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Po|q'ny výrobce
Oilas pouaí
Bezpeq'06Ú'í pokyrry
MontáŽ
Obslufn
Náhnadní díly

Vždy než začnete s ýrobkem pracovat'
proctěte tento návod.
Návod uschovejte pro případnou pzdější
potřebu. Dbeite bezpďnostních a ýstraŽných
pokynú.
Tento piktogram "pozoť 

je uveden všude tam'
kde je bezpodmínečně nutné dodrŽet pracovní
psfup, aby se zabráni|o případnému por-
anění osob anebo pškozenÍ m{etku

zúaštní po|ryny pío lepší manipu|aci pň obs|u.
ze, kontro|e a seňzovacíďt pstupech' jakoŽ i
pň údrŽbě zařízení'

Ob|ast použití
Potnocí pdprneho ko|a premium je možné
nepfimo 4iďt zatiŽení pisobící na spqo\"ací bod přívěsu s
hŽným '/ozil|em.

Bezpechostí po|rynv

I lte'le vžť zabíŽdeí'ou tucnÍ bndu.

Nebezpďí pňmáčknúí ! Pohyblivé díly'

E S

Bě{em.iízdy musí bfl ko|ečko podpěmého
ko|a zvednuto k laŽné oji (K obr. 8.
Brzdové táh|o (ýcka) musí být vo|ně
pohybIivé.

PodpÚné ko|o ptemium (K obl. 1)

1. Klika
2. Vnější|rubka
3. Kolo
4. Ukazale| zatíŽení
5. Podpěmá patka
6' Vnitřnítrubka

Montáž
Demont{áž kliky (K obÍ.2)
1. Pojis|ný kolík odstnaňte ve směru šipky 1
2. Kliku vynde|te ve směru Šipky 2

l|ontáž podpemého ko|a (K obr' 3)
l|ontáž na nájezdovou bndu
Í ' Zabzděte páku ruční bzdy.
2. l,|adzvedněte přívěs na straně u nájezdové bzdy.

PoŽádeite o pomoc jinou osobu anebo
]g provedle nadaednutí pomocí vhodného

zařízení'

3. Výocte utahovací k|iku drŽáku podpemého ko|a.
4. Odstnaňte staré podpěmé ko|o.
5' Nasadte pod$mé ko|o premium.
6. Dotáhněte utahovací k|iku dÉáku podpěmého ko|a.

[|ontáž k|iky
1' K|iku nasaďe na ur&né místo a zamáčkněte' ď us|yšíte

zacvaknutí'
2. zkontro|ujte, zda klika na ko|ečko pevně dosed|a.

A
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výpočet polohy ukazate|e zatÍŽení
Krok 1: Maximání dovo|ená zatíŽeni odďtěte na
nás|edujícíďt štítcíďt :

$ = - kg Mar rlaro|erÉ zatíŽenína taŽÉ
zařízení cobttího tozila.

Sl = - kg Max. doro|aré zatíŽenína rie' 
přívěsu.

Sa = ko Max. dovo|enézatíŽenína' 
nájezdovou bzdu přívěsu.

Sa=_ kg

S= ' . - i  '  19

Max' dovo|ené zatíŽení na
přípojný k|oub.

Nejmenší z těchto 4 ziištěných
hodnot ie považována za dovolené
zatížení (stíits|ast) pfivěsu !

Klok 2: Nastavení v'ýš|ry zapo1ení. Výšku zapjení nastavte
pomocí podpemého kola (obr.4).

Krok 3 : Změření vzcá|enosti od středu ko|a do středu
spjovacího bodu tažného vozidla s přÍvěsem (Ls) (K obÍ. 5)

Ls= cm
Krok 4: Zméřeníyzdálenwi d střxtu kďa k 4é ilrcmu
kolu h)(K obr.6)

t -L D -  C m

Íror 5 : výpočet pstavení ukazate|e zatíŽení

o_ Sx L ,
{,*l';:tr Ln

Ktok 6 : Vffienou hodnofu si buď poznačte anebo |i
přímo vyznačte na sfupnici podpěmého ko|a nesmyvate|nou
tuŽkou.

Aby hodnota byla co moŽná nejpřesně.jší'
]g' dejte pozor na případné zkres|ení údaje při

pohledu na ukazate| pod určiým úh|em.

Pň každém da|ším nak|ádání přívěsu se můžete snadno ori.
entovat pomocí označení na stupnici podpěrného ko|a. Nák.
lad na přívěsu je nutné roz|ožit tak' aby se ukaza|e| kry| s
Vámi vyznačenou po|ohou na stupnici podpěmého ko|a
(dosaŽení hodnoý R). ZatíŽení na splovací bod ie potom v
optimálníve|ikosti.' "

' Snahou je, aby muimá|ní povo|ené zatížení
E .by|o tzv. vyuŽito naplno. Toto má pozitivnívliv

. na iízdní vlastnosti soupravy'

Obsluha
Spjení soupravy
1. Přípojný k|oub přívěsu navedle pomocí nájezdové bzdy

nad kou|i taŽného vozid|a.
2. Otevřete páku přípojného kloubu, v případě potřeby ji drŽte

rukou v otevřené oo|oze.
3' Klikou (1) podpěmého ko|a otácejte ve smys|u otáčení

hodinových ručiček' až dojde k dosednutí přípjného
k|oubu na kou|i taŽného vozidla.

