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2. Úvod 
 
Vážený zákazníku, 
Získal jste nový výrobek. Děkujeme Vám za projevenou důvěru v naši značku. Za účelem dosažení 
spolehlivé montáže a bezpečného používání tohoto přípojného kloubu se stabilizátorem Vám 
předkládáme tento návod k používání. Před prvním uvedením přípojného kloubu do provozu  se  
nejprve důkladně seznamte s celým obsahem tohoto návodu k používání a dbejte prosím veškerých 
bezpečnostních pokynů a technických dat uvedených v návodu. 
 
Naše výrobky jsou před uvedením do sériové výroby testovány za nejtěžších podmínek a rovněž při 
následné výrobě jsou neustále přísně kontrolovány. Pro dodržení podmínek správné funkčnosti a 
bezpečnosti výrobku je v případě potřeby bezpodmínečně nutné používat pouze originální náhradní 
díly dodávané dovozcem. Při použití jiných než originálních náhradních dílů ztrácí uživatel veškeré 
nároky na záruku u zakoupeného výrobku. 
 
Výrobce si vyhrazuje právo změn konstrukce a technického provedení výrobku. Při objednávání 
náhradních dílů uvádějte vždy objednací číslo výrobku. 
 
 
3. Oblast použití 
 
3.1 Předpisy 
 
Přípojný kloub AKS 1300 je určen pro připojení na tažné koule vozidel průměr 50 mm dle směrnice 
94/20 EG (DIN 74058). 
Hmotnostně  je určen pro přívěsy (jedno-popř.dvounápravové) vybavené buď tažnou ojí anebo 
schválenou nájezdovou brzdou při minimální hmotnosti 180 kg a maximální hmotnosti 1360 kg. 
Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 1300 je schválen pro provoz v zemích EU schvalovacím 
protokolem EWG s číslem schválení e1*94/20*0030*00. 
Tento EWG protokol je uznán všemi členskými státy EU a jeho platnost je nejpozději od 01.12.1995. 
V ČR je přípojný kloub se stabilizátorem AKS 1300 schválen na základě "Osvědčení o schválení 
technické způsobilosti typu výstroje a součástí vozidel č. 970" vydaným Ministerstvem dopravy a spojů 
ČR pod č.j. 17639/01-112 ze dne 11.01.2001. 
 
 
3.2. Vymezení oblasti použití 
 
Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 1300 je svázán s nejnovějšími legislativními předpisy. To 
znamená, že musí být dodržována i nová DIN norma 74070 vymezující volný prostor pro přípojný 
kloub. Přívěs lze zapojit pouze za takové tažné vozidlo, u něhož je volný prostor okolo tažné koule 
zajištěn dle směrnice 94/20 EG (DIN 74058). Dojde-li vlivem provedení speciálních nástaveb na 
tažném vozidle k nedodržení předepsaného volného prostoru okolo tažné koule, je nutné provést 
důkladnou kontrolu funkčnosti spojení. 
 
 
Pozor! 
Tažná koule třídy A50-1 del směrnice 94/20 EG nesmí být použita ! (viz.obr.2a) 
• Šroubovaná koule do rámu tažného zařízení (viz.ob.1) smí být použita jen tehdy,je-li spolehlivě 

zajištěna její poloha vůči rámu. Některá tažná zařízení jsou v tomto směru konstrukčně labilní. 
• Přípojný kloub AKS 1300 nelze použít,je-li na tažném zařízení namontována couvací uzávěra 

(blokovací zařízení) stranově vlevo ve směru jízdy! 
• Nelze též použít opěrku nájezdové brzdy AL-KO obj. čís. 294380 (viz.obr.2) ve spojení s 

přípojným kloubem AKS 1300! 
 



V praxi to pro Vás znamená: 
Překontrolujte předpoklady pro použití AKS 1300 v následujících krocích: 
 
Krok 1: Krk koule tažného vozidla 
Použití je možné pouze v tom případě, odpovídá-li koule tažného vozidla normě DIN 74058,kde svislá 
část tělesa koule dosahuje minimálně !!! 60 mm(viz.obr.3) k horní hraně vodorovné části tělesa koule - 
měřeno od středu přípojného bodu (koule) Dle DIN 74058 je takto dosaženo předepsaného rozsahu 
pro výkyv v pásmu  
+ - 25°. AKS 1300 není vhodný pro namontování na otočná nájezdová zařízení s tolerancí nad 25°. 
 
