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Tamns

s otevíratelnou střechou

Čtyřnápravový 

vysokostěnný nákladní vůz 

Vůz je učen pro přepravu sypkého i 

kusového nákladu chráněného před 

povětrnostními podmínkami.
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JE ZAKÁZÁNO

POZOR
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Zdržovat se v blízkos� dveří 

v době vykládky (vyprazdňování) 

Pro obsluhu standardních čás� pla� všeobecná pravidla používaná v železničním provozu. 

Za standardní čás� vozu výrobce považuje podvozek, brzdu, nárazníky a táhlové ústrojí. 

Osoby určené k obsluze vozu musí být odborně způsobilé, prokazatelně obeznámené s �mto 

návodem na obsluhu, s všeobecně platnými bezpečnostními předpisy, jakož i s předpisy držitele 

vozu a musí být vybaveny potřebnými ochrannými pracovními pomůckami. 

Před manipulací s dveřmi a plachtou je nutné 

zkontrolovat jejich technický stav a stav ovlá-

dacích mechanizmů. 

Před každým nakládáním a vykládáním je potřeba 

zabezpečit vůz pro� pohybu utažením parkovací 

brzdy (ruční brzdy), nebo jiným způsobem. 

ruční brzdy — viz. piktogramy na obou bočních stranách vozu. 

Ruční brzda působí pouze na jeden podvozek a to ten, který je u kola 
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VŠEOBECNÉ POKYNY PRO OBSLUHU VOZU 

PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI PŘED NAKLÁDKOU A VYKLÁDKOU 

NÁVOD K OBSLUZE VOZU

Tamns

V případě problémů s vozem, při zjištění závady, nebo jakémkoliv dotazu prosím neváhejte oslovit 

vozové centrum firmy Interfracht s.r.o. na e-mailu service@interfracht.cz
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NÁVOD K OBSLUZE VOZU
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Odjištěním páky zajištění zavírání střechy, lze otáčet ručním 

kolem, přičemž dojde k otevření případně zavření plachty. 

Otevírání plachty je jištěno dorazy a omezovačem krou�cího 

momentu viz. piktogram.

NAKLÁDKA SHORA - OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ PLACHTY: 

Dveře musí být v otevřeném stavu vždy zajištěné pojistným hákem, který je na stranách vozu. 

Po nakládce bočními dveřmi je třeba zkontrolovat níže uvedené.

NAKLÁDKA DVEŘMI

Zavření a zajištění bočnich dveří: 

Jízda s vozem je povolena pouze pokud je plachta 

(odsuvná roleta) buď zcela zatažena nebo zcela odsunuta 

na čelo vozu. Vůz nesmí být nikdy provozován ve stavu, 

kdy je roleta částečně zatažena. 

Za stejných podmínek jako nakládka. 

horní a dolní palec závěrného hřídele dveří je zasunutý za trny horního zámku upevněného 

k hornímu vazníku bočnice a dolnímu zámku upevněnému k podélníku rámu spodku. 

dveře doléhají na obvod zárubně 

rukojeť závěrného hřídele je zasunutá do záchytky s pojistkou pojišťující tuto polohu 

rukoje� v každé poloze vozu.

V případě problémů s vozem, při zjištění závady, nebo jakémkoliv dotazu prosím neváhejte oslovit 

vozové centrum firmy Interfracht s.r.o. na e-mailu service@interfracht.cz

NAKLÁDKA 

VYKLÁDKA 

POZOR

Vykládka na rotačním 

výklopníku je zakázána. 

Z O

ODJIŠTĚNO

ZAJIŠTĚNO
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