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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, planowaną konserwację oraz sposoby usuwania niedomagań
naczepy.
Zastrzegamy
sobie
prawo
do
wprowadzania
zmian
konstrukcyjnych
i technologicznych w naczepach D-651A oraz D-654A nie wpływających na
zamienność części i obsługę mechanizmów, lecz podnoszących jakość i estetykę
wyrobu - bez uwzględnienia tych zmian w instrukcji obsługi.
Zmiany mające wpływ na zamienność części będą omawiane w oddzielnych
wkładkach załączonych w instrukcji obsługi.
W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych/serwisowych, niezbędnym do
przyjęcia zgłoszenia jest podanie kompletnego nr VIN. W przypadku
podania nie pełnego lub błędnego nr VIN, zgłoszenie może zostać
opóźnione w realizacji.
Prosimy o nadsyłanie uwag i sugestii dotyczących instrukcji obsługi
eksploatowanej naczepy na adres:

ZASŁAW®
Producent Przyczep i Naczep
ul. Krakowska 140
34-120 Andrychów
Tel. 33 875 16 06
Fax. 33 875 16 66
e-mail: zaslaw@zaslaw.pl
www.zaslaw.pl

Życzymy Użytkownikom niezawodnej eksploatacji przyczepy
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ROZDZIAŁ I
OBSŁUGA NACZEPY.
1. OPIS WYPOSAŻENIA NACZEPY
Ze względu na znaczne niebezpieczeństwo wynikające z obsługi ciężkiego sprzętu (w
tym pojazdów), firma Zasław zaleca stosowanie się do poniższej instrukcji.
Bezpieczne użytkowanie produktu jest ważne zarówno dla operatora, jak i dla osób
postronnych. W związku z tym konieczne jest przestrzeganie poniższych zaleceń:
1. Zabrania się użytkowania naczepy D-651A i D-654A niezgodnie z jej
przeznaczeniem,
2. W trakcie prac, operator powinien używać odpowiednej odzieży ochronnej oraz
stosować zalecane przez producenta narzędzia,
3. Ładunek na skrzyni powinien być rozmieszczony równomiernie. Zabrania się
przekroczenia dopuszczalnych mas na oś, jak również znacząco zwiększać ryzyko
przechylenia pojazdu,
4. Zabrania się przebywania na skrzyni ładunkowej jak i w okolicach naczepy
podczas załadunku i wyładunku,
5. Operator ma za zadanie upewnić się, iż przed rozładunkiem pojazd znajduje się
na równym i utwardzonym podłożu.
6. Niedopuszczalne jest wyładowywanie na nierównym niestabilnym terenie oraz
podczas panujących złych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, burza itp.)
7. Przy rozładunku należy zwrócić szczególną uwagę na obecność w bliskiej
odległości od naczepy sieci energetycznych, słupów linii energetycznych.
8. Przed użytkowaniem pojazdu sprawdzić każdorazowo funkcjonowanie instalacji
świetlnej i hamulcowej.
9. Wartości maksymalnych nacisków na osie oraz dopuszczalnej masy całkowitej
nie mogą przekraczać wartości technicznych
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Fot. 1 Naczepa kurtynowa – widok z lewej strony

Fot. 2 Naczepa kurtynowa – widok z prawej strony

Fot.3 Naczepa kurtynowa –
widok z przodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Elementy wyposażenia naczep
Sworzeń królewski
Nogi podporowe
Zabezpieczenie boczne (odbojnica)
Skrzynka narzędziowa
Konsola sterująca
Trzymacz drzwi
Napinacz plandeki
Zbiornik na wodę
Koło zapasowe
Kliny pod koła
Konsola przyłączeniowa
Linka celna
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2. OPIS OGÓLNY – DANE TECHNICZNE, IDENTYFIKACJA
POJAZDU
Identyfikację pojazdu zapewniają:
 numer identyfikacyjny pojazdu VIN,
 tabliczka znamionowa pojazdu,
 tabliczka regulatora układu hamulcowego.

Fot. 4 Umiejscowienie numerów identyfikacyjnych

Numer VIN (Vehicle Identification Number) znajduje się na prawej podłużnicy ramy
(Fot. 4), za nogą podporową. Ponadto numer ten występuje również na tabliczce
znamionowej pojazdu (Fot. 5) oraz na tabliczce regulatora układu hamulcowego
(Fot.6). Tabliczki umieszczone są nad numerem VIN pojazdu.

Fot. 5 Tabliczka znamionowa pojazdu
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Tabliczka znamionowa pojazdu zawiera m.in. takie informacje, jak: numer
homologacji produktu, numer identyfikacyjny pojazdu, techniczne dopuszczalne
obciążenie osi oraz siodła i inne.

