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Уважаеми Потребител!
Благодарим Ви, че избрахте нашето превозно средство. Използваните в него подвъзли, 
компоненти и материали от водещи европейски производители работят в хиляди 
превозни средства по целия свят, изминават милиони километри и всеки ден доказват 
своята надеждност. Благодарим Ви, че се доверихте на нашия опитен екип, непрекъснато 
разработваните технологии и нашите превозни средства.

Желаем ви безопасна експлоатация и надеждна работа.
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MEGA LIGHT
Настоящата инструкция представлява сборник от информации и указания и е разработе-
на, за да осигури оптимални условия на експлоатация и безопасно използване на Вашето 
превозно средство.
Инструкцията предоставя информации, позволяващи опознаване на пълния обхват на ос-
новните функции на превозното средство. Оборудването е разработено и проектирано да 
осигури удобно и лесно използване и интуитивна навигация на елементите за управление. 
Спазването на указанията и препоръките, съдържащи се в инструкцията, осигурява опти-
мална работа на превозното средство.
Инструкцията обхваща основните опции на оборудването и различните допълнителни 
версии. Моля, обърнете внимание на тези, които се отнасят до конфигурацията на Вашето 
превозно средство. Документът описва принципите, касаещи нормални експлоатационни 
условия. В случай на специфични условия на експлоатация или нестандартно оборудване 
- за допълнителни обяснения моля, свържете се с фирма MEGA.
Инструкцията за експлоатация трябва да се съхранява в превозното средство. 

Информацията, която е особено важна за безопасността, е подчертана в текста.  !
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БеЗоПаСноСт

тификационен номер VIN 🅐
Индивидуалният, състоящ се от 17 знака номер VIN 
е трайно щампован върху рамата в предната част на 
превозното средство (дясната страна на лонжерона). 
Идентификационният номер VIN на превозното сред-
ство се намира и във фирмената табелка.

Фирмена табелка на превозното средство 🅑
Във фирмената табелка на превозното средство са 
нанесени: номерът на хомологация на типа на пре-
возното средство, идентификационният номер VIN на 
превозното средство, технически допустимите нато-
варвания на оста и съединителя, годината на произ-
водство на превозното средство. Фирмената табелка 
се намира над или до идентификационния номер VIN.

Таблица с параметрите на спирачната система 🅒
Когато проверявате или ремонтирате спирачките на 
ремаркето, трябва да се запознаете с информацията 
в табелката, съдържаща параметрите на спирачната 
система, като: номер на изчислителния файл, размер 
на спирачните цилиндри, тип спирачна система, спи-
рачно налягане в зависимост от натоварването и дру-
га информация.

🅐

🅑 🅒

2. ИДентИфИкацИя на ПревоЗното СреДСтво

BG
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 •  Забранено е товарене и разтоварване:
  –   когато ремаркето се намира върху неравен и 

нестабилен терен,
  –   когато влекачът и ремаркето не стоят в една 

линия
  –   по време на неблагоприятни атмосферни 

условия,
  –   в близост на кабели, електрически стълбо-

ве и въздушни линии за високо напрежение.
 •  Забранено е влизането под повдигнат, не-

обезопасен кош на ремаркето.
 •  Преди тръгване винаги трябва да проверите:
  –   действието на спирачната система и освети-

телната инсталация.
  –   закрепването на обезопасяващите клинове 

(на местата, предназначени за тях по време 
на движение)

 •  NНе бива да се въвеждат никакви модифика-
ции в ремаркето в зоната на рамата на превоз-
ното средство, колелата или оста. 

 •  Не бива да се превозват химически препарати, 
разяждащи, токсични препарати и др. в насип-
но състояние без обезопасителни мерки. Това 
ще доведе до повреда на повърхността на ре-
маркето и повърхността в околната среда. 

