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31
8.

ÚDRŽBA A SERV S

32

8.1

VÝMĚNA ŽÁROVEK

32

8.2

DENN KONTROLA PŘED J ZDOU

33

8.3

ÚDRŽBA V ZÁBĚHU

33

8.4

TABULKA UTAHOVAC CH MOMENTŮ

33

8.5

SERV SN SYSTÉM

33

8.6

SOUHRNNÝ SERV SN PLÁN

34

8.7

PRAKT CKÉ RADY

37

8.8

HOSPODÁRNÁ J ZDA

37

8.9

BRZDĚN

37

8.10 L KV DACE ODPADŮ

38

8.11 SEZNAM AUTOR ZOVANÝCH SERV SŮ

39

PANAV, a.s.
středisko TT PARTS

NEBEZPEČ !

Jízda s vypuštěnými vaky pérování
je zakázaná!!!
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Návěsy jsou určeny pro přepravu živé drůbeže ve specia izovaných přepravkách na vozovkách se zpevněným povrchem.
Maximá ní přepravní objem návěsu je 66 ks speciá ních přepravek pro převoz drůbeže. Ce ková hmotnost návěsu je 36 000 kg,
přičemž maximá ní přípustné zatížení točnice je 12 000 kg
a náprav 3 x 8 000 kg (d e provedení). Tyto parametry musí být
v sou adu s parametry použitého tahače. Pro provoz návěsu je
zapotřebí použít tahač s výškou točnice odpovídající výšce
točnice návěsu tj. 1 150 mm v zatíženém stavu, přičemž musí být
sp něná podmínka zapojite nosti (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 systému 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.

Přepravka pro převoz
živé drůbeže

Základní parametry návěsu

NZZ36H

Celková délka

13 680 mm

Celková šířka

max. 2 550 mm

Celková výška

max. 4 000 mm

Délka ložného prostoru

13 620 mm

Šířka ložného prostoru

max. 2 480 mm

Výška ložného prostoru

2 690 mm

Ložná plocha

34 m2

Ložný objem

90 m3

Výška spojovacího čepu od vozovky

1 150 mm

Průměr spojovacího čepu

50,8 mm (2“)

Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost

od 6 840 kg

Užitečná hmotnost

do 28 160 kg

Celková hmotnost

35 000 kg

Max. hmotnost na spojovací čep

12 000 kg

Max. hmotnost na nápravy
Náprava

3 x 8 000 kg
BPW

Kola a pneu
Pneumatiky

385/65 R 22,5“

Diskové kolo

11,75 x 22,5“

Huštění pneumatik

800 kPa

Ostatní údaje
Pérování
Přístroje brzd
Typ brzdy
Napětí elektrické instalace
Nejvyšší konstrukční rychlost

vzduchové
HALDEX, WABCO*
kotoučová
24 V
100 km/hod.*

Výbava se liší podle provedení.

Podvozek se sk ádá ze tří náprav se vzduchovým pérováním,
kotoučovými brzdami, diskovými ko y v provedení 11,75 x 22,5“
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 BPW.

Ov ádání mechanických podpěr je ruční,
pomocí k iky umístěné na pravé straně
přívěsu, 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 přívěsu. Po stranách jsou rozmístěné obdé níkové
oranžové svíti ny, kombinované s odrazkou.

POZOR!

Návěsy jsou vyráběné v rozmezí výšky točny
950 – 1 055 mm nebo 1 050 – 1 295 mm.
Při připojení tažného vozid a s jinou výškou
točny, než je postaven návěs, může dojít
k poškození návěsu i tažného vozid a!
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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).
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Klika mechanické
podpěry v poloze
k manipulaci

Klika mechanické
podpěry v jízdní
poloze

Rychlý
převod
Mechanické podpěry - ov ádání

Pomalý
převod

Při výměně ko a na přívěsu je potřeba dodržet nás edující postup:
1. Zajistit vozid o ruční brzdou a zak ádacím k ínem proti rozjetí!!!
2. Povo it matice ko a určeného k výměně.
3. Hydrau ický zvedák je možno umístit na střed třmenu pera,
nebo co nejb íže třmenu na nápravnici (viz obrázek).
4. Odšroubovat matice a ko o sejmout.
5. Na ko ové šrouby nasunout náhradní ko o, našroubovat
matice a ehce je dotáhnout tak, aby ráfek dosed střed
náboje ko a.
6. Dotáhnout matice po ovičním momentem (viz tabu ka
utahovacích momentů).
7. Spustit ko o a odstranit hydrau ický zvedák.
8. V předepsaném pořadí dotáhnout nap no matice (viz tabu ka
utahovacích momentů).
9. Dohustit pneumatiku na předepsaný t ak.
10. Po ujetí 50 km provést kontro u dotažení matic.

