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Technický popis 

Hmotnost: 44 Kg 

Výkon motoru: 2 x 300W 

Akumulátor: 2 x olověná PANASONIC, typ AGM (kyselina ve skleněné rohoži); 12 V/ 22 Ah, speciálně 

vyvinutá pro pohon elektrických vozidel, 450 nabíjecích cyklů 

Rychlost: Plynule regulovatelná VPŘED i VZAD v rozmezí  0 - 4,5 Km/h  

Max. nosnost: 300 Kg  

Světlost: 19 cm  

Korba: Objem 300 litrů 

Pneumatiky: 2x šípový vzor, hloubka 2 cm, duše, pneumatika o šíři 16 cm 

Povrchová úprava: Venkovní kladívková barva 

Zadní náprava: 2x šípový vzor, zatáčecí s dvojnásobným pérovým tlumičem, nastaveným 

Ackermannovým úhlem (= každé kolo se v zatáčce odvaluje po vlastní správné kružnici), žárově 

zinkována 

Pojistka: Tavná, 100 A 

 

Použití: 

Motúčko Koňačka vyniká houževnatostí a průjezdností obtížným terénem. Čtyřkolové 

provedení, nízké  těžiště,  rozchod i rozvor zaručují velmi dobrou stabilitu. Dva čtyřpólové 

motory pracují spolehlivě jako elektrický diferenciál, takže obě hnací kola jsou vždy v plném 



záběru nezávisle na sobě v zatáčkách i na kluzkém povrchu. 20 mm vysoký traktorový vzorek 

jako u všech Motúček lze případně doplnit řetězy. Motúčko Koňačka  je vybaveno plynulým 

řízením rychlosti pro jízdu Vpřed i Vzad i plynulou elektrickou brzdou a mechanickou 

parkovací. Optimalizovaný nůžkový mechanizmus zajišťuje automatické vyklápění korby 

samočinně, popřípadě s lehkých úsilím po vytažení západky. Západku lze seřídit takto: 

Povolte velkou pozinkovanou matici OK 32, západku podle potřeby vyšroubujte, nebo 

zašroubujte a matici OK 32 zase utáhněte. Dvě spojené baterie poskytují 45 Ah akumulované 

elektřiny. Motúčko Koňačka je vynikající všude tam, kde je potřeba převážet  najednou větší 

objemy materiálu, než by zvládla klasická Motúčka a přidává k tomu výhodu bezsilového 

vyklápění. Veškerou tuto těžkou dřinu za vás obstará výkonná elektřina! 

Motúčko Koňačka je stejně jako všechna Motúčka vybaven 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! Koňačka v takové situaci pomalu bržděné směrem z 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! 

 

Ovládání Motúčka Koňačka – viz Ovládání Extra Power 

                  Levá rukojeť                                                                     Pravá rukojeť 

  

Před používáním Motúčka je nutné aktivovat elektroniku! 

To provedeme tak, že levou rukojetí otočíme krátce ve směru hodinových ručiček až na 

doraz. Rozsvítí se zelená dioda na skřínce elektroniky a na voltmetru se objeví hodnota 

napětí na baterii v klidu.  

-Směr pohybu je nastaven Vpřed. 

- Elektronika se automaticky deaktivuje po uplynutí 60 minut v klidu. 

PLYNULÉ 

OVLÁDÁNÍ 

-VPŘED 

-VZAD 

-BRZDY 

-VPŘED 

-VZAD 

-BRZDA 



Popis ovládání s vědomou Zpátečkou (ve výrobě od začátku roku 2020) 

- Otočte levou rukojetí ve směru hodinových ručiček na doraz a tím měníte směr pohybu. 

Abyste couvali, musíte levou rukojeť na tomto dorazu trvale držet. Pokud držíte levou 

rukojeť nadoraz ve směru hodinových ručiček a tisknete páčku na pravé rukojeti, couváte, tj. 

směr pohybu je Vzad. Jak hodně páčku na pravé rukojeti tisknete, tak rychle jedete. 

- Když se levá rukojeť automaticky vrátí do nulové polohy, je směr pohybu vždy Vpřed. 

- Když otočíte levou rukojeť krátce proti směru hodinových ručiček až na doraz, aktivujete 

elektrickou brzdu. Ta zůstává aktivovaná až do té doby, než otočíte levou rukojetí krátce až 

na doraz ve směru hodinových ručiček. 

