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VÝROBNÍ A SERVISNÍ PROGRAM
Stavba a údržba železničních tratí,
manipulátory a ruční nářadí
KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost byla založena v květnu 1995 jako soukromá společnost českými vlastníky.
Společnost se od počátku existence prezentovala na trhu jako dodavatel nářadí, strojů a technologií, určených pro
hlubinné dobývání uhlí („DŮLNÍ PROGRAM“). Vývojový, výrobní, prodejní i servisní program společnosti byl od počátku
zaměřen na dodávky výrobků, splňujících ustanovení Evropského parlamentu a Directive 2014/34/EU-ATEX.
Tyto výrobky a technologie mohou být rovněž využívány v petrochemii, plynárenství, farmacii a dalších průmyslových
odvětvích, všude tam, kde je použití nářadí, strojů a technologií podmíněno naplněním ustanovení EN 1127-2+A1, EN
13 463-1 a dalších.
Druhou oblastí, na kterou KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost zaměřuje svoji pozornost, jsou technické
prostředky pro „STAVBU A ÚDRŽBU ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ“, které začala společnost vyvíjet a dodávat od roku 2010
v rozsahu platnosti stávajících předpisů, norem a ustanovení Vyhlášky SÚJ B 307/2002 a dalších. Jedná se zejména o:
 manipulační a přepravní zařízení umožňující přepravu a manipulaci s břemeny při rekonstrukcích a opravách
tratí;
 nářadí s motorickým (spalovacím, elektrickým, akumulátorovým) pohonem pro opravy a rekonstrukce tratí;
 mechanické nářadí a nářadí s hydraulickým a akumulátorovým pohonem pro mechanizaci pomocných prací.
Na základě certifikace Technické ústředny dopravní cesty (TÚDC) se servisní činnost společnosti postupně zaměřuje na
servis speciálních vozidel tažených a to v celém rozsahu od oprav přes technické kontroly až k provádění revizí a výrobu
nových.
Od svého vzniku se společnost prezentuje na trhu technologií „POTRUBNÍ DOPRAVA“, využívající zařízení a
komponenty vlastního „know how“ určené pro:
 zaplňování a uzavírání podpovrchových prostor (např. energetických a komunikačních sítí určených k likvidaci)
bezvýkopovými technologiemi;
 eliminaci poklesů prostranství, komunikací atp. výplňovými směsmi přesně definovaných parametrů za užití
tlakového plnění pomocí čerpadel typové řady KOEXPRO KTX;
 protipovodňové, protierozní a protisesuvné systémy technologii PROTEX-K.
"SPECIÁLNÍ STROJE A MANIPULAČNÍ TECHNIKA“ představují další část vývojového a dodavatelského programu
společnosti, zejména technické prostředky, zaměřené na manipulaci materiálem ve speciálních podmínkách a unikátní
stroje jako např.:
 pneumatické, hydraulické a akumulátorové manipulátory;
 speciální manipulační plošiny a vozíky – ručně vedené;
 montážní linky s pneumatickým a hydraulickým ovládáním;
 speciální přečerpávací zařízení;
Vývojová konstrukce a projekce neustále pracuje na inovacích stávajícího, vývoji nového nářadí a manipulačních
prostředků s vyšší účinností a přidanou hodnotou. Středisko „Výroba a servis“ zajišťuje servisní činnost pro nářadí a
manipulační techniku řady zahraničních i domácích výrobců, jako např. DEPRAG CZ a.s., PERMON s.r.o., BRANO,
s.r.o., ENERPAC, WIRTH, AIRTOOL, etc.
Výrazně proinovační charakter společnosti podtrhuje ta skutečnost, že většina technických prostředků i technologií, které
jsou předmětem její nabídky, je založena na vlastním „know how“, přičemž účelně využívá dotační projekty českého
státu i EU vč. spolupráce s VŠ (např. VŠB TU Ostrava), VUT Brno, atp.
KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost
U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 60793121
Etika a slušnost – zásady uplatňované v obchodních vztazích KOEXPRO OSTRAVA, a.s.

Tel.: +420 595 782 251-2
Fax: +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
http://www.koexpro.cz

13.1.4.11

Přípravky pro
kolejovou dopravu

ZAŘÍZENÍ PRO PŘEPRAVU KOLEJNIC
ZPK

PODVOZEK
P ZPK

ZAJIŠTĚNÍ RÁMU
R ZPK

RÁM R ZPK

ZAJIŠTĚNÍ ZVEDÁKU
Z ZPK

ZAŘÍZENÍ PRO PŘEPRAVU KOLEJNIC ZPK
- KOMPLETNÍ PROVEDENÍ -

ZVEDÁK Z ZPK

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Zařízení ZPK je určené pro přepravu a ukládání kolejnicových pásů.
Souprava v počtu 3 ks. podvozků P, 3 ks. rámů R a 3 ks. zvedáků Z, je určena
pro přepravu a manipulaci s kolejnicovými pásy dlouhými max. 25 m. Výhodou
tohoto zařízení je jednoduchá konstrukce, ruční ovládáními, minimální údržba
a provozní spolehlivost.

Typ

Zařízení se skládá ze tří dílů:
Podvozek P ZPK
Rám R ZPK
Zvedák Z ZPK (Z ZPK.1)
Pomocí rámu se zvedákem je možno vyměňovat jednotlivé
kolejnicové pásy. Zvedák se pohybuje po rámu a pomoci samosvorných kleští
dokáže uchopit kolejnicový pás a přemístit jej na požadované místo.
Zařízení lze dodat jak v kompletním provedení ZPK, tak jako
jednotlivé ucelené části (podvozek P ZPK, rám R ZPK a zvedák Z ZPK).
Zvedák Z ZPK s válečkovým řetězem lze dle požadavku zákazníka změnit
za zvedák Z ZPK.1 s článkovým řetězem. Výhodou tohoto řešení je
snadnější a rychlejší manipulace zvedáku volantem místo pákového
mechanismu.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

ZVEDÁK Z ZPK.1

ZPK

Rozchod tratě
1 435 mm
Průměr pojezdového kola
250 mm
Celková hmotnost
410,0 kg
Nosnost podvozku
3 000,0 kg
Počet přepravovaných kolejnic
4 ks.
Celkové rozměry (š x v x l): 2 085 x 1 470 x 965 mm
Typ

Rám + zvedák

Délka
Výška
Rychlost zdvihu
Hmotnost
Nosnost

2 085 mm
1 021 mm
0,52 m.min-1
79,0 kg
750,0 kg

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1981 (P - KX 1970, R - KX 1967, Z – KX 1943, Z.1 – KX 2054)

13.1.4.35

NOVINKA

Přípravky pro
kolejovou dopravu

ZVEDÁK S POJEZDEM
Z ZPK.1

Z ZPK.1
Užití a popis:
Zvedák s pojezdem Z ZPK.1 je určený pro manipulaci, nakládání a
skládání kolejnicových pásů. Zvedák se pohybuje po rámu a pomoci
samosvorných kleští umožňuje přemístění kolejnice na požadované místo.
Zvedák zabezpečuje zvedání a spouštění (svislý směr) vždy jedné kolejnice.
Ovládá se ručně – mechanicky pomocí ovládacího kola.
Zvedání a spouštění se uskutečňuje pomocí řehtačkového
mechanismu článkovým řetězem, ukončeným samosvornými kleštěmi, do
kterých se upíná hlava kolejnice. Kolejnice je při zdvihání / spouštění
zabezpečená západkou a rohatkou.
Zvedák slouží pro horizontální směr pohybu po dvojici U - profilů,
který se provádí pomocí ručního otočného kola. Aretačním zařízením
umístěným za kolem příčného pohybu je možno zvedák ustavit v kterémkoliv
místě „cévovaného“ U - profilu.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

Základní technické údaje:
Typ

Z ZPK.1

Nosnost
Počet nosných pramenů
Max. ovládací síla na kole
Rychlost zdvihu
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Jmenovitá délka řetězu
Hmotnost

750,0 kg
1
230 N
0,7 m/min
473 mm
331 mm
599 mm
1 800 mm
22,7 kg

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 2054

13.1.4.31

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VOZÍK MANIPULAČNÍ
VM 1000 AL A JEHO VARIANTY

NOVINKA

VM 1000 AL

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vozík manipulační VM 1000 AL (dále jen vozík) je zařízení určené
pro ruční převážení nákladu nebo nářadí po železničních kolejích. Je určen
převážně pro opravárenské čety k převozu nářadí a materiálu k místu poruchy
nebo opravy.

Typ

VM 1000 AL

Max. nosnost
Rozměr ložné plochy
Rozchod železniční tratě
Celková hmotnost

1000,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435,0 mm
39,5 kg

Rám vozíku je vyroben z uzavřeného hliníkového profilu, ložná
plocha je z hliníkového nosného plechu. Vozíky jsou opatřeny polyamidovými
koly s vyšší nosností a ručně ovládanou parkovací brzdou. Polyamidová kola
zabraňují zkratu mezi kolejemi. Madlo pro tlačení vozíků ruční obsluhou je
z hliníkové trubky, při transportu je odnímatelné.
Vozík manipulační VM 1000 AL má stejnou ložnou plochu, která je
ale navíc vyztužená přídavnými hliníkovými profily. Je tedy určený pro nosnost
max. 1 000 kg. Navíc je vozík vybaven provozní čelisťovou brzdou. Tato brzda
slouží k přibržďování vozíku při dopravě v úklonu. Dále je vozík standardně
opatřen čtyřmi madly pro snadnou manipulaci.
Vozík může být dodáván i s nestandardními rozměry dle
požadavků zákazníka a případně doplněn bočními madly a kotvícími
prvky.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
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13.1.4.31

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VOZÍK MANIPULAČNÍ
VM 1000 AL A JEHO VARIANTY

NOVINKA

VM 1000 AL
A JEHO VARIANTY

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Spojením dvou vozíků rychlospojkami vznikne vozík o nosnosti
2000kg a rozměrech 1620x1600mm.

Typ

VM 1000 AL

Max. nosnost
Rozměr ložné plochy
Rozchod železniční tratě
Celková hmotnost

1000,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435,0 mm
39,5 kg

Při používání této sestavy se sponkou zajistí parkovací brzda
jednoho vozíku v odbrzděném stavu, popřípadě se madlo jednoho vozíku
demontuje.
Výhodou této sestavy je snadný transport do kolejiště, kdy
hmotnost každé části kombinace nepřesáhne 40 kg a vozíky se po
jednoduchém rozpojení dají používat samostatně.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1993

13.1.4.20

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VOZÍK MANIPULAČNÍ
VM 500 AL

VM 500 AL

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vozík manipulační VM 500 AL (dále jen vozík) je zařízení určené pro
ruční převážení nákladu nebo nářadí po železničních kolejích. Je určen
převážně pro opravárenské čety k převozu nářadí a materiálu k místu poruchy
nebo opravy.

