NÁVOD
K PROVOZU A ÚDRŽBĚ

TŘÍNÁPRAVOVÝ SKLÁPĚCÍ NÁVĚS

NS136H
NS139H

PANAV, a.s.
středisko TT PARTS

Tisk, rozmnožování a přek ad (i části) není bez písemného souh asu PANAV, a.s. povo en.
Obrázky nebo graﬁcká vyobrazení v tomto Návodu k obs uze nemusí nezbytně odpovídat originá u.
Všechny nároky, vyp ývající ze zákona o autorském právu, ná eží vý učně PANAV, a.s.
Změny jsou vyhrazeny.

NEBEZPEČ !

Jízda s vypuštěnými vaky pérování
je zakázaná!!!
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Návěs NS136H a NS139H jsou určeny pro přepravu rovnoměrně
roz oženého sypkého materiá u na vozovkách se zpevněným
povrchem. Přepravní objem činí d e použité FE korby 30 m3, FE
vanových 24 a 29 m3, AL koreb 32, 35, 40, 45, 50, 60 m3. Ce ková
hmotnost návěsu je 36 000 kg u NS136H a 39 000 kg u NS139H,
přičemž maximá ní přípustné zatížení točnice 15 000 kg, zatížení
podvozků 27 000 kg. Zatížení točnice musí být v sou adu
s parametry použitého tažného vozid a. U tažného vozid a s nižší
povo enou hmotností na točnici, je nutno snížit užitečné zatížení
tak, aby neby tento parametr překročen. Návěsy se vyrábějí pro
výšku točnice tahače v nezatíženém stavu 1 150 až 1 350 mm.
Zapojení návěsu za tažné vozid o
s jinou výškou točny je nutno vždy
konzu tovat s výrobcem. Tahač
musí být vybaven hydrau ickou
soustavou (hadice musí být
opatřena hydrau ickou koncovkou
SO G 3/4“ nebo SO G 1") pro
sk ápění korby návěsu (viz
kapito a Připojení a zapojení).
Při provozu vozid a mimo území
ČR musí uživate dbát na to, aby
souprava vyhovova a přís ušným
národním předpisům o provozu
vozide . Před uvedením návěsu
do provozu, doporučuje výrobce
důk adně zkontro ovat technický
stav a nastavení brzdového sys-

tému tažného automobi u a jeho s adění s brzdovou soustavou
návěsu v servisní opravně tažného automobi u. Brzdová
soustava návěsu je nastavená na jmenovitý t ak rozvodu vzduchu
(vstupní t ak na spojovacích h avicích) d e předpisu EHK 13-11.
UPOZORNĚN ! Uživate i není dovo eno provádět jakéko iv
technické změny na návěsu bez předchozího
odsouh asení výrobcem.

Základní parametry návěsu
Korba

NS136H – NS139H
3

3

FE 30 m / FE vanová 24 m a 29 m3

AL 32, 35, 40, 45, 50, 60 m3

Celková délka

8 810 – 11 900 mm*

Celková šířka

max. 2 550 mm*

Celková výška

3 120 – 3 880 mm (pro VT 1 150)

Délka ložného prostoru

6 930 – 10 100 mm*

Šířka ložného prostoru

max. 2 450 mm*

Ložný objem
Výška návěsného čepu
Výška ložné plochy

24 / 29 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60 m3
1 150 – 1 350 mm
1 430 – 1 470 mm (pro VT 1 150)

Celková hmotnost

36 000 – 39 000 kg

Užitečná hmotnost

27 800 – 32 000 kg*

Pohotovostní hmotnost
Náprava
Typ

8 200 – 7 000 kg*
BPW, SAF
dle objednávky

Kola a pneu
Pneumatiky

385/65 R 22.5“

Diskové kolo

11,75 x 22,5“

Hustění pneumatik

800 kPa

Ostatní údaje
Návěsný čep
Max. natočení tahače k podélné ose návěsu
Max. vyklonění návěsu ve směru jízdy
Napětí elektrické instalace
Hydraulický válec
Provozní tlak hydrauliky pro sklápění
Úhel sklápění
Tlak vzduchu v plnicí větvi
Tlak vzduchu v ovládací větvi
Přístroje brzd
Nejvyšší konstrukční rychlost

2“ - 50,8 mm
90°
60°
24 V
PENTA
Max. 16 MPa
45°
Max. 0,7 MPa
Max. 0,65 + 0,05 MPa
HALDEX, WABCO
100 km/h**

Výbava se liší podle provedení.

