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ZÁKLADNÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ
•

MOŽNOSTI SESTAVY 4 x SMV-36
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Základní příslušenství systému PMSS pro sestavu standard
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ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU APMMS – AUTOMATICKÁ STABILIZACE POLOHY

▪ Minimální sestavu tvoří dvojice modulů SMV-36
▪ Průběžné vyrovnávání stability při pohybu břemene je zajištěno automatickým systémem řízení stability
▪ Automatické vyrovnání stability při excentrickém uložení břemene jeřábem

c

ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU APMMS – AUTOMATICKÉ ZVEDÁNÍ SESTAVY

▪ Minimální sestavu tvoří dvojice modulů SMV-36, max. sestava není omezena počtem použitých modulů
▪ Zvedání nebo spouštění břemene nebo nastavení výšky sestavy je prováděno balastováním sestavy
▪ Balastování je možno provádět v automatickém, poloautomatickém nebo i v manuálním režimu (tento
způsob se používá jako záložní při poruše systému)

MAX. 1,5 m
STOP

MAX. 1,5 m
STOP
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MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – PŘESUN
MECHANIZACE MEZI PEVNINAMI

▪ Přesun mechanismů – mobilní jeřáby, bagry, vrtací soupravy, pilotovací soupravy, čisticí bagry s hmotností
až 130 tun na základní sestavu 4 x SMV 36
▪ Sestavy je možno libovolně kombinovat dle potřeby rozměru nákladu do větších celků s neomezenou
únosností
▪ Přesun sestavy je možno provést pomocí hydraulických lanových vrátků nebo tlačným remorkérem

Pásové jeřáby, vrtací, pilotovací soupravy 30 – 130 t
• Při použití dvou sestav 250 t

Posun 75 m, 120 KN (150 m, 50 KN)

Mobilní nakladače manipulátory 5 – 50 t

c

Mobilní jeřáby 30 – 300 t
• Při použití dvou sestav 250 t
• Při použití tří sestav
375 t
• Při použití čtyř sestav 500 t
Posun 75 m, 120 KN (150 m, 50 KN)

MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – PŘESUN BŘEMEN MEZI
PEVNINAMI

▪ Přesun břemen – tuhá tělesa, betonové dílce, ocelové dílce, dřevěné dílce do hmotnosti až 130 tun na
základní sestavu 4 x SMV 36 do rozměrů až 25 m, při použití 4 x sestavy, možno až 100 m
▪ Sestavy lze libovolně kombinovat dle rozměrů a hmotností přepravovaných břemen
▪ Břemena je možno posunout na PMSS pomocí výsunu bez použití těžké mechanizace
▪ Výšku pro výsuvnou dráhu lze balastováním upravit dle situace
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MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – ÚPRAVA DNA, BŘEHŮ
A OKOLÍ

▪ Úprava dna překážek vytvořených prouděním vodního toku pomocí bagru
▪ Úprava, rekultivace břehů vodních toků s možností odvozu nebo dovozu materiálu pomocí mechanismu pro běžné
stavební práce
▪ Čištění náplavových dřevin a nečistot na pilířích mostních objektů nebo zařízení pro regulaci vodního toku
▪ Úprava dna při změně tvaru pomocí mechanismu řízeného signálem GPS
▪ Ražení štětovnic pro zpevnění břehu či vytvoření dočasného ostrova
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MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – PŘESUN MOSTNÍCH
KONSTRUKCÍ Z PEVNINY

▪ Výsun mostních konstrukcí z předmontážní plochy do mostního otvoru pomocí sestavy s pevnou nebo
hydraulicky ovládanou podpěrou
▪ Možnost výškové korekce při výsunu s ohledem na nadvýšení ocelové konstrukce
▪ Možnost uložení konstrukce po dosunutí do projektované polohy na ložiskové bloky

c

MOŽNOSTI POUŽITÍ APMMS – PŘESUN MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

