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C.4 V.3PM 075Mi VJ

Přívěs PM 075Mi VJ 

Přívěs je určen pro spojení do soupravy s teréními vozy
typu JEEP J8, LR Defender, MB G, IVECO Massif aj.

Konstrukce přívěsu umožňuje přepravu materiálu po 
silnicích, spevněných komunikacích a  v nejtěžším terénu.
Vrazně zvyšuje přepravní možnosti tažného vozidla.

Přívěs je tvořen ocelovým rámem s podlahovým roštem.
V rozích tohoto rámu jsou vevařeny oka úchytů pro 
upevnění přívěsu při "vagónování" a při přemísťování 
přívěsu ve "visu".
Náprava je tuhá,odpružena listovými péry.
Centrální tažné oje je z jeklového profilu a je částečně 
výškově stavitelné.
Na oji je v přední části namontovaný zaměnitelný 
spojovací díl. Pro spojení lze použít, tažnou spojku pro kouli 
ISO 50 mm, tažné oko 40mm, tažné oko 50mm 
a tažné oko 76mm (oko NATO).  
Na oji je umístěna sklopná opěra.
Základní rozměr použitých pneumatik je 235/80 R 16. Díky 
možnému použití kolových redukcí lze použít kola shodná 
s koly tažného vozu.
Podlahu tvoří vodovzdorná protismyková překližka. 
Podlaha je vybavena sadou kotevních úchytů pro 
upevněnínákladu.
Božnice jsou hliníkové,přední a zadní čelo je sklopné a 
odnímací.
Konstrukce plachty je rozebiratelná, tvoří ji ocelové a 
hliníkové profily. Plachta je vybavena celním lankem 
s možností uzamknutí nebo zajištění plombou. 
Elektroinstalace je v provedení 12 nebo 24V, je opatřena 
12ti kolíkovou propojovací vidlicí s možností vybavení 
přívěsu světly světelného maskování.
Rozvod elektroinstalace je proveden s ohledem na 
omezení možnosti průrazu a vniknutí vlhkosti.
Přívěs je dále vybaven schránkou nářadí.
Lakování a povrchová úprava je volena podle požadavků 
konečného uživatele.

Parametry přívěsu PM 075Mi VJ
Celková hmotnost ................................................. 750 kg
Pohotovostní hmotnost ......................................... 300 kg
Užitečná hmotnost ................................................ 450 kg
Celková délka ....................................................... 3380 mm
Celková šířka ......................................................... 1800 mm
Celková výška ....................................................... 1800 mm
Ložná plocha ................................. 2030 x 1430 x 1050 mm
Světlá výška ........................................................... 350 mm
Rozchod kol ........................................................... 1480 mm
Max. rychlost na silnici .......................................... 80 km/hod
Max. rychlost v terénu - podle tažného vpozidla.
(výše uvedené údaje jsou pouze orientační, můžou se lišit 
podle provedení a vybavení jednotlivého přívěsu)
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