Fot. 6 Tabliczka regulatora układu hamulcowego

Tabliczka regulatora układu hamulcowego (Fot. 6) zawiera informacje dotyczące
regulatora siły hamowania, tj. typ regulatora, ciśnienie kontrolne układu
hamulcowego i ciśnienie układu zawieszenia w zależności od nacisku na oś.
Dodatkowe informacje, które znajdują się na tabliczce to funkcje, jakie
zaprogramowano dla danego układu hamulcowego oraz rodzaj zamontowanych
siłowników hamulcowych.
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3. SPRZĘGANIE I ROZSPRZĘGANIE
Przed połączeniem naczepy z ciągnikiem należy sprawdzić:
• Czy na sworzniu sprzęgu nie ma widocznych uszkodzeń,
• Zamocowanie sworznia (kompletność śrub, luzy),
• Wysokość sprzęgu ciągnika i naczepy,
• Smarowanie sworznia, sprzęgu i płyty najazdu naczepy,
• Czy w pobliżu pojazdów nie znajdują się osoby postronne.
Sprzęganie
• Sprawdzić czy naczepa zahamowana jest hamulcem postojowym,
• Za pomocą pneumatycznego zawieszenia ciągnika lub przez regulację nóg
podporowych ustawić wysokość pojazdów tak, aby powierzchnia sprzęgu ciągnika
była powyżej płyty najazdu naczepy ok. 5 cm,
• Cofnąć ciągnikiem do momentu zatrzaśnięcia sprzęgu na sworzniu naczepy,
• Sprawdzić sprzęgnięcie (ruszyć powoli ciągnikiem), w razie konieczności powtórzyć
sprzęganie,
• Włączyć hamulec postojowy ciągnika,
• Podłączyć złącza instalacji pneumatycznej i elektrycznej,
• Unieść nogi podporowe naczepy,
• Sprawdzić działanie oświetlenia,
• Zwolnić hamulce postojowe,
• Sprawdzić działanie hamulców zasadniczych.
UWAGA!
Postronne osoby znajdujące się między ciągnikiem a naczepą mogą zostać
zgniecione! Należy zwracać na nie szczególną uwagę! Zawsze sprawdzić
czy sprzęgnięcie nastąpiło poprawnie! Przed jazdą sprawdzić działanie oświetlenia
i hamulców!
Rozprzęganie
Przed rozprzęgnięciem należy ustawić naczepę na równym terenie,
• Włączyć hamulec postojowy naczepy,
• Podłożyć kliny pod koła,
• Wysunąć nogi podporowe naczepy,
• Odłączyć przewody pneumatyczne (najpierw złącze czerwone, następnie żółte),
• Odłączyć przewody elektryczne,
• Otworzyć sprzęg,
• Powoli odjechać ciągnikiem.
UWAGA!
Sprawdzić sposób
umieszczony z tyłu,
naczepy! W obrębie
znajdować się żadne

rozmieszczenie ładunku na naczepie! Ciężki ładunek
bądź z przodu naczepy może spowodować wywrócenie się
naczepy i ciągnika, w momencie rozprzęgania nie mogą
osoby.
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4. INSTALACJA HAMULCOWA
Standardowym systemem hamulcowym stosowanym w naczepach D-651A i D-654A
jest EBS (Electronic Brake assist System – elektronicznie sterowany układ
hamulcowy).
System EBS jest układem zawierającym funkcję ABS/ASR oraz szereg dodatkowych
elementów, tworząc integralny system hamulcowy. W systemie tym znacznie
skrócono czas reakcji układu (względem konwencjonalnego systemu ABS). Cały
układ zsynchronizowano tak, aby hamulce na każdym z kół reagowały równocześnie,
tj. równomiernie hamowały i luzowały się. W celu poprawnego działania systemu
wymagana jest kontrola czujnika prędkości i pierścienia zębatego (Fot.8, Fot.9).
System ABS jest układem wspomagającym proces hamowania poprzez cykliczne,
chwilowe odblokowywanie hamulców, co pozwala na zapanowanie nad torem jazdy
pojazdu i skrócenie drogi hamowania.
Dodatkowo system wyposażono w funkcję CFC, która ma za zadanie sprzężenie
układu hamulcowego pojazdu silnikowego z naczepą, czego wynikiem jest znaczne
poprawienie komfortu jazdy (min. większa stabilizacja toru jazdy, równomierne
zużycie hamulców pojazdu silnikowego i naczepy).
Gniazda elektryczne oraz pneumatyczne zasilające pojazd zlokalizowane zostały na
przedniej ścianie, na „konsoli”. Są to:
• złącza układu hamulcowego: czerwone 1 - zasilające oraz żółte 2 - sterujące
układem hamulcowym,
• gniazdo wtykowe 7-stykowe ABS/EBS 3,
• gniazdo elektryczne 15-stykowe 4,
• gniazda elektryczne instalacji oświetlenia białe i czarne 5 i 6.

Fot. 7 Konsola przyłączeniowa

9

Fot.8 Usytuowanie czujnika prędkości i pierścienia zębatego

Fot.9 Czujnik prędkości i pierścień zębaty
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5. PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW DO CIĄGNIKA
Podłączenie naczepy do ciągnika
• Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest włączony,
• Skontrolować powierzchnie uszczelniające złącza pneumatyczne – czy nie są
zabrudzone,
• Podłączyć złącze hamulca sterujące (żółte) – po podłączeniu naczepa zostanie
zabezpieczona hamulcem,
• Podłączyć złącze hamulca zasilające (czerwone),
• Podłączyć przewody elektryczne do gniazd białego i czarnego,
• Podłączyć przewód ABS/EBS,
• Skontrolować złącza, czy zostały prawidłowo podpięte.
Odłączanie pojazdu od ciągnika
• Sprawdzić czy hamulec postojowy jest zaciągnięty,
• Odłączyć złącze hamulca zasilające (czerwone) – po odłączeniu naczepa zostanie
zabezpieczona hamulcem,
• Odłączyć złącze hamulca sterujące (żółte),
• Odłączyć przewody elektryczne i ABS/EBS,
• Zabezpieczyć gniazda hamulcowe pneumatyczne przez zamknięcie pokryw
ochronnych złączy.
Układ EBS to system pneumatyczno -elektryczny, dlatego też poza zasilaniem
pneumatycznym bezwzględnie należy pamiętać o podpięciu złącza wtykowego EBS
do pojazdu.
Dodatkowo pamiętać należy aby używać atestowanych złączy EBS. Złącza nie ujęte
w książce pojazdu mogą prowadzić do wypadku – istnieje możliwość ich
nieprawidłowego funkcjonowania.
UWAGA!
Niepodpięcie złącza wtykowego do pojazdu stwarza zagrożenie wypadku !
Na pojeździe znajduje się tabliczka EBS (Fot.8), informująca o podpięciu złącza
wtykowego do gniazda EBS. W przypadku nie wpięcia złącza, nie będą aktywne
funkcje: EBS, ALB, ABS.
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Fot. 10 Tabliczka EBS

