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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“. 

 

 

Dvounápravový izotermický železniční nákladní vůz řady Ibbhps 25. konstrukční skupiny (typ 

339/590) vyrobila pro býv. ČSD Vagónka Desau. 

  

Vůz řady Ibbhps je určen pro přepravu všech druhů snadno zkazitelného zboží, potravinářských 

výrobků, nápojů apod. (i paletizovaných) s výjimkou čerstvého masa, které při přepravě vyžadují 

udržení stálé teploty,  po tratích o rozchodu kolejí 1435 mm. Vůz lze používat v prostředí o 

teplotách od 20
o
C do +35

 o
C. 

  

Skříň vozu tvoří svařovaná konstrukce, rám spodku vozu je zhotoven z válcovaných i lisovaných 

ocelových profilů a plechů. Boční a čelní stěny jsou samonosné a jsou zhotoveny z  eloxovaných 

plechů z hliníkové slitiny tloušťky 1,5 mm. Ze stejného materiálu je zhotoven i strop vozu. Ložný 

prostor je izolovaný, jako izolace je použita polystyrolová/polyuretanová pěna (izolační tloušťka - 

boční stěny 115 mm, čelní stěny 175 mm, střecha 200 mm, podlaha 94 mm). Uprostřed vozu 

jsou v každé boční stěně umístěny jedny jednokřídlé výklopné a posuvné dveře (šířka 2700 mm, 

výška 1900 mm) s  těsněním z elastických pryžových profilů. Uzávěr dveří je opatřen 

plombovacím zařízením. V každých dveřích je teploměr měřící teplotu v ložném prostoru vozu. 

Uvnitř vozu je u každého čela umístěn zásobník na přírodní led, obsah obou zásobníků je asi 2,5 

tuny (2 x 1,25 tuny). V pevné přepážce zásobníku je otvor s klapkou, kterým lze naskládat led 

z vnitřku vozu před naložením nákladu. V místě zásobníků na led je v podlaze vybudována vana, 

každý zásobník má dva otvory pro odpadovou vodu z tajícího ledu, opatřené klapkovými ventily.  

Zásobníky na suchý led jsou umístěny ve středu vozu pod střechou a mají obsah asi 1,2 tuny (2 x 

0,6 tuny). Plnění zásobníků ledem se provádí otvory umístěnými v oblasti střešní klenby na každé 

čelní stěně vozu, které jsou přístupné z obsluhovacích plošin, opatřených zábradlím.  Cirkulace 

vzduchu uvnitř vozu je zajištěna pomocí 4 ventilátorů poháněných vzduchovou turbínkou, 

umístěných na střeše uprostřed vozu. Regulace proudění vzduchu se provádí pomocí stavitelných 

klapek, vestavěných v prostoru nádrží na suchý led. V případě potřeby je možné vnitřní prostor 

vozu místo chlazení vyhřívat. 

Podlaha vozu je zhotovená z vodovzdorné překližky, rozdělené do dílů utěsněných pryžovým 

těsněním. Zaručuje statické zatížení až 18 kN. K usnadnění cirkulace a k uložení zboží jsou nad 

podlahou namontovány kovové mřížové rošty, zhotovené z pozinkovaného ocelového plechu. 

Jednotlivá pole roštů (24) se dají odklápět k bočním stěnám a v této poloze zajistit. Rošty zaručují 

statické kolové zatížení 12 kN (lze používat pouze mechanismy na pneumatikách !). U některých 

vozů jsou v současné době podlahové rošty trvale odebrány. 

Nakládku a vykládku zboží lze provádět bočními dveřmi ručně nebo pomocí vysokozdvižných 

(paletizačních) vozíků.  
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Vůz je brzděn pneumatickou tlakovou samočinnou brzdou systému DAKO s rozvaděčem DAKO 

CV 1 D 12´´ a se stavěčem zdrží SZ 6. Vůz je dále vybaven ruční pořádací vřetenovou brzdou, 

ovládanou ze země z obou stran vozu. Na každém čele je vůz opatřen jednou levou stupačkou a 

madly; na každé boční straně spodku vozu jsou poblíž čelníku dva háky na vlečné lano. Vůz je 

rovněž vybaven elektrickým průběžným vedením s krabicovými spojkami na obou čelech vozu. 

 

 

 

 

 !!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!! 

 

! Před každou nakládkou nebo vykládkou je nutné vůz zajistit proti pohybu utažením ruční 

pořádací brzdy, příp. jiným vhodným způsobem. 

! Při manipulaci s bočními výklopnými a posuvnými dveřmi je zakázáno používat mechanizační 

prostředky. 

! Po podlahových roštech se smí pohybovat jen mechanismy na pneumatikách. 

! Je zakázáno vystupovat na obsluhovací plošiny vozu pod trolejovým vedením. 


