BEZPEČNOST
NEBEZPEČÍ!

Každý uživatel dvoustavové střechy si musí
přečíst a pochopit tento návod k obsluze před
prvním uvedením do provozu!

NEBEZPEČÍ!

Při manipulaci s uzavíracími páčkami pamatujte
na nebezpečí pohmoždění. Noste vždy
ochranné rukavice!

NEBEZPEČÍ!

Zvedání střechy smí provádět výhradně
personál s odpovídající kvaliﬁkací! Tento
personál musí být seznámen se všemi
bezpečnostními pokyny a s odpovídajícími
opatřeními k provádění obsluhy, údržby
a čištění, které jsou obsaženy v tomto návodu
k obsluze a na vozidle!

NEBEZPEČÍ!

Pojíždění vysokozdvižného vozíku po ložné
ploše odstaveného vozidla nebo nerovnoměrné
rozložení nákladu může vést k převrácení
vozidla a způsobit nehody. Vždy zajistěte
odstavené vozidlo k provedení nakládky
a vykládky určenými podpěrami.

Během nakládání a při manipulaci
s dvoustavovou střechou je nutné nošení
bezpečnostní obuvi a ochranných rukavic.

NEBEZPEČÍ!

Každý provozovatel a řidič je odpovědný za
řádně provedené nakládání a zajištění
přepravovaného zboží podle § 31, zákona
56/2001 Sb. - Podmínky provozu vozidel na
silničních komunikacích. Při nedodržení těchto
směrnic a norem se může náklad sesmeknout
nebo spadnout z ložné plochy a způsobit tím
nehodu.

POZOR!

VAROVÁNÍ!

Údržbářské práce smí provádět pouze
kvaliﬁkovaný personál, který si rovněž přečetl
a pochopil návod k používání.

NEBEZPEČÍ!

Před každou jízdou dbejte na řádné zaaretování
střechy, plachty, zadních dveří a bočnic.

NEBEZPEČÍ!

Při manipulaci se sloupky pamatujte na
nebezpečí pohmoždění! Sloupky se musí při
otevírání vést rukou až ke spodnímu dorazu,
přitom hrozí zvýšené nebezpečí pohmoždění!

Přeprava nákladu pro druhou podlahu dle normy EN 12642-XL:
Podlaha může být umístěna max. v 1/2 světlé výšky nákladového prostoru a její max. zatížení je 1/3 užitečného nákladu. Náklad musí být
rozložen rovnoměrně na celé ložné ploše a musí být kotvený pouze ke konstrukci druhé podlahy. Druhá podlaha musí být v příčném
směru zpevněna minimálně 2 páry vázacích souprav o pevnosti minimálně 1500/3000 daN. V podélném směru musí být zpevněna
minimálně 2 vázacími soupravami ve směru vpřed a 2 vázacími soupravami ve směru vzad, rozdělené rovnoměrně na obě strany. Jejich
pevnost musí být minimálně 1500/3000 daN. Úhel vázacích souprav vůči podlaze nesmí být více jak 40°.

DVOUSTAVOVÁ STŘECHA

příloha návodu k valníkovým vozidlům

TECHNICKÉ PARAMETRY
VOLITELNÉ!

ZVEDÁNÍ STŘECHY A ZAJIŠTĚNÍ DVOUSTAVU V JÍZDNÍ POLOZE

Dvoustavová střecha se dodává alternativně,
dle přání zákazníka. Je montována pouze do
nástavby a přívěsu s pevnou střechou nebo se
shrnovací střechou s neděleným proﬁlem.
Používá se pro lepší manipulaci nákladu
(s velkou výškou) uvnitř přívěsu. Pomocí
mechanizmu, umístěného v předních a zadních
sloupcích, lze horní konstrukci zvednout.
Střecha je při jízdě zvednuta o 75 mm a pevně
zaaretována. Střední sloupky jsou zajištěny
posuvnou zarážkou.

POZOR!

Jízda na pozemních komunikacích se
ZAJIŠTĚNOU střechou zvednutou do
druhého stavu je povolena pouze pokud
vozidlo nepřekračuje rozměry legislativně
platné v dané zemi.
Jízda se zvednutou a nezajištěnou konstrukcí
je ZAKÁZÁNA!

Zajišťovací prvek předního sloupku
v poloze zajištěno

Střední sloupek s posuvnou zarážkou
v základní poloze - první stav

75 mm

Zajišťovací prvek v poloze
nezajištěno - první stav

1. Nasuneme kliku do zdířky v dolní části sloupku (viz foto).
2. Otáčením kliky zvedáme tak dlouho, dokud mechanizmus
nezaskočí do horní aretované polohy (cca 2 otáčky o 360°).
Tím povysuneme nástavek sloupku a pozvedneme horní
konstrukci karoserie. Toto provedeme nejdříve s oběma
předními a poté zadními sloupky.
3. Zvedáním konstrukce se povytáhnou nástavky středních
sloupků, ty zajistíme pojistkou, kterou vložíme do otvoru
povysunutého nástavku sloupku do označeného místa.
4. Zaaretujeme pojistné prvky na všech rohových sloupcích.
5. Naloží se náklad.
6. Spustíme horní konstrukci karoserie otáčením kliky.
7. Vyjmeme kliku ze sloupku.
= Spouštění střechy provádíme opačným postupem!

POZOR!

Při zvedání a spouštění střechy je klika zatížena
vahou střechy a hrozí zvýšené riziko úrazu
při jejím samovolném protočení.
Dbejte proto při používání kliky zvýšené
opatrnosti!

Zaaretování zvednuté plachtové konstrukce v dvoustavu pro jízdu:

Zajišťovací prvek
na předním sloupku
v poloze ZAJIŠTĚNO

Zajišťovací prvek
zadního sloupku
v základní poloze

Zadní sloupek se zvednutou
střechou a zajištěným dvoustavem
Horní zajištění vrat
Zajišťovací prvek
v poloze ZAJIŠTĚNO

1. stav

2. stav
Střední sloupek s posuvnou zarážkou
zajištěný na značce ve dvoustavu

Manipulace se zajišťovacími prvky je snadnější s pomocí plachtové tyče.