Utahovací moment

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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max. 5 460 daN (kg)

Kotvící oka

Zatížení pod ahy a roz ožení nák adu

6.2 KAROSER E
Nástavba přívěsu s ouží jako nosná konstrukce pro p achtu.
V žádném případě nes ouží k uchycení popruhu nebo jako opora
při přepravě těžších břemen.
Rozebírání nástavby přívěsu se provádí postupnou demontáží
jednot ivých dí ů v nás edujícím pořadí:
1. P achta
Vodící proﬁl
2. Příčné stropní výztuhy
3. Stropní podé níky
4. Boční dřevěné desky
5. S oupky a nástavky

Dvoukřídlá vrata

Střecha

Boční výztužná lať
Středový sloupek
Spodní výztužná lať

Plato
Přední čelo
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Upevňovací popruhy se musí bezpodmínečně používat!!!
Upevňují se do kříže a vodorovně obtočením ko em s oupků,

zpevňují zadní a střední s oupky a zamezují jejich výkyvu.
Způsob uchycení popruhů je zachycen na ➏ a ➐.
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max. 40°

1. Nasuneme k iku do zdířky v do ní části s oupku (viz foto).
2. Otáčením k iky zvedáme tak d ouho, dokud mechanizmus
nezaskočí do horní aretované po ohy (cca 2 otáčky o 360°).
Tím povysuneme nástavek s oupku a pozvedneme horní
konstrukci karoserie. Nejprve zvedneme s oupky na jedné
straně karoserie a poté na protější.
3. Na oží se nák ad.
4. Spustíme horní konstrukci karoserie otáčením k iky.
5. Vyjmeme k iku ze s oupku.

Bezpečná přeprava s oh edem zajištění nák adu je možná
jen při sp nění těchto podmínek:
Nák ad, nebo jeho oba y / pa ety do éhají p ošně na če ní stěně,
na bočních stěnách a na zadní stěně. Maximá ní vzdá enosti
mezi jednot ivými částmi nák adu jsou maximá ně 30 mm na
běžný ožný metr a to podé ně i příčně. U ožných prostorů se
šířkou 2 480 až 2 500 mm nesmí součet těchto mezer přesáhnout
150 mm. Nák ad může být na ožen v ce é svět é výšce ožného
prostoru, avšak minimá ní výška nák adu je 800 mm. Součinite
tření mezi ožnou p ochou a nák adem musí být nejméně μ = 0,3.
Nejsou přípustné výstupky, nebo ostré hrany s rádiusem menším
než 2,5 mm. Při každé přepravě musí být namontovány a
zajištěny všechny pohyb ivé nebo odnímate né dí y nástavby
(uzávěry p achty, dveře, apod.). Doporučená výbava jsou dvě
vázací soupravy umístěné křížem co nejb íže u zadních vrat. Při
každé přepravě je potřeba stanoveným způsobem zajistit
veškeré pohyb ivé nebo odnímate né dí y nástavby.
Přeprava nák adu pro druhou pod ahu:
Pod aha může být umístěna max. v 1/2 svět é výšky nák adového prostoru a její max. zatížení je 1/3 užitečného nák adu. Nák ad
musí být roz ožen rovnoměrně na ce é ožné p oše a musí být
kotvený pouze ke konstrukci druhé pod ahy. Druhá pod aha musí
být v příčném směru zpevněna minimá ně 2 páry vázacích