Typ

VM 500 AL

Max. nosnost
Rozměr ložné plochy
Rozchod železniční tratě
Celková hmotnost

500,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435,0 mm
29,0 kg

Rám vozíku je vyroben z uzavřeného hliníkového profilu, ložná
plocha je z hliníkového nosného plechu. Vozíky jsou opatřeny polyamidovými
koly s vyšší nosností a ručně ovládanou parkovací brzdou. Polyamidová kola
zabraňují zkratu mezi kolejemi. Madlo pro tlačení vozíků ruční obsluhou je
z hliníkové trubky, při transportu je odnímatelné.
Vozík může být dodáván i s nestandardními rozměry dle
požadavků zákazníka a případně doplněn bočními madly a kotvícími
prvky.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1993

13.1.4.17

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VOZÍK RUČNÍ JEDNOKOLEJOVÝ
VRJ 200 K, VRJ 200 AL

VRJ 200 K

VRJ 200 AL

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vozík ruční jednokolejový VRJ 200 K a VRJ 200 AL (dále jen vozík)
je manipulační zařízení určené pro přepravu nářadí, zařízení a strojů po jedné
kolejnici. Používá se především pro snadnější manipulaci s těžkým nářadím,
sloužícím k opravám a rekonstrukcím železničních tratí.

Typ

VRJ 200 K

Typ kolejnice
Max. nosnost
Rozměr ložné plochy
Průměr pojezdových kol
Vnější rozměry (bez úchytů) š x v x l
Celková hmotnost (bez úchytů)

R 65, UIC 60 a menší
200,0 kg
820 x 310 mm
75 mm
360 x 170 x 920 mm
20,8 (19,6) kg

Typ

VRJ 200 AL

Typ kolejnice
Max. nosnost
Rozměr ložné plochy
Průměr pojezdových kol
Vnější rozměry (bez úchytů) š x v x l
Celková hmotnost (bez úchytů)

R 65, UIC 60 a menší
200,0 kg
870 x 360 mm
75 mm
575 x 790 x 913 mm
12,9 (12,3) kg

Vozík sestává z rámu, jehož základem je plech tl. 3 mm, ohnutý do
požadovaného tvaru. Po obvodu je vyztužený trubkovými 4 HR profily. Pojezd
po kolejnici zajišťují dvě odlehčená kolečka s ložisky dimenzované pro
všechny typy používaných kolejnic. Dále je vozík vybaven dvěma úchyty, které
lze použít v několika polohách, např. nasazením shora pro ruční tlačení po
kolejnici nebo nasazením z boku pro zajištění stability vozíku při stání na
kolejnici. Rozměry je možné upravit dle požadavku zákazníka.
Vozík VRJ 200 K je svařovaný a vyrobený z konstrukční uhlíkové
oceli, vozík VRJ 200 AL je vyroben z hliníkových slitin. Ložná plocha je
přizpůsobená na maximální nosnost 200 kg.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1987, KX 1995

13.1.4.34

NOVINKA

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VOZÍK S JEŘÁBEM
VSJ 1

VSJ 1

Užití a popis:
Vozík s jeřábem VSJ 1 (dále jen vozík) je ručně ovládané, snadno
demontovatelné zařízení určené pro servisní činnosti a převážení nákladu
nebo nářadí do hmotnosti 1000 kg po železničních tratích o rozchodu 1435
mm. Vozík je určen pro pohyb po kolejnicích maximálně rychlosti chůze.
Vozík se skládá z hliníkového vozíku VM 1000 AL opatřeného
plastovými koly s parkovací i provozní brzdou. Jeřábu lehké konstrukce je
vybaven výsuvným ramenem, ručním lanovým navijákem, ručním
hydraulickým zvedákem. Jeřáb je otočný o 360°. Jeřáb je vsazen do
svařovaného kotvícího nosníku, který je na svých krajích opatřen deskami. Na
tyto desky jsou přiloženy profily, které jsou ručními rychlosvorkami přichyceny
k rámu vozíku. Během manipulace s jeřábem jsou do profilů vloženy
samosvorné čelisti, sloužící k přichycení vozíku k hlavě kolejnice.
Vozík je určen převážně pro opravárenské čety k převozu nářadí a
materiálu k místu poruchy nebo opravy. Jeřáb slouží pro manipulaci
s převáženými břemeny v místě opravy, nakládky nebo vykládky.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

Základní technické údaje:
Typ

VSJ 1

Max. nosnost podvozku
Rozměr ložné plochy
Rozchod železniční tratě
Nosnost jeřábu při max. vyložení
ramene
Zdvih výložníku

1 000,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435 mm

Hmotnost podvozku
Hmotnost jeřábu
Hmotnost kotvícího nosníku
Hmotnost 4 samosvorných čelistí

39,5 kg
50,5 kg
45,0 kg
12,0 kg

Celková hmotnost

147,0 kg

240,0 kg
370 mm

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 2047

13.1.4.32

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VOZÍK MANIPULAČNÍ S PANTOGRAFEM
VMPA 1

NOVINKA

PŘÍKLADNÉ PROVEDENÍ
S HYDRAULICKÝM UTAHOVÁKEM

VMPA 1

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vozík manipulační s pantografem VMPA 1 (dále jen vozík) je zařízení
určené pro snadnější manipulaci, při použití ručních nářadí jako jsou vrtačky a
utahováky při opravách železničního svršku. Základem vozíku je upravený
manipulační vozík VM 500 AL, na kterém jsou v čelních rozích umístěny držáky
pantografu. Pantograf je vybaven ručním nastavením tuhosti vratných pružin a je
uložen ve dvou kuličkových ložiscích. Pantograf lze jednoduchým způsobem
přemístit z jednoho držáku do druhého. V pantografu je úchyt pro vložení ručního
nářadí. Nezávislým zdrojem energie pro pohon hydraulického nářadí je například
hydraulický agregát Hycon HPP13.

Typ

VMPA 1

Max. nosnost
Rozměr ložné plochy
Rozchod železniční tratě
Zdvih pantografu

500,0 kg
1 620 x 800 mm
1 435,0 mm
400 mm

Hmotnost podvozku
Hmotnost pantografu

37,0 kg
7,0 kg

Celková hmotnost

44 kg

Rám vozíku je vyroben z hliníkového profilu, ložná plocha je
z hliníkového plechu. Vozíky jsou opatřeny polyamidovými koly s vyšší nosností a
ručně ovládanou parkovací brzdou. Polyamidová kola zabraňují zkratu mezi
kolejemi. Všechny prvky vozíků jsou při transportu jednoduše odnímatelné.
Vozík je určen převážně pro opravárenské čety při opravách nebo
výstavbě železničních tratí všude tam, kde není vhodný zdroj energie pro pohon
ručního nářadí.
Vozík může být dodáván i s nestandardními rozměry dle požadavků
zákazníka a případně doplněn bočními madly a kotvícími prvky.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu
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13.1.4.21

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VOZÍK JEDNOKOLEJNICOVÝ
S PANTOGRAFEM VJP 1K

VJP 1K

VJP 1K - příkladné provedení s URM-1K
(utahovák rázový motorový)
Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vozík jednokolejnicový s pantografem typ VJP 1K (dále jen vozík) je
určen jako nosič a manipulační prostředek pro práci s motoricky poháněným
rázovým utahovákem nebo s vrtačkou. Pantograf umožňuje natáčení nářadí na
obě strany kolejnice do potřebné vzdálenosti pro kolmé nasazení pracovního
nástroje nad pražec. Zároveň pružiny pantografu nadzvedávají motorové
nářadí a tím snižují námahu obsluhy při práci na minimum. K vozíku je
připevněno odnímatelné vyvažovací rameno s pojezdovým válečkem, pro
zajištění rovnováhy při natáčení pantografu. Uplatnění vozíku je zejména při
výstavbě a údržbě železničních tratí.

Typ

VJP 1K

Optimální hmotnost nářadí
Zdvih pantografu
Rozchod železniční tratě
Rozměry vozíku š x v x l
(v přepravní poloze)
Hmotnost vozíku
Celková hmotnost

16 - 19 kg
400 mm
1 435 mm
104 x 355 x 1 024 mm
12,3 kg
19,8 kg

Vozík typu VJP 1K se vyznačuje významným přínosem pro snížení
námahy obsluhy, snadnou manipulací a bezpečností.
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13.1.14.3

Motorové nářadí

UTAHOVÁK RÁZOVÝ MOTOROVÝ
URM-1K

VJP 1K - příkladné provedení s URM-1K
(utahovák rázový motorový)

URM-1K

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Utahovák rázový motorový URM-1K (dále jen utahovák) je ruční
zařízení určené pro utahování a povolování vrtulí, šroubů a matic, například při
údržbě železničního svršku, při výstavbě nových tratí a všude tam, kde je
potřeba utahovat nebo povolovat šroubové spoje.

Typ

URM-1K

Motor o obsahu
Výkon motoru
Max. utahovací moment
Otáčky výstupního čtyřhranu
Výstupní čtyřhran
Rozměry š x v x l
Celková hmotnost

53 cm
2 kW
1 900 ± 10% Nm
-1
1 200 ± 10% ot.min
1"
280 x 380 x 650 mm
18,9 kg

Utahovák je poháněn lehkým vzduchem chlazeným dvoutaktním
jednoválcovým benzínovým motorem, přes reverzační převodovku, která
roztáčí rázový mechanizmus s výstupním čtyřhranem o velikosti 1“. Utahovák
je opatřen ochranným antivibračním rámem, který zároveň zajišťuje snadnou
manipulaci. Utahovák je vybaven plynulou regulací otáček a elektronickým
vypínáním chodu motoru. Utahovák se vyznačuje nízkou hmotností,
optimálním výkonem, variabilním použitím v místech kde není jiný zdroj
energie, snadnou manipulací a snadnou obsluhou.
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13.1.14.2

Motorové nářadí

VRTAČKA KOLEJNIC MOTOROVÁ
VKM-1K

VKM-1K S DRŽÁKEM PRO ŠIROKOPATNÍ
KOLEJNICE A S VYPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM

PŘÍSLUŠENSTVÍ - DRŽÁK PRO ŽLABKOVÉ KOLEJNICE

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vrtačka kolejnic motorová VKM-1K (dále jen vrtačka) je ruční
zařízení určené pro vrtání otvorů v průměru 10 – 31 mm do stojiny kolejnice,
například při údržbě, havarijních opravách železničního svršku, při výstavbě
nových tratí a všude tam, kde je potřeba vrtat otvory do stojiny kolejnice.

