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Wstęp  
 
Oddając do rąk Użytkowników niniejszą instrukcję pragniemy zaznaczyć,                               
że przedstawiliśmy w niej, w możliwie przystępnej i zwięzłej formie prawidłową obsługę, 
eksploatację i planowaną konserwację. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych             
w wózkach D-135 Dolly nie wpływających na zamienność części i obsługę mechanizmów, 
lecz podnoszących jakość i estetykę wyrobu - bez uwzględnienia tych zmian w instrukcji 
obsługi.  
     Jeśli w instrukcji używane jest samo słowo wózek, to ma ono takie same znaczenia            
jak słowo wózek D-135 Dolly, i jest używane zamiennie. 
     Prosimy o nadsyłanie uwag i sugestii dotyczących instrukcji obsługi eksploatowanego 
wózka na adres strony internetowej www.zaslaw.pl lub pisemnie:  
 
 

ZASŁAW TSS Sp. z o.o Sp.k. 
Ul. Krakowska 140 
34-120 Andrychów 

Dziękując za wybór naszego produktu życzymy Użytkownikom niezawodnej i długoletniej  
i bezawaryjnej eksploatacji wózka D-135 Dolly 

 

http://www.zaslaw.pl/
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Rozdział I 
CHARAKTERYSTYKA, OPIS KONSTRUKCJI  

 
1. Przeznaczenie wózka  
 

D-135 – jest przeznaczony do wewnętrznego transportu naczep za pomocą ciągnika 
rolniczego. Ciągnik musi być wyposażony w pneumatyczną instalację hamulcową 
dwuobwodową, elektryczną instalację oświetleniową 12 V oraz odpowiednio dobrane 
złącza instalacji hydraulicznej. Wózek może posiadać niezależny układ hydrauliczny 
posiadający własną pompę hydrauliczną napędzaną poprzez WOM oraz zbiornik na olej 
(poj. 170L) z rozdzielaczem. 
 
 
Zasady Bezpieczeństwa 
 

1. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad użytkowania pojazdu, które opisane 

zostały w poniższej instrukcji. 

2. Zakazane jest poruszanie się przeciążonym zestawem (wózek + naczepa). 

3. Do obowiązku należy sprawdzenie stanu pojazdu zarówno przed jak i w trakcie 

ciągnięcia zestawu. 
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4. Należy sprawdzić obecność klinów zabezpieczających. 

5. Podczas łączenia pojazdu z naczepą, osoby będące pomocnikami kierowcy lub inne 

osoby trzecie, nie powinny znajdować się pomiędzy dwoma pojazdami. Osoba taka 

powinna znajdować w takim miejscu, aby mieć pojazd w zasięgu wzroku, gdy jest    

w ruchu, gdy widoczny jest moment sprzęgania.  

6. Do podstawowych obowiązków należy również sprawdzenie instalacji świetnej               

i hamulcowej przed każdorazowym użytkowaniem. 

7. Transportowany ładunek należy zabezpieczyć tak, aby uniknąć jego przemieszczania 

podczas transportowania. 

8. Zabrania się gwałtownego opuszczania częściowo rozładowanej skrzyni (wózek            

+ naczepa). 

9. Przed rozładunkiem należy sprawdzić czy w pobliżu nie ma osób trzecich oraz 

innych przeszkód. Zagrożenie może sprawiać również bliskie położenie trakcji 

elektrycznych i telefonicznych, na co również należy zwrócić szczególną uwagę. 

10.  Zabrania się powodowania gwałtownego szarpania w celu opróżniania utkniętego 

ładunku (wózek + naczepa). 

11.  Zabronione jest przewożenie ludzi i zwierząt zestawem (wózek + naczepa). 

Zabronione jest jeżdżenie na pomostach i drabinach zestawu. 
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12.  Zabronione jest rozprzęganie załadowne naczepy przy zamontowanych w naczepie 

tzw. „nóg podporowych zrzutowych”. Dozwolone jest odpięcie naczepy tylko           

i wyłącznie przy podpartych przednich nogach podporowych pojazdu                        

i równomiernym rozłożonym ładunku. 

