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NEBEZPEČ !

Jízda s vypuštěnými vaky pérování
je zakázaná!!!
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Třínápravový automobi ový sk ápěcí přívěs TS324H je třístranný
sk ápěč určený pro přepravu rovnoměrně roz oženého sypkého
nebo a ternativního kusového nák adu na udržovaných a neudržovaných vozovkách do ce kové hmotnosti 24 000 kg. Tažné
vozid o musí být vybaveno hydrau ickou soustavou (hadice musí
být opatřena koncovkou SO G 1/2") pro sk ápění korby přívěsu
(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 přívěsu do provozu, doporučuje výrobce
důk adně zkontro ovat technický stav a nastavení brzdového
systému tažného automobi u a jeho s adění s brzdovou sousta-

vou 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 přívěsu bez předchozího
odsouh asení výrobcem.

Základní parametry přívěsu

TS324H – třístranný sklápěcí

Celková délka

8 030 mm*

Celková šířka

2 550 mm*

Celková výška

2 675 mm*

Délka ložné plochy

5 500 mm*

Šířka ložné plochy

2 420 mm*

Výška ložné plochy

Dle provedení*

Rozvor náprav

1 320 + 1 320 mm*

Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost

7 340 kg*

Užitečná hmotnost

16 660 kg*

Celková hmotnost

24 000 kg*

Povolené zatížení náprav 1 – 2 – 3
Náprava
Kola a pneu

8 000 – 8 000 – 8 000 kg
BPW, SAF
Disková - jednoduchá*

Pneumatiky

385/65 R 22.5“*

Diskové kolo

11,75 × 22,5“*

Huštení pneumatik

800 kPa

Ostatní údaje
Pérování
Přístroje brzd

vzduchové vaky
HALDEX, WABCO

Hydraulický zvedák

Penta*

Provozní tlak hydrauliky

16 MPa

Závěsné oko
Napětí elektrické instalace
Nejvyšší konstrukční rychlost

Zák adem konstrukce je svařený h avní rám s ožený z h avních
podé níků s proměnným průřezem a příčky sk ápění. K zadním
koncům podé níků je připevněno šrouby zařízení proti podjetí
zezadu. Tažná oj je tvaru „V“ a je součástí rámu. V přední části oje
je děrovaná deska připravená na montáž oka oje. Do ožisek
v příčkách sk ápění je ukotven k opný rám s pod ahou a karoserií.
Rám je svařen ze dvou h avních podé níků, okrajových příček,
příček pro ožisko hydrau ického zvedáku a da ších propojovacích
příček ke zpevnění rámu proměnných průřezů a různých proﬁ ů.

Ø 50 mm
24 V
100 km/hod.**

Korba je přimontována ke k opnému rámu. Vyrábí se v provedení
bočnice a če a oce ové nebo h iníkové.
Otevírání bočnic:
1. Samotížné, ko em horních pantů
2. Kombi, ko em horních nebo spodních pantů
3. S odsypnou, pneumaticky ov ádanou ištou
4. Otevírání hydrau ické
Provedení ožisek v rámu umožňuje sk ápění korby do tří stran.
Přívěs může být vybaven i zap achtováním korby.

Výbava se liší podle provedení.

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

Spojovací zařízení přívěsu je tvořeno pevnou ojí tvaru „V” s okem
Ø 50 mm.
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Brzdová soustava přípojného vozid a s konvenčním vzduchovým pérováním

Brzdová soustava přívěsu je vzduchot aká, s dvouhadicovým
propojením na tažné vozid o, kotoučovými nebo bubnovými
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 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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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 (a SPZ), uprostřed každého z nich je červená trojúhe níková
odrazka, jsou umístěna nad nárazníkem. 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 nad nárazníkem. 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.

1. Odjistit závěsné zařízení tažného vozid a.
2. Zadní částí tažného vozid a se najíždí přib ižně ve směru
podé né osy závěsného zařízení na tažnou oj přívěsu. Po
dorazu oka oje do závěsného zařízení a zajištění táh a je
souprava bezpečně zapojená.
3. Hadice brzdového systému přívěsu zapojit k vývodům na
tažném vozid e (viz obr. ➊). H avice ov ádacího okruhu je
ž utá ➋, p nicího okruhu červená ➊.
4. Zapojit zásuvky e ektrické insta . ➌ a ➍ /v provedení ADR
pouze jedna/.
5. Zapojit do zásuvky kabe EBS ➎.
6. Ruční k ikou zdvihnout mechanické podpěry do transportní
po ohy.
7. Spustit motor tažného vozid a a počkat až se nap ní
vzduchojemy přívěsu.
8. Zkontro ovat funkci e ektroinsta ace na tažném vozid e
i přívěsu a funkci EBS.
Odbrzdit parkovací brzdu až na doraz (viz kap. 4.5), zavěsit
zak ádací k íny.
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POZOR!