▪ Přesun mostních konstrukcí z plochy pro sestavení do projektované polohy
▪ Nadzvednutí mostních konstrukcí při celkové výměně ložisek
▪ Snesení starých ocelových konstrukcí
▪ Možnost horizontální manipulace s břemenem kombinací variant pomocí balastování komor, nebo
hydraulickou podpěrou
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MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – MANIPULACE S
MOSTNÍMI KONSTRUKCEMI

▪ Možnost manipulace s mostními objekty při havárii podpěrných prvků spodní stavby
▪ Zvednutí či spuštění mostu do projektované polohy při výměně ložisek, změny projektované výšky mostního
objektu
▪ Nosnost základní sestavy 130 t při použití 8 sestav 1000 t

c

MOŽNOSTI POUŽITÍ APMMS – VYPROŠTĚNÍ ZATOPENÝCH OBJEKTŮ

▪ Využití plovoucí plošiny pro záchranu, vyproštění zatopených objektů při mimořádných událostech
▪ Možnost vyproštění objektů pomocí základní sestavy o hmotnosti 80 t z jakékoli hloubky
▪ Sestavy možno kombinovat a zvýšit tak únosnost sestavy dle potřeby
▪ Možnost připojit s soupravě základnu heliport nebo základnu se zázemím pomoci při ošetření
▪ Možno transportovat vytažené těleso na palubu nebo do přístavu

HELIPORT

ZÁCHRANNÝ PROSTŘEDEK
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MOŽNOSTI POUŽITÍ APMMS – DIAGNOSTIKA MOSTNÍCH OBJEKTŮ

▪ Použití plovoucí plošiny se stabilizačními podporami pro diagnostiku mostních objektů
▪ Možnost mobilní kanceláře pro přístroje diagnostiky přímo na plošině s el. přípojkou
▪ Možnost mobilní pracovní plošiny s dosahem až 40 m výškově a 12 m stranově
▪ Možnost přesunu v jednotlivých polích mostního objektu pomocí hydr. lanového systému

c

MOŽNOSTI POUŽITÍ APMMS – DOČASNÉ PODPĚRY MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

▪ Použití plovoucí plošiny se stabilizačními podporami pro provizorní podepření mostních objektů
▪ Nedostatečná únosnost při přepravě nadrozměrného nákladu
▪ Snížená únosnost při havárii mostního objektu
▪ Omezená únosnost z hlediska eroze objektu
▪ Nosnost sestavy s pevnými podpěrami 400 t pro jednu podpěru
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MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – KRÁTKÝ PLOVOUCÍ
MOST

▪ Použití systému PMSS pro zřízení dočasných mostních objektů
▪ Použití spojení jednotlivých modulů do celku pro překlenutí menších vodních toků
▪ Moduly s nájezdovými rampami v jednom celku s nosností do 70 t
▪ Jednosměrný provoz a chodník pro pěší s provozní šířkou 4,5 m

c

MOŽNOSTI POUŽITÍ APMMS – KRÁTKÝ PLOVOUCÍ MOST O VÍCE POLÍCH

▪ Použití systému APMMS pro zřízení dočasných mostních objektů
▪ Použití spojení jednotlivých modulů do celku pro překlenutí vodních toků
▪ Moduly s nájezdovými rampami s vloženými nosníky o délkách 4-6 m a nosností 30 t na jedno pole
▪ Dvousměrný provoz a chodníky pro pěší s provozní šířkou 10 m

c

MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – PLOVOUCÍ MOST O
VÍCE POLÍCH S VLOŽENÝMI MOSTNÍMI
KONSTRUKCEMI
▪ Použití systému PMSS pro zřízení dočasných mostních objektů
▪ Použití spojení jednotlivých modulů do celku pro překlenutí vodních toků
▪ Moduly s nájezdovými rampami a vloženými nosníky o délkách 12 m s nosností 25 t na jedno pole
▪ Dvousměrný provoz a chodníky pro pěší s provozní šířkou 10 m
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MOŽNOSTI POUŽITÍ APMMS – KRÁTKÝ MOST S PEVNÝMI PODPĚRAMI