Krok 2: Volný prostor pro zajišťovací páku (viz.obr.4) 
V prostoru za zajišťovací pákou se v prostoru "X" nesmí vyskytovat žádné montážní prvky 
nájezdového zařízení. Míra "X" musí být minimálně tak velká, jako je krok nájezdové brzy (v praxi to 
znamená 80-100mm dle typu nájezdové brzdy). Měření se provádí při plně vysunuté tažné trubce 
nájezdové brzdy vpřed. Veškeré nájezdové brzdy AL-KO tento požadavek splňují! 
 
Krok 3: Připojovací rozměry nájezdového zařízení 
Jako celkovou informaci o současném výrobním programu AKS 1300 připojujeme ještě tabulku 1, 
abyste mohli přípojný kloub AKS 1300 bezproblémově namontovat. 
Před montáží zkontrolujte na nájezdové brzdě Vašeho přívěsu jednotlivé rozměry (viz.obr.5). 
 
 
Tabulka 1: Výrobní program AKS 1300 
 

TYP Minimální 
hmotnost 
 
 

kg 

Maximál.  
celková 
hmotnost 
 
kg 

Svislá 
síla na 
kouli 
tažného 
vozidla  

kg 

Vrtání 
 
 
 
 

Připojení 
A 
 
 

∅ mm 

Vrtání 
 
 
B          C 
mm    
mm 

Délka D 
 
 
 
mm 

Vlastní 
hmotnost
 
 

kg 

50 50 Horizont. 
35+40 54 

 
11 

 
AKS 
1300 

 
180 

 
1360 

 
100 

Kříž 46+51 40 18 

168 3,5 

 
 
 
Mějte na paměti: 
Montáž AKS 1300 mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska AL-KO, a to za přísného 
dodržovnání všech uvedených podmínek v tomto návodu! 
 
 
 
4. Montáž 
  
4.1. Odmontování stávajícího přípojného kloubu z nájezdové brzdy: 
 
Dříve , než zahájíte demontáž kloubu, uvědomte si prosí, že tlumič nájezdové brzdy j u převážné 
většiny typů nájezdových brzd uchycen pomocí šroubu (viz.obr.6/poz.2.). 
 
Pozor! 
Tlumič se samovolně vysouvá,proto je v kartonu s AKS přibalen montážní čep (∅10mm). 
• Stáhněte gumovou manžetu z přípojného kloubu. 
• Povolte samojistící matice (viz.obr.6/poz.1) a matky sejměte (viz.obr.6/poz.2). 
• Šroub (viz obr.7/poz.2) pomocí montážního čepu (viz.obr.7/poz.1) vyražte a montážní čep 

nechejte zasunutý v tažné trubce. Čep udržuje tlumič nájezdové brzdy ve správné poloze. 
• AKS  1300 je určen k namontování na trubku ∅ 50 mm,popř.∅ 51 mm. Pro menší průměry 

tažných trubek nájezdových brzd je nutné použít distanční vložky (a,b,c,), které jsou součástí 
dodávky přípojného kloubu AKS 1300 (viz.obr.8). 

 



∅ 50 mm Není nutná žádná distanční vložka 
∅ 40 mm Použijte distanční vložku a - 5 mm 
∅ 35 mm Použijte distanční vložku a - 5 mm 

Použijte distanční vložku b - 2,5 mm
∅ 45 mm Použijte distanční vložku c - 2,5 mm 

 
 
 
3.3. Montáž přípojného kloubu AKS 1300 se stabilizátorem 
 
• Přípojný kloubu AKS 1300 a zároveň v případě nutnosti i distanční vložku (viz.obr.9/poz.3) 

nasaďte na trubku nájezdové brzdy tak, aby se montážní otvory (1) a (2) překrývaly a distanční 
pouzdro ( viz.obr.9/poz.4) bylo v poloze 1. 

• Šroub M12x80/75 (viz.obr.9/poz.1) prostrčte otvorem s nasunutým distančním pouzdrem. 
 

Pozor! 
Vodorovné šrouby prostrčte vždy ve směru jízdy zleva doprava! 
Důvod: jištění proti krádeži AKS. Šrouby nelze při uzamčeném AKS vyjmout. 
Svislé šrouby prostrčte vždy ve směru shora dolů! 
 

