
Každá manipulace je výzvou, Každá manipulace je výzvou, 
které nemůžeme odolatkteré nemůžeme odolat

Every manipulation is Every manipulation is a challenge a challenge 
we are not able to resistwe are not able to resist



Společnost MV Technik je strojírenská firma s vlastním výrobním programem, jehož součástí je vývoj, výroba, prodej a servis výrobků – manipulač-
ních zařízení pro manipulaci s materiálem (jeřáby, zdvihací plošiny, manipulační vozíky, plošinové přívěsné vozíky, manipulátory, přídavná zařízení pro 
vysokozdvižné vozíky, stavební a zemědělské stroje a zařízení pro atypické specializované manipulace dle požadavků zákazníka).    

SLOVO ÚVODEM
Vážení obchodní přátelé,
v této brožuře si Vám dovolujeme předložit ukázku základního sortimentu našich výrobků. Jedná se pouze o zlomek naší produkce, tedy vybrané verze 
reprezentantů jednotlivých oblastí manipulace. Cílem této obrazové publikace je nastínit naše široké možnosti a vyvolat ve Vás otázky, jak by mohl být řešen 
Váš konkrétní problém.  Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vaše otázky vyřešíme.

           Ing. Vítězslav Volák  Ing. Pavel Míča
      výrobní ředitel, jednatel                     obchodní ředitel, jednatel

JAK POSTUPUJEME PŘI ŘEŠENÍ?
Děláme, co nás baví. Našim hlavním cílem je řešit problémy manipulace s materiálem. V současné době vyrábíme celou škálu standardních výrobků, 
která postihují nejběžnější typy manipulace. Všechna zařízení náš zkušený konstrukční tým vyvíjí na základě nejnovějších poznatků techniky a konstru-
uje pomocí moderních počítačových metod ve 3D prostoru za účelem optimalizace konstrukce. Kde ostatní končí, my začínáme… 
Jsme tak velice rychle a efektivně schopni zákazníkovi analyzovat jeho technický problém, navrhnout optimální řešení manipulace a vyrobit zcela 
atypické zařízení „šité na míru“ jeho potřebám, které bude splňovat předem dohodnuté parametry a požadovanou funkci zařízení.
 Zařízení jsou vyráběna s nejvyšší péčí na kvalitním strojním vybavení, které prochází pravidelnou kontrolou. Pokud je to možné, rovněž upřednostňu-
jeme použití maziv či provozních náplní šetrných k životnímu prostředí. Naše společnost je držitelem několika patentů, certifikátů ISO 9001 a 14001, 
dalších specializovaných certifikátů (např. pro vyhrazená zdvihací zařízení) což přispívá k vysoké kvalitě našich výrobků.
Klademe důraz na osobní přístup. Mnoho zákazníků využívá naše zkušenosti již od počátku vzniku „manipulačního problému“, kdy řešíme daný pro-
blém v teoretické rovině analýz, návrhů optimálních variant a projektů, což jim umožňuje zefektivnit logistické procesy ve společnosti. 
Naše společnost má vlastní výrobní program standardizovaných výrobků pro manipulaci s materiálem; základní varianty těchto řešení jsou obsaženy 
v katalogu výrobků, který obsahuje více jak 80stran a více než 1000 variant výrobků. Je důležité nastínit nám Váš problém, my se postaráme o jeho 
vyřešení.