Typ

VKM-1K

Výkon motoru
Průměr vrtáku
Stopka vrtáků
Otáčky vřetene maximální
Typy kolejnic - širokopatní
- žlabkové
Rozměry š x v x l
Celková hmotnost

1,2 kW
10 - 31 mm
Weldon 19 (3/4“)
-1
270 ± 10% ot.min
UIC 60 a R 65
NT 1 a NT 3
650 x 230 x 250 mm
20,0 kg

Vrtačka
je
poháněna
vzduchem
chlazeným
čtyřtaktním
jednoválcovým benzínovým motorem, přes kuželočelní převodovku, která
roztáčí vřeteno vrtačky. Vrtačka je vybavena plynule nastavitelnou regulací
otáček. Vrtačka je vybavena vnitřním výplachem nástroje. Součástí vrtačky je
úchyt na kolejnici a vyplachovací zařízení. Vrtačka se vyznačuje nízkou
hmotností, tichým chodem, variabilním použitím v místech kde není jiný zdroj
energie, snadnou manipulací a snadnou obsluhou.
Vrtačka je standardně dodávaná s držákem pro širokopatní kolejnice
(UIC 60 a R65). Kromě tohoto provedení lze jako příslušenství dodat držák pro
žlabkové kolejnice (NT1 a NT3).
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13.1.14.5

Motorové nářadí

KLADIVO VIBRAČNÍ ELEKTRICKÉ KVE-1K
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství:
A) Rozvaděč pro zapojení 4ks podbíječek

NOVINKA

B) elektocentrála NTC TRT 5,5

KVE-1K

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Kladivo vibrační elektrické KVE-1K (dále jen kladivo) je ruční
zařízení určené pro podbíjení štěrkového lože pod železničními pražci během
oprav a údržby železničního svršku.

Typ

Jedná se o kladivo se
technickými vlastnostmi. Vyznačuje
spolehlivostí.

stabilním vibrátorem s vynikajícími
se nízkou hmotností a provozní

Výkon motoru
Provozní napětí
Síla úderů
Otáčky motoru
Rozměry š x v x l
Celková hmotnost

KVE-1K
550 W
3x400 V nebo 3x230 V

2,6 kN
-1
2 800 ot.min
200 x 595 x 1 250 mm
21,0 kg

Kladivo se používá nejčastěji v soupravách. Jedna podbíjecí
souprava se skládá z 2 nebo 4 kladiv, rozvaděče a benzinové elektrocentrály.
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12.2.1.2

Zvedáky

ZVEDÁK HYDRAULICKÝ
ZH 2/10t.1

ZH 2/10t.1

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Zvedák hydraulický ZH 2/10t.1 (dále jen zvedák) je zařízení, které je
určeno ke krátkému nadzvednutí a vertikální stabilizaci kolejnic při manipulaci
v rámci rekonstrukcí dopravních kolejových tratí. Zvedák sestává z pracovního
hydraulického válce s nádrží na olej, čerpadla se šroubem ventilu. Toto je
umístěno na rozváděcí kostce. Součástí zvedáku je rukojeť a ruční ovládací
páka. Všechno je umístěno na společné základně, jež vytváří opěrnou plochu
pro zachycení tlakové síly.

Typ

ZH 2/10t.1

Jmenovitá nosnost při zvedání
Jmenovitá nosnost při max. zatížení
Teplota prostředí
Max. zdvih pracovního válce
Síla na páce při zvedání břemene
Vnější rozměry (š x l x v) včetně páky
Hmotnost

2t
10 t
-30 až +60 °C
80 mm
150 N
200 x 642 x 161 mm
17,5 kg

Zvedák je určen zejména pro přizvedávání kolejnic při opravách a
údržbě, resp. při pokládání a stabilizaci kolejnic při nové výstavbě. Tomuto
účelu odpovídají rozměry zařízení, a to konkrétně jeho malá šířka i výška,
které umožňují jeho vsunutí mezi kolejové pražce. Výhodou zvedáku je
skutečnost, že při jmenovité nosnosti 2t (pro zvedání) je zaručena statická
celková únosnost 10t (pasivní únosnost od vnějšího zatížení dopravním
prostředkem).
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Pracovní kapalina: hydr. olej např. VG 46

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1839

12.2.1.3

Zvedáky

ZVEDÁK KOLEJOVÝ HYDRAULICKÝ 8t
ZKH 8t, ZKH 8t.1

ZKH 8t

ZKH 8t. 1

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Zvedák hydraulický ZKH 8t a ZKH 8t.1 (dále jen zvedák) je zařízení,
které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a vertikální stabilizaci
kolejnic při manipulaci v rámci oprav a rekonstrukcí dopravních kolejových
tratí. Zcela nový systém zachycení zvedané kolejnice umožňuje obsluze
jednoduchý přístup ke zvedané kolejnici bez nutnosti odkopávání kolejového
svršku. Zvedání kolejnice (břemene) je možné provádět na patce nebo na
horní ploše při stejné jmenovité nosností 8t.

Typ

ZKH 8t / ZKH 8t.1

Jmenovitá nosnost při zvedání
Jmenovitá nosnost při max. zatížení
Zdvih
Teplota prostředí
Vnější rozměry (š x l x v)

Zvedák sestává z pracovního hydraulického válce, tělesa zvedáku,
ruční odnímatelné ovládací páky a šroubu ventilu. Všechno je umístěno na
společné základně, jež vytváří opěrnou plochu pro zachycení tlakové síly a
ohybového momentu. Konstrukce zvedáku je dokonale povrchově chráněna
galvanickým zinkováním. Záruční i pozáruční servis zajišťuje po celou dobu
životnosti výrobní firma KOEXPRO OSTRAVA, a.s. Tento hydraulický kolejový
zvedák je dalším z řady výrobků vyráběných firmou KOEXPRO OSTRAVA,
a.s. určených pro údržbu a rekonstrukce kolejových tratí.

Hmotnost

8t
8t
62 mm / 120 mm
-30 až +60 °C
180 x 240 x 175 mm /
200 x 313 x 265 mm
18,45 kg / 25,5 kg
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12.2.1.5

Zvedáky

ZVEDÁK KOLEJOVÝ HYDRAULICKÝ
ZKH 5K, ZKH 10K, ZKH 25K

ZKH 25K
ZKH 5K

ZKH 10H

Užití a popis:
Zvedák hydraulický ZKH 5K, ZKH 10K a ZKH 25K (dále jen zvedák) je zařízení, které je určeno zejména ke krátkému nadzvednutí a
vertikální stabilizaci kolejnic při manipulaci v rámci oprav a rekonstrukcí dopravních kolejových tratí. Zvedák se dodává v několika variantách dle
nosnosti, tj. 5t, 10t a 25t. Zvedák vychází z robustní konstrukce, kterou tvoří hydraulická ruční pumpa s ergonomickou odnímatelnou rukojetí a
šroub ventilu. Zvedání se provádí přes patku ve spodní části zvedáku. Konstrukce zvedáku umožňuje rotaci o 360°. Hydraulický ruční pohon
poskytuje pohodlné a rychlé zvedání bez použití nadměrné síly. Klesání do původního stavu je docíleno vlastní gravitací, uvolněním šroubu
ventilu.
Základní technické údaje:
Typ
Jmenovitá nosnost při max. zatížení
Výška zdvihu na patce
Teplota prostředí
Pracovní kapalina
Vnější rozměry (š x l x v)
Hmotnost bez ovládací páky

t
mm
°C
mm
kg
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ZKH 5K
5
25 - 230
-30 až +60
hydr. olej např. VG 46
140 x 213 x 368
25,0

ZKH 10K
10
30 - 260
-30 až +60
hydr. olej např. VG 46
170 x 205 x 420
35,0

ZKH 25K
25
58 - 273
-30 až +60
hydr. olej např. VG 46
210 x 420 x 505
102,0

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 2009 1000, KX 2009 2000, KX 2009 3000

12.2.1.6

Zvedáky

HYDRAULICKÉ ŽELEZNIČNÍ
ZVEDÁKY DPG-K

NOVINKA

DPG-10/200 K

DPG-10 K

Užití a popis:
Hydraulické zvedáky v označení DPG svou konstrukcí
vycházení z desítky let vyráběných a praxí osvědčených zvedáků
vhodných pro zeležniční použití.
Toto zařízení je především určeno ke krátkému nadzvednutí a
vertikální stabilizaci kolejnic při manipulaci v rámci rekonstrukcí
dopravních kolejových tratí.
Zvedák se dodává v několika variantách dle hodnoty nosnosti
nebo dle zástavbových rozměrů.
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DPG-12 K

Základní technické údaje:
Typ
Nosnost na hlavě
Nosnost na patkách
Zdvih válce
Hmotnost
Rozměry d x š x v

DPG-10 K / DPG-10/200 K
10 t
8t
100 mm / 200 mm
21 kg / 26 kg
380 x 190 x 245 mm
380 x 190 x 345 mm

Typ
Nosnost na hlavě
Nosnost na patkách
Zdvih válce
Hmotnost
Rozměry d x š x v

DPG-12 K / DPG-18 K
12 t / 18 t
10 t / 15 t
150 mm
26 kg / 27,0 kg
380 x 170 x 670 mm
380 x 190 x 288 mm

Typ
Nosnost na hlavě
Nosnost na patkách
Zdvih válce
Hmotnost
Rozměry d x š x v

DPG-20/175 K
20 t
22 t
175 mm
30 kg
400 x 170 x 687 mm

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 2039

13.1.4.15

Přípravky pro
kolejovou dopravu

ZVEDÁK KOLEJNIC PÁKOVÝ
ZKP 1000 K

ZKP 1 000 K

ZKP 1 000 K – DETAIL UCHYCENÍ
ZA HLAVU ŠIROKOPATNÍ KOLEJNICE

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Zvedák kolejnic pákový ZKP 1 000 K (dále jen zvedák) je
mechanické zařízení určené k ruční manipulaci - nadzvedávání kolejnic při
servisních činnostech na železničním svršku, například při výměně
absorpčních podložek pod patou kolejnice, výměně podkladnic, pro manipulaci
s kolejnicemi při ustavování během montáže atp. Zvedák je určen pro různé
typy kolejnic, zejména UIC 60, S 49, R 65.

Typ

ZKP 1 000 K

Jmenovitá nosnost
Typy kolejnic - širokopatní
Max. zdvih
Vnější rozměry š x v x l
Hmotnost

1 000,0 kg
UIC 60, S 49, R 65
60 mm
75 x 1 200 x 380 mm
13,7 kg

Zvedák sestává z rámu, do kterého jsou začepovány dvě opěrné
nohy, dva svěrné segmenty, ruční páka a dvě spojovací desky, které spojují
segmenty s pákou. Zvedák se umísťuje nad temeno hlavy kolejnice v místě
pražce. Nohy zvedáku se postaví na horní stranu pražce. Sklápěním páky
zvedáku dochází ke spouštění a zároveň otevírání dvou svěrných segmentů.
Překlápěním páky zvedáku na druhou stranu dochází ke svírání
segmentů a k jejich zvedání. Během zvedání segmenty svírají hlavu kolejnice
a zajišťují kolejnici proti vypadnutí.
Různou kombinací začepování otvorů v deskách lze dosáhnout
různých zdvihů dle požadavku. Po otočení noh zvedáku lze použít zvedák i pro
širší systémy upevnění kolejnic k pražcům.
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13.1.4.4

Přípravky pro
kolejovou dopravu

MANIPULAČNÍ PŘÍPRAVEK PRO REKTIFIKACI ROZCHODU
KOLEJOVÝCH TRATÍ MPR 50 kN

NA PŘÁNÍ JE MOŽNO ZHOTOVIT
S IZOLAČNÍM OBLOŽENÍM JEDNÉ ČELISTI

MPR 50 kN

MPR 50 kN

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Manipulační přípravek pro rektifikaci rozchodu kolejových tratí MPR
50 kN (dále jen přípravek) slouží k seřizování rozchodu žlábkových i
normálních kolejnic před upevněním k podkladu (pražcům atp.).