4' Otáčejte k|ikou dále ve steiném sméru, aŽ dojde k úp|nému
za|aŽenívnitřnítrubky kolďka a podÉmá patka sedne do
ýřezu ve vnějšítrubce podÉmého ko|a (lixace proti
samovolnému vytočení).

!s fixace prďi samovo|nému vytočení (Kobr' 7)

5. K|iku podpěmého kola pevně dotáhněte.
6. Uvo|něte utahovací k|iku drŽáku podpěmého kola.
7. Podpěmé ko|o vysuňte co možná neffie směrem nahoru'

ď onazí na tďné oje.

kg

!g

Pozor, abv nedoŠ|o k dotvku s bÍzdouím
táh|em. Táh|o musí zůstal vo|ně pohyó|ivé!

Ko|eďo podÉnÉho kda musídoíazit M
op a zioreň Dýt naločeno v opacném vĚru
(Li. dozaífu) aíot EÍÉru |Ízy' (K obt. 8)

8. DoÉhněte pewĚ ulahovací ldiku drŽítu podpemého kola.

Nebeoečí
nehody pň ztrá|ě d uvokĚní kcxa za 1ízďy.
Páčka držáku poqÉmárc kola mJsíb{'t vŽdy
oewĚ dotaŽena.

9' Odtňové |anko zahákně|e za l*ák taŽrÉ|rc zanzení hŽry!|to
vozid|a a zapjte e|ektÍiclý kabe|'

í0. Zkontro|uite funk&os| o$,Ěteni.

Nyní je Vaše souprava pňpnavena k |ízcE.

Bozpjení soupnvy
1. Zatáhnout páku ruční bzdy.
2. Odpo1it e|ektdclcý kabe|' vyhákreul odlÍhové |anko z háku t

aného zařízeni tuného vozid|a.
3. Uvolnit u|ahovací k|iku dřáku oodrÉmého kda.
4. Podpěmé ko|o spusfie do|ů' jak je to nelvíce moŽrÉ.
5 Dot.íhněte pevne u|ahovací k|iku drŽáku podpěmého ko|a.

Nebezpečí
nehody pň arátě či uvo|nění ko|a za jízdy'
Páčka držáku podpemého ko|a musí bý| vŽ{
oevně dotaŽena.

6. Okíceite |dikou pdpenÉho ko|a pÍďi smyslu otáčení
lpdinovy$ r'ncekak d|ouho' aŽ se ko|ecko p@mtrc
ko|a doťoe země,

7. oevřete pí|tu přípoittďto |doubu a současně dále oticetle
k|ikou podpěmého kola' aŽ doide k odpqení pfipiného
kloubu od háku taŽného vozid|a

Ě +

Nyní ie Váš v|ek pfipraven o odstavení.

PoŽadu|ete.|i během iízdy vétši jis|ofu' Že
nedoide zalomením soupravy k poškození
podpěmého ko|a nárazem na zem (např,

]€- pň naiíŽdění na převozy' |sou.li ve|ké
nerovnosti tam, kam souprava zajíŽdí atd.)'
doporučujeme provést demontáŽ ko|ečka
podpěmého ko|a.

Demontáž ko|ečka oodpěrného ko|a (K obr. 9)
í. Vytáhnou| poiistku
2. Vynontovat hřídelku, na níŽ je ko|ďko upevněno.
3. Vyndat ko|ečko.
4. Opět nasadit hříde|ku.
5. Vrá|it pojistku do pŮvodní po|ohy'

Náhladní dí|y
Náhladní dí|y jsou dí|y ma|ící v|iv na bezpečnost. Proto
doporuču|eme použití odginá|ních náhradních dí|ů' popř.
takových dí|ů' které budou firmou AL.KO pro daný Úče|
schvá|eny. Náhradní dí|y by|y testovány speciá|ními
zkouškami se zaměřením na spo|ehlivost' bezpďnost a
způsobi|ost pro danou ob|ast pouŽití. U ostatních uýrobků i
přes peÍmanentní sledování trhu nemůŽe Íirma AL.KO
posoudit |e|ich způsobi|ost pro daný úče| a ani zaručit jejicÝt
spo|eh|ivost. Pro případ oprav disponu|e Íirrn AL.KO širďou
sítí sm|uvních opriaven po ce|é EvrqÉ' V případě potřeby ;e
moŽné si vyžáda| seznam těď|to oÍganizací přímo u nás.
Mě.jte na zřete|i, Že odbomé opravy a seřízenímohou
vykonávat pouze k tomuto účelu pověřené organizace.Za
úce|em iednoznačné a bezprob|émové identifi kace
náhradních dí|ů pŽadují servisní organizace udání: ýpvého
oznalení výrobku a identiÍikační čís|o pro určení náhradníďt
dílŮ' Ev. Et| čís|o. Na uirobku (typovém Ští|ku) bývá wedeno
EI| a dá|e kombinace šesti čísel EI| ... ...
Před VaŠím teleÍonátem proto nejprue 4istěte oba
potřebn€ údaie.
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