• Šroubem M12x80/75 (viz.obr. 11/poz.2) vyražte montážní čep (tlumič brzdy tak  bude správně 
zajištěn). 

 
 

Pro Vaši bezpečnost prosím zkontrolujte: 
 
Abyste se ujistili, že je tlumič správně uchycen pomocí šroubu, zatlačte a opět vytáhněte tažnou 
trubku nájezdové brzdy. Pokud je odpor tlumiče citelný, je vše v pořádku. 
        

• Pomocí nových samojistících matic, které jsou součástí dodávky AKS, zajistěte šrouby. Matky 
dotáhněte předepsaným utahovacím momentem (viz.tabulka 2). 

 
 

Pozor! 
U křížového spojení je nutné opět použít profilovanou položku (viz.obr.10/poz.1). Proto pozor na 
její ztrátu při demontáži. 
 

 
 
Tabulka 2: Utahovací momenty (pevnost materiálu / šroubů 8.8) 
 
Typ nájezdové brzdy Utahovací moment 
AL-KO 30 S 60 Nm 
AL-KO 60 S - 60 S/2 60 Nm 
AL-KO 90 S - 90 S/3 70 Nm 
Veškeré ostatní nájezdové brzdy se šrouby M 12 - 8,8 77 Nm 

 
 
Pozor! 
Samojistící matky smějí být použity pouze jednou. 
 
 
Mějte na paměri: 
• U nájezdových brzd AL-KO s tažnou trubkou ∅ 50 mm se vyskytují různá provedení gumových 

manžet.  
Boční zajišťovací páka kloubu  AKS 1300 může při určitém typu gumové manžety se zvýšeným 
krytem hlavy šroubu na tyto gumové výstupky narážet (viz.obr.11/poz.4). 
 



Řešení: 
Gumové výstupky na manžetě odřízněte ostrým nožem zároveň s horní hranou hlavy šroubu. Toto 
seříznutí nijak neovlivní funkčnost či životnost nájezdové brzdy! 
V případě potřeby lze objednat gumovou manžetu s nízkým výstupky pro zakrytí hlav šroubů. 
Obj.číslo 366 356. 
 
 

Gumovou manžetu potom v závislosti na jejím provedení 
• převlečte přes přípojný kloub 
• zahákněte za distanční vložku kloubu 
• zajistěte pomocí zajišťovací pásky (viz. Obr.11/poz.3) 
 
 
4. Pokyny k obsluze 
 
5.1. Vyobrazení AKS 1300 (viz.dodávka) 
 
Zajišťovací páka                  ( viz.obr.12/poz.1) 
Ruční kolečko                      ( viz.obr.12/poz.2) 
Páka pro připojení kloubu   ( viz.obr.12/poz.3) 
 
 
4.2. Příprava k připojení,popř.odpojení kloubu 
 
 
Pokyn: 
K připojením, popř.odpojení přívěsu musí být zajišťovací páka (1) v nejvyšší zvednuté poloze a ruční 
kolečko (2) musí být vyšroubováno až na doraz (směr otáčení doleva). 
 
Pozor: 
Ruční kolečko (2) nešroubujte násilím až na doraz (viz.5.5.3). 
 
 
4.3. Připojení 
 
4.3.1. Přípojný kloub 
 
 
Kloub otevřete - k tomu je nutné dát páku připojení do horní polohy (viz. Obr.14/poz.3). Přípojný kloub 
je konstruován tak, že dokud nebude posazen na kouli tažného vozidla, zůstává páka připojení v horní 
poloze. Po nasazení kloubu na kouli tažného vozidla dojde ke slyšitelnému zacvaknutí,kdy dojde k 
uzavření kloubu a páka pro připojení kloubu sama přeskočí do výchozí polohy. Jestliže na,pomozte jí 
lehkým úderem dlaní směrem shora dolů. Poté páku pro připojení zamáčkněte rukou směrem dolů. 
Automaticky nastane uzavření a zajištění přípojného kloubu. 
 
Pozor: 
Přípojný kloub je správně nasazen na kouli tažného vozidla tehdy, když se objeví zelený váleček 
bezpečnostního ukazatele (viz.obr.15/poz.4). Dále je nutné ujistit,že připojovací páka kloubu nejde již 
více zatlačit směrem dolů (viz.obr.15/poz.3). Tehdy je zapojení přípojného kloubu správné. 
 