Podvozek se sk ádá ze tří náprav se vzduchovým pérováním,
kotoučovými nebo bubnovými brzdami, diskovými ko y s pneumatikami 385/65 R 22,5“.
Jako zv áštní dop něk se montuje zařízení na zdvihání nápravy,
pro možnost jízdy nezatíženého návěsu pouze po jedné nápravě.
Na návěsy se montují nápravy a podvozkové agregáty SAF nebo
BPW.

Ov ádání mechanických podpěr je ruční,
pomocí k iky umístěné na pravé straně
návěsu, přes dvourych ostní převodovou skříň.
Vysouvate né části podpěr mohou být na konci
opatřeny výkyvnými segmenty.
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Brzdová soustava návěsu je vzduchot aká, s dvouhadicovým
propojením na tažné vozid o, kotoučovými brzdovými jednotkami,
membránovými brzdovými vá ci, automatickým zátěžovým
regu átorem a antib okovacím zařízením EBS. Zdrojem t aku
vzduchu pro brzdovou soustavu je vzduchot aká soustava
tažného vozid a a zásobníkem t akového vzduchu je v astní
vzduchojem.

A) Provozní brzda - působí v součinnosti s provozní brzdou
tažného vozid a. Pomocí brzdového venti u je ov ádán t ak
v brzdových vá cích a tím i ve ikost sí y. Ve ikost brzdového
t aku je korigována regu átorem, který snímá zatížení náprav.
Případnému zab okování ko a zabraňuje antib okovací
systém.
B) Samočinná brzda - působí vždy při přerušení spojení
vzduchot aké soustavy návěsu s tažným vozid em
nebo při pok esu t aku vzduchu v brzdové soustavě. V těchto
případech dojde k automatickému zabrzdění návěsu.
C) Parkovací brzda - je vzduchová, ov ádaná venti em
u oženým na rozvaděči.

Brzdová soustava přípojného vozid a s konvenčním vzduchovým pérováním

POZ CE NÁZEV
1. P nící vedení
2. Brzdové vedení
3. Vzduchový vak pérování
4. Vá ec kombinovaný
5. Vzduchový vak zvedání nápravy
6. Modu átor TEBS E (Premium) s integrovanou řídicí jednotkou
a integrovaným snímačem t aku v měchu pro ov ádání zvedací
nápravy
7. Parkovací-odbrzďovací-bezpečnostní venti (PREV)
8. Venti zvedání a spouštění (COLAS)
9. Venti vzduchového pérování
10. Venti zvedání a spouštění nápravy ( LAS-E)
11. Redukční venti
12. Přepouštěcí venti
13. Vzduchojem p nícího t aku soustavy provozní brzdy
14. Vzduchojem p nícího t aku pro vzduchové pérování
Da ší informace k systému: WABCO – http://www.wabco-auto.com

E ektrická insta ace se sk ádá ze dvou h avních částí:
= povinné osvět ení vozid a
= e ektronické antib okovací zařízení (EBS)
Povinné osvět ení je napojené na tažné vozid o pomocí jedné
15pó ové vid ice – provedení ADR, případně dvěma 7pó ovými
a kabe y jsou z po yuretanového materiá u. Dvě skupinová zadní
svět a, uprostřed každého z nich je červená trojúhe níková odrazka,
jsou umístěny v proﬁ u nárazníku. Dvě dop ňkové bí očervené
svíti ny se nacházejí na zadním če e vozid a. Osvět ení SPZ je
provedeno dvěma bí ými svět y v proﬁ u nárazníku. Přední obrysová
svět a kombinovaná s bí ou odrazkou se nacházejí v do ních rozích
předního če a návěsu. Po stranách jsou rozmístěné obdé níkové
oranžové svíti ny, kombinované s odrazkou.

1 150 - 1 350

1. Odjistit točnici tahače, ruční k ikou zdvihnout přední část
návěsu do úrovně točny tahače.
2. Zadní částí tahače s točnicí se najíždí přib ižně ve směru
podé né osy návěsu na spojovací čep návěsu. Přesné
vystředění čepu se vykoná samočinně k ínovým
výřezem v točnici. Po dorazu točnice na čep a zajištění
táh a je souprava bezpečně zapojená.
3. Výstupní hadice z brzdového systému tahače zapojit
k vývodům na návěsu (viz obr. ➊). H avice ov ádacího
okruhu je ž utá ➋, p nicího okruhu červená ➊.
4. Zapojit zásuvky e ektrické insta . ➌ a ➍ /v provedení ADR
pouze jedna/ ➏.
5. Zapojit do zásuvky kabe EBS ➎.
6. Ruční k ikou zdvihnout mechanické podpěry do transportní
po ohy.
7. Spustit motor tahače a počkat až se nap ní vzduchojemy
návěsu.
8. Zkontro ovat funkci e ektroinsta ace na tahači i návěsu
a funkci EBS.
Odbrzdit parkovací brzdu až na doraz (viz kap. 4.5), zavěsit
zak ádací k íny.
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POZOR!