Typ

MPR 50 kN

Max. síla při rektifikaci
Max. síla na ruční klice
Rozevření hlavic
Max. zdvih pohyblivé hlavice
Hmotnost

50 kN
550 N
165 mm
360 mm
40,3 kg

Základní částí přípravku je speciální hřebenový zvedák o nosnosti
5t. Pevná i pohyblivá část je prodloužena a osazena dvěma hlavicemi, jež jsou
nasazeny na hlavy kolejnic při jejich rektifikaci. Obvyklý jednostranný
zadržovací mechanismus je u přípravku nahrazen mechanismem
oboustranným. Pevná ovládací klika je nasazena na čtyřhran klikového
pastorku. Pro změnu smyslu otáčení slouží páčka se zajišťovacím kolíkem.
Dvě pružiny, z nichž vždy jedna je napnutá a druhá volná, přidržují západku
v zubech rohatky a zajišťují tak polohu ovládací kliky.
Pevná strana hlavice je ze všech stran opatřena obložením (viz.
obrázek ve výřezu), které při vzájemném propojení kolejnicových pásů
izoluje toto zařízení proti procházejícímu elektrickému proudu.
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Rozteč hlavic pro zvětšování rozchodu: min. 1 125 - max.
1 485 mm
Rozteč hlavic pro zmenšování rozchodu: max. 1 815 - min.
1 455 mm
Rozměry - šířka x délka min./max. x výška: 220x1 631/1
991x470 mm

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1290

13.1.4.3

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VYROVNÁVACÍ STOJAN
VS 1

VS 1

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vyrovnávací stojan VS 1 (dále jen stojan) je zařízení, které je určeno
ke stabilizaci a polohování konců kolejnic při jejich vzájemném spojování
(svařování). Stojan je určen pro přesné polohování kolejnic typu S49, PH 37,
NT 3 a dalších, těmto typům odpovídajících. Použití je pro kolejnice běžného
provedení i s provedením žlábkovým.

Typ
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VS 1

Nosnost
1 000,0 kg
Výška zdvihu
0  20 mm (lze zvýšit)
Max. síla pro vertikální pohyb
10 kN
Max. síla - upnutí hlavy kolejnice
20 (2x) kN
Max. síla - natočení v horizont. směru 20 (2x) kN
Typy kolejnic
S49, PH37, NT3
Hmotnost
40,0 kg
Vnější rozměry (min./max.): 550/630 x 620x177 mm

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1164

13.1.4.19

Přípravky pro
kolejovou dopravu

SPOJOVACÍ TÁHLA
ŘADY ST

ST 02 K
(mezi dvoucestné vozidlo a vozík PV nebo PVK)

ST 01 K
(mezi vozíky PV a PVK)

ST 03 K
(mezi MUV a ZPK)

ST 04 K
(mezi MUV a hnacím vozidlem s klasickým tažným zařízením)

NOVINKA

ST 05 K
(mezi MUV a vozík PV nebo PVK)

Užití a popis:
Spojovací táhla ST (dále jen táhla) jsou pomocné prostředky pro spojování manipulačních zařízení na kolejových podvozcích (např.
PV, PVK) s trakčními prostředky (např. MUV, hydraulickými rypadly, atp.) během jejich manipulace při rekonstrukcích a výstavbách traťových
úseků.
Táhla jsou vyrobena jako ocelové svařence z válcovaných plechů a trubek, jsou opatřena antikorozním nátěrem s bezpečnostními
prvky. Na obrázcích jsou znázorněna příkladná provedení spojovacích táhel. Tažné síly a dovolené zatížení odpovídají typům tažných a
tažených prostředků. Podle požadavků zákazníka lze konstrukci táhel upravit.
Všechny typy táhel ST a jejich modifikace jsou vyráběny na základě zpracované výrobní dokumentace. Součásti této dokumentace je
pevnostní výpočet. Samotná výroba je prováděná na základě OSVĚDČENÍ e.č.171017. Svářečské práce provádíme na základě CERTIFIKÁTU
č.ZCV-17-206/C01, který prokázal schodu procesu svařování s normou ČSN EN 15085-2:2008 v následujícím rozsahu,, Konstrukce, výroba,
opravy a prodej zařízení určených pro stavbu a údržbu železničních tratí a jejich dílů.
U spojovacího táhla ST 03 K, jsme nechali pro kontrolu provést statické ověření pevností u Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.,
který v technické zprávě TZ 07/2017 konstatoval, že uvedené táhlo je vyhovující.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz

CODE OS 01/2018
KX 1989 1000, KX 1989 2000, KX 1989 3000, KX 1989 4000, KX 1989 5000

13.1.4.14

Přípravky pro
kolejovou dopravu

NOSIČE KOLEJNIC
NK xK

NOVINKA

NK 4K

NK 2K

NK 3K
NK 1K

NK 5K

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Nosič kolejnic NK xK (dále jen nosič) je přípravek určený výhradně
pro závěsnou manipulaci s jednotlivými kolejnicemi drážního typu s danou
maximální nosností, se jmenovitou uchopovací šířkou hlavy 75 mm. Nosiče
jsou provedeny tak, že jimi lze uchopit kolejnice, uložené s přístupem z obou
stran min. 150 mm. Nosič NK 4K umožňuje uchytit kolejnici s přístupem 55 mm
z obou stran.

Typ
Nosnost
Rozměry š x v x l

Nosiče se nasazují čelistmi na hlavu kolejnice a vlastní váhou
kolejnice vytváří svěrnou sílu. Na opačné straně než jsou čelisti je umístěno
závěsné oko pro vložení háku zvedacího zařízení.
Nosiče kolejnic typu NK xK se vyznačují vysokým poměrem nosnosti
vůči hmotnosti, snadnou manipulací a bezpečností.
Nosič NK 1K a NK 2K lze v otevřené poloze aretovat.
Nosič NK 1K a NK 3K jsou vybaveny vyměnitelnými chrániči kolejnic.
Nosič NK 2K je přizpůsoben také pro potahování kolejnic v šikmém
směru.
Nosič NK 4K umožňuje uchytit kolejnici s přístupem 55 mm z obou
stran.
Nosič NK 5K umožňuje uchytit žlabkové kolejnice NT1 a NT3.

U Cementárny 1303/16
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Celková hmotnost

NK 1K / NK 2K
2 000,0 kg
135 x 245 x 325 mm /
145 x 455 x 380 mm
12,0 kg / 14,0 kg

Typ
Nosnost
Rozměry š x v x l
Celková hmotnost

NK 3K
4 000,0 kg
165 x 385 x 182
26,0 kg

Typ
Nosnost
Rozměry š x v x l
Celková hmotnost

NK 4K
2 000,0 kg
140 x 368 x 80
16,1 kg

Typ
Nosnost
Rozměry š x v x l
Celková hmotnost

NK 5K
2 000,0 kg
210 x 312 x 70
6,9 kg

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1250 1000, 1250 2000, 1250 3000, 1250 4000

13.1.4.16

Přípravky pro
kolejovou dopravu

SVĚRKA ŠROUBOVACÍ
SŠ 1 K A SŠ 2 K

SŠ 1 K

SŠ 2 K
Užití a popis:

Základní technické údaje:

Svěrka šroubovací SŠ 1 K a SŠ 2 K je upínací prostředek určený
k dočasnému pevnostnímu zajištění a stabilizaci kolejnice při vzniku
mechanického poškození (trhliny, praskliny, lomu, atp.) většinou únavového
typu, vlivem nadměrných deformací kolejnice nebo extrémních klimatických
podmínek.

Typ

SŠ 1 K / SŠ 2 K

Typ kolejnice
Max. upínací síla
(při utah. momentu 60 Nm)
Min. upínací rozpětí
Max. upínací rozpětí
Závit manipulačního šroubu
Rozměr šestihranu manip. šroubu
Vnější rozměry š x v x l (zasunutá)

R 65, UIC 60 a menší
21 500 N / 43 000 N

Svěrka sestává z masivního třmene,
pohyblivých šroubů, jímž se vyvozuje upínací síla.

statického

dorazu

a

Kolejnice se pomocí svěrky a stabilizačních prvků v kritickém místě
zajistí tak, aby byl nouzově umožněn provoz železniční dopravy za snížených
rychlostních podmínek. Svěrka se umísťuje pod poškozenou kolejnici kolmo na
její stojinu. Je vyrobená z konstrukční uhlíkové oceli a povrchově upravena
proti korozi. Svěrku je možné použít na kolejnice typu R 65, UIC 60 a menší.

U Cementárny 1303/16
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Hmotnost

30 mm / 29 mm
150 mm / 155 mm
M 30 mm
46 mm / 36 mm
50 x 222 x385 mm /
130 x 186 x 393 mm
8,5 kg / 17,8 kg

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1988, KX 1999

13.1.4.27

Přípravky pro
kolejovou dopravu

TRAVERZA PRO MANIPULACI S KOLEJNICEMI
TMK

TMK 1

NOVINKA

TMK 2.2

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Traverza pro manipulaci s kolejnicemi TMK (dále jen traverza), je
určena pro závěsnou manipulaci s jednotlivými kolejnicemi drážního typu, s
šířkou hlavy maximálně 75 mm. Nosnost traverzy je uvedená v tabulce
technických údajů. Traverza je provedena tak, že jí lze uchopit kolejnice,
uložené s přístupem z obou stran min. 150 mm. Traverza je na obou koncích
osazena nosiči kolejnic NK 1 K, do kterých se za hlavu upíná kolejnice. Čelisti
nosiče kolejnic jsou opatřeny plastovými chrániči. Které chrání kolejnici před
poškozením. Součástí traverzy je dvoupramenný řetěz s háky a okem pro
zavěšení na zvedací zařízení (jeřáb). Traverza je vyrobena z obdélníkového
dutého profilu.

Typ

TMK 1 / TMK 1.2

Nosnost traverzy
Rozteč nosičů kolejnic
Šířka hlavy kolejnice max.
Provozní teplota
Počet cyklů
Celková hmotnost

5 000 mm
75 mm
-20 až + 60 °C
20 000

Typ

TMK 2.2

Traverzu lze použít při výstavbě nebo opravě železniční tratě, při
skladování a jiné manipulaci s kolejnicemi.