Pozor nebezpečí: 
Není-li přípojný kloub AKS 1300 správně připojen ke kouli tažného vozidla, hrozí odpojení přívěsu od 
tažného vozidla! 
 
 
4.3.2. Stabilizátor 
 
Výchozí pozice:přípojný kloub AKS 1300 je připojen na kouli tažného vozidla. Začnete utahovat ruční 
kolečko (2) směrem vpravo, dokud nezačne mechanizmus slyšitelně přeskakovat. Poté zamáčkněte 



zajišťovací páku směrem dolů, až se značení na páce (obr.15/poz.5) překryje se značením na tělese 
kloubu, čemuž odpovídá vodorovná poloha zajišťovací páky. Nyní je AKS 1300 připraven k jízdě. 
 
 
Pozor: 
Přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny  v kapitole 5.5. 
 
4.4. Odpojení 
 
Odpojení přívěsu od tažného vozidla se provádí v opačném sledu: 
Zajišťovací páku dejte do horní polohy, až se značení na páce překryje se značením na tělese kloubu 
(viz.obr.15/poz.6) - je dosazena horní poloha zajišťovací páky. Ruční kolečko povolte, až dosáhne 
dorazu. Pak dejte páku pro připojení do horní polohy - tím je kloub otevřen a můžete provést odpojení 
vleku. Při větších svislých silách působících na kloub přívěsu Vám pomůže odlehčení pomocí 
podpěrného koly. 
 
Pozor: 
Ruční kolečko (2) nešroubujte násilím až na doraz (viz.5.5.3.). 
 
 
4.5. Bezpečnostní pokyny 
 
5.5.1 
AKS 1300 smí být při uzavírání a otevírání obsluhován pouze jednou osobou. 
 
 
5.5.2 
Zajišťovací páku zvedejte nahoru či tlačte dolů pouze jednou rukou. 
 
Pozor: 
Nikdy neobsluhujte páku nohou či pomocí nástavce . Mohlo by dojít k přetížení a poškození 
jednotlivých dílů (viz.obr.16 a obr.17). 
 
5.5.3 Pozor: 
Při otevírání či zatlačování zajišťovací páky s ní nemanipulujte tak, jako je tomu na obr. 18, nýbrž dle 
obr.19 a obr.20. 
 
Při tlačení zajišťovací páky shora dolů musí být citelný narůstající odpor. Není-li tomu tak, je 
pravděpodobně zaseklé ruční kolečko. To má za následek, že není dosaženo žádného stabilizačního 
účinku! 
 
Příčina: ruční kolečko bylo při povolování násilím našroubováno až na doraz. Odstranění závady Vám 
zajistí některé ze servisních středisek AL - KO. 
Opatření: viz. Obr.20a. 
 
5.5.4 Důležité u nového kloubu 
 
U nového kloubu se musí třecí elementy přizpůsobit tvaru koule tažného vozidla. To způsobuje vždy o 
něco větší počáteční opotřebení třecích segmentů. 
 
Doporučení pro prvních 500 km jízdy: 
 
Po ujetí přibližně 100 km a za předpokladu, že jízda bude dále pokračovat, přípojný kloub nejdříve 
otevřete, poté znovu uzavřete a zajistěte. Tím se vyrovná počáteční zvýšené opotřebení třecích 
elementů a funkce stabilizace bude opět na nejvyšší úrovni. 
 
 
5.6 Důležitý pokyn k funkčnosti kloubu 
 



Kouli tažného vozidla je nutné zbavit mastnoty a ostatních usazenin. K tomu je vhodné např. ředidlo či 
líh. Zanedbá-li se tento krok, je stabilizační účinek podstatně snížen. 
 
Pokyny: 
Povrch koule tažného vozidla nesmí mít na sobě rýhy, rez či stopy po frézování. Jinak se zvyšuje 
opotřebení. Zamaštěné třecí elementy  je nutné OKAMŽITĚ vyměnit - pouze vyčistit je nestačí! 
Vyčištěné třecí elementy výrazně snížený účinek. 
 
Koule tažných vozidel s povrchovou úpravou: 
Případná povrchová vrstva na kouli (např.barva či jiný materiál) musí být natrvalo odstraněna. K tomu 
použijte brusný papír zrnitosti 100 - 120. Jinak by mohlo dojít ke zvýšenému opotřebení, snížení 
účinnosti stabilizace a poškození některých dílů AKS 1300. V zimě doporučujeme uzavírací systém 
kloubu nastříkat rozmrazovacím sprejem. 
 