Hydrau ická soustava sk ápění návěsu je
dvouhadicová, nebo jednohadicová ❼.
(Připojení viz kap. 6.1 HYDRAUL CKÁ
SOUSTAVA).
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Pokud je návěs vybaven venti em COLAS,
DOPORUČUJEME:
Po odstavení návěsu vypustit vzduch z vaků pérování.

E ektrické osvět ení návěsu se připojí k tažnému vozid u jedním
kabe em s 15pó ovou vid icí (viz obr. ➊), případně dvěma
7pó ovými vid icemi. Vid ice e ektrické insta ace a EBS mají
od išné provedení i zabarvení a ne ze je chybně zapojit.

Vzduchová
parkovací brzda

Odbrzďovací ventil

Vytažený = zabrzděno !

Návěs je určen k provozu s tažným vozid em vybaveným
účinným od učovačem vodních par ze vzduchot aké soustavy.
Provozní brzda je ov ádaná vzduchot akou soustavou.
Spojovací h avice s hadicemi vzduchot aké soustavy jsou
upevněné na konzo e v přední části návěsu a jsou navzájem
nezaměnite né. Při přerušení spojení vzduchot aké soustavy

návěsu s tažným vozid em nebo při její poruše, dojde
automaticky k zabrzdění návěsu nouzovou brzdou. Takto
zabrzděný návěs je možno odbrzdit zat ačením ov ádacího
t ačítka odbrzďovacího venti u (viz obr.), umístěného na boku
návěsu. Pokud je dostatek st ačeného vzduchu ve
vzduchojemu ze nás edným povytáhnutím t ačítka návěs opět
zabrzdit.

C
STI
PLA

ODKAZ

SMARTBOARD (WABCO) je
počítad o ki ometrů upevněné
na boční straně rámu návěsu,
které je propojené s EBS
venti em návěsu.
S ouží pro zobrazení
ce kového počtu ujetých
ki ometrů vozu a da ších
informací (viz samostatný
návod WABCO Smartboard).

Před každou jízdou je nutné provést kontro u:
1. správného propojení vzduchot akého rozvodu, e ektrických
kabe ů a EBS
2. spojení návěsu s tažným vozid em
3. pneumatik - nahuštění a stav
4. funkčnosti světe
5. vzduchojemů
6. stavu vzduchových vaků pérování
7. nastavení výšky ožné p ochy
8. provozní brzdy a EBS
9. zajištění mechanických podpěr
10. zajištění sk ápěcích ožisek
11. uzávěrů korby
Před jízdou, je nutno se přesvědčit, zda již doš o k přestavení
ožné p ochy návěsu do jízdní po ohy.

Provoz návěsu v záběhu trvá cca 3 000 až 5 000 km v závis osti
od provozních podmínek, dochází k usazování brzdového
ob ožení, dosedání disku ko , atd… V průběhu provozu v záběhu
je nutné dodržovat nás edující pokyny:
Před uvedením návěsu do provozu:
= Dotáhnout diskové matice.
= Dohustit pneumatiky na předepsaný t ak.
Po první jízdě s nák adem:
= Zkontro ovat dotáhnutí diskových matic.
Po prvních dvou týdnech provozu přívěsu zkontro ovat:
= Dotáhnutí čepů per náprav.
= Dotáhnutí třmenů per náprav.
= Dotáhnutí šroubů spojovacího zařízení.