souprav o pevnosti minimá ně 1 500 / 3 000 daN. V podé ném
směru musí být zpevněna minimá ně 2 vázacími soupravami ve
směru vpřed a 2 vázacími soupravami ve směru vzad, rozdě ené
rovnoměrně na obě strany. Jejich pevnost musí být minimá ně
1 500 / 3 000 daN. Úhe vázacích souprav vůči pod aze nesmí být
více jak 40°.
Přeprava nák adů ve vo ných přepravkách:
Při přepravě nápojů v přepravkách nebo nák adů s vo ně
oženými přepravkami podobné povahy musí být boční kapsy
umístěny tak, aby v ce é výši nák adu vzdá enost mezi bočními
h iníkovými proﬁ y čini a max. 350 mm.
Přeprava pneumatik:
Při přepravě vo ných stromečkově vysk ádaných pneumatik
se nahrazují výztuhy ze zuš echtěné s itiny h iníku, dvěma
řadami oce ových „C“ proﬁ ů s kotevními úchyty pro křížné
vázání k pod aze. Pevnost vázacích souprav musí být
minimá ně 1 500 / 3 000 daN.
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Odjištění p achty na zadním s oupku:
1. Pomocí ráčen povo íme přichytnutí p achty za okrajový
podé ník ➐.
2. Zmáčkneme pojistku na ráčně ➑ a povo íme napínací
mechanismus p achty.
3. Pozvednutím napínací tyče dojde k jejímu uvo nění ➒
z napínacího mechanizmu ráčny, vysunutím do ů se uvo ní
tyč z horního závěsu .
4. P achtu shrnujeme dopředu pomocí posuvného u ožení
p achty na ko ejničkách v horním proﬁ u karoserie ➓.
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Za ožíme přední konec p achty do proﬁ u.
Roztáhneme p achtu.
Za ožíme zadní napínací tyč.
Pomocí napínacího mechanizmu napneme p achtu ➑ ,
zajistíme napínací mechanizmus.
P achtu ze na boku návěsu uzamknout protáhnutím ce ního
anka očky (viz obr. v evo) v napínacích ráčnách p achty,
které jsou zaháknuty za okrajový podé ník.

1.
2.

F - max. 30 kg

Karoserie va níkových přípojných vozide PANAV jsou standardně vyráběny d e speciﬁkace normy EN 12642-XL a otestovány
ﬁrmou TÜV NORD.
Karoserie má atestovaná vrata, střechu, s oupky a kurtovací
prvky d e této normy. Nás edně se testuje ce á karoserie jako
ce ek d e normy „XL“.
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8. ÚDRŽBA A SERV S
8.1 VÝMĚNA ŽÁROVEK
ZADN SDRUŽENÁ SV T LNA
1. Odšroubovat čtyři šrouby p astového krytu a kryt sejmout.
2. Vyjmout žárovky z bajonetových objímek (typy žárovek viz
popis).
3. V ožit nové žárovky do bajonetových objímek.
4. Nasadit p astový kryt a přišroubovat čtyřmi šrouby (POZOR
na přetažení šroubů, aby nedoš o k prasknutí krytu).

Zadní sdružená svíti na
v provedení LED.

Šrouby držící p astový kryt svíti ny.

Popis
(p atí pro evou svíti nu, pravá je zrcad ově obrácená)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Směrové svět o - žárovka 24V / 21W
Brzdové svět o - žárovka 24V / 21W
Zadní svět o do m hy - žárovka 24V / 21W
Svíti na zařazeného zpětného
chodu - žárovka 24V / 21W
Dop ňková obrysová
svíti na - žárovka 24V / 5W
Brzdové svět o - žárovka 24V / 21W
Zadní obrysová svíti na - žárovka 24V / 5W
Zadní obrysová svíti na - žárovka 24V / 5W
Osvět ení registrační značky - neobsazeno
Boční obrysová svíti na - LED 24V
Odrazka – trojúhe ník - neobsazeno

OBRYSOVÉ A DOPLŇKOVÉ SV T LNY
1. Jsou v provedení LED 24V – nerozebírate né.
OSVĚTLEN REG STRAČN ZNAČKY
1. Odšroubovat dva šrouby p astového krytu a kryt sejmout.
2. Vyjmout žárovku z bajonetové objímky (žárovka 24V / 10W).
3. V ožit novou žárovku do bajonetové objímky.
4. Nasadit p astový kryt a přišroubovat čtyřmi šrouby
(POZOR na přetažení šroubů, aby nedoš o k prasknutí krytu).
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NEBEZPEČ ! Výměnu obrysových a dop ňkových
svíti en přenechejte odbornému servisu!!!
Je zakázáno na návěs napojovat jakáko iv
da ší přídavná svět a!
Je zakázáno jakýmko iv způsobem
zasahovat do zapojení e ektrické insta ace!

