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1. NÁVOD K OBSLUZE
Vážený uživate i,
předk ádáme Vám návod k provozu a údržbě nové soupravy,
kterou přejímáte do užívání. Tento návod obsahuje zásady,
jejichž dodržováním přispějete k hospodárnému a bezpečnému
provozu soupravy. Doporučujeme proto jeho podrobné
prostudování a zamezení tak nás edným poruchám vznik ým
nesprávným provozem.
Výrobce soupravy si vyhrazuje právo provádět na svých
výrobcích technická z epšení bez předchozího oh ášení.
Závažné změny a úpravy budou zachyceny v dodatcích,
předány současně s návodem při přejímce nového přívěsu
a stanou se jeho nedí nou součástí.

Da ší dů ežité informace, které musíte ve v astním zájmu
respektovat, jsou uvedeny v TECHN CKÉM PRŮKAZU
VOZ DLA.
Soupravy pro export jsou dodávány d e dohody s odběrate em.
Věnujte, prosím, pozornost podmínkám záruky za soupravu
a po její dobu postupujte v sou adu s informacemi v návodu.
Nerespektování pokynů v návodu a na vozid e může vést
k materiá ním škodám a nás ednému neuznání rek amace!!!
K záruční i pozáruční údržbě vozid a Vám je k dispozici síť
servisních středisek s vyško enými pracovníky. Podrobnosti
k jejich umístění a kontakty na eznete v servisní knížce vozid a.

Distribuce náhradních dí ů na přípojná vozid a PANAV:

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.

PŘED ZAHÁJEN M POUŽ VÁN SOUPRAVY S POZORNĚ PROČTĚTE
TENTO NÁVOD K OBSLUZE.
POUŽ VÁN SOUPRAVY BEZ PŘEDCHOZ HO PŘEČTEN TOHOTO NÁVODU
K OBSLUZE JE ZAKÁZÁNO A MŮŽE TO VÉST
KE ŠKODÁM NA ZDRAV A K MATER ÁLN M ŠKODÁM.
1.1

NFORMACE O SKLADBĚ TOHOTO NÁVODU:

V návodu je popsáno maximá ní možné vybavení a technický
stav vozid a, odpovídající stavu ke dni tiskové uzávěrky. Některé
druhy výbav není možné dodat, některé až po určité době, resp.
jsou nabízeny jen v některých zemích.

Součástí návodu jsou i výbavy, které jsou sériově montovány jen
na určité mode y, nebo jsou dodávány jako mimořádná výbava
na přání zákazníka.

Mnoho šťastně najetých ki ometrů s novým přívěsem
Vám přeje výrobce:
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1.2 POUŽ TÉ SYMBOLY A ZKRATKY
Pro epší orientaci jsou použity nás edující speciá ní symbo y
a vyobrazení, nákresy a tabu ky:
VOL TELNÉ! Tento symbo odkazuje na vo ite né funkce
a komponenty, které nemusí být obsaženy
ve standardním rozsahu dodávky.
Bude- i v textu uvedeno vo ite né
přís ušenství, bude avizováno tímto
symbo em.
ODKAZ!

Tento symbo odkazuje na dop ňkové
informace v ostatních částech
textu nebo na při ožené dokumenty.

UPOZORNĚN ! Tento symbo upozorňuje na podpůrnou
informaci pro provoz návěsu.

NEBEZPEČ ! Tento bezpečnostní pokyn upozorňuje na
bezprostředně hrozící nebezpečí pro život
a zdraví osob!

NEBEZPEČ ! Tento bezpečnostní pokyn upozorňuje na
možná nebezpečí působením e ektrického
napětí. Nerespektování těchto pokynů může
mít za nás edek životu nebezpečné úrazy
a poškození věcí.

POZOR!

Tento bezpečnostní pokyn upozorňuje na
možnou nebezpečnou situaci, která může
mít za nás edek především materiá ní škody!
Nebezpečí materiá ních škod a popř.
dodatečného menšího nebezpečí úrazu.

SERV S!

Opravy označené tímto symbo em je nutné
provádět vždy v servisní dí ně odborně
vyško enými pracovníky.

DŮLEŽ TÉ!

Upozornění na povinnost přečíst si návod
k používání! Nerespektování těchto pokynů
může mít za nás edek nesprávné počínání
personá u.

2. BEZPEČNOST
Tento návod k obs uze je uspořádán pod e p atných předpisů EU
a obsahuje dů ežité bezpečnostní pokyny. Každý uživate soupravy

si musí přečíst a pochopit tento návod k obs uze a zároveň se
zavazuje k dodržování bezpečnostních pokynů v něm uvedených.

2.1 BEZPEČNOSTN POKYNY PRO PROVOZOVATELE
DŮLEŽ TÉ!

Zajistěte, aby každá osoba, která bude tuto
soupravu používat poprvé, si přečet a
a pochopi a tento návod k obs uze.
Upozorněte ji zejména na dodržování
bezpečnostních pokynů uvedených v něm a na
vozid e. Přechovávejte návod k obs uze
v prostoru vozid a a předejte ho pak novým
uživate ům. Dbejte na to, aby soupravu
nepoužíva nikdo bez odborných zna ostí.

UPOZORNĚN ! Personá obs uhy je třeba v pravide ných
interva ech ško it v bezpečné manipu aci
se soupravou! Tato ško ení se musí
zaprotoko ovat.
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NEBEZPEČ ! Dbejte na to, aby pokyny umístěné na
soupravě zůstáva y dobře čite né!
Chybějící nebo poškozené výstražné tabu ky
je třeba okamžitě vyměnit!

NEBEZPEČ ! Dodatečná montáž přídavného zařízení od
cizích výrobců, stejně jako úpravy přívěsu bez
souh asu spo ečnosti PANAV, a.s. jsou
nepřípustné a vedou ke ztrátě záruky!

UPOZORNĚN ! Provozovate soupravy se zavazuje k určení
odpovědných osob, které budou odpovídat za
provoz, údržbu, opravy a čištění vozid a!
Zároveň vést dokumentaci o tom, kdo a kdy
vozid o používa .

2.2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTN POKYNY PRO PERSONÁL OBSLUHY
NEBEZPEČ ! Každý uživate soupravy si musí přečíst
a pochopit tento návod k obs uze
před prvním uvedením do provozu!

NEBEZPEČ ! Před každou jízdou je třeba zkontro ovat
ochranné kryty a bezpečnostní symbo y!

NEBEZPEČ ! Obs uhu psoupravy smí provádět výhradně
personá s odpovídající kva iﬁkací!
Tento personá musí být seznámen se všemi
bezpečnostními pokyny a s odpovídajícími
opatřeními k provádění obs uhy, údržby
a čištění, které jsou obsaženy v tomto návodu
k obs uze a na vozid e!

NEBEZPEČ ! V e ektrickém vybavení vozid a jsou
zabudována zařízení, která vytváří
nebezpečná napětí. Držte se z dosahu částí
přívěsu pod napětím!

NEBEZPEČ ! V pneumatické výstroji vozid a jsou
zabudována zařízení, která vytváří
nebezpečná napětí a t aky. Držte se z dosahu
pneumatických částí přívěsu!

NEBEZPEČ ! Před zahájením čištění, údržby a oprav musí
být souprava bezpečně odstavena z provozu!
Je nutné zabránit uvedení do provozu
nepovo anou osobou při provádění
údržbářských prací!

2.3 OSOBN OCHRANNÁ VÝSTROJ
POZOR!

Během nak ádání a při práci na soupravě je
předepsáno nošení bezpečnostní obuvi
a ochranných rukavic.

VAROVÁN !

V závis osti na druhu nák adu a na pracech
prováděných na vozid e může být nutná da ší
ochranná výstroj (ochranné brý e, ochranná
při ba, protiprachová maska, atd.).

2.4 DALŠ NEBEZPEČ A POKYNY OHLEDNĚ JEJ CH ODVRÁCEN
Navzdory maximá ní peč ivosti při návrhu konstrukce, při výrobě
přívěsu a při zoh ednění všech oko ností dů ežitých z h ediska
NEBEZPEČ ! E ektrické komponenty na vozid e smí
opravovat pouze kva iﬁkovaný personá
s koncesí a v odstaveném stavu přívěsu.

VAROVÁN !

Údržbářské práce smí provádět pouze
kva iﬁkovaný personá , který si rovněž přečet
a pochopi návod k používání. Před zahájením
údržby nebo oprav se musí uzavřít všechny
venti y. Přívěs musí být před odpojováním
t akových vedení bez t aku. Před opětovným
uvedením do provozu je třeba vždy
zkontro ovat všechny přípoje.

bezpečnosti mohou hrozit da ší různá zbytková nebezpečí, která
by a vyhodnocena na zák adě posouzení rizik.
UPOZORNĚN ! Při provádění opravářských nebo
údržbářských činností je předepsána
nás edující ochranná výstroj: ochranné
rukavice, bezpečnostní obuv, pracovní oděv
a případně ochrana očí.
VAROVÁN !

T aková vedení je třeba pravide ně
kontro ovat a popřípadě vyměnit.

VAROVÁN !