13.  Przed wyjazdem na drogę publiczną należy zamontować trójkąt ostrzegawczy. 

 

 
 

 

 

 

2. Charakterystyka techniczna  

      

Wózek D-135 Dolly jest oznakowany tabliczką znamionową i trwale wybitym obok niej 

numerem identyfikacyjnym. Miejsce oznakowania  - prawa podłużnica  ramy. 
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Dane techniczne: 

Symbol handlowy D135-9T D135-13T

Typ WDX.101 WDX.105

Długość całkowita [mm] 4175 5015

Szerokość zewnętrzna [mm] 2550 2550

Wysokość siodła [mm]
1200 (FH=300)

1240 (FH=340)
1170 (FH=230)

Rozstaw kół [mm] 2040 2040

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] 9 230 13 000

Masa własna [kg] 1 300 2 000

Max. nacisk na oś [kg] 9 000 10 000

Max. nacisk na sprzęg [kg] 230 3 000

Rozmiar hamulca [mm] 420x180 420x200

Rozmiar opon 385/65 R22,5" 385/65 R22,5"

Rodzaj zawieszenia pneumatyczne pneumatyczne

Maksymalna prędkość [km/h] 40 40

Typ wózków DOLLY

 

 



 
 

Instrukcja obsługi – Wózek DOLLY D-135 9 
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Rozdział II 

EKSPLOATACJA D-135 Dolly 

 

1. Zalecenia ogólne  

 
Eksploatacja wózka D-135 Dolly jest związana z eksploatacją pojazdu holującego. 

Obsługę codzienną i konserwację należy wykonywać równocześnie w całym zestawie - 

umożliwi to wykrycie i usunięcie niedomagań w układach:  

- pneumatycznym   

- elektrycznym 

- hamulcowym  

Szczególnie starannej obsługi wymaga układ hamulcowy. Sprawność eksploatacyjna 

wózek zależy w dużej mierze od właściwej i terminowej obsługi technicznej oraz 

umiejętnego użytkowania. Prawidłowa obsługa i eksploatacja wózka daje gwarancję 

bezpieczeństwa jazdy zapewniając równomierne zużycie mechanizmów i wydłużoną 

żywotność. Nierównomierne rozłożenie ładunku, przeciążanie wózka grożą uszkodzeniem 

ramy podwozia wózka.   
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2. Połączenie wózka z pojazdem holującym  

 

 Należy unieruchomić wózek poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego – 
przycisk koloru czerwonego (fot. 1) oraz podłożenie klinów pod koła (fot.3) 

 Ustawić zaczep wózka na wysokości sprzęgu ciągnika. Regulacji dokonać za 

pomocą korby nogi podporowej lub poprzez odkręcenie oczka pociągowego 

od płyty czołowej i ustawieniu na odpowiedniej wysokości.  

 Cofnąć traktorem pod dyszel wózka i zaciągnąć hamulec postojowy. 

 Zabezpieczyć zaczep ciągnika przed odpięciem się wózka. 

 Po zabezpieczeniu zaczepu podnieść nogę podporową maksymalnie do góry. 

 Połączyć przewody elektryczne i pneumatyczna w kolejności: najpierw żółty a 

następnie czerwony, usunąć spod kół kliny i zwolnić hamulec ręczny. 

 

3. Zapięcie i odpięcie zestawu ciągnącego  

 

Zapięcie zestawu ciągnionego 

 

 Unieruchomić naczepę poprzez zaciągnięcie hamulca ręcznego – przycisk 

koloru czerwonego oraz podłożenie klinów pod koła tylne. 
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 Odbezpieczyć sprzęg na siodle wózka D-135. 

 Za pomocą nóg podporowych wyregulować odpowiednią wysokość płyty 

najazdowej naczepy: Płyta najazdowa naczepy powinna znajdować się około 

5cm poniżej płyty siodła wózka D-135. 

 Wjechać zestawem (ciągnik +wózek) pod sprzęg naczepy – rygiel siodła 

wózka zostanie automatycznie zamknięty. 

 Sprawdzić uchwyt i zabezpieczyć go. 

 Zaciągnąć hamulec postojowy w pojeździe holującym. 