 
Zajíždění s přívěsem: 
Ke snadnějšímu zajíždění,popř.couvání na určené místo (např.kempy,tábořiště atd.) dejte zajišťovací 
páku do horní polohy a ruční kolečko povolte až k dorazu. 
 
 
5.7 
Souhrn (zkrácená forma) pokynů k obsluze AKS 1300 je vyobrazen na zajišťovací práce (viz.obr.21) 
 
 
 
5.8 Zabezpečení proti krádeži (příslušenství) 
 
Přípojný kloub AKS 1300  může být doplněn univerzálním zasouvacím zámkem. 
Tento zámek zabraňuje následujícím nežádoucím manipulacím: 
1. Odpojení přívěsu, je-li připojen k vozidlu. 
2. Připojení přívěsu k vozidlu, je-li odpojen. 
3. Krádež přípojného kloubu AKS 1300. 
  
Použití zámku: 
 
1. Přípojný kloub AKS 1300 buď připojte na kouli tažného vozidla anebo v odpojeném stavu 

uzavřete. 
2. Uzavřete zajišťovací páku 
3. Zasouvací zámek zasuňte do otvoru v tělese tak hluboko, ža zapadne svým koncem do 

zajišťovací páky, a potom přípojný kloub AKS 1300 pomocí klíče uzamkněte (viz obr.22). 
 
 
6. Údržba a péče 
 
 
6.1. Kontrola stavu opotřebení třecích elementů 
 
Třecí elementy ( viz.obr. 23/poz.1) jsou na kouli tažného vozidla velkou silou namáčknuty a vytvářejí 
tlumící moment snižující rozkmit přívěsu za vozidlem. Proto jsou třecí elementy vystaveny opotřebení. 
Tyto třecí elementy jsou konstruovány tak, aby jejich živnost byla vysoká. 
 
Postup: 
Přípojný kloub AKS 1300 napojte na tažnou kouli. Ruční kolečko utáhněte, až začne přeskakovat 
ráčnový mechanizmus. Přitom pravidelně kontrolujte vzdálenost mezi kontrolní značkou na ručním 
kolečku a kontrolní hranou tělesa AKS 1300(vzdálenost "a"). 
 
Vzdálenost "a" je větší než 0(viz.obr.24) 
Opotřebení třecích elementů je v mezích tolerance. 
 
Vzdálenost "a" =0 ( viz.obr.25): 



Kontrolní značka na kolečku je v rovině s kontrolní hranou tělesa AKS 1300. 
Třecí elementy překontrolujte a v daném případě vyměňte za nové. 
 
Pozor: 
 
U starších vozidel může při stavu a = 0 být též opotřebena koule tažného vozidla. Z toho důvodu je 
nutné kouli pravidelně kontrolovat. Předpis udává, že tažná koule musí mít minimální průměr 49 mm. 
 
 
 
Kontrolní vzorec: 
 
 
50mm - ∅tažné koule          =     rezerva třecího elementu 
              2 
 
 
Příklad: 
 
  a = 0 
 
∅ tažné koule = 49,3 mm (naměřeno) 
 
 
50 mm - 49,3 mm      = 0,35 
            2 
 
z výpočtu vyplývá, že každý třecí element má  ještě rezervu na opotřebení 0,35 mm. 
 
Pozor: 
 
Třecí elementy mohou být při různém povrchu tažných koulí rozdílně opotřebovány (např. při 
poškrábaném povrchu či rýhách na tažné kouli) 
 
 
6.1.1 Výměna třecích elementů 
 
Pomocí šroubováku či jiného podobného předmětu uvolněte pojistný kroužek (viz.obr.26/poz.1). Třecí 
element vysuňte směrem zvenku dovnitř (viz.obr.26/poz.2.). Vždy proveďte nejprve výměnu jednoho 
třecího elementu a nový element zajistěte pomocí nového pojistného kroužku. Nyní postupujte 
stejným způsobem na protilehlé straně. 
 
6.2 
Kontrola opotřebení mechanizmu přípojného kloubu a koule tažného vozidla 
 
Jako každý běžný přípojný kloub je i AKS 1300 při velkém provozním zatížení vystaven určitému 
opotřebení. Aby mohl každý uživatel provádět rychle pravidelnou kontrolu, je v práci připojení 
integrována kontrolka opotřebení ( viz.obr.27/poz.1). 
 