- Otočte levou rukojetí až na doraz ve směru hodinových ručiček a deaktivujete tím 

elektrickou brzdu. 

- Páčkou na pravé rukojeti ovládáme plynule rychlost pohybu nebo intenzitu brzdění – podle 

toho, jakou funkci jsme zvolili levou rukojetí. 

- Když se levá rukojeť vrátí do nulové polohy, je směr pohybu vždy Vpřed. 

Když je elektronika aktivována a vytáhnete elektrickou pojistku, bude Motúčko elektricky 

brzdit. To úzce souvisí s funkcí Bezpečně v kopci, kterou je vybaveno každé Motúčko. Tato 

funkce se automaticky aktivuje v případě, že při přetížení ve strmém kopci přehoří elektrická 

pojistka. Motúčko bude v takovém případě automaticky elektricky zabrzděno, což Vám 

umožní zacouvat pomalu na bezpečné místo. Při bezpečném couvaní tiskněte páčku na pravé 

rukojeti. 

Funkce voltmetru: 

Když je elektronika deaktivována, voltmetr nesvítí. Po aktivaci elektroniky (viz výše) 

ukazuje voltmetr napětí baterie v klidu. V průběhu jízdy voltmetr také ukazuje okamžité 

napětí. Rozhodující je napětí v klidu (tj. po 30a více sekundách klidu). To nemá v žádném 

případě klesnout pod 11,4 V – pak je nutné neprodleně nabíjet baterii. 

Funkce Diody: 

-Dioda svítí zeleně: Pojezd Vpřed 

-Dioda svítí oranžově: Pojezd Vzad 

-Dioda svítí červeně: Brzda 

-Dioda bliká červeně: Řízení odstavilo elektrický pohon kvůli vybité baterii 

Funkce obousměrné volnoběžky (ve výrobě od dubna 2020): 

Provoz s vypnutou volnoběžkou – poloha OFF   



V tomto režimu musíte Motúčko při jízdě ze svahu přidržovat 
a brzdit běžným způsobem, tj. vaši fyzickou silou. 

Přesvědčte se, že ovladač blokace volnoběžky je ve 
vypnutém stavu. Ovladač volnoběžky přepnete do vypnutého 
stavu tak, že jej uchopíte za táhlo, nadzvednete o cca 7 mm a 
otočíte o 90° do polohy OFF (obr. č. 1).  

 

 

 

Provoz se zapnutou volnoběžkou - poloha ON 

Při jízdě ze svahu s vypnutým motorem je možné přeměnit 
energii polohovou v elektrickou energii a dobíjet akumulátor. 
Čím rychleji jedete, tím více dobíjíte. Motor v tomto režimu 
pomáhá přibržďovat obdobně jako zařazená rychlost u 
automobilu při jízdě z kopce.  

 

 

 

Ovladač volnoběžky přepnete do zapnutého stavu tak, že jej uchopíte za táhlo, nadzvednete 
o cca 2 mm a otočíte o 90° do polohy ON (obr. č. 2.). Danou polohu ukazuje táhlo ovladače a 
příslušný nápis na těle ovladače volnoběžky (táhlo sedí v hlubší drážce na těle ovladače 
volnoběžky) 

Uchopte Motúčko za rukojeti, nadzvedněte jej a tlačte vpřed. Než ovladač volnoběžky 
zaskočí do zablokované polohy, může trvat až jednu otáčku pojezdového kola (cca 1,2 m 
dráhy).  

Je-li Motúčko vybavenou oboustrannou volnoběžkou, pak v poloze volnoběžky ON (zapadlá) 
je motor pevně propojen s kolem Motúčka a všechny funkce (tj. pohon, rekuperace, 
elektronická brzda – u modelů Power a vyšších) fungují. Pokud je volnoběžka v poloze OFF 
(vytažená), tak motor s kolem propojeny nejsou, žádná z těchto funkcí nefunguje, ale můžete 
Motúčkem volně pohybovat, aniž byste přitom museli přetlačovat motor. 

 
POZOR: Aby elektrická brzda fungovala, musí být volnoběžka v poloze ON! 

  

obr. 1. - vypnutá volnoběžka 

obr. 2. – zapnutá volnoběžka 