HISTORIE A SOUČASNOST
Společnost MV Technik byla založena v roce 1994. Tradice firmy se datuje 
od roku 1986, kdy jeden ze zakladatelů již pracoval na specializovaných 
zařízení pro manipulaci s materiálem. Od počátku byla firma zaměřena 
na řešení problematiky manipulace s materiálem od dílčích problémů 
až po komplexní řešení logistického řetězce. Firma byla založena 2 ma-
jiteli – konstruktéry, kteří vlastní a řídí firmu dodnes. 
Výrobky MV Technik jsou zaměřeny na odstranění namáhavé lidské prá-
ce a zvýšení bezpečnosti pracovníků a výrazné zvýšení produktivity. Vý-
voj,  obchod a servis těchto výrobků byl vždy zajišťován vlastními silami; 
výroba zkonstruovaného zařízení byla v počátcích svěřena smluvnímu 
výrobci, který byl pečlivě vybrán tak, aby splňoval vysoké nároky na 
odbornost, kvalitu, krátký termín dodání a příznivou cenu. Taková byla 
naše tehdejší strategie. Dnešní strategie navazuje na dřívější strategii, 
rozvíjí ji a má za následek především zvýšení stability, konkurenceschopnosti a další dynamičtější rozvoj společnosti (zavedení systému ISO 9001:2001 
a 14001:2005, získání certifikátů pro vyhrazená zdvihací zařízení ITI, rozvoj vlastní výroby – zvýšení výrobní kapacity, pružnosti výroby, zvýšení kvality, 
snížení nákladovosti atd.) 
Potupně naše společnost svým odborným přístupem získala velice dobré reference od firem, které její výrobky používaly. Díky tomu se naše firma moh-
la dále rozvíjet a otevřely se nám tak možnosti dodávek nejen pro tuzemské, ale i pro renomované světové firmy (Siemens group, Volkswagen group, 
Continental, Matsushita, Jungheinrich, Still, Linde aj.), které zpočátku k tuzemské společnosti neměli přílišnou důvěru, ale díky skutečně přesvědčivé 
funkčnosti, vysoké kvalitě i zcela atypických zařízení a osobnímu přístupu se nám podařilo jejich důvěru získat a tyto společnosti se staly dlouholetými 
a stabilními obchodními partnery.      

Úvod
Introduction

Úvod
Introduction

The MV Technik  Company is an engineering firm with its own manufacturing program that includes development, production, sale and service of 
products – equipment for materials handling (cranes, autohoists, handling trucks, platform trailers, manipulators, accessories for high-lift trucks, ma-
chines for the building industry and for agriculture, as well as equipment for atypical specialized handling according to the Customer´s requirements).   

INTRUDUCTION
Dear business friends,
We would like to present examples of our basic products in this brochure. It is only a fraction of our production; that means selected versions of individual 
handling areas representatives. The aim of this publication with photographs is to give you an idea what are our rather wide possibilities and to make you 
ask what could be the right solution for your relevant problem. Do not hesitate to contact us, we will be happy to answer your questions.

                         D.I. Vítězslav Volák                              D.I. Pavel Míča
     Production manager, Managing director         Business manager, Managing director  

WHAT IS OUR M ETHOD OF PROBLEMS SOLVING?
We do what we enjoy. Our main target is solution of problems regarding material handling. We produce a wide range of standard  products that are 
used for the most common manipulation types. Our experienced design team develops all the equipment on the basis of the state-of-the-art technol-
ogy knowledge; in order to achieve the structure optimization,.modern computer methods with 3D space are used for the equipment designing, We 
start our work where the others stop…
Therefore, we are able to analyze the technical problem of our Customer very quickly and efficiently, we design the optimum manipulation solution 
and produce an absolutely atypical, custom-made equipment that corresponds to the Customer’s requirements exactly, that will fulfill the in advance 
agreed parameters and the required functions of the equipment. 
The equipment is manufactured with the highest care on a high-quality machinery that is inspected regularly. Whenever possible, we prefer to use 
environment-friendly lubricants or operational fillings. Our Company owns several patents, of several ISO 9001 and 14001 certificates, as well as other 
specialized certificates (e.g. for selected lifting equipment), which contributes to the high quality of our products. 
We put the accent on personal approach. Many customers have been using our experi-
ence as of the “handling problem” origination - when we solve the relevant problem on 
a theoretical level of analyses, optimal options or design  drafts, which allows higher 
efficiency of logistic processes in the society.  
Our Company has its own production program of standardized products for material 
handling; basic options are included in the Products Catalogue, which contains more 
than 80 pages amd more than 1000 versions of products.. It is important that you outline 
your problem to us – we will take care of its solution. 

