: 28 kg 
Samostatná elektrická brzda: NE, zpátečka: NE, plynulé ovládání rychlosti Vpřed/Vzad: NE 
Rekuperace: ANO, brzdění motorem: ANO, parkovací brzda: NE 
Vše ale možné na přání... 
  
Rozměry: 
Rozměry rámu: délka 170 cm, vnější rozměr mezi rukojeťmi 58 cm  
Rozměry korby: v závislosti na volbě korby, korba je odnímatelná a lehce vyměnitelná 
Pneumatika: 20 mm hluboký šípový vzor, průměr 40 cm, šířka 10 cm, s duší
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Pavel kompletuje převodovky do Motúčka.



Pneumatika 
Šířka 16 cm s hlubokým  
šípovým vzorem má vynika-
jící záběr

Motúčko POWER je vybaveno 100 l pozinkovanou korbou o tloušťce 1 mm  
a motorem o výkonu 300 W (tento motor je čtyřpólový a má zhruba o 50 % 
větší krouticí moment než motor 250 W Motúčka Klasik.

Motúčko ExtraPower je co do vybavení současně nejvyšší vývojovou řadou klasických jedno či tříko-
lových Motúček. Velmi robustně dimenzovaná výkonová elektronika umožňuje plynulou regulaci (páč-
kou na pravé rukojeti) rychlosti pojezdu VPŘED i VZAD a také plynulé brzdění elektrickou brzdou. 5

 
Technický popis: 
 
Maximální nosnost: 180 kg 
Jmenovitý výkon motoru/napětí: 300 W/ 12 V, 
s kroutícím momentem o 50% vyšším  
než u typu Klasik 
Rekuperace: motor z kopce může brzdit  
a navracet energii do baterie 
 
Ostatní parametry shodné s Motúčkem Klasik  
 
Samostatná elektrická brzda: ANO, zpátečka: NE,  
plynulé ovládání rychlosti Vpřed/Vzad: NE 
Rekuperace: ANO, brzdění motorem: ANO,  
parkovací brzda: NE 
Vše ale možné na přání...

MOTÚČKO® POWER

MOTÚČKO®  
EXTRA POWER
Technický popis: 
 
Je vybaveno motorem o výkonu 300 W/ 12 V  
100 l pozinkovaná korba o tloušťce 1 mm 
Plynulá regulace rychlosti Vpřed i Vzad  
a širokou pneumatikou 16 cm  
Maximální nosnost: 180 kg 
 
Samostatná elektrická brzda: ANO, zpátečka: ANO,  
plynulé ovládání rychlosti Vpřed/Vzad: ANO 
Rekuperace: ANO, brzdění motorem: ANO,  
parkovací brzda: NE 
 
Ostatní parametry shodné s Motúčkem Power

Marek pracuje na věnci převodovky.
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MOTÚČKO® SOFT 

Tak vypadá Motúčko Soft s 80 l korbou. Je určeno převážně pro ženy. Kromě korby, která 
je 80 litrová - plastová, je vše ostatní shodné s Motúčkem Klasik.

MOTÚČKO®(MOKAŘ MALÝ) = MOTÚČKO S TRAKAŘOVOU KORBOU 

Kromě korby, která je trakařová, jsou všechny parametry shodné s Motúčkem Klasik. 
Rozměry korby: šíře 62 cm, délka 112 cm, váha 9 kg

MOTÚČKO®  
HERKULES
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Technický popis: 
 
Maximální nosnost: 180 kg 
Jmenovitý výkon motoru: 400 W, 12 V 
Baterie: Olověná PANASONIC, typ AGM  
(kyselina ve skleněné rohoži); 12 V/ 22 Ah,  
 
Korba a rám shodné s Motúčkem Power 
 
Nástavba / Korba: odnímatelná 
Pneumatika: šípový vzor,  
duše, šíře 16 cm 
Hmotnost: 34 kg

Jedná se o nejsilnější model Mot-
účka. Model je vybaven motorem  
o jmenovitém výkonu 400 W, 100 l 
pozinkovanou korbou o tloušťce  
1 mm, širokou pneumatiko, samo-
zřejmě plynulou regulací a zpáteč-
kou. Jakožto nejsilnější model si 
poradí s každým terénem... Marta kompletuje ovladače pohonu, díky přípravku 15 najednou.