Při provádění oprav, čištění a údržby
zabraňte uvedení přívěsu do pohybu třetí
osobou.
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NEBEZPEČ ! Ložnou p ochu je třeba udržovat v trva e
čistém stavu, aby se zamezi o uk ouznutí.
K výstupu na ožnou p ochu používejte
výhradně k tomu určený výstupní žebřík!
Nepoužívejte ko a nebo jiné namontované
dí y jako výstupové nebo sestupové
prostředky. Neskákejte za žádných oko ností
do ů z nástavby.
NEBEZPEČ ! Vždy zapojte konektor EBS mezi tažným
vozid em a přívěsem. Používejte jen
schvá ené konektory EBS zapsané
v technickém průkazu vozid a.
NEBEZPEČ ! V brzdové soustavě může dojít k neočekávané
ztrátě t aku. Odstavené přívěsy se tak mohou
samovo ně rozjet!
Zajistěte z tohoto důvodu odstavený přívěs
vždy pomocí pružinové parkovací brzdy.
Navíc je třeba zajistit ko a podk ádacími k íny.
NEBEZPEČ ! Při aktivovaném zařízení k nouzovému
odbrzdění je parkovací brzda bez funkce,
přívěs se může rozjet a přejede vás nebo jiné
osoby! Z tohoto důvodu je třeba před jízdou
zařízení k nouzovému odbrzdění zase
zat ačit.
NEBEZPEČ ! Venti pro zvedání a spouštění je třeba před
začátkem jízdy bezpodmínečně nastavit do
po ohy pro jízdu! V opačném případě hrozí
nehody kvů i zhoršeným jízdním v astnostem
nebo kvů i zvýšené svět é výšce vozid a.

NEBEZPEČ ! Před odpojením přívěsu od tažného vozid a se
ujistěte, že je přívěs řádně na ožen, a že se
nemůže v odstaveném stavu převrátit.
Při nak ádání přívěsu pamatujte na nebezpečí
převrácení (rovnoměrné roz ožení nák adu)!
Nepřekročte maximá ně přípustné opěrné
zatížení mechanických podpěr přívěsu!
(Pozor: Mechanické podpěry nejsou
konstruovány pro boční zatížení!)
NEBEZPEČ ! Zadní mechanická podpěra se může prudce
sk opit do ů, když povo íte zajištění, aniž byste
podpěru přidržova i za k tomu určené mad o.
Spusťte podpěru poma u a opatrně do ů
a zůstaňte přitom z dosahu nak ápění!
Před začátkem jízdy je třeba zadní
mechanickou podpěru bezpodmínečně
vrátit do zák adní po ohy!
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VAROVÁN !

Při manipu aci s držákem rezervního ko a se
nezdržujte pod náhradním ko em!
Při manipu aci s těžkým rezervním ko em
pamatujte kromě toho na nebezpečí
pohmoždění!

NEBEZPEČ ! Po každé výměně ko a utáhněte ko ové
matice předepsaným utahovacím
momentem. Po ujetí 50 km znovu dotáhněte
ko ové matice předepsaným utahovacím
momentem. Nedotáhnuté ko ové matice se
mohou během jízdy uvo nit a způsobit těžké
nehody.
NEBEZPEČ !

Při každém připojování a odpojování přívěsu
k tažnému vozid u / od tažného vozid a se
ujistěte, že se žádné osoby nenacházejí
v nebezpečné ob asti mezi tažným vozid em
a přívěsem. Osoby v této ob asti mohou být
přejety nebo uskřípnuty! Během připojování
a odpojování přívěsu k / od tažného
vozid a se kromě toho žádné osoby nesmí
zdržovat na ožné p oše!

NEBEZPEČ ! Na přívěsu otevřete vždy nejprve zadní dveře
a zkontro ujte, zda není přepravované zboží
sesmeknuté a zda nemůže spadnout! Boční
p achtu otevírejte teprve tehdy, jste- i si jisti,
že nák ad nemůže vypadnout!

NEBEZPEČ ! Zadní dveře se mohou prudce otevřít pod
t akem nák adu! Při otevírání zadních dveří si
dávejte pozor, zda nejsou pod mechanickým
napětím. V případě t aku nák adu ponechejte
druhý otočný tyčový uzávěr zajištěný
a uzavřený! Odstraňte mechanické napětí
vyvíjené nák adem před otevřením zadních
dveří!
NEBEZPEČ ! Otevřené zadní dveře mohou zranit osoby (při
náporu větru), při manipu aci s nimi dbejte proto
zvýšené opatrnosti! Otevřené zadní dveře
zajistěte vždy pomocí výsuvných zajišťovačů
dveří! Při používání výsuvných zajišťovačů
dveří pamatujte na nebezpečí pohmoždění!
Noste ochranné rukavice!

NEBEZPEČ !

Jízda s vypuštěnými vaky pérování
je zakázaná!!!

NEBEZPEČ ! Boční atě a středové s oupky mohou být kvů i
sesmeknutí nák adu pod mechanickým
napětím! Odstraňte t ak nák adu před tím,
než demontujete boční atě a středové
s oupky. Při této činnosti pamatujte na
nebezpečí pohmoždění! Noste ochranné
rukavice!
NEBEZPEČ ! Před každou jízdou dbejte na řádné uzavření
střechy, p achty, zadních dveří a bočnic.
Nadzvednutá zvedací střecha musí být před
začátkem jízdy spuštěna do ů!

NEBEZPEČ !

V korytu na přepravu svitků přepravujte
výhradně svitky. Pro zajištění použijte vždy
podpěry pro svitky. Svitky na ožte tak,
aby dosed y tvarově na podpěry pro svitky.
Zajistěte svitky vždy dodatečně ještě
upínacími řetězy/pásy. Při manipu aci s krytem
koryta na přepravu svitků pamatujte kromě
toho na nebezpečí pohmoždění!

NEBEZPEČ ! Na ožení přívěsu, které není v sou adu
s úče em, může negativně ov ivňovat chování
přívěsu při brždění a řízení, a způsobit nehody.
Přívěs na ožte tak, aby neby o překročeno
zatížení všech náprav a podpěr. Je třeba
dodržet přípustnou ce kovou hmotnost!
NEBEZPEČ !

POZOR!

Při připojování vždy nejprve připojte spojkovou
h avici (ž utá) brzdové hadice. Při odpojování
vždy nejprve vytáhněte spojkovou h avici
p nicího vedení (červená). Obě vedení musí
být před každou jízdou řádně připojena.

Při zasouvání nástupních schůdků pamatujte
na nebezpečí pohmoždění!
Při manipu aci s průjezdovým můstkem
pamatujte na nebezpečí pohmoždění!
Ujistěte se, že se žebřík před každou jízdou
nachází ve svém u ožení.

NEBEZPEČ ! Při manipu aci se s oupky pamatujte na
nebezpečí pohmoždění! S oupky se musí při
otevírání vést rukou až ke spodnímu dorazu,
přitom hrozí zvýšené nebezpečí pohmoždění!
Při manipu aci s uzavíracími páčkami
pamatujte na nebezpečí pohmoždění.
Noste vždy ochranné rukavice!

NEBEZPEČ ! Pravide ně kontro ujte řemínky p achty
z h ediska poškození. Poškozené řemínky
p achty nechejte vyměnit. Vo né řemínky
uvažte. Hrozí uvo nění p achty od nástavby
a způsobení případných škod.

NEBEZPEČ ! Při couvání k nak ádací rampě dejte pozor,
aby se nenacháze y žádné osoby
v nebezpečné ob asti mezi rampou
a přívěsem. Při couvání se bezpodmínečně
nechejte navádět!

NEBEZPEČ ! Je třeba dodržet předepsané ve ikosti ráfků
a pneumatik, nosnost pneumatik a součinite
rych osti. T ak v pneumatikách je třeba
pravide ně kontro ovat!

NEBEZPEČ ! Vybočená záď může způsobit těžké nehody
se škodami na zdraví. Přizpůsobte tomu
přiměřeně způsob jízdy! Dbejte na to, aby při
odbočování by úhe mezi tažného vozid am
a přívěsem menší než 25°.

NEBEZPEČ ! Pojíždění vysokozdvižného vozíku po ožné
p oše odstaveného přívěsu nebo
nerovnoměrné roz ožení nák adu může vést
k převrácení přívěsu a způsobit nehody.
Vždy zajistěte odstavený přívěs k provedení
nak ádky a vyk ádky určenými podpěrami.
NEBEZPEČ ! Každý provozovate a řidič přívěsu je
odpovědný za řádně provedené nak ádání
a zajištění přepravovaného zboží pod e § 31,
zákona 56/2001 Sb. - Podmínky provozu
vozide na si ničních komunikacích.
Při nedodržení těchto směrnic a norem se
může nák ad sesmeknout nebo spadnout
z ožné p ochy a způsobit tím nehodu.
POZOR!

Při jízdě s otevřenými vraty je nutné insta ovat
minimá ně dvě rozpěrné příčky do zadní části
vozid a. Hrozí zborcení konstrukce karoserie.
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2.5 ZÁSADY
Souprava je dodána v bezvadném stavu a garantuje vysokou
technickou bezpečnost. Tento stav by mě provozovate udržovat
i po dodávce. Souprava sp ňuje podmínky provozu vozide na
si ničních komunikacích i p atné bezpečnostní a zdravotní
předpisy. Přesto se mohou vyskytnout nás edující druhy
nebezpečí v případě chybné manipu ace nebo nesprávného
použití:

= Nebezpečí ub ížení na zdraví nebo smrti uživate e a třetích
osob.
= Nebezpečí pro vozid o a jiné materiá ní hodnoty
provozovate e.
= Nebezpečí pro účinné použití soupravy.

2.6 BEZPEČNOSTN POKYNY NA PŘ VĚSU A NÁSTAVBĚ
Na soupravě jsou umístěny bezpečnostní pokyny upozorňující
na možná nebezpečí / zbytková nebezpečí. nstrukcemi
bezpečnostního značení na vozid e je třeba se řídit za všech
oko ností. Dojde- i v průběhu životnosti soupravy k vyb ednutí
nebo k poškození bezpečnostního značení, je třeba ho neprod e-

ně nahradit novými štítky. Čite nost a úp nost se musí v pravide ných interva ech kontro ovat. Není- i čite nost a úp nost již dá e
dána, musí se souprava až do umístění nových bezpečnostních
pokynů vyřadit z provozu.

