
 

NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZU PŘÍVĚSŮ 

 

Tento automobilový  př í ve s spln uje evřopske  nořmý a odpoví da  dopřavní m př edpisu m. 
Vlastní  bezpeč nost a bezpeč nost ostatní čh uz ivatelu  čest zavazuje k udřz ova ní  vozidla 
ta hnoučí ho př í ve s v adekva tní m stavu. Za tí mto u č elem nabí zí me ne kolik řad spřa vne ho 
pouz í va ní  a u dřz bý. Dodřz ova ní  te čhto za sad je podmí nkou bezpořučhove ho, efektivní ho 
a bezpeč ne ho přovozu př í ve su. Nedodřz ova ní  na vodu k pouz ití  mu z e vest ke zřus ení  za řuký. 
 

Záruka a reklamace 

V př í pade  řeklamače, bude nutne  doloz it potvřzení  o nezbýtný čh u dřz ba čh. Potvřzení  musí  bý t 
vepsa no do př í slus ne  č a sti seřvisní  kní z ký př í ve sne ho vozí ku se začhova ní m př esne ho u daje 
vzda lenosti, kteřou př í ve sný  vozí k ujel (čo 10 000 km), ale ne pozde ji nez  v poz adovane  lhu te  
mezi dals í mi přohlí dkami. 
 

Záruka zahrnuje 

• Vý me nu, nebo pokud vý řobče uzna  za vhodne , opřavu mateřia lový čh nebo 
konstřukč ní čh vad. To pouze v př í pade , z e se vada výskýtla v du sledku be z ne ho uz í va ní , 
kteře  býlo v souladu s instřukčemi. 

• Opřavý přovedene  v za řuč ní  dobe  tuto dobu nepřodluz ují . 
 

Záruka nezahrnuje 

• Ú hřadu vý daju  za přavidelný  seřvis a u dřz bu v souvislosti s be z ný m uz í va ní m nebo 
z du vodu dlouhodobe ho neuz í va ní  př í ve su. 

• Vadý vznikle  uz í va ní m, kteře  nebýlo v souladu s instřukčemi. 

• Vadý vznikle  z du vodu aplikače neořigina lní čh č a stí  nebo přova de ní  neodbořný čh 
opřav. 

• Vý daje vznikle  v souvislosti s přona jmem na hřadní ho př í ve su. 
 

• Na řok v du sledku us le ho zisku, zpu sobene ho neefektivitou př í ve su. 
 

Nově pozinkované části jsou na počátku hladké a stříbřité. Po krátké době se části stávají 
matnějšími a pórovitějšími. Je to normální jev, způsobený oxidací pozinkovaných částí. 
Výsledkem tohoto procesu je optimální ochrana proti korozi. Tato „kosmetická“ změna 
tedy nebude uznána jako důvod k reklamaci. 

Mějte, prosím, na paměti, že galvanizované (pozinkované) části nejsou odolné proti 
kyselinám a některým chemickým sloučeninám. Proto, po jízdě po komunikacích 
ošetřených posypovou solí, nebo při převozu hnojiv či kyselých látek, omyjte důkladně 
přívěs čistou vodou. 

Překližka je vyrobena z organického materiálu. Mějte tedy na paměti, že za určitých 
okolností se může podlaha zvlnit. Nadměrná vlhkost může způsobit, že se podlaha prohne 
směrem vzhůru, po vyschnutí by se však dřevo mělo vrátit do původního stavu. 
Doporučujeme přikrýt přívěs plochou plachtou, která jej pomůže udržovat vždy v suchém 
stavu.



 

Instrukce k obsluze všech modelů 

Upevnění 

1. Př í ve s musí  bý t př ipojen ke kulove mu za ve su automobilu. Újiste te se, z e je př í ve s spřa vne  
př ipojen k vleč ne mu ha ku taz ne ho vozidla. Ú čhýt kulove ho za ve su bý se me l načha zet ve 
vodořovne  poloze. Za padka bloka dý pa ký musí  bý t v poloze „zablokova no“. Přoveďte 
řuč ní  zkous ku odpojení  oje od vleč ne ho ha ku za u č elem ove ř ení  př í slus ne ho př ipevne ní  
kulove ho za ve su. 

2. Spojte za střč ku př í ve su se za suvkou kulove ho za ve su. Be hem odpojova ní  netahejte za 
kabel. 

3. Př ed kaz dou jí zdou musí te zvednout na maximum ope řne  koleč ko. 

4. Př esve dč te se, z e sve tla u př í ve su spřa vne  fungují . 

5. Př esve dč te se, z e je na klad řovnome řne  řozloz en a př í slus ne  zabezpeč en. 

Odpojení 

1. Výjme te za střč ku a umí ste te ji v řukojeti. 

2. Odpojte př í ve s od taz ne ho zař í zení , dřz í č za řukojeť, pozvedne te př í ve s nad taz ne  
zař í zení . Př i nadzveda va ní  beřte v potaz va hu na kladu. Př i velmi silne m tlaku na ope řne  
kolo mu z e dojí t k jeho pos kození , nebo, v nejhořs í m př í pade , ke znehodnočení  taz ný čh č i 
upevn ovačí čh č a stí . 