 
Tříkolové, poháněné přední kolo 
Maximální nosnost: 200 kg 
Výkon motoru/napětí: 300 W/ 12 V;  140 Nm 
Rekuperace: motor z kopce může brzdit a navracet energii do baterie 
Energetické parametry stejné jako Motúčko Power  
Samostatná brzda: ANO, zpátečka: NE,  
Plynulé ovládání rychlosti Vpřed/Vzad: NE      
Rekuperace: ANO, brzdění motorem: ANO, parkovací brzda: ANO 
Vše ale možné na přání... 
Hmotnost: 36 kg  
Rozměry: 
Rozměry venkovní: délka: 225 cm, šířka 92 cm, výška 88 cm, světlost: 19 cm  
Rozměry korby: délka 167 cm, šířka 89 cm, výška 88 cm       
Objem korby: 550 litrů 
Pneumatiky: přední 20 mm hluboký šípový vzor, průměr 40 cm,  
šířka 16 cm, s duší; zadní mají průměr 40 cm, šířku 10 cm, s duší

MOTÚČKO® JUMBO 

Velký ložný prostor korby 550 l umožňuje převážet objemné náklady, jako je 
seno, sláma, zeleň, krmná směs, biologický odpad, hnůj nebo kompost. Přepravní 
vozík je vhodný i do členitého terénu. Korbu lze jednoduše sundat a vznikne tra-
kařová nástavba.

MOTÚČKO® JUMBO DOUBLE
Čtyřkolové. poháněná přední kola  
Maximální nosnost: 400 kg v terénu a 500 kg na cestě 
Výkon motorů: 2 x 300 W / 12 V 
Baterie: 2x PANASONIC AGM olověná 12 V / 22 Ah (450 nabíjecích 
cyklů), výdrž na jedno nabití: 5-6 hodin v náročném provozu 
Hmotnost: 44 kg 
 
Rozměry: 
Rozměry: světlost 19 cm 
Korba: lehce odnímatelná, plastová, objem 550 l 
Pneumatiky: přední 20 mm hluboký šípový vzor, průměr 40 cm, šířka 
16 cm, s duší; zadní mají průměr 40 cm, šířku 10 cm, s duší 
 
Samostatná elektrická brzda: ANO, zpátečka: ANO, plynulé ovládání 
rychlosti Vpřed/Vzad: ANO 
Rekuperace: ANO, brzdění motorem: ANO, parkovací brzda: ANO

Jumbo Double (pohon 
2x4) je zatím abso-
lutně a nejlépe vyba-
vený typ Motúčka s 
nosností 400 - 500 kg.

Mechanizace od Motúčka odvozená

7Finální montáž Motúčka Klasik v podání Lukáše.



 
Tříkolové, poháněné přední kolo 
Maximální nosnost: 200 kg   
Výkon motoru/napětí: 300 W/ 12 V 
Při jízdě z kopce může brzdit motorem a rekuperovat = vracet elektřinu zpět do baterie        
Energetické parametry stejné jako Motúčko Power  
Pneumatiky: přední 20 mm hluboký šípový vzor, průměr 40 cm, šířka 16 cm, s duší;  
zadní mají průměr 40 cm, šířku 10 cm, s duší  
Hmotnost: 30 až 32 kg 
Samostatná brzda: NE, zpátečka: NE, plynulé ovládání rychlosti Vpřed/Vzad: NE 
Rekuperace: ANO, brzdění motorem: ANO, parkovací brzda: ANO 
Vše ale možné na přání... 
 
Provedení dlouhé: rozměry ložného prostoru: 65 x 82 cm (šířka x délka) 
Vnější rozměry: 66 x 195 x 94 cm (šířka x délka x výška), světlá výška: 19 cm  
Provedení krátké: rozměry ložného prostoru: 65 x 65 cm (šířka x délka) 
Vnější rozměry: 66 x 175 x 94 cm (šířka x délka x výška), světlá výška: 19 cm 

MOTÚČKO® CITY CLEAN
Velká ložná plocha umožňuje převážet náklad 
v přepravkách, sudech či bedýnkách.  
Přepravní vozík je vhodný i do členitého  
a promáčeného terénu. 