Nosnost traverzy
Rozteč nosičů kolejnic
Šířka hlavy kolejnice max.
Provozní teplota
Počet cyklů
Celková hmotnost

2 000,0 kg
7 000 mm
75 mm
-20 až + 60 °C
20 000
cca 310,0 kg

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
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1 500,0 kg / 2 000,0 kg

cca 183,0 kg / 220,0 kg

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 250
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 2015

13.1.13.3

Renovace - servisní pracoviště,
zkušební a testovací zařízení

PODSTAVEC STAVITELNÝ
PS 7 K, PS 7.1 K A PS 2.1 K

PS 7.1 K

PS 2.1 K

PS 7 K
Užití a popis:

Základní technické údaje:

Podstavec stavitelný typu PS 7 K (dále jen podstavec), je určen jako
podpěra pod zařízení v strojírenském a stavebním průmyslu, při servisních
činnostech u dopravních prostředků, apod. Provedení podstavce umožňuje
zatížení osovou silou max. 7 000 kg a má stavitelnou výšku v rozsahu 600
mm. Podstavec je vyroben z běžných konstrukčních ocelí, dobře svařitelných.

Typ

PS 7 K

Nosnost
Minimální / maximální výška
Krok zdvihu
Půdorysné rozměry
Hmotnost

7 000,0 kg
1 219 mm / 1 819 mm
60 mm
1 007 / 1 007 mm
57,0 kg

Typ

PS 7.1 K

Rám se skládá z trubky, na kterou je navařena „trojnožka“ z jäkl
profilů. Ty jsou z důvodu stabilnější konstrukce příčně zavětrovány dalšími
profily. Ve spodní části rámu jsou namontovány dvě pevná kolečka
k snadnému přemísťování podstavce po hale. Stavitelný díl sestává ze
silnostěnné trubky, která je vložena do pevného rámu a je tak umožněno
vysunutím trubky nastavení výšky podstavce až o 600 mm. V horní části
stavitelného dílu je našroubovaná dosedací plocha, kterou lze volně otáčet o
360° a lze si ji tak nastavit podle potřeb podepíraného břemene. Zajištění
polohy je dosaženo čepem, který se prostrčí trubkami a zajistí tak nastavenou
výšku podstavce. Čep je opatřen mechanismem proti samovolnému uvolnění a
dále řetízkem proti ztrátě.

Nosnost
7 000,0 kg
Minimální / maximální výška
1 219 mm / 1 819 mm
Krok zdvihu
60 mm
Půdorysné rozměry
1 007 / 1 007 mm
Hmotnost
57,0 kg
Pozn: Podstavec je vychýlený o 150 mm od středu symetrie
Typ

Podstavce PS 2.1 K a PS 7.1 K se konstrukčně od klasického řešení
liší tím, že stavitelná (nosná) část je vychýlená od středu symetrie o 150 mm
(dopředu). Podstavec PS 2.1 K má vyšší stavitelný zdvih (720mm).
Všechny uvedené podstavce mají v horní části stavitelné části
variantní provedení stykové plochy (U-profil, rovný kruhový profil, ohnutý 4HR
profil, atp.) dle požadavku zákazníka.
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PS 2.1 K

Nosnost
2 000,0 kg
Minimální / maximální výška
1 244 mm / 1 964 mm
Krok zdvihu
60 mm
Půdorysné rozměry
1 000 / 1 000 mm
Hmotnost
50,0 kg
Pozn: Podstavec je vychýlený o 150 mm od středu symetrie

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1972, KX 2037, KX 2046

12.1.4.1

Zvedáky

HŘEBENOVÉ ZVEDÁKY ŽELEZNIČNÍ
15-00-GHW A 15-01-GHW

15-00-GHW
Užití a popis:
Hřebenové zvedáky železniční se speciální patkou jsou určeny pro zvedání a manipulaci břemen při opravách kolejiště. Vlastnosti:
robustní, jednoduchá a prakticky nezničitelná konstrukce, speciálně tvarovaná patka, která umožňuje bezpečně a jednoduše zafixovat zvedák
mezi koleje a pražce. Velikost a U tvar patky zajišťuje stabilitu zvedáků na nerovném terénu, stabilita, díky které jsou koleje jednoduše a
bezpečně nadzvihávány. Modifikace dle zadání uživatele: patka zvedáku může být na zakázku přizpůsobena požadavkům zákazníka,
standardně je hřebenový zvedák vybaven račnoklikopákou (označení RKP). Na přání zákazníka je možno hřebenový zvedák osadit jiným typem
kliky (3 varianty klik).
Základní technické údaje:
Nosnost (t)
Typ
Q1

Q2

15-00-GHW

2,5

1,75

15-00-GHW

5

3,5

15-01-GHW

10

7

15-01-GHW

16

11,2

Rozsah provozní teploty -20° až 50°
1) Rukojeť v poloze „klika“

Ovládací
síla na
klice
N
380 1)
230 2)
550 1)
330 2)
540 1)
320 2)
730 1)
440 2)

Hlavní rozměry (mm)

Hmotnost

a

t

u

v

b
max

b1

q

h
min

L
min

r

Z

(kg)

215

160

250

64

315

200

55

75

735

275

345

21,0

240

160

250

64

335

200

70

85

765

275

360

24,0

255

190

280

50

365

200

80

90

795

300

345

40,0

291

190

280

50

420

280

90

160

900

300

320

68,0

2) Rukojeť v poloze „páka“

U Cementárny 1303/16
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tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018

12.1.2.1

Zvedáky

HŘEBENOVÉ ZVEDÁKY KONTEJNEROVÉ
15-00-CON

15-00-CON-W/2,5t

Užití a popis:
Hřebenové zvedáky 15-00-CON se používají pro zabudování do strojních zařízení za účelem zvedání pohyblivé části konstrukce.
Slouží ke zvedání nebo posouvání břemen v libovolném směru.
Vlastnosti: robustní, jednoduchá a „nezničitelná“ konstrukce, základní provedení (označení „CON“) umožňuje flexibilní přizpůsobení
zvedáku pro zabudování do konstrukce, v provedení „nástěnný“ (označení „CON-W“) připraven k montáži pomocí zabudovaných úchytů a
otvorů na koncích hřebenové tyče, spolehlivě udrží břemeno v libovolné poloze brzdou zabudovanou v ruční klice, přijatelná ovládací síla na
ruční klice
Základní technické údaje:
Typ
15-00-CON-W
15-00-CON-W
15-00-CON
15-00-CON

Nosnost
t
2,5
5
2,5
5

U Cementárny 1303/16
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Ovládací síla
N
380
550
380
550

Zdvih
345 / 580 / 850
360 / 605 / 850
345 / 850 / 850
360 / 850 / 850

Hmotnost
kg
12,8/ 15,2 / 17,0
22,1 / 25,6 / 28,5
11,4/ 13,8 / 15,6
19,0 / 22,5 / 25,4

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018

12.4.1.1.
12.4.1.2

Zvedáky

ZVEDÁKY RUČNÍ ŘEHTAČKOVÉ
RZV A RZC

RZC K 0,8t
RZV K 0,8t

Užití a popis:
Zvedáky ruční řehtačkové RZV a RZC mají široké využití zejména ve stavebnictví a v hornictví a všude tam, kde je zapotřebí
manipulovat s břemeny: pro zvedání a vlečení břemen, pro napínání plotů, vyprošťovací práce, vytrhávání stojek v dolech, jako zdvihací
zařízení pro důlní závěsné dráhy, pro montážní a manipulační práce nejrůznějšího druhu, vhodný pro použití v těžkých provozech – doly, hutě
apod.
Vlastnosti: jednoduchá robustní konstrukce, přenosný, odolný vůči hrubému zacházení, vybaven pojistkou proti přetížení,
jednoduchá obsluha.
Základní technické údaje:
Typ
Max. nosnost
Ovládací síla na páce
Typ řetězu
Počet nosných pramenů
Zvedací rychlost*
Základní zdvih
Hmotnost

t
N
m.min
m
kg

-1

RZV 0,8
0,8
400
válečkový řetěz
1
1,27
1,5
9,4

RZV 1,6
1,6
370
válečkový řetěz
1
0,52
1,5
16,5

RZV 3,2
3,2
370
válečkový řetěz
2
0,26
1,5
24,0

RZV 5
5
440
válečkový řetěz
3
0,22
1,5
41,0

RZV 6,3
6,3
430
válečkový řetěz
4
0,17
1,5
46,0

* vypočteno za předpokladu 48 kyvů ruční pákou za minutu

Typ
Max. nosnost
Ovládací síla na páce
Řetěz břemenový
Zvedací rychlost*
Počet nosných pramenů
Základní zdvih
Hmotnost

t
N
m.min

-1

m
kg

RZC 0,8
0,8
400
ø 5x15
1,27
1
1,5
8,9

RZC 1,6
1,6
370
ø 9x27
0,52
1
1,5
16,7

RZC 3,2
3,2
400
ø 11x31
0,37
1
1,5
21,0

RZC 5
5
300
ø 11x31
0,18
2
1,5
34,0

RZC 6,3
6,3
400
ø 11x31
0,18
2
1,5
40,0

* vypočteno za předpokladu 48 kyvů ruční pákou za minutu
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tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
fax: +420 596 633 923, +420 595 782 249
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1538, KX 1539

13.1.4.1

Přípravky pro
kolejovou dopravu

OHÝBAČKA KOLEJNIC HYDRAULICKÁ
OKH Xa

OKH Xa s agregátem

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Ohýbačka kolejnic hydraulická OKH Xa (dále jen ohýbačka) je
zařízení, které slouží k ohýbání kolejnic do požadovaných radiusů profilu Xa,
případně k ohýbání jiných profilů, které jsou uvedeny v tabulce. Ohýbání je
prováděno pomocí lineárního hydromotoru napájeného ručním hydraulickým
agregátem

Typ

OKH Xa

Max. pracovní tlak
Max. ohýbací síla
Zdvih pracovního válce
Potřebné množství pracovní
kapaliny pro jeden zdvih
Filtrace
Max. ohýbaný průřezový modul
při max. mezi kluzu ohýbaného
materiálu Re =314 MPa
Rozměry (bez třmenů) l x š x v
Hmotnost bez třmenů

50 MPa
318 kN
150 mm

Ohýbačka se skládá z jednočinného lineárního hydromotoru s
vratnou pružinou a vyměnitelnou opěrkou, rámu se závěsy a výměnných
tažných třmenů. Připojení ke zdroji tlakové kapaliny je pomocí jediné závitové
přípojky DKS M 18x1,50.

