
   Návod na práci s Motúčkem Živá kláda 
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Základní technické údaje 
 

Řešení: Souprava dvou vozíků v provedení buď Verze A = Poháněný - Vlečený(Strkaný) nebo Verze B 

= Poháněný- Poháněný 

Nosnost: 800 kg 

Výkon: 2X300 W (verze A) nebo 4X300 W (verze B) 

Motory: 2 (verze A) nebo 4 (verze B) - sériové s vlastním buzením, čtyřpólové, ATAS Náchod 

Zdroj energie: 2X Panasonic 22 Ah/12 V (verze A) nebo 4X Panasonic 22 Ah/12 V (verze B). Baterie 

olověné, typu AGM = kyselina absorbovaná ve skleněné rohoži. 

Regulace pojezdové rycholosti: ANO, výkonovými tranzistory 

Reverzace směru pojezdu: ANO 

Provozní brzda: ANO, elektrická, z technické podstaty účinná pouze při jízdě a nedobržďující do 

nulové rychlosti 

Parkovací brzda:NE, zabrzdění řešeno založením kola(podle svahu kol) klínkem. 

Elektrická pojistka: ANO, 100 A/12 V, tavná, výměnná, ve verzi A 1x, ve verzi B 2x 



Minimální provozní napětí: 11,4 V v klidu, poté je nutné ihned nabíjet 

Ochrana baterií odstavením při minimálním napěti v klidu: ANO, 11,3 V v klidu 

Zvedací příslušenství: ANO 

Funkce Bezpečně v kopci: ANO, vysvětlena dále v návodu 

 

Způsob práce s Motúčkem Živá kláda  (dále MŽK): 

 

Způsob práce je založen na myšlence pohybovat s jednou silnou, případně dvěma až třemi tenčími 

kládami (do nepřekročení maximální nosnosti)  najednou způsobem, který je minimálně náročný na 

spotřebu energie i lidské námahy a přitom umožňuje transportovat kládu libovolně dlouhou a 

nejšetrnějším možným způsobem s ní vykličkovat z hloubi hustého lesa, obvykle na cestu přístupnou 

již běžným dopravním prostředkům. Těžiště soupravy je přitom nejnižší technicky možné, z čehož 

vyplývá dobrá stabilita soupravy. MŽK není určené pro těžbu dříví plošným způsobem na běžné 

mechanizaci  přístupných místech, protože tam nemůže konkurovat  těžké lesní mechanizaci typu 

Harvestory, LKT, apod. 

  

Technologický postup: 

 

1. Kládu odvětvíme a zkrátíme na požadovanou délku (obvykle 5 m) 

2. Připravíme si oba vozíky do blízkosti klády (podle terénu do vzdálenosti asi 2 až 10 m) a to tak, že v 

případě verze A používáme obvykle poháněný vozík pod tlustší konec klády) 

3. Nad tenčím koncem klády sestavíme a prodloužením ve stojinách zhruba vyrovnáme čtyřnožku s 

navijákem 

4.Na konec lanka navijáku zavěsíme lesnické kleště 

5.Odstoupíme do bezpečné vzdálenosti (minimálně 2,5 m od navijáku) 

6. Dálkovým ovládáním navijáku spustíme lesnické kleště tak, aby se do nich kláda zaklesla 

7.Kládu nazvedneme a přesvědčíme se krátkým spuštěním a pozdvižením, že lesnické kleště dobře 

zapadly a drží 

8.Kládu zvedneme do minimální potřebné výšky tak, abychom pod ní mohli najet s vozíkem 

9.Opět se přesvědčíme vizuálně, že kláda dobře drží 

10.Opatrně (tak,abychom za žádných okolností nepracovali pod zavěšenou kládou), najedem pod ní s 

vozíkem, který podle prudkosti svahu případně založíme klínkem 

11.Opatrně spouštíme kládu do žlabu vozíku, až dobře a pevně dosedne 

 

POZOR: Kroky 6 až 11 a jakouli manipulaci s kládou pomocí navijáku všeobecně  provádíme 

vždy a pouze dálkovým ovládáním z bezpečné vzdálenosti od klády a navijáku! 

 

12.Přesvědčíme se opatrně, že kláda do žlabu vozíku dobře dosedla, drží, a že vozík se nemůže 

pohybovat ani zvrtnout 

13.  Pevně utáhneme konec klády ve žlabu vozíku kurtou, která je  součástí žlabu 

14. Kroky 3 až 13 opakujeme na druhé konci klády, přičemž kontrolujeme celkové založení soupravy 

podle prudkosti svahu tak, aby se nemohla nečekaně rozjet. 

15.Uchopíme rukojeť poháněného vozíku a rozjedeme se proti svahu tak, abychom vyjeli ze založení 

kol. Systém ovládání je na obr. 2 

 

 

 

 

 



Ovládání Motúčka Živá Kláda 

 

 

obr. 2 

 

Ovládací tlačítka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcelerátor 
 

 

Aktivace elektroniky:  

Před použitím je nutno nejdříve aktivovat řídící elektroniku, toto se provede stisknutím zeleného 

tlačítka – na boxu elektroniky se rozsvítí zelená LED dioda + voltmetr zobrazí hodnotu napětí 

akumulátoru (bez zátěže). Elektronika se deaktivuje po nečinnosti delší než 5 minut. 

 

Popis funkce ovládání: 

Stisknutím zeleného tlačítka měníme směr jízdy – vpřed (na boxu elektroniky svítí zelená dioda) / vzad (na boxu 
elektroniky svítí oranžová dioda). Stisknutím červeného tlačítka aktivujeme brzdu. Pro deaktivaci brzdy je třeba 
stisknout zelené tlačítko. 
Akcelerátor slouží pro plynulou regulaci pojezdu vpřed / vzad nebo brzdy – podle zvolené funkce ovládacími 
tlačítky 

 

 

 

Všeobecné zásady jízdy s MŽK: 

 

-Vhodným způsobem manévrujeme se soupravou tak, abychom nepoškodili stromy 

-Oba vozíky jsou zatáčecí a je nejlépe, pokud se soupravou pracují dva lidé. Pokud to není možné, 

použijte při manévrování fixaci zatočení, kterou je vybaven vždy jeden vozík ze soupravy 

-Při jízdě do nebo ze svahu se stavíme vždy do té pozice, aby nám případná ztráta aheze soupravy s 

terénem  a z ní vyplývající neovladatelný posun soupravy směrem ze svahu dolů nemohl ublížit. 

-Poháněný vozík je stejně jako všechna Motúčkavybaven funkcí Bezpečně v kopci. To znamená, že při 

přehoření pojistky v kopci při nadměrné zátěži se aktivuje elektrická brzda. 



POZOR: V takové  situaci musíte ale  držet páčku ovládání rychlosti pojezdu stále naplno 

stisknutou! Souprava pojede  v takové situaci pomalu bržděně směrem s kopce a tím vám umožní 

dojet na bezpečné místo, kde zaparkujte, pojistku vyměňte a již soupravu nepřetěžujte. Pojistka je 

postavená tak, že vypíná pouze při skutečně nadměrné a přehnané zátěži! 

 

 

 