MOTÚČKO® CITY CLEAN DVOUPATROVÉ

Výkon motoru: 300 W, 12 V 
Energetické parametry stejné jako Motúčko Power 
Rychlost: Jednorychlostní,  3,2-4,5 km/h podle nákladu a strmosti kopce 
Rozměry úložného prostoru spodní část: 65 x 90 cm (šířka x délka) 
Rozměry úložného prostoru vrchní část: 65x 160 (šířka x délka) 
Venkovní rozměry celého zařízení: 66 x 220 x 94 cm (šířka x délka x výška) 
Rozhod přídavných kol: 78 cm (vnější míra), průměr přídavných kol: 32 cm 
Šířka pneumatiky: 16 cm 
Maximální nosnost: 200 kg, světlost: 11 cm 
Hmotnost: 42 kg, držák na nářadí: Ano 
 
Samostatná brzda: NE, zpátečka: NE,  
plynulé ovládání rychlosti Vpřed/Vzad: NE 
Rekuperace: ANO, brzdění motorem: ANO, parkovací brzda: ANO 
Vše ale možné na přání...

Přepravní plošinka City Clean dvoupatrová je delší verze vozíku City Clean, je taktéž tříkolová 
a má klasický pohon z Motúčka s širokým kolem (16 cm). Na plošinku je možné naložit náklad, 
který se do klasické korby Motúčka nevejde. Je vhodný i do členitého terénu a snadno vyjede 
prudký kopec. Ovladač pojezdu je umístěn na držadle 
rukojeti stejně jako u Motúčka. 

Mechanizace od Motúčka odvozená
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NOVINKA

Eliška se stará o důkladnou výstupní kontrolu všech Motúček.



RUKA - TUNA
 

Trojnožka s nastavitel-
nou délkou pro zvedání 
břemen do jedné tuny. 
 
 
Rozměry: 
Maximální výška háku 
nad zemí bez nástavců je 
cca 1350 mm, s nástavci  
1 780 mm, minimální není 
omezena. Strana trojúhel-
níku vytvořeného nohami 
bez nástavců je cca 1880 
mm, s nástavci 2325 mm. 
Pracovní zdvih Ruky-
Tuny je 1500 mm.

TAHAČ PŘÍVĚSŮ 

 
Maximální hmotnost  
na kouli: 200 kg 
Energetické parametry stejné 
jako Motúčko Power  
Bezpečnostní břišní tlačítko 
STOP s půlvteřinovou reverzací 
 
Samostatná elektrická brzda: 
ANO, zpátečka: ANO,  
plynulé ovládání rychlosti 
Vpřed/Vzad: ANO 
Hmotnost: 25 kg 
 
Rozměry:

 
Šíře: 70 cm, výška: 103 cm 
 

Slouží ke krátkému převozu přívěsů, 
a to zejména v místech, kde je malý 
prostor pro manipulaci s autem.

MOTÚČKO® SESTRA
 

Naše novinka Motúčko Sestra 
najde uplatnění převážně ve zdra-
votnických zařízeních, kde vý-
znamně ulehčí práci... 

 
Tento model je poháněcí, krokovým 
motorem rejdovatelné a bezdrátovým 
All-In-One Joystickem ovládané 
tažné kolo, které se jednoduchým 
elektromechanickým způsobem upne 
na nemocniční postel. Hnací kolo s 
elektro-motorem zajistí pohodlnou 
manipulaci s lůžkem ve vnitřních 
prostorách a v případě potřeby i 
venku. 

MOTÚČKO® MOKAŘ VELKÝ 

Maximální nosnost: 180 kg 
Energetické parametry stejné jako Motúčko Power   
Samostatná elektrická brzda: ANO, zpátečka: NE, plynulé ovládání rychlosti Vpřed/Vzad: NE 
Rekuperace: ANO, brzdění motorem: ANO, parkovací brzda: NE 
Hmotnost: 33 kg                 Speciál = korba není vyměnitelná 
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Mechanizace od Motúčka odvozená

Model motorového kolečka s větší ložnou plochou. Širší roz-
teč opěrných noh zajišťuje lepší stabilitu. Delší držadla 
sníží sílu potřebnou ke zdvižení a držení asi o 15 %. Kratší 
stojiny zvyšují průjezdnost lesem.