Do naczepy siodłowej mogą być podpinane wyłącznie pojazdy silnikowe wyposażone
w złącza wtykowe 7–stykowe, 24 V z magistralą CAN (układ EBS).

6. KONSOLA STEROWANIA UKŁADEM HAMULCOWYM
Konsola sterowania manualnego układem hamulcowym i równocześnie
pneumatycznym zawieszenia znajduje się po lewej stronie naczepy, między ostatnią
osią a zderzakiem.
Na





konsoli sterującej znajdują się elementy odpowiedzialne za:
Sterowanie hamulcem głównym i postojowym – zawór luzująco-parkingowy 1,
Sterowanie wysokością zawieszenia – zawór podnoszenia i opuszczania 2,
Obrazowanie obciążenia osi – manometr 3,
Kontrolę ciśnienia układu hamulcowego i zawieszenia – złącza kontrolne 4 i 5.

Fot. 11 Konsola sterująca
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7. ZAWÓR LUZUJĄCO-PARKINGOWY
Jest to zawór stosowany w pojazdach ciągnionych w których zastosowany został
pneumatyczny układ hamulcowy oraz siłowniki membranowo – sprężynowe.
W przypadku celowego lub przypadkowego/losowego odłączenia zasilania
pneumatycznego, zawór uruchamia funkcję hamulca awaryjnego.
Czarny włącznik odpowiada za zwalnianie oraz uruchamianie hamulca manewrowego
w naczepie wolnostojącej, nie podłączonej do pojazdu silnikowego.
Czerwony włącznik z wbudowaną blokadą odpowiada za zwalnianie oraz
uruchamianie hamulca postojowego w naczepie, bez względu na to czy naczepa jest
podłączona do pojazdu silnikowego czy też nie.
Czarny włącznik w momencie podłączenia naczepy do pojazdu silnikowego znajduje
się w pozycji 2 (pozycja do jazdy) – nie ma możliwości jego zwolnienia.
Należy pamiętać aby w momencie odłączenia zasilania od naczepy uruchomić
(wyciągnąć) czarny włącznik.
W przypadku spadku ciśnienia poniżej wartości 4,5 bar w instalacji hamulcowej,
następuje automatyczne załączenie hamulca awaryjnego. Zwolnienie hamulca
awaryjnego następuje w momencie przekroczenia wartości 5,2 bar w instalacji
w hamulcowej naczepy.

Fot. 12 Pozycje położenia włącznika czarnego

Manewrowanie pojazdem wolno stojącym jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy
zarówno włącznik czarny jak i czerwony znajdują się w pozycji 1 (wciśnięte). Pojazd
nie jest zabezpieczony żadnym hamulcem.
Aby pojazd zahamować należy przesunąć włącznik czarny do pozycji 2 (wyciągnąć).
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8. ZWALNIANIE I URUCHAMIANIE HAMULCA POSTOJOWEGO
PRZYPADEK 1 - Naczepa podłączona do pojazdu silnikowego
 Przesunięcie do pozycji 1 włącznika czerwonego oraz czarnego – naczepa nie jest
zabezpieczona hamulcem,
 Przesunięcie do pozycji 2 włącznika czerwonego – naczepa zabezpieczona
hamulcem postojowym.
PRZYPADEK 2 - Naczepa odłączona od pojazdu silnikowego
 Przesunięcie włącznika czerwonego do pozycji 1 – naczepa nie jest
zabezpieczona hamulcem postojowym,
 Przesunięcie włącznika czerwonego do pozycji 2 – naczepa zabezpieczona
hamulcem postojowym.
Aby wprowadzić naczepę w tryb parkowania należy przesunąć włącznik czerwony
do pozycji 2 tj. zwolnić blokadę (pociągnięcie jej do siebie, Fot.13) i wyciągnąć
włącznik.
W celu zwolnienia hamulca postojowego należy przesunąć włącznik czerwony
do pozycji 1 tj. zwolnić blokadę (pociągnięcie jej do siebie, Fot.13) i wcisnąć
włącznik.

