OPRAVY A ÚDRŽBA SYSTÉMU CTD II
Veškeré opravy jednotlivých dílů systému přepravy nákladu na
zdvojené podlaze CTD-III je možné provádět pouze u výrobce
nástavby nebo servisním středisku výrobce. V případě
jakéhokoliv poškození některého z dílů systému CTD-III je nutné
okamžitě vyhledat servisní středisko.
l Poškozené příčné nosníky palet je nutno okamžitě přestat
používat. Toto platí i pro poškození aretace délky příčného
nosníku. V případě poškození nebo deformace dílů nástavby
souvisejících se systémem zdvojené podlahy CTD-III jako jsou
sloupky, upevnění sloupků na rámu, rám atd., je nutno
neprodleně vyhledat oprávněné servisní středisko.
l Je nutné provádět pravidelnou údržbu systému. Jedná se zejména
o pravidelné čištění upevňovacích a vodících proﬁlů a zámků.
Čištění je nutné také provádět vždy při větším znečištění. Čištění
se provádí běžnými čistícími prostředky a způsoby, nejlépe
společně s mytím vozidla. Při čištění je nutné prohlédnout
nástavbu a zjistit, zda nejsou některá místa postižená korozí.
Zkorodovaný povrch je nutno ošetřit proti korozi a zabránit jejímu
šíření.
l

POZOR ! ! !

Neprovádějte neodborné opravy poškozených
dílů. Obracejte se na výrobce nástavby nebo
oprávněná servisní střediska.

Nakládání druhé úrovně podlahy

BEZPEČNOST
l

l

l

l

Nakládka ve dvou úrovních je možná pouze za použití originálních
CTD-III příčných nosníků s aretací délky. Veškeré díly CTD-III
systému zdvojené podlahy musí být správně montovány a jejich
připevnění nesmí být poškozeno nebo opotřebováno. Při použití
jiných dílů nelze zaručit bezpečnost přepravy.
Při nakládce (i částečné) ve druhé (vyšší) úrovni je nutné upevnit
všechny podélné nosníky mezi středními sloupky, předním čelem
a zadním čelem po celém obvodu nástavby v této nastavené
druhé (vyšší) úrovni.
Při částečné nakládce musí být náklad zajištěn proti sklouznutí
a pádu z příčných nosníků. Pro zajištění materiálu je nutné použít
odpovídající upevňovací popruhy a pevné vzpěry.
Druhou úroveň (vyšší) je povoleno nakládat pouze v případě je-li
spodní patro plně naloženo. Hrozí nebezpečí zvýšení těžiště
vozidla.

POZOR ! ! !

Před uvedením vozidla do provozu je
bezpodmínečně nutné se náležitě seznámit
s bezpečnostními zásadami provozu a návodem
k použití uvedené nástavby se systémem
zdvojené podlahy CTD-III a nástavbu používat
v souladu s tímto návodem.

UPOZORNĚNÍ ! Tento návod je platný pro CTD-III systém zdvojené
podlahy. Případné změny technických detailů,
konstrukční změny jsou vyhrazeny.

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°.

DRUHÁ PODLAHA CTD III

příloha návodu k valníkovým vozidlům

TECHNICKÉ PARAMETRY

NAKLÁDKA VOZIDLA
NAKLÁDKA SPODNÍHO PATRA VOZIDLA

NÁSTAVBA SE ZDVOJENOU PODLAHOU CTD-III
Větší využití ložné plochy valníku nabízí systém přepravy palet ve dvou úrovních nad sebou (patro) pro valníkové nástavby CTD-III. Systém
pro přepravu v patře CTD-III lze zabudovat i dodatečně do již provozovaných nástaveb. Vysoká bezpečnost a stabilita systému je zaručena
použitím delta-jištění podélných nosníků palet. Podélné nosníky lze velmi jednoduše nastavovat pro různé požadované výšky patra.
Přepravní prostor tak lze velmi rychle a jednoduše přizpůsobit různým druhům nákladu. Zdvojená podlaha valníku je určena pro přepravu
nákladu na paletách nebo zboží, které lze dobře upevnit, ve dvou úrovních na valníkové nástavbě.

NAKLÁDKA DRUHÉHO (VYŠŠÍHO) PATRA VOZIDLA

Nejdříve je naloženo spodní patro nástavby. Není dovoleno používat 2.
(vyšší) patro nástavby jestliže není plně vytíženo 1. (spodní) patro.
POZOR!

Náklad může sklouznout, vozidlo se stane
nestabilním a může dojít k nehodě.
Náklad na vozidle musí být řádně upevněn
pomocí popruhů nebo zajištěn pevnou vzpěrou.
Při částečném naložení patra musí být všechny
podélné nosníky nastaveny ve stejné výšce.

Nakládat druhé patro lze v případě, že kapacita prvního patra je
vyčerpána. Rozložení nákladu je nutno přizpůsobit faktu, že naložení
druhého patra zvyšuje těžiště vozidla a tím zhoršuje jeho jízdní
vlastnosti. Upevnění nákladu ve druhém (vyšším) patře je nutno
věnovat zvýšenou pozornost. Náklad je nutno zajistit proti posunutí
nebo sklouznutí z příčných nosníků.

