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Popis
[0001] Vynález sa týka kombinácie prepravného vozíka, najmä prepravného
kontejneru, a závesného zariadenia pre voliteľné zakrytie prístupového
otvoru medzi dvomi susednými bočnými stĺpikmi rámu vozíka, s plošným
prvkom a so spojovacími prostriedkami pre uvoľniteľné upevnenie
plošného prvku na bočné stĺpiky, pričom sú spojovacie prostriedky
vytvorené vo forme upínacích pásov pripevnených k plošnému prvku, ktoré
sa rozkladajú medzi obidvomi bočnými stĺpikmi.
[0002] Prepravné vozíky sa obvykle používajú na prepravu tovaru vo vnútri
budov, napríklad na prepravu tovaru z budovy do kamióna, a z kamióna
opäť do ďalšej budovy. V tomto ohľade je prepravný vozík ústredným
dopravným prostriedkom v logistike. Tovar môže byť uložený v balíkoch,
poprípade sa môže jednať o voľne ložené výrobky, potraviny, diely strojov
a podobne. Na tento účel zahrnuje príslušný vozík obvykle základňu a rám
vozíka spojený so základňou. Základňa je upevnená na niekoľkých
kolieskach. V prípade koliesok sa môže jednať o pevné kolieska alebo
otočné kolieska. Základňa nesie rám prepravného vozíka, ktorý pozostáva
z niekoľkých bočných stien s príslušnými bočnými stĺpikmi.
[0003] Príslušné bočné steny sú prevažne orientované kolmo k základni.
Bočné steny môžu byť uzavreté a v tomto kontexte sú navrhnuté ako bočné
panely. V úvahu však pripadajú tiež otvorené bočné steny vo forme
mrežových stien. Spravidla sú uvedené prepravné vozíky alebo prepravné
zásobníky opatrené prístupovým otvorom, ktorým je možné nakladať
a vykladať tovar, prepravovaný prepravným vozíkom. V úvahu však
pripadajú tiež dva prístupové otvory.
[0004] V súlade s príslušným známym stavom techniky podľa DE 20 2015
101 362 U1 sa používa prepravný vozík, ktorý vykazuje skriňový
konštrukčný tvar. Na uzavretie jednej otvorenej strany sa použije krycí
záves. Uvedený záves vykazuje na prednej strane pásy, ktoré sú na koncoch
opatrené hákmi. Uvedené háky sa pritom zaháknu do ôk prepravného
vozíka. Závesy je možné príslušným spôsobom použiť i na prepravných
vozíkoch iných rozmerov.
[0005] V ďalšom známom stave techniky podľa DE 202014 102 603 U1 je
popísaný prepravný zásobník na uloženie množstva nosných prvkov na
potraviny a najmä cestoviny. Známy prepravný zásobník vykazuje rám
vozíka, ktorý je vyrobený z doskových prvkov. Prístupová strana alebo
prístupový otvor zásobníka je zakrytý, respektíve odnímateľné uzavretý
závesným prvkom.
[0006] Závesný prvok pozostáva z kompozitného materiálu, ktorý vykazuje
aspoň jednu vnútornú fóliu, ktorá je zapuzdrená medzi dvomi vonkajšími
fóliami. Závesný prvok je teda konštruovaný ako tepelne izolačný celok.
Na upevnenie závesného prvku sa použije horná fixačná lišta. Okrem tejto
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fixačnej lišty je závesný prvok pridržovaný na bočných stĺpikoch pomocou
skrutiek.
[0007] Známy prepravný zásobník podľa DE 20 2014 102 603 U1 sa v
zásade osvedčil. Pripevnenie a demontáž známeho závesného zariadenia je
však prácne. To sa netýka iba skrutiek, ktoré sú nutné priskrutkovať a
povoliť, ale tiež a najmä skutočnosti, že je nutné dodatočne pripevniť alebo
demontovať dodatočne fixačnú lištu závesu.
[0008] US 2 455 237 zaoberá závesným zariadením, ktoré vykazuje plošný
prvok z tkaniny. Okrem toho sa použijú upevňovacie popruhy.
[0009] Predkladaný vynález rieši technický problém ďalšieho zdokonalenia
kombinácie prepravného vozíka a závesného zariadenia tak, aby sa v
porovnaní so známym stavom techniky zlepšila inštalácia a demontáž, a
aby bolo možné proces inštalácie a demontáže uskutočňovať rýchlo a
pohodlne.
[0010] Na vyriešenie tohto technického problému navrhuje predkladaný