Cestování 

Vývařujte se jí zde  s př í ve sem přo třanspořt koní  nebo s př í ve sem s výsokou plačhtou, v př í pade , 
z e fouka  silný  boč ní  ví tř, zvla s te  pak, pokud je př í ve s přa zdný . Couva ní  s př í ve sem výz aduje 
třočhu přaxe. Be hem čouva ní  je př í ve s ř í zen pomočí  koule umí ste ne  na oji. V du sledku toho je 
nutne  toč it vu z opač ný m sme řem, nez  je sme ř, kteřý m se ma  vozí k pohnout. Nevzda vejte to hned 
na zač a tku, stač í  malý  tře nink, např . na přa zdne m pařkovis ti. 
 

Př i př eva z ení  na kladu , kteře  jsou dels í  nez  př í ve s, nesmí  bý t zadní  č elo př í ve sne ho vozí ku pouz ito 
jako jeho přodlouz ení . Očelova  lanka nejsou uřč ena k tomu, abý sna s elý zatí z ení . Mí sto toho 
odstřan te zadní  č elo př í ve su a umí ste te jej buď na př í ve s, nebo do vozidla. Nejleps í m ř es ení m je 
monta z  př í č ne ho nosní ku na př í ve s. 

Nakládání 

Přo zajis te ní  stabilitý be hem jí zdý s př í ve sem je velmi du lez itý  spřa vný  tlak na kouli taz ne ho 
zař í zení . Výví jený  tlak bý me l bý t minima lne  4 % z čelkove  skuteč ne  hmotnosti př í ve su, jiz  25 kg 
je dostač ují čí . Ve ts í  na klad je ve ts inou vý hodou, ničme ne  nesmí  bý t př ekřoč en maxima lní  
povolený  tlak na kouli taz ne ho zař í zení  přo uřč ite  vozidlo/př í ve s (detailní  popis se načha zí  v 
dokumentači vozidla). Př í ve sný  vozí k je navřz en tak, z e se te z is te  načha zí  př í mo v př ední  
na přave . V přu be hu nakla da ní  je tř eba na klad řovnome řne  řozmí stit čo nejblí z e př ední  č a sti 
př í ve su. Tlak výví jený  na taz nou kouli, z du vodu př etí z ení  př í ve su v jeho př ední  č a sti, mu z e mí t 
katastřofa lní  na sledký, neboť mu z e zpu sobit, z e se vozidlo i př í ve s dostanou do smýku. Pokud 
takova  situače nastane, je nutne  okamz ite  zpomalit břzde ní m nebo podř azení m.  

 



 

Příslušenství 

Př i př evozu výsoke ho na kladu je k zabezpeč ení  přoti pa du dopořuč ena monta z  upí načí čh 
popřuhu . Pokud vznikne potř eba nakla da ní  č i výkla da ní  př í ve su, kteřý  není  př ipojen k vozidlu, 
je nutne  pouz í t dřz a ký a podpe řne  kolo. Př edevs í m se to tý ka  jednoosý čh vozí ku . 
V př í pade  č aste ho čestova ní  po da lničí čh se dopořuč uje monta z  křýtu, kteřý  sní z í  odpoř ve třu 
a umoz ní  leps í  a ekonomič te js í  jí zdu. 

Utahování ložisek kol 

Nesmí řne  du lez ite  je i to, abý býlý kolove  s řoubý utaz ený po přvní čh čča 30 km a přavidelne  
kontřolova ný po ujetí  kaz dý čh 1000 km. Dočha zí  k opotř ebení  povlaku a řa fku  kol a mu z e ve st k 
oslabení  upevn ovačí čh s řoubu . Přoto bý se neme lo zapomí nat na jejičh kontřolu. 

Uzamknutí tažného zařízení s kulovým čepem 

Peč live  uzamknutí  kulove  hlavý podstatne  zmens uje řiziko křa dez e.  
K dispoziči jsou řu zne  dřuhý za mku  a dals í čh ř es ení , kteře  je moz ne  aplikovat na Va s  př í ve sný  
vozí k. 

Použití ruční brzdy 

V př í ve sečh s automatičký m uzamknutí m čouva ní  jsou 2 dřuhý řuč ní  břzdý. 
 

A. Ruční brzda s plynovou pružinou 
Tento týp řuč ní  břzdý funguje na přinčipu její ho zatahova ní  mimo čentřa lní  bod. Břzda se 
dota hne pomočí  plýnove  přuz iný, kteřa  ji udřz í  v přačovní  poziči. 
  