2.7 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTN SMĚRN CE A POV NNOST
Obecně p atí pro manipu aci s vozid em nás edující
bezpečnostní směrnice a povinnosti:
= Souprava se smí provozovat jen v technicky bezvadném
stavu.
= Práce na pneumatické a e ektrické výstroji vozid a smí
provádět jen personá s koncesí.
= Je zakázáno odstraňovat, upravovat, přemosťovat nebo
obcházet jakéko iv ochranné, bezpečnostní nebo kontro ní
zařízení.
= Před zahájením a po ukončení provozu kontro ujte, zda je
souprava zabezpečena proti samovo nému pohybu.
= Pravide ně kontro ujte technický stav vozid a, brzdovou
soustavu, stav brzdového ob ožení a osvět ení, provádějte
pravide nou údržbu.
= Pravide ně kontro ujte stav spojovacího zařízení.
= Pravide ně kontro ujte t ak v pneumatikách.
= Zatížení náprav se nesmí překračovat a nák ad je třeba
rovnoměrně roz ožit.
= Převážený nák ad je třeba dostatečně připevnit a zajistit
proti samovo nému pohybu.

= Během jízdy s edujte chování přívěsu a způsob jízdy
přizpůsobte stavu vozovky.
= Kontro ujte stav bočních zábran a zadního nárazníku.
= Zjištěné závady ihned odstraňte nebo se sníženou
rych ostí nouzově pokračujte v jízdě do nejb ižší opravny.
= V zimním období odstraňte před jízdou ed popř. sníh ze
střechy soupravy.
= Při couvání dbejte zvýšené opatrnosti.
= Je zakázáno předě ávat nebo upravovat soupravu bez
písemného schvá ení dodavate e.
= Údržba a opravy se smí provádět jen tehdy, když je
zajištěno, že je soustava bez t aku a napětí.
= Veškerá ochranná, bezpečnostní a kontro ní zařízení musí
uživate pravide ně přezkušovat a udržovat v dobrém stavu.
= Práce na soupravě smí provádět jen kva iﬁkované osoby.
= Po dokončení údržby nebo oprav se smí souprava
používat jen se všemi namontovanými ochrannými
zařízeními.
= Veškeré e ektrické insta ace smí provádět jen k tomu
oprávnění odborníci.

2.8 POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOST NA LOŽNÉ PLOŠE
= U soupravy je třeba dbát na pořádek a čistotu. Je třeba
odstranit všechny nepotřebné předměty a oba y.
= Vy ité kapa iny, o eje atd. je třeba neprod eně odstranit,
neboť tím může dojít k úrazům při pádu po uk ouznutí.
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= Na ožné p oše nesmí být u oženy žádné nezajištěné
předměty nebo nástroje.

2.9

DENT F KACE PŘ VĚSŮ A AGREGÁTŮ
dentiﬁkační čís o V N je vyraženo
na rámu.

Světový kód výrobce

Výrobní číslo

Rok výroby
X

Celková hmotnost v tunách

Rok výroby vozid a pod e normy ČSN 30 0170:
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Znak

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

Výrobní štítek
Je umístěn na přední části rámu.
V jednot ivých řádcích shora do ů jsou vyraženy údaje.

Výrobní štítek

Výrobní štítek pro vozy určené k exportu mimo ČR
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Výrobní štítek – význam po řádcích
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Čís o ZTP / EHS schvá ení typu
dentiﬁkační čís o vozid a V N
Max. technicky přípustná ce ková hmotnost / Max. povo ená ce ková hmotnost
Max. technicky přípustná hmotnost / Max. povo ená hmotnost (1. náprava)
Max. technicky přípustná hmotnost / Max. povo ená hmotnost (2. náprava)
Max. technicky přípustná hmotnost / Max. povo ená hmotnost (3. náprava)
Max. technicky přípustná hmotnost / Max. povo ená hmotnost (4. náprava)
Max. technicky přípustná hmotnost na závěsový čep

Výrobní štítek pro vozy určené k exportu mimo ČR – význam po řádcích
1.
2.
3.
4.
5.

Název výrobce
dentiﬁkační čís o vozid a V N (raženo bez mezer)
Typ vozid a / Dé ka vozid a
Rok výroby / Šířka vozid a
Minimá ní a maximá ní vzdá enost mezi středem mechanického spojovacího zařízení a vnějším obrysem zadní části vozid a
(u automobi ových nástaveb mezi středem mechanického spojovacího zařízení a vnějším obrysem přední části vozid a).
Nápravy, mechanické podpěry a některé da ší dí y jsou opatřeny samostatným výrobním štítkem.

3. TECHN CKÉ ÚDAJE
3.1 UŽ TNÁ CHARAKTER ST KA A TECHN CKÁ DATA
SOUPRAVA se sk ádá z va níkové nástavby a tandemového
přívěsu. Va níková nástavba ANN se montuje na zákazníkem
dodaný podvozek určený k dostavbě. Dvounápravový přívěs s
centrá ními nápravami TVN18, je určený pro přepravu
výměnných nástaveb a kontejnerů SO 1C na vozovkách se
zpevněným povrchem. Přívěs je možné zapojit za tažný
automobi vybavený spodním závěsem, přičemž vertiká ní osa
spodního spojovacího zařízení na tažném automobi u nesmí být
od zadního okraje vozid a více jak 1 300 mm.
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 vozid a do provozu, doporučuje výrobce
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důk adně zkontro ovat technický stav a nastavení brzdového
systému tažného automobi u a jeho s adění s brzdovou
soustavou přívěsu v servisní opravně tažného automobi u.
Brzdová soustava přívěsu 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 soupravě bez
předchozího odsouh asení výrobcem.

3.2 TECHN CKÉ ÚDAJE
Základní parametry přívěsu

TVC18M nebo TVC18H

Rozměry

(dle provedení)

Celková délka

6 744 – 9 800 mm dle provedení

Celková šířka

max. 2 550 mm

Celková výška

max. 4 040 mm

Délka ložné plochy

dle provedení

Šířka ložné plochy

2 480 mm

Výška ložné plochy

celková výška minus 1 050 mm

Výška závěsu

325; 375 nebo 425 mm

Hmotnosti

(dle provedení)

Celková hmotnost

18 000 kg

Provozní hmotnost

4 820 kg

Povolené zatížení na 1. nápravu

9 000 kg

Povolené zatížení na 2. nápravu

9 000 kg

Povolené zatížení na tažné zařízení

1 000 kg

Náprava

SAF, BPW

Kola disková
Pneumatiky - přední, zadní
Ráfek - přední, zadní

jednomontáž
445/45 R 19,5“ nebo 445/40 R 22,5" dle provedení
19,5 × 14“ nebo 22,5 × 11,75" dle provedení

Huštění pneumatik

900 nebo 800 kPa dle provedení

Ostatní údaje

(dle provedení)

Pérování

vzduchové

Typ brzdy

kotoučová

EBS

HALDEX, WABCO

Napětí elektrické instalace

24 V

Nejvyšší konstrukční rychlost

100 km/hod.*

* Maximální povolená rychlost v ČR je 80 km/h. Maximální povolená rychlost v jiných zemích se může lišit, dodržujte proto předpisy a zákony v nich platné.

3.3 TECHN CKÝ POP S
Rám nástavby a přívěsu
Rám nástavby je svařený ze dvou h avních podé níků, dvou
okrajových podé níků, příček, zadního če a a předního če a.
Rám přívěsu je svařený ze dvou h avních podé níků, dvou
okrajových podé níků, příček, zadního če a a předního če a.
Přib ižně uprostřed rámu přívěsu jsou navařeny 4 konzo y náprav,
na rámu je bezpečnostní zábrana proti podjetí.
VOL TELNÉ! Pod e přání zákazníka může být výměnná
nástavba přívěsu vybavena různými
mechanizmy pro shrnování p achty, zadními
vrátky, vraty nebo če em, průjezdovým
můstkem či karoserií typu Curtainsider se
speciﬁckým shrnováním střechy a boku.

Karoserie
Výměnná nástavba třídy C (dé ky max. 7 150 mm) konstruovaná
pod e evropských předpisů ČSN EN 284 ve va níkovém nebo
skříňovém provedení. Karoserii tvoří kontejner SO 1C nebo
výměnná nástavba třídy C ve ikosti C 715, C 745 nebo C 785,
případně speciá ní výměnné nástavby až do ce kové dé ky
8 265 mm konstruované pod e evropských předpisů ČSN EN 284
ve va níkovém nebo skříňovém provedení, které jsou vybaveny
kotevními prvky, jejichž uspořádání odpovídá umístění upevnění
kontejnerů SO 1C.

Výbava se liší podle provedení.
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Podvozek
Podvozek se sk ádá ze dvou náprav s nosností 9 000 kg se
vzduchovým pérováním, kotoučovými brzdami, a pneumatikami
445/45 R 19,5“ na ráfku 19,5 × 14“ nebo pneumatikami 285/65 R
22,5“ na ráfku 22,5 × 11,75“. Jako zv áštní dop něk se montuje
zařízení na zdvihání nápravy, pro možnost jízdy nezatíženého
přívěsu pouze po jedné nápravě. Na přívěsy se montují nápravy a
podvozkové agregáty SAF nebo BPW.

Pérování
Nápravy jsou odpruženy vzduchovými vaky, připojenými na
vzduchot akou soustavu přívěsu. Automatický systém pérování
přívěsu udržuje stá ou jízdní výšku při jakémko iv zatížení. Tento
systém je dop něn zařízením pro zvedání a spouštění ožné
p ochy. Systém odpružení je dop něný dvěma hydropneumatickými t umiči na každé nápravě.
E ektronicky řízené vzduchové pérování

Tažná oj
Oj přívěsu je pevná nebo natahovací s Ø oka 50 mm d e
požadavku odběrate e.

VOL TELNÉ! Na přání zákazníka může být přívěs vybaven
systémem e ektronicky řízeného vzduchového
pérování od ﬁrmy WABCO.