vynález v prípade uvedenej kombinácie vytvoriť príslušný upínací pás z
dvoch častí s jedným pozdĺžne pružným upínacím pásom s dvomi
koncovými svorkami a s jedným v podstate pozdĺžne stabilným upínacím
pásom s jednou upínacou svorkou.
[0011] P omocou spôn uzaviera alebo presahuje príslušný upínací pás
príslušný bočný stĺpik. Na uľahčenie demontovateľnej inštalácie
príslušných spôn na bočný stĺpik, vykazujú v tejto súvislosti uvedenej
spony výhodne pripojené rukoväte. Tieto rukoväte môžu byť vo forme
úchytov pásu, spojených so sponami. Tieto úchyty je možné zvlášť
jednoducho uchopiť a zavádzať tak, aby obsluha nemusela spony
demontovateľne pripevňovať na bočnom stĺpiku, ale aby na ten účel mohla
použiť príslušné úchyty spojené so sponami.
[0012] Príslušný upínací pás je vedený a pridržovaný spravidla v hadici,
ktorá je pripevnená na plošnom prvku. Na ten účel je príslušná hadica,
ktorá je inak uzavretá, väčšinou otvorená v oblasti oboch koncových spôn
upínacieho pásu a dodatočne uprostred za vzniku voľnej oblasti. Stredová
voľná oblasť definuje celkove dve dielčie hadice.
[0013] Z hľadiska predkladaného vynálezu je mimoriadne dôležitá
skutočnosť, že upínací pás je vytvorený dvojdielny, pričom zahrnuje
pozdĺžne pružný upínací pás s obidvomi koncovými sponami a v podstate
pozdĺžne stabilný upínací pás s upínacou svorkou. Zatiaľ čo sa pozdĺžne
pružný upínací pás s obidvomi koncovými sponami rozkladá spojité medzi
obidvomi susednými bočnými stĺpikmi, je pozdĺžne stabilný upínací pás
kratší. Uvedený upínací pás je vytvorený tak, aby svojimi obidvomi
koncami priliehal na príslušné konce hadice na oboch stranách stredovej
voľnej oblasti hadice, a/alebo aby bol na tieto konce hadice pripevnený. To
znamená, že je upínací pás s príslušnou upínacou svorkou finálne prepnutý
iba v uvedenej voľnej oblasti. Voľná oblasť sa rozkladá medzi obidvomi
protiľahlými koncami oboch dielčích častí hadice. Vzhľadom na to, že
3
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upínací pás prilieha na príslušné konce hadice na oboch stranách stredovej
voľnej oblasti hadice, respektíve je na tieto konce hadice pripevnený, je
pozdĺžne stabilný upínací pás so svojou upínacou svorkou udržovaný
polohovo stabilne vo vnútri voľnej oblasti.
[0014] Pozdĺžne pružný a priebežný upínací pás je spojený s príslušnou
dielčou hadicou, poprípade pripojený trecou silou. To znamená, že
príslušná dielčia hadica sleduje v podstate pohyb pozdĺžne pružného
upínacieho pásu. Spojenie pozdĺžne pružného upínacieho pásu s príslušnou
dielčou hadicou sa spravidla dosiahne tak, že sa spoja hadice a plošný
prvok. Pri tomto spojení sa príslušný pozdĺžne pružný upínací pás aspoň
čiastočne spojí s príslušnou dielčou hadicou, najmä aspoň trecím spojom.
[0015] Na uľahčenie manipulácie so závesným zariadením podľa
predkladaného vynálezu sa osvedčilo, keď plošný prvok vykazoval plošnú
hmotnosť menšiu než 500 g/m2. Vhodné plošné hmotnosti zahrnujú obvykle
asi 400 g/m a dokonca i menej. Malé plošné hmotnosti uľahčujú
manipuláciu so závesným zariadením. Týmto spôsobom sa okrem toho
zaistí aspoň čiastočná priehľadnosť plošného prvku. Také uskutočnenie
plošného prvku a finálne celého závesného zariadenia umožňuje aspoň
čiastočne nerušenú vizuálnu kontrolu tovaru obslužnému personálu,
uloženého vo vnútri prepravného vozíka.
[0016] Plošný prvok je spravidla zhotovený vo forme textilného plošného
prvku a najmä vo forme siete. Ako základ sa obecne používajú netkané
textílie, pleteniny, tkaniny a / alebo osnovné úplety. Forma uskutočnenia je
okrem toho špecifikovaná tak, aby vlákna použité na prípravu textilného
plošného prvku alebo siete a v dôsledku toho i plošný prvok, boli
jednostranne alebo obojstranne opatrené povlakom. Na vytvorenie povlaku
sa obecne použije povlak z plastickej hmoty. Táto úprava umožňuje zvlášť
dobrú spracovateľnosť plošného prvku a spojenie s hadicami.
[0017] Vo forme hadice prichádza v úvahu na použitie najmä plastová
hadica. Plastovú hadicu a plošný prvok je možné na vzájomné spojenie
zvariť. Pritom sa použijú bežné spôsoby zvárania plastických hmôt.
V rámci uvedenej technológie existuje tiež možnosť vybaviť plošný prvok,
respektíve pre tento účel použitú sieť a najmä potiahnutú tkaninu
výstužnými prvkami. V prípade výstužných prvkov sa jedná výhodne o
navarené pruhy plastickej hmoty alebo plastickej plachty. Takým spôsobom
sa inak mäkký plošný prvok alebo sieť nielen vystuží, ale získa pomocou
výstužných prvkov súčasne povrchovú štruktúru, ktorá umožňuje
jednoduché pripevnenie na prepravnom vozíku. Plošný prvok alebo sieť
zahrnuje spravidla útvar vytvorený z tkaniny z plastických vlákien.
Samotné plastické vlákna sú potiahnuté plastickou hmotou alebo priamo
spracované. V úvahu na použitie pritom prichádza známy postup zvárania
plastických hmôt.
[0018] Je popísané závesné zariadenie pre prepravný vozík podľa
predkladaného vynálezu, ktoré umožňuje mimoriadne ľahkú manipuláciu.
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K tomu prispieva podstatným spôsobom malá plošná hmotnosť menšia než
500 g/m . Okrem toho závesné zariadenie podľa predkladaného vynálezu
výslovne nezahrnuje žiadne tyče, takže môže byť pri uložení zložené do
malého a kompaktného formátu.
[0019] Pripevnenie na prepravný vozík pre zakrytie prístupového otvoru sa
uskutočňuje tiež jednoducho a pohodlne. Výstužné prvky v spojení
s hadicami prispievajú na to, aby plošný prvok z poddajnej sieťoviny
vykazoval požadovanú plošnú štruktúru a aby ho bolo možné jednoducho
pripevniť na bočné stĺpiky. Rozoberateľné pripevnenie je realizované
sponami, pomocou ktorých je možné príslušné bočné stĺpiky prepnúť a
obopnúť.
[0020] Pomocou spätného uchytenia na upínacom páse pripevnenom na
plošnom prvku je možné pomocou závesného zariadenia podľa
predkladaného vynálezu voliteľne uzavrieť rôzne veľkosti prístupových
otvorov. Upínací pás pozostáva z pozdĺžne pružného upínacieho pásu a
z pozdĺžne stabilného upínacieho pásu. Na základe takej formy
uskutočnenia je možné závesné zariadenie alebo plošný prvok najprv
pomocou pozdĺžne pružného upínacieho pásu nahrubo pripevniť na
protiľahlých bočných stĺpikoch. Presné nastavenie a prípadné vyrovnanie
prevesenia plošného prvku je následne bez problému umožnené pomocou
príslušných pozdĺžne stabilných upínacích pásov. Pritom sa finálne obe
dielčie hadice priblížia a vypnú plošný prvok. Obsluha pritom prebieha
výhodne pomocou úchytov pásu pripojených na sponách. Okrem toho je
príslušná upínacia svorka ako súčasť upínacieho pásu ľahko prístupná,
pretože pozdĺžne stabilný upínací pás preklenuje voľnú oblasť definovanú
medzi obidvomi dielčími hadicami.
[0021] Závesné zariadenie podľa predkladaného vynálezu umožňuje
jednoduché, flexibilné a rýchle rozoberateľné upevnenie na susedné bočné
stĺpiky, ktoré vymedzujú prístupový otvor určený na zakrytie. V dôsledku
toho je vo vnútornej časti prepravného vozíka optimálne chránený tovar,
vložený na základňu vozíka vo forme ložnej plochy, pričom je zabránené
vykĺznutiu tovaru zo základne prístupovým otvorom. Po príjazde
prepravného vozíka na miesto určenia je možné tovar ľahko vyložiť,
pričom sa závesné zariadenie iba uvoľní z bočných stĺpikov. Takým
spôsobom odpadá použitie zdĺhavých skrutkových spojov alebo aretačných
tyčí. Výhodou predkladaného vynálezu je celkove jednoduchá a pohodlná
manipulácia.
[0022] Predkladaný vynález bude následne bližšie objasnený na základe iba
jedného príkladu uskutočnenia a priložených výkresov. Na nich zobrazujú:
Obrázok 1

závesné
zariadenie
podľa
predkladaného
zmontovanom stave na prepravnom vozíku;

vynálezu

v

Obrázok 2

samostatné závesné zariadenie pri pohľade na prednú stranu a
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Obrázok 3

závesné zariadenie podľa obrázku 2 pri pohľade na zadnú
stranu.

[0023] Na uvedených obrázkoch je zobrazené závesné zariadenie pre
prepravný vozík 1. V prípade prepravného vozíka 1 sa jedná o prepravný
zásobník. Prepravný vozík 1 vykazuje na prednej strane prístupový otvor 2,
ktorým je možné ukladať tovar na základňu 3. Na základňu 3 prepravného
vozíka 1 nadväzuje rám prepravného vozíka 4, ktorý v predkladanom
príklade uskutočnenia pozostáva z celkove troch bočných stien, ktoré sú
v priečnom reze usporiadané v tvare písmena U a z prednej strany definujú
prístupový otvor 2.
[0024] Základňa 3 je nesená kolieskami 5. Podľa predkladaného príkladu
uskutočnenia sú použité celkom štyri kolieska 5. Kolieska 5 môžu byť
voliteľne prevedené ako pevné stojanové kolieska alebo ako otočné
kladkové kolieska. V prípade použitia koliesok 5 prichádzajú tiež v úvahu
iba otočné kladkové kolieska. Základňa 3 slúži celkove ako ložná plocha
pre tovar prepravovaný prepravným vozíkom 1. V ďalšom popise podrobne
popísané závesné zariadenie podľa predkladaného vynálezu slúži
na odnímateľné uzavretie prístupového otvoru 2 tak, aby bolo možné
pomocou prepravného vozíka 1 bezpečne dopravovať tovar umiestnený na
ložnej ploche vo forme základne 3.
[0025] Na základe čelného pohľadu podľa obrázku 2 a spätného pohľadu
podľa obrázku 3 sú viditeľné podrobnosti závesného zariadenia podľa
predkladaného vynálezu. Uvedené závesné zariadenie vo svojej základnej
konštrukcii zahrnuje plošný prvok 6 a spojovacie prostriedky 7, 8, 9, 10,
16. Spojovacie prostriedky 7, 8, 9, 10, 16 slúžia na demontovateľné
upevnenie plošného prvku 6 na bočných stĺpikoch 4a rámu prepravného
vozíka 4. Oba bočné stĺpiky 4a sú umiestnené proti sebe a ohraničujú
prístupový otvor 2, ktorý je možné uzavrieť pomocou závesného
zariadenia.
[0026] Spojovacie prostriedky 7, 8, 9, 10, 16 sú podľa predkladaného
vynálezu vytvorené vo forme upínacích pásov 7, 8; 9, 10, 16, pripevnených
na plošnom prvku 6. Uvedené upínacie pásy 7, 8; 9, 10, 16 sa okrem toho
rozkladajú medzi obidvomi bočnými stĺpikmi 4a.
[0027] Je zrejmé, že upínacie pásy 7, 8; 9, 10, 16 sú v predkladanom
príklade uskutočnenia vytvorené z dvoch dielov. Príslušné upínacie pásy 7,
8; 9, 10, 16 pozostávajú jednak z pozdĺžne pružného upínacieho pásu 7, 8 s
dvomi príslušnými koncovými sponami 8, a ďalej z v podstate pozdĺžne
stabilného upínacieho pásu 9, 10 16 s jednou upínacou svorkou 16. Obe
spony 8, upevnené na koncoch príslušného upínacieho pásu 7, 8; 9, 10, 16
alebo pozdĺžne pružného upínacieho pásu 7, 8, sú podľa príkladu
uskutočnenia, avšak neobmedzujúcim spôsobom, vytvorené v priečnom reze
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v tvare U. Okrem toho sú príslušné spony 8 opatrené pripojenou rukoväťou
