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Tento popis obsahuje základní údaje o stavbě vozu a jeho hlavních součástech. Rovněž tak 

poskytuje i přehled o standardním či speciálním vybavení vozu. Popis obsluhy speciálních částí 

nebo vybavení vozu, pokud jsou u tohoto typu instalovány, je uveden v samostatném „Návodu na 

obsluhu vozu“. 

 

 

Čtyřnápravový železniční nákladní vůz s posuvnými bočními stěnami řady Habbillnss, 55. 

konstrukční skupiny (typ 9-135.0,1) je určen pro přepravu nákladů citlivých na povětrnostní vlivy, 

které při přepravě vyžadují uzavřený prostor bez nároků na větrání po tratích o rozchodu kolejí 

1435 mm -  je vhodný zejména pro paletizované zboží, objemné a kusové zásilky. Konstrukce 

vozu umožňuje jeho provoz při teplotách vnějšího prostředí od +50  C až do -30  C. 

  

Vůz je velkoprostorový, skříň vozu je tvořena dvěma pevnými čelními stěnami, jedním pevným 

středovým portálem, úzkým střešním nosníkem a čtyřmi hliníkovými posuvnými bočními 

stěnami s vytvarovanými polovinami střechy, které v zavřené poloze překrývají střešní nosník. 

Speciální uzavírací systém a těsnění posuvných bočních stěn zabezpečuje těsnost proti vnikání 

vody, prachu a sněhu do ložného prostoru vozu. Vnitřní prostor vozu je možné rozdělit na menší 

části pomocí osmi přestavitelných přepážek zajištěných čtyřmi čepy. Do jednotlivých částí 

ložného prostoru oddělených těmito přepážkami se smí umístit náklad jen tak, aby byl v těsném 

kontaktu s přepážkou - přepážky je doporučeno používat pro náklad, který nelze nakládat vcelku 

(kompaktně), pro směs jednotlivých druhů nákladu různých forem, hmotností a citlivostí, pro 

náklady u nichž hrozí převrácení a pro náklady velké hustoty, které dosahují malé výšky. Pro 

používání přepážek platí ustanovení Nakládacích směrnic UIC, která je nutno dodržet. Pro 

zajištění nákladu (v podélném i příčném směru vozu) je vůz vybaven 32 upevňovacími oky v 

podlaze (v každém vnějším podélníku po 16 ks), které vyhovují zatížení 20 kN působícímu pod 

úhlem 36  vůči povrchu podlahy a 24  vůči podélné ose vozu. Kromě toho jsou na každé čelní 

stěně vozu 4 upevňovacími prvky, které vyhovují zatížení 30 kN v každém směru. Podlaha vozu je 

zhotovena z vodovzdorných překližkových desek a zaručuje kolové zatížení 30 kN, povrch 

podlahy má protismykovou úpravu. 

Nakládku a vykládku vozu lze provádět buď ze stran vysokozdvižnými vozíky nebo shora jeřábem 

při otevření jednoho dílu nebo dvou protilehlých dílů posuvných bočních stěn. 

Na celé ploše podlahy vozu lze umístit 42 kusů průmyslových palet (1200 x 1000 mm) nebo 60 

kusů europalet (1200 x 800 mm) v případě, že přepážky jsou rovnoměrně rozděleny mezi náklad. 

Nejsou-li přepážky použity, lze na ložnou plochu vozu umístit až 61 europalet. Stohování palet je 

možné.  

 

Spodek vozu je svařované konstrukce. Pojezd vozu tvoří dva dvounápravové podvozky typu 

Y25Ls(s)d1, použito je vozové dvojkolí typu 428 s průměrem kol 920 mm, nápravová ložiska typu 

80 V.   

Vůz je brzděn pneumatickou tlakovou špalíkovou brzdou  systému DAKO DK-GP-A s rozvaděčem 

DAKO CV 1 D 26 s automatickým brzděním podle hmotnosti nákladu (snímač ložení DAKO-SL2, 

typ 1), stavěč odlehlosti zdrží SAB WABCO-DRV 10. Vůz je dále vybaven ruční pořádací brzdou 
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ovládanou ze země, působící na jeden podvozek - na tuto skutečnost upozorňují piktogramy 

umístěné na podélníku vozu v blízkosti příslušného podvozku. 

  

 

 