Mechanické podpěry
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.

1

11

12

5

2
10
13

3

14

9

Vzduchová insta ace

6

3

Vzduchová insta ace je po voze rozvedena p astovými rozvody,
sk ádá se ze dvou h avních částí:
= brzdová soustava
= pérování

8
7

4

Brzdová soustava přípojného vozid a s konvenčním vzduchovým pérováním

Brzdová soustava
Brzdová soustava přívěsu 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.
Brzdová soustava p ní tyto funkce
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 přívěsu s tažným vozid em
nebo při pok esu t aku vzduchu v brzdové soustavě. V těchto
případech dojde k automatickému zabrzdění přívěsu.
C) Parkovací brzda - je vzduchová, ov ádaná venti em
u oženým na rozvaděči.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

E ektrická insta ace
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 oranžové
svíti ny, kombinované s odrazkou.

UPOZORNĚN ! Je zakázáno jakýmko iv způsobem zasahovat
do nastavení brzdové soustavy a soustavy
EBS!
Kontro u, seřízení, nastavení smí provádět
pouze vyško ený servisní pracovník
s patřičným oprávněním!!!

4. PŘ POJEN PŘ VĚSU
Spojovací zařízení přívěsu je tvořeno tažnou ojí pevnou nebo ojí
natahovací.

POZOR!

Pod e typu dodaného podvozku se spo ečně s nástavbou na vůz
montuje sk opný nárazník. Zajišťuje a odjišťuje se západkou na
evé straně vozu.

Před zapojením soupravy musí být přívěs
zajištěn proti pohybu!!!

Natahovací oj

4.1 PŘ POJEN PŘ VĚSU K TAŽNÉMU VOZ DLU
1. Zkontro ovat spojovací zařízení na tažném vozid e a přívěsu
zda je kompatibi ní, p ně funkční.
2. Tažnou oj přívěsu ustavit do přímého směru a stejné výšky se
spojovacím zařízením na tažném vozid e.
3. Odjistit zajišťovací páku závěsu.
4. Opatrně nacouvat k oji přívěsu, tak aby podé ná osa
automobi u by a shodná s podé nou osou přívěsu a spojovací
zařízení do sebe zapad o. Spojování se usnadní, když se oko
oje promaže tukem. Při poma ém najíždění závěsem na oko se
spojení provede samočinně.
5. Zkontro ovat správné spojení spojovacího zařízení.
6. Zapojit hadice vzduchového rozvodu přívěsu k vývodům na
tažném vozid e (obr. ➊). H avice p nicího okruhu je
červená ➊, ov ádacího okruhu ž utá ➋.
7. Zapojit zásuvky e ektrické insta ace ➌.
8. Zapojit do zásuvky kabe EBS ➍.
9. Spustit motor tažného vozid a a počkat až se nap ní
vzduchojemy přívěsu.
10. Zkontro ovat funkci e ektroinsta ace a funkci EBS na tažném
vozid e i přívěsu.
Odbrzdit parkovací brzdu až na doraz (viz kap. 4.5), zavěsit
zak ádací k íny.

1

2

1

3

4
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VOL TELNÉ! Na přání zákazníka je možné vybavit přívěs
systémem DUOMAT C (obr. ➋ ).
Výhodou je rych ejší a bezpečnější připojení
než se stávajícími spojkami.

POZOR!

Jízdní výška vozid a (výška spojovacího
zařízení na vozid e i na přívěsu) musí být
shodná. Jinak může během jízdy dojít ke ko izi
mezi vozid y, poškození vozide a závěsných
zařízení!!!

4.2 ODPOJEN PŘ VĚSU OD TAŽNÉHO VOZ DLA
1. Ruční brzdou tažného vozid a zabrzdit a tím zajistit soupravu
proti pohybu.
2. Přívěs zajistit proti pohybu zak ádacími k íny.
3. Přívěs zajistit parkovací brzdou, vysunout mechanické
podpěry.
4. Odpojit spojovací hadice vzduchot aké soustavy, spojovací
kabe y e ektroinsta ace a EBS od tažného vozid a a u ožit do
přís ušných zásuvek umístěných na tažné oji.
5. Odjistit zajišťovací páku spojovacího zařízení na tažném
vozid e a tím uvo nit oko oje přívěsu. Souprava je rozpojena
a s tažným vozid em je možno odjet.

Pokud je přívěs vybaven venti em COLAS,
DOPORUČUJEME:
Po odstavení přívěsu vypustit vzduch z vaků pérování.

UPOZORNĚN ! Přívěs nesmí být odpojený na nedostatečně
zpevněném povrchu, kde hrozí možnost
zaboření mechanických podpěr.

POZOR!

Při manipu aci s vzduchot akými hadicemi
musí být souprava zajištěna proti pohybu.
Při manipu aci dbejte zvýšené opatrnosti,
aby nedoš o k úrazu t akovým vzduchem.

POZOR!

Při zapnuté parkovací brzdě tažného vozid a je
třeba nejprve připojit p nicí větev (červená
barva), jinak začne unikat t akový vzduch.

POZOR!

Před zapojením zásuvek je nutná vizuá ní
kontro a. V případě zjištění v hkosti nebo
nečistot provést vyčištění.

POZOR!

Jízda bez zapojeného protib okovacího
zařízení je zakázána!!!

4.3 ZAPOJEN ELEKTR CKÉ NSTALACE
E ektrické osvět ení přívěsu 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.

4.4 ZAPOJEN PROT BLOKOVAC HO ZAŘ ZEN
Protib okovací zařízení přívěsu se propojí s tažným vozid em
e ektrickým kabe em s vid icí. Vid ice je proti samovo nému
rozpojení opatřena západkou. Protib okovací zařízení různých
výrobců jsou kompatibi ní a proto je možné jejich vzájemné
propojení.
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4.5 BRZDOVÁ SOUSTAVA

Vzduchová
parkovací brzda

Odbrzďovací ventil

Vytažený = zabrzděno !

Přívěs 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
tažné oji přívěsu a jsou navzájem nezaměnite né. Při přerušení
spojení vzduchot aké soustavy přívěsu s tažným vozid em nebo

POZOR!

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

U provedení s pružinovými (kombi) vá ci
existuje tzv. vzduchová parkovací brzda, jejíž
venti je u ožen na rozvaděči na boku přívěsu.
Vytažením venti u se přívěs zabrzdí
a st ačením zpět odbrzdí. Při poruše brzdového
vá ce je možné brzdu odstavit šroubem
připevněným ke kombi vá ci z boku. Tento
šroub se drážkou v oží do vá ce, pootočí o 90°
a pomocí závitu a matice šroub stáhne až na
doraz, tím se ruční vzduchová brzda odstaví
z provozu (odbrzdí). Toto odbrzdění je možno
použít pouze pro nouzové odtažení vozid a za
dodržení všech podmínek stanovených
zákonem - odtažení vozid a do opravy,
odtažení vozid a z komunikace.

POZOR!

Nák ad z vozid a musí být před nouzovou
jízdou vy ožen. Běžný provoz s vyřazeným
brzdovým vá cem je ZAKÁZÁN!
Vyřazením brzdového vá ce se snižuje brzdný
účinek vozid a a tím pádem prod užuje brzdná
dráha!
JE ZAKÁZÁNO jakýmko iv způsobem
zasahovat do nastavení brzdové soustavy!
Kontro u, seřízení, nastavení, opravy smí
provádět pouze vyško ený servisní pracovník
s patřičným oprávněním! V případě, že zjistíte
poškození hadic, nebo části systému
(např. s yšite ný únik vzduchu ze spoje, …)
neprod eně navštivte servisní středisko
a závadu nechejte odstranit!

NEBEZPEČ ! Při nouzovém odbrzdění dochází ke ztrátě t aku
v brzdném systému a brzdy jsou nefunkční.
Před odbrzděním je nutné zajistit soupravu proti
pohybu! Neprod eně si nechejte seřídit brzdový
systém v servisním středisku!

POZOR!

Při manipu aci s vzduchot akými hadicemi
musí být souprava zajištěna proti pohybu.
Při manipu aci dbejte zvýšené opatrnosti,
aby nedoš o k úrazu t akovým vzduchem.

Před odjezdem po zaparkování
je důležité odbrzdit parkovací brzdu!!!
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4.6 VZDUCHOJEMY
Vzduchojemy udržují dostatečnou zásobu t akového vzduchu
k provozu brzdy. Odvodňování se provádí odvodňovacím
venti em, který je umístěn ze spodu na vzduchojemu. Při
provozním t aku ve vzduchové soustavě se nak oní dřík venti u
a přidržuje se tak d ouho, dokud všechen kondenzát nevyteče.

POZOR!

Při nízkých tep otách (obzv áště v zimě) páry
v rozvodech kondenzují a vznik á voda se musí
pravide ně vypustit, protože by moh o dojít
k zamrznutí kondenzátu a tím pádem
k vyřazení části, nebo ce é soustavy z provozu.

NEBEZPEČ ! V případě zamrznutí je ZAKÁZÁNO nahřívat
soustavu p amenem nebo horkým
vzduchem!!! Vozid o odstavte do vytápěného
prostoru a po rozmrznutí proveďte důk adné
vypuštění kondenzátu ze systému.

