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Předpokládané pouţití 

Motúčko slouží pro ulehčení práce na zahradě, v lese, ve stavebnictví, průmyslu, zemědělství 

ale i všude tam, kde je potřeba nějaký přesun či doprava materiálu, výrobků, součástek apod.  

Plně nahrazuje klasické kolečko a navíc je opatřené elektromotorem pro nahrazení fyzické síly 

při jízdě členitým terénem. Usnadňuje tak těžkou práci s běžným kolečkem. 

Motúčko je poháněno bezpečným stejnosměrným napětím 12 V z olověného akumulátoru, u 

kterého však díky jeho speciální konstrukci nehrozí vylití elektrolytu. 

 

Bezpečnostní upozornění 

 Před prvním použitím si přečtěte všechny instrukce a návod pečlivě uschovejte  

 Dodržujte, prosím, obecné bezpečnostní předpisy a používejte Motúčko pouze k určeným 

účelům, abyste předešli případným úrazům a nehodám. 

 S Motúčkem nezačínejte pracovat, pokud si nejste jisti, že je to pro Vás a Vaše okolí 

bezpečné. 

 Motúčko nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí), jejichž fyzická, smyslová nebo mentální 

schopnost, či nedostatek zkušeností a znalostí, zabraňuje v bezpečném používání Motúčka. 

  Děti si s Motúčkem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět bez dozoru dospělé   

osoby. 

 Pokud necháváte Motúčko bez dozoru, vţdy vytáhněte elektrickou pojistku! 

 POZOR! Při manipulování Motúčka více osobami (např. při převozu Motúčka), z 

nichţ jedna drţí Motúčko za rám kola, VŢDY VYTÁHNĚTE POJISTKU! Hrozí 

nebezpečí zranění. 

 Nestrkejte končetiny ani ţádné předměty mezi pohyblivé části, jakými jsou například 

pojezdové kolo Motúčka, skříň motoru, apod. 

 Přeprava osob a nebezpečných věcí je přísně zakázána! 

 Jízdu, zvláště opakované ježdění ve složitém terénu, si nejprve promyslete a vyzkoušejte. 

 Při jízdě do svahu nebo i ze svahu nepřeceňujte své fyzické schopnosti a vezměte v úvahu, 

že hrozí nebezpečí uklouznutí a následného zranění. Proto Motúčko používejte pouze na 

svazích, které jste schopni bezpečně zvládnout. 

 Pokud by došlo ke značně nepravděpodobné poruše a Motúčko například vinou 

poruchy stykače nešlo zastavit, odvraťte nebezpečí úrazu překlopením Motúčka na 

bok a poté vytáhněte pojistku. 

 Zabraňte jakémukoliv kontaktu s pohyblivými díly. 

 Motúčko používejte jen k účelům, pro které je určeno a ukládejte ho v suchém prostředí. 

 Nepoužívejte Motúčko, pokud je poškozena elektroinstalace. 

 Nepoužívejte Motúčko, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozeno. 
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 Nepoužívejte Motúčko, pokud špatně pracuje. Předejte jej do servisu Isolit - Bravo, spol. 

s r.o. na opravu, přezkoušení, seřízení nebo nastavení. 

 Neoddělávejte a neporušujte jednotlivé kryty Motúčka. 

 Přetěžování Motúčka může vést k jeho poškození nebo poškození vašeho zdraví. 

 Nepřetěţujte motor například jízdou do extrémního svahu, či naloţením nákladu 

převyšující maximální nosnost Motúčka. 

 Používejte pouze originální příslušenství, při použití jiných součástí než je doporučeno 

výrobcem, hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození Motúčka. 

 Je nezbytná zvýšená opatrnost z důvodu nebezpečí převrácení při špatné manipulaci v 

terénu! 

 Motúčko neponořujte do vody. Nenechávejte jej na dešti nebo ve  vlhku.  

 Z důvodu bezpečnosti, je jízda s Motúčkem na lešení a jinak vyvýšených místech zakázána.  

 Po práci s agresivními materiály (hnůj, močůvka apod.) Motúčko řádně očistěte. 

 

POZOR! Při jízdě do svahu s těţším nákladem neţ  doporučeným, tedy 120 kg, mŧţe 

dojít k přerušení pojistky a tím pádem ke zpětné jízdě Motúčka, které tak mŧţe najet na 

osobu ovládající Motúčko. Dodrţujte tedy maximální  nosnost Motúčka 120 kg. 