HISTORY AND PRESENT
The MV Technik  Company was established in the year1994. Its tradition dates as of the year 1986 when one of its founders already worked on special-
ized equipment for material handling. From the very beginning, the firm focused on solving the material handling issue, from partial problems to 
complex solutions of a logistic chain. The firm was established by two owners-designers – who own and manage the firm up to now.  
The MV Technik products are focused on removing heavy human work and on the employees’ safety increase, as well as on increased productivity. 
Design, marketing and service of the products has always been provided by by our own manpower, production of the designed equipment was 
entrusted to a carefully selected contractual manufacturer so that all the high demands on professionalism, quality, short delivery term and good price 
would be fulfilled.  This was our then strategy. The current strategy is linked to the original one and it keeps on its development; it results, in particular, 
in increase of stability, competitiveness and further, more dynamic development of the company (introduction of the ISO 9001:2001 and 14001:2005 
systems, obtaining the certificates for the ITI hoisting equipment, own production development – production capacity increase, production flexibility, 
quality increase, costs reduction, etc.) 
Through its professional approach, our Company has gradually  obtained very good references from those companies that have already used its prod-
ucts. Owing to this, our firm could continue in its development and we have achieved the possibility to deliver our products not only to domestic 
firms, but to well-known leading world firms as well (Siemens group, Volkswagen group, Continental, Matsushita, Jungheinrich, Still, Linde, etc.); at 
the beginning, their confidence in our domestic firm was not too high, however, owing to the really convincing functionality and high quality of the 
often absolutely atypical equipment and to the personal approach, we have managed to gain their confidence and the above companies became our 
long-term and stabile business partners.      



Tato zařízení jsou určena pro efektivní transport výrobků nebo jejich manipulaci v daném manipu-
lačním prostoru. Dle typu výrobku může být pohyb břemen zajištěn ručně obsluhou nebo vlast-
ním zdrojem pohybu (hydraulický, pneumatický nebo elektrický) s možností samostatného řízení 
nebo začlenění do pracovních linek ve výrobě s napojením na řídící systém linky. Do této skupiny 
produktů též patří pozicionéry a balancéry.

This equipment serves for efficient products transport or for their handling in the relevant hand-
ling area. According to the type of the product, the load movement can be realized manually by 
the operating personnel or by its own motion source (hydraulic, pneumatic or electric) with the 
possibility of independent control or incorporation into the production  operating lines, with con-
nection to the line control line system. Positioners and balancers  belong to this group of  products 
as well. 

Manipulátory
Manipulators

Manipulátory
Manipulators

Otočné jeřábové rameno s pneumatickým zdvihem 
Revolving crane jib with pneumatic lift

Otočné jeřábové rameno s hydraulickým zdvihem
Revolving crane jib with hydraulic lift

Stacionární manipulátor s otáčením
Swiveling stationary manipulator 

Otočné jeřábové rameno 
Revolving crane jib

Uchopovací rameno s pneumatickým sklápěním
Gripping jib with pneumatic tilting

Otočné jeřábové rameno s hydraulickým zdvihem  
Revolving crane jib with hydraulic lift

Stacionární manipulátor MPR1 na výměnu palet 
Stationary manipulator MPR1 for pallets replacement

Otočné jeřábové rameno 
s magnetickou závěsnou konzolou   

Revolving crane jib 
with suspended magnetic bracket

Manipulátor 
pro ruční otáčení 

cívek
Manipulator 

for manual spool 
rotation



Jsou vyráběny jak pro běžnou manipulaci s paletami, tak především 
pro speciální manipulace kdy je vozík vybaven atypickým manipu-
lačním mechanizmem splňující specifické požadavky zákazníka na 
manipulaci a polohování břemena. Ovládání může být ruční, hydrau-
lické, elektrické či pneumatické. Pro komfortní obsluhu těchto zaří-
zení nabízíme zařízení vybavena samostatným agregátem – zdrojem 
energie.

They are produced for standard pallets handling, however, most impor-
tantly, for special handling when the truck is equipped with an atypical 
handling mechanism fulfilling specific requirements of the customer on 
the load handling and positioning. The control can be manual, hydrau-
lic, electric or pneumatic. We offer devices equipped with an independent 
aggregate – power source for comfortable  operation of this equipment.