3

1 dm
25 µm
3

32,7 cm
870 x 438 x 180 mm
59,0 kg

Ohýbané profily: kolejnice: Xa; 115/24; 93/18
Ohýbané profily: profily I a U do výšky 160
2 -1
Pracovní kapalina: hydr. kapalina o viskozitě 46 mm .s při
40ºC
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tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 249
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2.2.1.6

Agregáty

AGREGÁT HYDRAULICKÝ
GL 2P/Q A GL 2P/Q+4VN

GL 2P/Q

GL 2P/Q+4VN

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Agregát hydraulický GL 2P/Q (dále jen čerpadlo) je dvoustupňový,
ručně ovládaný zdroj tlakové hydraulické kapaliny. Agregát hydraulický GL
2P/Q+4VN (dále jen čerpadlo) je dvoustupňový, dvojčinný, ručně ovládaný
zdroj tlakové hydraulické kapaliny.

Typ

První stupeň čerpadla dodává do systému velkou část potřebného
průtoku při malém pracovním tlaku. Druhý stupeň dodává malý průtok a jeho
hlavní funkcí je zajistit maximální tlak. Je tedy určen k vyvození tlakové síly na
hydraulickém válci. Čerpadla jsou určeny na maximální tlak 70 MPa. V případě
potřeby je možno nastavit hodnotu maximálního pracovního tlaku seřízením
přepouštěcího ventilu na nižší tlak. Typ GL 2P/Q+4VN je konstruován jako
dvojčinný (např. u ovládaného lineárního motoru vrací píst do původní polohy).
Čerpadla jsou určena k pohonu lineárních hydromotorů pro různé
účely – zvedání, stříhání, lisování, ohýbání apod. Čerpadla se skládají z tělesa
uchyceného k nádrži, plnícího otvoru, přepouštěcího ventilu, šroubení pro
napojení hadic, vývodu pro napojení manometru a ruční páky.
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GL 2P/Q / GL 2P/Q+4VN

Max. výstupní tlak – 1. stupeň
Max. výstupní tlak – 2. stupeň
Objem nádržky
Teplota pracovní kapaliny a okolí
Síla na páce 1. stupeň/2. stupeň
Připojovací hrdlo – hadice
Počet vývodů
Rozměry l x v x š
Hmotnost

2,5 MPa
70 MPa
3
1,8 dm
-10 až + 50 °C
100/25 N
G 3/8“
1/2
575 x 160 x 164 mm /
610 x 190 x 130 mm
8,35 kg / 8,95 kg

Pracovní kapalina: hydr. kapalina o viskozitě 22, 32 nebo
2 -1
46 mm .s při 40ºC
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13.1.4.30

NOVINKA

Přípravky pro
kolejovou dopravu

UPRAVOVAČ DILATAČNÍCH
MEZER R-25 1K

R-25 1K

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Upravovač dilatačních mezer R-25 1K (dále jen upravovač) je určený
pro rychlé a přesné nastavení předepsaných dilatačních mezer mezi
kolejnicemi při opravách nebo údržbě železničního svršku. Při používání
upravovač se nasázuje na hlavy dvou souvislých kolejnic (asi uprostřed mezi
spojkami kolejnic) a pak, pomocí úchytů a hydraulických válců, kolejnice
roztahuje pro zajištěbí předepsané mezery.

Typ

R-25 1K

Jmenovitá síla
Zdvih hydraulických válců
Rozměry
Celková hmotnost

245 kN
100 mm
600 x 285 x 355 mm
50,0 kg

Upravovač se skládá ze dvou vodících tyčí a dvou hydraulických
válců, které spojují hlavní a pomocné těleso (nosná konstrukce), upínacích
klinů,
olejové
nádrže
s ručním
hydraulickým
čerpadlem
s
odnimatelnou rukojeti, kladky, dvou pomocných rukojetí, pružiny a dalších
spojovacích prvků. Hydraulický systém má odvzdušňovací (plnicí) otvor,
pojistný ventil, filtrační síto a speciální magnet.
Při tlakování čerpadla pístnice hydraulických válců se roztahují, klíny
pevně svírají hlavy kolejnic a tlačí obě kolejnice od sebe.
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13.1.4.8

Přípravky pro
kolejovou dopravu

UPRAVOVAČ DILATEČNÍCH MEZER
UM-08

UM-08

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Upravovač dilatačních mezer UM-08 je určený na úpravu dilatačních
mezer při drobných úpravách tratí. Upravovač dilatačních mezer je přenosné
hydraulické zařízení, které se skládá ze svařeného rámu, dvou hydraulických
válců, olejové nádrže se zabudovaným ručním čerpadlem a dvěma páry
upínacích čelistí. Zařízení se nasadí na hlavy dvou sousedních kolejnic a
pomocí samosvorných čelistí kolejnice upne. Zdrojem síly jsou hydraulické
válce napájené z hydraulického čerpadla umístěného v olejové nádrži.

Typ

UM-08

Roztažná síla
Zdvih hydraulických válců
Tlak hydraulického oleje
Hmotnost
Rozsah pracovních teplot
Vnější rozměry d x š x v

250 kN
130 mm
40 MPa
68,0 kg
-30 ÷ +50 °
860 x 326 x 500 mm
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13.1.4.7

Přípravky pro
kolejovou dopravu

SMĚROVAČ KOLEJNIC
SK-08

SK-08

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Směrovač kolejnic SK-08 je přenosný pracovní nástroj určený pro
směrovou úpravu kolejnice při drobných opravách tratí. Zdrojem síly potřebné
k směrové úpravě kolejnice je ruční hydrogenerátor, ovládaný ruční pákou.
Hydrogenerátor je umístěný v nádobce hydraulického oleje. K uvolnění tlaku
dojde otevřením vypouštěcího ventilu. Pracovní zdvih se dá upravit ručně
změnou výšky nastavení opěrné hlavice.

Typ

SK-08

Tlačná síla
Pracovní zdvih
Přídavný zdvih
Hmotnost
Rozsah pracovních teplot

50 kN
100 mm
80 mm
15,0 kg
20 ÷ +50°
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10.2.1.5

Utahováky

HYDRAULICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK
HPU 1701, HPU 3501 A HPU 3501.1

HPU 3501

HPU 3501.1

HPU 1701

Užití a popis:
Hydraulický rázový utahovák HPU 1701 a HPU 3501 (dále jen utahovák) je ruční nářadí, které slouží k utahování a povolování
šroubových spojů do M 30. Krouticí moment je vyvolán rázy rotujícího bicího mechanismu. Utahovák HPU 3501.1 je prodloužený typ určen
speciálně pro povolování a utahování šroubů kolejnic. Utahovák se skládá z těchto hlavních částí: těleso utahováku, hydromotor, hydraulická
rozváděcí kostka, bicí mechanismus a rukojeť s ovládáním. V kostce je umístěn škrticí ventil pro seřízení otáček výstupního čtyřhranu a
šoupátko pro změnu směru otáčení. K utahováku je možné doobjednat přídavnou rukojeť, která je otočná vůči ose bicího mechanizmu pro
3
-1
zlepšení uchopení utahováku v pracovní poloze. V případě vyšších parametrů zdroje tlakového média p  14 MPa; Q  25 dm .min musí být
předřazen do tlakové větve regulační blok RB 1 (výrobek KOEXPRO OSTRAVA, a. s.) upravující tyto parametry.
Základní technické údaje:
Typ
Max. prac. utahovací moment
Jmenovitý utahovací moment
Pracovní tlak
Průtok při max. otáčkách
Pracovní kapalina
Velikost unášeče hlavic (4 HR)
Základní rozměry (š x v x l)
Hmotnost

Nm
Nm
MPa
3
-1
dm .min
mm (“)
mm
kg

HPU 1701
HPU 3501
HPU 3501.1
1 700 ± 10%
2 800 ± 10%
2 800 ± 10%
1 200 ± 10%
2 200 ± 10%
2 200 ± 10%
14
14
14
25
25
25
2 -1
hydr. kapalina o viskozitě 46 mm .s při 40ºC
25,40 (1)
25,40 (1)
25,40 (1)
97 x 286 x 298,5
114 x 354 x 300
114 x 821 x 500
cca 9,3
cca 13,0
cca 19,5
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9.2.1.1

Střihačky

STŘIHAČKA MATIC
SMH 30

SMH 30
oko otevřené

SMH 30
oko uzavřené

Užití a popis:
Střihačka matic SMH 30 (dále jen střihačka) je určena k radiálnímu stříhání poškozených nebo zkorodovaných matic běžných
šroubových spojů jiným způsobem nedemontovatelných. Se specielními adaptéry je použitelná i pro střihání matic šroubů řetězů hřeblových
dopravníků a matic spojů železničních kolejnic. Střihačka pracuje tak, aby po destrukci matice nedošlo k podstatnému poškození šroubu. Max.
pevnost stříhaných matic nesmí přesáhnout 600 MPa (pevnostní třída matic max. 5).
Střihačka sestává z tělesa s okem (uzavřeným nebo otevřeným), hydraulického jednočinného válce, pístu s pístnicí a vyměnitelného
nože. Zdrojem tlaku jsou ruční hydraulické agregáty potřebných parametrů, které jsou se střihačkou spojeny vysokotlakou hadicí.
Základní technické údaje:
Typ – adaptér
Rozsah střihaných matic
Max. pracovní tlak
Připojovací rozměr pro hadici
Pracovní kapalina
Filtrace pracovní kapaliny
Hmotnost

Matice řetězů
Matice želez.
hřebl. dopravníků
kolejnic (OK 38)
M 16 – M 30
M 27 – M 30
M 24
M 27
75
75
75
75
DN 8 STECK; M 16 x 1,50 – přechodový kus se šroub. připojením
2 -1
hydr. kapalina o viskozitě 46 mm .s při 40ºC
25
25
25
25
4,9
6,0
5,6
5,1

Oko uzavřené
mm
MPa
mm
µm
kg
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Oko otevřené
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9.2.1.2

Střihačky

STŘIHAČKA MATIC
SMR 27 A RK 36

SMR 27

RK 36

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Stříhačka matic SMR 27 (dále jen střihačka) je určena k radiálnímu
střihání poškozených nebo zkorodovaných matic šroubových spojů, jiným
způsobem nedemontovatelných.

Typ

SMR 27

Rozsah použitelnosti
Max. pevnost materiálnu matic
Rozměr s okem uzavř. l x š x h
Rozměr s okem otevř. l x š x h
Hmotnost s okem uzavřeným
Hmotnost s okem otevřeným

M16 až M27
600 MPa
382 x 90 x 66 mm
441 x 100 x 66 mm
6,4 kg
7,5 kg

Typ

RK 36

Maximální krouticí moment
Rozměr šestihranu
Vnější rozměry š x v x l
Hmotnost

200 Nm
36 mm
78 x 44 x 598,5 mm
2,3 kg

Stříhačka se skládá z tělesa střihačky s okem uzavřeným nebo
otevřeným, hydraulického jednočinného válce, pístu s pístnicí a vyměnitelného
nože. Zdrojem přítlaku na nůž je šroub ovládaný speciálním račnovým klíčem
RK 36, který je součástí výbavy stříhačky.
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13.1.3.2

Přípravky k povolování
a utahování

KLÍČ RAČNOVÝ
KR - 1

KR - 1

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Klíč račnový KR - 1 (dále jen klíč) je určen k ručnímu povolování a
utahování matic šroubových spojů s požadavkem na krouticí momenty až do
hodnoty 1 000 Nm. K dosažení potřebného krouticího momentu je možno páku
klíče prodloužit trubkou do max. délky 1 000 mm. Smysl otáčení
(povolování/utahování) se provádí výměnou úplného čtyřhranu v rohatkovém
mechanizmu.