B. Ruční brzda bez plynové pružiny  
K tomu, abý tento dřuh břzdý plne  fungoval, musí  bý t břzdove  pa ký postavený v plne  veřtika lní  
poloze, zatí mčo přuz inový  va leč zu sta va  zatlač en na břzdove  týč i. 
 
Pozor: Pokud nebudou břzdove  pa ký postavený ve svisle  poloze, bude př í ve s břzde n př i pohýbu 
vpř ed, nikoliv vs ak př i čouva ní . 
 

 
Hmotnost nákladu lze snadno zjistit pomocí běžné koupelnové váhy nebo manometru pro tažné 

zařízení. 

 

Prohlídky a údržba 

C etnost přohlí dek se lis í  v za vislosti na tom, zda se jedna  o břzde ný  nebo nebřzde ný  př í ve s.  
Přova de ní  č inností  viz tabulka ní z e. 



 

NEBRZDĚNÉ PŘÍVĚSY 
Po 1 měsíci 

nebo 
1000 km 

Co 12 měsíců 

(3-pro odtahové 
vozíky) nebo 

10000 km 

Ostatní práce co 
6 let 

Podvozek      Kola/loz iska kol 
                          Pneumatiký 
                          Tlak v pneumatika čh 
                          Taz ne  zař í zení  (kulový  č ep) 
                          Monta z  hř í dele 
                          Tořzní  př í č ka/gumova  
                          Nosní ký a dřz a ký 
                          Loz iska kol/sve tla  vý s ka 
Elektřina        Za střč ka 7/13 pin 
         Sve tla 
        Reflektořý 
      Kabelý/upevne ní  kabelu  
Konstrukce Za ve sý 
         Za mký 
   Podlahova  deska  
     Boč niče  
   Dveř e, pantý a řampý  

  
T 
C 
C 
T 
T 
  

  
T 
C 
C 
C+L 
C 
  
C 
C+L 
C 
C 
C 
C 
C+L 
C+L 
C 
C 

  
  
R 
  
  
  
C 

Lodní čh př í ve su  se tý kají  instřukče Knott 
 
C=zkontřolujte  L=namaz te  A=nastavte  R=výme n te  T=uta hne te 

BRZDĚNÉ PŘÍVĚSY 

Po 1 
měsíci 
nebo 

1000 km 

Co 12 měsíců 
(3-pro 

odtahové 
vozíky) nebo 

10000 km* 

Ostatní práce 
co 6 let 

Podvozek     Kola/loz iska kol 

                         Kolove  břzdý 

                         Loz iska kol/sve tla  vý s ka   

                         Břzdova  lanka/týč e 

                         Pneumatiký 

                         Tlak v pneumatika čh 

                         Taz ne  zař í zení  (kulový  č ep) 

                         Na jezdove  břzdý 

                         Bezpeč nostní  lanko 

                         Monta z  hř í dele 

                         Tořzní  př í č ka/gumova  
                         Tlumič e 
                         Nosní ký a dřz a ký                        

Elektřina        Za střč ka 7/13 pin 

        Sve tla 

        Reflektořý 

      Kabelý/upevne ní  kabelu  

Konstrukce Za ve sý 

        Za mký 

  Podlahova  deska  

     Boč niče  

      Dveř e, pantý a řampý  

  

T 

A 

  

  

C 

C 

T 

T+C+L 

  

T 

  

T 

C+A 

C+L 

C 

C 

C 

C+L 

C+L 

C 

C 

  

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C+L 

C+L 

C 

C 

  

  

  

  

  

R 

  

  

  

  

  

C 



 

V př í pade , z e je př í ve s výuz í va n přo dlouhe  třasý a te z ke  na kladý, mu z e se uka zat jako nezbýtne  
nastavovat kolove  břzdý kaz dý čh 5000 km.  
 

 

 

Údržba a seřízení brzd 
  

Brzdy je nutné systematicky udržovat a seřizovat. Doporučujeme, aby opravy a seřizování brzd 
prováděli výlučně specialisté, kteří jsou oprávněni tuto činnost vykonávat. 
 

Seř izova ní  a přohlí dký břzd je zapotř ebí  výkona vat v souladu s ní z e uvedený mi instřukčemi. 
Sejme te uza ve ř, abýste zí skali př í stup k pojistne  matiči. Na sledne  odstřan te matiči i břzdový  
buben, tí m se dostanete k břzdový m destič ka m, přuz ina m, seř izovačí m s řoubu m atd. Po u dřz be  
a seř í zení  břzd je nesmí řne  du lez ite , abý nebýla znovu pouz ita vne js í  matiče. Je nutne  nahřadit ji 
novou, ořigina lní  a peč live  ji dota hnout momentový m klí č em. 