Náš vývojář Pavel při praktické zkoušce. Má naloženo v železe 350 kg.



MOTÚČKO® ŽIVÁ KLÁDA 
Pohon 2 x 4 (= hlavní vozík má dvě samostatně poháněná 
kola 2 x 300 W, čtyřpólový motor) s plynulou regulací po-
hybu Vpřed/Vzad a elektrickou brzdou. Hlavní vozík má ply-
nule natáčecí nápravu. Pomocný vozík je podle směru pohybu 
tažený nebo tlačený a jeho nápravu lze plynule (v takovém 
případě obsluhují Motúčko dva lidé) nebo v pevném odstupňo-
vání (když Motúčkem pracuje jeden člověk) natáčet. Tento 
způsob zajišťuje, že se s kládou propletete i hustým lesem. 
Jako součást Motúčka Živá doporučujeme Zdvihací soupravu 
Ruka-Čtyři centy, která se skládá z lehkého skládacího sto-
jánku a lehkého navijáku o síle 11.000 N. Naviják lze samo-
statně využít k dalším účelům. Pro vlastní transport se 
kláda ke každému nezávislému vozíku přitáhne kurtou s 
rychloupínací závěrem. Motúčkem Živá kláda lze dopravovat 
klády libovolné délky, průměru do 65 cm a do celkové hmot-
nosti 800 kg.

Motúčkem Živá kláda lze dopravovat klády libovolné délky,  
průměru do 65 cm a do celkové hmotnosti 800 kg.

        10

ZDVIHACÍ SOUPRAVU RUKA-ČTYŘI CENTY 
Skládá se z lehkého skládacího stojánku a lehkého navijáku o síle 11.000 N. Naviják lze sa-
mostatně využít k dalším účelům. Maximální nosnost je 400 kg

Táta předvádí práci  
s Motúčkem Živá kláda
Táta předvádí práci  
s Motúčkem Živá kláda
Táta předvádí práci  
s Motúčkem Živá kláda
Táta předvádí práci  
s Motúčkem Živá kláda
Táta předvádí práci  
s Motúčkem Živá kláda
Táta předvádí práci  
s Motúčkem Živá kláda
Táta předvádí práci  
s Motúčkem Živá kláda

NOVINKA

Táta Motúčka na Dni Motúčka převáží 
kládu o váze 400 kg a délce 5 m.

Pánové sami nevěří, jak 
snadno dokáží vyvézt z lesa 
kládu o váze téměř půl tuny! 

Praktických zkoušek v terénu se účastní 
celý Motúčko tým. Nyní při nakládání 
klády o váze 350 kg a délce 4,5 m. 

Strejda Motúčka Milan předvádí zákazníkům výjezd po testovací rampě! 



“Motúčko je náš nápad, užitný vzor, vývoj i výroba. Prošlo a permanentně 
prochází nejtvrdšími zkouškami. Vyrábíme ho s obrovským důrazem na 
kvalitu. Na více než 30.000 ks prodaných Motúček nemáme ani jedinou 
výkonovou reklamaci - tedy, že by si někdo stěžoval, že se napálil.”

Naše heslo kvality zní:  
Motúčko bude předmětem dědictví z otce na syna a z dědy na vnuka!

5.000 km při zátěží 50 kg  
a převýšení 10 cm/otáčku  

- zkušební stroj mlátí, tluče  
a zatěžuje daleko více než 

kterýkoliv uživatel

Z áběry  z e  zkušebny  a  použ i t í  v  p rax i ...
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100 kg betonových tašek



PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ 

ISO KOULE

UNI DRŽÁK

VÁLEC
DRŽÁK  

NA POPELNICE

NAVIJÁK 
15 m a 30 mNASTAVITELNÝ 

SNĚHOVÝ PLUH 
ŠÍPO-PŘÍMÝ

VIDLE  
HERKULES

 
 

PLEČKA 
KOPAČKA

KARTÁČ
PŘEDNÍ  

VERTIKUTÁTOR

VERTIKUTÁTORNářadí vpředu nesené...

