
Motúčko Tahač přívěsů a letadel 

Dodatek Návodu 

 

Technický popis 

Hmotnost: 38 Kg 

Výkon motoru: 300W 

Akumulátor: 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. síla kolmo na kouli: 200 kg 

Max. manipulační nosnost tahače: 750 kg 

Pneumatiky: Šípový vzor, duše, šíře 16 cm 

Povrchová úprava: Venkovní kladívková barva 

Rukojeť: Tahač má svůj rám ukončený rukojetí ve tvaru T 

Použití: 

Tahač přívěsů a letadel slouží ke krátkému převozu těžkých 

přívěsů a to zejména v místech, kde je malý prostor pro manipulaci 
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přívěsu s autem. Pro vlečení letadla je nutné si svépomocí vyrobit 

mezičlánek pro letadlo a tahač.  

Nájezdová bezpečností brzda:  

Červené STOP tlačítko v místě nejbližším obsluze Tahače je 

nájezdová brzda. Jestliže ji stisknete nebo se sama stiskne tím, že na 

Vás Tahač najede, spustí se půlvteřinový chod Tahače obráceným 

směrem, tj. od obsluhy pryč. Pokud jedete směrem od obsluhy pryč a 

stlačíte nájezdovou brzdu, nebude reagovat.  

 

Varování:  

Maximální nosnost Tahače je 750 kg. Nepřekračujte toto zatížení.  

Ujistěte se občasnou prověrkou, že jsou všechny šrouby a matky řádně 

dotažené. 

Ovládání Tahače 

Před započetím práce je nutné elektroniku tahače aktivovat! 

To provedeme krátkým stisknutím zeleného tlačítka. 

Popis ovládání Tahače: 

Zeleným tlačítkem přepínáme směr pojezdu Vpřed/Vzad. 

Pozor: Na tlačítku je nastavené přepínání režimu na cca 0,6 sec., pokud tedy 

budete držet tlačítko déle, režimy vpřed a vzad se budou přepínat stále dokola. 

Červeným tlačítkem spínáme brzdu 

Rychlost pohybu, popřípadě intenzita brzdění (tzn. podle zvoleného režimu) 

jsou dány tím, jak tisknete páčku na pravé rukojeti. Čím více tisknete, tím 

rychleji jedete nebo tím více brzdíte. 

Když je elektronika aktivována a vytáhnete elektrickou pojistku, bude Motúčko 

Tahač  elektricky brzdit. To úzce souvisí s funkcí Bezpečně v kopci, kterou je 
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vybaveno každé Motúčko. Tato funkce se automaticky aktivuje v případě, že při 

přetížení 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. 

Kontrolní LED dioda na víku skříňky značí: 

Zelená:pojezd vpřed, Oranžová :pojezd vzad, Červená: brzda, Červená bliká: 

vybitá baterie 

Funkce obousměrné volnoběžky (ve výrobě od dubna 2020): 

Obousměrná volnoběžka je určena pro situace, kdy je nutné s Tahačem 

pohybovat manuální silou. V poloze volnoběžky OFF (obr.1) 

Obr.1 -poloha OFF - spojení mezi motorem a kolem je vypnuto

je spojení mezi motorem a tažným 

kolem rozpojeno a motor ani elektrická brzda nemají na Tahač žádný 

účinek. Pohyb i brzdění jsou možné pouze manuální silou. Povytáhneme-

li středový čep volnoběžky a otočíme jím o 90°do polohy ON (to je nižší 

poloha na tělese volnoběžky, obr.2), zapadne čep po 1 až 2 otáčkách 
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tažného kola do odpovídajícího protikusu a motor je nyní pevně propojen 

s tažným kolem.     obr.2 poloha  ON  

Tahač lze poté ovládat elektricky.  

POZOR: Aby tahač mohl elektricky jezdit i brzdit, musí být volnoběžka v poloze 

ON! 
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Popis Tahače 

Pozice  Název dílce 

1 Ovládací rukojeť – plynulá regulace 

2 Zadní kola 

3 Baterie 12V, 22 Ah 

4 Pohonná jednotka - kolo 

5 Řídící elektronika 

6 Pojistkové pouzdro 

7 Nájezdová bezpečnostní brzda 

 

Kvido Štěpánek 

táta Motúčka +420 602 453 157    stepanek@isolit-bravo.cz 

 

 