4.7 PROT BLOKOVAC ZAŘ ZEN
= Protib okovací zařízení zabezpečuje provozní brzdění bez
b okování ko za zhoršených adhezních podmínek a zvyšuje
aktivní bezpečnost vozid a. Jeho schopnosti a možnosti
jsou ovšem omezeny obecně p atnými fyziká ními zákony.
Systém protib okovacího zařízení tedy není schopen
zamezit nás edkům nepřiměřeně vysoké rych osti jízdy,
nebo nedostatečného odstupu od vpředu jedoucího vozid a.
= Funkční způsobi ost všech podstatných e ektrických prvků
protib okovacího zařízení je prověřována e ektrickým
kontro ním systémem jak před, tak i během jízdy. nformace
o závadách v systému monitoruje ov ádací jednotka
protib okovacího zařízení - v provedení HALDEX,
nebo v provedení WABCO veškeré informace o stavu
uchovány v paměti protib okovacího zařízení.
= Při zapnutí k íčku dochází k samootestování
nainsta ovaného protib okovacího systému cyk ickým
zacvakáním re é venti ů pod e počtu nainsta ovaných
modu átorů (1M=1×, 2M=2×,…).
= Kontro ka protib okovacího zařízení se rozsvítí po zapnutí
k íčku zapa ování a musí zhasnout po rozjetí (při rych osti
nad cca 15 km/h). Nezhasne- i, nebo rozsvítí- i se během
jízdy, znamená to, že systém protib okovacího zařízení
částečně, nebo zce a nefunguje. Funkce kontro ky odpovídá
směrnici EHK 13-11.
= V případě poruchy zůstává zachována zák adní funkce
brzdové soustavy s tím, že může dojít k zab okování ko .
Z tohoto důvodu je třeba při svítící kontro ce vo it opatrný
způsob jízdy.
= Systém musí být neprod eně přezkoušen v servisu
a porucha odstraněna. Jen tak ze zabránit nás edným
poruchám s nedeﬁnovate nými nás edky!!!
= Mimo to se doporučuje provádět kontro u systému
protib okovacího zařízení v rámci pravide ných proh ídek
vozid a.
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POZOR!

Při poruše, která je signa izována kontro kou
protib okovacího zařízení, je systém zce a
nebo částečně odpojen. V prvním případě tedy
funkce protib okovacího zařízení není
k dispozici vůbec, v druhém může
protib okovací zařízení působit částečně a to
tak, že h ásí poruchu některého z komponentů
soustavy protib okovacího zařízení (snímač,
re é). Zjištěnou závadu je nutné neprod eně
opravit v servisním středisku!

POZOR!

Je zakázáno zasahovat do systému!!!
Všechny práce na systému smí provádět
pouze autorizované osoby!

UPOZORNĚN ! Před svářením e ektrickým ob oukem na
konstrukci přívěsu je nevyhnutné odpojit
napájení EBS z tažného vozid a, jinak může
dojít ke zničení jednotky protib okovacího
systému.

POZOR!

Závadu nechejte odstranit v odborné dí ně.

4.8 VZDUCHOVÉ POTRUB
P astové potrubí vzduchové soustavy odo ává působení běžně
používaných o ejů, mazacích tuků, brzdových a ch adicích
kapa in, pa ivům a provozním tep otám v rozsahu -40 až +60°C.

V případě, že zjistíte popá ené, případně
tep em deformované trubky, trubky se
zatavenými kapičkami kovu, či jakko iv
poškozené potrubí, je nutno části neprod eně
vyměnit!!! Provoz vozid a s poškozeným
vzduchovým potrubím je ZAKÁZÁN!

POZOR!

Materiá trubek není odo ný proti působení
koncentrovaných kyse in a zásad, ha ových
prvků a jejich s oučenin, nitrobenzenu,
benzy -a koho u, feno u, krezo u a rezorcínu.
Je nutno vy oučit styk s átkami, které materiá
trubek narušují!!!

POZOR!

V provozním stavu je potrubí pod t akem,
v případě neodborné manipu ace, nebo
poškození může dojít k úrazu t akovým
vzduchem! Při práci na vzduchot akém
rozvodu musí být souprava zajištěna
proti pohybu!

PLA

POZOR!

C
STI
Štítek ochrany p astového potrubí

Při provozu i při provádění oprav je nutno p astové potrubí chránit
před:
= mechanickým a tepe ným poškozením
= chemickým narušením
Ochrana před mechanickým a tepe ným poškozením při
tep otách vyšších než 60°C.
Před prováděním prací, které jsou zdrojem tep a (svařování,
broušení, vrtání, atd.) nebo prací jenž by moh y mít za nás edek
mechanické poškození potrubí (broušení, vrtání, atd.) je nutno
p astové potrubí demontovat nebo zajistit jeho dostatečnou
ochranu před poškozením. Po skončení opravářských prací
s rizikem tepe ného nebo mechanického poškození je nutno
provést peč ivou kontro u stavu vzduchové soustavy.
4.9 SPOJOVAC ZAŘ ZEN – TAŽNÁ OJ
Spojovací zařízení přívěsu je tvořeno pevnou nebo natahovací
tažnou ojí. Oj je přivařena k rámu a výšku oka oje je možné při
spojování upravovat pomocí mechanických podpěr přívěsu.
POZOR!

Před jízdou je nutno se přesvědčit, zda doš o
k řádnému zajištění oka v závěsném zařízení
tažného vozid a.
Oko oje

Závěsné zařízení

4.10 SMARTBOARD
ODKAZ

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

15

4.11 KONTROLA PŘED J ZDOU
Před každou jízdou je nutné provést kontro u:
1. správného propojení vzduchot akého rozvodu, e ektrických
kabe ů a EBS
2. spojení přívěsu 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. uchycení nástavby
11. uzávěrů nástavby
Před jízdou, je nutno se přesvědčit, zda již doš o k přestavení
ožné p ochy přívěsu do jízdní po ohy.

UPOZORNĚN : Operace denní kontro y přívěsu proveďte
v sou adu s instrukcemi v přís ušných
kapito ách tohoto návodu.

4.12 PROVOZ PŘ VĚSU V ZÁBĚHU
Provoz přívěsu 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:

POZOR!

Před uvedením přívěsu do provozu:
= Dotáhnout diskové matice.
= Dohustit pneumatiky na předepsaný t ak.
Po první jízdě s nák adem:
= Zkontro ovat dotáhnutí diskových matic.

POZOR!

V záběhu přívěsu je nutno provést s adění
brzdové soustavy tažného vozid a a přívěsu.
S aděním se dosahuje rovnoměrného
brzdného účinku na všech brzdových
jednotkách Tím se doci uje stejnoměrné
opotřebení ob ožení brzd a pneumatik. S adění
musí být provedeno po ujetí cca 3 000 až
5 000 km v autorizovaném servisu tažného
vozid a.

POZOR!

Rek amace účinnosti brzdné soustavy,
případně poškození v ivem provozu bez
prokazate ného s adění soupravy nebudou
akceptovány!

Po prvních dvou týdnech provozu přívěsu zkontro ovat:
= Dotáhnutí čepů per náprav.
= Dotáhnutí třmenů per náprav.
= Dotáhnutí šroubů spojovacího zařízení.
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Při zajíždění přívěsu s edujte, zda nedochází
ke zvýšenému ohřevu ko . Vysoká provozní
tep ota signa izuje chybné seřízení brzd nebo
ožisek. Závada se také projeví obtížným
protáčením přizvednutého ko a. Pokud závada
trvá i po uvo nění brzdy, je závada v ko ové
jednotce.
Závadu nechejte odstranit v odborné dí ně.

5. MECHAN CKÉ PODPĚRY A DALŠ ZAŘ ZEN
5.1 MECHAN CKÉ PODPĚRY
Mechanické podpěry se ov ádají k ikou s možností dvourychostního převodu (viz obr.). Zasunutím k iky směrem k ose
přívěsu se zařadí poma ý ( ehký) převod a povytáhnutím k iky
rych ý (těžký) převod pro pohyb výsuvné části.

Podpěry spouštíme na rych ý převod pouze do prvního
kontaktu s pod ožím (vozovkou) a poté je nutno přepnout na
poma ý převod!

Klika mechanické
podpěry v poloze
k manipulaci

Klika mechanické
podpěry v jízdní
poloze

Rychlý
převod

Pomalý
převod

Mechanické podpěry - ov ádání
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POZOR!

Rych ý převod je konstruován a dimenzován
pro rych é vysunutí podpěr k dotyku s pod ožím
(bez zatížení). V žádném případě se
nepokoušejte zvedat přívěs při zařazeném
rych ém převodu. Znamená to okamžité
zničení převodů! Pro zvedání a spouštění
přívěsu je určen vý učně poma ý převod.

POZOR!

Při manipu aci s mechanickými podpěrami
musí být souprava zajištěna proti pohybu.

POZOR!

Pod oží musí být dostatečně únosné,
jinak může dojít k zaboření mechanických
podpěr a nás edně k poškození vozid a.

POZOR!

Při jízdě musí být mechanické podpěry
v horní (zvednuté po oze)
a k ika umístěna v držáku.

5.2 ZAKLÁDAC KL N
Zak ádací k íny (d e normy D N 76051-53) jsou u oženy na
podé níku rámu na straně přívěsu. S ouží k zajištění přívěsu proti
pohybu. Zak ádací k ín vyjmeme z držáku posunutím pojistky do

vodorovné po ohy. Při nasazení k ínu zpět do držáku jej
nezapomeňte opět zajistit pojistkou (pojistka ve svis é po oze),
jinak může dojít ke ztrátě zak ádacích k ínů.

Zak ádací k ín

Odjištěná pojistka

5.3 ZÁBRANY
Přívěs má na bocích bezpečnostní zábrany
proti vniknutí pod přívěs.
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5.4 SCHRÁNY
Pro u ožení výbavy je na přívěsu uzamykate ná schrána.
Její maximá ní nosnost je 50 kg.
Na přívěs je namontovaná schrána pro u ožení hasicího přístroje.

Schrána s uzamykate nou k ikou

POZOR!

Před jízdou zkontro ujte, zda jsou schrány
uzavřené a zajištěné!

Schrána pro u ožení hasícího přístroje

5.5 NÁHRADN KOLO
Držáky pro náhradní ko a jsou umístěny po stranách přívěsu, pod
nosníkem rámu přívěsu, za zadními nápravami. 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.