Klika mechanické
podpěry v poloze
k manipulaci

Klika mechanické
podpěry v jízdní
poloze

Rychlý
převod
Mechanické podpěry - ov ádání

Pomalý
převod

Držáky pro náhradní ko a jsou umístěny před podvozky. Náhradní
ko o může být (pod e provedení) zvedáno a spouštěno pomocí
„navijáku“ ov ádaného ruční k ikou. Po odjištění ko a se ko o
zavěšené na aně otáčením ov ádací k iky navijáku spouští nebo
zvedá. Při manipu aci s náhradním ko em zvyšte, vzh edem
k jeho hmotnosti a rozměrům, opatrnost.
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Utahovací moment

10

Délka páky
„A”

Hmotnost řidiče
„B”

600 – 660 Nm

700 mm

85 – 95 kg

600 – 660 Nm

800 mm

75 – 83 kg

600 – 660 Nm

900 mm

67 – 73 kg

600 – 660 Nm

1000 mm

60 – 66 kg
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Utahovací momenty

SAF*

BPW*

Matice třmenů per M22

600 Nm

600 Nm

Matice třmenů per M24

700 Nm

605-715 Nm

Matice čepů tyče řízení

400 Nm +120°

700-825 Nm

Matice tlumičů pérování

400 Nm

400-450 Nm

Diskové matice kol

600 Nm

600 Nm

Ostatní části

Korba a sklápění

Spojení a točnice

B rzdy

Podv. agregát

Nápravy SAF / BPW

1.1

Výměna náplně kola – mazání

Podle SAF / BPW

1.2

Náboj kola a seřízení a vůle ložisek – kontrola

Podle SAF / BPW

1.3

Čepy brzdových čelistí – mazání

Podle SAF / BPW

1.4

Dotáhnutí diskových matic – kontrola

Podle SAF / BPW

1.5

Seřízení geometrie

Podle SAF / BPW

1.6

Tlak v pneumatikách – kontrola

1.7

Stav a rovnoměrnost opotřebení pneumatik – kontrola

Podle SAF / BPW

1.8

Všechny díly na opotřebení a kompletnost – kontrola

Podle SAF / BPW

2.1

Utáhnutí čepů per – kontrola

X

X

X

2.2

Utáhnutí třmenů per – kontrola

X

X

X

2.3

Stav těsnosti a upevnění vzduchových ventilů – kontrola

X

X

X

2.4

Tažné tyče – kontrola stavu a vůle

X

X

2.5

Čepy nosného pera – mazání

2.6

Nosná pera – revize

2.7

Poškození a opotřebení všech dílů – kontrola

3.1

Vnitřní a vnější uložení brzdových klíčů – kontrola

Podle SAF / BPW

3.2

Automatická brzdová páka – kontrola a mazání

Podle SAF / BPW

3.3

Brzdové páky – kontrola a seřízení kroku

Podle SAF / BPW

3.4

Tloušťka brzdového obložení – kontrola

Podle SAF / BPW

3.5

Provozní brzda - kontrola těsnosti rozvodu a funkce

3.6

Klíče brzdy – kontrola stavu a funkce

X

3.7

Brzdové přístroje – revize

X

3.8

Parkovací brzda, čepy kladek, vedení lana – mazání

X

X

3.9

Napnutí lanka parkovací brzdy – kontrola

X

X

3.10

Provozní brzda a ABS – kontrola

4.1

Spojovací čep a sedlo – mazání

X

4.2

Spojovací čep připevnění – kontrola

X

4.3

Spojovací čep opotřebení – kontrola

X

4.4

Spojení návěsu s tažným vozidlem – kontrola

X

4.5

Propojení kabelů a hadic (tahač / návěs)

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

5.1

Hydraulické sklápění – seřízení, mazání a kontrola

5.2

Hydraulické sklápění – výměna oleje a ﬁltru

5.3

Mechanismus zajištění zadního čela – mazání

5.4

Zadní čelo – kontrola a mazání

6.1

Tlaky v brzdovém systému a nastavení AZR – kontrola

6.2

Vypouštení kondenzátu ze vzduchojemu

6.3

Čištění vzduchových ﬁltrů

6.4

Šroubové spoje ostatní – kontrola dotažení

X

6.5

Rám podvozku – kontrola stavu svárů a dílů

X

6.6

Vzduchojemy – kontrola

X

6.7

Osvětlení – kontrola

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

36 měsících

12 měsících

6 měsících

3 měsících

1 měsíci

350 tis. km

150 tis. km

75 tis. km

30 tis. km

10 tis. km

Po prvních
5 000 km

Pracovní úkony mazání a údržby

Před jízdou

Pozice

Sestava

Vždy po

Provádí se po každých 75 000 km (nebo 6 měsících), poprvé po
dvou týdnech provozu nebo po 5 000 km. Zabrzděným návěsem
pohnout vpřed a vzad, nebo pákou zkusit pohnout okem pera.
Přitom v oku pera nesmí být žádná vů e. Vů e v u ožení vede
k poškození čepu.
Matici čepu pera utáhněte pod e tabu ky utahovacích momentů
(viz kap. 7.4). H ava čepu musí být v drážce, která zajišťuje čep
proti pootočení. Životnost gumového pouzdra je závis á na
pevném dotáhnutí spoje. Vnitřní oce ové pouzdro musí být pevně
sevřené.