 Połączyć przewody zasilające (fot.4), usunąć spod kół kliny i zwolnić hamulec 

ręczny. 

 

 

 

 

 

 

 

                      (fot. 1)      (fot. 2) 
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(fot.3) (fot.4) 

 

UWAGA!!! 
 

        W żadnym przypadku pojazd nie powinien rozpoczynać jazdy, bez 
sprawdzenia czy sprzęg jest dobrze zamknięty i zabezpieczony. Jeżeli nie to 
procedurę podłączenie należy powtórzyć. Przed każdym wyjazdem należy 
sprawdzić funkcjonowanie hamulców i świateł. Podczas łączenia ciągnik 
zestaw (wózek D-135 + naczepa) zabronione jest przebywanie jakiejkolwiek 
osoby pomiędzy dwoma pojazdami. 
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Odpięcie zestawu ciągnącego 

 
 Ustawić zestaw na płaskiej, stabilnej powierzchni. 
 Zaciągnąć hamulec ręczny, podłożyć kliny pod koła tylne naczepy. 
 Opuścić podpory w celu odciążenia sprzęgu siodłowego. 

 Odłączyć przewody zasilające w kolejności: najpierw czerwony a następnie żółty  
 Za pomocą zapadki i uchwytu otworzyć rygle na sprzęgu siodłowym i wyjechać 

spod naczepy. 
 

4. Odpięcie wózka od pojazdu holującego 

 

 Zaciągnąć hamulec ręczny, podłożyć kliny pod koła tylne wózka D-135. 
 Odłączyć przewody zasilające. 
 Przy pomocy korby opuścić nogę podporową do momentu kontaktu z podłożem. 
 Wyciągnąć rygiel ze sprzęgu ciągnika. 

 Odjechać pojazdem, wózek zostanie odpięty. 
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5. Jazda 

 
Podczas jazdy pojazdu holującego z wózek + naczepa należy stosować się do wszystkich 
przepisów ruchu drogowego odnoszących się do pojazdów ciągnionych. Zabrania się jazdy 
oraz odłączania od ciągnika wózka z uniesioną skrzynią ładunkową (w przypadku kiedy 
wózek jest wyposażony w niezależną instalację hydrauliczną). 
  

6. Obsługa zbiornika powietrza 
 
W celu zapewnienia właściwej pracy zbiornika powietrza oraz układu pneumatycznego 
wózka należy przestrzegać następujących zasad: 

 zbiornik powinien być zasilany z instalacji pneumatycznej posiadającej zawory 
regulujące wielkość ciśnienia.  

 ciśnienie powietrza w zbiorniku oraz w całej instalacji powietrznej musi być 
utrzymane w granicach zalecanych konstrukcyjnie tj. pomiędzy 0,58-0,63 MPa.  

 ciśnienie w instalacji powietrznej kontrolować na bieżąco manometrem 
zainstalowanym w desce rozdzielczej ciągnika rolniczego oraz doraźnie sprawdzać 
manometrem wkręconym do zaworu kontrolnego przy zbiorniku powietrza 

 przewidywany okres eksploatacji zbiornika przy zachowaniu właściwej obsługi                      
i konserwacji producent ocenia na 10 lat od daty jego produkcji 
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 po dwóch latach eksploatacji, a następnie raz w roku należy usuwać osad ze 
zbiornika i dokładnie oczyścić. Do usuwania osadu służy zawór odwadniający, 
znajdujący się w dolnej części zbiornika. W okresie letnim raz w tygodniu, a w 
okresie zimowym codziennie należy odwodnić zbiornik. Jeżeli zbiornik posiada 
uszkodzone ścianki (pęknięcia, wgniecenia, trwałe odkształcenia itp.) względnie był 
poddany działaniu wysokich temperatur, takich które mogły zmienić strukturę 
materiału ścianki, należy zbiornik niezwłocznie wyłączyć z eksploatacji i wymienić. 
W przypadku powstania ubytków w powłoce lakierowej, zbiornik wymontować i 
polakierować.  