Hydrau ická soustava sk ápění přívěsu je
dvouhadicová, nebo jednohadicová,
koncovka SO G 1/2" ❻.
(Připojení viz kap. 6.1 HYDRAUL CKÁ
SOUSTAVA).
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Pokud je přívěs vybaven venti em COLAS,
DOPORUČUJEME:
Po odstavení přívěsu vypustit vzduch z vaků pérování.

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.

Vzduchová
parkovací brzda

Vytažený = zabrzděno !

Odbrzďovací ventil

C
STI
PLA

Spojovací zařízení přívěsu je tvořeno pevnou tažnou ojí. Oj je
přivařena k rámu a výšku oka oje je možné při spojování upravovat
pomocí mechanických podpěr přívěsu. Oko oje je přestavite né na
výšky 800 / 910 / 1 020 mm.

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).

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. zajištění sk ápěcích ožisek
11. uzávěrů korby
Před jízdou, je nutno se přesvědčit, zda již doš o k přestavení
ožné p ochy přívěsu do jízdní po ohy.

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:
Před uvedením přívěsu do provozu:
= Dotáhnout diskové matice.
= Dohustit pneumatiky na předepsaný t ak 800 kPa.
Po první jízdě s nák adem:
= Zkontro ovat dotáhnutí diskových matic.
Po prvních dvou týdnech provozu přívěsu zkontro ovat:
= Dotáhnutí čepů per náprav.
= Dotáhnutí třmenů per náprav.
= Dotáhnutí šroubů spojovacího zařízení.

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
Mechanické podpěry - ov ádání

Pomalý
převod

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.

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
Držák pro náhradní ko o je umístěný zespodu na tažné oji, před
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!

Naviják náhradního kola

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

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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5.7 HUŠTĚN PNEUMAT K
Pneumatiky v ch adném stavu (před jízdou) mají mít
v si ničním provozu předepsaný t ak 800 kPa.
= 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.

1.
2.
3.

= Nesk ápějte přívěs, stojí- i na příčném sk onu větším
než 3°; podé ném sk onu větším jak 5°. Povrch, na kterém je
prováděno sk ápění, musí být dostatečně únosný.
= Pro variantu přívěsu s natáčecí zadní nápravou je bezpečný
sk on v příčném i podé ném směru maximá ně 1°.
= Je zakázáno! Sk ápět korbu z cizího zdroje při odpojeném
přívěsu.
= Při sk ápění nesmí být tažné vozid o od podé né osy přívěsu
odk oněno o více než 10°.
= Při sk ápění je zakázán pohyb osob ko em pravé a evé
strany přívěsu, na korbě přívěsu a za přívěsem v prostoru
kam bude sk ápěn materiá .
= Jízda vozid a je dovo ena jen s korbou zajištěnou v zák adní
po oze, páku ov ádání ponechejte v po oze spouštění!
= Výběru a kontro e místa sk ápění věnujte ná ežitou
pozornost a předcházejte tím možnosti vzniku škod na
majetku nebo úrazu.
= Před sk ápěním korby (vysypávání substrátu) je obs uha
povinna se přesvědčit, zda se v oko í přívěsu nepohybují
osoby, které by moh y být ohroženy vysypávaným
materiá em, případně aby vysypávaný materiá nezpůsobi
jakéko iv majetkové škody!

= Pro sk ápění zajistěte dostatečný a bezpečný prostor pro
zvednutí korby i pro sk ápěný nák ad.
= V případě, že nák ad neopouští korbu při nák onu korby 22°,
(to je cca po ovina zdvihu), přerušte proces a zjistěte, proč
tomu tak je. Je přísně zakázáno používat k uvo nění
materiá u pocuknutí vozid em! Vždy důk adně vysypte ce ý
nák ad. Pokud je potřeba provést manuá ní uvo nění
materiá u (např. rozrušení přimrz ého povrchu, …) musí být
korba spuštěna v zák adní po oze a páka ov ádání v po oze
spouštět. Hydrau ické čerpad o MUS BÝT vypnuté!
= Před započetím práce se sk ápěcí karoserií se přesvědčte,
zda neohrozíte zdraví, život či majetek svůj nebo da ších
osob!
= Kontro ujte funkci omezovače zdvihu pro odpojování
hydrau ického rozvodu po dosažení požadovaného sk onu
korby. Nesprávné seřízení může způsobit poškození
přívěsu. Je přísně zakázáno zasahovat do nastavení
hydrau ického obvodu! Případnou poruchu nechejte
neprod eně opravit v servisním středisku!
= Při nak ádce z násypky doporučujeme vždy před započetím
nak ádky nápravu(-vy) spustit.