UPOZORNĚN ! Minimá ně 1x měsíčně, nebo po každém
de ším odstavení, zkontro ujte dotažení
šroubů držáku rezervy a v případě uvo nění
dotáhněte na předepsaný moment 48Nm!!!
Doporučujeme vizuá ně kontro ovat dotažení
šroubů před každou jízdou.
POZOR!

Držák náhradního ko a

Při manipu aci s náhradním ko em musí
být souprava zajištěna proti pohybu.

Naviják náhradního ko a
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5.6 VÝMĚNA KOLA
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.

OR ENTAČN TABULKA UTÁHNUT MAT C KOL BĚŽNÝM
KL ČEM S NÁSTAVCEM:
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

Utáhnutí matic ko momentovým k íčem;
utáhnutí matic ko běžným k íčem s nástavcem
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Poznámky k pneumatikám a diskům:
= Jízda s poškozenou pneumatikou je nebezpečná.
Poškozená pneumatika (trh iny, bou e) může za jízdy
prasknout a proto ihned vyměňte ce é ko o.
= Na ce ém přívěsu musí být použity jen pneumatiky stejné
konstrukce určené pro daný typ vozid a (diagoná ní, radiá ní,
stee , a stee ) montované na předepsané ráfky. Na téže
nápravě musí být použity pouze shodné pneumatiky (stejná
konstrukce, druh dezénu, značka, stejný rozměr).

= Je možná záměna pneumatik pod e aktuá ního opotřebení
dezénu, ovšem pouze na stejné straně bez změny rotace.
Záměna se provádí při rozdí u h oubky dezénu větším
jak 5 mm. Při provozu soustavně s edujte opotřebení
dezénu, zda probíhá u všech ko rovnoměrně.

5.7 HUŠTĚN PNEUMAT K
Pneumatiky v ch adném stavu (před jízdou) mají mít
v si ničním provozu předepsaný t ak 800 nebo 900 kPa pod e
provedení.
= Při huštění pneumatik je třeba dbát pokynů výrobce
pneumatik.
= Podhuštěné pneumatiky se více ohřívají a může dojít k jejich
poškození nebo předčasnému opotřebení.
= Při pří iš vysokém t aku je větší opotřebení pneu ve střední
partii běhounu.
Nízký t ak v pneumatikách má v iv na:

UPOZORNĚN ! Nesprávné nahuštění zmenšuje kontaktní
p ochu pneumatiky s vozovkou.
Větší nebezpečí představují pneumatiky
podhuštěné, neznamená to však rozhodně,
že je správné pneumatiky "pro jistotu"
přehustit.
UPOZORNĚN ! Výrobci pneu doporučují provádět kontro u
t aku v pneumatikách zhruba jednou
za čtrnáct dní.

Jízdní v astnosti
= vozid o je hůře ov adate né, nereaguje dokona e na pohyby
vo antu při změně směru, p ave.
Bezpečnost
= brzdná dráha na podhuštěné pneumatice je de ší.
Prod užuje se cca o 4 m.
= pokud je vozid o z výše uvedených důvodů hůře ov adate né,
roste riziko ko ize za jízdy.
Výkon
= snížení t aku o 10% představuje opotřebení o 15% vyšší.
= u podhuštěné pneumatiky roste va ivý odpor. Vozid o ztrácí
výkon, zvyšuje se spotřeba pa iva.

Zásadou je, provádět měření na studených pneumatikách ještě
před vyjetím vozid a. jízda k nejb ižší čerpací stanici, kde bývají
vybavená stanoviště pro kontro u huštění, znamená zahřátí
t akového média v pneumatikách. Nárůstem tep oty dochází ke
zvýšení t aku, a tak naměřená hodnota neodpovídá skutečnosti.
Rozdí naměřených hodnot u běžného p áště nák adního
automobi u se může pohybovat oko o 30 kPa.

Životnost
= jízdou na podhuštěné pneumatice dochází jednak
k nadměrnému opotřebení krajních partií běhounu,
a e výrazně k esá i její ce ková odo nost proti opotřebení,
snižuje se km výkon.
= podhuštěná pneumatika = přetížená. V důs edku přetížení
dochází k nadměrnému zahřívání, které může vést až
k úp né destrukci p áště.
Odo nost proti poškození
= pokud není v pneumatice odpovídající t ak, podstatně se
zvyšuje možnost poškození kostry (např. průrazem), a to i při
přejíždění jindy běžně zv ádnute ných překážek.
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6. NAKLÁDKA A UPEVNĚN NÁKLADU
6.1 PODLAHA
Pod aha je z vodovzdorné přek ižky t oušťky 27 mm. V okrajovém proﬁ u jsou zapuštěná oka pro upoutání nák adu. Řidič
i v astník vozid a musí dbát na to, aby by a při pojíždění přek ádacího zařízení (vysokozdvižný / nízkozdvižný vozík...) po ožné
p oše dodržena rych ost jízdy krokem (je třeba zamezit prudkým
řídícím pohybům).

Přípustné zatížení pod ahy je 5 460 kg na nápravu vysokozdvižného vozíku (pod e D N EN 283).
Při přepravě těžkých strojů nebo předmětů s patkami je nutné
tento přepravovaný nák ad pod ožit tak, aby se t ak rovnoměrně
roz oži na větší p ochu.

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 tomto pořadí:
1. P achta
2. Příčné stropní výztuhy
3. Stropní podé níky
Dvoukřídlá vrata
4. Boční dřevěné desky
Střecha
5. S oupky a nástavky
Vodící proﬁl

Boční výztužná lať
Středový sloupek
Spodní výztužná lať
Plato
Přední čelo
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Konstrukce umožňuje vybrat s oupek s nástavkem ➊ /kromě předních a zadních/ k odstranění boku karoserie pro boční
nak ádání bez rozebrání nástavby nás edujícím postupem:

2

1

5

3

4

1. Demontovat boční výztuhy ➋ z obou stran s oupku.
2. Sk opit bočnice po obou stranách s oupku, s oupek odjistit
a vyháknout ➌ a ➍.
3. S oupek s nástavkem sk opit do boku přívěsu ➎.

POZOR!

Při manipu aci s dí y karoserie musí být
souprava (vozid o) zajištěna proti pohybu.
Při sk ápění s oupků karoserie je nenechejte
„spadnout“ svojí vahou, a e pouštějte je
opatrně a poma u. Při rych ém puštění s oupků
může dojít k poškození horního posuvu
s oupku. Je třeba se s oupky „dojíždět“ opatrně,
aby nedoš o k prudkému nárazu.

POZOR!

Nikdy nesmí být při rozebírání boku karoserie
odstraněny oba s oupky, je možné vybrat
pouze jeden ze dvou s oupků - docháze o by
k ve kému průhybu stropní konstrukce
karoserie.

POZOR!

U varianty karoserie s vraty nebo vrátky je
nutné při p ném otevření vyv éct ce ní anko
z pos edního sk opného třmenu na boku
karoserie a sk opit jej pod p achtu. Jinak při
p ném otevření vrat nebo vrátek může
dojít k jejich poškození.
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6.3 UPEVŇOVAC POPRUHY
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.

POZOR!

Postup pro insta aci středních popruhů:
1. Popruh obtočíme ko em středních s oupků stojících naproti
sobě těsně nad kapsou s oupku ➏.
2. Popruh protáhneme samosvornou přezkou ➒ a napneme.
3. Tento postup opakujeme u da ších středních s oupků.

U provedení karoserie Curtainsider, jsou
střední popruhy poutány do kříže, stejně jako
zadní a zaháknuty do oček v horní a do ní části
středního s oupku!!!

Použití popruhů:

Postup pro insta aci zadních popruhů:
1. Háček popruhu zachytíme do horního otvoru na s oupku ➐.
2. Druhý háček zachytíme do do ního otvoru proti eh ého
s oupku ➐.
3. Pomocí ráčny ➒ napneme popruh.
4. Tento postup opakujeme zrcad ově s druhým kurtem tak,
aby se uprostřed kříži y.
5. Oba kurty dotáhneme napevno.

➏
➐
➑
➒

Umístění a zachycení středních popruhů
Umístění a zachycení zadních popruhů
Rozpěrná išta
Popruh s ráčnou (šipkou vyznačena pojistka)

Při demontáži popruhů uvo níme pojistku ráčny a otevřeme ji do
maximá ní po ohy, tím ráčnu odjistíme a popruh je možné
vytáhnout.

6
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8
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9

6.4 VÁZAC BODY
POZOR!

Při jízdě s přívěsem je NUTNÉ používat
upevňovací popruhy, jinak může dojít
k vážnému poškození konstrukce karoserie.

max. 40°

Kurtování na bocích přívěsu - povinné při použití druhé pod ahy
(viz kapito a 6.6 Přeprava nák adů d e normy EN 12642-XL)
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6.5 ZVEDÁN PLACHTOVÉ KONSTRUKCE
Dodává se a ternativně, d e přání
zákazníka. Je montováno pouze do
přívěsu s pevnou střechou nebo se
shrnovací střechou s nedě eným
proﬁ em. Používá se pro epší
manipu aci nák adu (s ve kou výškou)
uvnitř přívěsu. Pomocí mechanizmu,
umístěného v předních a zadních s oupcích přívěsu, ze horní
konstrukci zvednout – výška zdvihu se iší pod e použitého
provedení.

POZOR!

Jízda se zvednutou konstrukcí je
ZAKÁZÁNA!
Při manipu aci s dí y karoserie musí být
souprava (vozid o) zajištěna proti pohybu.

Postup nak ádání se zvednutou p achtovou konstrukcí:

POZOR!

Při zvedání a spouštění střechy je k ika
zatížena vahou střechy a hrozí zvýšené riziko
úrazu při jejím samovo ném protočení. Dbejte
proto při používání k iky zvýšené opatrnosti!

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.