Seřízení 

Kompenzujte spotř ebu břzdove ho obloz ení  seř í zení m břzdový čh destič ek. Nadzvedne te př í ve s 
tak, abý býlo moz no uvolnit kola. Úvolne te řuč ní  břzdu a dokřuťte seř izovačí  s řoub tak, abý se 
břzdova  destič ka dotkla břzdove ho bubnu. Na sledne  povolujte seř izovačí  s řoub o 7-9 dřa z ek, 
dokud se břzdový  buben nezač ne volne  ota č et. Nakoneč nastavte kulič kový  s řoub na vodí čí  týč i 
břzdý tak, abý mezi ní m a s řoubový m otvořem zu stala mezeřa okolo 45 mm. 
 



 

Každých 10 000 km nebo co 12 měsíců (3 pro odtahové vozíky) 

Be hem tohoto období  se dopořuč uje ove ř it, zda je mnoz ství  a stav maziva u pohýblivý čh dí lu  
optima lní . Rovne z  je nutne  výme n ovat břzdove  destič ký i pos kozene  přuz iný. 
 
POZOR: Be hem vý me ný břzdove ho bubnu je vz dý zapotř ebí  pouz í t novou ořigina lní  matiči. 
Matiče se utahuje momentový m klí č em 28-30 kg. 

Ložiska kol 

Ve ts ina souč asný čh př í ve su  je výbavena bezu dřz bový mi loz iský, opatř ený mi optima lní m 
mnoz ství m maziva jiz  z vý řobý. Přoto dals í  kontřola jeho mnoz ství  není  nutna . Pokud se loz isko 
pos kodí , musí  bý t výme ne n čelý  břzdový  buben, jelikoz  loz isko je jeho nedí lnou souč a stí . 

Sbíhavost 

Kontřolý u hlu sklonu kol a jejičh sbí havosti bý me lý bý t přova de ný v př í pade  nadme řne ho 
uz í va ní  pneumatik. Pouze ne kteře  týpý na přav výz adují  seř í zení . 
 

Údržba bočnic 

Přívěsy s bočnicemi z překližky 

Boč niče př í ve su  jsou výbavený vode odolnou př ekliz kou, kteřa  je naví č os etř ena fenolem, dí ký 
č emuz  nevýz aduje pouz ití  dals í čh konzeřvač ní čh př í přavku . Př esto mu z e po ne jake m č ase 
př ekliz ka zmatne t. Nejleps í m zpu sobem její  řenovače je její  pokřýtí  nekýselý m olejem nebo 
sme sí  suřove ho lne ne ho oleje a teřpentý nu v pome řu 1:1. Pokřýjte dř evo ve ts í m mnoz ství m oleje 
a po asi 15 minuta čh setř ete př ebýteč ný  olej sučhou ute řkou. Př ekliz ka neabsořbuje vodu 
a nevýz aduje dals í  u dřz bu. 
 

 
 
 
  



 

Přívěsy s bočnicemi z hliníku 

Te me ř  z a dne  hliní kove  deský nevýz adují  zvla s tní  u dřz bu. Vývařujte se vs ak jejičh č is te ní  silný mi 
alkaličký mi přostř edký, jelikoz  tý vývola vají  s hliní kem čhemičkou řeakči. Atřaktivní ho vzhledu 
nejle pe dosa hnete pouz ití m automobilove ho vosku. 

Pozinkované (galvanizované) části 

Jak jiz  býlo zmí ne no vý s e, pozinkovane  č a sti musí  nejdř í ve zoxidovat, az  pote  mu z e pozinkovaný  
povlak poskýtnout patř ič nou očhřanu přoti kořozi. Pozinkovaný  povlak není  zčela efektivní , 
dokud kov nezmatní . 

Havárie - příčiny a řešení problémů 
 

HAVÁRIE PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Přívěsy se během brzdění 
dostávají do smyku 

 

 
Přívěs brzdí ihned po 
uvolnění plynového 
pedálu 

 
Přívěs sebou při brzdění 
škube 

 
Přívěs „klepe“ 

 
Obtížné či nemožné 
couvání 

 
Brzdy se přehřívají 

 
 
 
 
 
 
 
 

Přívěs neustále brzdí 

Kolove  břzdý jsou s patne  
seř í zený. 

 

 
Břzdový  tlumič  je 
pos kozen. 

 
 
Tlumič  je pos kozen. 

 
 
Opotř ebení  kulove ho č epu. 

 
Břzdý jsou př í lis  silne  
utaz ený. 

 
Břzdý jsou nespřa vne  
seř í zený. Břzdový  př evod je 
přasklý  nebo zablokovaný  a 
nevřačí  se do neutřa lní  
polohý. Vřatna  přuz ina na 
břzdový čh destič ka čh je 
uvolne na  nebo přaskla . 
Ruč ní  břzda není  zčela 
uvolne na. 

 
Břzdove  obloz ení  př ilnulo 
k břzdove mu bubnu 
v du sledku dlouhe ho 
neuz í va ní . 

Seř iďte břzdý a ove ř te, zda 
nejsou břzdove  př evodý 
zřezive le . 

 
Vý me na tlumič e. 

 
 

 
Vý me na tlumič e. 

 
 
Vý me na kulove ho č epu. 

Seř iďte břzdý. 

Seř iďte břzdý. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Úvolne te obloz ení  pomočí  
jemne ho u deřu do boku 
kotevní ho u čhýtu. 
Nepouz í vejte řuč ní  břzdu, 
pokud nebude dels í  dobu 
př í ve s v č innosti. 



 

Správný tlak v pneumatikách a maximální tlak vyvíjený na kolo 
 

Tlak v pneumatikách 

Ru zne  dřuhý pneumatik výz adují  řu zný  tlak, abý spřa vne  fungovalý a nedočha zelo k př í lis  
řýčhle mu opotř ebení . V ní z e uvedene  tabulče si př eč te te dopořuč ene  tlaký přo řu zne  dřuhý 
pneumatik. Pokud není  př í ve s dels í  dobu uz í va n, je nutne  ho usadit na podpe řý (mens í  př í ve sý 
je moz ne  pařkovat ve svisle  poloze). Tak se mu z eme výhnout neusta le mu tlaku, kteřý  mu z e 
č asem pneumatiký defořmovat. 
 
 

TYP PNEUMATIKY LEHKÝ NÁKLAD 

bar psi 

TĚŽKÝ NÁKLAD 

bar psi 

400x8 2,5 36 3,0 44 

145R10/500R10 1,9 28 2,3 33 

145/70R13 2,0 29 2,5 36 

155R13 2,0 29 2,5 36 

165R13 2,0 29 2,5 36 

175/70R13 2,1 31 2,7 39 

175R14 2,0 29 2,5 36 

185R14 2,0 29 2,5 36 

185/60R14 2,1 31 2,7 39 

185/65R14 2,1 31 2,7 39 

195/65R14 2,1 31 2,7 39 

Útahovačí  moment s řoubu  kol bý me l bý t 110-120 Nm (11-12 kg) 

 

Elektrická instalace 

V př í pade , z e dojde k pos kození  elektřičke  za střč ký, ní z e zna zořne ný  diagřam mu z e pomoči 
usnadnit opřavu. 
 

7. pólová za střč ka 

(viditelna  na zadní  střane ) 

1 L Z lute  - leve  sme řove  sve tlo 

2 54G Modře  - zadní  mlhove  sve tlo 

3 31 Bí le  – uzemne ní  (kostřa) 

4 R4 Zelene  – přave  sme řove  sve tlo 

5 58R Hne de  – přave  zadní  sve tlo, obřýsove  sve tlo, 
pařkovačí  sve tlo, osve tlení  řegistřač ní  znač ký 

6 54 C eřvene  – břzdova  sve tla 

7 58L C eřne  – leve  zadní  sve tlo, obřýsove  sve tlo, 
osve tlení  řegistřač ní  znač ký, pařkovačí  sve tlo. 

 
 

 

 



 

       13- pólová zástrčka (viditelná na zadní straně) 

1. Fialove  – leve  sme řove  sve tlo 

2. Modře  – zadní  mlhove  sve tlo 

3. Bí le  – kostřa (přo kontaktý 1-8) 

4. C eřne /bí le  – přave  sme řove  sve tlo 

5. Hne de  - přave  zadní  sve tlo, obřýsove  sve tlo, pařkovačí  sve tlo, 

osve tlení  řegistřač ní  znač ký 

6. C eřvene  – břzdova  sve tla 

7. C eřne  - leve  zadní  sve tlo, obřýsove  sve tlo, osve tlení  řegistřač ní  znač ký, 

pařkovačí  sve tlo 

8. C eřne /z lute  – čouvačí  sve tlo 

9. C eřvene /č eřne  – Sta lý  přoud od bateřie vozu 

10. C eřne /bí le  – dobí ječí  nape tí  přo bateřii př í ve su 

11. Neobsazeno 

12. Neobsazeno 

13. Bí le  – kostřa (přo kontakt 9-12) 

 

Přívěsy 

Nakládka 

Registřač ní  doklad př í ve su nebo vý řobní  s tí tek uva dí  maxima lní  př í pustný  na klad. 
Nedopořuč ujeme př ete z ovat př í ve sný  vozí k, jelikoz  to ma  negativní  vliv na bezpeč nost jí zdý. 
Př etí z ení , křome  toho, z e je v řozpořu s př edpisý, mu z e řovne z  ve st k pos kození  pneumatik, 
na přavý, řa mu podvozku a take  pořus uje podmí nký za řuký. 

 
Příklad přetížení přívěsu 

Př í ve s s čelkovou hmotností  750 kg ma  nosnost 633 kg. Rozme řý pločhý přo př evoz č iní  202 x 
114 x 30 čm. Objem kořbý č iní  0,69 m3. Pí sek nebo zemina va z í  čča 1700 kg na m3. Pokud bude 
př í ve s naloz en do vý s ký boč nič, va ha na kladu bude č init 1173 kg. 
 

Lodní přívěsy 

Seřízení 

Př ed přvní m pouz ití m lodní ho př í ve su se dopořuč uje zame ř it ve ts í  pozořnost na př esne  ustavení  
okřaju  lodi a př í ve su. C as, kteřý  jste na tuto č innost výnaloz ili, us etř í te př i pozde js í m nakla da ní  
č i výkla da ní , kteře  bude tí m pa dem mnohem jednodus s í  a řýčhlejs í . 
Pokud seř í zení  výz aduje př emí ste ní  os kol, je nezbýtne  znovu nastavit i vodí čí  týč  břzdý. 

Váha a délka lodi musí být přizpůsobena modelu přívěsného vozíku 

Mí řý a hmotnost lodi mají  velký  vý znam. Hmotnost je du lez ita  kvu li př í pustne  za te z i. Me jte na 
pame ti, z e je du lez ite  sesumí řovat hmotnost samotne ho zař í zení , motořu a benzí nu s hmotností  
lode . De lka lode  musí  bý t takova , abý nedos lo k př etí z ení  třupu. V souladu s dopořuč ení mi 
vý řobče lodí , maxima lní  odstup od zadní  ký love  řolný ke konči třupu nesmí  bý t ve ts í  nez  80 čm. 
Pouz ití  lode  jako velke ho zavazadla mu z e bý t la kave , ale ujiste te se, z e nedos lo k př etí z ení  



 

př í ve su. Pokud si nejste jistí  čelkovou hmotností , dopořuč ujeme zkus ební  zva z ení , např . na 
snadno dostupne  mostove  va ze. 
 

Loď musí být umístěna na kýlu a musí být podepřena bočními kýlovými 
rolnami/superrolnami. 
 
K př edčha zení  př etí z ení  třupu lode  a zleps ení  nakla da ní  a výkla da ní  lode  z př í ve su, je nutne , abý 
býla loď umí ste na na ký lový čh řolna čh a býla podepř ena boč ní mi řolnami/supeřřolnami. 
Ní z e si mu z ete př eč í st, jak spřa vne  nastavit lodní  př í ve s: 
 

Obvyklé rolny 

Boční podpěry 

• Za sadou je monta z  zadní čh boč ní čh podpe ř az  k zadní  č a sti řa mu a nastavení  př ední čh 
boč ní čh podpe ř v mí ste  nejsilne js í ho podepř ení  lodi. Vý s ku boč ní čh podpe ř nastavit na 
nejniz s í  polohu. 

Vytáhněte loď a nastavte kýlové rolny 

• Výta hne te loď na př í ve sný  vozí k pouz ití m navija ku. Abýste dosa hli optima lní  polohý 
te z is te , vzda lenost mezi třupem lodi a blatní ký musí  bý t čo nejmens í , nejle pe 20-30 mm. 
Pokud je to nutne , výloz te loď a nastavte ký love  řolný na odpoví dají čí  vý s ku. Pokud ma  
loď pločhe  dno, pozvedne te ký love  řolný do nejvýs s í  moz ne  polohý. 

K podepření lodi nastavte  boční podpěry 

• Sřovnejte loď pomočí  boč ní čh podpe ř. Vzda lenost mezi třupem a blatní ký musí  bý t 
stejna  na obou střana čh. V př í pade  potř ebý, pouz ijte zveda k k nadnesení  boč ní čh podpe ř 
v odpoví dají čí  poloze. Boč ní  podpe řý nemohou nikdý uvolnit loď z ký love  řolný. 

Superrolny 

Boční podpěry a superrolny 

• Pokud je zadní  č a st třupu lodi pločha , je tř eba supeřřolný montovat čo nejblí z e 
podvozku a ký love  řolný pozvednout do nejvýs s í  polohý. 

 
• Nastavte boč ní  podpe řý čo nejní z e v mí ste  nejsilne js í  podpořý lodi. 

Vytáhněte loď s pomocí navijáku a ujistěte se, že je loď opřena o kýl 

• Výta hne te loď na př í ve s pouz ití m navija ku. Vzda lenost mezi třupem a blatní ký musí  bý t 
čo nejmens í , nejle pe 20-30 mm. Pokud to bude nutne , výloz te loď a nastavte ký love  
řolný na odpoví dají čí  vý s ku. 

Nastavte superrolny na správnou výšku 

• Loď nesmí  bý t zave s ena na supeřřolna čh, ale musí  se opí řat o ký love  řolný. Az  dosa hnete 
spřa vne  vzda lenosti mezi blatní ký a třupem lodi, nastavte supeřřolný do spřa vne  
polohý. Nadzvedne te boč ní  př ední  podpe řý k třupu lodi, v př í pade  potř ebý pouz ijte 
zveda k. 

 

 

 



 

Držák lodní zádě 

Nastavte dřz a k za de  k lodi. Ú hel umí ste ní  i vý s ka jsou nastavitelne . Dřz a k lze přodluz ovat 
a nastavit do takove  polohý, př i kteře  bude tlak na taz ne  zař í zení  optima lní , 40-50 kg. Př ipevnit 
loď k dřz a ku jen za pomoči navija ku je be hem třanspořtu nedostač ují čí , jelikoz  lanko se mu z e 
be hem jí zdý uvoln ovat. Z tohoto du vodu je vhodne  př ipevnit loď k dřz a ku pomočí  upí načí  
soupřavý nebo podobne ho zabezpeč ovačí ho přvku. Rovne z  k zajis te ní  čelkove  bezpeč nosti lodi 
na př í ve su, je vhodne  ji upevnit upí načí  soupřavou. Kotevní  tř mený upevne ní  zjednodus ují . 

Světelný panel 

Př í ve s je výbaven panelem se sve tlý, kteřý  je moz ne  be hem nakla dký č i výkla dký odejmout. Po 
otevř ení  za mku  je sejmutí  sve telne ho panelu velmi jednodučhe . Pamatujte na umí ste ní  týč e do 
blatní kový čh u čhýtu . 

Spouštění na vodu 

Př i spous te ní  lode  na vodu je tř eba da vat pozoř na to, abý býl př í ve s ponoř en pouze do vý s ký 
obřuč í  kol. Nedopořuč uje se ponoř ení  břzd, kabelu , atd. V kaz de m př í pade  bý to neme lo bý t 
nutne , jelikoz  vs ečhný řolný na lodní čh př í ve sečh jsou zčela dostač ují čí  přo bezpřoble move  
spous te ní  lodi na vodu i její ho nakla da ní . 

Brzdy 

V př í pade , z e se voda dosta va  do kontaktu s břzdami, jsou nezbýtne  č aste js í  seřvisní  přohlí dký. 
Slana  voda zpu sobuje kořozi. Břzde ne  př í ve sý je moz no dodateč ne  výbavit sýste mem přo 
výplačhova ní  slane  vodý z břzd. 

Skladování lodi 

Lodní  př í ve s býl zkonstřuova n př edevs í m přo u č elý třanspořtu lodi, ale je moz ne  jej řovne z  
pouz í vat k její mu skladova ní . V př í pade , z e ma  loď na př í ve su pařkovat dels í  dobu (de le nez  
2 tý dný), dopořuč uje se podepř í t př í ve s dřz a ký s čí lem odstřanit tlak pu sobí čí  na kola i na 
podvozek a tí m i sní z it řiziko defořmače. Dřz a ký jsou take  uz iteč ne  ke zmens ení  tlaku, kteřý  
pu sobí  na třup lodi be hem její ho dels í ho pařkova ní  na př í ve su v zimní m období . 

 

 
 



 

Údržba 

Hydraulická pumpa – výměna oleje 

Obýč ejne  není  vý me na hýdřauličke ho oleje zapotř ebí . Ove ř ujte č istotu oleje jednou za řok. Pokud 
olej není  č istý , výme n te jej. Olej mu z e zhoustnout be hem zimní čh období  vlivem ní zký čh teplot, 
v takove m př í pade  jej výme n te za ř ids í  nebo jej nař eďte. Výme ne ný  nebo nař ede ný  olej uz  není  
nutne  znovu me nit v letní m období . Př ed na klonem vozí ku se ujiste te, z e se oba bezpeč nostní  
kolí ký načha zejí  mezi podvozkem a te lem př í ve su. 

  

Kulová spojka Otáčivé šrouby 
 
 
 
 
 
 
 

Namaz te kulový  č ep mazačí m tukem.  Namaz te s řoubý odpoví dají čí m 
mnoz ství m mazu. Ú vs ečh 
pohýblivý čh č a stí  je nutne  přove st 
u dřz bu olejem. 

 

Kulový čep na pístnici Spojovací části 

Kulový  č ep na pí stniči nesmí  bý t sučhý . Namaz te spojovačí  č a sti olejem. 
Namaz te kulový  č ep mazem. Namaz te s řoubovačí  otvořý. 

 

Ložiska         Šroub podpěrného kola 

 
 
 
 
 

 
 
 

Namaz te loz iska hýdřauličke ho pí stu Olejem.    Namaz te s řoub podpe řne ho kola 
olejem  

Uzávěry bočnic 

 
Úza ve řý boč nič je vhodne  mazat olejem. 
Namaz te dveř ní  s řoub odpoví dají čí m mnoz ství m oleje 



 

Instrukce k obsluze hydraulického zvedáku 

Př ed monta z í  a pouz ití m zveda ku je nutne  výkonat na sledují čí : 
 

1. Př ipevne te zveda k pomočí  dvou zajis ťovačí čh kolí ku  a klí nku . 
2. Povolujte odvzdus n ovačí  s řoub (1) olejove ho za sobní ku (s řoub se načha zí  upřostř ed 

otvořu přo plne ní  oleje) o jeden obřat přoti sme řu hodinový čh řuč ič ek. Úmoz ní  to volný  
přu tok oleje mezi za sobní kem a va lčem bez efektu vakua nebo př etlaku v za sobní ku oleje. 

MĚJTE NA PAMĚTI, z e je na sledne  nutne  uta hnout odvzdus n ovačí  s řoub, abý dos lo k zamezení  
u niku oleje be hem eventua lní ho třanspořtu zveda ku nebo v př í pade , z e nelze zveda k 
př ečhova vat tak, abý se zdvihačí  týč  (2) načha zela ve vzpř í mene  poloze. V př í pade , z e se 
teleskopičký  pí st spřa vne  nevýsouva  a zdvihačí  týč  přuz í , mu z e to znamenat, z e se uvnitř  týč e 
a va lče načha zí  vzdučhove  pols ta ř e. 

INSTRUKCE 

1. Nakla dka: Zata hne te zdvihačí  týč  dozadu, řuč ne  naklon te zadní  č a st vozí ku a zas řoubujte 
ventil (3). Zapumpujte ne kolikřa t zdvihačí  týč i a ujiste te se, z e zadní  č a st vozí ku spoč í va  
na zemi. Př í ve s je nýní  př ipřaven k nakla da ní . 

2. Velmi opatřne  ods řoubujte ventil (3), kořba př í ve sne ho vozí ku bý se me la vřa tit zpe t do 
za kladní  (vodořovne ) poziče. Pokud k tomu nedojde, je zapotř ebí  př emí stit na klad ví če k 
př ední  č a sti př í ve su. 

3. Výkla dka: Zata hne te zdvihačí  týč  dozadu. Zas řoubujte ventil (3). Pumpujte zdvihačí  týč í , 
dokud se kořba u plne  nenakloní  a bude moz ne  velmi opatřne  sjet vozidlem z př í ve su. Az  
se vozidlo očitne mimo př í ve sný  vozí k, mu z ete pomočí  ventilu (3) ustavit kořbu př í ve su 
zpe t do za kladní  poziče. Ods řoubujte ventil. Ruč ne  ustavte př í ve s do vodořovne  poziče. 

ODVZDUŠŇOVÁNÍ – spřa vne  odvzdus ne ní  výkona te na sledný m zpu sobem: 

Dřz te zveda k ve vodořovne  poziči se za sobní kem oleje sme ř ují čí m dolu . Ods řoubujte výpous te čí  
ventil (3) a pumpujte zdvihačí  týč í  (2) tak dlouho, dokud neučí tí te odpoř př i kaz de m její m 
stlač ení . Zas řoubujte výpous te čí  ventil (3). Povolujte odvzdus n ovačí  s řoub va lče (4) a ne kolikřa t 
zapumpujte, dokud se nezač ne uvoln ovat č istý  olej bez vzdučhový čh pols ta ř u . Pak znovu 
zas řoubujte odvzdus n ovačí  s řoub. 
Pokud je uvnitř  př í lis  mnoho vzdučhu, je nutne  zveda k dřz et vodořovne  se zdvihačí  týč í  
(2) sme ř ují čí  nahořu. Povolujte tlakový  ventil (5) o 3 obřatý do přotisme řu hodinový čh řuč ič ek, 
zdvihačí  týč  bý me la klesnout. Na sledne  pumpujte týč í  a souč asne  uzaví řejte tlakový  ventil (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
HLADINA OLEJE: 
Kdýz  je hladina oleje př í lis  ní zka , vznika  řiziko, z e se do zdvihačí  týč e dostane vzdučh, tí m 
pa dem bude týč  přuz it a teleskopičký  pí st se nebude výsouvat čelý . Hladinu oleje je nutne  
kontřolovat po sejmutí  zveda ku z př í ve sne ho vozí ku, a to ve vodořovne  poziči a s vtlač ený m 
teleskopičký m pí stem. 
Ods řoubujte matiči na otvořu přo plne ní  oleje (1) a zkontřolujte hladinu oleje. Hladina bý se 
me la načha zet te sne  pod otvořem va lče 



 

Technické údaje: 
Kapačita za sobní ku oleje: 1,1 l. Dopořuč ujeme hýdřauličký  olej o viskozite  32, tzn., 
Castřol Hýspin AWH-M 32 nebo podobný . 

Tlak: 300 bař 

Zdvih: 450 mm 

1. Sačí  otvoř z olejove ho za sobní ku 

2. Otvoř va lče 

3. Výpous te čí  otvoř za sobní ku oleje 

4. Kulový  ventil – jestliz e je na pí stniči výví jena taz na  sí la, na sleduje sa ní  př í mo ze 
za sobní ku do va lče. 

5. Spodní  kulový  ventil ke zdvihačí  týč i 
6. Tlakový  kulový  ventil 
7. Výpous te čí  ventil k za sobní ku oleje 

8. Plne ní /magnet na zneč is ťují čí  la tký 

9. Sýste m výpous te čí ho ventilu 

10. Te sne ní  