Atypické ruční vozíky
Atypical hand trucks

Atypické ruční vozíky
Atypical hand trucks

Vozík s  el. (bateriovým) zdvihem
Truck with electric (battery) lifting

Vozík s výklopným zařízením  
Truck with a dumping device

RPC10-R/H Vozík s otočí na válcová břemena 
RPC10-R/H Truck with rotating clamps for cylindrical loads

Mobilní manipulační vozík 
s mechanickým zdvihem pro opravy skříní DBU

Mobile material handling truck with mechanical lift 
for the DBU cabinets repair 

Ruční manipulační vozík pro zdvih a odsun břemene z manipulační desky 
Hand operated handling truck for a load lifting and its removal from the handling board

Vozík pro manipulaci 
s papírovými rolemi

Truck for paper rolls handling 

ZV-05 Vozík na textilní náviny s el. zdvihem 
ZV-05  Truck for textile  builds with electrical lift

RPC10-R/H Vozík s otočí na válcová břemena 
RPC10-R/H Truck with rotating clamps for cylindrical loads

Vozík s výklopným zařízením 
Truck with dumping device

Vozík s vakuovou přísavkou 
a hydraulickým otáčením

Truck with a suction pad 
and with hydraulic rotation

Vozík s pneumatickým zdvihem
Truck with pneumatic lift

RS10-R/H Vozík s jeřábovým ramenem  
RS10-R/H Truck with a crane jib



Tato zařízení jsou určena pro transport výrobků či materiálu na ložné ploše. Pohyb je zajištěn taha-
čem nebo vysokozdvižným vozíkem. Dle varianty lze několik vozíků spřáhnout za sebou. Vyrábíme 
široký sortiment nejrůznějších provedení.

This equipment serves for products or material transport on the loading area. Their movement is en-
sured by a towing vehicle or by a high-lift truck. According to the variant, it  is possible to couple several 
trucks in series. We produce a wide assortment of various designs.

Tažné transportní vozíky
Tractive transport trucks

Tažné transportní vozíky
Tractive transport trucks

Tažný transportní vozík se zdvihem TV40 
Tractive transport truck with lift TV40

Vozík pro manipulaci s textilními rolemi 
Truck for textile rolls

Transportní vozík TV20 – vláček 
Transport truck TV20 – train

Čelní transportní vozík PTV40 
Frontal transport truck PTV40

Tažný transportní vozík pro dlouhá břemena 
s odpojením tahače 
Tractive transport truck for long loads 
with the towing vehicle disconnection

Transportní vozík TV100S pro manipulaci se svitky plechu 
Transport truck TV100S for metal sheet scrolls handling

Transportní plošinový patrový vozík 
Transport level truck with a platform (cherry picker)

Transportní vozík TV150 – detail 
Transport truck TV150 – detail

Transportní vozík TV150 
Transport truck TV150

Transportní vozík TV20
Transport truck TV20

Manipulační čelní vozík 
Frontal manipulation truck

Transportní vozík TV100 
Transport truck TV100



Přídavná zařízení
Zařízení jsou určena jako pracovní doplněk vysokozdviž-
ných vozíků, stavebních strojů a zemědělské techniky.  
V případě hydraulicky ovládaných zařízení je jakožto 
zdroj tlakového oleje použit pracovní stroj, na kterém je 
toto přídavné manipulační zařízení nainstalováno.

Additional equipment
The equipment serves as an operating accessory of high-
lift trucks, of building machines and of agricultural tech-
nology. In case of equipment with hydraulic control, the rel-
evant working machine with installed additional handling 
equipment serves as the pressure oil source.

Přídavná zařízení – Jeřábová ramena
Additional equipment – Crane jibs

Přídavná zařízení – Manipulace s roztaveným kovem 
Additional equipment – Molten metal handling

Jeřábové rameno na vidlice CAV
Crane arm for the CAV forks

Jeřábové rameno násuvné na vidlice CA16M 
Crane jib to slide on the CA16M forks

Jeřábové rameno pro kokily CA55A 
Crane jib for  the CA55A moulds

Jeřábové rameno pro zakládání cívek 
Crane jib for spools loading

Rameno s hydraulickým výsuvem a otáčením RS20H
RS20H jib with hydraulic pushing out and rotation

Manipulační zařízení RSG15M s hydraulickým zdvihem víka    
Handling equipment  RSG15M with hydraulic cover lifting