6.6 PŘEPRAVA NÁKLADŮ DLE NORMY EN 12642-XL
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
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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.
UPOZORNĚN ! U ožení a zajištění nák adu musí odpovídat
p atným předpisům. Doporučujeme použít
křižné kurty v prostoru nástavby mezi zadními
s oupky co nejb íže zadním vratům.

6.7 NASTAVEN VÝŠKY LOŽNÉ PLOCHY
Dodává se jako zv áštní dop něk. Systém vzduchového pérování
přívěsu umožňuje nastavit výšku ožné p ochy pod e potřeby (při
nak ádání a vyk ádání) ov ádacím venti em, který je umístěný na
boku přívěsu. Nejvyšší a nejnižší po oha ožné p ochy je
automaticky omezená. Venti má 5 po oh a ov ádá se ručně,
pomocí páky ov adače.

V

V

UPOZORNĚN ! U verze HALDEX venti u COLAS je nutno
nejdříve venti st ačit čímž jej dostaneme do
po ohy STOP pro zvedání (V) i STOP pro
spouštění ( ), poté můžeme zvedat nebo
spouštět ožnou p ochu natáčením venti u do
po ohy V nebo . Zpět na jízdní výšku se
dostaneme vytažením venti u z po ohy STOP
do po ohy .
Postup při spuštění / zdvihání ožné p ochy:
1. Venti přepnout do po ohy / V tak d ouho, dokud se ožná
p ocha nespustí / nezdvihne do potřebné výšky.
2. Když má ožná p ocha potřebnou výšku, přepnout venti do
po ohy - STOP / V - STOP.
3. Po na ožení popř. vy ožení nák adu přepnout venti do
výchozí po ohy , přičemž se jízdní výška přívěsu nastaví
automaticky.

Je- i výška ožné p ochy nastavena výš než jízdní výška, je nutné
před opětovným uvedením přívěsu do provozu ponechat jej 3 ÷ 4
minuty stát, než se ožná p ocha vrátí do jízdní výšky. V krajním
případě je možné venti (viz obr.) přepnout do po ohy (spouštění ožné p ochy), a až bude výška ožné p ochy nižší než jízdní
výška, přepneme venti do po ohy
(jízdní výška) a můžeme se
s přívěsem rozjet.

UPOZORNĚN ! V důs edku změny zatížení vozid a (např. při
vyk ádání) dochází k odfukování vzduchu ze
vzduchových vaků pérování, což se projeví
„pískáním“ unikajícího vzduchu. V tomto
případě se nejedná o závadu, a e o správnou
funkci zařízení pro udržování stá é výšky ožné
p ochy přívěsu.

VOL TELNÉ! D e přání zákazníka je možno přívěs vybavit
systémem ECAS (e ektronicky řízené
vzduchové pérování). Použitím e ektronické
regu ace se nabízí ce á řada dop ňkových
funkcí systému vzduchového pérování.

SYSTÉM WABCO ECAS – h avní přednosti:
= komfortnější obs uha systému.
= úspora pohonných hmot díky minima izaci spotřeby
vzduchu během jízdy vozid a.
= zajištění konstantní jízdní výšky a každé jiné nastavené
výšky – např. u rampy.

= systém ECAS je možno ov ádat i z kabiny řidiče (zapojeno
ve vid ici 15pó ové nebo v 7pó ové 24 S - ž utá).
Veškeré ostatní informace o systému WABCO ECAS získáte
z návodu k obs uze přidávaného k tomuto návodu.
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6.8 ZDV HÁN NÁPRAVY
VOL TELNÉ!
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Dodává se jako zv áštní dop něk. Ve výchozí
po oze je t ačítko ov ádacího venti u vytáhnuté
a první náprava je spuštěná. Zat ačením
t ačítka se náprava zdvihne a tím se vyřadí
z činnosti. Náprava se spustí ručně
povytažením t ačítka, nebo automaticky při
zatěžování přívěsu. Jako zv áštní dop něk ke
zvedání a spouštění této nápravy ve
vzduchové insta aci ze toto ov ádat
i e ektrickým impu sem z místa řidiče.

UPOZORNĚN ! Při přepravě nák adu nesmí být překročena
maximá ní přípustná hmotnost vozid a
a maximá ní přípustná hmotnost na nápravu
vozid a. Nák ad musí být na vozid e umístěn
a upevněn tak, aby by a zajištěna stabi ita
a ov adate nost vozid a a aby neohrožova
bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích, neznečišťova nebo
nepoškozova pozemní komunikaci,
nezpůsobova nadměrný h uk, neznečišťova
ovzduší a nezakrýva stanovené osvět ení,
odrazky a registrační značku, rozpoznávací
značku státu a vyznačení nejvyšší povo ené
rych osti; to p atí i pro zařízení s oužící
k upevnění a ochraně nák adu, jako jsou
napřík ad p achta, řetězy nebo ana. Předměty,
které ze snadno přeh édnout, jako jsou
napřík ad jednot ivé tyče nebo roury, nesmí po
straně vyčnívat. Nák ad na vozid e
(i v soupravě) musí být rovnoměrně roz ožen
a řádně zajištěn vhodným technickým
zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění
nák adu použita poutací a upínací souprava,
musí být v řádném technickém stavu a vázací
sí a uvedená na štítku musí odpovídat
hmotnosti přepravovaného nák adu.

7. KAROSER E TYPU „CURTA NS DER“
Jedná se o karoserii se shrnovací střechou
a shrnovacími bočními p achtami.

Odstranění střešní konstrukce karoserie:
Karoserie má shrnovací střechu, kterou ze pomocí shrnovacího
mechanizmu shrnout do přední části střešní konstrukce, čímž se
uvo ní střešní prostor pro nak ádání zboží přes střechu.

Odstranění boční konstrukce karoserie:
Pro boční nak ádání je nutné nejdříve shrnout bok p achty, poté
musíme odstranit s oupky boku karoserie nás edujícím postupem:
1. Demontovat boční dřevěné a h iníkové desky z obou dvou
stran s oupku.
2. S oupek sk opit do boku přívěsu (p atí pro s oupky HESTAL)
a posunout ke kraji karoserie.

7.1 POSTUP PŘ SHRNOVÁN STŘECHY - PROVEDEN CURTA NS DER:
Postup při shrnování střechy:
1. Vyv éct ce ní anko ze zadní části p achty, z obou boků
a z předního če a p achty. P achtu uvo nit z oček.
2. Rozepnout všechna svis á šněrování p achty a p achtu
uvo nit z oček.
3. Zadní část p achty přehodit na střechu nástavby.
4. Pomocí tyče odjistit zajišťovací čepy zvedání zadní příčky
v evo i vpravo - otočení o cca135° ➊.
5. Zadní příčku odk opit směrem nahoru ➋.
6. Tahem za anko odjistit pojezdové vozíky ➌.
7. Zachytit hák tyče do oka na příčce a posunout střechu vzad,
až dojde k zapadnutí pojistných čepů do zajištění ➏.
8. Otočit čepy zajištění zvedání zadního portá u do po ohy
zajištěno.

1

2

VOL TELNÉ! Shrnovací mechanizmus se dodává jako
zv áštní dop něk přívěsu. D e přání zákazníka
může být montován shrnovací mechanizmus
střechy VERSUS.

9. Tahem za oko umístěné na portá u tento zatáhnout. K zajištění
dochází automaticky - výrazné cvaknutí pojistných čepů.
10. Odk opit směrem nahoru.
11. Pomocí tyče odjistit pojistky pojezdových vozíků v evo
i vpravo, po popojetí střechy opět zajistit ➊.
12. Tyčí zachytit popruhy na vnější straně pojezdových vozíků
a tahem i s p achtou shrnout střechu.

3
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Postup při rozhrnování střechy:
1. Pomocí tyče s hákem zvednout zadní portá ➋.
2. Tahem za anko ➌ odjistit pojezdové vozíky ➍.
3. Zachytit hák tyče za příčku střechy a tahem shrnovat
střechu ➎, případně je možné střechu shrnovat z vnější strany
návěsu pomocí oka umístěného na vnější straně návěsu.
4. Při shrnování střechy zpět musí zaskočit zajišťovací čepy ➏.
5. Pojistky pojezdu střechy se samočinně zajistí při dojezdu do
zajišťovacích otvorů.

Lanko odjištění ➌ se nesmí používat
k odtažení střechy. S ouží pouze k odjištění
čepů a popojetí vozíků ze zajištění!
Při manipu aci s dí y karoserie musí být
souprava (vozid o) zajištěna proti pohybu.

POZOR!

4

5

7.2 POSTUP PŘ SHRNOVÁN BOČN PLACHTY (CURTA NS DER):
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.

8
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7

9

10

6

Odjištění p achty na če e vozu:

Rozhrnutí provedeme opačným postupem:

Vozid o může být na předním s oupku vybaveno shodným
u ožením p achty, jako na zadním (napínací mechanizmus s tyčí),
nebo zajišťovacím proﬁ em s mad em. U napínacího mechanizmu
s napínací tyčí postupujeme shodně jako na zadním s oupku.
U zajišťovacího proﬁ u postupujeme nás edovně:
1. V prvních bodech shodně jako při „Odjištění p achty na
zadním s oupku“.
2. Tahem odjistíme přední konec p achty z proﬁ u, za pomocí
mad a shrneme p achtu vzad.

1.
2.
3.
4.

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 přívěsu uzamknout protáhnutím ce ního
anka očky (viz obr. v evo) v napínacích ráčnách p achty,
které jsou zaháknuty za okrajový podé ník.

F - max. 30 kg
POZOR!

Dopínání p achty napínací ráčnou si ou větší
než 30 kg vede ke zničení ráčny. V takovém
případě toto není předmětem záruky!
Ke konečnému dopnutí p achty s ouží boční
napínače p achty k okrajovému podé níku.