V případě přerušení pojistky vyklopte ihned Motúčko na bok. 

 

Varování:  
Maximální nosnost Motúčka je 120 kg. Nepřekračujte toto zatíţení.  

Ujistěte se občasnou prověrkou, ţe jsou všechny šrouby a matky řádně dotaţené. 

 

 

Uvedení do provozu 

Zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou.  

Přiloženou pojistku (pozice 4) vložte do příslušného pojistkového pouzdra umístěného pod 

korbou. 
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Popis zařízení 

1 - Ovládání pojezdu 

2 - Rám 

3 - Korba  

4 - Pojistka  

5 - Stykač 

6 - Plastový držák akumulátoru 

7 - Štítek č. 1 

8 - Štítek č. 2 

9 - Nástavba Mokař 

10 - Štítek č. 3 

11 - Akumulátor 

12 - Ovladač volnoběžky 

13 - Skříň převodovky 

14 - Pojezdové kolo 

15 - Kryt motoru 

16 - Štítek č. 4 

17 - Naviják 

18 - Značka olejování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta Mokař s navijákem 

 

 

1 

2

1 

3

1 

4

1 

5

1 

6

4

1 

7

6

4

1 

8

6

4

1 

10

00

64

1 

9

6

4

1 
17

64

1 

11

16

41 

12

26

41 
15 

14

64

1 

13 

16 
18

22

64

1 
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Obsluha Motúčka - varianta bez brzdy 

Provoz se zapnutou volnoběžkou (poloha OFF)   

V tomto režimu musíte Motúčko při jízdě ze svahu přidržovat a brzdit běžným způsobem, tj. 

vaši fyzickou silou. 

Přesvědčte se, že ovladač blokace volnoběžky je ve vypnutém stavu - Ovladač volnoběžky 

přepnete do vypnutého stavu tak, že jej uchopíte za táhlo, nadzvednete o cca 7mm a otočíte o 

90° do polohy OFF  (obr. č. 1 ).  

 

 

 

 

 

 

obr. 1. - vypnutí rekuperace 

Pevně uchopte Motúčko za rukojeti, nadzvedněte jej, vykročte vpřed a následně spusťte motor 

otočením pravé rukojeti směrem doleva – viz. obr. č. 2 

 

 

 

 

obr. 2. – ovládání na rukojeti 

Pro vypnutí motorového pohonu otočte zpět, či uvolněte otočnou část rukojeti. Ta se vrátí 

samovolně do výchozí polohy a motorový pohon a Motúčko se zastaví. 

Při práci bez motoru je slyšet jemné cvakání uvnitř převodovky. To signalizuje, 

že je volnoběžka v chodu a pracuje správně. 

 

Provoz se zapnutou rekuperací ( blokovanou volnoběžkou ) (poloha ON) 

Při jízdě ze svahu (s vypnutým motorem) je možné přeměnit energii otáčejícího se 

pojezdového kola v elektrickou energii a dobíjet akumulátor - čím rychleji jedete, tím více 

dobíjíte. Motor v tomto režimu pomáhá přibržďovat obdobně jako zařazená rychlost u 

automobilu při jízdě z kopce.  

Ovladač volnoběžky přepnete do zapnutého stavu tak, že jej uchopíte za táhlo, nadzvednete o 

cca 2mm a otočíte o 90° do polohy ON (obr. č. 3.). Danou polohu ukazuje táhlo  ovladače a 

příslušný nápis na těle ovladače volnoběžky (táhlo sedí v hlubší drážce na těle ovladače 

volnoběžky) 
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Pevně uchopte Motúčko za rukojeti, nadzvedněte jej a 

tlačte vpřed. Než ovladač volnoběžky zaskočí do 

zablokované polohy, může trvat až jednu otáčku 

pojezdového kola (cca 1,2 m dráhy).  

 

 

 

obr. 3.  -  zapnutí rekuperace 

Nyní, máte-li rukojetí vypnut pohon, převodovka a motor vám pomáhají brzdit z kopce 

a je dobíjen akumulátor. Zpětné odblokování volnoběhu provedete vytažením táhla ovladače 

volnoběžky o cca 7 mm a následné otočení o 90° do polohy OFF (obr.č. …). Motor již nebude 

klást odpor. 

