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PO 9000 je doplnkovým zariadením k automobilovej 

prepravnej súprave drevnej hmoty.. Technicky a časovo 

nenáročnou montážou plošiny priamo do oplenov 

ťažného a prípojného vozidla je súprava pripravená na 

dopravu drevných výrezov. Inštalácia plošiny je 

vzhľadom na jej neveľkú hmotnosť realizovateľná 

hydraulickou rukou vlastného ťažného vozidla. Plošina 

má pre tento účel do rámu integrované držiaky. Prostým 

uchopením plošiny drapákom hydraulickej ruky zvládne 

montáž aj demontáž jedna osoba - obsluha ruky. 

Konštrukcia plošiny umožňuje variabilnosť prepravy 

pozdĺžne loženého drevného výrezu: 4x2 m, 3x3 m, 2x4 

m, 2x5 m, 1x6 m + 1x4 m apod. Plošina je dodávaná 

podľa individuálnych požiadaviek.  

   

Základné technické údaje:    
Dĺžka x šírka: 9 000 x 2 510 mm, ložná šírka: 2 100 mm  

ložná výška: 2 200 mm , ložný objem: do 50 m3  

pohotovostná hmotnosť: 1 550 kg  

užitočné zaťaženie: 30 000 kg  

počet odoberateľných klaníc: 6 + 6 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 
PO 11500T je doplnkovým zariadením k automobilovej 

prepravnej súprave drevnej hmoty, keď jej základ tvoria 

ťažné vozidlo s hydraulickou rukou a točnicou pre oplen a 

dvojnápravový oplenový príves. Je pripevnená na ťahač aj 

na príves namiesto oplenov využívajúc zhodu 

upevňovacích prvkov. Konštrukcia plošiny s variabilnou 

dĺžkou ložnej plochy v rozmedzí 8 – 11,5 m umožňuje 

vysoký stupeň prispôsobivosti pre prepravu pozdĺžne 

loženého drevného výrezu: 5x2 m, 4x3 m, 3x4 m, 2x5 m, 

2x6 m apod., tiež však dlhé drevo. Plošina je dodávaná 

podľa individuálnych požiadaviek.  
   

Základné technické údaje:   
Dĺžka x šírka: (8 000 - 11 500) x 2 510 mm  

ložná šírka: 2 100 mm, ložná výška: 2 200 mm  

ložný objem: 42 – 58 m 3 

pohotovostná hmotnosť: 3 600 kg  

užitočné zaťaženie: 28 000 kg  

počet klanicových dvojíc: 10 ks (6 pevných, 4 posuvné)  

 

 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

  Plošina oplenová PO 9000 

  Plošina oplenová PO 11 500 T 