6.2.1 
Připojte přívěs za tažné vozidlo a se soupravou ujeďte asi 500 km. (Stabilizátor není aktivován - 
neobsluhujte ruční kolečko a zajišťovací páku). Vlivem různých pohybů soupravy za jízdy dojde k 
maximálnímu usazení kloubu na tažné kouli. Nyní lze dle níže uvedených bodů provést kontrolu na 
integrované kontrolce. 
 
 
6.2.2 
Je-li na kontrolce viditelná její zelená část (viz.obr.28/poz.2), je přípojný kloub AKS 1300 nový, popř. je 
opotřebení koule tažného vozidla i přípojného kloubu AKS 1300 v povolené normě. 
 



6.2.3 
Jeli zelená část na kontrolce zcela neviditelná a viditelná je pouze její červená část 
(viz.obr.29/poz.3),může mít tento stav následující příčiny: 
 
1. Přípojný kloub AKS 1300 je dobrý, neopotřebovaný, ale koule tažného vozidla je na nejspodnější 

hranici opotřebení. 
2. Přípojný kloub AKS 1300 a zároveň i koule tažného vozidla vykazují opotřebení. 
3. Koule tažného vozidla je nová(∅500 mm) a přípojný kloub AKS 1300 vykazuje zvýšené 

opotřebení 
 
 
 
Pozor nebezpečí: 
Přípojný kloub AKS 1300 se může při opotřebení (viz.předešlé body 1-3) za jízdy odpojit od 
tažného vozidla! Proto věnujte prosím pozornost pravidelné kontrole jak přípojného kloubu, tak 
kouli tažného vozidla! 
 
 
Pozor: 
Opotřebený díl je nutné okamžitě vyměnit! 
 
Jako první je nutné přeměřit průměr koule tažného vozidla, aby pak bylo umožněno hledat závadu již 
pouze na přípojném kloubu, a to za podmínky, že koule vykazuje průměr minimálně 49 mm. 
 
Pozor : 
Veškeré údržbové práce musí provádět výhradně servisní střediska firmy AL - KO. 
 
6.3 Demontáž stabilizačního systému 
 
• Za účelem čištění a mazání pohyblivých dílů přípojného kloubu AKS 1300, popř.za účelem 

eventuální výměny lze stabilizátor kompletně odmontovat. K tomu je nutné vymontovat oba třecí 
elementy (viz.6.1.1). 

• Má-li být vyměněna boční zajišťovací páka, je nutné odstranit tlakovou pojistku,která je pojištěna 
proti vypadnutí zalepením (viz.obr.30/poz.1). 

 
Dbejte následujících pokynů: 
 
Montáž tlakové pojistky musí být provedena následovně: 
 
- zajišťovací páku zvedněte do střední polohy - tj. 1/2 celkového kroku (viz.obr.30) 
- na závit tlakové pojistky naneste materiál pro zajištění šroubového spoje (např.LOCTITE 241 

apod.) 
- tlakovou pojistku zašroubujte až do polohy "Block" 
- tlakovou pojistku poté otočte zpět vlevo asi o 1/4 otáčky (90°) 

 
• Ruční kolečko lze ze stabilizátoru vymontovat (je-li odstraněn pojistný kroužek třecího elementu) 
 
 
6.4 Náhradní díly 
 
Pozor: 
• Smějí být používány originální náhradní díly AL -KO 
• Veškeré náhradní díly musí být schváleny a povoleny firmou AL - KO 
 
Při nerespektování výše uvedených podmínek zaniká záruční povinnost firmy AL - KO, jako 
výrobce přípojného kloubu AKS 1300! 
 
6.5. Mazání 
 
6.5.1 Kloubový přípojný mechanizmus 



 
Aby kloubový přípojný mechanizmus fungoval lehce a docílilo se rovněž jeho dlouhé živnosti, je nutné 
jej v pravidelných intervalech (minimální jednou za rok) mazat (viz.obr. 31). 
Mazací tuk: víceúčelový tuk dle DIN 51825 KTA 3K. 
 