 

ZDŦRAZNĚNÍ:  

Ovladač volnoběžky nezastává žádnou brzdu, proto je třeba nespoléhat na to, že naložené 

Motúčko zůstane na svahu stát nehybně bez jakéhokoliv dalšího zajištění. 

Ovladač volnoběžky je zranitelné místo, vyčnívá z obvodu převodovky. Vyvarujte se jízdy 

těsně vedle kamenů nebo podél obrubníku. Může dojít k poškození nebo uvolnění ovladače.  

 

Obsluha Motúčka – varianta s brzdou 

Elektronická brzda je určena do náročného terénu a všude tam, kde již brzdění samotnou 

rekuperací nevykazuje dostatečný účinný efekt . 

Elektronická brzda je příslušenství ke standardnímu Motúčku.  

Pro variantu POWER je  brzda již v základní konfiguraci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 4. brzda                           
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Návod 

1. Před započetím práce zkontrolujte stav elektroinstalace. 

2. Zasuňte pojistku 40A do pojistkového pouzdra obr. 4 

3. Motúčko pro použití brzdy musí být ve stavu rekuperace obr. č. 3. 

4. Pevně uchopte Motúčko za rukojeti, nadzvedněte jej . 

    Oočením rukojeti směrem doleva se Motúčko rozjede vpřed obr. č. 2. 

5. Při otočení rukojeti směrem doprava je zapojena elektronická brzda  

    a Motúčko začne brzdit. 

6. Po ukončení práce nezapomeňte vyjmout pojistku 40A z pojistkového pouzdra. 

 

Oprava pojezdového kola 

Při výměně pneumatiky či duše postupujte 

následovně: 

Otočte Motúčko tak, aby leželo na korbě. Vyjměte 

pojistku. Vypusťte zcela duši, povolte 2 šrouby 

držící kolo na rámu Motúčka. 

Odstraňte silikon a vytáhněte kabeláž vedoucí do 

rámu ( obr. č. 5 ), až narazíte na svorkovnici kabelů. 

Rozpojte kabely a sejměte celý náboj s kolem.                                obr. 5. - kabeláž 

Povolte 5 šroubů (UNI vrut 8x35) upevňující kolo ke skříni převodovky, pozice 13. Stáhněte 

pojezdové kolo z krytu motoru. 

Motúčko je vybaveno děleným plastovým ráfkem, který je vyroben z UV stabilizovaného 

materiálu vyztuženého skelnými vlákny. Demontujte dělený ráfek povolením 5 šroubů 

KA50x20, hlava TORX vel. 20. Vzájemným pootočením dílů ráfku PROTI SMĚRU 

HODINOVÝCH RUČIČEK je od sebe oddělíte. Vyměníte duši či plášť a při montáži 

postupujete opačným způsobem. 
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Dŧleţitá upozornění: 

Nikdy nepřekračujte max. dovolené huštění – MAX 1,5 BAR!!! 

Nikdy nedemontujte dělený ráfek před vypuštěním duše, hrozí poškození ráfku!!!  

Nikdy nenafukujte duši, pokud není dělený ráfek sešroubován!!! 

Nepřefukujte duši, ráfek je vybaven ochranou pojistkou proti přehuštění, hrozí propíchnutí 

duše či vážné poškození ráfku!!! 

 

Ochranné pomŧcky: 

Při práci s Motúčkem je nutné používat ochranné pomůcky dle povahy práce, terénu 

a přepravovaného materiálu. V každém případě používejte pracovní nebo jinou pevnou obuv. 

 

Čištění a běţná údrţba: 

Motúčko omyjte běžným způsobem vodou. Nikdy neumývejte Motúčko celým ponořením do 

vody. Nepoužívejte WAP nebo jiné zařízení na čištění  tlakovou vodou.V případě vyššího 

znečištění použijte teplou vodu se saponátem. Pro odstranění hrubších nečistot použijte kartáč, 

nikdy nečistěte Motúčko otloukáním, zvláště pak v místech převodovky a motoru. 

Po každé práci v náročném prostředí, očistěte oblasti 

ložisek od nečistot suchým hadrem a těsnící plochy mezi 

otočnými a pevnými částmi ( obr. č. 6 ) namažte řídkým 

olejem. Ložiska   jsou chráněna filcovými ucpávkami, 

které pro správnou funkci musí být udržována dostatečným 

namazána. 

 obr. 6. - promazání ložisek 

 

Péče o akumulátor 

Při poklesu výkonu akumulátoru připojte námi nabízenou nabíječku (viz odstavec nabíjení 

akumulátoru). Červená kontrolka Vám signalizuje, že je nutno akumulátor dobít. 