 demontaż zbiornika może być dokonany tylko po całkowitym opróżnieniu go z 
powietrza znajdującego się w nim pod ciśnieniem. Prace te mogą być wykonywane 
wówczas gdy ciśnienie w zbiorniku równe jest ciśnieniu otoczenia.  

 podczas każdego przeglądu pojazdu oraz po okresach czyszczenia zbiornika należy 
zwrócicie szczególną uwagę na trwałość jego zamocowania do pojazdu oraz ogólny 
stan techniczny. W przypadku stwierdzenia luzów mocujących należy natychmiast 
usunąć uszkodzenie.  

 zabrania się eksploatacji pojazdu z obluzowanym zbiornikiem  
 zabrania się dokonywania demontażu zbiornika lub jego części składowych jak 

również wkręcanie manometru kontrolnego do zbiornika o ile znajduje się on pod 
ciśnieniem. Sprawdzenie i ewentualne odpowietrzenie można wykonać naciskając 
trzpień zaworu odwadniającego. 
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7. Hamulec postojowy 

 
W pojazdach zastosowano siłowniki hamulcowe membranowo-sprężynowe które 
wytwarzają siłę hamowania w układzie hamulca roboczego i postojowego. Aby 
zablokować koła jezdne na postoju należy pociągnąć czerwony przycisk znajdujący się 
na panelu sterującym. Powoduje to wypowietrzenie komory siłownika. Siła sprężyny 
naciskowej powoduje blokadę kół. Wciśniecie czerwonego przycisku powoduje 
napełnienie sprężonym powietrzem komory siłownika w której znajduje się tłok ze 
sprężyna. W efekcie blokada kół zostaje zwolniona. Istnieje możliwość odblokowania 
hamulców w przypadku braku ciśnienia w układzie. W tym celu należy wkręcić w tylną 
część siłownika śrubę znajdującej się przy siłowniku. 

 
8. Zawór parkująco-luzujący stosowany jest do odblokowania hamulców naczepy. 
Używa się go podczas manewrowania na placu w przypadku gdy przewody 
pneumatyczne  nie są podłączone do pojazdu holującego. 

 
9. Układ hydrauliczny (wyposażenie opcjonalne) 
Wózek Dolly może być wyposażony w niezależny układ hydrauliczny z pompą, 
zbiornikiem i rozdzielaczem do zasilania siłowników jednostronnego działania np. w 
pojazdach typu wywrotka. 
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Sterowanie rozdzielaczem układu hydraulicznego wózka odbywa się ręcznie za pomocą 
dźwigni w następujący sposób: 
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10.  Zawór podnoszenia / opuszczania 
W wózku jest zamontowany zawór podnoszenia / opuszczania. Ma na celu regulację 
wysokości siodła podczas sprzęgania z naczepą. Odbywa się to poprzez napowietrzanie 
oraz odpowietrzanie miechów zawieszania.  
 
Zawór dysponuje trzema ustawieniami: 
„JAZDA”, „PODNOSZENIE”, „OPUSZCZANIE”. 
Ustawienie dźwigni w pozycji „JAZDA” – 
powoduje, że wysokość zawieszenia ustawiana 
jest automatycznie za pomocą zaworu 
poziomowania. Przełączanie dźwigni na 
pozycję „PODNOSZENIE” powoduje 
podniesienie zawieszenia (siodła) zaś 
„OPUSZCZANIE” obniżenie zawieszenia 
(siodła). Należy pamiętać aby po sprzęgnięciu 
wózka z naczepą przestawić dźwignię do 
pozycji „JAZDA”. 
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Rozdział III 
 

OBSŁUGA WÓZKA 
 
1. Koła i ogumienie   

Wózek posiada pojedyncze koła bezdętkowe, mocowane nakrętkami M22x1,5. 
  

2. Oś  
 

 Typ - BPW, 
 

3. Rama  
Rama podwozia wykonana jest w kształcie trójkąta zakończonego w przedniej części                 
uchem holowniczym o średnicy 40 lub 50mm.  
 