▪ Použití systému APMMS pro zřízení dočasných mostních objektů
▪ Použití spojení jednotlivých modulů do celku pro překlenutí vodních toků
▪ Moduly s nájezdovými rampami s vloženými nosníky o délkách 4-6,0 m zvýšením únosnosti pomocí
stabilizačních jehel až do 200 t na jednu skupinu podpěr
▪ Dvousměrný provoz a chodníky pro pěší

200 t

200 t
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200 t

MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – PLOVOUCÍ
VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY

▪ Použití systému PMSS pro zřízení plochy na vodní hladině za účelem kulturních akcí nebo výstavních, či
předváděcích akcí
▪ Možno osadit tribunou a zázemím pro umístění osob
▪ Možno umístit automobily za účelem výstavy
▪ Možno použít pro bezpečné a efektní odpaliště ohňostrojů
▪ Únosnost sestavy bez doplňkových konstrukcí 130 t pro jednu sestavu
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MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS – PLOVOUCÍ
VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY

▪ Použití systému PMSS pro zřízení plochy na vodní hladině za účelem kulturních akcí nebo výstavních, či
předváděcích akcí
▪ Možno osadit tribunou a zázemím pro umístění osob
▪ Možno umístit automobily za účelem výstavy
▪ Možno použít pro bezpečné a efektní odpaliště ohňostrojů
▪ Únosnost sestavy bez doplňkových konstrukcí 130 t pro jednu sestavu
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MOŽNOSTI POUŽITÍ APMMS - HELIPORT

▪ Použití systému PMSS pro zřízení plochy na vodní hladině pro Heliport
▪ Možnost sestavení na velikou únosnost létajících zařízení včetně dopravy materiálu pro letecký transport
▪ Možnost posunu sestavy pro umístění letadla či helikoptéry k přístavišti a naopak

TRANSPORT MATERIÁLU
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MOŽNOSTI POUŽITÍ PMSS - HELIPORT

▪ Použití systému PMSS pro zřízení plochy na vodní hladině pro Heliport
▪ Možnost sestavení na velikou únosnost létajících zařízení včetně dopravy materiálu pro letecký transport
▪ Možnost posunu sestavy pro umístění letadla či helikoptéry k přístavišti a naopak
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MOŽNOSTI TRANSPORTU – SILNIČNÍ DOPRAVOU
BĚŽNÝM TYPEM PODVOZKU

▪ Transport standardním nákladním autem s minimální ložnou délkou 12,5 m
▪ Transport na oplenové jednotce tažením traktorem v případě členitého terénu a nezpevněných komunikací
místně

SMV 36
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SMV 36

MOŽNOSTI TRANSPORTU – ŽELEZNIČNÍ
DOPRAVOU BĚŽNÝM VAGONOVÝM PODVOZKEM

▪ Transport po železnici na standardním vagónu s minimální ložnou délkou 12,5 m
▪ Průjezdný profil je v souladu s předpisy žel. dopravy
▪ Hmotnost modulů nepřekračuje limity standardních vagónů

SMV 36
SMV 36

PŘÍSLUŠENSTVÍ

c
SMV 36

MOŽNOSTI NAKLÁDKY – MOBILNÍMI JEŘÁBY

▪ Nakládka pontonů pomocí mobilního jeřábu s nosností 30-50 tun
▪ Pro uchycení vázacích prostředků slouží odnímatelná oka
▪ Hmotnost modulu SMV-36 bez příslušenství 13,4 t
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MOŽNOSTI NAKLÁDKY – MOBILNÍMI NAKLADAČI

▪ Nakládka pontonů pomocí mobilního nakladače
▪ Pro uchycení lze dodat závěsy typizované pro kontejnery, které automatizují proces připojení
▪ Moduly lze nakladačem ukládat do více vrstev max. 4
▪ Vhodné pro transport v místě nebo při překládce
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MOŽNOSTI NAKLÁDKY – PŘÍSLUŠENSTVÍM
NÁKLADNÍ DOPRAVY

▪ Nakládka a vykládka pontonů pomocí odkládacích nohou a zdvihu návěsu
▪ Vhodné při nedostatku místa pro jeřáb
▪ Možno použít při přípravě sestav transportem do místa sestavení
▪ Možno požít standardní nákladní prostředek se vzduchovými polštáři
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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY DÍLCŮ SYSTÉMU APMMS – ROZMĚRY STANDARDNÍHO
MODULU SMV-36