Svítí-li zelená kontrolka, je akumulátor nabit. 

Při oddalování procesu nabití akumulátor ztrácí svou kapacitu. 

Chraňte akumulátor proti mechanickému poškození. 

Akumulátor lze provozovat v rozsahu teplot -15°C až + 50°C. 

V zimním období nebo delší nečinnosti zkontrolujte preventivně stav akumulátoru připojením 

nabíječky a případně nechte dobít. Při práci s akumulátorem je nutné respektovat přiložené 

pokyny výrobce akumulátoru.  
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Používejte námi dodávané akumulátory PANASONIC LC-XC1222P. Jsou odzkoušené pro 

tento druh použití.  

Výměna akumulátoru  

Pomocí plochého šroubováku odpojte vodiče od držáku  - obr. č. 8. 

Stlačte plastovou západku ve směru šipky znázorněné na obr. č. 7. Ke stlačení západky použijte 

nějaký nástroj – šroubovák, ….. 

Poté akumulátor vysuňte z držáku. 

 

 

 

 

 

 

obr. 7. -  odpojení akumulátoru z držáku             obr. 8. -  označení místa, kde se odšroubuje 

                                                                                             akumulátor od vodičů 

Nabíjení akumulátoru 

- Připojte červenou krokosvorku námi nabízené nabíječky akumulátoru na kladný (+) kontakt 

a černou krokosvorku na záporný (–) kontakt akumulátoru. 

- Zapojte nabíječku do zásuvky. 

- Pokud kontrolka na nabíječce svítí červeně, akumulátor se nabíjí. 

- Pokud kontrolka na nabíječce svítí zeleně, akumulátor je nabitý. 

- Po nabití akumulátoru odpojte nabíječku ze zásuvky a odpojte krokosvorky od kontaktů 

akumulátoru. Rozsah doporučených teplot pro nabíjení je 0°C až 40°C. 

- Nabíjení akumulátoru provádíme buď přímo na Motúčku bez odpojení vodičů, případně 

nabíjíme demontovaný akumulátor.  Přibližná doba nabíjení je 4 hodiny. 

     ZDŦRAZNĚNÍ:  

Používáte-li jinou nabíječku, přesvědčte se o jejím správném připojení k akumulátoru. 

Ujistěte se, že nabíjecí proud vaší nabíječky nepřekračuje 8,8A ! 

Nepoužívejte levné nabíječky, které neomezují nabíjecí proud – ničíte tím akumulátor!  

K námi dodávané nabíječce přikládáme její pracovní charakteristiku. 

Likvidace výrobku 

Pokud výrobek doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval 

životní prostředí v souladu s platnou legislativou.  

Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu nebo 

do volné přírody!  
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Technické údaje základního provedení Motúčka: 

výkon motoru   250 W 

napětí motoru  12 V 

akumulátor  Panasonic LC-XC 1222P 12 V / 22 Ah 

celková hmotnost 28 kg (13,5 kg-vlastní Motúčko; 8 kg-pohon; 6,5 kg-akumulátor) 

maximální nosnost 120 kg 

objem korby           100 l 

pojezdová rychlost 3,2 km/hod 

hladina akustického tlaku A na stanovišti obsluhy nepřekračuje 70 dB. 

 

Servisní zajištění: 

Isolit-Bravo, spol. s r. o. 

Jablonské nábřeží 305 

561 64  Jablonné nad Orlicí 

Tel: +420 465 616 280 

e-mail: servis@isolit-bravo.cz 

 

Máte-li jakékoli další dotazy nebo potřebujete-li náhradní díly, jsme Vám kdykoliv k dispozici. 

 

Jméno a adresa výrobce: 

Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

Jablonské nábřeží 305 

561 64 Jablonné nad Orlicí 

Česká republika 

IČO: 46507272 

 

Štítky:  

štítek č. 1 – upozorňující 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servis@isolit-bravo.cz
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štítek č. 2 – informace výrobce 

 

 

 

 

 

 

 

 

štítek č. 3 – označení pojistky 

 

 

 

 

 

 

štítek č. 4 – upozornění - kolo 

 

 

 

 

 

štítek č. 5  

 

 

 

 

Moţné poruchy a jejich odstranění 

Nefunguje motorový pohon Motúčka 

Zkontrolujte, zda je vložena pojistka, případně zda není poškozena. 

