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Pretláčacie zariadenie PZ 65/ PZ 200

Vlastné pretláčacie zariadenie tvorí nosný rám s držadla-

mi pre manipuláciu a so zadnou opornou doskou pre 

zachytenie reakcií síl. K rámu sú uchytené dva priamo-

čiare hydromotory a blok rozvodu hydrauliky. Na piest-

nice hydromotorov je upevnená upínacia hlava s vyme-

niteľnými kalenými vložkami pre uchytenie pretláčacích 

tyčí. Obvod hydraulického pohonu zariadenia tvoria dva 

dvojúčinné priamočiare hydromotory, ktoré sú cez 

ručný rozvádzač spojené vysokotlakovými hadicami s 

rýchlospojkami s vonkajším zdrojom tlakovej kvapaliny. 

V  obvode je zaradený tlakomer slúžiaci pre kontrolu 

tlaku. Pre pohon zariadenia PZ 200/PZ 65 je dodávaný 

elektrohydraulický agregát AG 220.

Pretláčacie zariadenie PZ 65 a PZ 200 umožňuje bez-

výkopové vodorovné ukladanie potrubí alebo káblov 

prostredníctvom pretláčania zeminy. Použitím tejto 

technológie dochádza v priebehu pretlaku počas vtlá-

čania a vťahovania nástroja k zhutňovaniu zeminy.

Po vykonaní základného pretlaku (Ø 76 mm) je možné 

pri spätnom vyťahovaní tyčí otvor v zemine zväčšiť na 

požadovaný priemer a zároveň vtiahnuť chráničku pre 

potrubie či kábel.

Základná zostava PZ 65 umožňuje vykonať pretlak 

v  dĺžke 10 m (v priaznivých podmienkach aj dlhší) 

a vtiahnuť rúru  o priemere max. d 160 mm. 

V prípade zostavy PZ 200 je možné vykonať pretlak v 

dĺžke 10 m (v priaznivých podmienkach  aj dlhší) a vtiah-

nuť rúru o priemere max. d 250 mm. 

Väčšiu dĺžku pretlaku je možné vykonať pomocou ďal-

ších spojovacích tyčí.

Technické parametre PZ 65:

Rozmery d. 700 x  š. 445 x  v. 320 mm

Výška osi pretlaku od dna šachty 120 mm 

Menovitý priemer základného pretlaku 76 mm  

Hmotnosť 75 kg

Výkonové parametre PZ 65:

Max. prevádzkový tlak hydraul. obvodu 200 bar 

Tlačná sila pri max. tlaku 124,26 kN

Max. prietok prac. kvapaliny 5 l/min. 

Rozmery pracovnej jamy 1200 x 1400 mm

Technické parametre PZ 200:

Rozmery d. 790 x  š. 505 x  v. 400 mm

Výška osi pretlaku od dna šachty 160 mm 

Menovitý priemer základného pretlaku 76 mm 

Hmotnosť 110 kg

Výkonové parametre PZ 200:

Max. prevádzkový tlak hydraul. obvodu 200 bar 

Tlačná sila pri max. tlaku 250 kN

Max. prietok prac. kvapaliny 5 l/min. 

Rozmery pracovnej jamy 1300 x 1600 mm

Technické paramatre elektrohydraulického 

agregátu AG 220:

Rozmery: d. 430 x  š. 430 x  v. 290 mm 

Hmotnosť: 34 kg vrátane olej. náplne 

Max. tlak kvapaliny: 20 MPa 

Objem zásob. nádrže oleja: 4 l

Menovité napätie: 230 V 

Menovitý príkon: 1,5 kW 

Menovitý prúd: 9,2 A

Krytie: IP 55 IMB3

Výrobca:



Pretláčacie zariadenie 
PZ 65/ PZ 200

 Príslušenstvo PZ 65/ PZ 200

1. Hrnček: DN 50, DN 80, DN 100, DN 150

2. Pretláčacia hlavica: DN65

3. Vťahovacia skrutka

4. Upevňovacia skrutka

5. Prípravok k zabráneniu prekĺzania

6. Paleta na náradie

7. Rozširovacia hlavica:

PZ 65: DN 125, DN 150, DN200

 PZ 200: DN 230, DN 270

8. Zameriavací rám

  Príslušenstvo PZ 65/ PZ 200 - tyče

1. Tyč spojovacia 900 mm - 10 ks

2. Tyč rozširovacia 900 mm

3. Tyč navádzacia 1100 mm

4. Tyč spojovacia 500 mm

5. Tyč pre rozširovanie hlavice 500 mm

6. Tyč spojovacia 200 mm

7. Tyč s maticami 200 mm

8. Prepravka tyčí

Výrobca:


