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Opis
[0001] Vynález sa týka vozidla na prepravu kusového tovaru prevážajúceho najmä zlisované
balíky, ako napríklad balíky sena, slamy alebo balíky na silážovanie.
[0002] Z DE 20 2007 019 318 U1 je známe vozidlo na prepravu zlisovaných balíkov slamy
alebo siláže, ktorého nakladacia platforma je ohraničená čelnými, ako aj bočnými stenami. Na
nakladanie a vykladanie prepravného vozidla môžu byť postranné steny spustené do otvorenej
polohy na dne voza, v ktorej sú pod úložnou platformou umiestnené. V prepravnej polohe
zostáva medzi spodnou hranou bočníc a úložnou platformou otvorený priestor, ktorý môže
byť podľa potreby zaistený dodatočnými sklopnými bočnicami alebo bezpečnostnými
prvkami, najmä formou flexibilných napínacích dielov, ako vozových plachiet alebo lán či
sietí.
[0003] Pri nákladných automobiloch sú navyše známe takzvané krídlové nadstavbové diely
(ako v DE 10 2008 049 135 A1). Tu ide o diely stien uzavretej nadstavby nákladného vozidla,
ktoré vykazujú prierez v tvare „L“ a obsahujú vždy jednu bočnicu, ako aj úsek strešnej steny
nadstavby. Krídlové, nadstavbové diely sú v oblasti tých koncov, ktoré sú tvorené úsekmi
strešnej steny, otočne uložené okolo rovnej osi v pozdĺžnom smere nákladného automobilu.
Prostredníctvom otváracích zariadení tvorených pravidelne formou hydraulických alebo
pneumatických valcov môžu byť krídlové nadstavbové diely na nakládku či vykládku
nákladného vozidla vyklápané smerom hore. Nevýhodou tejto úpravy otvárateľných bočných
stien je väčšia náročnosť na bočný priestor, ktorý je na vysunovanie nadstavbových častí
nevyhnutný. Ak nie je tento k dispozícii, nemôže byť nákladné vozidlo, alebo iba v
obmedzenej miere, vyložené. Tiež je v každom prípade na otvorenie krídlovej nadstavby v
tvare „L“ potrebný veľký priestor smerom do výšky, ktorý musí byť podstatne vyšší ako
celková výška nadstavby v uzavretom stave. Ak nie je tento priestor k dispozícii, nemôže byť
nákladné vozidlo opätovne vyložené alebo iba vo veľmi obmedzenom meradle.
[0004] DE 100 15 545 A1 ponúka výmenný zásobník na prepravu nákladu s podlahou, dvoma
čelnými stenami, jednou strechou, ako aj s dvoma otvárateľnými bočnými stenami. Otváranie
bočných stien je vykonávané vždy dvoma pármi otočných ramien a je ovládané
hydraulickými valcami. Otváranie je kombinovaný pohyb, pri ktorom vychádzajú bočné steny
hore a zároveň sa otočia tak, že sa bočné steny z vertikálnej, uzavretej polohy dostanú do v
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podstate vodorovnej, otvorenej polohy nad strechou. S týmto porovnateľný transportný
zásobník je opísaný v WO 2010/115226 A1.
[0005] WO 97/34793 A1 ponúka jednu bočnú stenu pre jedno vozidlo, ktorá je vodorovne
delená, pričom obidve bočné steny sú spolu vzájomne spojené otočnými kĺbmi. Otvoriť je
možné bočnú stenu prostredníctvom zdvíhacieho zariadenia spočívajúceho na hydraulickom
valci vďaka zdvíhaciemu ramenu zasahujúcemu na hornej časti steny, otočného okolo osi
otáčania. Pohyb otvárania bočnej steny zahrnuje vyklopenie hornej časti steny okolo osi
otáčania až do horizontálneho narovnania nad strechou vozidla, zatiaľ čo spodná časť steny
otočením okolo otočného kĺbu zapadne proti hornej časti steny.
[0006] DE 92 07 826 U1 ponúka nadstavbu nakladacieho priestoru s otvárateľnou bočnou
stenou pozostávajúcou z plachty, na ktorej spodnom konci je upevnený rám. Kinematikou z
dvoch pákových ramien a tiež hydraulického valca zasahujúceho na horné pákové rameno
môže byť bočná stena otvorená, pričom sa rám posúva výhradne smerom hore a v priečnom
smere.
[0007] Vychádzajúc z tohto stavu techniky leží pred vynálezom úloha podať také prepravné
vozidlo pre kusový tovar, ktorý je možné výhodne nakladať aj vykladať. Najmä má prepravné
vozidlo umožňovať výhodné nakladanie kusového tovaru v rozličných výškach nakladania a
tiež byť aj v zúžených priestorových pomeroch nakladateľné aj vykladateľné.
[0008] Táto úloha je riešená prostredníctvom prepravného vozidla podľa patentového nároku
1. Výhodné úpravy sú predmetom závislých nárokov a vyplývajú z následného opisu
vynálezu.
[0009] Myšlienkou vynálezu je vylepšenie nakladateľnosti prepravného vozidla tým, že sa
otvárací pohyb bočných stien (až do úplne otvorenej polohy), ktoré obsahuje ako zdvihnutie,
tak aj vyklopenie v smere horizontálneho narovnania, rozdelí na obidva tieto čiastkové
pohyby, pričom nie je nutné, aby obidva tieto čiastkové pohyby museli nutne prebiehať
zároveň.
[0010] Podľa vynálezu sa predpokladá vozidlo na prepravu kusového tovaru, najmä vo forme
zlisovaných balíkov, ako napríklad sena, slamy alebo siláže, s úložnou platformou, jednou
prednou, čelnou stenou a/alebo jednou zadnou stenou, ako aj s najmenej jednou bočnou

3

stenou, ktoré v uzavretej polohe výhodne úložnú platformu ohraničujú a vykazujú vertikálne
narovnanie. Bočná stena je prostredníctvom prvého otváracieho zariadenia pojazdná najprv v
smere do výšky prepravného voza a potom prostredníctvom druhého otváracieho zariadenia
otočná okolo osi otáčania v pozdĺžnom smere (smerom von) od prepravného vozidla. Pritom
sa predpokladá nosná štruktúra spojená s prednou čelnou stenou a/alebo so zadnou čelnou
stenou, na ktorej je upevnené otočne pohyblivé, nosné rameno pre bočnú stenu, pričom je
nosné rameno spojené otočne s bočnou stenou a prvé otváracie zariadenie je medzi nosnou
štruktúrou a nosným ramenom podopreté. Ďalej je druhé otváracie zariadenie otočne
upevnené na nosnej štruktúre a bočnej stene, pričom odstupy medzi osami otáčania otočných
upevnení nosných ramien a druhého otváracieho zariadenia na jednej strane nosnej štruktúry a
na druhej strane postrannej steny sú zhodné. Pojazd smerom do výšky môže byť výhodne
čisto posuvný a/alebo uskutočniteľný ako čistá rotácia. Navyše môže pojazd bočnej steny
naproti tomu prebiehať až do dosiahnutia medzikoncovej polohy. Pritom sa „medzikoncovou
polohou“ rozumie to, že nie je možný už žiadny ďalší pojazd smerom do výšky.
[0011] Podľa vynálezu nie je nevyhnutné, aby na otvorenie bočnej steny musel prebehnúť
vždy najprv pojazd smerom hore a následne vyklopenie bočnej steny, najmä do plne
vyklopenej polohy. Podstatou vynálezu je skôr konštrukčné riešenie prepravného vozidla
takým spôsobom, aby bola možná a uskutočniteľná taká súslednosť pohybov.
[0012] Vynálezcovské vozidlo na prepravu môže mať výhodne dve bočné steny, ktoré je
možné obidve výhodne odpovedajúcim spôsobom otvárať. To umožňuje nakládku z obidvoch
strán.
[0013] Vynálezcovské prepravné vozidlo sa môže vyznačovať tým, že je redukovaná
postranná náročnosť na priestor na otvorenie bočnej steny v oblasti podlahy.
[0014] Obzvlášť m a l á j e p o treba priestoru po strane, keď sa, ako bolo výhodne
predpokladané, pohybuje bočná stena pri pojazde smerom hore a v smere (od pozdĺžnej osi
vozidla, definujúcej výškovú os vozidla), to znamená v smere k stredu vozidla (voči
priečnemu smeru) prepravného vozidla.
[0015] Obzvlášť výhodné je nakladanie a vykladanie vynálezcovského prepravného vozidla,
keď sú prvé otváracie zariadenie a druhé otváracie zariadenie ovládateľné vzájomne
nezávisle. Tak môže byť dosiahnuté obzvlášť variabilné nakladanie a vykladanie prepravného
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vozidla a umožnené čo možno najpresnejšie prispôsobenie otváracieho pohybu bočnej steny
na boku alebo nad prepravným vozidlom existujúcemu priestoru. Tak je možné napríklad
predpokladať, že pri silne zúžených bočných priestorových pomeroch môže byť použité iba
vysunutí bočnej steny smerom hore a žiadne vyklápanie. Ak je tento pojazd smerom hore
navyše spojený s pohybom bočnej steny v smere do stredu vozidla, môže tiež byť možné ešte
jedno vyklopenie až do najväčšieho možného využitia priestoru, ktorý je po stranách k
dispozícii. Na druhej strane je možné tiež predpokladať, že pri veľmi malom disponibilnom
priestore nad prepravným vozidlom môže byť bočná stena iba vyklopená, alebo najprv
vyklopená a následne o kus vysunutá ďalej smerom do výšky.
[0016] Prvé a/alebo druhé otváracie zariadenie môže/môžu obsahovať výhodne najmenej
jeden hydraulický alebo pneumatický valec. Tieto sa vyznačujú porovnateľne nízkymi
nárokmi na miesto, pri zároveň vysokej výkonnosti. Navyše môže byť na ich prevádzku ďalej
použitý hydraulický alebo pneumatický tlakový zdroj používaný už bežne pri úžitkových
vozidlách. Možné

sú ale tiež aj iné typy otváracieho/cích zariadení, najmä s

elektromotorovým pohonom, ako napríklad vretenom alebo iným elektromotorovým
lineárnym pohonom.
[0017] Na dosiahnutie výhodnej nakládky a vykládky prepravného voza môže byť
predpokladané, že je bočná stena výklopná prostredníctvom druhého otváracieho zariadenia,
prinajmenšom až do vodorovného narovnania.
[0018] Nosná štruktúra vynálezcovského prepravného vozidla sa môže rozbiehať von, hore
cez prednú čelnú stenu a/alebo zadnú čelnú stenu, aby bola dosiahnutá požadovaná výška
nákladu na prepravnom vozidle bez toho, aby musela byť vytvorená samotná predná a/alebo
zadná čelná stena v požadovanej výške.
[0019] Navyše môže byť nosná štruktúra spojená v priečnom smere prepravného vozidla
uprostred s prednou čelnou stenou a/alebo so zadnou čelnou stenou, čo môže mať, najmä
potom, ak sú predpokladané dve odpovedajúcim spôsobom sa otvárateľné bočné steny,
konštrukčné výhody.
[0020] Vo vynálezcovskom prepravnom vozidle je prvé otváracie zariadenie medzi nosnou
štruktúrou a nosným ramenom podopreté, zatiaľ čo druhé otváracie zariadenie je podopreté
medzi nosnou štruktúrou a bočnou stenou. Tým môžu byť konštrukčne jednoduchým
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spôsobom realizované rôzne pohyby bočnej steny spôsobené obidvoma otváracími
zariadeniami, zatiaľ čo sa obidve otváracie zariadenia teraz výhodne opierajú o nosnú
štruktúru.
[0021] Ďalej sa ráta s tým, že odstupy medzi osami otáčania otočných upevnení nosného
ramena a druhého otváracieho zariadenia na nosnej štruktúre na jednej strane a bočnej stene
na druhej strane sú identické. Tak môže byť dosiahnuté to, že sa bočná stena pri pojazde
dohora pohybuje čisto posuvne.
[0022] V jednej výhodnej úprave vynájdeného prepravného vozidla môže byť predpokladané
navyše uzamykateľné zariadenie bočnej steny, ktoré zabráni jej nežiaducemu otvoreniu v
uzavretej polohe, najmä následkom z boku smerovaného zaťaženia spôsobeného kusovým
tovarom. Konštrukčne jednoduchou a funkčnou úpravou môže byť také uzamykateľné
zariadenie získané, ak je pri pojazde bočnej steny vyhotovené ako samočinne odomykateľné
a/alebo uzamykateľné.
[0023] Vynález je následne bližšie vysvetlený na základe na výkresoch zobrazených
realizovateľných príkladov. Na výkresoch sa ukazuje:
Obr. 1 Prepravné vozidlo v pohľade zozadu s bočnými stenami v uzavretej polohe;
Obr. 2 Prepravné vozidlo podľa obr. 1 v prvej otváracej polohe;
Obr. 3 Prepravné vozidlo podľa obr. 1 v druhej otváracej polohe;
Obr. 4 Prepravné vozidlo podľa obr. 1 v tretej otváracej polohe; a
Obr. 5 Prepravné vozidlo podľa obr. 1 vo štvrtej otváracej polohe.
[0024] Na obr. 1 zobrazené prepravné vozidlo pre kusový tovar 1 obsahuje podvozok 2 a na
podvozku umiestnenú úložnú platformu 3. Na prednom a zadnom konci je úložná platforma 3
ohraničená vždy jednou čelnou stenou 4. V postrannom, to znamená v priečnom smere
prepravného vozidla je úložná platforma 3 navyše ohraničená obojstranne bočnými stenami 5,
dokiaľ sa tieto nachádzajú v uzavretej polohe, ako je zobrazené na obr. 1.
[0025] Na nakládku a vykládku úložnej platformy 3 a tým celého prepravného vozidla môže
byť každou z bočných stien 5 pohybované do väčšieho počtu otvorených polôh. To prebieha
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prostredníctvom dvoch prvých otváracích zariadení 6 a dvoch druhých otváracích zariadení 7
pre každú z bočných stien 5, pričom je teraz prvé otváracie zariadenie 6 a druhé otváracie
zariadenie 7 umiestnené v oblasti predného konca, ako aj zadného konca každej bočnej steny
5. Všetky otváracie zariadenia 6, 7 sú vyrobené ako hydraulické valce.
[0026] V oblasti predného konca, ako aj zadného konca prepravného vozidla sú bočné steny 5
spojené prostredníctvom prvého otočného kĺbu 8 (otočný najmenej okolo jednej osi otáčania,
narovnané v pozdĺžnom smere prepravného vozidla) s nosným ramenom 9, ktoré je opäť
spojené prostredníctvom druhého otočného kĺbu 10 (otočného okolo najmenej jednej osi
otáčania, narovnané v pozdĺžnom smere prepravného vozidla) s nosnou štruktúrou 11. Nosná
štruktúra 11 je vyrobená formou zvislo vyrovnaného, dostredne (voči smeru prierezu
prepravného vozidla), s príslušnou čelnou stenou 4 spojeného, nosného trámu. Spojenie medzi
nosným trámom a k nemu príslušnými nosnými ramenami 9 sa uskutoční na voľných koncoch
nosných trámov.
[0027] Na každom z nosných ramien 9 sa opiera jedným zo svojich koncov hydraulický valec
slúžiaci ako prvé otváracie zariadenie 6, zatiaľ čo druhý koniec v odstupe od susedného,
druhého otočného kĺbu 10 je opretý na nosnej štruktúre 11. Pritom je spojenie medzi prvým
otváracím zariadením 6 a na jednej strane s nosným ramenom 9, ako na druhej strane s
nosnými štruktúrami 11 tiež otočne vyhotovené okolo v pozdĺžnom smere prepravného
vozidla vyrovnaných osí otáčania, pričom sa predpokladajú odpovedajúce otočné kĺby 12.
[0028] Hydraulické valce druhých otváracích zariadení 7 sú prostredníctvom tretieho
otočného kĺbu 13 spojené s k nim príslušnými bočnými stenami 5 a prostredníctvom štvrtého
otočného kĺbu 14 s príslušnými nosnými štruktúrami 11. Pritom sú tretie otočné kĺby 13
umiestnené s odstupom od susediacich prvých otočných kĺbov 8 a štvrté otočné kĺby 14 sú v
odstupe od susediacich druhých otočných kĺbov 10. Predpokladá sa, že odstupy medzi prvým
otočným kĺbom 8 a tretím otočným kĺbom 13 na jednej strane a medzi druhým otočným
kĺbom 10 a štvrtým otočným kĺbom 14 na strane druhej sú v podstate zhodné. Týmto je
dosiahnutá paralelogramová kinematika bočných stien 5 pri vyjdení prostredníctvom prvého
otváracieho zariadenia 6 (a úplne zasunutého hydraulického valca druhého otváracieho
zariadenia).
[0029] Vynájdená úprava prepravného vozidla umožňuje variabilné otváranie bočnej steny 5
na naloženie a vyloženie úložnej platformy 3. Pre príklad sú na obr. 2 až 5 zobrazené rôzne
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polohy otvorenia, do ktorých je možné s bočnými stenami pri otváraní až do úplne otvorenej
polohy (pozri obr.5) pohybovať.
[0030] Pritom je na obr. 2 uvedená prvá poloha otvorenia, ktorá je spustením prvých
otváracích zariadení 6 , t.j. čiastočným vysunutím odpovedajúcich hydraulických valcov,
dosiahnutá. Je možné rozpoznať, že bočné steny 5 vychádzajúce z uzavretej polohy podľa
obr. 1, v ktorej sú tieto narovnané v podstate zvislo a všetky hydraulické valce sú úplne
zasunuté, sa pri spustení prvých otváracích zariadení pohybujú čisto posuvne, pričom sú tieto
pohyby vedené podľa paralelogramovej kinematiky. Tieto paralelogramové kinematiky vedú
tiež k tomu, že sa tieto bočné steny 5 pri svojom vysunutí nepohybujú výlučne smerom do
výšky, ale tiež v priečnom smere. To prebieha z uzavretej polohy najprv smerom von, t.j. von
z úložnej plošiny 3, dokiaľ nosné ramená 9 a hydraulické valce druhých otváracích zariadení
7 nedosiahnu vodorovné vyrovnanie. Pri pokračujúcom výjazde prebehne potom pohyb
bočných stien 5 pohybovými komponentmi v priečnom smere dovnútra, to znamená do
priestoru nad úložnou platformou 3.
[0031] Otvorená poloha uvedená na obr. 3 predstavuje medzikoncovú polohu. V tejto pozícii
sú hydraulické valce prvého otváracieho zariadenia 6 úplne vysunuté, zatiaľ čo hydraulické
valce druhých otváracích zariadení 7 sú ešte úplne zasunuté. Dôsledkom paralelogramovej
kinematiky sú bočné steny 5 tiež v tejto medzikoncovej polohe porovnané vertikálne a
dodatočne, v relevantnom objeme sa pohybujú priečne v smere do stredu vozidla.
[0032] Obr. 4 ukazuje ako, vychádzajúc z koncovej medzipolohy podľa obr. 3, vychádzajú
hydraulické valce druhého otváracieho zariadenia 7, čím sa bočné steny 5 vyklápajú okolo osí
otáčania, vytvorených dvoma otočnými kĺbmi 10. Bočné steny 5 sa môžu pohybovať týmto
spôsobom čo možno najďalej z priestoru nad úložnou platformou, takže je možné prepravné
vozidlo naložiť kusovým tovarom 1 do čo najväčšej výšky. To môže byť až do zákonom
prípustnej výšky 4 m. Obr. 5 ukazuje narovnanie bočných stien 5 pri plne otvorenej polohe,
pri ktorej sú všetky hydraulické valce prvých otváracích zariadení 6 a druhých otváracích
zariadení 7 úplne vysunuté. Bočné steny 5 pritom vykazujú takmer vodorovné vyrovnanie.
[0033] Ako vyplýva z obr. 4 a 5, nie je možný spätný pohyb bočných stien 5 v uzavretej
polohe, podľa obr. 1, v prepravnom vozidle naloženom až do maximálnej výšky, presne
opačnou cestou, ako napríklad vyššie opísaným otváraním, pretože by vďaka hydraulickým
valcom druhých otváracích zariadení 7 bočnej steny 5 kolidovali s nákladom. Preto je možné
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predpokladať najprv zasunutie hydraulických valcov prvých otváracích zariadení 6 minimálne
tak ďaleko, až dva otočné kĺby 10 vytvorené medzi bočnými stenami 5 a nosnými ramenami 9
presiahnu hornú hranu nákladu. Potom môžu byť bočné steny 5 zasunutím hydraulického
valca druhého otváracieho zariadenia 7 opäť sklopené do vertikálneho vyrovnania. Úplným
zasunutím hydraulického valca prvého otváracieho zariadenia 6 sa môžu následne bočné steny
5 dostať do úplne uzavretej polohy, podľa obr. 1.
[0034] Samozrejme existuje možnosť nechať prinajmenšom prebehnúť zároveň úseky týchto
čiastočných pohybov ovplyvnených prvými a druhými otváracími zariadeniami 6, 7.
[0035] Výhodne sa predpokladá, že posledný úsek pohybov bočných stien do úplne uzavretej
polohy, ako aj prvý úsek pohybov bočných stien z úplne uzavretej polohy von sa vykonáva
výhradne vyjdením prostredníctvom prvého otváracieho zariadenia 6 . Tým je možné
realizovať samočinné odomykanie a uzamykanie uzatváracieho zariadenia bočných stien 5,
pričom napríklad na bočných stenách 5 umiestnený uzamykací čap na tomto poslednom, resp.
prvom úseku pohybov bočných stien sa môže pohybovať do, resp. von z k tomu príslušných
uzamykacích drážok.
[0036] Ďalšou výhodou prepravného vozidla je, že konkrétnou úpravou vytvorená mechanika
nosných ramien 9, hydraulických valcov prvého otváracieho zariadenia 6 a druhého
otváracieho zariadenia 7, ako aj nosná štruktúra garantuje, že pri výpadku hydraulického
systému riadiaceho hydraulické valce zostanú bočné steny 5 uzavreté, ak sú, podľa obr. 1,
v uzavretej polohe a nemôžu sa samočinne otvoriť. Pri výpadku hydraulického systému pri
otvorených bočných stenách 5 sa mechanika postará o to, že sa bočné steny vplyvom vlastnej
hmotnosti vrátia do uzavretej polohy.
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Zoznam vzťahových značiek
[0037]
1.

Kusový tovar

2.

Podvozok

3.

Úložná platforma

4.

Čelná stena

5.

Bočná stena

6.

Prvé otváracie zariadenie

7.

Druhé otváracie zariadenie

8.

Prvý otočný kĺb

9.

Nosné rameno

10.

Druhý otočný kĺb

11.

Nosná štruktúra

12.

Otočný kĺb

13.

Tretí otočný kĺb

14.

Štvrtý otočný kĺb
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Patentové nároky
1. Prepravné vozidlo pre kusový tovar (1) s úložnou platformou (3), prednou čelnou stenou
a/alebo zadnou čelnou stenou (4) a najmenej jednou bočnou stenou (5), pričom je bočná
stena (5) prostredníctvom prvého otváracieho zariadenia (6) pojazdná najprv v smere do
výšky prepravného vozidla a následne, prostredníctvom druhého otváracieho zariadenia
(7), otočná okolo rovnej osi v pozdĺžnom s mere prepravného vozidla, k čomu sa
predpokladá nosná štruktúra (11) spojená s prednou čelnou stenou a/alebo so zadnou
čelnou stenou (4), na ktorej je upevnené otočne pohyblivé nosné rameno (9) pre bočnú
stenu (5), pričom nosné rameno (9) je otočne pohyblivo spojené s bočnou stenou (5) a
prvé otváracie zariadenie (6) medzi nosnou štruktúrou (11) a nosným ramenom (9) je
podopreté, vyznačujúce sa tým, že druhé otváracie zariadenie (7) je upevnené otočne na
nosnej štruktúre (11) a bočnej stene (5) a odstupy medzi osami otáčania otočných
upevnení nosného ramena (9) a druhého otváracieho zariadenia (7) sú na jednej strane
nosnej štruktúry (11) a na strane druhej bočnej steny (5) zhodné.
2. Prepravné zariadenie podľa patentového nároku 1, vyznačujúce sa tým, že je bočná stena
(5) prinajmenšom v jednom pohybovom úseku posuvne pojazdná.
3. Prepravné vozidlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že
bočná stena (5) v uzavretej polohe ohraničujúca úložnú platformu (3) vykazuje vertikálne
narovnanie.
4. Prepravné vozidlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že sa
bočná stena (5) pri vyjdení smerom do výšky môže pohybovať tiež v priečnom smere
prepravného vozidla.
5. Prepravné vozidlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že je
bočná stena (5) výklopná až do horizontálneho narovnania.
6. Prepravné vozidlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že sa
nosná štruktúra (11) rozbieha von, dohora cez prednú čelnú stenu (4), a/alebo zadnú čelnú
stenu (4).
7. Prepravné vozidlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že je
nosná štruktúra (11) v priečnom smere prepravného vozidla dostredne spojená s prednou
čelnou stenou (4) a/alebo so zadnou čelnou stenou (4).
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8. Prepravné vozidlo podľa jedného z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúce sa tým, že je
uzamykacie zariadenie bočnej steny (5), uzamykateľné a/alebo odomykateľné pojazdom
bočnej steny (5), prostredníctvom otváracieho zariadenia (6, 7).

12

13

14

15

16