Typ

KR 1

Max. krouticí moment
Rozměr čtyřhranu
Vnitřní průměr nástavné trubky
Vnější rozměry š x v – l
Hmotnost
Vhodné příslušenství

1 000 Nm
1” (25,4) ”(mm)
41 mm
100 x 45–550 mm
5,0 kg
hlavice

Klíč sestává z tělesa račny, rohatkového mechanismu, úplného
čtyřhranu a rukojeti. Hlavice pro matice OK nejsou součástí klíče.
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13.1.3.3

Přípravky k povolování
a utahování

NÁSOBIČ KROUTICÍHO MOMENTU
NKM

NKM 35

NKM 65

OPĚRKA
NKM 15

Užití a popis:
Násobiče krouticího momentu typové řady NKM (dále jen násobiče) jsou určeny k ručnímu uvolňování silně zkorodovaných
šroubových spojů, zejména při demontážích strojních celků. V hornictví se uplatňují zejména při uvolňování šroubových spojů (dílů) dobývacích
a razicích strojů a dopravních zařízení (hřeblové dopravníky, atp.).
Násobiče se skládají z planetové skříně s vícenásobným planetovým převodem, hlavy pohonu, zachycovače momentu a račnového
klíče. Velikost vstupního čtyřhranu je ¾” a velikost výstupního čtyřhranu 1” ÷ 1½”.
Základní technické údaje:
Typ
Převod
Utahovací moment
Délka
Max. šířka
Vstupní čtyřhran
Výstupní čtyřhran
Hmotnost
Příslušenství
Vhodné příslušenství

Nm
mm
mm
kg

NKM 15
1:4,40
1 700
172
81
¾”
1“
3,0
opěrka 1
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NKM 20
NKM 35
NKM 40
1:12
1:14
1:15
1 815
3 600
4 000
230
273
238
81
81
95
¾”
¾”
¾”
1“
1“
1½“
5,0
5,5
7,0
opěrka 2
opěrka 2
opěrka 3
hlavice (samostatný informativní list)

NKM 65
1:21
6 200
244
114
¾”
1½“
9,0
opěrka 4
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13.1.4.22

NOVINKA

Přípravky pro
kolejovou dopravu

PŘÍPRAVKY PRO KOLEJOVOU DOPRAVU

PODVOZEK PRO DOPRAVU
PODVOZKŮ PDP 1

PODVOZEK
M 32

PODVOZEK
DO LAKOVACÍ
KABINY PLK 1

VOZÍK S TOČNOU PRO PŘEPRAVU
RÁMŮ TRAMVAJÍ VPRT 2

PODVOZEK DO
TRYSKACÍ KABINY
PTK 1

REDUKČNÍ POVOZEK
TALLIN II.

Užití a popis:
Podvozky pro kolejovou dopravu, jsou ocelové svařované konstrukce opatřené železničními koly. Podvozky jsou různých rozměrů i
nosností. Mohou být vybaveny různými nástavbami, pohonem ručním, elektrickým pneumatickým i hydraulickým. Dále mohou být vybaveny
brzdami, táhly pro spojování podvozků, mohou být vyrobeny z otěruvzdorného materiálu, oceli nebo hliníku. Jsou určeny pro pomocné
manipulační práce při výrobě, údržbě a montáži ve výrobních halách. Uplatnění mají například při výrobě železničních i silničních vozidel, jako
manipulační podvozky pro tryskárny, lakovny, montážní linky atd.
Dodáváme také podvozky s certifikovanými koly splňující požadavky na provoz na železnicích.
Rozměry podvozků, průměry pojezdových kol, nosnost a provedení nástaveb přizpůsobujeme konkrétnímu požadavku zákazníka.
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Speciální zařízení

PROJEKCE, KONSTUKCE, VÝROBA A DODÁVKY STROJŮ
A TECHNOLOGICKÝCH UZLŮ Z NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ
VČETNĚ VÝROBKŮ Z NEŽELEZNÝCH KOVŮ A SLITIN

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Užití a popis:
KOEXPRO OSTRAVA, akciová společnost v rámci výrobního programu zajišťuje projekci, konstrukci, výrobu a dodávky strojů a
technologických uzlů z nerezových ocelí, včetně výrobků z neželezných kovů, např. hliníku, a dalších slitin.
Jedná se o speciální stroje a technologické uzly, které lze využít v nejrůznějších oblastech průmyslové výroby, kde není výhodné
použití klasických konstrukčních materiálů z uhlíkových ocelí. Mezi tyto výrobky patří např. průmyslové vany pro mytí a odmašťování
rozměrných strojních dílů a konstrukcí v agresivních odmašťovacích lázních (Obr. 1, 2) vyrobeny z legovaných ocelí, např. Cr-Ni-Mo (DIN
1.4401).
Dalšími výrobky jsou např. oplachové kouty (Obr. 3), zásobníkové koše (Obr. 4) z uhlíkových konstrukčních ocelí s povrchovou
úpravou chlor – kaučukovým nátěrem, speciální obslužné a montážní plošiny (Obr. 5), schody (Obr. 6), lešení apod. z hliníkových profilů a
plechů dle účelu použití a požadavků provozu, tzn., že jsou respektovány požadavky na limitní váhy, tuhost při jmenovitém zatížení,
chemickou odolnost apod.
U všech těchto a obdobných výrobků zajišťuje společnost komplexní dodávku vč. projekce.
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13.1.7.46

Speciální zařízení

MŮSTEK PŘECHODOVÝ
MP 15 AL

NOVINKA

MP 15 AL

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Můstek přechodový MP 15 AL je mobilní zařízení, které se používá ve
výrobních podnicích, montážních linkách, servisních činnostech a všude tam, kde je
nutno použít prostředek bezpečného přechodu přes montážní jámy. Je určený
k částečnému zakrytí montážní jámy, k jejímu bezpečnému překonávání, případně
k provádění drobných oprav např. na předním nebo zadním čele tramvaje, mytí,
spojování či rozpojování vozů. Můstek se skládá z rámu a demontovatelného
zábradlí.

Typ

MP 15 AL

Nosnost
Půdorysné rozměry
Celková hmotnost

150,0 kg
1 620 x 800 mm
30,0 kg

Můstek může být dodáván
specifického požadavku zákazníka.

i

s nestandardními
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rozměry dle
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13.1.7.45

NOVINKA

Speciální zařízení

OBSLUŽNÉ SCHODY
OSCH - AL 1

OSCH - AL - 1

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Obslužné schody OSCH – AL 1 jsou mobilním prostředkem určeným
pro bezpečné zpřístupnění zvýšených prostor, které nemají přístup přímo ze
země nebo podlahy. Používají se ve výrobních a servisních podnicích,
montážních linkách a všude tam, kde je nutno použít prostředky bezpečného
přístupu ve výšce. Zábradlí je demontovatelné.

Typ

OSCH - AL 1

Nosnost
Výška pracovní plošiny
Půdorysné rozměry
Celková hmotnost

250,0 kg
1 220 mm
1 700 x 900 mm
87,5 kg

Můstek může být dodáván i s nestandardními rozměry dle
specifického požadavku zákazníka.

Hmotnost zvedané části při jízdě se schody: 25,0 kg

Schody se skládají z:
- rám
- schodišťové stupně
- zábradlí demontovatelné
- kola
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13.1.4.33

Přípravky pro
kolejovou dopravu

VOZÍK MODULÁRNÍ KOLEJOVÝ
VMK-1
NOVINKA

VMK-1

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vozík modulární kolejový VMK-1 (dále jen „vozík“) je dopravní
zařízení, určené k přepravě komodit, nezbytných pro opravu a údržbu na
železničních tratích o rozchodu 1 435 mm. Vozík je konstruován pro použití na
různých platformách, ať už k převážení na korbě, tj. např. „kusových“ materiálů
(pražce, kolejnice), sypkých materiálů (kamenivo pro kolejové lože) nebo
strojních nářadí v uzamykatelné skříni. Dále je možné korbu odejmout a
výměnou nástavby převážet jiné speciální stroje. Tento vozík tedy plně
nahrazuje klasické jednoúčelové vozíky. Vozík je uzpůsobený k připojení
pohonné jednotky (drezína, dvoucestný bagr) a není vybaven brzdou.

Typ

VMK-1

Nosnost vozíku
Rozměr ložné plochy (korba)
Max. objem korby (pro sypký mat.)
Rozchod železniční tratě
Průměr pojezdových kol
Celková hmotnost

6 000,0 kg
2 000 x 4 080 mm
3
2,5 m
1 435 mm
250 mm
cca 1 200,0 kg

Rám vozíku sestává ze dvou vzájemně spojených podvozků, které
jsou uloženy na pojezdových kolech o průměru 250 mm. Vozík je svařovaný
z válcovaných 4 HR profilů a silných plechů. Ložnou plochu vozíku tvoří
ocelová korba, která je umístěna na dvojici silnostěnných 4 HR profilech.
Všechny bočnice korby jsou odnímatelné. Dno korby je ze zesíleného plechu,
na kterém jsou zarážky pro uspořádání převážených komodit.
Rozměry i nosnost
požadavku zákazníka.

vozíku

lze

přizpůsobit
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konkrétnímu
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13.1.13.1

Renovace - servisní pracoviště,
zkušební a testovací zařízení

ZVEDACÍ SOUPRAVA HYDRAULICKÁ
ZSP 1

ZSP 1

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Zvedací souprava s hydraulickým agregátem ZSP 1 (dále jen
zařízení) je zařízení určené pro pomocné práce ve výrobních a servisních
činnostech v průmyslu, stavebnictví v dopravě, energetice, těžebním průmyslu
a všude tam, kde je potřeba pomocí mobilního zvedacího zařízení zvedat,
nebo přizvednout břemeno při použití až čtyř jednočinných hydraulických
válců.

Typ

ZSP 1

Max. pracovní tlak agregátu
Výkon hydraulického agregátu
Nosnost hydraulických panenek
Zdvih hydraulických panenek

70 MPa
0,55 kW
4 x 25 t
100 mm

Hydraulický agregát je speciálně určen pro jednočinné hydraulické
válce. Je to elektricky poháněné jednostupňové čerpadlo s násobičem tlaku a
bezdrátovým dálkovým ovládáním. Agregát je vybaven účinným sacím filtrem,
pojistným ventilem, olejoznakem a manometrem. Jednočinné hydraulické
válce pracuji pouze v jednom směru a do původní polohy jsou vráceny váhou
břemene a integrovanou tažnou pružinou. Mají pouze jeden vstup pro
hydraulickou hadici. Připojování hydraulických hadic je řešeno pomocí
rychlospojek.

