NÁVOD
K PROVOZU A ÚDRŽBĚ

VÝMĚNNÁ NÁSTAVBA

VNV / VNB

PANAV, a.s.
středisko TT PARTS

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 vozid o se může
samovo ně rozjet!
Zajistěte z tohoto důvodu odstavené vozid o
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,
vozid o 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 nástavby od vozid a se
ujistěte, že je nástavba řádně na ožena, a že
se nemůže v odstaveném stavu převrátit.
Při nak ádání nástavby pamatujte na
nebezpečí převrácení (rovnoměrné roz ožení
nák adu)! Nepřekročte maximá ně přípustné
opěrné zatížení mechanických podpěr
nástavby! (Pozor: Mechanické podpěry nejsou
konstruovány pro boční zatížení!)
NEBEZPEČ ! U na ožené nástavby pravide ně kontro ujte
zda jsou odstavné nohy nástavby dostatečně
zajištěny proti samovo nému sk opení.
V zimním období odstraňte před manipu ací se
s oupky, před jízdou a při d ouhodobém
ostavení ed, popř. sníh z p achty nástavby.

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

NEBEZPEČ !

Na nástavbě 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!
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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 nástavby do provozu, doporučuje
výrobce důk adně zkontro ovat technický stav a nastavení
brzdového systému tažného automobi u a jeho s adění s brzdovou soustavou připojeného vozid a v servisní opravně tažného
automobi u.

UPOZORNĚN ! Uživate i není dovo eno provádět jakéko iv
technické změny na nástavbě bez
předchozího odsouh asení výrobcem.

VOL TELNÉ! Pod e přání zákazníka může být nástavba
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.
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Nástavba 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 se provádí postupnou demontáží
jednot ivých dí ů v nás edujícím pořadí:
1. P achta
2. Příčné stropní výztuhy
3. Stropní podé níky
4. Boční dřevěné desky
5. S oupky a nástavky

2

1

5

3

1.
2.
3.

4

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

6

7

8

9

max. 40°

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

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

souprav o pevnosti minimá ně 1 500 / 3 000 daN. V podé ném
směru musí být zpevněna minimá ně 2 vázacími soupravami ve
směru vpřed a 2 vázacími soupravami ve směru vzad, rozdě ené
rovnoměrně na obě strany. Jejich pevnost musí být minimá ně
1 500 / 3 000 daN. Úhe vázacích souprav vůči pod aze nesmí být
více jak 40°.
Přeprava nák adů ve vo ných přepravkách:
Při přepravě nápojů v přepravkách nebo nák adů s vo ně
oženými přepravkami podobné povahy musí být boční kapsy
umístěny tak, aby v ce é výši nák adu vzdá enost mezi bočními
h iníkovými proﬁ y čini a max. 350 mm.
Přeprava pneumatik:
Při přepravě vo ných stromečkově vysk ádaných pneumatik
se nahrazují výztuhy ze zuš echtěné s itiny h iníku, dvěma
řadami oce ových „C“ proﬁ ů s kotevními úchyty pro křížné
vázání k pod aze. Pevnost vázacích souprav musí být minimá ně 1 500 / 3 000 daN.
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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.

5.1 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.
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VOL TELNÉ! Shrnovací mechanizmus se dodává jako
zv áštní dop něk. 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.
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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
nástavby pomocí oka umístěného na vnější straně nástavby.
4. Při shrnování střechy zpět musí zaskočit zajišťovací čepy ➏.
5. Pojistky pojezdu střechy se samočinně zajistí při dojezdu do
zajišťovacích otvorů.

POZOR!
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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.
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5.2 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.
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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.
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Za ožíme přední konec p achty do proﬁ u.
Roztáhneme p achtu.
Za ožíme zadní napínací tyč.
Pomocí napínacího mechanizmu napneme p achtu ➑ ,
zajistíme napínací mechanizmus.
P achtu ze na boku nástavby 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!

2018

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.

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.

Nástavby jsou vyráběny v provedení va níkové a skříňové.
Nak ádání nástaveb se provádí najížděním vozid a určeného pro
přepravu výměnných kontejnerů pod stojící nástavbu.

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 nosič
nástaveb zkontro ujte zda nak ádaná nástavba odpovídá normě pro
tento vůz.
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Úhlopříčná
vzpěra
se zajištěním
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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
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KOTEVNÍ PÁKA

POJISTKA
KOTEVNÍ ŠROUB

KLÍČ NA UTAHOVÁNÍ
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1. Vyberte místo pro s ožení nástavby s dostatkem rovného
a pevného prostoru pro pozdější na ožení, kdy bude
nutné pod nástavbu nacouvat.
2. Vozid o postavte na místo, kam chcete s ožit nástavbu.
Dbejte na to, aby by o možné vozid em rovnoběžně
zpod nástavby odjet.
3. Pomocí venti u pro zvedání/spouštění ožné p ochy
zvedněte vozid em 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 vozid a do po ohy pro najíždění ➊.
5. Po ohovacím venti em spustíte vozid o tak, aby
nástavba dosed a na podpěrné nohy a střed výšky
vodících kotoučů na rámu vozid a by y ve stejné výšce
se spodní hranou vnitřních podé níků konstrukce
nástavby. Mezi rámem vozid a a konstrukcí nástavby
by nemě o během poodjetí dojít ke styku ➍.
6. Po poma ém poodjetí vozid a zpod nástavby, rovnoběžně
s vnitřní hranou vodících podé níků vozid a,
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.
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1.2

Uzávěry karoserie – mazání

X

1.3

Uzávěry karoserie – kontrola

X

1.4

Plachta – kontrola

X

2.1

Odstavné podpěry – mazání

2.2

Šroubové spoje ostatní – kontrola dotažení

2.3

Rám podvozku – kontrola stavu svárů a dílů

1 měsíci

X

75 tis. km

Kotvení středních sloupků – mazání

30 tis. km

1.1

10 tis. km

Pracovní úkony mazání a údržby

X
X

X
X

36 měsících

12 měsících

6 měsících

3 měsících

350 tis. km

150 tis. km

Po prvních
5 000 km

Před jízdou

Pozice

Ostatní

Karoserie

Sestava

Vždy po

7.3 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