 

4. Układ hamulcowy 
 

W pojazdach D-135 stosuje się układy hamulcowe dwuobwodowe, z ręczną 
(trzyzakresową) lub automatyczną regulacją siły hamowania w zależności od obciążenia. 
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W przypadku ręcznego regulatora należy wybrać jedną z trzech pozycji w zależności od 
wielkości ładunku naczepy.  
Stosowane są hamulce typu simplex, z obrotowym podparciem szczęk, z rozpierakiem 
krzywkowym, z automatyczną regulacją luzu. 

 
 
 

4.1 Zbiornik powietrza  
- o pojemności 60L - co 5 000km spuścić wodę, otwierając zawór spustowy w dolnej części 
zbiornika. W zimie przeprowadzić tą czynność codziennie.  

 

 
5. Instalacja elektryczna 

o napięciu znamionowym 12V, wykonana zgodnie z przepisami i zaleceniami "Prawa o 
ruchu drogowym". Konserwacja instalacji elektrycznej sprowadza się do wymiany 
przepalonych żarówek, sprawdzenia stanu połączeń, przewodów oraz ewentualnego 
oczyszczenia zaśniedziałych styków.  
 

6. Czynności obsługowe wózka   
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6.1 Obsługa przed wyjazdem w drogę 
Dla zapewnienia pełnej sprawności wózka oraz w celu uniknięcia ewentualnych wypadków 
podczas jazdy należy przed wyjazdem sprawdzić: 

 ciśnienie w ogumieniu, stan i zużycie opon 
 dokręcenie nakrętek mocujących obręcze kół i innych mechanizmów 
 odwodnienie zbiornika sprężonego powietrza – w okresie letnim co najmniej raz w 

tygodniu, w okresie jesienno-zimowym codziennie  
Po połączeniu ciągnika rolniczego z wózkiem zweryfikować: 

 działanie instalacji elektrycznej  
 działanie układu hamulcowego 

 
 

6.2 Obsługi okresowe i sezonowe  
W celu zapewnienia należytej trwałości wózka producent zaleca wykonywanie obsług 
technicznych według następującego harmonogramu:  

A. pierwsza obsługa techniczna [po pierwszym miesiącu eksploatacji] obejmuje 
czynności: 

 obsługowe przed wyjazdem w drogę, 
 przeprowadzić zewnętrzne oględziny i usunąć ewentualne uszkodzenia, 
 sprawdzić mocowanie zespołów jezdnego, oświetlenia – w razie konieczności 

uzupełnić brakujące śruby i nakrętki, 
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 sprawdzić szczelność połączeń układu hydraulicznego wózka (jeśli jest wózek 
wyposażony w taki układ) 

 wyjąć i oczyścić wkład filtrujący w układzie pneumatycznym  
   

B. druga obsługa techniczna [po pierwszych trzech miesiącach eksploatacji – 
następnie co sześć miesięcy] wykonać czynności obsługowe przewidziane dla 
pierwszej obsługi technicznej oraz dodatkowo: 

 sprawdzić stan przewodów, szczelność połączeń oraz działanie układu hamulcowego       
w razie konieczności wymienić uszczelki złączek przewodów, dokręcić luźne 
elementy, 

 sprawdzić i wyregulować luz piast kół, 
 sprawdzić stan przewodów oraz działanie instalacji elektrycznej, 
 wykonać czynności smarowania podwozia, 

 
C. obsługa sezonowa [przed rozpoczęciem sezonu letniego] wykonać następujące 

czynności: 

 gruntownie umyć i oczyścić podwozie, 
 sprawdzić powłokę lakierniczą – wszystkie zlokalizowane ubytki powłoki oczyścić z 

rdzy, odtłuścić przez umycie rozpuszczalnikiem, zagruntować farbą antykorozyjną a 
następnie zamalować odpowiednią farbą nawierzchniową, zachowując jednolity 
kolor oraz równomierność powłoki lakierniczej. 
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Rozdział IV 
SMAROWANIE MECHANIZMÓW WÓZKA 

  

Czynności smarownicze wykonywane według harmonogramu obsług oraz planu 
smarowania zalecanych przez producenta zapewniają wysoką sprawność mechanizmów 
wózka oraz eliminują zjawisko przedwczesnego ich zużycia. Podczas smarowania należy 
przestrzegać następujących zasad: 

 oczyścić smarowniczki z błota i kurzu  

 wtłaczać smar w smarowniczkę do momentu ukazania się świeżego smaru w 
szczelinach pomiędzy częściami współpracującymi  

 stosować smar do łożysk tocznych ŁT 43 PN/C-96134. 
 

