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S elektrickým rudlem i do schodů

Montáž v patrových bytových domech bez výtahu znamená vynosit 
desítky až stovky kilogramů po schodech ručně. V takových situa-
cích je vítán každý „silný pomocník“. Jeden takový byl představen 
na letošním veletrhu Holz-Handwerk v Norimberku. Dokáže najednou 
dopravit do schodů náklad o hmotnosti až 500 kg. Je poháněn elek-
trickou energií, kterou čerpá z baterie, takže neznečisťuje ovzduší 
a nemusíme za sebou tahat kabel. Autor: Radomír Čapka

Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Jedná se o dvoukolový ruční vozík (tzv. 
rudl) tuhé rámové konstrukce ze speci-
álního hliníku, který je ve spodní části 
kromě páru bandážovaných koleček vy-
baven řetězovým mechanismem s elek-
tropohonem. Ten pracuje nezávisle na 
kolečkách, která poháněná nejsou. 
Mechanismus kromě elektromotoru 
s pomalým převodem obsahuje dvojici 
poháněných řetězů, opatřených dvě-

ma páry symetricky umístěných opěrek 
válcového tvaru s gumovým povrchem. 
Každý řetěz je napnut na dvojici ozube-
ných kol – jedno v horní a druhé v dolní 
části převodové skříně. Na horní hna-
cí ose, která pohání oba řetězy, a na 
spodní ose jsou kromě ozubených kol 
umístěny ještě dva páry drážkových kol, 
na nichž jsou nasazeny klínové řemeny. 
Jimi se vozík opírá o schody. Řemeny 

se při tom opírají o válečkové dráhy 
umístěné mezi spodními a horními dráž-
kovými koly.
Vozík o hmotnosti 33–36 kg má rozměr 
1650 x 610 x 260 mm. V horní části je 
opatřen ergonomickými rukojeťmi a ve 
spodní části přepravní plošinou. Tu je 
možné pro rozměrnější náklad vyměnit 

Přepravu po schodišti zajišťuje speciál-
ní řetězový mechanismus s válcovými 
opěrkami

Vozík bez větší námahy obsluhuje jeden 
člověk

Elektrický rudl pro přepravu těžkých ná-
kladů do schodů
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za větší anebo pro těžší břemena (320–
500 kg) za ližiny. Pro snadnější přepra-
vu v šikmé poloze po rovině je vozík vy-
baven výklopným podpěrným rámem 
s kolečky. Elektromotor (12 V, 0,37 kW) 
pohání bezúdržbová 12V/18Ah baterie, 
jejíž výkon přepočtený na reálnou práci 
je přeprava 150kg nákladu do cca 12 
schodišť nebo 500kg nákladu do cca 

9 schodišť na jedno nabití. To podle 
výrobce představuje cca 100–150 
schodů.
Vozík je obsluhován jednou osobou, 
a to s minimální námahou. Pohyb do 
schodů probíhá plně automaticky. Po 
přijetí zadní stranou ke schodišti se vo-
zík opře klínovými řemeny o hranu scho-
dišťového stupně a obsluha ovládací 

páčkou spustí elektromotor. Řetězy se 
uvedou do pohybu a válcové opěrky 
se opřou o nášlapnou plochu schodu. 
Řetěz vynese vozík na první schodišťový 
stupeň, kde se klínovými řemeny opře 
o hranu druhého stupně a celý cyklus 
se opakuje.

Kontakt na vyžádání

Opěrky se opřou o nášlapnou plochu schodu a vynesou vozík na další stupeň

 Perfektní obrábění dřeva 

 Senzačně tichý 
D 963

 Tloušťkovací frézka 

FELDER
Kvalita a přesnost
made in AUSTRIA

 Nové dokonalé srovnávací a tloušťkovací frézky, které 
takřka neslyšíte. Dokonalá kvalita opracování povrchu, 
dvacetinásobné prodloužení životnosti ostří, snížení 
hlučnosti na polovinu (–10 dB) díky spirálovému hoblo-
vacímu hřídeli Silent-POWER®, výrobku koncernu FELDER. 

FELDER - Více jak 90 modelů pro malé dílny, 
truhlářské provozy i průmyslové závody

Okamžité INFO - CZ: 220 516 596
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz

Okamžité INFO - SK: 0376 344 353
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk
www.felder-group.cz, www.felder-group.sk

AD 951
 Srovnávací a 

tloušťkovací frézka 

AD 741
 Srovnávací a 

tloušťkovací frézka 

D 951
 Tloušťkovací frézka 

http://www.felder-group.cz


Dřevomateriál s.r.o. - prodejce PFL pro ČR

tel.: +420 465 611 611
tel.: +420 844 333 003
www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 
564 01 Žamberk www.drevomaterial.cz

ATRAKTIVNÍ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer

Originální design pro Váš domov i kancelář
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