6.1 HYDRAUL CKÁ SOUSTAVA
= Hydrau ická soustava přívěsu je dvouhadicová, tj. s větví
p nící (t akovou) pro zvedání korby a odpadní (odvádějící o ej
zpět do nádrže tažného vozid a při dosažení nastaveného
úh u sk ápění 45°) nebo jednohadicová. S hydrau ickou
sestavou tažného vozid a je propojení provedeno pomocí
rych ospojek:
červená - sk ápění (p nicí větev)
modrá - odpadní (pouze u dvouhadicové hydrau iky)
Na přání zákazníka je možné dop nit hydrau iku o tyto větve:
ze ená - otevírání bočnic
ž utá
- zavírání bočnic

= Maximá ní úhe sk opení 45°, při tomto úh u omezovač
zdvihu přepouští p ný průtok o eje zpět z t akové větve do
odpadní. Obsah o eje do hydrau ického vá ce při p ném
zdvihu je d e použitého typu vá ce cca 16 – 24 (dm3).
Minimá ní obsah o ejové nádrže tažného vozid a musí být d e
použitého typu 25 - 35 o eje (doporučujeme 28 - 40 ).
Maximá ní t ak hydrau iky pro vá ce PENTA je 16 MPa.

Hydrau ická rych ospojka SO G1/2"

POZOR!

V případě použití jednohadicové soustavy
musí být nastaven přepouštěcí venti na
tažném vozid e na t ak max. 16 MPa,
jinak může dojít k poškození hydrau ického
systému přívěsu

POZOR!

JE ZAKÁZÁNO jakýmko iv způsobem
zasahovat do nastavení hydrau ické
soustavy!!! Kontro u, seřízení, nastavení,
opravy smí provádět pouze vyško ený servisní
pracovník s patřičným oprávněním!!!
V případě poškození hadic, nebo části
systému (např. vidite ný únik náp ně ze spoje)
neprod eně navštivte servisní středisko
a závadu nechejte odstranit!!!

POZOR!

Pokud u vozid a vybaveného vypouštěním
vaků pérování nedojde při pozvednutí korby
(při sk ápění) k vypuštění vaků pérování,
ze pokračovat ve sk ápění pouze se zvýšenou
opatrností! V žádném případě nevstupujte
pod korbu a nepokoušejte se závadu opravit!!!
Je zakázáno zasahovat do systému, opravu
přenechejte odborné dí ně!

POZOR!

Karoserie s nástavky vyžaduje vždy
při každém sk opení a dosednutí korby
do podvozku kontro u uzavření a zajištění
zadního če a.
Zavírání če a provádí řidič manuá ně!
Při zavírání dbejte zvýšené opatrnosti.

ZÁKLADN POLOHA SKLÁPĚC KORBY
= Oba zajišťovací čepy zůstávají zasunuty v ožiskách po
předchozím sk ápění.
= Spodní uzávěry bočnic musí bočnice uzamknout, zajistit proti
samovo nému odk opení.
= Horní uzávěry bočnic musí být uzavřeny a zajištěny
proti samovo nému odjištění.
PŘ PRAVA KORBY PŘED SKLÁPĚN M HYDRAUL KOU
A Dozadu
= zasuňte oba zajišťovací čepy do korby zadních ožisek.
B Na pravou / evou stranu
= zasuňte oba zajišťovací čepy korby na pravou/ evou stranu.
Čepy jsou různé dimenze a proto jejich umístění ne ze
zaměnit.
= zkontro ujte stav zajištění horních čepů bočnic.
= uvo něte spodní závěsy bočnic pákami spodních uzávěrů na
sk ápěné straně přívěsu.

SKLÁPĚN KORBY HYDRAUL KOU
= Připravte korbu ke sk ápění.
= Zkontro ujte zapojení hydrau ických přípojek.
= Zapněte v tažném automobi u ov ádání korby a přís ušnou
pákou sk opte korbu. Při sk ápění dejte zvýšený pozor na
bezpečnost práce.
= Vypněte v tažném automobi u ov ádání korby přívěsu.
= Zajistěte korbu v zák adní po oze.