 
6.5.2 Stabilizační zařízení 
 
Dojde-li v průběhu času k nutnosti namazání pohyblivých části stabilizátoru, je třeba dbát 
následujících zásad: 
 
• veškeré díly řádně vyčistěte 
• povrch dílů smí být namazán jen tenkou vrstvou mazacího tuku ( viz obr. 32/poz.1) 
• jako mazací tuk použijte víceúčelový tuk dle DIN 51825 KTA 3K (viz. 6.5.1) 
 
Pozor: 
Při mazání se nesmí dostat v žádném případě mazací tuk či olej na činnou plochu třecích 
elementů či  na ty části kloubu, které jsou ve styku s koulí tažného vozidla ( viz.5.6)! 
 
Třecí elementy znečištěné mazacím tukem či olejem IHNED nahraďte novými - nestačí je pouze 
odmastit a vyčistit! Vyčištěné třecí elementy mají   vysoce snížený třecí a stabilizační účinek. 
 
 
 
5. Ostatní pokyny 
 
7.1. Zajíždění s přívěsem pomocí ruční manipulace 
 
Zajišťovací páka se nesmí v žádném případě použít pro manipulaci s přívěsem. K tomu používejte 
manipulační držáky na přívěsu. 
Při nerespektování tohoto pokynu  hrozí poškození zajišťovací páky. 
 
 
5.2. Hlučnost při jízdě 
 
Třecí elementy nezpůsobují při jízdě v zásadě žádné zvuky! 
Případně se vyskytující praskání, skřípání či vrzání může mít následující příčiny: 
• cizí tělese, popř.špína mezi třecími elementy a koulí tažného vozidla 
• používání rozmrazovacího spreje v zimním období na rozmrazení indikátoru pro správné připojení 

(červeno - zelená válcová kontrolka vytlačovaná koulí tažného vozidla) 
 

Odstranění závady: vyčistěte kouli tažného vozidla (viz.5.6) a třecí elementy brusným papírem o 
zrnitosti 100-120. 

• tažná trubka nájezdové brzdy se pohybuje v pouzdrech nasucho - zanedbané mazání 
 

Odstranění závady: namažte pouzdra na tělese nájezdové brzdy pomocí maznic (jako mazací 
tuk použijte víceúčelový tuk dle DIN 51825 KTA 3K),dodatečně uvolněte gumovou manžetu, 
stáhněte ji dopředu ke kloubu a volně vyčnívající trubku nájezdové brzdy namažte (viz.obr.33) 

• koule tažného vozidla je v odnímatelném provedení a vlivem dlouhodobého používání vykazuje v 
pouzdru opotřebení 

 
 

Odstranění závady: vyhledejte opravnu a nechejte zkontrolovat tažné zařízení. V případě 
nutnosti vyměňte tažnou kouli či promažte zámkový mechanizmus (je-li to výrobcem doporučeno). 

 
 
 
 
 
 



6. Záruční list 
 
Firma  AL  -  KO poskytuje na zakoupený výrobek záruku v délce trvání  12 měsíců od data prodeje. 
 
Záruka se vztahuje výhradně na vady materiálu a na poruchy vzniklé vlivem chyb ve výrobě, 
které má věc při převzetí,či které se vyskytnou v záruční době. 
 
Škody vzniklé vlivem nesprávného zacházení anebo nerespektováním tohoto návodu k použití 
nemohou být do záruky zahrnuty. Žádné další záruky nejsou výrobcem poskytovány. 
 
Prodejce neodpovídá za vady, které jsou způsobeny: 
 

- užíváním věci v rozporu s návodem k použití 
- jiným neodborným užíváním a zacházením 
- neodbornými zásahy 
- nedostatečnou údržbou věci 

 
Odpovědnost za vady ( reklamaci vad) je zákazník oprávněn uplatnit u prodejce nebo v některém ze 
servisních středisek firmy  AL  -  KO. 
 
Při reklamaci vady je nezbytné, aby zákazník předložil tento záruční list a doklad o zaplacení 
(účtenku). 
 
Varování !!! 
 
Uschovejte pečlivě doklad o zakoupení výrobku a při uplatnění záruky předložte společně s 
tímto listem. 
 
 

 
VYPLNÍ PRODEJCE 

DATUM PRODEJE                              PRODÁVAJÍCÍ                                 RAZÍTKO PRODEJCE

                                                  



 



 
 
Upravil: 
Bartůněk Ladislav 
www.karavan.cz  
prague@karavan.cz 