Poháněné nářadí 
...vpředu  

nesené

Nářadí  
vzadu  

vezené...

TRIGLAV 
BANTAM, 

průměr 32 cm, 
šířka 9 cm

VYMĚNITELNÉ  
KORBY

Podle typu či přání diskrétní nebo plynulá elektrická brzda / plynulá regulace pojezdové rychlosti VPŘED i VZAD,  
žárově zinkovaný rám a mnoho dalších užitečných doplňků...

HRÁBĚ 
POHRABAČKY

Všechny korby jsou vzájemně vyměnitelné...

MOKAŘOVÁ NÁSTAVBA

POZINK 100 L
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PLAST 80, 120, 200 L

MOTÚČKO®

Více než elektrické kolečko!
NASTAVITELNÁ 

RADLIČKA  
NA BRÁZDY 

PŘÍMÝ TROJSTRANNĚ  
NASTAVITELNÝ PLUH
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VERTIKUTÁTOR ZADNÍ 

Otáčení vertikutátoru je odvozeno od pojezdu Mot-
účka. Propichuje drn do volně stavitelné hloubky  
0 až 2,5 cm.

HRÁBĚ,  

se kterými je práce asi 6x rychlejší než s ručními 
železnými. Hrábě jsou vybaveny stěračem se šlap-
kou pro rychlé a pohodlné hrabání a třemi stupni 
přítlačné hrabací síly. Šíře: 90 cm

PLUH NA BRÁZDY 

Radlička na brázdy je určená pro vyorání brázd zejména na za-
hrádce a tam, kde je kyprá půda, která se pravidelně obhospodařuje. 
Radlička také poslouží k oborávání brambor. Při práci s radličkou je 
třeba Motúčko zatížit 30 – 50 kg, aby kolo neprokluzovalo.

VIDLE - HERKULES 

Herkules slouží k přepravě těžkých břemen. Při ukládání je 
spuštěn k zemi, břemeno zdviháme pákou rukojeti, což naši sílu 
znásobí asi třikrát. Během jízdy je Herkules nakloněn dozadu = 
břemeno nepadá. 
Rozměry: délka vidlice: 50 cm, šířka: 58 cm,  
maximální nosnost: 80 kg

ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ 
ISO Koule pro připojení vozíku
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PLUH NA SNÍH TŘÍSTRANNÝ 

Vypluží 20 cm sněhu. Je dobré jej nakombinovat s řetězem. 
Rozměry: šířka 65 cm, výška 30 cm

NAVIJÁK 

Lze si vybrat dle potřeby 
délku lana 15 m, 30 m, mate-
riál: ocelové lanko, průměr 
lana: 3 mm,  
tažná síla: 150 kg

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Uni držák slouží pro připojení veškerého předního nářadí. Připo-
jení je snadné v řádu několika málo vteřin. Uni držák může na 
Motúčku zůstat trvale.

Gumový puk pro snadné vyklápění
Aretační západka předního nářadí

Západka pracovní polohy držáku

Upínací úhelníky  
pro montáž na Motúčko

Disk navijáku

Brzda 
lanka

Ocelové lanko
Lanové maticové 
svorky

Karabina

Upínací otvor  
do uni držáku

Nastavení 
výšky radlice

Nastavení šířky  
radlice a doraz  
hloubky

ISO koule
Otvory pro upevnění  
na uni držák

Boční plazyGumová lamela radlice
Svařenec pluhu

Aretační otvor pozice pluhu

Upínací otvor do uni držáku

Upínací rám
Stabilizační pružiny

Rám s hvězdicemi

Fixační šroub upínacího rámu

Regulační šroub  
hloubky  
vertikutace 0-25 mm

Rám se stěračem
Regulační šroub výšky

Regulační páka hloubky

Fixační šroub  
upínacího rámu

Upínací  
rám

Pouzdro zvedací 
pružiny

Šlapka  
stěrače
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Upínací jäkl s otvory pro uni držák

Svařenec rámu
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MOKAŘOVÁ NÁSTAVBA 
Trakařová korba je univerzálně výměnná za kteroukoli 
jinou korbu. Výměna trvá asi 3 až 4 minuty.