Průtočné množství při méně než 2 MPa: 2,3 l.min
-1
Průtočné množství při více než 2 MPa: 0,33 l.min

-1

Zařízení může být svými parametry a provedením požadavkům
objednatele.

U Cementárny 1303/16
703 00 Ostrava – Vítkovice
http:// www.koexpro.cz; www.koexpro.eu

tel.: +420 595 782 251
fax: +420 596 633 923
e-mail: koexpro@koexpro.cz
CODE OS 01/2018
KX 1980

Přípravky pro
kolejovou dopravu

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍCH TRATÍCH

Kleště na betonové pražce KBP-1K

Kleště na kolejnice

Vidle na štěrk

Zarážka železniční

Hlavice 1" 21x28mm
Hlavice 1" šestihran 39
Prodloužení 100mm
Prodloužení 200mm

Jádrový vrták

Ruční kleště na dřevěné pražce

Váleček přepravní železniční VPŽ-1K

12-32mm

Na informačním listu jsou uvedeny pouze některé typy a provedení. V případě potřeby o doplnění
technických parametrů nebo zaslání cenové nabídky kontaktujte naše obchodní oddělení.
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13.1.12.1

Výroba a servis

RENOVACE HYDRAULICKÝCH ZVEDAČEK
HRZ 70
V rámci výrobního a servisního programu KOEXPRO OSTRAVA, a.s. nabízíme renovace (GO, SO) HRZ 70.

Příkladný položkový rozpočet - celková oprava ručního hydraulického zdviháku (HRZ -70)
Poř. č. Popis požadované opravy
1.

Základní oprava
v rámci základní opravy bude provedeno:
- oprava mechanických dílů (odmaštění, přebroušení povrchu, oprava pracovních ploch, oprava
závitů, rovnání, vyztužení a svařování základny)
- přetěsnění (výměna veškerého těsniva, výměna kuličky, oprava těsnících sedel)
- nástřik (2 vrstvy- základ a krycí)
- odzkoušení pod lisem, vystavení protokolu o odzkoušení

2.

Vícepráce

2.I

Výměna pohyblivé patky

2.II

Výměna hlavního válce

2.III

Dodání chybějícího oka pro zasunutí páky

2.IV

Dodání odvzdušňovacího ventilu
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V rámci oprav výše uvedeného zdviháku bude vždy
provedena základní oprava. Případné vícepráce
budou provedeny až po odsouhlasení objednatelem.
V případě nutnosti provést vícepráce přizve
zhotovitel objednatele k účasti na komisionální
prohlídce, při které bude stanoven rozsah prací.

tel.: +420 595 782 251, +420 595 782 250
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6.6.4.7

Manipulační zařízení

MANIPULAČNÍ VOZÍK
MV 5t

MV 5t

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Manipulační vozík MV 5 t (dále jen vozík) je zařízení, které je určeno
pro ruční přemísťování velmi těžkých kolových vozidel např. autobusů
v kolmém směru na jejich podélnou osu při montáži v montážních linkách nebo
při opravách. Přemístění vozidla se provádí pomocí příslušného počtu
manipulačních vozíků přizvednutím za pojezdová kola a následným
přetažením pomocí dvou speciálních ručně vedených tahačů TV 800K,
zasunutých pod tyto vozíky. Tažný vozík TV 800K je rovněž součástí
výrobního programu společnosti.

Typ

MV 5t

Nosnost
Zdvih vidlic celkový
Nadzvednutí kola vozidla nad podlahu
Pracovní tlak
Spotřeba vzduchu na 1 zdvih
Světlost přívodních hadic DN
Rozměry pneumatiky vozidla
Celková hmotnost

5t
110 mm
cca 50 mm
0,4 - 0,6 MPa
3
13 dm
10 mm
295 x 80, R 22,50 mm
451,0 kg

Vozík je konstruován pro pojíždění jen po dokonale rovné, hladké a
suché podlaze.

Vnější rozměry v x š x l: 1 022 x 1 271 x 1 140 mm
Tlak stlačeného vzduchu – pro nosnost 5 t: 0,5 MPa
Tlak stlačeného vzduchu – pracovní: 0,6 MPa
Pracovní médium: stlačený vzduch filtrovaný, mazaný
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6.6.4.6

Manipulační zařízení

TAŽNÝ VOZÍK
TV 800K

TV 800K

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Tažný vozík TV 800K (dále jen tažný vozík) je zařízení
s pneumatickým pohonem, které je určeno pro ruční operativní manipulace
například jako ručně vedený tahač na montážních linkách kolových vozidel s
dokonale rovnou, hladkou a suchou podlahou za podmínky, že je k dispozici
tlakový vzduch požadovaných parametrů.

Typ

TV 800K

Nosnost
Zdvih
Instalovaný příkon
Pracovní tlak
Světlost připojovací hadice DN
Připojovací rozměr
Rozměry v x š x l
Hmotnost

800,0 kg
80 mm
1,2 kW
0,4 ÷ 0,6 MPa
12 mm
½“
870 x 404 x1 154 mm
55,0 kg

Vozík tvoří: rám, ve kterém je umístěn pneumatický motor který
pomoci řetězového převodu pohání poháněcí válec (pohyb vpřed a vzad).
V horní části rámu je umístěná mechanika s měchovým válcem. Součásti
ovládacího ramene je pneumatický rozvod, kterým se provádí spouštění a
ovládání všech funkcí vozíku.
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Pracovní médium: stlačený vzduch (filtrovaný, mazaný)
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6.6.4.1

Manipulační zařízení

VOZÍK TLAČNÝ PNEUMATICKÝ
VTP 1 A VTP 2

VTP 1

VTP 2

Užití a popis:

Základní technické údaje:

Vozík tlačný pneumatický VTP 1 (dále jen vozík) je zařízení
s pneumatickým pohonem, které je určeno pro ruční operativní manipulace
například jako ručně vedený tahač na montážních linkách kolových vozidel
s rovnou, hladkou a suchou podlahou za podmínky, že je k dispozici tlakový
vzduch požadovaných parametrů.

Typ
VTP 1
Doporučený průměr pohaněné
pneumatiky
950 - 1 050 mm
Instalovaný příkon
1,2 kW
Pracovní tlak stlač. vzduchu
0,6 MPa
3
-1
Spotřeba stlač. vzduchu
1,6 m .min
Průměr kola
950  1 050 mm
-1
Rychlost pohybu
23 m.min
Filtrace vzduchu
30 µm
Světlost připojovací hadice DN
12 mm
Připojovací rozměr
½“
Rozměry v x š x l
183 x 348 x 515 mm
Hmotnost
44,0 kg
Pracovní médium: stlačený vzduch (filtrovaný, mazaný)

Vozík tvoří: rám, ve kterém je umístěn pneumatický motor který
pomoci řetězového převodu pohání poháněcí válec (pohyb vpřed). Součásti
ovládacího ramene je pneumatický rozvod, kterým se provádí spouštění.
Vozík VTP 2 má delší rameno ovládací rukojeti vůči středové ose
vozíku (do strany), nižší hmotnost a menší zástavbové rozměry.

Typ
Min. výška pod vozidlem
Rozměry v x š x l
Hmotnost
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VTP 2
160 mm
160 x 340 x 506 mm
42,7 kg
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ZAŘÍZENÍ PRO PROVÁDĚNÍ KONTROLY SERVISNÍCH OPRAV
ZKUŠEBNÍ RÁM ZR 4
PŘESNOST MĚŘENÍ OVĚŘENA KALIBRAČNÍ LABORATOŘÍ
C/230 AKL ZÁLEŠÁK, s.r.o
Užití a popis:
Zkušební rám ZR 4 je testovací zařízení, které je určeno k ověřování
technických parametrů u ručních zdvihacích zařízení po servisních
opravách a umožňuje jejich zkoušení až do tahové nebo tlakové síly
150 kN.
Typ
Max. tah (tlak)
Max. krouticí moment pohonu
Výkon el. motoru pohonu/napětí
Výkon el. motoru hydraulického
agregátu/napětí
Hydraulický válec D/d x L
Hmotnost
Rozměry (výška x šířka x hloubka)

kN
Nm
kW/V
kW/V

ZR 4
150
1 150
2,20/400
1,50/400

mm
kg
mm

140/80x300
1 460,0
2 643x1 740x1 098

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ KROUTICÍHO MOMENTU
ZM MK 200
Užití a popis:
Zařízení pro měření krouticího momentu ZM Mk 200
slouží k měření krouticího momentu rotačních
motorů zejména po střední nebo generální opravě.
Max. měřený krouticí moment 200 Nm, max. otáčky
6 000 min-1, max. výkon do 15 kW.

Typ
Max. hodnota Mk zkoušeného motoru
Max. otáčky zkoušeného motoru
Max. výkon zkoušeného motoru (při max.
-1
730 otmin , Mk = 200 Nm)
Rozměry (délka x šířka x výška)
Hmotnost

Nm
n.min-1

ZM Mk 200
200
6 000

kW

15

mm
kg

790x783x1 152
277,2
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PŘÍKLADY SERVISOVANÉHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ
Příklady mechanických zařízení:
vyrovnávací stojan, manipulační přípravek pro rektifikaci rozchodu kolejových tratí, manipulační traverzy, ohýbačky
(ENERPAC, LUKAS, BRANO, KOEXPRO)

Příklady hydraulických zařízení:
čerpadla, válce, hydromotory, směrovač kolejnic, úprava dilatačních mezer

(ENERPAC, LUKAS, HOLMATRO)

Příklady pneumatických zařízení:
vrtačky, brusky, šroubováky
(INGERSOLL-RAND, RODAC, FUJI, DEPRAG, AIRTOOL, PERMON)
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PŘÍKLADY SERVISOVANÉHO NÁŘADÍ A ZAŘÍZENÍ
Příklady:
-

hydraulické zvedáky (všechny typy používané na železnici), mechanické zvedáky
zařízení pro přepravu kolejnic ZPK
spaciální drážní vozidla tažená

HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY
Jedná se o provedení základní opravy a to v rozsahu:
oprava mechanických dílů
(odmaštění, přebroušení povrchu ploch, přetěsnění, výměna kuličky, srovnání základové desky)
v případě víceprací je konzultován zadavatel zakázky o dalších opravách

ZAŘÍZENÍ PRO PŘEPRAVU KOLEJNIC
Příklady:
-

oprava jednotlivých částí zařízení
(podvozek, rám, zvedák)
servis výše uvedených jednotlivých částí
revize jednotlivých částí i zařízení jako celku s vystavením příslušného protokolu o provedené revizi
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