Plan smarowania 

Miejsce / czynność Okres  Rodzaj smaru 

 Siodło sprzęgu co 2 miesiące  ŁT-43 

Wałek i dźwignia rozpieraka hamulców co 6 miesięcy ŁT-43 

Noga podporowa co 6 miesięcy ŁT-43 

 

Do zbiornika układu hydraulicznego (opcja) stosować olej hydrauliczny HYDROL L-HL 46. 
Do multiplikatora stosować olej przekładniowy o lepkości 75W-80. 
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Rozdział V 
OPIS PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI OBSŁUGOWO-NAPRAWCZYCH  

 
Zakwalifikowanie wózka lub jego mechanizmów do naprawy powinno odbywać                   
się na podstawie stwierdzenia nieprawidłowości działania lub zużycia. Naprawy bieżące 
należą do zakresu obsługi codziennej i okresowej. 
 

1. WYMIANA KOŁA 

 zablokować koła za pomocą hamulca postojowego i klinów ułożonych po przeciwnej 
stronie pojazdu niż wymieniane koło. 

 zluzować, około jednego obrotu nakrętki mocujące koło. 
 włożyć podnośnik pod oś, ustawiając podstawę podnośnika na twardym podłożu                  

i podnieść do momentu, gdy wymieniane koło znajdzie się kilka centymetrów nad 
ziemią. 

 odkręcić nakrętki mocujące koło i zdjąć koło. Nakrętki zaleca się położyć w takie 
miejsce aby uchronić gwint przed zabrudzeniem ziemią. 

 osadzić koło zapasowe na piastę. Dokręcić nakrętki mocujące koło – równomiernie              
na krzyż [fot. 5]. 
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Moment dokręcenia nakrętek kół; 
  M=450-500 Nm dla nakrętek z podkładką sprężystą kulistą - rys.3a  
  M=600-650 Nm dla nakrętek z kołnierzem płaskim. - rys.3b 
 
 

 
                                              Rys. 3a                   Rys. 3b 
 
 

Dokręcenie nakrętek kół sprawdzać po 50 i 150 km jazdy z obciążeniem dla kół 
zmienionych, następnie okresowo co 500 km.  
Sprawdzać zużycie ogumienia według wskaźników oznakowanych przez producenta opony.  
Ciśnienie w oponach 0,9 MPa, sprawdzać co 500 km. 
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(fot. 5) 
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Przy zakładaniu opon na oś należy zwracać uwagę aby ogumienie miało 
jednakowy bieżnik oraz stopień jego zużycia. W celu montażu sprawnego koła 
wykonać czynności w kolejności odwrotnej. 
 

OPONY i KOŁA 
 
1. Zasady użytkowania opon. 
• Podczas prac związanych z montażem i demontażem ogumienia należy zabezpieczyć 
wózek przed samoczynnym przemieszczaniem się. 
• Naprawa lub wymiana ogumienia powinna być przeprowadzana przez osoby w tym celu 
przeszkolone i przy użyciu odpowiednich narzędzi. 
• Po każdym zamontowaniu koła dokręcić nakrętki po pierwszych kilkudziesięciu km,                 
a następnie regularnie sprawdzać ich dokręcenie. 
• Regularnie kontrolować i utrzymywać odpowiednie ciśnienie w oponach zgodnie                   
z instrukcją ( zwłaszcza po dłuższej przerwie nieużytkowania wózka). 
• Ciśnienie opon powinno być sprawdzane również podczas całodniowej intensywnej 
pracy. Należy brać pod uwagę fakt, że wzrost temperatury ogumienia może 
podnieść ciśnienie nawet o 1 bar. Przy takim wzroście temperatury i ciśnienia należy 
zmniejszyć obciążenie lub prędkość. 
• Nigdy nie zmniejszać ciśnienia przez odpowietrzenie w przypadku jego wzrostu na skutek 
działania temperatury. 
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• Zawory należy zabezpieczyć przy pomocy odpowiednich kapturków, aby uniknąć 
przenikania zanieczyszczeń. 
• Nie przekraczać prędkości dopuszczalnej wózka 
• Podczas całodniowego cyklu pracy w okresie wysokich temperatur lata, należy 
kontrolować temperaturę ogumienia. W przypadku nadmiernego wzrostu temperatury, 
należy zrobić przerwę w pracy. 
• Należy unikać dziur, nagłych i zmiennych manewrów oraz wysokiej prędkości podczas 
skręcania. 
 