PLASTOVÉ KORBY 80 l, 120 l a 200 l 
Korby jsou vyztuženy skelnými vlákny a zajišťují tak 
vysokou odolnost vůči hrubému zacházení, agresiv-
ním látkám a povětrnostním vlivům. 

200 l

100 l

POZINKOVANÉ KORBY - tl. plechu 0,8 nebo 1 mm 
Všechny korby a nástavby jsou vzájemně výměnné. 
Výměna trvá 3-4 minuty.
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PŘÍDAVNÁ ZADNÍ KOLA - TRIGLAV 
Přídavná kola jsou uchycena na pohyblivých ramenech  
a spojena stabilizační tyčí stejně jako u silničních vozi-
del. Přídavná kola nesou celou hmotnost, kterou jinak 
nese člověk pracující s Motúčkem. Triglav má dvě výš-
kové polohy nastavitelné podle výšky člověka. 
Pneumatika: kola nafukovací - bantam,  
Ø kol 32 cm, šíře pneumatiky 9 cm - s duší 
Vnější rozchod přídavných kol: 77 cm 
Kola jsou zatáčecí s pružinovým stabilizátorem.
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DRŽÁK NÁŘADÍ - HANDSFREE 

Držák je koncipovaný tak, aby uchopil různé průměry.  
Toto příslušenství lze připevnit na jakékoliv kolečko s 
lemem (rantlem) širokým kolem 1 cm.

ŘETĚZY 

Klasický řetěz 
šířky 10 cm nebo 
16 cm zlepšuje 
záběr v lese, ve 
sněhu. Na přání 
též dodáváme 
pneumatiky s 
hroty. 

ELEKTRICKÝ ZEMNÍ VRTÁK 

Vrták nemá vlastní zdroj energie a připo-
juje se krokosvorkami k baterii Motúčka. 
Technický popis: výkon: 250 W, otáčky: 
40/min., pravotočivé stoupání šroubovice 
Průměr vrtáku: podle objednávky, 60-200 
mm, hloubka vrtu: max. 60 cm, materiál vrtáku: ocel 11 650 
/ špice z kalené nástrojové oceli 
Výdrž baterie: v závislosti na zemině až 100 děr.

SKLÁDACÍ RÁM MOTÚČKO®  

Rám jednoduše během několika vteřin složíte na velikost do kufru osob-
ního auta a přitom v pracovním stavu je stejně pevný jako klasický.

Skládací rám lze zvolit  
ke každému Motúčku.



NABÍJEČKA 
Má jednoduchou obsluhu a díky dobře 
označeným krokosvorkám a světelné 
indikaci s ní může pracovat opravdu 
každý. Vstup: 240V / 50 Hz, výstup: 
automaticky řídí proud i napětí. Doba 
nabíjení: cca 4 hodiny

Je velmi vhodná 
též pro nabíjení 
autobaterií.

 15

INTELIGENTNÍ NABÍJEČKA 

Inteligentní 12 V nabíječ, jehož hlavní předností je 
schopnost oživení hluboce vybitých i zasulfátovaných 
AGM akumulátorů pomocí funkcí Repair. Nabíječ 
určen pro LEAD-ACID / AGM / GEL / WET OR 
DRY / VRLA batteries s 3 stupni 
nabíjení. Mezi další funkce nabíječe patří 
ochrana proti přehřátí, ochrana proti 
přepětí, malé rozměry, automatické 
rychlé nabíjení aj. Obrazovka 
ukazuje napětí, proud, aktuální 
teplotu, nabití baterie v 
reálném čase a to vše 
přehledně. Automatické 
nabíjení chrání vaši baterii 
před přebitím, takže 
můžete odejít a nechat 
nabíječku zapnutou, jak 
dlouho chcete.

NÁSTAVBA PRO VČELAŘE I. 
Jednoduchá rámová nástavba uchy-
cená do korby pro snadnou přepravu 
rámečků s medem. Možno naložit 
dva úly za sebou ve dvou vrstvách.  
Rozměry jednoho otvoru: 50 x 50 
cm, je možné objednat na míru. 