Ujistěte se, zda je akumulátor správně připojený. 

Ujistěte se, že akumulátor není vybitý. 

Ujistěte se, že otočná část rukojeti je dobře pohyblivá. 

Volnoběžka nefunguje 

Zkontrolujte, zda není ovladač volnoběžky v zapnutém stavu. 

 

Obecné podmínky záruky 

Při vybírání výrobku pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od Motúčka požadujete. To, že 

výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Při 

 
Isolit-Bravo, spol. s r.o.             www.isolit-bravo.cz; www.motucko.cz 
Jablonské nábř. 305             e-mail: motucko@isolit-bravo.cz 

561 64 Jablonné nad Orlicí          Tel.: +420 465 616 111 
Česká republika              Fax: +420 465 391 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Typ:         MOTÚČKO  
  
Hmotnost    28 kg 
Nosnost:      max. 120 kg                                    2013 
Akumulátor: 12 V, 22 Ah  
                                                

http://www.isolit-bravo.cz/


13 

používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem nebude reklamace uznána 

za oprávněnou.  

Záruční doba na tento výrobek počíná dnem zakoupení výrobku. Záruční doba se poskytuje 

v délce 24 měsíců spotřebitelům, kteří výrobek zakoupili k použití pro nepodnikatelské účely, a 

v délce 6 měsíců podnikatelům, kteří výrobek zakoupili pro použití k podnikatelským účelům. 

Práva a odpovědnosti za vady lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. 

Právo na opravu výrobku je možno uplatnit po dodání výrobku a prokázání zakoupení výrobku, 

který je předmětem uplatněné reklamace, a to předložením záručního listu a originálu dokladu 

a datem prodeje. Prosté kopie záručních listů nebo dokladů o zakoupení výrobku, změněné, 

doplněné, bez původních údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo doklady o zakoupení 

výrobku nebudou považovány za doklady prokazující zakoupení reklamovaného výrobku u 

prodávajícího. 

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí (výrobku) způsobené jejím obvyklým používáním. 

(§619 odst. 2 Občanského zákoníku). 

Záruka se též nevztahuje na závady výrobku, způsobené jiným, než obvyklým používáním 

výrobku. Za obvyklé používání v tomto smyslu firma Isolit-Bravo, spol. s r. o. považuje 

zejména, je-li výrobek: 

Používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. 

Pouze návod vydaný firmou Isolit-Bravo, spol. s r. o. je pro spotřebitele závazný, 

Používán a správně udržován podle tohoto návodu, používán šetrně, pozorně a nepřetěžován, 

Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu, 

přepětí nebo zkratu na vstupech, či výstupech, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji 

(včetně blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto 

napětí, vlivu chemických procesů apod. 

Nebyl udržován a čištěn nevhodnými způsoby tlakovou vodou nebo nesprávně použitými 

čistícími prostředky (např. chemický a mechanický vliv). 

Nebyly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace ke změně 

nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu 

v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. 

Je používán s doporučeným čistým neopotřebovaným příslušenstvím a je mu pravidelně 

vyměňováno příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. akumulátor). Firma Isolit-

Bravo, spol. s r. o. nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady výrobku vzniklé 

vlivem použitého příslušenství a náplní jiných výrobců, stejně jako použitím poškozeného, 

opotřebovaného a znečištěného příslušenství a náplní. 
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Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen, není sejmutý ochranný kryt, nemá 

odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy 

pádem, teplem, tekutinou (chemikálií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, spínače, 

krytu nebo jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy od okamžiku zakoupení a předání 

výrobku ze strany prodávajícího. 

Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v 

České republice, a též na vstupy výrobku je připojeno napětí odpovídající těmto normám a 

charakteru výrobku. 

Za vadu výrobku, na níž se vztahuje záruka, není firmou Isolit-Bravo, spol. s r. o. považováno 

zejména: 

 

Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo částí 

výrobku (např. snížení kapacity akumulátoru, opotřebení vzorku pneumatiky, atd.). 

Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku. 

Změny funkce a vzhledu způsobené poškozením poškrábáním, špatným mytím apod. 