Fot. 13 Pozycje położenia włącznika czerwonego
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9. AWARYJNE ZWALNIANIE HAMULCÓW
UWAGA!
Przed przystąpieniem do awaryjnego zwalniania hamulców należy przy pomocy
klinów zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym przemieszczeniem!
Aby awaryjnie zwolnić hamulce należy:
• Zdjąć trzpień zwalniający 1 znajdujący się na siłownikach hamulcowych,
• Trzpień włożyć do otworu 2 znajdującego się na siłowniku i obrócić o 90 stopni,
• Nałożyć podkładkę i wkręcić nakrętkę 3, tak aby trzpień dolegał do cylindra,
• Dokręcić nakrętkę przy pomocy klucza płasko-oczkowego (lub płaskiego) – hamulec
postojowy jest zwolniony, naczepa nie jest zabezpieczona hamulcem.
Gdy instalacja napełniona jest powietrzem, zwalnianie hamulców jest łatwiejsze.
W celu dezaktywacji hamulca awaryjnego należy:
• Odkręcić nakrętki, wyjąć trzpień zwalniający i zamontować go do obudowy
siłownika

Fot. 14 Awaryjne zwalnianie hamulca

UWAGA!
Po awaryjnym zwalnianiu nie działa hamulec postojowy – wysokie
niebezpieczeństwo wypadku!
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10. ZBIORNIKI POWIETRZA
Zbiorniki powietrza znajdują się w tylnej części naczepy, za trzecią osią.
W instalacji hamulcowej może skraplać się zawarta w powietrzu para wodna, dlatego
regularnie należy sprawdzać, czy w zbiorniku nie zgromadziła się woda. W tym celu
należy skorzystać z umieszczonego w dolnej części zbiornika zaworu odwadniającego
1 (Fot.15).

Fot. 15 Zbiornik powietrza

W okresie letnim raz w tygodniu, a w okresie zimowym codziennie należy odwodnić
zbiornik pociągając za uchwyt 1 zaworu odwadniającego (Fot.15).
UWAGA!
Zamarzająca woda w instalacji hamulcowej może doprowadzić do awarii urządzeń
układu hamulcowego!
Należy regularnie sprawdzać, czy w zbiornikach nie zgromadziła się woda!
W przypadku pojawienia się na zbiorniku pęknięć, wgnieceń, trwałych odkształceń
itp., należy go bezzwłocznie wymienić!

16

11. MECHANIZM PODNOSZENIA OSI

Fot. 16 Centralny mechanizm podnoszenia osi

Fot. 17 Obustronny mechanizm podnoszenia osi
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12. SWORZEŃ SPRZĘGU
W naczepach D-651A i D-654A standardowo stosowany jest sworzeń o rozmiarach
2”. Naczepa D-654A posiada ponadto dodatkowe gniazdo mocowania sworznia.
Sworzeń
sprzęgu
jest
istotnym
elementem
naczepy
odpowiedzialnym
za bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, dlatego należy przestrzegać
poniżej wymienionych wskazówek:
• Co 6 miesięcy sprawdzać wymiary graniczne, w razie konieczności wymienić
sworzeń,
• Nie używać sworznia z widocznymi śladami uszkodzeń,
• Nie używać sworznia z widocznymi śladami zużycia (rowki),
• Regularnie smarować sworzeń i sprzęg siodłowy,
• Przy wymianie sworznia wymienić również śruby mocujące,
• Dokręcać śruby z momentem wynoszącym 190±10Nm.

Fot. 18 Wymiary graniczne sworznia sprzęgu

UWAGA!

Należy używać sworznia o wymiarach jak na Rys.18. Regularnie sprawdzać
średnicę i stan techniczny sworznia, aby zminimalizować niebezpieczeństwo
odłączenia naczepy.

18

13. KOŁA
Naczepa wyposażona jest w pojedyncze bezdętkowe koła mocowane nakrętkami
M22x1,5 przy pomocy klucza „32”.
Moment dokręcenia wynosi 600÷650Nm.
Wymiana koła:
1.Unieruchomić koła za pomocą hamulca postojowego i klinów ułożonych
po przeciwnej stronie pojazdu niż wymieniane koło,
2. Przygotować koło zapasowe,
3. Poluzować, (około jednego obrotu) nakrętki mocujące koło,
4. Włożyć podnośnik pod oś, ustawiając podstawę podnośnika na twardym podłożu
i podnieść do momentu, gdy wymieniane koła znajdzie się kilka centymetrów nad
ziemią.
5. Odkręcić nakrętki mocujące koło i zdjąć koło. Nakrętki zaleca się położyć w takie
miejsce, aby uchronić przed zgubieniem i zabrudzeniem,
6. Zamontować koło zapasowe na piastę. Dokręcić nakrętki mocujące koło –
równomiernie,
7. Opuścić pojazd i wyjąć podnośnik,
8. Dokręcić ostatecznie kluczem dynamometrycznym nakrętki mocujące koło
równomiernie na krzyż [Fot.19],
9. Sprawdzić ciśnienie w wymienionym kole.

Fot. 19 Kolejność dokręcania nakrętek kół

Dokręcenie kół należy sprawdzić po 50 i 150 km dla naczepy nowej oraz w przypadku
wymiany kół, następnie okresowo, co 5000 km. Sprawdzać zużycie ogumienia
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według wskaźników znajdujących się na oponie. Ciśnienie w oponach (zalecane przez
producenta opony) sprawdzać, co dwa tygodnie, a przed każdym wyjazdem
sprawdzić wzrokowo stan ogumienia! Luźne nakrętki lub śruby koła mogą
spowodować odpadnięcie koła i doprowadzić do wypadku i ofiar śmiertelnych.
Wszystkie informacje związane z serwisowaniem osi oraz zawieszenia można znaleźć
na stronie producentów:
 www.bpw.pl
 www.safholland.pl

14. ZABEZPIECZENIE BOCZNE
Odbojnice zapobiegają dostaniu się niechronionego uczestnika ruchu drogowego
między osie pojazdu.
Podczas jazdy odbojnice muszą być zabezpieczone zawleczkami!