 
NÁSTAVBA PRO VČELAŘE II. 
Nástavba pro včelaře ve tvaru rá-
mečku se nechá připevnit šrouby k 
rámu Motúčka obdobně jako korba.  
Nástavba je upevněna třemi šrouby 
a výměna za korbu asi 3 minuty. 
Rozměry jednoho otvoru: 50 x 50 
cm, je možné objednat na míru.    
Nástavby pro včelaře testujeme  
ve Včelákově :)

PŘEDNÍ  
VERTIKUTÁTOR 
Je přední poháněné pří-
slušenství, zapojené 
stejně jako Plečka Ko-
pačka. Má stejné vlast-
nosti jako zadní 
Vertikutátor, ale je 
umístěn v přední části  
a navíc je poháněný.  
 
 
 
 

 
ZAMETACÍ KARTÁČ 
Přední poháněné příslu-
šenství, štětiny kartáče 
tvoří šroubovici a při 
zametání tak kartáč 
zametá na  jednu stranu 
a vytváří řádek smetí.

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
 
 
PONORNÉ ČERPADLO 

Čerpadlo se výborně hodí k zavlažování zahrady, záhonů  
a stromků dešťovou vodou, či k přečerpávání vody do 
zahradních nádrží a jezírek.  
- čerpání vody: čisté, užitkové 
- výkon čerpadla: 12 V/ odběr 6-10 A 

 
PRŮTOČNÉ ČERPADLO 

Čerpadlo se výborně hodí k zavlažování  
zahrady, záhonů a stromků dešťovou vodou. 
- výkon čerpadla: 12 V/ odběr do 10 A 
- výtlak: 6 m, délka kabelu až 5 m 
- průtok: max. 30 l/min, (1,8 m3/hodinu)

Hadice nejsou 
součástí čerpadel.

PLEČKA KOPAČKA 

Je první z příslušenství, které má pohon nezávislý na 
rychlosti pojezdového kola. Je poháněna motorem 
Motúčka přes řetězový převod do rychlá 5:1. Při práci 
je potřeba otočit volnoběžku Motúčka do polohy OFF, 
pojezd Motúčka je potom libovolnou rychlostí manu-
ální a výkon motoru se přenáší do Plečky, případně 
dalšího poháněného předního příslušenství (zametací 
Kartáč, vyčesávací Vertik, atd.)

NOVINKA



 
 

Je nabíječka součástí dodávky Motúčka? 
  
Nabíječka součástí Motúčka není, a to z toho důvodu, že 

můžete případně používat také kvalitní nabíječku autobaterií, 
kterou již možná doma máte. Nechceme 
Vám naši nabíječku vnucovat. Nicméně, 
používate-li jinou než naši, musí mít 
alespoň tyto základní parametry:  

 
- svorkové napětí 14,8 až 15 V  
- nabíjecí proud s omezením na 

maximum 8,5 A  
- automatické přepínání do udržovacího 

režimu při nabití baterie  
 
Nabíječky Bravo, které naleznete v sekci 

Příslušenství, tyto parametry a mnohé 
další ochrany mají. Jsou to chytré 
nabíječky a zajistí vám správné nabíjení 
nejenom baterie Motúčka, ale také auto a 
všech ostatních dvanáctivoltových baterií. 

Jaký je rozdíl mezi Motúčkem KLASIK a POWER? 
  
S Motúčkem KLASIK jsem odpracoval mnoho a po celou dobu 

hlásám, že jsem nenašel kopec (ještě schůdný po dvou), do 
kterého by s nákladem sedmdesáti kil nevyjelo. Vyhlašoval 
jsem na takový kopec i soutěž, ale nikdy ho nikdo nenašel. 
Při soutěži pásové techniky na nejstrmějších evropských 
vinicích na řece Mosel jsme s KLASIKEM vyvezli nahoru 
stotřicetikilového pořadatele – a to už terén nebyl po dvou 
schůdný a táhli jsme se Motúčkovým navijákem. Je to podobné 
jako s auty. Se slabším také vyjedete každou asfaltovanou 
silnici, ale přesto si lidé kupují také silnější auta. Mají lepší 
odpich a do kopce jen málo zpomalují. Motor ve verzi POWER 
je sice jen o 50 W silnější, ale je čtyřpólový (u KLASIKU 
dvoupólový) a má o 50%  vyšší krouticí moment.  