Manipulátor pro manipulaci s kelímky RSG10M
Manipulator for crucibles handling RSG10M

Manipulátor na vylévání tekutého kovu v čelním směru 
Manipulator for pouring out liquid metal in the frontal direction

Otáčecí zařízení pro kelímky RA15H 
Revolving device RA15H for crucibles

Otočný manipulátor pro dva licí kelímky
Rotary manipulator for two casting crucibles



Přídavná zařízení – Manipulace se sudy 
Additional equipment – Barrels handling

Přídavná zařízení – Manipulace se sudy
Additional equipment – Barrels handling

Manipulace se sudy s kontaminovaným materiálem
Handling  barrels with contaminated material

Manipulační zařízení SVR03-REI 
pro sevření a otočení břemene
Handling equipment SVR03-REI 
for a load gripping and turning

Nosič sudů MGB05
Barrels carrier MGB05

Svěrné čelisti na role PC10K 
Gripping jaws for rolls PC10K

Otočný nosič sudů NSO01
Rotary barrel carrier NSO01

Mechanická manipulace s válcovými břemeny
Mechanical handling of cylindrical loads

Mechanické otáčení sudu
Mechanical barrels rotating

Nosič dvou sudů NS2-04M
Carrier for two barrels NS2–04M

Nosič sudů NS04Z
Barrels carrier NS04Z

Nosič sudů NS04M   
Barrels carrier NS04M

Manipulátor na sudy NS02N
Barrels manipulator NS02N



Přídavná zařízení – Přidržovače břemen 
Additional equipment – Load stabilizers

Přídavná zařízení – Přidržovače břemen
Additional equipment – Load stabilizers

Hydraulický přidržovač břemen pro plechy se sklápěním PP04-P1/SK
Hydraulic loads holder for metal sheets with tilting PP4-P1/SK

Hydraulický přidržovač břemen k otáčecímu zařízení + boční opora
Hydraulic loads holder for the rotating device + lateral support

Přidržovač big-bagů – pevné provedení
Big-bag holder – fixed design

Přidržovač břemen pro 2 palety PP04-2P
Loads holder for two pallets PP04-2P

Přidržvač břemen PP04
Loads holder PP04

Přidržovač plechů PP05-P
Metal sheets holder PP05-P

Sklopný přidržovač břemen PP04-SK
Tiltable loads holder PP04-SK

Přidržovač dlažby PP05-DL
Paving holder PP05-DL

Přidržovač skla PP05-SK
Glass holder PP05-SK

Přidržovač břemen PP04
Loads holder PP04

Přidržovač břemen 
s protitlakem PP04-A

Loads holder 
with back pressure PP04-A

 Přidržovač břemen 
s protitlakem PP04-A 
Loads holder 
with back pressure PP04-A



Přídavná zařízení – Příklady přídavných zařízení 
Additional equipment – Examples of additional equipment

Přídavná zařízení – Příklady přídavných zařízení
Additional equipment – Examples of additional equipment

Svěrací čelisti na břemena kruhového průřezu RPC 
Gripping jaws for loads with circular cross-section

Svěrací manipulátor na sudy SVR 
Clamping manipulator for barrels SVR

Lapač odpadu SLF
Waste catcher SLF

Hydraulické zařízení pro vyklápění kontejnerů
Hydraulic device for containers dumping

Dvojité paletovací vidlice WH 
Double forks for palletization WH

Paletizační zařízení GPA s otáčením 360°
Palletizing device GPA with rotation 360°

Zakládací zařízení THU pro zakladání břemen do regálů 
THU equipment for loads loading into shelves

GA25 svěrací zařízení s rameny na betonové prvky a otáčením 90° 
Clamping device GA25 with arms for concrete elements 
and with 90° rotation 

Přidržovač dřeva PD02 
Wood holder PD02 (round wood)

Svěrací vidlice GOV s otočnými nosnými vidlicemi
Gripping fork GOV with side rotary supporting forks

Rozšířené vidlice na boční VZV WF-PD 
Extended side forks VZV WF-PD



Přídavná zařízení – Příklady přídavných zařízení 
Additional equipment – Examples of additional equipment