7.3 NORMA EN 12642
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“.

2018

Označení normy EN 12642-XL na vozid e

7.4 DVOUSTAVOVÁ KAROSER E
VOL TELNÉ! Dvoustavová střecha se dodává a ternativně, d e přání zákazníka.
Je montována pouze do nástavby s pevnou střechou nebo se
shrnovací střechou s nedě eným proﬁ em.
Jízda na pozemních komunikacích se ZAJ ŠTĚNOU střechou
zvednutou do druhého stavu je povo ena pouze pokud
vozid o nepřekračuje rozměry egis ativně p atné v dané zemi.

31

Nástavby jsou vyráběny v provedení va níkové a skříňové.
Nak ádání nástaveb se provádí najížděním přívěsu pod stojící
nástavbu.

POZOR!

Před na ožením výměnné nástavby na přívěs
zkontro ujte zda odpovídá normě pro tento vůz.
Manipu ace smí být prováděna pouze pomocí
vzduchového pérování tahače a nástavby
nebo přívěsu určeného typu.

Karoserie nástavby s ouží jako nosná konstrukce pro p achtu.
V žádném případě nes ouží k uchycení pásu nebo jako opora
při přepravě těžších břemen. Před na ožením nástavby na
přívěs zkontro ujte zda nak ádaná nástavba odpovídá normě
pro tento vůz.

1. Zkontro ujte funkčnost kotevních prvků a nastavte je do
po ohy pro najíždění.
2. Přívěs ustavte zadní částí do rovnoběžné polohy před čelo
nástavby.
3. Pomocí ventilu pro zvedání/spouštění ložné plochy
upravte výšku ložné plochy tak, aby střed výšky vodících
kotoučů na rámu přívěsu byly ve stejné výšce se spodní
hranou vnitřních vodících podélníků konstrukce nástavby.
Mezi rámem přívěsu a konstrukcí nástavby by nemělo
během couvání dojít ke styku.
4. Pomalým couváním přívěsu rovnoběžně s vnitřním hranou
vodících podélníků tak, aby se vodící kotouče dostaly mezi
vnitřní podélníky konstrukce nástavby nacouvejte
s přívěsem až na přední doraz. V této poloze přívěsu
a nástavby se kryjí zajišťovací šrouby pro nástavbu.
5. Nastavte kotevní prvky do polohy pro nasazení.
6. Pomalým zvedáním přívěsu (pomocí ventilu pro
zvedání/spouštění ložné plochy) zvedejte nástavbu
a kontrolujte, aby všechny kotevní prvky správně zapadly
do určeného otvoru v nástavbě. Jestliže zapadly, zvedněte
nástavbu tak, aby se mechanické podpěry nástavby
nedotýkaly země. Nástavbu zajistěte pomocí čtyř kotvících
prvků umístěných v rozích přívěsu.
7. Za ožte a zajistěte podpěrné nohy nástavby (viz obr.) tak, že
nejdříve odjistíme zajišťovací páku, nohu vyhákneme ze
závěsu, povytáhneme až na doraz ven, sk opíme
a zasuneme pod okraj nástavby, tak aby nevyčníva a. Pak
opět zajistíme zajišťovací pákou a pojistkou, poté nohou
ještě zahýbáme, aby zajišťovací pojistka zaskoči a.
8. Po ohovací venti nastavte na jízdní po ohu a zkontro ujte
uchycení nástavby.
9. Nástavba je naložena.
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Úhlopříčná
vzpěra
se zajištěním

Zajišťovací páka

Pojistka

POZOR!

Kotevní prvky s ouží k upevnění a zajištění přepravovaného
kontejneru.
MAN PULACE S N M SE ROZDĚLUJE DO TŘ
ZÁKLADN CH POLOH:
Po oha pro najíždění ➊ - kotevní páka je v po oze v evo, šroub
zapad ý a matice povo ena.
Po oha pro nasazení ➋ - z po ohy pro najíždění nadzvedneme
zespod matici se šroubem, držíme a přesuneme kotevní páku do
po ohy vpravo. Matici dotáhneme. Kotevní šroub by mě být
vysunut nad dosedací p ochu rámu.
Po oha pro zajištění ➌ - z po ohy pro nasazení povo íme
matici, tak abychom moh i matici se šroubem nadzvednout a
otočit v protisměru hodinových ručiček o 90°. Matici pevně dotáhneme pomocí k íče na utahování kotevního šroubu (viz obr. ➌).

Při přepravě vozu bez kontejnerů používat
po ohy kdy je kotevní matice pevně utažená,
tedy po ohy pro nasazení ➋ nebo pro
zajištění ➌. Při přepravě musí být každá
po oha zajištěna pojistkou ➋.

1

2

KOTEVNÍ MATICE

3

KOTEVNÍ PÁKA

POJISTKA
KOTEVNÍ ŠROUB

KLÍČ NA UTAHOVÁNÍ

4

1. Vyberte místo pro s ožení nástavby s dostatkem rovného
a pevného prostoru pro pozdější na ožení, kdy bude
nutné pod nástavbu nacouvat.
2. Přívěs postavte na místo, kam chcete s ožit nástavbu.
Dbejte na to, aby by o možné přívěsem rovnoběžně
zpod nástavby odjet.
3. Pomocí venti u pro zvedání/spouštění ožné p ochy
zvedněte přívěsem nástavbu tak, aby by o možné
vysunout a zajistit podpěrné nohy nástavby do ko mé
po ohy vůči zemi. Postup se provádí tak, že nejdříve
odjistíme pojistku a zajišťovací páku. Vytáhneme nohu
zpod okraje nástavby, sk opíme směrem k zemi
a zajistíme úh opříčnou vzpěrou. Poté opět zajistíme
zajišťovací pákou a nohou ještě zahýbáme, aby
zajišťovací páka zaskoči a.
4. Nástavbu odjistěte pomocí čtyř kotvících prvků
umístěných v rozích přívěsu do po ohy pro najíždění ➊.
5. Po ohovacím venti em spustíte přívěs tak, aby
nástavba dosed a na podpěrné nohy a střed výšky
vodících kotoučů na rámu přívěsu by y ve stejné výšce
se spodní hranou vnitřních podé níků konstrukce
nástavby. Mezi rámem přívěsu a konstrukcí nástavby
by nemě o během poodjetí dojít ke styku ➍.
6. Po poma ém poodjetí přívěsu, rovnoběžně s vnitřním
hranou vodících podé níků přívěsu, zpod nástavby
přepněte po ohovací venti do jízdní po ohy.
7. Kotevní prvky ustavte do po ohy pro přepravu
(➋ nebo ➌).
8. Nástavba je s ožena.
1.
2.
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9. ÚDRŽBA A SERV S
9.1 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).

2

1

11

3

4

10

5

6

9

7

8

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

9.3 ÚDRŽBA V ZÁBĚHU
V době záběhu nového přívěsu 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.

9.4 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

Šroubové spoje ostatní – kontro a dotažení

Jmenovitý průměr

Pevnostní třída DIN šroubů

Šrouby
ČSN 02 1103.55

8.8

10.9

M 12

84 Nm

123 Nm

75 Nm

M 14

133 Nm

196 Nm

118 Nm

M 16

209 Nm

307 Nm

165 Nm

M 20

406 Nm

596 Nm

314 Nm

Připevnění nástavby k rámu vozid a je provedeno pevným šroubovým spojem. Spoj (viz obr.) pravide ně
kontro ovat, dotažení provádět předepsaným momentem (d e tabu ky) každý měsíc, nebo po každých
ujetých 10 000 km.
9.5 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.
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.

ČASOVÁ KONTROLA
= se provádí denně a ročně - nezávis e na počtu ujetých
ki ometrů.
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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9.6 SOUHRNNÝ SERV SN PLÁN

Ostatní části

Zajišť.

Spojení a točnice

B rzdy

Podv. agregát

Nápravy SAF / BPW
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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

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

Točnice – mazání dotáhnutí šroubového spojení

X

4.2

Čepy tažné oje, šrouby pružení oje – mazání

X

4.3

Oko oje – kontrola stavu a opotřebení

X

4.4

Čepy oje – kontrola stavu a vůle

4.5

Tažná oj – kontrola

4.6

Spojení přívesu s tažným vozidlem – kontrola

X

4.7

Propojení kabelů a hadic (tahač / přívěs)

X

5.1

Mechanismus zajištovací – mazání

X

5.2

Mechanismus zajištovací – kontrola

X

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

Podle SAF / BPW
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

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 přívěsu do provozu, dá e po prvních
5 000 km a poté každý měsíc. Nastavit na předepsaný t ak 800
nebo 900 kPa pod e provedení.
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 přívěsem
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 ovat denně, důk adnou kontro u provést po prvních 5 000
ki ometrech, dá e po 75 000 km nebo 6 měsících provozu.
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.
Dotáhnutí diskových matic – kontro a
POZOR!

Bezpodmínečně před uvedením přívěsu 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.

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!

Automatická brzdová páka – kontro a a mazání
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.
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 přívěsu 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!

Kotevní prvky mazat o ejem minimá ně jednou za rok.

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

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 přívěsu. 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.

9.7 PRAKT CKÉ RADY
Všeobecně pro jízdu s přívěsem 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.

9.8 HOSPODÁRNÁ J ZDA
= Nejhospodárnější provoz a minimá ní přepravní nák ady
zboží je možno dosáhnout při p ném využívání nosnosti
přívěsu.
= Při jízdě s přívěsem 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 přívěsu
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!

9.9 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 přívěsu musí být vždy účinnější než brzdy tažného
vozid a, aby při brzdění by a souprava stabi ní. V opačném
případě při brzdění přívěs „t ačí“ tažné vozid o a může dojít
k za omení soupravy. Proto při prvním připojení přívěsu 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
přívěsu v průběhu jízdy.
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9.10 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.

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