Extra POWER má stejný motor jako POWER. Nejnovější 
verze Herkules má motor 400W s magnety ze vzácných zemin 
a jeho krouticí moment je oproti Poweru dvojnásobný. 

 
Jak lze regulovat rychlost Motúčka? 

  
Motúčko EXTRA POWER, 

POWER, HERKULES a 
Motúčka JUMBO DOUBLE mají 
plynulou regulaci pohybu vpřed 
i vzad a v něm integrovanou 
plynulou elektrickou brzdu. 
Plynulá regulace je tu řešena 
výkonovými tranzistory a je to 
nejmodernější způsob regulace. 
Vlastní přepínače a páčka jsou 
robustní a krytované, určené 
pro těžký provoz.  

Tuto plynulou regulaci je 
možné objednat ke všem typům 
Motúčka, které ji nemají v 
základní specifikaci. 

Vyplatí se mi zadní přídavná kola Triglav? 
  
Moje resumé je: Každopádně! Osobně je doma používám  

a většinu prací mi podstatně ulehčují. Bederní páteř mám 
podle lékařů „zuboženou“ a s Triglavem nenesu žádnou váhu. 
Motúčko je samo o sobě paráda a s Triglavem je paráda na 
druhou. V praxi jsem našel dvě situace, kdy se Triglav příliš 
nehodí, a to: 

• jezdíte-li po vrstevnici prudkého  
či poměrně prudkého kopce 

• jezdíte-li lesem s pařezy na husto 
Ale v takovém případě je můžete dočasně odmontovat.  

Trvá to tak dvě, tři minuty ... 
 
Vyvíjíte, rozvíjíte anebo spíte? 
  
V žádném případě nespíme a snažíme se vyvíjet  

a rozvíjet. Vždyť přece naše vize je, že ... Motúčko má - pokud 
se prodeje a rozšířenosti mezi lidmi týče - své nejlepší časy 
teprve před sebou. Bude to jako s aku-šroubováky a aku-
vrtačkami: Kdo dnes nemá aspoň jednu doma? Přitom platí, 
že veškeré všechny vaše nápady (včetně na pohled 
bláznivých) a zkušenosti velmi vítáme! Spojení na Tátu 
Motúčka 
znáte.  

Za velmi 
zdařilé osobně 
považuji 
Jumbo Double 
a Motúčko 
Živá kláda, 
bez kterých si 
už těžbu dřeva 
ve vlastním 
lese absolutně 
nedokáži 
představit. 
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Táta Motúčka radí:

Motúčko na výstavách 
vždy vzbudí velký zájem. 

Táta Motúčka si pohodlně navozil 
dřevo na celou zimu bez námahy.

Táta Motúčka vysvětluje návštěvníkům, že všechny  
plastové části si děláme sami a dbáme na nejvyšší kvalitu!
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ŠOURÚM MOTÚČKA
Uvádí 

a 
vyvádí...

MilanRosťa



www.motucko.cz 
www.isolit-bravo.cz 

www.bravospotrebice.cz 
https://cs-cz.facebook.com/Motucko

               Isolit-Bravo, spol. s r.o.,  
Jablonské nábřeží 305 
CZ-561 64 Jablonné nad Orlicí 
 

tel.: 00420 607 035 153

MOTÚČKO®

Více než elektrické kolečko!
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MOTÚČKO®

Více než elektrické kolečko!

MOTÚČKO®

Více než elektrické kolečko!

MOTÚČKO®
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MOTÚČKO®

Více než elektrické kolečko!

Máte-li zahradu, pak vám  
Motúčko ušetří mnohonásobně víc, 
než samo stojí. S každým typem 
zde uvedeným jsem odvozil tuny 

hlíny, kamení a dřeva a vím,  
o čem mluvím…  

    
Kvido Štěpánek 

               Táta Motúčka 


