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Ruční pohony  
a příslušenství 
 
pro venkovní spínací přístroje 
pro montáž na betonové sloupy 
provedení dle standardu ČEZ 
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Venkovní ruční pohony  

Venkovní ruční pohony slouží k ručnímu ovládání 
venkovních spínacích přístrojů především 
odpojovačů a odpínačů. Všechny ocelové díly jsou 
žárově pozinkovány. 

T – pohon 
je určen pro jednoduchá uspořádání na betonových 
sloupech. Na betonové sloupy se upevňuje pomocí 

objímky a páskováním. Proti neoprávněné 
manipulaci může být pohon zajištěn visacím 
zámkem. Zámek není součástí dodávky. Na páku 
pohonu je zavěšeno krátké trubkové táhlo sloužící  
k napojení systému táhel. Pohyblivá část je se 
základnou pohonu propojena flexibilním měděným 
zemnicím páskem. 

 

 

Ruční pohon T pro montáž na betonové sloupy 

 
 
 

Obj. číslo Hmotnost [kg] 
15306047B1 6,2 

 

 

Svěrné koncovky 

 

 
 
svěrná koncovka zalomená 
 
 

Obj. číslo 
Hmotnost 

kg 
77573000 1,1 

 

 
 
svěrná koncovka rovná vidlicová 
 

 

Obj. číslo 
Hmotnost 

kg 
77571200 1,1 
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Meziložiska 

spodní meziložisko na betonový sloup horní meziložisko se soudkem na betonový sloup

 

 
Meziložisko na betonový sloup Obj. číslo Hmotnost [kg] 

spodní meziložisko na betonový sloup 154069572 1,2 
horní meziložisko se soudkem na betonový sloup 154069571 2,2 

 

 

Obracecí meziložisko stranové na betonový sloup 

 
 
Obracecí meziložisko stranové na betonový sloup Obj. číslo Hmotnost [kg] 

jednoduché 77567101 6,2 
 

 

Zařezávací páka 

 

 
 
zařezávací páka 
 

 

Obj. číslo l1 l2 Hmotnost [kg] 

77578132 132,5 73 1,4 
77578184 184,5 125 1,6 

 

 



 4

Objímky 

 
 
objímka pro betonový sloup 
 

Obj. číslo R H  sloupu Hmotnost [kg]

77582010 130 210 250 - 270 1,2 
77582020 155 230 300 - 315 1,3 
77582030 178 226 330 - 360 1,5 

 

 

Trubky 

 

Provedení  Popis 
Délka 

Objednávkové číslo 
Hmotnost 

1 trubka klasická 
 2,5 m 3 m  
 15416837A3 15416837A4  
 6,3 kg 7,5 kg  

2 trubka k pohonu, nastavitelná 
  3 m  
  15416836A4  
  7,5 kg  

3 trubka zploštělá, nastavitelná 
 2,5 m 3 m  
 154170293 154170294  
 6,3 kg 7,5 kg  

4 trubka zploštělá, k pohonu 
2m 2,5m   

154170302 154170303   
5 kg 6,3 kg   

5 trubka z obou stran zploštělá 
 2,5 m 3m 4m 
 15417028A3 15417028A4 15417028A5 
 6,3 kg 7,5 kg 9,8 kg 
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Uspořádání pohonu vrcholového přístroje na betonovém sloupu 

betonový sloup 10,5 m  betonový sloup 12 m

 

Uspořádání pohonu přístroje 
montovaného na vrcholu sloupu
 
1) pohon T 
2) objímka kompletní R178 
3) trubka zploštělá, k pohonu 
4) spodní meziložisko 
5) trubka zploštělá, nastavitelná 
6) horní meziložisko se svěrnou 

koncovkou a soudkem 
7) trubka z obou stran zploštělá 
8) páka – součást přístroje 

 

Provedení a délky trubek pro betonový sloup 10,5 m 

Provedení trubky Počet Délka 
trubka zploštělá, k pohonu 1 2 m 

trubka zploštělá, nastavitelná 1 3 m 
trubka z obou stran zploštělá 1 2,5 m 

 

Provedení a délky trubek pro betonový sloup 12 m 

Provedení trubky Počet Délka 
trubka zploštělá, k pohonu 1 2,5 m 

trubka zploštělá, nastavitelná 1 3 m 

trubka z obou stran zploštělá 1 
4 m  

(pro typ GB R 3 m) 
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Uspořádání pohonu přístroje pod vedením na betonovém sloupu 

betonový sloup 10,5 m  betonový sloup 12 m

 

Uspořádání pohonu přístroje 
montovaného pod vedení 
 
1) pohon T 
2) objímka kompletní R178 
3) trubka k pohonu, nastavitelná 
4) horní meziložisko se soudkem 
5) trubka z obou stran zploštělá 
6) páka – součást přístroje 
7) trubka zploštělá, k pohonu 
8) spodní meziložisko 
9) trubka zploštělá, nastavitelná 

 

Provedení a délky trubek pro betonový sloup 10,5 m 

Provedení trubky Počet Délka 
trubka k pohonu nastavitelná 1 3 m 
trubka z obou stran zploštělá 1 3 m 

 

Provedení a délky trubek pro betonový sloup 12 m 

Provedení trubky Počet Délka 
trubka zploštělá, k pohonu 1 2 m 

trubka zploštělá, nastavitelná 1 3 m 
trubka z obou stran zploštělá 1 2,5 m 
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Uspořádání pohonu svislého přístroje na betonovém sloupu 

betonový sloup 10,5 m  betonový sloup 12 m

 

Uspořádání pohonu svislého 
přístroje 
 
1) pohon T 
2) objímka kompletní R178 
3) trubka k pohonu nastavitelná 
4) obracecí meziložisko stranové 

na betonový sloup 
5) objímka kompletní R155  

(pro sloup 12 m R130) 
6) trubka klasická 
7) svěrná koncovka zalomená 
8) trubka zploštělá, k pohonu 
9) spodní meziložisko 
10) trubka zploštělá, nastavitelná 
 
Toto uspořádání neplatí pro 
odpínač Fla 15/6400 AE – viz 
samostatný katalog! 

 

Provedení a délky trubek pro betonový sloup 10,5 m 

Provedení trubky Počet Délka 
trubka klasická 1 3 m 

trubka k pohonu, nastavitelná 1 3 m 
 

Provedení a délky trubek pro betonový sloup 12 m 

Provedení trubky Počet Délka 
trubka zploštělá, k pohonu 1 2,5 m 
trubka zploštělá nastavitelná 1 2,5 m 

trubka klasická 1 2,5 m  
 

 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny. DRIBO 03/2010 