Ukončení životnosti některých částí (akumulátory - 500 nabíjecích cyklů a všeobecně výrobce 

Panasonic uznává záruku na baterie 6 měsíců, pojistky, pneumatika s duší). Nesprávně 

dobíjené akumulátory budou diagnostikovány firmou Panasonic. 

 

Pokud bude mít výrobek vadu, kterou je možno a bez následků odstranit, bude firma Isolit-

Bravo, spol. s r. o. řešit reklamační nárok spotřebitele jejím odstraněním (opravou) nebo 

výměnou části výrobku. Nárok na výměnu věci při výskytu odstranitelné vady vzniká 

spotřebiteli pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné. 

 

Obsah balení 

Motúčko včetně akumulátor Panasonic LC-XC 1222P, pojistka 40A (přiložena u návodu 

k použití), návod k použití, protokol o výstupní kontrole, záruční list, certifikát akumulátoru, 

charakteristiky akumulátoru.  

 

Zajímavé  informace o Motúčku, jeho příslušenství, klubových akcích výstavách, aktualitách – 

prostě o všem co se ohledně Motúčka děje, naleznete na www.motucko.cz   

 

Staňte se členy Bravo Motúčka klubu  

Navštivte www.motucko.cz 

 

NONSTOP Motúčko linka :  +420  602 314 109 

http://www.motucko.cz/
http://www.motucko.cz/
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ZÁRUČNÍ LIST 

Název výrobku:                  MOTÚČKO SE 100 l (0,8 mm) POZINKOVANOU KORBOU 

                                             MOTÚČKO SE 100 l (1mm) POZINKOVANOU KORBOU  

                                             MALÝ MOKAŘ                                                                                  

                                             VELKÝ MOKAŘ 

                                             POWER MOTÚČKO 

                                             SOFT MOTÚČKO 

                                             MOTÚČKO S 80 l PLASTOVOU KORBOU 

                                             MOTÚČKO SE  120 l PLASTOVOU KORBOU 

                                             MOTÚČKO SE 180 l PLASTOVOU KORBOU 

                                             NABÍJEČKA 

                                             POZINKOVANÁ KORBA 100 L 

                                               80 l PLASTOVÁ KORBA 

                                             180 l PLASTOVÁ KORBA 

                                             120 l PLASTOVÁ KORBA 

                                             NAVIJÁK 15 m 

                                             NAVIJÁK 15 m nerez 

                                             NAVIJÁK 30 m 

                                             NAVIJÁK 30m nerez 

                                             NAVIJÁK 45 m 

                                             NAVIJÁK 45 m nerez 

                                             TRAKAŘOVÁ NÁSTAVBA 

                                             NÁHRADNÍ AKUMULÁTOR 

                                             NÁHRADNÍ POJISTKA 

                                             JEDNOSTRANNÝ PLUH NA SNÍH 

                                             OBOUSTRANNÝ PLUH NA SNÍH 

                                             PLUH NA BRÁZDY 

                                             VIDLE 

                                             UNIVERZÁLNÍ DRŢÁK NA PŘÍSLUŠENTSVÍ 

                                             BRZDA 

                                             ŠIROKÁ PNEUMATIKA 

                                             NÁSTAVBA NA PŘEPRAVKY 

                                             ŘETĚZ 

                                             ŘETĚZ NA ŠIRŠÍ PNEUMATIKU 

                                             OCHRANA RÁMU 

                                             POGUMOVANÁ RUKOJEŤ 

                                             OPĚRKA KORBY 

                                             ŠIROKÁ PNEUMATIKA 

                                             PONORNÉ ČERPADLO 

                                             PRŦTOČNÉ ČERPADLO 

                                             PŘÍDAVNÁ ZADNÍ KOLEČKA 

 

VÝROBNÍ ČÍSLO MOTÚČKA: …….. 

 

Výrobce: Isolit-Bravo, spol. s r.o. 

                 561 64  Jablonné nad Orlicí 

                   tel.: +420 465 616 111, fax: +420 465 616 213 

                   www.motucko.cz 

 

Datum prodeje:                                   Razítko prodejny a podpis prodavače: 
 

 

…………………………………………………………………………………….  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Reklamace: 

Jméno, adresa zákazníka, včetně PSČ: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Důvod reklamace: 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Reklamace převzatá od zákazníka dne (razítko prodejny): 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Reklamace odevzdaná zákazníkovi dne: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Vyjádření servisu, popis opravy (razítko servisu): 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE 