Fot. 20 Zabezpieczenie boczne

Sposób rozkładania odbojnic:
• wyjąć zawleczki zabezpieczające 1,
• rozłożyć odbojnicę 2,
• zabezpieczyć odbojnicę zawleczką.
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15. ŁOŻE KOŁA ZAPASOWEGO
W zależności od typu naczepy, koło zapasowe umieszczone jest z tyłu naczepy
lub z przodu, za nogami podporowymi. Opcjonalnie naczepa może być wyposażona
w dodatkowe łoże koła zapasowego ciągnika.
Zdejmowanie i zakładanie koła zapasowego
Za pomocą klucza „24” odkręcić cztery nakrętki 1 mocujące chwytak koła.
Włożyć klucz „32” na pokrętło 2. Przytrzymując klucz poluzować mechanizm
zapadkowy 3, następnie kręcąc w prawo opuścić koło i wyjąć chwytak.
Aby zamontować koło zapasowe należy włożyć chwytak w otwory koła i kręcąc
kluczem w lewo unieść koło aż do wyczuwalnego oporu, następnie zakręcić nakrętki
chwytaka.

Fot. 21 Zdejmowanie koła zapasowego
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16. ZBIORNIK NA WODĘ
Zbiornik umieszczony jest z tyłu, po prawej stronie naczepy.
Wyposażony jest w pojemnik na mydło z dozownikiem.

Fot. 22 Zbiornik na wodę

Eksploatacja w warunkach zimowych
W ujemnych temperaturach zbiornik może ulec uszkodzeniu.
W czasie zimy zbiornik nie może być pełny.

UWAGA!

Zanieczyszczona woda jest szkodliwa dla zdrowia i może powodować zatrucia!
Zbiornik napełniać wyłącznie wodą!
Należy używać tylko świeżej wody z wodociągu!
Często wymieniać wodę, aby uniknąć rozwoju drobnoustrojów!
Czyścić zbiornik ogólnie dostępnymi środkami!
Nie wykorzystywać zbiornika do gromadzenia wody pitnej!
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17. NOGI PODPOROWE
Nogi podporowe odpowiadają za podparcie naczepy w części przedniej oraz regulację
wysokości, podczas sprzęgania i rozprzęgania jej z pojazdem silnikowym.
Nogi podporowe posiadają dwa biegi regulacji wysokości:
• bieg wolny – wykorzystywany do regulacji wysokości naczepy załadowanej lub
pustej, gdy nie jest ona podpięta do pojazdu silnikowego - korbę należy pociągnąć do
siebie,
• bieg szybki – może być wykorzystywany wyłącznie do opuszczania i podnoszenia
nóg podporowych, gdy naczepa wsparta jest na pojeździe silnikowym - korbę należy
wsunąć.

Fot. 23 Noga podporowa

UWAGA!
W przypadku korzystania z biegu szybkiego przy wolno stojącej naczepie, zarówno
w stanie pustym jak i przy obciążeniu, mechanizm regulacji wysokości nóg
podporowych może ulec uszkodzeniu!
Ponadto regulacja wysokości nóg podporowych w trybie szybkim przy wolno
stojącej naczepie stanowi znaczne obciążenie fizyczne dla operatora i może
prowadzić do kontuzji.
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18. KLINY POD KOŁA
Kliny umieszczone są w pobliżu nóg podporowych.
Służą do zabezpieczenia pojazdu przed jego niekontrolowanym przemieszczaniem.
Naczepę należy zabezpieczyć klinami podczas załadunku i rozładunku; gdy naczepa
wraz z ciągnikiem stoi na wzniesieniu lub spadku terenu oraz po odłączeniu naczepy
od ciągnika. Kliny należy podkładać pod koła osi stałej (nie podnoszonej).
W wyposażeniu znajdują się dwa kliny.

Fot. 24 Noga podporowa
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19. SKRZYNIA NA PALETY
Skrzynia w zależności od wersji mieści 24 lub 30 europalety.

Fot. 25 Umiejscowienie skrzyni na palety

Otwieranie i zamykanie skrzyni na palety

Fot. 26 Zamek skrzyni na palety

Wyjąć przetyczkę 1 i otworzyć zamek 2 po obu stronach skrzyni. Otworzyć przednią
pokrywę 3 i wsunąć ją pod skrzynię. Po zamknięciu pokrywy zabezpieczyć zamki
przetyczkami lub kłódką.
UWAGA!
Podczas jazdy zamki muszą być zabezpieczone przetyczkami!
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20. SKRZYNKA NARZĘDZIOWA
Maksymalna ładowność skrzynki to 24 kg.

Fot. 27 Umiejscowienie skrzynki narzędziowej

Otwieranie skrzynki
• zdjąć osłonę zamka i otworzyć zamek kluczykiem,
• przekręcić zamek w prawo i otworzyć pokrywę.
Opcjonalne wyposażenie skrzynki narzędziowej
• trójkąt ostrzegawczy,
• klucz 30-32 wraz z pokrętłem służący do odkręcania kół,
• klucz 24-27 prosty wraz pokrętłem (dla naczep z hamulcami bębnowymi) do
odkręcenia koła zapasowego,
• klucz 24-24 fajkowy (dla naczep z hamulcami tarczowymi).
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21. ŚCIANA TYLNA
Konstrukcja ściany tylnej zależna jest od rodzaju pojazdu (zróżnicowanie pod
względem typu – drzwi do wysokości dachu, drzwi niskie, klapa – oraz pod względem
rozmiarów).
W pojazdach typu :
• Mega - firanka – stosowane są drzwi wysokie do wysokości dachu z podwójnym
ryglowaniem,
• Firanka – drzwi standardowe do wysokości dachu,
• Burto - firanka – drzwi standardowe do wysokości dachu lub drzwi do wysokości
burt, klapa,
• Skrzyniowa z zabudową górną – drzwi standardowe do wysokości dachu, lub
drzwi niskie, klapa,
• Skrzyniowa bez zabudowy górnej – drzwi niskie, lub klapa.
Drzwi do wysokości dachu wyposażone są w cztery zamki (po dwa zamki
na skrzydło) z blokadą dolną i górną.
Drzwi do wysokości burt posiadają jeden zamek znajdujący się w prawym skrzydle.
Klapa posiada dwa mechanizmy zamykające znajdujące się po prawej i lewej stronie.
UWAGA!
Nie wskazana jest jazda z otwartymi drzwiami (lub klapą), gdyż może to prowadzić
do uszkodzeń pojazdu!
Drzwi po otwarciu powinny być zablokowane „trzymaczami drzwi”.
Uszkodzone zamki drzwi/klapy powinny być naprawione lub wymienione na nowe
w autoryzowanym punkcie serwisowym – wadliwie działające zamki mogą nie
spełniać swojej funkcji.
Drzwi/klapa mogą się otworzyć samoczynnie (podczas operacji otwierania drzwi)
pod wpływem ładunku znajdującego się w naczepie, dlatego też wskazane jest:
• sprawdzenie, czy ładunek nie napiera na drzwi/klapę
• nie przebywanie w zasięgu obrotu drzwi
• otwieranie drzwi przez ostrożne zwolnienie zamka znajdującego się w obrębie
styku skrzydła prawego i lewego drzwi
W przypadku stwierdzenia zagrożenia (ładunek napiera na drzwi) należy
w pierwszej kolejności usunąć jego przyczynę!!!
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Drzwi do wysokości dachu
Otwieranie prawego skrzydła drzwi:
• odbezpieczyć zamek 1, poprzez zwolnienie blokady A kciukiem,
• otworzyć lekko zamek 1,
• jeżeli na drzwi nie napiera ładunek – otworzyć zamek 2,
• otwarte skrzydło zablokować „trzymaczem drzwi”,
Otwieranie lewego skrzydła drzwi – postępujemy w taki sam sposób jak dla skrzydła
prawego.
Zamykanie drzwi rozpoczynamy od lewego skrzydła:
• usunąć przedmioty mogące blokować czynność zamykania drzwi,
• domknąć skrzydła tak aby rygle znajdowały się przy gniazdach (zarówno u góry jak
i u dołu),
• zamknąć zamek 2 do momentu zadziałania blokady A,
• zamknąć zamek 1 do momentu zadziałania blokady A.
Czynność powtarzamy dla skrzydła prawego.
Należy zwrócić uwagę czy po zamknięciu drzwi, górne elementy zamków znajdują się
w gniazdach. Jeżeli nie, drzwi ponownie otwieramy i zamykamy.

Fot. 28 Elementy zamykające drzwi

Górne ryglowanie drzwi pełni dwie funkcje:
• zamykanie drzwi,
• blokada dachu przesuwnego.
UWAGA!
Zabronione jest otwieranie lewego skrzydła drzwi w pierwszej kolejności – groźba
kontuzji lub uszkodzenia pojazdu!
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Drzwi niskie
Otwieranie drzwi:
• odsunąć opończę (dla naczepy z zabudową górną),
• odbezpieczyć zamek 1, poprzez zwolnienie blokady A lewą ręką,
• otworzyć ostrożnie zamek 1,
• otwarte skrzydła zablokować trzymaczami drzwi.
Zamykanie drzwi:
• usunąć przedmioty mogące blokować czynność zamykania drzwi,
• domknięcie lewego i prawego skrzydła do naczepy tak, aby rygiel dolegał do
gniazda zamka i zaczep górny prawego skrzydła przylegał do trzpienia znajdującego
się w lewym skrzydle,
• zamknięcie zamka 1 - do momentu zadziałania blokady A.
Należy zwrócić uwagę: czy zamek został prawidłowo zamknięty, blokada zadziałała,
zaczep górny 2 jest założony na trzpieniu.

Fot. 29 Elementy zamykające drzwi niskie
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Ściana tylna klapowa
Otwieranie ściany tylnej:
• odsunąć opończę (dla naczepy z zabudową górną),
• otworzyć ostrożnie zamek 1 po prawej stronie pojazdu,
• otworzyć ostrożnie zamek po lewej stronie pojazdu,
• otworzyć ostrożnie ścianę.
Zamykanie ściany klapowej:
• w przypadku gdy ściana została zdemontowana, należy ją założyć wsuwając ją
w gniazda zawiasów (uszczelki po zamknięciu ściany, powinny znajdować się
po wewnętrznej stronie naczepy),
• domknięcie ściany i zamknięcie zamków tak, aby dźwignia mechanizmu zamykania
znalazła się w pozycji pionowej.
Demontaż ściany klapowej:
Zawiasy są skonstruowane w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe
wypadnięcie ściany. Aby zdemontować ścianę należy: Przy pomocy drugiej osoby
ustawić ścianę poziomo i wyjąć przesuwając ją w bok.

Fot. 30 Elementy zamykające tylną ścianę

UWAGA!
Przed otwarciem upewnić się, że ładunek nie napiera na ścianę!
Demontaż ściany powinien odbywać się przez dwie osoby - możliwość odniesienia
kontuzji i/lub uszkodzenia pojazdu gdy czynność tą wykonuje jedna osoba!
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ŚCIANA BOCZNA
Otwieranie ścian i demontaż zaczepów Kinnegrip
Aby otworzyć ścianę boczną należy:
• Otworzyć zamek zaczepu 1 ,
• Otworzyć drugi zamek, przytrzymując ścianę otworzyć ją.
Aby zdemontować zaczep Kinnegrip należy:
• Otworzyć oba zamki zaczepu,
• Dynamicznie pociągnąć za oba zamki w dół, zaczep odchylić do tyłu i wyjąć.
Demontaż ścian
Zawiasy są skonstruowane w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe
wypadnięcie ścian. Aby zdemontować ścianę należy: Przy pomocy drugiej osoby
ustawić ścianę poziomo i wyjąć przesuwając ją w bok.

Fot. 31 Zaczep typu „Kinnegrip”

UWAGA!
Przed otwarciem upewnić się, że ładunek nie napiera na ścianę!
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22. PUNKTY MOCOWANIA ŁADUNKU
Do zabezpieczenia ładunku na czas transportu służą punkty mocowania ładunku
(strzemiona) umieszczone przy podłodze, w bocznych obrzeżach (opcjonalnie 16
par).

Fot. 32 Strzemię pasa
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23. OBSŁUGA OPOŃCZY
Rozsuwanie bocznych opończy dla naczep wersjach firankowych i burto-firankowych
odbywa się podobnie.
Aby rozsunąć plandekę należy:
 Dla firanki- zluzować ściągacze na bocznych ścianach plandeki,
 Dla burtofiranki - wysunąć linkę celną i odpiąć gumki napinające,
 Odchylić na zewnątrz blokadę napinacza 1 i przekręcić uchwyt napinacza 2
w pozycję prostopadłą do obrzeży naczepy,
 Dynamicznie pociągnąć rączkę napinacza do tyłu – mechanizm zapadkowy
zostanie odblokowany,
 Za pomocą uchwytu 3 wyjąć rurę opończy z napinacza i rozsunąć opończę.
Aby zapiąć opończę należy:
 Założyć przednie listwy opończy na kątownik zaczepowy,
 Włożyć tylną rurę do tulejki u góry słupa i do napinacza,
 Pociągając rączkę napinacza do tyłu naprężyć opończę,
 Odchylić blokadę napinacza i złożyć uchwyt napinacza,
 Zapiąć ściągacze (firanka), zapiąć gumki napinające (burtofiranka).

Fot. 33 Elementy obsługi opończy bocznej

UWAGA!
Przed otwarciem upewnić się, że ładunek nie napiera na opończę!
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DACH ROZSUWANY
Otwieranie dachu:
• Otworzyć drzwi i zabezpieczyć je trzymaczami,
• Zdjąć umieszczony na prawym skrzydle drzwi drążek 1,
• Za pomocą drążka unieść tylną belkę portalu dachu 2 do góry,
• Pociągnąć drążkiem za linkę 3 tak, aby wysunąć sworznie 4 z ograniczników,
• Ciągnąc za poprzeczkę 5 rozsunąć dach aż do zablokowania na ogranicznikach
znajdujących się z przodu naczepy.
Zamykanie dachu:
• Pociągnąć drążkiem za linkę 3 tak, aby wysunąć sworznie 4 z ograniczników,
• Zsunąć dach aż do zablokowania na ogranicznikach,
• Za pomocą drążka opuścić tylną belkę portalu dachu.

Fot. 34 Elementy obsługi dachu rozsuwanego

UWAGA!
Zabroniona jest jazda z rozsuniętym dachem!
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24. KŁONICE
Otwieranie kłonic:
• Wyjąć z kieszeni profile przypodłogowe i deski nadstawkowe,
• Wcisnąć zabezpieczenie 1 w dół,
• Wyciągnąć dźwignię 2 z profilu kłonicy i przechylić ją pod kątem 90 stopni - kłonica
obniży się o ok. 25 mm,
• Wyjąć dźwignię z łożyska 3 i przesunąć kłonicę.
Zamykanie kłonic:
• Ustawić dźwignię 2 nad łożyskiem kłonicy 3,
• Wcisnąć zabezpieczenie 1,
• Docisnąć kłonicę do obrzeża naczepy i przesunąć dźwignię do pozycji pionowej,
• Docisnąć dźwignię do kłonicy aż do automatycznego zatrzaśnięcia.

Fot. 35 Elementy obsługi kłonicy przesuwnej

UWAGA!
Przed otwarciem upewnić się, że ładunek nie napiera na kłonice!
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DACH PODNOSZONY
Dodatkowym elementem wyposażenia naczep D-651A jest dach podnoszony
mechanicznie. Mechanizm podnoszenia stanowią cztery siłowniki.
Podnoszenie dachu:
• Rozsunąć opończę i otworzyć drzwi,
• Chwycić za rączkę siłownika 1 i odblokować ją pociągając do siebie,
• Podnieść dach - jedno pociągnięcie ramienia siłownika 2 do siebie podnosi dach
o ok. 5 cm,
• Gdy dach podniesie się na wysokość ok. 40 cm, zadziała mechanizm blokujący,
dalsze podnoszenie dachu nie będzie możliwe,
• Ponownie zablokować ramię siłownika (zatrzasnąć),
• Czynność powtórzyć dla pozostałych siłowników,
Opuszczanie dachu
• Nacisnąć przycisk zwalniający 3 i przytrzymać aż do opadnięcia dachu.

Fot. 36 Mechanizm podnoszenia dachu

UWAGA!
Zabroniona jest jazda z podniesionym dachem!
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25. MOCOWANIE KONTENERA
Naczepa podkontenerowa D-654A umożliwia przewożenie kontenerów morskich:
1x20’; 2x20’; 1x30’; 1x40’; 1x40’HQ; 1x45’
Mocowanie kontenera
• Ustawić naczepę na równym podłożu,
• Przekręcić głowicę dźwignię 3 w położenie umożliwiające maksymalne obniżenie
śruby zaczepowej 1 (umieścić śrubę wewnątrz zamka),
• Umieścić kontener gniazdami na zamkach naczepy,
• Przekręcić dźwignię 3 i jednocześnie podnieść śrubę zaczepową 1 umieszczając ją
w uchwycie kontenera,
• Śrubę zaczepu obrócić o 90° zaczepiając za uchwyt kontenera,
• Dokręcić do oporu śrubę zaczepu pokrętłem 2,
• Śrubę zabezpieczyć blokadą 4.

Fot. 37 Zamek kontenerowy
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26. KŁONICE PRZESUWNE
Obsługa
kłonic
przesuwnych
(naczepy D-651A do przewozu dłużycy)

ALUCAR

Demontaż kłonic (Fot. 38a)
Odkręcić nakrętkę 4, wyjąć śrubę 6 wraz z podkładkami
5 i 7. Wybić klin 3 i wyjąć kłonicę.
Przesuwanie ław kłonic
Poluzować nakrętki 7 (Fot. 38b) po obu stronach ławy
i przesunąć ją na żądany rozstaw

UWAGA!
Przewożony ładunek musi być zabezpieczony
pasami o minimalnej wytrzymałości 2,5 t.
Naczepa jest wyposażona w specjalne uchwyty
służące do mocowania pasów zabezpieczających
ładunek.

Fot.38a. Kłonica przesuwna

Fot. 38b. Kłonica przesuwna
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27. ŚCIANA PRZODU – NACZEPA KŁONICOWA
Elementy złączne przedniej ściany sprawdzać okresowo wg Książki gwarancyjnej,
zgodnie z rozdziałem: Okresu obsługi gwarancyjnej.

Fot.39 Ściana przodu widok 1

Fot.40 Ściana przodu widok 2
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ROZDZIAŁ II
PARAMETRY TECHNICZNE TYPU D651A i D654A

40

41

42

ROZDZIAŁ III
CZYNNOŚCI OBSŁUGOWE
Czynność

Okres

Uwagi

Kontrola odwodnienia instalacji pneumatycznej

Latem co dwa tygodnie, zimą
codziennie

Patrz str. 16

Dokręcenie nakrętek kół

Koła nowe i zmieniane — po 50
i 150 km, następnie co 5000 km

Patrz str. 19

Sprawdzenie ciśnienia w oponach

Co 5000 km

Dokręcenie nakrętek sworznia sprzęgu

Po 50, 150, 500 km dla naczepy
nowej, następnie co 5000 km

Patrz str. 18

Sprawdzenie wymiarów granicznych sworznia
sprzęgu

Co 6 miesięcy

Patrz str. 18

Smarowanie elementów osi

Wg instrukcji obsługi osi

Wzrokowa ocena części osi (uszkodzenia,
zużycie)
- stan miechów
- szczelność i mocowanie zaworów
- dokręcenie śrub mocujących amortyzator
- dokręcenie nakrętek jarzm resora
- dokręcenie nakrętek miecha
- sworzeń półresora (stan, dokręcenie)
- wahacz mechanizmu podnoszenia osi

Wg instrukcji obsługi osi

Kontrola elementów hamulców bębnowych:
- grubość okładzin hamulcowych
- zużycie bębna hamulcowego
- działanie automatycznego regulatora luzu
szczęk hamulcowych
- wzrokowa kontrola części pod względem
zużycia i uszkodzeń
- kontrola luzu łożysk

Wg instrukcji obsługi osi

Kontrola elementów hamulców tarczowych:
- grubość klocków hamulcowych
- tarcza hamulcowa (zużycie, pęknięcia)
- kontrola regulatora
- kontrola prowadzenia zacisku
- kontrola luzu łożysk
- kontrola osłon elementów dociskowych
- kontrola zacisku i automatycznego regulatora
luzu

Wg instrukcji obsługi osi

Kontrola skuteczności działania układu EBS

co 40 000 km

Patrz str. 9

Kontrola czujnika i koła czujnikowego EBS:
- stan, połączenie i mocowanie czujników,
oczyszczenie czujników
- oczyszczenie koła czujnikowego

Co 12 miesięcy i po każdym
zdjęciu bębna hamulcowego

Patrz str. 9
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