Wózek Rozmiar 
opony 

Indeks 
nośności 
/symbol 
prędkości 

Nośność, kg 
(przy 
prędkości 40 
km/h 

Obręcze Ciśnienie 
wewnętrzne, 
bar 

D-135 385/65R22,5 160 4500 11,75x22,5 9 
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2. Dyszel 
 
Dyszel wózka powinien być sprawdzany pod kątem uszkodzeń raz w miesiącu. Ze względu 
bezpieczeństwa nie wolno na dyszlu spawać, wyginać go ani wiercić otworów. Uszkodzony 
zaczep dyszla powinien być wymieniony na nowy dokładnie tego samego typu. 
Dopuszczalne wytarcie otworu ucha dyszla wynosi 1,5mm, po przekroczeniu tego wymiaru 
należy wymienić tuleje. 
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3. Hamulce 
 
3.1 Dźwignie hamulcowe: 

Automatyczne dźwignie rozpieraków szczęk hamulcowych - kasują automatycznie 
nadmierny luz pomiędzy okładzinami szczęk a bębnem hamulcowym. Dźwignie nie 
wymagają regulacji i konserwacji. Jeżeli podczas jazdy (pracy) lub podczas hamowania 
zostaną zauważone niedomagania w prawidłowej pracy, dźwignie rozpieraka należy 
wymienić.  
 

3.2 Kontrola okładzin hamulca: 
Kontrola okładzin  co 500 godzin pracy, lub co 8500 km jazdy.  
Sprawdzić stan zużycia okładzin ciernych hamulca. Otworzyć oba okienka inspekcyjne 
znajdujące się z tyłu osłony bębna hamulca i sprawdzić grubość materiału ciernego na 
zewnątrz linii odniesienia 
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Schemat instalacji pneumatycznej: 
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4. Weryfikacja instalacji elektrycznej 

 
Sprawdzenie instalacji elektrycznej polega na kontroli prawidłowości połączeń 
przewodów z gniazdem wtykowym przez próbę działania wszystkich odbiorników 
elektrycznych tj. świateł obrysowych, przednich świateł postojowych oraz lamp 
zespolonych tylnych. Jeśli po podłączeniu wózka do ciągnika instalacja elektryczna nie 
działa właściwie należy sprawdzić czy połączenia w gnieździe ciągnika są zgodne z 
połączeniami we wtyczce wózka. Jeżeli połączenia te są prawidłowe przyczyną 
niesprawności instalacji mogą być uszkodzone mechanicznie przewody elektryczne, 
zaśniedzenie połączeń bądź niesprawność odbiorników – żarówek. 
Wózek może być wyposażony (za dopłatą) w przetwornice napięcia 12/24V która jest 
niezbędna do połączenia instalacji wózka Dolly z naczepą. 
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Schemat instalacji elektrycznej: 
 

1- lampy tylne zespolone; 2- lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej; 3- 
lampy obrysowe; 5- przewód spiralny 
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Rozdział VI 
BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA WÓZKA D-135  

 
Pozostawiając wózek odłączony od ciągnika zabezpieczyć koła używając klinów bądź klocków 

drewnianych. W przypadku wystąpienia pochyłości terenu zacisnąć hamulec ręczny. Zabrania się 
pozostawiania wózka odłączonej od ciągnika na pochyłości przez dłuższy czas.  

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej parametrami technicznymi prędkości jazdy. 
Szczególną ostrożność zachować należy przy przewożenia materiałów objętościowych podczas 
wykonywania skrętów na pochyłościach wzdłużnych terenu. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 