NAKLÁDKA DRUHÉHO (VYŠŠÍHO) PATRA VOZIDLA V JEDNÉ ROVINĚ
l

Přepravu v jedné úrovni lze využít i v případě částečného
využití všech paletových míst v druhém (vyšším) patře.

D

Je nutné vždy prověřit, aby palety měly dostatečnou styčnou plochu
pro naložení na příčné nosníky palet v patře.

POZOR!

Nesmí dojít k překročení maximálního
povoleného zatížení uvedeném na podélných
i příčných nosnících.
Náklad nesmí ohrozit stabilitu vozidla
a bezpečnost silničního provozu.
Náklad musí být rozmístěn rovnoměrně.

lehčí palety v druhém (vyšším) patře

těžší palety ve spodním patře

NAKLÁDKA DRUHÉHO (VYŠŠÍHO) PATRA VOZIDLA VE VÍCE ROVINÁCH
Je nutné vždy prověřit, aby palety měly dostatečnou styčnou plochu
pro naložení na příčné nosníky palet v patře.

l

Přepravu ve dvou úrovních lze využít i v případě plného
využití všech paletových míst v druhém (vyšším) patře.

D

Nástavba pro přepravu ve dvou úrovních na valníku CTD-III je
složena z:
l
podélných nosníků
l
příčných nosníků palet opatřených aretací délky
l
vodícího podélného proﬁlu z oceli
l
vertikálních vodících proﬁlů

lehčí palety v druhém (vyšším) patře

těžší palety ve spodním patře

DIAGONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ MEZI SLOUPKY
Všechny sloupky nástavby je nutné zajistit diagonálně.
Diagonální zajištění se provádí zajišťovacími popruhy.
Upevňovací popruh pro diagonální zesílení může být k sloupku
připevněn s pomocí vodícího proﬁlu na sloupku nebo pomocí na
sloupku umístěných ok nebo přivařených páskových držáků.
Na druhé straně nástavby lze použít na rámu vozidla nebo na
sloupku upevňovací oko nebo upevňovací proﬁl pro popruh.

POZOR!

Při nedbalém zajištění sloupků v diagonále může
vozidlo být nestabilní, náklad může spadnout
a způsobit nehodu. Vždy před jízdou použijte
diagonální zajištění nástavby mezi sloupky.

Podélný nosník CTD III
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Příčný nosník CTD III

Diagonální - příčné zajištění
nástavby popruhy

UPOZORNĚNÍ!

Popruhy montovat dle obrázků a po dvou
mezi každý pár sloupků.
Upínací body označeny žlutě!
Umístění popruhů mezi sloupky - podélné zajištění nástavby
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OBSLUHA

DÍLY CTD-III

ZAVĚŠĚNÍ PODÉLNÝCH NOSNÍKŮ
Podélné nosníky s odjištěným vedením nasadit do vodícího proﬁlu.
Nastavit podélné nosníky na obou stranách do stejné vodorovné výšky.
Výšku podélných nosníků nastavit na minimum ovšem s ohledem na
výšku nákladu spodního patra.
Zajištění (západka viz obr.) podélného nosníku musí slyšitelně
zapadnout.
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POZOR!
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Při nedbalém zajištění vodícího proﬁlu může být
vozidlo nestabilní, náklad může spadnout
a způsobit nehodu. Při částečném naložení patra
musí být všechny podélné nosníky nastaveny
ve stejné výšce.

ZAVĚŠENÍ A VYJMUTÍ PŘÍČNÝCH NOSNÍKŮ
Je možné používat pouze originální CTD-III příčné nosníky palet s aretací délky.

Zavěšení:
l
l
l

1

l
l

2

Vyjmutí:

zavěsit příčný nosník palet - podle označení - směrem dolů na
jedné straně
na druhé straně zdvihnout páčku aretace délky a zatáhnout zpět
zajišťovací páčku
díl pro zavěšení do podélného nosníku vytáhnout a zasunout do
nosníku (příčný nosník palet musí být kolmý k podélnému
nosníku)
zajišťovací páčku a aretaci délky vrátit zpět do původní zajištěné
polohy (aretace délky zajišťuje délku nosníku vlastní vahou)
příčný nosník palet (nákladu) CTD-III je zavěšen

Zámek příčného nosníku

3
Pojistka

4

Maximální povolené zatížení příčného nosníku v systému zdvojené podlahy CTD-III je dáno
povoleným zatížením podélného nosníku a maximálním povoleným zatížením paletového
místa podle grafu povoleného zatížení podélných nosníků. Pro systém zdvojené podlahy CTDIII je možné používat pouze příčné nosníky palet s aretací délky.
CTD-III příčný nosník palet lze pro převoz ukládat do airline proﬁlů mezi sloupky. Příčný
nosník nesmí být při uložení do airline proﬁlů mezi sloupky zatěžován žádným nákladem.

l
l

odjistit aretaci délky zdvihnutím páčky a zatáhnout zajišťovací
páčku zámku nosníku
vytáhnout zámek příčného nosníku z prolisu podélného
nosníku - vytáhnout příčný nosník na druhé straně z podélného
nosníku

SLOUPEK S AIRLINE PROFILEM

