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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 samovýsypný nákladní vůz s otvíratelnou střechou řady Tadgnss 55. konstrukční 

skupiny (typ 9-434.1) vyrobily pro ČD  Lounské opravny a strojírny Louny. 

 

Vůz řady Tadgnss je určen pro přepravu zrnin a sypkého potravinářského zboží vyžadujícího krytý 

ložný prostor bez nároků na větrání (vůz je opatřen piktogramem, vyjadřujícím jejich použití pro 

přepravu zrnin - obilní klas doplněný nápisem ZRNINY). Vozy jsou schopny bez omezení 

mezinárodního provozu na tratích normálního rozchodu 1435 mm při teplotách od -30
o 

C do 

+50
o 

C.   

 

Skříň vozu je svařovaná konstrukce, tvořící násypku, přecházející v dolní části do šikmé podlahy.  

Povrchový nátěr ložného prostoru vozů řady Tadgnss odpovídá hygienickým požadavkům na 

nátěrové hmoty přicházející do styku s potravinami.  Ve spodní části podlahy jsou z každé strany 

vozu 4 výsypky s vykládacími otvory (400x1500 mm). Velikost otvoru je možné regulovat 

otvíráním segmentové klapky.  Vykládací otvory je možné postupně otevírat a zavírat ručně 

pomocí pák z plošin na čelech vozu. Vyprazdňování vozu je možno provádět jednostranně nebo 

oboustranně, a to pouze vně koleje. V horní části skříně vozu je nakládací otvor (1200x16800 

mm), zakrytý jednostranně otevíratelnou střechou, odklopnou na boční stranu vozu pomocí 

mechanismu ovládaného kolem z plošiny vozu. 

 

Vůz má 2 dvounápravové podvozky typu Y25 Ls(s)d1 (rozvor 1800 mm, průměr kola 920 mm). 

V každém podvozku je namontován snímač DAKO SL2 (typ 1). Táhlové ústrojí vozu je neprůběžné 

1000 kN se standardní šroubovou 850 kN. Nárazníky jsou trubkové, neotočné, 450 MINER 

kategorie A. Vůz je vybaven samočinnou špalíkovou pneumatickou tlakovou brzdou typu DK-GP-

A s rozvaděčem DAKO CV1nD35 a stavěčem zdrží SAB-WABCO DRV 10-450 H2. Na jedné plošině 

vozu je zajišťovací ruční vřetenová brzda s brzdící váhou min. 20 t. 