VOL TELNÉ! Na přání zákazníka je možné vybavit
přívěs LED osvět ením.

Šrouby držící
p astový kryt svíti ny.

32

8.2 DENN KONTROLA PŘED J ZDOU
Provádí se d e kapito y KONTROLA PŘED J ZDOU, též uvedena
v kapito e SOUHRNNÝ SERV SN PLÁN.

8.3 ÚDRŽBA V ZÁBĚHU
V době záběhu nového návěsu jej zavezte do opravny k odbornému provedení údržby. Údržba se provádí d e údajů v servisním
sešitě, který je nedí nou součástí obchodní dokumentace.

Provádí se d e kapito y PROVOZ PŘ VĚSU V ZÁBĚHU, též
uvedena v kapito e SOUHRNNÝ SERV SN PLÁN.

8.4 TABULKA UTAHOVAC CH MOMENTŮ

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

* další utahovací momenty dle návodu
k obsluze dodaném výrobcem náprav

8.5 SERV SN SYSTÉM
Servisní systém soupravy zahrnuje operace mazání, preventivní proh ídky, seřízení a údržbu, kterou je nutno provádět
odborně v předepsaných interva ech, aby by a zaručena jeho
životnost a provozní spo eh ivost.
ČASOVÁ KONTROLA
= se provádí denně a ročně - nezávis e na počtu ujetých
ki ometrů.

POZOR!

Údržba nakupovaných agregátů (nápravy,
točnice, mechanické podpěry, atd.) se provádí
pod e pokynů výrobce agregátů. Při výměně
opotřebovaných dí ů je nutno používat
výhradně originá ní náhradní dí y.
Toto se týká především náprav, brzdového
systému, pérování, vzduchot aké soustavy.

PROGRAMOVÁ ÚDRŽBA V ZÁBĚHU
= je předepsaná a provádí se pod e údajů uvedených
v servisním sešitě.
PROGRAMOVÁ ÚDRŽBA V PROVOZU
= se provádí vždy po ujetí předepsaného počtu ki ometrů.
Tyto údržby se periodicky opakují až do generá ní opravy.
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8.6 SOUHRNNÝ SERV SN PLÁN

Ostatní části

Korba a sklápění
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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

Pracovní úkony mazání a údržby

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

Před jízdou

Pozice

Spojení a točnice

B rzdy

Podv. agregát

Nápravy SAF / BPW

Sestava

Vždy po

T ak v pneumatikách – kontro a

POZOR!

Při provádění servisních úkonů musí být vždy
vozid o řádně zajištěno proti pohybu!

SERV S!

Operace seřízení přenechejte servisnímu
středisku!!!
Seřizování náprav SAF, BPW se provádí d e
pokynů výrobce.

Zkontro ovat před uvedením návěsu do provozu, dá e po prvních
5 000 km a poté každý měsíc. Nastavit na předepsaný t ak.

Utáhnutí čepů pera – kontro a
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. 8.4). 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.
Připevnění t umičů – kontro a
Matici t umičů pérování utáhněte pod e tabu ky utahovacích
momentů (viz kap. 8.4) každých 75 000 km (nebo 6 měsících),
poprvé po dvou týdnech provozu nebo po 5 000 km.
Stav vaků pérování – kontro a

Kontro a t oušťky brzdového ob ožení
Provádí se jednou za 3 měsíce nebo vždy po 30 000 km.
Vizuá ně je možné zkontro ovat brzdové ob ožení kontro ním
otvorem v krycím p echu. Je- i t oušťka ob ožení menší jak 5 mm,
nebo je opotřebované k vyznačené hraně, je nutné ho vyměnit.
Souměrnost brzdicího účinku ko na nápravě kontro ovat na
brzdové sto ici.
UPOZORNĚN ! V žádném případě nejezděte s opotřebovaným
brzdovým ob ožením. V takovém případě hrozí
přetočení brzdového k íče, čímž se přívěs
stává okamžitě nepojízdným.
Veškeré opravy se smí provádět pouze
v servisní dí ně!

