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2NOTĂ!Cu acest Ghid de utilizare, trebuie să primiți:1. "Certificat de conformitate CE pentru vehiculul complet" (necesar la prima înmatriculare),2. Declarație cu date pentru înregistrare. (numai atunci când remorca urmează să fie înregistratăîn Polonia),3. factura TVA (necesară la prima înregistrare),4. Card de garanție pentru remorcă,5. Instrucțiuni de utilizare a remorcilor6. ……………………………………………………………………………………………………………………………7. ……………………………………………………………………………………………………………………………
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41. INTRODUCEREVă mulțumim că ați cumpărat o remorcă fabricată la Fabrica Niewiadów.Folosind mulți ani de experiență, am făcut un produs durabil pentru tineși în siguranță.Înainte de a-l folosi, citiți cu atenție acest lucruinstrucțiuni și pentru a respecta recomandările conținute de acestea.Străduirea continuă de a îmbunătăți calitatea produselor noastre ne obligă să ne rezervăm dreptulpentru a face modificări care nu sunt incluse în acest manual și rezultate din moderniștii actualinisation.Toate comentariile și observațiile rezultate din utilizarea remorcii pot afectaos și siguranța produselor noastre, așa că vom fi recunoscători pentru transferul lor încompania noastrăConvins că veți fi mulțumit de produsul achiziționat, vă dorim o călătorie bună.
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52. DATE TEHNICEDatele tehnice ale remorcii dvs. sunt prezentate în "Certificat de conformitate" atașatVehicul complet CE ”și„ Declarație cu date pentru înregistrare ”(dacă sunt emise).Greutatea și dimensiunile efective ale remorcii pot diferă ușor de cele dateîn aceste documente.3. ECHIPAMENTSperăm că echipamentul remorcii dvs. este în conformitate cu comandași îndeplinește cerințele anticipate.Cu toate acestea, dacă în timpul utilizării a fost necesară modificarea sau extinderea valoriiremorci utilitare, este posibil să achiziționați echipamente suplimentare. Informații despre elputeți găsi subiectul în cataloagele, pliante sau pe site-ul nostruwww.przherlandsy-boro.pl . De asemenea, vă invităm să contactați dealerii noștri sau să direcționaținio cu biroul companiei.NOTĂ!Echipamente suplimentare, de exemplu, extensii laterale, rame de prelată, pulovere din oțel inoxidabilcantilever sau altele, achiziționate cu sau după remorcăutilizarea, trebuie tratată ca o sarcină, amintind că greutatea acesteia se reducecapacitatea de încărcare a remorcii4. FUNCȚIONAREA TRAILERULUI4.1. Atacul (cuplarea cu vehiculul de remorcare)Remorcile NIEWIADÓW pot fi echipate cu un cap de cuplarenumit cârlig cu bilă sau cârlig pentru ochi. Cârligele pentru ochi sunt montate înăuntruun număr mic de remorci și cele mai importante lucruri de care trebuie să țineți cont atunci când faceți cuplul în urmăcu ajutorul lor, respectă strict instrucțiunile conținute în instrucțiunile pentru dispozitivele de cuplareinstalat în vehiculul de remorcare.Majoritatea remorcilor fabricate de compania noastră sunt echipate cu cârligeBall. Pentru a cupla remorca la vehiculul de remorcare:1. Atașați cablul de urgență la dornul de sub bila bilă:- pe remorci fără frâne, astfel încât să fixeze cârligul cu bilă împotriva contactuluicu pământul în cazul eliberării cuplajului din bila cârligului,- în remorci cu frâne, astfel încât, în caz de cuplare să se desprindă de minge, se tragefrâne de remorcă. Pentru a face acest lucru, creați o buclă din cablu, puneți-o pe știftsub minge și agățați cârligul de prindere pentru a împiedica alunecareacabluri stem.2. Agățați cârligul cu bile al remorcii pe cârligul de remorcare al remorcii (metodă corectă)cârligele de cârlig sunt descrise la p. 5.1.2. instrucțiuni). Dacă remorca este echipată curoată jockey, cuplajul se poate face prin ridicare și apoi coborârebara de tracțiune astfel încât cârligul să lovească exact mingea de cârlig.3. Conectați sistemul electric al remorcii la priza vehiculului de remorcare (metodăconexiunile sunt descrise la p. 5.1.8. instrucțiuni).NOTĂ!Mingea de remorcare a mașinii trebuie să aibă dimensiunea ∅ 50 -0,39 mm, iar axa sa trebuie să fiear trebui să se afle la o înălțime de 350 ÷ 420 mm de la sol atunci când mașina este încărcatăsoții până la greutatea totală admisă (DMC).4.2. încărcareCând încărcați, asigurați-vă că sarcina este uniform distribuităpe remorcă, asigurând o presiune adecvată asupra bilei de remorcare. Sarcina trebuie să fie
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6protejați-vă de mișcare. Cu sarcină concentrată, sarcina trebuie distribuitănu pe o suprafață mai mare prin plasarea plăcilor intermediare, plasând sarcina în mijloczona remorciiMarfă nu este permisă pe partea deschisă.Presiunea pe bilă trebuie să fie de aproximativ 4% din greutatea reală a remorciicu sarcină, cu toate acestea, o sarcină de aproximativ 25 kg asigură un comportament corectiaz în timp ce conduci.Este permisă o presiune mai mare, dar valorile maxime nu trebuie depășitespecificat în documentele auto și remorcă.Presiunea negativă asupra cârligului cu bilă este periculoasă și poate duce la sinemașină și remorcă și eliberarea cuplajului din bila cârligului.Nu este permisă supraîncărcarea remorcii, deoarece duce la daune graveremorci, care la rândul lor amenință siguranța la volan.NOTĂ!Daunele cauzate de supraîncărcarea remorcii implică pierderidrepturi din garanție, garanție sau acțiune în condiții speciale de vânzareconsumator.4.3. Înainte de a conduce1. Verificați dacă cârligul este cuplat corespunzător cu cuplajul auto.2. Verificați dacă luminile remorcii funcționează corect.3. Verificați dacă sarcina este poziționată corect și asigurată împotriva mișcării.reconectare.4. Verificați strângerea șuruburilor de fixare a roților.5. Deconectați roata de susținere (recomandat) sau trageți-o cât mai sus în timp ce volanspre remorcă și blocați în această poziție.6. Suportul, dacă este prezent, ridică la maxim și blochează în această poziție.7. Verificați dacă toate părțile, ușile și orificiile de aerisire sunt închise corespunzător.4.4. călătorieCând conduceți, nu uitați că:- distanța de frânare a combinației auto-remorcă este mai lungă decât cea a mașinii în sine;- trebuie să păstrați o rezervă de viteză și o distanță crescută față de alte vehicule pentru a intraîn cazul în care o turnare poate crește viteza de deplasare,- aveți grijă când conduceți coborârea în jos, în special în condiții umede.4.5. deconectare1. Deconectați sistemul electric.2. Deconectați cablul de urgență.3. Deconectați remorca de bile de remorcare ale mașinii (urmând pașii corespunzători)ca în 5.1.2.).În remorcile cu roată de sprijin, folosiți-le pentru a ridica bara de tracțiuneși eliberați cârligul de la bila cârligului. Aveți grijă când ridicați bara de tracțiuneatenție dacă remorca rămâne descărcată.După decuplarea remorcii, puneți capacul de murdărie al bilei de remorcarenici o grăsime pe minge.5. FUNCȚIONARE, FUNCȚIONARE, ÎNTREȚINERE5.1. Toate remorcileNu uitați să verificați din când în când conexiunile șuruburilor, mai ales cândrotirea angrenajului de rulare și a barei de tracțiune, precum și a dispozitivului de depășire, a cârligului și a roților.
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7Verificați din când în când cadrul șasiului. În timpul revizuirii,acordați atenție stării sudurilor, acoperirilor de protecție și dacă nu există fisuri.În timpul funcționării, asigurați-vă că remorca este curată.Caroseria remorcii trebuie să fie la nivel atunci când este parcat.NOTĂ!Nu este permisă modificări în construcția remorcii, sub amenințarea pierderiidrepturi din garanție, garanție sau acțiune în condiții speciale de vânzareconsumator.Dacă remorca este depozitată iarna, scoateți-oexcesul de zăpadă de pe el.5.1.1. Informații generaleTabelul de mai jos prezintă activitățile minime care vor permite pe termen lung șiutilizarea în siguranță a remorcilor NIEWIADÓW.timpTipul de activitateLa ziMenținerea remorcii curate.Menținerea părților interioare ale cârligului cu bilă curate și lubrifiateimportant și scaunul cu bilă este acoperit cu grăsime.După 2000 km saudupă 6 luniReglarea reglajului rulmentului.Ungerea bucșilor de rulment ale dispozitivului de depășireDupă 5000 km saudupă 12 luniatuncila fiecare 10.000 km saula fiecare 12 luniVerificarea sistemului de frânare.Reglarea pantofului de frână.Reglarea reglajului rulmentului.Ungerea bucșilor de rulment ale dispozitivului de depășireLa fiecare 10 ÷ 15 mii kmsau la fiecare 12 luniÎnlocuirea grăsimii în lagărele conice.Ungerea cablurilor de frână și a altor componente ale sistemului de frânarecowegoPe lângă întreținerea continuă, se recomandă să desfășoare și alte activități în specialitateateliere de service.Componentele șasiului și părțile laterale ale unor remorci sunt acoperite cu o acoperire de zinc cu scufundare la cald.Protecția împotriva coroziunii apare prin oxidarea stratului superior de zinc. Pe atuncidulling de suprafață, care poate dura câteva luni. Cât durează acoperirea cu zincwa rămâne strălucitor, procesul de oxidare nu este finalizat.Așa-numita coroziune albă, care apare adesea pe acoperirea cu zinc, este un fenomen alcusut doar aspectul exterior și nu este supus reclamației, deoarece apare indiferentproducător.Piesele galvanizate nu sunt rezistente la acizi, săruri și unele substanțe chimice. peterminarea conducerii pe drumurile stropite cu sare sau după transportul, de exemplu, îngrășăminte artificialesau alte materiale acide, spălați bine remorca cu apă curată.Locurile în care acoperirea de zinc a fost deteriorată trebuie curățate, degresate și dupăAplicați cel puțin două straturi de aerosol spray de zinc rece după uscare.Când folosiți remorca în orice moment, asigurați-vă că atașați firele de șuruburi și tijele de legăturăsasiu și osii, balamale și părți mobile ale închiderilor au fost unsă.5.1.2. Cârlig cu bilăFixarea cârligului trebuie efectuată după cum urmează:1. Deblocați maneta de captare apăsând fila de pe ea (sau, pe unelevariații de capturi, extragere),2. Rotiți maneta zăvorului vertical în față3. Puneți cârligul pe bilă și apăsați ușor, închideți și fixați cârligulse stinge automat,
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8Marea majoritate a capturilor noastre sunt echipate cuindicator al cuplajului, care după agățarea mingii prin indicarea marcajului corespunzătorși / sau câmp verde, indică clar cuplajul corect la vehiculjącym.Acest indicator, dacă este prezent, este situat pe partea laterală a corpului de cuplare sau, în cazulCârlige AL-KO peste partea sa sferică.După fixarea cuplajului cu bilă, nu trebuie să existe niciun spațiu între cuplaj și mingeslăbiciune vizibilă. Dacă există o slăbire, aceasta indică uzura cârligului cu bilă sau a cârligului cu bilăși nu conduceți.Dacă remorca cu cârlig cu bile nu este echipată standard cu blocarecaptură de siguranță împotriva desfășurării de către persoane neautorizate, această încuietoare poate fi achiziționată caechipament suplimentar.5.1.3. Suspensie și rulmențiRemorcile NIEWIADÓW sunt echipate cu osii cu arcuri de cauciuccymi. Sistemul de suspendare nu necesită întreținere, dar ar trebui să fie cel puțin o dată pe aninspectate. În cazul în care se constată daune, trebuie comandată repararea sau înlocuireaserviciu specializat.Axe AL-KO fără frâne cu capacitate de încărcare de până la 1300 kg utilizate în remorcile noastreși cu frâne cu o capacitate de încărcare de 750 kg, pot fi echipate cu rulmenți conice.Aceste rulmenți ar trebui să fie verificate pentru a se desprinde după 2000 km, după cum urmează:- ridicați remorca astfel încât roata să nu fie în contact cu solul;- verificați dacă roțile se rotește ușor fără zgomot și cu gard lateral, și dacă aveți îndoieliajustări de serviciu.La fiecare 10.000 până la 15.000 km, ungeți lagărele cu unsoare de rulment.În axele rămase sunt utilizate în rulmenți compacti cu două rânduriîntreținere. Datorită duratei de viață îndelungate a rulmenților compacti și nu este necesarăservice, deteriorarea acestor rulmenți nu se produce în condiții normale de funcționare.În cazul unei funcționări zgomotoase a rulmentului sau a unui joc ușor perceptibil în rulmentsolicitați serviciul de ajustare sau reparații posibile.NOTĂ!După deșurubarea piuliței autoblocante, fixarea tamburului pe axa roții, nrpoate fi folosit din nou. Folosiți o piuliță nouă pentru a o înșuruba din nou.ki.5.1.4. Roți rutiereRoțile rutiere montate în remorcile NIEWIADZI sunt reglate la admisibilmasa totală (DMC) a remorcii. Condiția pentru o conducere corectă și sigură este să vă asigurațipresiune egală pe toate roțile remorcii.Remorcile de vânzare sunt transferate cu roți unde presiunea nu depășeștevaloarea nominală pe care producătorul a pus-o pe denumirea anvelopei.Tabelul de mai jos prezintă exemple de intervale de presiune care pot fi considerate ca fiindpentru remorcile încărcate la masa maximă autorizată. Subliniem că acestea suntexemple luate pentru unele anvelope și exemple de DMC.Dimensiunea anvelopeiRemorcă DMC Numărul de roți Presiune155/70 R13500600750222140 ÷ 160 kPa160 ÷ 180 kPa180 ÷ 200 kPa165/70 R136007501500224170 ÷ 190 kPa200 ÷ 230 kPa200 ÷ 230 kPa
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9165 R 13C1300270024340 ÷ 375 kPa320 ÷ 375 kPa185 R 14C150018003500224325 ÷ 350 kPa425 ÷ 450 kPa400 ÷ 450 kPaPentru a asigura viața lungă a anvelopelor:- mențineți presiunea necesară în roți,- în timpul depozitării îndelungate a remorcii, sprijiniți-o astfel încât roțile să nu atingăpaturi, remorci mai mici pot fi amplasate vertical,- evitați sarcina statică prelungită.Utilizați cheia de la dimensiunea corectă pentru a înșuruba roțile.Când utilizați remorca, pneurile trebuie să poarte uniform.ny. Dacă se observă o uzură accentuată și neuniformă a benzii de rulare, atunci ar trebui să fieinspectați suspensia remorcii pe site-ul web.5.1.5. Sistem de frânareRemorcile de frânare sunt echipate cu sisteme de frânare de depășire. În compozițieun astfel de sistem include:- dispozitiv de depășire,- sistem de transmisie;- mecanisme de frânare a roților.Când frânați mașina, forța de inerție a remorcii exercită presiune asupraacțiune de depășire care, prin legăturile sistemului de transmisie, inițiază mecanisme de frânareîn roțile remorcii. Proiectarea mecanismelor de frânare vă permite să conduceți înapoi fărăefectuarea de activități suplimentare de întreținere. Când treceți de la invers la conducere lasistemul de frânare înainte este gata automat pentru frânare.Remorca are un sistem de frână de parcare, care este activat de o pârghiemanual situat la dispozitivul de depășire și asigură frânarea remorcii pornitescade la 16%.Frâna de parcare funcționează numai atunci când:- maneta de frână de mână este trasă dincolo de așa-numitele „punct orb” și se află în spatepoziţia NYM- în dispozitivele echipate cu o pârghie cu un pawl, această pârghie este pornităultimul cuișorDacă maneta este prea strânsă, remorca frânează înainteasigurarea unei frânări adecvate în sens invers.Se recomandă ca în cazul parcării prelungite pe o pantă, pe lângă aplicarea frâneimanual, așezați șuvițele sub roți.Sistemul de frânare a remorcii necesită întreținere și reglare în service.După 5000 km sau după 12 luni, apoi la fiecare 10.000 km sau la fiecare 12 luni, vă rogreglați distanța de încălțăminte de frână.Când utilizați remorca, acordați atenție adâncimii de alunecarecap de minge. Dacă este necesar să o apasă peste 60 mm pentru a obține frânarea,vă rugăm să faceți ajustări în cadrul serviciului.Ce 10000 ÷ 15000 km, este necesară purtarea de pantofi de frână de control și de a reglafrâne. Ungeți punctul de contact al piuliței de reglare și al dispozitivului de depășire. lucrărileacestea ar trebui făcute pe site.5.1.6. Roata de sprijinEste conceput pentru a transporta sarcină verticală și poate fi utilizat pentru:- ridicarea față a remorcii în timpul cuplării și decuplarea cu mașina;- rularea remorcii descărcate;- să sprijine, dacă este necesar, o remorcă permanentă cu sarcină (fără rulare),
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10- sprijin la înlocuirea roții rutiere.Asigurați-vă că șurubul roții de sprijin este întotdeauna uns.NOTĂ!Rularea (manevrarea) pe roata de sprijin nu este permisă dacăpa este încărcat în special pe un teren moale sau liber. Execuție micăSunt permise mișcări ale remorcii pe o suprafață suficient de dură în intervalcare permite atașarea sau detașarea unei remorci.5.1.7. Suporturi plianteAcestea sunt folosite pentru a seta remorca într-o poziție orizontală, pentru a o susține în timpul încărcării,folosiți atunci când parcați și când schimbați roțile. Nu este recomandat să plecați mult timpg și remorcă de timp acceptate numai pe suporturi. Apoi remorca trebuie să fie susținută cu suplimentarprin plasarea sub cadru, de exemplu, blocuri de lemn.Pentru a plia suporturile pliabile, utilizați numai cheia de sprijin pliabilălivrat cu remorca.Când așezați remorca pe o suprafață moale, așezați-o sub suportșaibe (nu sunt furnizate cu remorca) pentru a preveni pătrunderea suporturilor. întrețineresuporturile pliabile constau în menținerea șuruburilor cu plumb lubrifiat.5.1.8. Instalare de semnalizareCa standard, remorca are o instalație de semnalizare a tensiunii12V. În funcție de versiune, poate fi folosit un conector pentru a-l conecta la mașinășapte sau treisprezece contacte. Mai jos vă prezentăm modul de conectare a cablurilor laconectoarele de conectare și culorile firelor cu care trebuie conectate cu cele corespunzătoarelumini.Dacă mașina dvs. are o altă priză decât mufa remorcii, ar trebui să fiefolosiți adaptorul corespunzător („adaptor”). Trebuie amintit că înremorcă cu o instalație de 13 poli (cu lumină inversă) conectată la un sistem cu 7 poliinstalarea vehiculului, lumina de mers nu se va aprinde.Terminale pentru conectorTerminale pentru conectortreisprezece pinicu șapte piniNr. (Desemnare)terminalCuloarea sârmeiconexiune1LGalben (cu)indicator stânga de direcție2+Albastru (n)lumină de ceață331Alb (b)masă4RVerde (t)indicator de direcție corectă558RMaro (o)poziție, liber și iluminareplaca de inmatriculare dreapta654Roșu (k)lumină de frână758LNegru (c)poziție, liber și iluminareplăcuța de înmatriculare a rămas8-Grey (s)lumină inversă9-Maro-albastru (o / n)curent (plus) - gratuit1331Alb-negru (c / b)teren pentru contacte 9 ÷ 12
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115.2. Remorci pentru cutiiÎncărcarea și descărcarea ar trebui efectuată atunci când remorca este conectată la mașinădemo de remorcare.În funcție de versiune, remorcile cu cutie deschisă pot fi echipate cu o serieaditivii crescându-și proprietățile de utilitate.Vă sunt disponibile: mânere de încărcare, suporturi, roată de sprijin, prelată plată,foaie pe cadru, extensie (nivel suplimentar de laturi), extensie plasă, balustradăcu balustrade sau alte elemente posibile de comandat, de exemplu rampe suplimentare(rampele) au alunecat sub podea prin găurile din grinda din spate (vezi p. 5.6.).NOTĂ!Dacă remorca este echipată cu dispozitive de fixare laterale fixate cu un știft, trebuie să fieamintiți-vă să schimbați din nou știftul cotter după închiderea părților de fiecare datăprin găurile din elementul de fixare, pentru a preveni deschiderea automată a acestora.Remorci laterale din oțelTabla laterală poate fi acoperită cu un strat de incendiu zincat, care își îndeplinește sarcinaoxidare tirocorozivă, care se manifestă în ternirea suprafeței (vezi pct. 5.1.1.) sause caracterizează prin traul „Aluzinc”, care nu necesită practic nicio măsură de conservaresunt parametri tehnici și estetici mult mai buni.Remorci cu placi de placaj.Folosim placaj impermeabil la folie pentru părțile de placaj pentru a asigura un nivel ridicatstandard de utilizare și întreținere minimă. După ceva timp, suprafața placajului poatedeci, acest lucru nu afectează performanțele sale. Pentru a restabili strălucirea, puteți înmuiaîl cu ulei de in și după câteva ore ștergeți excesul cu o cârpă uscată. Daune posibilenici un placaj nu trebuie vopsit cu acoperire ftalică sau cu orice alt agent de protecțiecoacerea suprafețelor din lemn, astfel încât să acopere bine zona deteriorată.Remorci cu plăci laterale din aluminiu.Părțile din aluminiu utilizate nu necesită întreținere, dar amintiți-văCând curățați remorca, nu utilizați substanțe alcaline care pot fiintra intr-o reactie chimica cu aluminiu.Remorci cu învelitori stratificateAveți grijă ca capacul laminat să nu fie expus la impactul pe care îl poate avealansează fractura lui. Curățați și păstrați laminatul cu agenți disponibili în generalcaroserii auto.Remorci cu trac de înclinareÎn aceste remorci, cutia de încărcare poate fi înclinată până când grinda din spate se sprijinăpe pământ. Pentru a fixa cutia cu bara de tracțiune, utilizați dispozitivul de fixare cu cârligul pentru ochi care trebuiefi poziționat astfel încât, atunci când este închis, să nu se joace între cadru și bara de tracțiune. schimbarepoziția ochiului este obținută prin întoarcerea în dorn. Dacă structura de fixare nu reușeșteasigură blocarea automată, pentru a asigura fixarea în poziția închisă ar trebui să fiesau utilizați un știft fixat pentru a fixa trecând-o prin găurile din carcasăpârghie și ce protejează împotriva deschiderii automate.NOTĂ!Remorca nu poate fi utilizată cu dispozitivul de fixare al barei de tracțiune nesecurizate.5.3. platformăCorpurile unor remorci de camioane sunt realizate sub formă de platforme. Îl face ușorfoarte multă încărcare a diferitelor mărfuri, în special paletizate. Cu toate acestea, corpul deschisface și mai important să se acorde atenție securizării corecte a sarciniiînainte de a muta sau, de exemplu, detașarea fragmentelor din ambalaj ...
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12NOTĂ!Autoasamblare a unei construcții care schimbă structura sau scopulremorca, determină necesitatea obținerii din nou a permisiunii pentru trafic.5.4. Remorci cu cutie închisăCorpul autoutilitarei este realizat din placaj impermeabil, ceea ce permite utilizarea acestuiaforjarea remorcii fără întreținere specială. Se recomandă doar păstrarea curatăfolosind agenți externi de curățare și întreținere disponibili comercial pentru caroseriimochodowych. Interiorul trebuie spălat cu apă caldă și agenți de curățare, apoifreca uscat.În cazul unei scurgeri în corp, mergeți la centrul de service saumă ridic masa de silicon în locul scurgerii, dacă se deschide tareușă, puteți unge sigiliul cu ulei de silicon.Încărcarea și descărcarea ar trebui efectuată atunci când remorca este conectată la mașinăremorcile de remorcare și suporturile laterale sunt extinse la sol și blocate.NOTĂ!Pentru a evita condensul în interiorul corpului, ar trebui să fie în mod regulatventilați remorca, în special în cazul întreruperilor mai lungi de utilizare.5.5. Remorci motocicleteRemorcile pentru motociclete sunt remorci cu cadru instalatealte elemente sub formă de jgheaburi și rampe din oțel zincat. Excepția esteo remorcă nouă cu podea (platformă) din placaj impermeabil cu folie destinatăconectat pentru vehiculele „Quad”.Încărcarea și descărcarea ar trebui efectuată atunci când remorca este conectată la mașinădemo de remorcare. Pentru a încărca motocicleta pe o remorcă, aceasta trebuie să fie instalată corectApropiați-vă sau în versiunea „Quad” coborâți cadrul de apropiere și introduceți motocicleta (interzisintrând) . Apoi fixați motocicleta cu pulițe de prindere universalelateral pe remorcă. Nu este recomandat să-l fixați pe clemele în diagonală ale cadrului. Mo-montați tocoon-ul cu elemente structurale permanente, cum ar fi cadru, suspensie, eventual prinapăsând roata direct pe jgheab. Dacă motocicleta are un blocaj de direcție, este recomandatpornind-o, ceea ce rigidizează structura motocicletei în timpul transportului.În remorca destinată transportului a trei motociclete, jgheabul frontal al jgheabului din mijlocpoziționează astfel încât ghidonurile motocicletei să se treacă reciproc.Presiunea dorită pe cârlig se realizează prin poziționarea corespunzătoare a motocicletei datorităalunecând arcul frontal de-a lungul jgheabului.5.6. Remorci pentru transportul vehiculelorÎncărcarea și descărcarea ar trebui efectuată atunci când remorca este conectată la mașinăremorcare de remorcare, iar suporturile laterale sunt extinse la sol și blocate. Remorca trebuie să fiealiniat cu vehiculul încărcat. Nu uitați să aplicați frânaremorcă manuală și vehicul de remorcare. De asemenea, este recomandat să amplasați pene pentru a protejasub roțile din față ale remorcii. Reglați blocarea sarcinii pentru a vă asiguramergeți între vehiculul transportat și suportul troliului și asigurați-vă că este corectpresiune pe cârligul vehiculului de remorcare.Pot fi atașate șinele (rampele) pentru amplasarea vehiculelor pe remorcădeasupra, apoi după glisare, se fixează prin înșurubarea manetei de la capătșurubat sau introdus prin orificiile fasciculului din spate și fixat cu un blocaj cu arcNA. Este, de asemenea, posibilă locația neobișnuită a rampelor convenite anterior cu clientul.Totuși, însă, atunci când trageți o remorcă, încărcată sau goală, căile de rulare trebuiefiți fixat în siguranță de remorcă.
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13La încărcarea și descărcarea remorcii cu platforma de încărcare înclinată trebuie să fie pliatăplatformă folosind un actuator. Este permis să glisați vehiculul de pe platformă fără elaltitudine anterioară. Apoi maneta de acționare trebuie să fie în poziția "I" larobinetul de scurgere închis, iar vehiculul ar trebui să fie rulat foarte încet, astfel încât platformase așeză în poziția superioară fără o înclinare bruscă. În această poziție (toate roțilevehiculul este pe o remorcă) așteptați aproximativ 10 secunde până când ramul se blocheazăplatformă și abia atunci putem părăsi remorca. Nerespectarea celor menționate mai suslivada poate face ca capetele platformei să lovească podeaua mașinii și să se deteriorezel. După coborâre, platforma este blocată în poziție orizontală cu elemente de fixare dinFi capsă. Aceste cârlige trebuie poziționate astfel încât atunci când sunt închise, între platformă șibara de tracțiune nu era slăbită. Modificarea poziției ochiului este obținută prin pornirea acesteiastem. Elementele de fixare în poziție închisă trebuie să fie strict protejate împotriva autospecialelordeschizându-se prin găurile din carcasă și pârghia atașată.NOTĂ!Remorca cu fixări ale barei de tracțiune nu este permisăși tragerea vehiculului cu ajutorul unui dispozitiv de tragere în cazul în care roțile vehiculului tragnici o cotitură. Nu este permisă utilizarea dispozitivului de tragere pentru a fixa lanțulîn timp ce conduci (frânghia trebuie deconectată de camion după tragerea vehicululuivehicul tainable)5.7. Remorci pentru bărciAre capacitatea de a se adapta formei, dimensiunilor și locației centrului de greutate al navei,astfel încât să se asigure un număr cât mai mare de puncte de susținere a carenei și o presiune corectăpe cârligul vehiculului de remorcare. Acest lucru poate fi realizat prin poziționarea adecvată a elementelora remorcii, de exemplu deplasarea suporturilor, bazei și / sau brațelor tijei și / sau barei de tracțiune în raport cucadru sau angrenaj de rulare în raport cu cadrul. Aceste activități vor necesita mai multeîncărcarea și descărcarea bărcii în mod repetat, dar, prin urmare, va asigura siguranța în transporta.Barca poate fi încărcată pe o remorcă :- manual dacă este ușor,- cu dispozitive de ridicare;- utilizarea unui dispozitiv de tracțiune dacă face parte din echipamentul remorcii.În ultimul caz, utilizați spațiul de la margine, care vă permite să alunecați în josnu o remorcă către apă și ieșirea în siguranță cu sarcina. Dacă acest lucru este imposibil, putețitrage remorca într-un loc convenabil, detașează-o de mașină folosind roata de sprijin,care trebuie lăsat lângă bara de tracțiune. Apoi plecați departe într-un loc unde putețideplasarea sa în siguranță se îndepărtează cu sarcină. Conectați remorca la cârligul mașinii cu o funie.Pentru a facilita munca și siguranța, este recomandat să folosiți șuvițe de roată.Pentru a fixa barca există elemente fixe ale remorcii, de exemplu urechi, precum și frânghii sau curelecu tensionatoare. Dacă barca a fost introdusă cu o funie de troliu, se recomandă în plusfixarea barcii prin această frânghie, fixarea suplimentară a arcului la tulpină.NOTĂ!Nu duceți remorca prea departe în apă pentru a nu uda butucurile roțilormecanisme de inhibare.Noroi și suporturi de protecție nu sunt incluse în fiecare remorcă a bărcii.obișnuia să meargă pe ei și să lupte cu ei. Prin urmare, acordați atențienu deteriora aceste elemente.Instalatie electricaRemorcile au un sistem electric deconectat în spatele remorcii. înainteîncărcare și descărcare, fasciculul posterior cu lumini trebuie separat de remorcă, asigurându-se că
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14nu udați contactele în priză și priză. În remorcile unde este posibilalunecarea fasciculului de iluminare și datorită lungimii bărcii transportate este necesar săfascicul în poziție maximă extinsă, agățați-l de coca navei. limitateste fluctuațiile fasciculului în timpul conducerii.Depozitarea bărcii pe o remorcăRemorca este destinată în principal transportului de bărci, cu toate acestea, după sezonnu pentru depozitare. Vă recomandăm să susțineți remorca în multe locuri,și neapărat acolo unde scaunul, bazat pe suporturi și tulpină, se sprijină pe cadru și bara de tracțiune. numeroșiSuportul trebuie ajustat astfel încât roțile să nu atingă pământul și cadrul și bară de tracțiune să fiecapacele nu s-au deformat și nu au provocat deformarea carenei.6. GHIDURI DE UTILIZARE- Păstrați o rezervă de viteză și distanță de la vehiculele din fața noastrăderapajul lateral al remorcii pentru a putea crește viteza de deplasare,- Aveți grijă suplimentară la coborâre, în special în condiții umedede suprafață,- distanța de frânare a combinației auto-remorcă este mai mare decât mașina în sine,- Atunci când parcați remorca pe un teren înclinat, așezați ghete sub roți și dacă remorcaeste echipat cu un sistem de frânare, aplicați frânele cu ajutorul manetei de mână.- Greutatea totală admisă a remorcii nu trebuie să depășească valoarea specificatăîn documentele vehiculului de remorcare, chiar dacă legea permitevalori mai mari.7. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA PENTRU MEDIULȘI ELIMINAREA VEHICULUIRemorcile NIEWIADÓW sunt produse multimateriale. Unele elemente suntsunt cusute din materiale plastice.Toate reparațiile, cu excepția celor minore, sunt recomandate în reparații specializatepuncte.După exploatare, remorca trebuie să fie predată companiei pentru utilizareautorizat să utilizeze vehicule.8. GARANȚIECompania „NIEWIADÓW” garantează buna funcționare a remorcii și o calitate corectăacoperiri anticorozive pentru perioada specificată în cardul de garanție, fără a limita cantitatea dekilometri conduși.Garanția dă dreptul de a elimina un defect de construcție, material sau manoperă,care a fost creat în timpul funcționării normale a remorcii, în conformitate cu instrucțiunile de utilizareși drept.Dreptul la reparația în garanție nu acoperă efectele uzurii în timpul utilizării normaleforjare (de exemplu, banda de rulare a anvelopelor, căptușeala frânei sau becuri) și defectedin cauza utilizării necorespunzătoare a remorcii, utilizarea pieselor de schimb necorespunzătoareprecum și cererile de reparații efectuate de atelierele neautorizate.
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15TRAILERPROPRIETARULUIMANUALFabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o. otelefon / fax +48 44 724 73 74
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16NOTĂ!Alături de acest manual al proprietarului, ar fi trebuit să primiți următoarele documente:1. "Declarație de conformitate a vehiculului întreg" (necesară pentru prima înregistrare),2. Declarația de înmatriculare a vehiculului (numai dacă remorca trebuie înregistrată în Polonia),3. factură TVA (necesară pentru prima înregistrare),4. Card de garanție pentru remorcă,5. Manualul proprietarului remorcii,6. …………………………………………………………………………………………………………7. …………………………………………………………………………………………………………Iulie 2015
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183. INTRODUCEREVă mulțumim că ați achiziționat remorca NIEWIAWÓW.Mulți ani de experiență ne permit să livrăm produse robuste și sigure.Înainte de a utiliza noua remorcă pentru prima dată, citiți și înțelegeți acest manual și următoareleredă recomandările cuprinse aici.Datorită îmbunătățirii constante a produselor noastre, nu avem de ales decât să ne rezervăm dreptul laintroduceți modificările și actualizările care nu sunt incluse în acest manual.Orice comentarii și observații cu privire la funcționarea remorcii pot influențacalitatea și siguranța mate a produselor noastre. Prin urmare, vom fi recunoscători pentru trimiterea lor.Cu siguranță vei fi mulțumit de noua ta remorcă. Lumina de călătorie!
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194. DATE TEHNICEToate datele tehnice ale remorcii dvs. sunt specificate în „Declarația vehiculului întregConformitate și „Declarație de înmatriculare a vehiculelor”.Greutatea și dimensiunile efective ale remorcii pot diferă ușor de valorile specificateîn aceasta.3. ECHIPAMENTSperăm că noua dvs. remorcă a fost specificată în conformitate cu comanda plasată,și că respectă toate așteptările tale.Cu toate acestea, trebuie să solicitați în orice moment să schimbați sau să extindeți practicitatea remorcii dvs.,puteți alege dintre selecția de echipamente opționale. Toate informațiile cu privire la acest lucruechipamente mici se găsesc în cataloagele noastre, broșuri și pe site - ul nostru: www.przyczepy-boro.pl . Vă rugăm să nu ezitați să contactați dealerii noștri, dar este posibil să ne contactați direct la biroul nostru.NOTĂ!Echipamente opționale, cum ar fi panourile laterale de extensie, huse cu pânze cu rame,trolii fixe sau altele, achiziționate împreună cu remorca sau ulterior,trebuie considerată o sarcină utilă a cărei greutate reduce transportul total al remorciicapacitate.4. INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE4.1. Cuplarea (atașarea la un vehicul de remorcare)Remorcile NIEWIAWÓW pot fi echipate fie cu un cap de cuplare, cunoscut în mod obișnuit ca acuplaj tip bile sau un ochi de remorcare. Deși tractarea ochilor este destul de neobișnuită, atunci când se loveșteastfel de remorci, trebuie să vă amintiți să urmați cu atenție instrucțiunile furnizate în proprietarmanual al dispozitivului de cuplare montat pe un vehicul de remorcare.Majoritatea remorcilor noastre sunt echipate cu un cuplaj cu bilă. Pentru a atașa remorca la ovehiculul de tractare, trebuie făcuți următorii pași:4. Atașați cablul despărțitor sub bile de remorcare:- în remorci ne frânate, astfel încât să împiedice contactul cu pământul capului cuplajuluiîn cazul în care accidental este deconectat de la bile de remorcare,- în remorci frânate, astfel încât să acționeze automat sistemul de frânare al remorcii în cazul în carecapul de cuplare este dezactivat accidental de la bile de remorcare. Pentru a face acest lucru, faceți o buclănod, puneți-l pe știftul situat sub bile de remorcare și fixați clema de carabinieră pe cabluastfel încât să împiedice cablul să alunece de pe știft.5. Agățați capul de cuplare pe bila de remorcare montată pe un vehicul de remorcare (vezi 5.1.2. Ofacest manual pentru metoda corectă de fixare a cuplajului). Dacă remorca este echipată cu unroată, remorca poate fi lovită astfel încât capul de cuplare să fie ridicatapoi coborâse direct pe mingea cu cârlig.6. Conectați sistemul electric al remorcii la priza montată pe un vehicul de remorcare (consultați5.1.8. din acest manual pentru detalii de cablare).NOTĂ!Bila de remorcare montat pe vehicul trebuie să fie ∅ 50 -0.39 mm în diametru, iar axatrebuie să fie amplasat la 350 ÷ 420 mm deasupra solului când vehiculul este încărcat în interiorul săumasa brută a vehiculului (GVM).4.2. Încărcarea remorciiLa încărcarea remorcii, trebuie acordată atenție distribuției uniforme a sarcinii utile,oferind astfel greutatea corectă a bilei de remorcare. Marfa trebuie să fie asigurată împotriva neintenționatemișcare în tranzit. În cazul unei încărcări concentrate, sarcina trebuie totuși distribuităprin plasarea încărcăturii în centrul remorcii și punerea plăcilor intermediare de sprijin sub ea.
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20Transportul încărcăturii cu un panou lateral deschis nu este permis.Greutatea bilei de remorcare ar trebui să se ridice la aproximativ 4% din greutatea reală a încărcatuluiremorcă, dar pentru a garanta o manipulare corectă a combinației auto-remorcă, tractarea optimăgreutatea bilei trebuie să fie în jur de 25 kg.Deși este permisă o greutate mai mare, valorile maxime specificate în titlurile ambelor vehiculenu trebuie depășit.Greutatea negativă a bilei de remorcare este periculoasă și poate face ca vehiculele să se umfle, rezultând încapul de cuplare care se desprinde de bile de remorcare.Nu este permisă supraîncărcarea remorcii, deoarece poate duce la deteriorarea severă a structurii sale,periclitând astfel alți participanți la trafic.NOTĂ!Orice pagubă rezultată din supraîncărcarea remorcii ar trebui să atragă pierderea dreptuluia solicita în baza garanției producătorului, a garanției implicite sau a actului cu privire la specifictermenii și condițiile de vânzare a consumatorilor.4.3. Verificări pre-remorcare8. Asigurați-vă că capul de cuplare este fixat corespunzător pe cârligul de remorcare al vehiculului.9. Asigurați-vă că toate luminile remorcii funcționează corect.10. Asigurați-vă că marfa este distribuită uniform și asigurată corespunzător.11. Asigurați-vă că șuruburile roților sunt strânse corespunzător.12. Desprindeți roata de joc (recomandată) sau ridicați-o în poziția superioară, direcționândroată pe remorcă și blocarea acesteia.13. Ridicați suporturile de susținere (dacă sunt echipate) la pozițiile lor superioare și blocați-le.14. Asigurați-vă că toate panourile laterale, ușile și orificiile de aerisire sunt închise corespunzător.4.4. În tranzitÎn tranzit, trebuie să ne amintim că:- distanța de frânare a combinației auto-remorcă este mai lungă decât cea a unui autovehicul;- viteza de deplasare trebuie să fie limitată și distanța mai mare față de vehiculul precedentsă fie păstrat pentru a permite șoferului să accelereze în caz de balansare,- trebuie să aveți grijă în timp ce conduceți coborârea în jos, în special pe drumurile umede.4.5. desperechere4. Deconectați sistemul electric al remorcii.5. Desprindeți cablul despărțitor.6. Decuplați remorca de pe cârligul de remorcare al mașinii (urmând pașii descriși la 5.1.2.).Dacă remorca este echipată cu o roată jockey, folosiți-o pentru a ridica bara de tracțiune și a elibera mingea de remorcaredin capul de cuplare. Dacă remorca rămâne încărcată, trebuie să aveți grijă deosebităridicând bara de tracțiune.Odată decuplați, mingea de remorcare trebuie acoperită cu un capac de protecție pentru a preveni protecțiagrăsime din colectarea murdăriei.5. FUNCȚIONARE ȘI ÎNTREȚINERE5.1. Toate remorcileTrebuie să ne amintim să verificăm periodic toate îmbinările cu șuruburi, în special cele care fixează rolașasiu, tracțiune, cuplaj de depășire și roți.Din când în când, cadrul inspecției trebuie inspectat. În timpul unei astfel de inspecții, atențiear trebui să fie plătit la starea tuturor sudurilor și acoperirilor de protecție pentru a localiza orice potențialfisuri cauzale.Remorca trebuie menținută în permanență curată.Când staționează, corpul remorcii trebuie să fie nivelat.
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21NOTĂ!Nu este permisă introducerea oricăror modificări în proiectarea remorciipierderea dreptului de a solicita sub garanția producătorului, garanție implicită sau actpe termeni și condiții specifice de vânzare a consumatorilor.Dacă remorca este depozitată în timpul iernii, cantități excesive de zăpadătrebuie îndepărtat din corpul său.5.1.1. Informații generaleUrmătorul tabel descrie sfera minimă de service care este necesară pentru a vă asigurafuncționarea de lungă durată și în siguranță a remorcilor NIEWIADÓW.frecvențăDomeniul de serviceÎn mod regulat Menținerea remorcii curate.Menținerea părților interne ale capului de cuplare curate și lubrifiate șiasigurând că priza cu bilă este acoperită cu grăsime.După 2.000 kmsau 6 luniInspecția rulmenților roților.Ungerea mânecilor de rulment ale cuplajului de depășire.După 5.000 kmsau 12 luni, atuncila fiecare 10.000 kmsau 12 luniInspecția sistemului de frânare.Reglarea pantofilor de frână.Inspecția rulmenților roților.Ungerea mânecilor de rulment ale cuplajului de depășire.La fiecare 10.000÷ 15.000 kmsau 12 luniSchimbarea grăsimii în rulmentul roților conice.Ungerea cablurilor de frână și a altor elemente ale sistemului de frânare.Cu excepția întreținerii periodice, se recomandă ca toate celelalte verificări și reparații să fie efectuate.vizitat de o stație de service specializată.În unele remorci, elementele de șasiu și panourile laterale sunt zincate. Protecție împotriva coroziuniise obține prin oxidarea stratului superior al zincului. Oxidarea poate dura mai multeluni și este însoțit de tencuirea suprafeței. Atâta timp cât rămâne acoperirea cu zinclucios, oxidarea este încă în proces.Acoperirea cu zinc poate avea pete, cunoscute în mod obișnuit sub denumirea de rugină albă, care deteriorează aes-tehnica remorcii și, deoarece acest proces este în afara controlului producătorului, acesta nu estegarantat de garanție.Elementele galvanizate nu sunt rezistente la acizi, săruri și unii agenți chimici. dupădeplasarea pe drumuri degivrate cu sare sau transportarea îngrășămintelor chimice sau a altor materiale acide,remorca trebuie curățată complet cu apă proaspătă.Punctele în care stratul de zinc a fost deteriorat trebuie curățate, degresate și uscatepentru a pulveriza asupra lor cel puțin două straturi de vopsea cu grund de zinc.Filetele de șurub și tijă expuse în șasiu, precum și axe, balamale și încuietori mobiletrebuie acoperit în permanență cu grăsime.5.1.2. Capul de cuplarePentru a fixa capul de cuplare pe bile de remorcare, trebuie făcuți următorii pași:4. Deblocați zăvorul apăsând limba (sau trăgând întregul zăvor, în unele modele),5. Rotiți zăvorul vertical în față,6. Coborâți capul pe bila de remorcare și apăsați ușor pentru a activa blocarea automată.Marea majoritate a capetelor de cuplaj instalate pe remorcile noastre sunt echipate cu un indicator care:sunt caractere grafice și / sau o etichetă verde pentru a arăta dacă remorca este atinsă la vena de remorcarehicle corect.Indicatorul, dacă este echipat, poate fi găsit pe partea laterală a corpului capului de cuplare sau, în AL-Sisteme de cuplare KO, direct deasupra prizei cu bilă.
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22Odată atașat, nu trebuie să se joace între capul de cuplare și mingea de remorcare. fse joacă ceva, fie mingea de remorcare, fie capul de cuplare este uzat, ceea ce face remorca în străinătate -demn.În cazul în care capul de cuplare al remorcii nu este prevăzut cu o blocare de siguranță ca standard, o astfel de blocare poatesă fie achiziționate ca echipament opțional pentru a împiedica persoanele neautorizate să decupleze traseul -er.5.1.3. Suspensie și rulmențiRemorcile NIEWIAWÓW sunt prevăzute cu osii de suspensie din cauciuc. Deși suspendareasistemul nu are întreținere, ar trebui inspectat cel puțin o dată pe an. În caz de detectareorice defecte, toate reparațiile sau înlocuirile pieselor ar trebui să fie încredințate unui statut de service specializatTION.Osiile AL-KO montate pe remorcile noastre, atât cele frânate, cât și cele frânate (capacitate de transport:1.300 kg și, respectiv, 750 kg), pot fi echipate cu rulmenți conici.După aprox. 2.000 km, aceste rulmenți ar trebui să fie inspectate pentru joc în următorulner:- ridicați remorca pentru ca roata inspectată să nu ia contact cu solul,- verificați dacă roata se rotește ușor, inutil și fără joc lateral; în caz de îndoieli,inspecția suplimentară trebuie făcută de o stație de service specializată.La fiecare 10.000 ÷ 15.000 km, lagărele trebuie să fie unse.Alte osii sunt prevăzute cu rulmenți duble rânduri compacte, fără întreținere. Datorită lungidurata de utilizare a rulmenților compacti și natura lor fără întreținere, defecțiuni ale acestor rulmenținu trebuie să fie așteptat în condiții de muncă standard.Dacă rulmentul generează zgomot la rotire sau dacă în rulment există un joc perceptibil,ajustările sau reparațiile necesare trebuie efectuate de stația de service specializată.NOTĂ!După ce nu este înșurubat, piulița autoblocantă care fixează tamburul pe osie nu trebuie să fiereutilizate. În scop de reasamblare, trebuie utilizat un nou autoclavare, dar care trebuie să fie utilizat.5.1.4. Roți rutiereRoțile rutiere instalate pe remorcile NIEWIAWÓW sunt proiectate pentru a rezista la vechimea maremasa hicle (GVM) a remorcii. Presiunea în anvelope trebuie să fie identică pe toate roțile pentru a asigura corupțiamanevrarea corectă și sigură a remorcii.Remorcile sunt livrate clienților cu roți pompate la presiunea care nu exa încetat valoarea nominală specificată de producător pe peretele lateral al anvelopei.Tabelul de mai jos detaliază intervalele de presiune tipice ale anvelopelor care pot fi considerate optimepentru remorcile care sunt încărcate în masa sa brută a vehiculului (GVM) Vă rugăm să rețineți că numai anumitetipurile de anvelope și valorile GVM sunt incluse aici.Dimensiunea anvelopeiRemorcă GVMnumărde roțipresiune155/70 R13500 kg600 kg750 kg222140 ÷ 160 kPa160 ÷ 180 kPa180 ÷ 200 kPa165/70 R13600 kg750 kg1500 kg224170 ÷ 190 kPa200 ÷ 230 kPa200 ÷ 230 kPa165 R 13C1300 kg2700 kg24340 ÷ 375 kPa320 ÷ 375 kPa185 R 14C1500 kg1800 kg3500 kg224325 ÷ 350 kPa425 ÷ 450 kPa400 ÷ 450 kPa
Pagina 23
23Pentru a prelungi durata de viață a anvelopelor, este necesar să:- mențineți anvelopele pompate la presiunea recomandată;- sprijini remorca astfel încât roțile să nu ia contact cu solul (pot fi posibile remorci mai miciionizat vertical), dacă este păstrat mai mult timp,- evitați încărcările statice de lungă durată.Pentru strângerea șuruburilor roților, trebuie utilizată o cheie priză cu dimensiuni corespunzătoare.Anvelopele ar trebui să poarte uniform. În cazul uzurii neuniforme sau accelerate a anvelopelor, remorcasistemul de suspendare trebuie inspectat de o stație de service specializată.5.1.5. Sistem de frânareRemorcile cu frânare sunt echipate cu sisteme de frânare de depășire. Un astfel de sistem a cuprinsurmătoarele elemente:- un dispozitiv de depășire,- un mecanism de alunecare prevăzut cu amortizor;- un mecanism de frânare a roților.Când vehiculul de remorcare frânează, inerția remorcii aruncă dispozitivul de depășire caretrage de tije de frână, activând mecanismele de frânare a roților. Proiectarea mech-ului de frânare-anismul permite inversarea fără a fi nevoie să efectuați operațiuni suplimentare. Frânareasistemul este gata de funcționare în momentul în care remorca se oprește înapoi și începe să se rostogolească.Remorca este prevăzută cu o frână de parcare, care se aplică cu o pârghie amplasată lângădepășește dispozitivul și ține remorca pe pante de până la 16%.Frâna de parcare este eficientă numai dacă:- maneta este trasă înapoi peste „punctul mort”,- în cazul unei pârghii cu clichet, maneta este trasă înapoi până când este fixat ultimul dinte.Dacă pârghia nu este complet trasă, remorca se va frâna corect atunci când mergeți înaintenu atunci când faceți o copie de rezervă.În cazul unei opriri mai lungi pe un gradient, în afară de aplicarea frânei de parcare, esterecomandat să așezați șuvițe în jurul roților.Sistemul de frânare al remorcii trebuie menținut și reglat în serviciul de specialitatestație.După 5.000 km sau 12 luni, și apoi la fiecare 10.000 km sau 12 luni, încălțăminte de frână ar trebuifi ajustat.În timpul funcționării remorcii, trebuie acordată atenție mecanismului de alunecare al vehicululuicap de cuplare. Dacă frânele nu sunt acționate până când capul de cuplaj alunecă înainte mai mult de60 mm, ajustările trebuie efectuate în stația de service specializată.La fiecare 10.000 ÷ 15.000 km, pantofii de frână trebuie să fie inspectați pentru uzură și reglarea sistemului de frânare trebuie efectuat. Interfața piuliței de reglare și depășireadispozitivul trebuie să fie uns cu unsoare. Aceste operațiuni ar trebui încredințate statutului de serviciu specializatTION.5.1.6. Roata jockeyO roată jockey transmite sarcini verticale și poate facilita:- ridicarea nasului remorcii deasupra bilei de remorcare a unei mașini atunci când lovește și deconectează remorca;- manevrarea remorcii descărcate;- dacă este necesar, propulsând remorca încărcată în staționare (fără manevrare),- propulsia remorcii la schimbarea roții rutiere.Trebuie să se acorde atenție pentru a menține în permanență șurubul roții jockey.NOTĂ!Manevrarea unei remorci încărcate nu este permisă, în special pe suprafețe moi sau libere.Este permisă o manevră blândă în scopul lovirii sau deconectării remorcii,suprafața este destul de dură.
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245.1.7. Suporturi pliante plianteStandurile de protecție pot fi utilizate pentru propulsarea remorcii într-o poziție nivelată, susținând-o în timpulîncărcarea sau conectarea acesteia în scopul schimbării roților. Nu este recomandat să părăsițiremorcă propulsată numai pe standuri pentru o perioadă mai lungă de timp. Într-un astfel de caz, remorca trebuiesă fie susținut suplimentar, de exemplu, prin plasarea blocurilor de lemn sub cadru.Suporturile de protecție trebuie desfășurate numai cu cheia furnizată.Dacă remorca este parcată pe o suprafață moale, plăcile trebuie amplasate sub suportul de susținerepentru a preveni scufundarea acestora (nu sunt furnizate cu remorca). Întreținerea plieriiStandurile de sprijin constă în asigurarea șuruburilor de plumb în orice moment.5.1.8. Sistem de semnalizareRemorcile standard sunt echipate cu un sistem de semnalizare 12V, la care poate fi conectatsistemul electric al mașinii cu un ștecher cu 7 pini sau 13 pini, în consecință. Tabelul de mai jos prezintăcodarea standard a culorilor la cablarea sistemului de semnalizare a remorcii.Dacă mașina dvs. este prevăzută cu o priză care este incompatibilă cu mufa remorcii, este necesartrebuie utilizat dopul adaptorului. Vă rugăm să rețineți că lămpile de mers invers vor fi nefuncționale în cazul în care este remorcaȘtecher cu 13 pini este conectat la priza auto cu 7 pini a mașinii.13 pini7 piniconectorconectorNumărul terminalului(Denumire DIN)culoaresemnal1LGalben (z)Semnal de viraj stânga2+Albastru (n)Lămpi de ceață spate331Alb (b)sol4RVerde (t)Semnal de viraj dreapta558RMaro (o)Lămpile din spate, lămpile de degajare / marcajul conturlămpile și lămpile plăcuței de înmatriculare (partea dreaptă)654Roșu (k)Lămpile de oprire758LNegru (c)Lămpile din spate, lămpile de degajare / marcajul conturlămpile și lămpile plăcuței de înmatriculare (partea stângă)8-Grey (s)Lămpi de mers înapoi9-Maro / albastru (o / n)+ 12V permanent (gratuit)1331Negru / alb (c / b)Teren pentru pinii 9-125.2. Remorci pentru cutiiRemorcile pentru cutie trebuie încărcate și descărcate numai dacă remorca este atașată la un vehicul de remorcare.Practicul remorcilor cu cutii deschise, în funcție de varianta particulară, poate fi extins cu:montarea echipamentului suplimentar.Puteți alege dintre: baghete de ancorare pentru marfă, suporturi de prindere, o roată de antrenare, co-panza platăvers, huse de pânză cu rame, panouri laterale de extensie, panouri de extensie a ochiurilor de protecție, protecții cușinele laterale sau alte accesorii individuale, cum ar fi rampe suplimentare care alunecă în compartimentesub podeaua remorcii prin deschideri în bara de iluminare din spate (vezi 5.6.).
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25NOTĂ!În remorcile echipate cu panouri laterale cu încuietori cu pini, de fiecare dată după închidereapanourile laterale, pinul cotter trebuie trecut printr-o gaură pentru a le împiedicaauto-deschidere.Remorci cu panouri laterale din oțelPanourile laterale din oțel pot fi zincate pentru a asigura protecție anticorozivăoxidare, care are ca rezultat decuparea panourilor (vezi 5.1.1.) sau acoperită cu "Alu-Acoperirea cu zinc ", care este aproape 100% fără întreținere, în timp ce parametrii și estetica acestuia suntsuperioară celor din acoperirea standard cu zinc.Remorci cu panouri laterale din placajPanourile laterale din placaj sunt acoperite cu un strat de folie rezistentă la apă, oferind un nivel ridicatstandard de funcționare și cerințe de întreținere limitate. Suprafața placajului poate pierdeluciu în timp, care nu influențează proprietățile sale funcționale, în niciun caz. Pentru a re-păstrați luciul complet, panourile pot fi înmuiate în ulei de in timp de câteva ore. Apoi, excesivcantitatea de ulei trebuie eliminată cu o cârpă uscată. Orice deteriorare a placajului trebuie să fie de suprafațăvopsit cu vopsea alchidă sau orice altă substanță de protecție pentru suprafețele din lemn, asigurândstratul protector acoperă bine locul deteriorat.Remorci cu panouri laterale din aluminiuPanourile laterale din aluminiu nu necesită întreținere, cu toate acestea, trebuie acordată atențiecurățați-le cu agenți de curățare alcalini care ar putea reacționa chimic cu aluminiu.Remorci cu capac stratificatAr trebui să se acorde atenție pentru a nu expune capacul laminat la un risc de impactfisura. Capacele stratificate trebuie curățate și întreținute cu ajutorul spălării auto standardproduse.Remorci cu traverse de înclinareAceste remorci sunt echipate cu o punte care poate fi înclinată astfel încât bara de lumină din spate să conținătactează pământul. Puntea remorcii este fixată pe bara de tracțiune cu o clemă prevăzută cu un ochi,care trebuie poziționat într-o manieră care să elimine orice joc între cadru șibara de tracțiune. Globul ocular poate fi poziționat prin rotirea acestuia pe ax. Dacă designul clemei estenu se auto-blocează, trebuie să fie fixat în poziția închisă, trecând un pin de blocare atașatprin orificiile atât în incintă cât și cu zăvorul, pentru a împiedica deschiderea de sine.NOTĂ!Remorca nu trebuie să funcționeze cu bara de tracțiune neasigurată.5.3. Remorci cu punte planăUnele remorci de marfă sunt fabricate ca punți plate. O astfel de proiectare facilitează încărcareamarfă, în special pe paleți. Cu toate acestea, caroseria deschisă a remorcii o face și mai crucialăasigurați marfa împotriva mișcării neintenționate sau detașării fragmentelor de ambalaj.NOTĂ!Construirea caroseriei individuale care modifică structura sau desemnarearemorca necesită obținerea unui nou certificat de siguranță rutieră.5.4. Remorci de marfă închiseCorpul unei remorci de marfă închise este format din plăci de placaj acoperite cu etanșarefolie, care permite o operare fără întreținere. Se recomandă curățarea exterioruluiremorcă cu utilizarea de produse de spălare auto și de întreținere standard. Interiorul trebuie curățatcu apă caldă amestecată cu agenți de curățare, apoi șters.În caz de scurgeri, materialul de etanșare siliconic trebuie aplicat pe scurgere (de către proprietar saude către stația de service specializată). Dacă ușile se deschid cu dificultate, sigiliul ușii ar trebui să fie lu-bricat cu ulei de silicon.
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26Remorcile de marfă închise trebuie încărcate și descărcate numai dacă remorca este atașată la oautovehiculul de remorcare și suporturile de susținere laterale sunt întinse la sol și blocate în această poziție.NOTĂ!Pentru a evita condensul în interiorul remorcii, aceasta trebuie să fie ventilată regulat,în special dacă remorca rămâne staționată pentru o perioadă mai lungă de timp.5.5. Remorci pentru transportul motocicletelorRemorcile pentru motociclete sunt construite pe un cadru prevăzut cu elemente suplimentare, cum ar fi rulareaners și rampe din tablă zincată. Remorcile pentru transportul ATV-urilor sunt o excepțieAceastă regulă cu podeaua (platforma) din plăci de placaj acoperite cu folie etanșă.Remorca trebuie să fie încărcată și descărcată numai dacă este atașată la un vehicul de remorcare. În ordinepentru a încărca o motocicletă sau un ATV pe remorcă, rampele trebuie montate corespunzător sau un hayontrebuie deschis. Apoi, vehiculul trebuie manevrat (conducerea pe remorcă nu estecoborât) . După încărcare, motocicleta trebuie să fie fixată pe remorcă cu rotire universalăcatarame montate pe lățile de ancorare laterale. Nu se recomandă fixarea pe diagonală a virajelorjaluzele opuse. Curele de marfă trebuie fixate pe elementele structurale ale motocicletei transportate,cum ar fi cadru sau suspensie sau, în mod alternativ, se poate fixa ținând direct roata în josla alergător. Dacă motocicleta transportată este prevăzută cu o încuietoare a ghidonului, se recomandă săfolosiți-o pentru a asigura structura motocicletei.La remorcile destinate transportului a trei motociclete, suportul roții din față pe centralalergătorul trebuie să fie blocat într-o astfel de poziție care să împiedice ghidajele motocicletelor săLiding.Greutatea bilei de remorcare este reglată prin deplasarea suportului roții din față de-a lungul alergătorului, carepoziționează motocicleta pe remorcă.5.6. Remorci pentru transportul vehiculelorRemorca trebuie încărcată și descărcată numai dacă este atașată la un vehicul de remorcare și lateralStandurile de sprijin sunt extinse la sol și blocate în această poziție. Remorca trebuie să fie aliniatăcu vehiculul care se încarcă. Trebuie acordată atenție pentru a asigura frâna de mână a ambelorremorca și vehiculul de remorcare se aplică. De asemenea, este recomandat să așezați șoruri în jurulroți din față pentru remorcă. Blocurile de marfă trebuie să fie aranjate astfel încât să existe o distanță sigurăse menține între un vehicul transportat și suportul troliului și mingea corectă de remorcaregreutatea este asigurată.Rampele utilizate pentru încărcarea mașinilor pe remorcă pot fi transportate pe puntea remorcii,întărit cu un zăvor înșurubat sau în sloturile de sub platformă, securizate cu un arc cu sarcinăde captură. Rampele pot avea un design non-standard pentru a reflecta cerințele individuale ale clientului.mente.Cu toate acestea, atunci când remorca remorcă, încărcată sau goală, rampe trebuie să fie montate în siguranțăremorca.Atunci când încărcați sau descărcați remorcile platformei înclinate, platforma trebuie să fie înclinată deurmări. Este permis să opriți platforma fără a o ridica. Într-un astfel de caz, maneta de acționare trebuiesă fie mutat în poziția "I" cu o supapă de golire închisă. Vehiculul trebuie condus în afara platformeifoarte încet, astfel încât platforma să se miște în poziția superioară fără a se înclina violent. În această pozițiethion (toate roțile vehiculului transportat sunt pe remorcă), durează aproximativ 10 secundepentru ca actuatorul să blocheze platforma pentru a permite conducerea în siguranță de pe remorcă. Nerespectareacu aceste principii poate rezulta marginea platformei lovind podeaua vehiculului și, astfel, cauzadeteriora. Odată coborâtă platforma, aceasta este blocată în poziție orizontală cu cleme pentru ochi.Aceste cleme trebuie poziționate astfel încât să nu se joace între eleplatformă închisă și bara de tracțiune. Globul ocular poate fi poziționat prin rotirea acestuia pe ax.Clemele închise trebuie să fie fixate cu un pin de fixare atașat care trece prin orificiile din ambelecarcasa și zăvorul pentru a preveni deschiderea de sine.
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27NOTĂ!Nu este permisă utilizarea remorcii dacă bara de tracțiune nu este asigurată și încărcarea unui vehiculpe remorcă folosind un troliu înclinat dacă roțile vehiculului sunt blocate. Nu esteeste permis să utilizeze troliu pentru a asigura sarcina în timpul conducerii (frânghia trebuie detașatădin vehiculul transportat după tragerea acestuia).5.7. Remorci pentru transportul bărcilorRemorcile pentru bărci pot fi reglate pentru a se potrivi cu forma, dimensiunile și centrul de greutate al bărciiastfel încât scaunul să fie susținut corespunzător și să fie asigurată greutatea corectă a bilei de remorcare. Acest lucru poate firealizată prin rearanjarea unora dintre elementele remorcii, de exemplu, mișcarea rolelor de susținere și / sau a nasuluighidează și / sau repoziționează bara de tracțiune sau șasiul de rulare pe cadru. Realizarea astfel de lucruriajustările necesită ca barca să fie încărcată și descărcată de mai multe ori, dar aceasta va garantasiguranța în tranzit.O barcă poate fi încărcată pe remorcă:- manual, dacă barca este ușoară;- folosirea unui dispozitiv de ridicare;- folosind un troliu complet, dacă remorca este echipată cu acesta.În cazul utilizării troliului de protecție, trebuie să se găsească un loc la malul apeispălarea remorcii în apă și apoi remorcarea remorcii încărcate în apă într-o manieră sigură. facest lucru este imposibil, remorcați remorca într-un loc convenabil de încărcare, detașați-o de mașină și propuneți-ocu roata jockey. Apoi, mutați mașina într-un loc în care va fi posibil să remorcați în siguranță aremorca încărcată Agățați remorca cu mingea de remorcare a mașinii cu un cârlig. Ar trebui să se așeze cocoșeleîn jurul roților din motive de siguranță și pentru a facilita funcționarea.Barca poate fi asigurată folosind elemente fixe ale remorcii, cum ar fi genți de ancorareca frânghii sau curele de marfă cu targă. Dacă barca este încărcată folosind un troliu integrat, esterecomandat să-și fixeze suplimentar nasul de ghidajele nasului.NOTĂ!Remorca nu trebuie să fie adusă în apă prea mult, astfel încât butucurile roților și frânareamecanismele rămân uscate.Nu toate remorcile sunt proiectate să reziste la apărătoarele de protecție sau la pachetele de noroimergând mai departe sau luptând împotriva lor. Prin urmare, trebuie acordată atenție pentru a nu deterioraaceste elemente.Sistem electricRemorcile pentru bărci sunt echipate cu un sistem electric care poate fi deconectat în spate.Înainte de a încărca și descărca remorca, o bară de lumină din spate trebuie detașată de remorcă.La deconectare, trebuie acordată atenție să nu permiteți apa în priză sau în ștecher. înremorcile echipate cu o bară de iluminare spate retractabilă, dacă lungimea unei bărci transportate forțează luminabara pentru a fi complet retractat, ar trebui să fie subliniat la coca navei. Acest lucru ar trebui să reducă balansareaa barei de lumină aflate în tranzit.Stocarea unei bărci pe o remorcăDeși remorca este proiectată în principal pentru transportul bărcilor, ea poate fi folosită pentru depozitarea autovehicululuibarca în afara sezonului, de asemenea. Într-un astfel de caz, se recomandă propulsarea remorcii în mai multelocuri, în special locul în care coca bărcii se sprijină pe rolele de sprijin și ghidajele nasului,impunând o sarcină pe rama și bara de tracțiune a remorcii. Numărul și aranjamentul de recuzităar trebui să fie luate în considerare astfel încât roțile să fie ridicate deasupra solului și a traseului -rama și bara de tracțiune sunt securizate împotriva deformării, ceea ce ar duce la deformareacoca bărcii
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286. SFATURI DE SIGURANȚĂ- Viteza de deplasare trebuie să fie limitată și distanța mai mare față de vehiculul precedentsă fie păstrate pentru a permite șoferului să accelereze în caz de balansare.- Trebuie să aveți grijă la conducerea în jos, în special pe drumurile umede.- distanța de frânare a combinației auto-remorcă este mai lungă decât cea a unei mașini,- Când staționați pe un gradient, roțile trebuie să fie fixate cu șocuri și dacă remorca esteechipat cu un sistem de frânare, frânele trebuie aplicate prin tragerea manetei.- Masa brută a vehiculului (GVM) a remorcii nu trebuie să depășească valoarea specificată latitlul autoturismului de remorcare, chiar dacă reglementările aplicabile în materie de trafic permit remorca să fie mai grea.7. FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA VEHICULUI DE MEDIU AMBIENTALRemorcile NIEWIAWÓW aparțin grupului de produse multimateriale. Unele elemente suntdin plastic.Toate reparațiile, altele decât cele minore, sunt recomandate să fie încredințate unui serviciu specializatstații.La sfârșitul duratei de funcționare a remorcii, aceasta trebuie utilizată în mod corespunzător livrând-o la un certificatcurte de demontare auto.8. GARANȚIINIEWIAWÓW garantează funcționarea corectă a remorcii și calitatea corespunzătoare aacoperiri anticorozive pentru perioada de funcționare specificată în cardul de garanție (fără kilometrajlimite).Garanția acoperă defectele de proiectare, precum și defectele materiale sau de fabricație care sunt reduseverificat în timpul funcționării standard a remorcii, cu condiția ca utilizatorul să respecte proprietarulmanualși legea aplicabilă.Garanția nu acoperă daunele cauzate de uzura normală (de exemplu, banda de rulare a pneului, frânăcăptușeală sau becuri), utilizarea necorespunzătoare a remorcii și utilizarea unor piese de schimb greșite, precum și orice revendicăriprivind reparațiile efectuate de stațiile de service neautorizate.

