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Návěs UMIKOV SN 6.102 MODUL je určen pro přepravu těžkých a dlouhých nákladů. 
Sestává ze dvou modulů, a to: 

1. Dvounápravový návěs UMIKOV NPK 35.46 – MODUL 1. 
2. Čtyřnápravový oplenový přívěs UMIKOV PN 4.56 – MODUL 2. 

Obě tato vozidla jsou opatřena jedním označením (VIN) a dohromady tvoří jeden celek 
registrovaný pod  jednou registrační značkou. Při přepravě v prázdném stavu  jsou oba 
moduly  spojeny přes  závěsné  zařízení  v jeden  celek a  chovají  se  jako  šestinápravový 
návěs. Přeprava v prázdném stavu probíhá po posledních dvou nápravách a první čtyři 
nápravy jsou zvednuté. 

1. návěs  UMIKOV  NPK  35.46  –  MODUL  1  je  dvounápravový  návěs,  který  je 
vybaven posuvně uloženou návěsovou točnicí. Do této točnice se vkládá oplen 
s královským  čepem  pro  uložení  nákladu.  Návěs  je  též  vybaven  závěsným 
zařízením pro připojení přívěsu UMIKOV PN 4.56 – MODUL 2. Posuv návěsové 
točnice  a  její  zajištění  je  provedeno  hydraulicky  přes  manuální  hydraulický 
rozvaděč. 

2. přívěs UMIKOV  PN  4.56  – MODUL  2  je  čtyřnápravový  oplenový  přívěs,  jehož 
první dvě nápravy  jsou hydraulicky řízené. Řízení přívěsu má dva režimy. První 
režim  je  řízení  odvozené  od  nákladu,  uloženého  v oplenu  přívěsu.  V tomto 
případě je přívěs řízen natáčením nákladu uloženého oplenu přívěsu a souprava 
jede  automaticky  za  tahačem.  V problematických  místech  musí  obsluha 
soupravy  použít  druhý  režim  řízení,  a  to  řízení  nucené  a  pomocí  dálkového 
ovládání  dodává  olej  do  řízení  z vnějšího  zdroje  (buď  od  tahače,  nebo  od 
hydraulického agregátu řízení). 

Vzhledem  k tomu,  že  provozovatel  vozidla, může  pří  přepravách  různě  kombinovat 
vozidla, je možné používat oba tyto moduly samostatně. 

1. Tahač  s návěsem   NPK 35.46 – MODUL 1.  a dalším návěsem,  který  je  spojen 
s návěsovou točnicí návěsu NPK 35.46 – MODUL 1. Tato varianta je možná pro 
lepší rozložení váhy nákladu na nápravy při přepravě těžkých nákladů. 

2. Tahač  s oplenem  a  oplenový  přívěs  PN  4.56  – MODUL  2.  V této  variantě  se 
vypustí  návěs  NPK  35.46  – MODUL  1.  Tahač má  oplen  pro  uložení  nákladu 
přímo ve své návěsové, nebo kuličkové točnici a za sebou má zapřažený přívěs 
UMIKOV  PN  4.56  – MODUL  2.  Tato  souprava  slouží  pro  přepravu  „lehčích“ 
nákladů, kdy v přední části nepotřebujeme vyšší nosnost. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Základní parametry podvozku (podle provedení) 
Délka vozidla (dle provedení)                   …  12 810 mm 
Šířka vozidla max. (dle provedení)        …    2 550 mm 
Výška vozidla maximální (dle provedení)      …    4 000 mm 
Osa spoj. zař. ‐ zadní obrys vozidla (dle provedení)          5 000 až  15 400 mm 
Rozvor               …  T 3 150 – 7 800 mm + (dle provedení) 
Délka nákladu     …  až 50 m (nebo dle individuálního zadání) 
Pneumatiky, disky,  povolené zatížení a hmotnosti: 
Dvojitá montáž pneumatik: 
Pneumatika           disk 
315/80 R22,5 156/150 K    9,00 x 22,5  
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Huštění pneumatik             …  0,90 MPa 
Rozchod kol – dvojitá montáž pneumatik              …     1 820 mm 
Největší povolené/technické zatížení náprav (kg)       2 x 9 000 / 14 000 kg 
Technické zatížení 14 000 kg na nápravu je možné při provozní rychlosti 25 km/h 
Největší povolená/technická hmotnost      ...    74 500/102 500 kg 
Náprava BPW 
Nápravový  agregát HZFSLO  (podle uložení pérování)   HZS 12010  EZ  ECO PLUS, 
alternativně 14 010‐1 
Brzda SN 4220 BPW 95, brzdové obložení TEXTAR T090. 
Vak pérování BPW 36          
Upevnění kola 10x kol.matice M22x1,5 střed.na náboj   
Ostatní údaje         
Pérování            …  vzduchové 
Plnící tlak brzdové soustavy        …  0,65 – 0,85 MPa 
Ovládací tlak brzdové soustavy      …  0,65 – 0,85 MPa 
Protiblokovací systém EBS MODUL 1    …  KNORR 
Protiblokovací systém EBS MODUL 2    …  HALDEX 
Elektrická instalace           …  24 V 
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