Kontro ovat denně, důk adnou kontro u provést po prvních 5 000
ki ometrech, dá e po 75 000 km nebo 6 měsících provozu.
Automatická brzdová páka – kontro a a mazání
Čepy nosného pera – mazání
Provádět mazání vždy po ujetí 10 000 km mazivem A00.
Nosná pera – revize
Zkontro ovat neporušenost istů per.
Vnitřní a vnější u ožení brzdových k íčů – kontro a
Vykonává se vždy při výměně brzdového ob ožení, minimá ně
však jednou ročně. Maznicemi se p ní mazivo LA 2 tak d ouho,
dokud čerstvý tuk nezačne dostatečně vystupovat z ožisek.
Mazání nutno provést i po de ším odstavení.

Provádí se vždy při výměně brzdového ob ožení, minimá ně však
jednou ročně. Nastavovací šroubek uvo nit o 1 otáčku, potom
rukou něko ikrát potáhnout brzdovou páku. Přitom musí ehce
probíhat automatické nastavování brzdové vů e. Musí být
zřete ně s yšite né přeskakování ozubené spojky a při vratném
pohybu páky musí být vidite né pootočení nastavovacího šroubu
ve směru hodinových ručiček. Potom znovu promazat, aby by
prostor nastavovacího šroubu p ný tuku.
Brzdové páky – kontro a a seřízení kroku
Zkontro ovat zda se brzdový k íč ehce vrací do původní po ohy
a zkontro ovat funkčnost po ujetí prvních 5 000 km a poté každých
ujetých 30 000 km.

Dotáhnutí diskových matic – kontro a
POZOR!

Bezpodmínečně před uvedením návěsu do
provozu, po první jízdě s nák adem a po 50 km
utáhnout matice ko a předepsaným
utahovacím momentem (viz kap. 8.4).
Totéž opakovat při každé výměně ko a.

UPOZORNĚN ! Seřízení brzdové páky doporučujeme provádět
v odborném servise!
Podrobný popis seřízení kroku brzdové páky je
v pří oze tohoto návodu k použití.
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K íče brzdy – kontro a stavu a funkce
Opotřebené k íče mohou být nahrazeny jen k íči stejného čís a
dí u. V případě výměny brzdových k íčů musí být na obou
stranách téže nápravy použity shodné k íče, jinak se nezaručí
souměrný účinek brzd a směrová stabi ita přívěsu. Při zjištěné
vů i k íčů větší než 1 mm - vyměnit pouzdra.
POZOR!

Opravu přenechejte odborné dí ně.

Brzdové přístroje – revize
V servisní opravně nechejte provést ce kovou kontro u brzdové
soustavy návěsu a její seřízení.
Kotevní prvky – mazání

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.

Kotevní prvky mazat o ejem minimá ně jednou za rok.

Připevnění nástavby – kontro a dotažení
Kontro a stavu svarů a dotažení šroubových spojů.
Mechanické podpěry – mazání
Rám nástavby – kontro a stavu dí ů a svarů
Kontro ovat neporušenost h avních nosníků a dí ů rámu.
Případně prask é svary převařit.
T aky v brzdovém systému a nastavení AZR – kontro a
Vždy při výměně brzdového ob ožení, minimá ně jednou ročně.
Kontro a seřízení se provádí při pohotovostní hmotnosti. Zjistí se
hodnoty vstupních t aků a kontro uje výstupní t ak automatického
zátěžového regu átoru. Seřizovací hodnoty jsou uvedeny na
štítku AZR, který je umístěn na předním če e nebo na pravé
straně návěsu. Manometry se připojí na přípojky nejb íže k AZR.
POZOR!

Výhradně v servisní opravně!!!

Provádí se jednou za 6 měsíců nebo vždy po 75 000 km.
Používat např. mazivo She Retinax AM.