Přídavná zařízení – Příklady přídavných zařízení
Additional equipment – Examples of additional equipment

Závěsné zařízení SK075 pro manipulaci s betonovými prvky 
Suspended equipment SK075 for concrete elements handling

Manipulátor na betonové výrobky RSG20-B 
Concrete products manipulator RSG20-B

Hydraulický nosný trn PT20-H 
Hydraulic supporting rod PT20-H

Manipulátor na cihly RSG15-C
Bricks manipulator RSG15-C

Hydraulicky výměnná deska HD-2 
Hydraulically replaceable plate HD-2

Hydraulicky výměnná deska HD-2 
Hydraulically replaceable plate HD-2

Zametací zařízení ZZM
Sweeping device ZZM

Rozmetadlo posypu RP06
Spreader RP06

Hydraulická lopata HS1-HM s uchycením na vidlice 
Hydraulic shovel HS1–HM with gripping to  the supporting forks

Odsunovací zařízení FPD05
Shifting device FPD05



Přídavná zařízení – Příklady přídavných zařízení 
Additional equipment – Examples of additional equipment

Jeřábové dráhy 
Crane tracks

Otoč s uchopovacími čelistmi RA16S-CPT
Revolving machine with gripping jaws RA16S-CPT

Rozšířené vidlice hydraulicky přestavitelné WFH
Extended adjustable hydraulic fork WFH

Rozšířené vidlice pevné WFPD 
Extended fixed fork WFPD

Stavitelné svěrací vidlice GVO s otáčením 360°
Adjustable clamping fork GVO with 360° rotation 

Montážní plošina s ručním pojezdem MP-A 
Assembly platform with hand operated travel MP-A

Tato zařízení jsou určena pro efektivní transport 
výrobků po pevně dané dráze pohybu. Dle typu 
výrobku může být pohyb břemen zajištěn ručně 
obsluhou nebo vlastním zdrojem pohybu (hyd-
raulický, pneumatický nebo elektrický) s možností 
samostatného řízení nebo začleněním do jiného 
řídícího systému.

This equipment serves for efficient products transport 
along a fixed movement path. According to the prod-
uct type, the load movement can be ensured manu-
ally by the service personnel or by its own movement 
source (hydraulic, pneumatic or electric) with the 
possibility of independent control or incorporation 
into another control system.

Jeřábová dráha s podvěsným kladkostrojem s příčnou osou pohybu  
Crane track with underslung pulley and block with transversal movement axis

Jeřábová dráha s podvěsným kladkostrojem a jednou osou pohybu
Crane track with underslung pulley and block with one movement axis

Dílenský portálový jeřáb 
Workshop portal crane 

Manipulátor RS10ST pro přemisťování břemen o hmotnosti 1000 kg 
s příčnou osou pohybu
Manipulator RS10ST for moving of load weighing 1000 kg 
with transversal movement axis

Mostový jeřáb 
Traveling crane



Zde uvedené výrobky reprezentují představitele specializovaných 
zařízení pro neobvyklé manipulace nebo zařízení, které vznikly pro 
specifické potřeby našich zákazníků.

The below specified products represent examples of specialized equip-
ment for non-standard handling or equipment that was manufactured  
for specific requirements of our customers.

Speciální manipulační prostředky
Special handling tools

Speciální manipulační prostředky
Special handling tools

Tahač v úpravě na pojezd návěsů 
Towing vehicle designed for semitrailers travel

Stacionární manipulátor pro svazky plechů  
Stationary manipulator for metal sheets bundles

Doplnění krytu o posuvnou část 
Cover complementation by a sliding part

Úprava ručního vozíku pro transport cívek
Hand truck modification for spools transport

Stacionární vyklápěč palet s vibračním dopravníkem      
Stationary pallets tippler with vibrating conveyer

Stacionární vyklápěč nádob
Stationary vessels tippler

Stacionární zařízení pro vysypávání beden 
Stationary device for cases dumping

Stacionární obraceč palet MPR12
Stationary pallets turner MPR12

Vyklápěcí zařízení 
pro vysypávání beden

Dumping device 
for dumping of cases

Hydraulické odsunovací zařízení
Hydraulic shifting device

Mobilní 
manipulační rám 
MMR04-HH
Mobile 
handling frame 
MMRO4-HH

Stacionární manipulátor na role
Stationary rolls manipulator 



Zařízení jsou určena pro překonání výškového rozdílu mani-
pulovaného materiálu, výrobků či osob vertikální manipula-
cí. Pohon dle varianty hydraulický, pneumatický nebo elek-
trický. Dle varianty jsou zařízení vybavena řídícím systémem 
s bezpečnostními prvky. Některá zařízení lze napojit na řídicí 
systémy pracovních linek ve výrobě.