▪ Základní rozměry bez příslušenství jsou přizpůsobeny dle standardních rozměrů transportních prostředků
12,4 x 2,4 x 1,8 m
▪ Hmotnost základního modulu SMV-36 je 13,8 t
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AKTIVNÍ PLOVOUCÍ MOBILNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM (APMMS)

▪ STANDARDNÍ MODUL SMV-36 S ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM STABILIZACE NÁKLONU VE DVOU OSÁCH
▪ PŘÍSLUŠENSTVÍ – RAMPY, ZÁBRADLÍ, KOTEVNÍ PRVKY, PLOŠINY, POHONNÉ AGREGÁTY
▪ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI V PRODUKTOVÉM KATALOGU APMMS
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ZÁKLADNÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ
SYSTÉMU PMSS – MOŽNOSTI SESTAVY 4 x SMV-36

▪ Základní příslušenství sestavy:
▪ Nájezdové rampy
▪ Navijáky s otočnými podstavci, lany s vodítky
▪ Vodoinstalace včetně propojovacích prvků a systému Calpeda
▪ Agregáty – hydraulický, elektrický 30 kWA
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ZÁKLADNÍ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ
SYSTÉMU PMSS – MOŽNOSTI SESTAVY 4 x SMV-36

▪ Základní příslušenství sestavy:
▪ Nájezdové rampy
▪ Navijáky s otočnými podstavci, lany s vodítky
▪ Vodoinstalace včetně propojovacích prvků a systému Calpeda
▪ Agregáty – hydraulický, elektrický 30 kWA

▪ Zábradlí, kotevní a spínací prvky, obslužné plošiny
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ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU PMSS

Základní příslušenství systému PMSS pro sestavu standard
Nájezdové rampy pro přesun kolové a pásové techniky
•

4 x závěsný nosník

•

4 x dílec rampa o délce 4 m

•

4 x dílec nájezd

Obslužná plošina pro umístění pohonných jednotek a agregátů
•

4 x plošina se sklopnými zavěšovacími prvky včetně zábradlí

Hydraulický naviják pro kotvení nebo pohyb systému v místě provádění do 150 m
▪

4 x podstavec pro naviják s možností upevnění v libovolné poloze transportovatelný paletovým vozíkem

▪

4 x naviják s únosností až 13,5 t a délkou lana 75 m, při použití únosnosti do 5 t, délka lana 150 m

Systém pro vyrovnávání a balastování Calpeda
•

1 x tlakový systém Calpeda s výkonem až 140 m3/hod. s vlastní el. skříní

•

Souprava sacích a výtlačných hadic se zpětnými klapkami

Pohonná jednotka zdroje el. Proudu
•

Elektrocentrála s výkonem 30 kVA

Ochranné prvky systému PMSS
▪

16 x ochranný lem s kotevním podélným prvkem a zábranou proti pádu drobných předmětů

▪

16 x ochranné zábradlí proti pádu přes hranu nad vodní hladinou

Kotevní spínací prvky systému PMSS
▪

4 x závěsný prvek pro manipulaci s moduly

▪

4 x rohatinka pro kotvení pomocí lan

▪

16 x spínací trn pro sepnutí modulů

Řídící systém stabilizace PMSS
▪

Jednotka master – hardware, software

▪

Jednotka kontroly spádu s indikačními kontrolkami
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INFORMACE, KONTAKTY

OBCHODNÍ ČINNOST ZAJIŠŤUJE:

PONTOON SYSTEM s.r.o.
Záběhlická 1658\48, 106 00 Praha 10
Ing. Vladimír Toman

Ing. Václav Kašpar

Vladan Michalík

E-mail: vtoman@cld.cz

E-mail: vaclavkaspar@gmail.cz

E-mail: vladan.michalik@icloud.com

Tel: +420 602 720 164

Tel: +420 777 768 529

Tel: +420 731 589 395
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