Matici t umičů pérování utáhněte pod e tabu ky utahovacích
momentů (viz kap. 7.4) každých 75 000 km (nebo 6 měsících),
poprvé po dvou týdnech provozu nebo po 5 000 km.

Kontro ovat denně, důk adnou kontro u provést po prvních
5 000 km, dá e po 75 000 km nebo 6 měsících provozu.

Provádí se jednou za 6 měsíců nebo vždy po 75 000 km.
Používat např. mazivo She Retinax AM.
Provozní brzda – kontro a těsnosti rozvodu a funkce
Provádí se jednou za 3 měsíce nebo vždy po 30 000 km.
= Maximá ní přípustný únik vzduchu ze vzduchové soustavy
odpojeného zabrzděného přívěsu je za 10 minut
max. 10 kPa. Přesáhne- i únik vzduchu dovo enou hodnotu je
nutno zjistit příčinu netěsnosti a odborně ji odstranit. Měření
provádět při provozním t aku 800 kPa. Manometr se připojí
na kontro ní přípojku vzduchojemu.
= Funkce provozní brzdy se kontro uje tak, že se s eduje
reakce brzdových k íčů na ov ádání:
- pedá u brzdiče tažného automobi u
- táh a rozvaděče
V případě, že se některý k íč nenatáčí, je závada v seřízení nebo
v u ožení k íče brzdy.
= V případě kotoučových brzd zkontro ujte vždy po jízdě, jest i
se brzdové kotouče zahřívají. Pokud ne, je nutné poruchu
opravit.
POZOR!

Příčinu poruchy je nutno ihned oka izovat
a odstranit v odborné dí ně.

Provádí se jednou za 6 měsíců nebo vždy po 75 000 km.
Zkontro ujte dotažení matic mechanických podpěr.

Všeobecně pro jízdu s návěsem p atí, že brzdy se používají jen na
prudké zastavení vozid a. Pro sjíždění d ouhých k esání, resp.

zpoma ení vozid a se vždy brzdí motorem, nebo motorovou
brzdou tažného vozid a při vhodně zařazeném rych ostním stupni.

když brzdy návěsu jsou vysoce účinné a s ve kou rezervou
sp ňují všechny požadavky egis ativních předpisů, je potřebné
dodržovat nás edující pokyny:
= Brzdy návěsu musí být vždy účinnější než brzdy tažného
vozid a, aby při brzdění by a souprava stabi ní. V opačném
případě při brzdění návěs „t ačí“ tažné vozid o a může dojít
k za omení soupravy. Proto při prvním připojení návěsu
si dejte zkontro ovat brzdy tažného vozid a a seřídit
soupravu z h ediska brzdění v servisní opravně.
= Brzdy vozid a používáme zásadně jen na zastavení. Pro
zpoma ení vozid a se vždy brzdí motorem, nebo motorovou
brzdou tažného vozid a, při vhodně zařazeném rych ostním
stupni.
= V havarijních případech (se hání brzd tažného vozid a, nedá
se zařadit rych ostní stupeň), když je nutné dé e a intenzivně
brzdit, kontro ujte ve zpětném zrcátku, jest i se brzdy
nepřehřívají.

= Při sjíždění táh ých k esání dodržujte zásadu, že kopec
sjíždíme s takovým zařazeným rych ostním stupněm, aby
by o možné udržet vozid o v rovnoměrném pohybu bez
přibrzďování. V případě potřeby (před zatáčkou, na prudším
úseku k esání) přibrzďujeme motorovou brzdou a jen
výjimečně používáme provozní brzdu.
= Kouření z brzd signa izuje jejich přehřátí. Brzdný účinek
k esá, tep ota bubnů stoupá a může dojít k přehřátí
pneumatik a jejich nás ednému prasknutí.
= Pokud při jízdě do ů z kopce z jakýchko i příčin dojde
k přehřátí brzd a nás eduje rovný úsek, nikdy vozid o
nezastavujte. Brzdy se rych eji och adí při jízdě než při
zastavení.
= V žádném případě nejezděte s opotřebovaným brzdovým
ob ožením. V takovém případě hrozí přetočení brzdového
k íče, čímž se návěs stává okamžitě nepojízdným.
Ruční brzdu uvo ňujete až na doraz, aby nedoš o k přibrzďování
návěsu v průběhu jízdy.
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