The equipment serves for overcoming altitudinal differences of 
the handled material, products or persons, using vertical han-
dling. According to the variant, the drive is hydraulic, pneumatic 
or electric. According to the variant, the equipment includes a 
control system with safety elements. Some equipment is to be 
connected to control systems of the production working lines.

Zdvihací plošiny a vyrovnávací můstky 
Lifting platforms and equalizing bridges

Zdvihací plošiny a vyrovnávací můstky 
Lifting platforms and equalizing bridges

Manipulační hydraulická obslužná plošina
Handling hydraulic service platform

Manipulační můstek MMZ030
Handling bridge MMZ030

Zdvižná plošina LD30-4000
Lifting platform LD30-4000

Mobilní zdvižná plošina
Mobile lifting platform

Manipulační hydraulická zdvižná plošina pro invalidní vozíky
Handling hydraulic lifting platform for wheelchairs

Manipulační hydraulická zdvižná plošina 
Manipulating hydraulic lift platform

Zdvižná plošina LD04-1350
Lifting platform LD04-1350

Zdvižná plošina LD20-SK s bočním náklonem
Lifting platform LD20-SK with lateral inclination

Zdvižný stavitelný roh LD07-800
Lift adjustace horn LD07-800

Zdvižné plošinky 
Small lifting platforms

Zdvihací plošina LD 05-2400 určená pro manipulaci 
při čištění vypěňovacích forem pro polystyren 
Lifting platform LD05-2400 for handling 
at cleaning of foaming forms for polystyrene



Zařízení jsou určena k jednoduchému a rychlému 
výškovému vyrovnání manipulačních ploch a pro 
následný transport výrobků mezi těmito plocha-
mi. Ve většině případů se jedná o přepravu ma-
teriálu či výrobků mezi výrobní nebo skladovou 
halou a nákladním automobilem.

The equipment serves for simple and fast altitudinal 
leveling of handling areas and for subsequent prod-
ucts transport between the areas. In most cases it is 
the question of materials or products transport be-
tween the production shop or the storage hall and 
trucks.

Nájezdové plošiny a rampy 
Access platforms and ramps

Sklopná rampa
Tilting ramp

Nájezdová rampa pro VZV – přímá
Access ramp VZV for high-lift trucks – direct

Nájezdová rampa pro VZV – lomená
Access ramp VZV for high-lift trucks – folded

Nájezdová rampa pro VZV se sklopnou deskou 
Access ramp VZV for high lift truck with a hinged plate

Nosná rampa pevná
Supporting fixed ramp

Manipulační rampa pevná 
Handling ramp fixed

Nájezdová plošina pro komfortní nakládání a vykládání kamionů 
Access platform for comfortable loading and unloading of  trucks

Ocelové konstrukce a kontejnery 
Steel structures and containers

V této kategorii produktů jsou začleněny především oce-
lové konstrukce, které zpravidla neobsahují další pohy-
bové mechanizmy (volitelně je lze dodat jako příslušen-
ství pro speciální aplikace).

This products category includes mainly steel structures that, 
usually, do not contain any additional movement mecha-
nisms (optionally, they can be delivered as accessories for 
special applications).

Posuvná brána
Sliding gate

Sklopná lávka 
Hinged catwalk

Skladové regály
Storing racks

Ocelový výklopný kontejner 
Steel tipping container

Kontejner s bočním vyklápěním
Container with lateral tipping
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Veškeré detaily o výrobcích a způsobech řešení Vašich problémů 
s manipulací s Vámi rád projedná Váš obchodní partner:


