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TAGNPPS 95 - INTERFRACHT

Čtyřnápravový vůz Tagnpps

je krytý výsypný vůz určený 

k přepravě obilí

Vůz vybaven 

přechodovou lávkou, 

vnějším žebříkem 

a stupačkami uvnitř vozu.
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Obsluhující personál může sestupovat z vozu pouze 

pokud je otočen tváří k vozu (jako při výstupu na vůz), 

přičemž musí používat stupačky a držadla. Při použi� 

žebříku je nutné se přesvědčit o správném došlápnu� 

na stupačku!

Nepoužitá šroubovka musí být zavěšená na závěsném 

háku.  .(1) (Obr. 1)

Obr. 2

Obr. 1

POZOR

POZOR

K tomuto účelu je vůz po obou stranách vybaven háky 

na vlečné lano  podle platných předpisů TSI WAG a (1)

UIC .(Obr. 2)

BOČNÍ TAŽENÍ VOZU

1 

Na uvedení vozu do pohybu používejte pouze 

k tomu určené konstrukční díly, např.   tažný hák,

hák na vlečné lano. Tažení vozů za nárazník 

a jiné k tomu neurčené díly je zakázáno.

1

 

Obsluhující personál musí při výstupu na vůz a sestupu z něho, resp. při vstupu do vnitřku vozu 

a při výstupu z ní, dbát na svou bezpečnost a být velmi opatrný, aby nedošlo k úrazu vlivem:

uklouznu� na stupačkách, žebřících nebo na plošinách vozu (zvláště v zimním období)

zakopnu� nebo poranění se o pevné čás� vozu nebo jiné překážky nacházející se 

v blízkos� výstupů
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Tento obilný vůz je vybaven mechanicky ovladatelnou střechou. 

Střecha se otevírá manuálně, za pomoci ovládacího zařízení umístěného z obou stran konce vozu. 

        +420 588 003 811                  info.interfracht                    service@interfracht.cz             www.interfracht.cz  

Ovládací zařízení

POZOR

Správné fungování zařízení je garantováno pouze při dodržení těchto pokynů. 

Nerespektování pokynů může znamenat degradaci mechanických součástek zařízení. 
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Při příjezdu vozu do nakládací stanice: 

Operátor si vybere pozici, ze které bude pracovat (jedna ze stran vozu 

vybavená ovládacím zařízením), 

Operátor otevře střechu otáčením ovládacího zařízení (do strany O), 

střecha musí být otevřena až do pozice zarážky, 

Operátor provede samotné naložení vozu, 

Po naložení vozu operátor střechu uzavře otáčením ovládacího 

zařízení směrem opačným (do strany F), střecha musí být uzavřena až 

do pozice zarážky, 

Operátor vizuálně zkontroluje dovření střechy.

Vůz může opus�t nakládací stanici. 

POZOR

Operátor se musí před 

každým použi�m ovlá-

dacího zařízení ujis�t, že 

střecha může být bez-

pečně otevřena / uzav-

řena, tzn. žádný personál 

se nepohybuje na vyvý-

šených částech vozu. 
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