9' vo forme úchytu 9' spojeného s príslušnou sponou. 8.
[0028] Uchyt 9' je konštruovaný tak, že sa tkaný plastický pás pretiahne
štrbinou v spone 8 a takto vytvorené pútko sa prišije k prečnievajúcemu
koncu za vzniku úchytu 9'. Takým spôsobom môže obslužný personál
ovládať sponu 8 a následne pozdĺžne pružný upínací pás 7, ktorý obe spony
8 vzájomne spojuje, bez toho aby bolo nutné príslušnú sponu 8 priamo
uchopiť. V danom prípade stačí, aby obslužný personál zatiahol rukou za
príslušný úchyt 9,' a tým zavesil spony 8 okolo bočného stĺpika 4a,
respektíve upevnil spony 8 demontovateľne na bočných stĺpikoch 4a. Tým
sa zaistí jednoduchá obsluha, bezpečná proti poraneniu.
[0029] Upínacie pásy 7, 8; 9, 10, 16 spoločne, respektíve pozdĺžne pružný
upínací pás 7, 8, sú vedené aspoň čiastočne v hadici 11a, 11b, pripevnené
na plošnom prvku 6. Je zrejmé, že hadice 11a, 11b sú v oblasti oboch
koncových spôn 8 upínacích pásov 7, 8; 9, 10, 16 alebo pozdĺžne pružného
upínacieho pásu 7 tiež otvorené, ako vo voľnej oblasti 12. Inak sú príslušné
hadice 11a, 11b uzavreté. Takým spôsobom sa na oboch stranách voľnej
oblasti 12 vytvoria dve dielčie hadice 11a, 11b.
[0030] Pritom je konštrukcia uskutočnená tak, aby obe dielčie hadice 11a,
11b boli opatrené priechodnou spodnou stranou 11c, zatiaľ čo horná strana
hadice je realizovaná iba v oblasti oboch dielčích hadíc 11a, 11b. Takým
spôsobom sú na začiatku príslušné dielčie hadice 11a, 11b automaticky
definované na oboch stranách voľnej oblasti 12 otvormi 13. Týmito otvormi
13 sa pretiahne pozdĺžne pružný upínací pás 7, ktorý prilieha na
priechodnú spodnú stranu líca čiastočne ju zakrýva.
[0031] Pozdĺžne stabilný upínací pás 9, 10 s upínacou svorkou 16 je
upevnený svojimi obidvomi koncami na príslušných koncoch hadice na
oboch stranách stredovej voľnej oblasti 12 hadice 11a, 11b, respektíve
prilieha svojimi obidvomi koncami vždy na koniec hadice. Pritom môže byť
uvedený upínací pás 9, 10 svojimi obidvomi koncami v oblasti otvorov
spojený s príslušnou dielčou hadicou 11a, 11b, alebo tiež s pozdĺžne
pružným upínacím pásom 7, 8. To je možné uskutočniť zošitím alebo iným
spojovacím postupom. Takým spôsobom preklenuje pozdĺžne stabilný
upínací pás 9, 10 voľnú oblasť 12. Okrem toho sa takým spôsobom
umiestnia upínacie svorky 16 obecne prístupne približne uprostred voľnej
oblasti 12. Tým sa zaistí, aby boli v oblasti 12 ľahko dostupné upínacie
spony 16 spojené s upínacím pásom 9, 10 približne uprostred príslušného
upínacieho pásu 9, 10.
[0032] Plošný prvok 16 je vytvorený vo forme textilného plošného prvku.
Uvedený plošný prvok 6 vykazuje plošnú hmotnosť menšiu než 500 g/m2.
Najmä zo zobrazenia podľa obrázku 1 je ďalej zrejmé, že plošný prvok 6 i
celkové závesné zariadenie sú aspoň Čiastočne priehľadné. Tým sa
obslužnému personálu umožní nerušený pohľad na tovar umiestnený v
prepravnom vozíku 1. Z uvedeného príkladu uskutočnenia je zrejmé, že
7
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plošný prvok 6 môže byť vytvorený ako sieť, respektíve najmä vo forme
tkaniny. V prípade tkaniny sa jedná o tkaninu z vlákien potiahnutých
plastickou hmotou.
[0033] Vzhľadom na to, že sú príslušné dielčie hadice 11a, 11b vytvorené
vo forme plastových hadíc, je možné uvedené dielčie hadice 11a, 11b a
potiahnutú tkaninu, respektíve plošný útvar 6 zvlášť ľahko spojovať,
menovite postupom zvárania plastov. To znamená, že príslušné dielčie
hadice 11a, 11b a plošný prvok 6 sú vzájomne zvarené. Pomocou tohto
procesu zvárania alebo spojovania zváraním príslušných dielčích hadíc 11a,
11b s plošným prvkom 6 sa aspoň čiastočne upevní tiež pozdĺžne pružný
upínací pás 7 vo vnútri príslušných dielčích hadíc 11a, 11b. Toto upevnenie
je možné realizovať najjednoduchším spôsobom trecím spojom medzi
pozdĺžne pružným upínacím pásom 7 a príslušnou dielčou hadicou 11a,
11b, v ktorej je tento pozdĺžne pružný upínací pás uložený.
[0034] Akonáhle sa príslušný pozdĺžne pružný upínací pás 7 upne, sledujú
tento upínací pohyb tiež príslušné dielčie hadice 11a, 11b a príslušným
spôsobom tiež plošný prvok 6. Prípadné prevesenie plošného prvku 6 sa
podľa predkladaného vynálezu vyrovnáva tým, že po predbežnom upevnení
závesného zariadenia pomocou príslušných pozdĺžne pružných upínacích
pásov 7, 8 sa následne upnú príslušné upínacie pásy 9, 10. To je ľahké,
pretože je vo voľnej oblasti 12 prístupná upínacia svorka 16. Takým
spôsobom sa vyrovná prípadné prevesenie plošného prvku 6 vo voľnej
oblasti 12. Na to postačí iba uvoľniť upínaciu svorku 16 pozdĺžne
stabilného upínacieho pásu 9, 10 a na vyrovnanie priehybu príslušne
pritiahnuť upínací pás 9, 10, ako je znázornené na obrázku 1 šípkou.
[0035] Z p ohľadov na obrázku 2 a 3 je zrejmé, že je plošný prvok 6 na
svojej prednej strane opatrený príslušnou plastovou hadicou alebo dielčími
hadicami 11a, 11b a príslušnými upínacími pásmi 7, 8; 9, 10. Zadná strana
plošného prvku 6 naproti tomu vykazuje väčší počet výstužných prvkov 14.
V prípade týchto výstužných prvkov 14 sa môže jednať o pruhy plastickej
hmoty alebo plastovej plachty. Vzhľadom na to, že je plošný prvok 6
vyrobený z tkaniny s povlakom plastickej hmoty, je možné príslušné pruhy
alebo výstužné prvky 14 ľahko spojiť s plošným prvkom 6 tiež zváraním.
[0036] Pomocou príslušných výstužných prvkov 14 získa inak poddajný
plošný prvok 6 s požadovanou plošnou štruktúrou. K tomu dodatočne
napomáhajú dielčie hadice 11a, 11b navarené na prednej strane. Na základe
tejto konštrukcie vykazuje závesné zariadenie podľa predkladaného
vynálezu síce požadovanú pružnosť, avšak súčasne je možné závesné
zariadenie na uzavretie prístupového otvoru 2 ľahko upevniť na bočné
stĺpiky 4a. Použitie plošného prvku 6 vo forme tkaniny s povlakom
plastickej hmoty umožňuje jednoduchú fixáciu okrajov plošného prvku 6
pomocou lemu 15, pričom je uvedený lem 15 zvarený so zadnou stranou
plošného prvku 6. Tým odpadne nutnosť prešívania okrajov, čím sa ušetria
výrobné náklady.
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Patentové nároky
1.

Kombinácia prepravného vozíka (11), najmä prepravného kontejneru,
a závesného zariadenia k voliteľnému zakrytiu prístupového otvoru
(2) medzi dvomi susednými bočnými stĺpikmi (4a) rámu vozíka (4), s
plošným prvkom (6) a so spojovacími prostriedkami (7, 8; 9, 10, 16)
na demontovateľné upevnenie plošného prvku (6) na bočné stĺpiky
(4a), pričom sú spojovacie prostriedky (7, 8; 9, 10, 16) vytvorené vo
forme upínacích pásov (7, 8; 9, 10, 16) pripevnených k plošnému
prvku (6), ktoré sa rozkladajú medzi obidvomi bočnými stĺpikmi (4a),
vyznačujúca sa tým, že
príslušný upínací pás (7, 8; 9, 10, 16) je vyrobený z dvoch dielov a
vykazuje jeden pozdĺžne pružný upínací pás (7, 8) s dvomi
koncovými sponami (8) a jeden v podstate pozdĺžne stabilný upínací
pás (9, 10, 16) s jednou upínacou svorkou (16).

2.

Kombinácia podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že príslušný
upínací pás (7, 8; 9, 10, 16) je opatrený dvomi koncovými sponami
(8).

3.

Kombinácia podľa nároku 2, vyznačujúca sa tým, že uvedené spony
(8) sú opatrené vždy jedným pripojeným úchytom (9').

4.

Kombinácie podľa nároku 3, vyznačujúca sa tým, že sa v prípade
úchytu (9') jedná o úchyt pásu (9'), spojený s príslušnou sponou (8).

5.

Kombinácia podľa niektorého z nárokov 1 až 4, vyznačujúca sa tým,
že príslušný upínací pás (7, 8; 9, 10, 16) je aspoň čiastočne vedený a
pridržovaný v hadici (11a, 11b), ktorá je pripevnená na plošnom
prvku (6).

6.

Kombinácia podľa nároku 5, vyznačujúca sa tým, že príslušná
hadica (11a, 11b), ktorá je inak uzavretá, je v oblasti oboch
koncových spôn (8) upínacieho pásu (7, 8; 9, 10, 16) a uprostred
otvorená a vytvára voľné oblasti (12), pričom takým spôsobom
definuje dve dielčie hadice (11a, 11b).

7.

Kombinácia podľa nároku 6, vyznačujúca sa tým, že pozdĺžne
stabilný upínací pás (9, 10) prilieha a/alebo je pripevnený svojimi
obidvomi koncami na príslušné konce hadice (11a, 11b) na oboch
stranách stredovej voľnej oblasti (12) uvedenej hadice.

8.

Kombinácia podľa niektorého z nárokov 6 až 7, vyznačujúca sa tým,
že pozdĺžne stabilný upínací pás (8, 10) je spojený s príslušnou
9
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dielčou hadicou (11a, 11b) a/alebo definuje doraz na príslušné dielčie
hadice (11a, 11b).
9.

Kombinácia podľa niektorého z nárokov 1 až 8, vyznačujúca sa tým,
že plošný prvok (6) vykazuje plošnú hmotnosť menšiu než 500 g/m2.

10.

Kombinácia podľa niektorého z nárokov 1 až 9, vyznačujúca sa tým,
že plošný prvok (6) je vytvorený aspoň čiastočne priehľadný.

11.

Kombinácia podľa niektorého z nárokov 1 až 10, vyznačujúca sa
tým, že plošný prvok (6) je vytvorený vo forme siete a najmä vo
forme tkaniny opatrenej povlakom.

12.

Kombinácia podľa niektorého z nárokov 1 až 11, vyznačujúca sa
tým, že plošný prvok (6) je vytvorený s výstužnými prvkami (14),
napríklad navarenými pruhmi z plastickej hmoty.

13.

Kombinácia podľa niektorého z nárokov 5 až 12, vyznačujúca sa
tým, že uvedená hadica (11a, 11b) je vytvorená vo forme plastovej
hadice.

14.

Kombinácia podľa nároku 13, vyznačujúca sa tým, že príslušná
hadica (11a, 11b) a plošný prvok (6) sú vzájomne zvarené.
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V OPISE UVEDENÉ DOKUMENTY

Tento zoznam prihlasovateľom uvedených dokumentov sa obstaral iba pre
informáciu čitateľov a nie je súčasťou európskeho patentového dokumentu.
Zoznam sa získal s maximálnou starostlivosťou; EPA však nepreberá
žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby alebo vynechávanie.
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