RUČN OTEV RÁN BOČN C
= Zkontro ujte stav uzamčení spodních závěsů bočnic.
= Otevřete horní uzávěry po obou stranách bočnic a sk opte
bočnici do ů. Tento úkon musí provádět dva pracovníci,
vzh edem k hmotnosti bočnice!!!
Bočnice se uzavřou opačným postupem.
HYDRAUL CKÉ OTV RÁN BOČN C
= Zkontro ujte zapojení hydrau ických přípojek.
= Zapněte v tažném automobi u ov ádání korby a přís ušným
ov ádacím venti em začněte otevírat bočnici. Venti přepněte
do po ohy otevírání bočnice, kdy hydrau ika nejdříve odjistí
horní uzávěry a poté začne sk ápět bočnici.
= Zavírání bočnice se provádí přepnutím ov . venti u do po ohy
pro uzavření bočnice.
= Nejdříve se přivře bočnice a poté, po překročení určitého
t aku v okruhu, se zajistí horní závěsy. Při otevírání dávejte
zvýšený pozor na bezpečnost práce.
= Vypněte v tažném automobi u ov ádání korby.
= Zkontro ujte správné a bezpečné uzavření bočnice.
= Přívěs může být vybaven senzorem kontro ujícím správné
zajištění bočnice. Ten je napojen na ze enou kontro ku ved e
ov ádacího venti u v kabině vozid a.

POZOR!

Nikdy nadávejte oba čepy naráz na přední
ožiska! Hrozí vážná nehoda!

UPOZORNĚN ! Při provozu na pozemních komunikacích musí
být karoserie zajištěna dvěma čepy,
jejich rozmístění - viz pří oha návodu
Sk ápěcí ožiska!
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Utahovací momenty

SAF*

BPW*

Matice třmenů per M22

600 Nm

600 Nm

Matice třmenů per M24

700 Nm

605-715 Nm

Matice čepů tyče řízení

400 Nm +120°

700-825 Nm

Matice tlumičů pérování

400 Nm

400-450 Nm

Diskové matice kol

600 Nm

600 Nm

Ostatní části

Zajišť.

Spojení a točnice

B rzdy

Podv. agregát

Nápravy SAF / BPW

1.1

Výměna náplně kola – mazání

Podle SAF / BPW

1.2

Náboj kola a seřízení a vůle ložisek – kontrola

Podle SAF / BPW

1.3

Čepy brzdových čelistí – mazání

Podle SAF / BPW

1.4

Dotáhnutí diskových matic – kontrola

Podle SAF / BPW

1.5

Seřízení geometrie

Podle SAF / BPW

1.6

Tlak v pneumatikách – kontrola

1.7

Stav a rovnoměrnost opotřebení pneumatik – kontrola

Podle SAF / BPW

1.8

Všechny díly na opotřebení a kompletnost – kontrola

Podle SAF / BPW

2.1

Utáhnutí čepů per – kontrola

X

X

X

2.2

Utáhnutí třmenů per – kontrola

X

X

X

2.3

Stav těsnosti a upevnění vzduchových ventilů – kontrola

X

X

X

2.4

Tažné tyče – kontrola stavu a vůle

X

X

2.5

Čepy nosného pera – mazání

2.6

Nosná pera – revize

2.7

Poškození a opotřebení všech dílů – kontrola

3.1

Vnitřní a vnější uložení brzdových klíčů – kontrola

Podle SAF / BPW

3.2

Automatická brzdová páka – kontrola a mazání

Podle SAF / BPW

3.3

Brzdové páky – kontrola a seřízení kroku

Podle SAF / BPW

3.4

Tloušťka brzdového obložení – kontrola

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

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
900 kPa.
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. 7.4). H ava čepu musí být v drážce, která zajišťuje čep
proti pootočení. Životnost gumového pouzdra je závis á na
pevném dotáhnutí spoje. Vnitřní oce ové pouzdro musí být pevně
sevřené.
Připevnění t umičů – kontro a
Matici t umičů pérování utáhněte pod e tabu ky utahovacích
momentů (viz kap. 7.4) každých 75 000 km (nebo 6 měsících),
poprvé po dvou týdnech provozu nebo po 5 000 km.
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 přívěsu do
provozu, po první jízdě s nák adem a po 50 km
utáhnout matice ko a předepsaným
utahovacím momentem (viz kap. 7.4).
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.

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!

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 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!

Veškeré opravy a seřizování náprav SAF, BPW
se provádí d e pokynů výrobce.
Poruchy nechejte posoudit a opravit v odborné
dí ně.

7.7 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.

7.8 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!

7.9 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.

7.11 Adresář autorizovaných servisních středisek přípojných vozide PANAV a.s.
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PANAV, a.s.
Nádražní 212
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783 45
Czech republic
Europe

Tel.:
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+420 585 808 111
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