Mechanické podpěry – kontro a připevnění
Provádí se jednou za 6 měsíců nebo vždy po 75 000 km.
Zkontro ujte dotažení matic mechanických podpěr.
Šroubové spoje ostatní – kontro a dotažení
Provést kontro u dotažení šroubových spojů všech skupin
a ostatních zařízení podvozku.

Rám podvozku – kontro a stavu dí ů a svarů
Kontro ovat neporušenost h avních nosníků a dí ů rámů.
Případné prask é svary převařit.
POZOR!
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Veškeré opravy a seřizování náprav SAF, BPW
se provádí d e pokynů výrobce.
Poruchy nechejte posoudit a opravit v odborné
dí ně.

8.7 PRAKT CKÉ RADY
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.

8.8 HOSPODÁRNÁ J ZDA
= Nejhospodárnější provoz a minimá ní přepravní nák ady
zboží je možno dosáhnout při p ném využívání nosnosti
přívěsu.
= Při jízdě s návěsem využívejte možnosti použití zdvihací
nápravy, šetříte tím zejména pneumatiky vozid a.
= Kontro ujte pravide ně t ak vzduchu v pneumatikách. Jízda
na podhuštěných pneumatikách zbytečně zvyšuje spotřebu
pa iva a opotřebování pneumatik.
= Pneumatiky se nejvíc opotřebovávají při prudkém otáčení
soupravy na místě nebo při rych ém průjezdu ostrými
zatáčkami. Pokud je to možné, vo te co možná největší
po oměr otáčení.

= Pamatujte si, že při zabrzdění p ně na oženého návěsu
dochází k ve kému opotřebení pneumatik na stykové p oše.
Vyvarujte se proto zbytečných prudkých brzdění
a sportovního způsobu jízdy.
= Před každou zimní sezónou si nechejte v odborné opravně
přezkoušet činnost antib okovacího zařízení EBS
a nastavení brzdové soustavy. Při správném nastavení
brzdové soustavy nesmí nikdy docházet k b okování ko !
= Zapamatujte si, že při každém brzdění se zmaří obrovská
pohybová energie soupravy. Při opětovném rozjezdu
vozid a na původní rych ost potřebujeme tuto energii
nahradit zbytečným spá ením pa iva!

8.9 BRZDĚN
když brzdy přívěsu 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.
= 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.

= 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.
= 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 přívěs stává okamžitě nepojízdným.
Ruční brzdu uvo ňujete až na doraz, aby nedoš o k přibrzďování
návěsu v průběhu jízdy.
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8.10 L KV DACE ODPADŮ
Z §38 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech p atí povinnost
zpětného odběru některých odpadových komodit po jejich
použití. Konkrétně u výrobků PANAV se jedná o ikvidaci
pneumatik a o eje do hydrau ických zařízení. Ze zákona p atí, že
tyto komodity má povinnost zdarma zpětně odebírat ﬁrma
(osoba), která je vyrábí nebo dováží.

Jako sběrná místa budou s oužit pro ikvidaci:
Pneu Continenta , Semperit a Barum prodané ﬁrmě PANAV, a.s. po 26. 2. 2002, DOT
(datum výroby pneu) - od 40. týdne 2001
HYDRAUL CKÉ OLEJE dodávané ﬁrmou CONETOL, s.r.o. - informace o sběrných
místech: PANAV, a.s.
HYDRAUL CKÉ OLEJE dodávané ﬁrmou ESSO s.r.o.: Praha 4, Na Pankráci
1685/19, 140 21 ESSO s.r.o.

POZOR!
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Odpady musí být až do jejich ikvidace
předepsaným způsobem u oženy.
V žádném případě nesmí dojít k úniku o eje do
kana izační sítě nebo do půdy.
Manipu ujte s odpady v sou adu se zněním
zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.

8.11 Adresář autorizovaných servisních středisek přípojných vozide PANAV a.s.
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PANAV

PANAV, a.s.
Nádražní 212
Senice na Hané
783 45
Czech republic
Europe

Tel.:
Fax:
e-mail:
web:

+420 585 808 111
+420 585 808 220
obchod@panav.cz; panav@panav.cz
www.panav.cz

GPS:

49°37´21,936“N; 17°5´58,279“E