3. БеЗоПаСноСт BEZPIECZEŃSTWO

3.1.  Експлоатация съгласно предназначението
  Превозните средства MEGA се произвеждат в съ-

ответствие с приложимите технически стандарти 
и приложимите правила за безопасност. Въпреки 
това, по време на експлоатация, несъвместима 
с предвидената употреба, може да бъде налице 
опасност за живота или здравето на потребите-
лите, трети страни, повреда на превозното сред-
ство или материални щети.

  Ремаркетата MEGA имат спирачна система, обо-
рудвана с електронна антиблокираща система 
EBS (Electronic Braking System), съвместима с ECE 
R13. Ремаркето може да се комбинира с превоз-
ни средства, оборудвани с пневматична спирачна 
система.

  Ремаркетата MEGA със спирачна система EBS 
могат да се експлоатират само с влекачи, обо-
рудвани със 7-пинов конектор съгласно ISO 7638 
(теглещи превозни средства с CAN кабел за кому-
никация).

  Използването съгласно предназначение включва 
също спазването на разпоредбите и указанията, 
съдържащи се в настоящата инструкция за екс-
плоатация, както и спазването на периодичните 
сервизни прегледи, препоръчани от фирма MEGA.

3.2.  Общи правила за безопасна експлоатация на 
превозното средство

 •  Забранено е използването на ремаркето 
MEGA в несъответствие в предназначението 
му.

 •  Трябва да се избягва движение с претоварено 
ремарке.

 •  Натоварването трябва да бъде разпределено 
равномерно, за да не се надвишават допус-
тимите натоварвания на оста и съединителя, 
определени от наредбите за движение по пъ-
тища. Правилното разпределение на товара 
свежда до минимум риска от преобръщане на 
превозното средство.

 •  Забранено е транспортирането на: 
  –  хора
  –  живи животни
  –  опасни товари (ADR)
 •  Забранено е движение с повдигнат кош на ре-

маркето
 •  Забранено е пребиваване на хора в непосред-

ствена близост от ремаркето по време на ма-
невриране, товарене и разтоварване. Особено 
е забранено влизането под повдигнат, необез-
опасен кош на ремаркето.

 •  Трябва да се спазват общите разпоредби за 
безопасност на труда, медицина на труда 
и пътното инженерство.
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 •  Свържете конекторите на електрическата ин-
сталация и захранващия кабел ABS/EBS,

 •  Повдигнете опорните крака на ремаркето 
с помощта на манивелата, а манивелата обез-
опасете в държача,

 •  Отстранете клиновете изпод колелата и ги 
обезопасете в джобовете за клинове,

 •  Освободете ръчната спирачка на ремаркето.
 

4.2. Разкачване на ремаркето
 •  Ремаркето трябва да бъде разположено върху 

равна и стабилна повърхност;
 •  Обездвижете ремаркето, като включите ръч-

ната спирачка (червеният бутон);
 •  Поставете клинове под колелата на превозно-

то средство – не поставяйте клинове под коле-
лата на управляващите и/или повдиганите оси

 •  Опорните крака на ремаркето спуснете така, че 
между съединителя на седлото и плочата на ре-
маркето да има малко разстояние (около 5cm);

 •  Разединете пневматичните кабели (първо ко-
нектори за захранването на спирачките - чер-
вен, след това конектора за управление на 
спирачките – жълт);

 •  Разединете конекторите на електрическата 
инсталация и кабела ABS/EBS;

 •  Обезопасете и отворете заключването на съе-
динителя на седлото;

 •  Бавно придвижвайте влекача напред (не бива 
да се допусне до „падане” на ремаркето).

.

екСПлоатацИя на ПревоЗното СреДСтво4. екСПлоатацИя на ПревоЗното СреДСтво

ВНИМАНИЕ: Ако закачването на ре-
маркето към влекача не е извършено 
правилно, челюстите няма да се затво-
рят автоматично или тегличът няма да 
бъде правилно обезопасен. Това означа-
ва, че закачването трябва да се повтори. 
Влекачът не трябва да се пуска в дви-
жение без проверка на закрепването на 
ремаркето.

!

ВНИМАНИЕ: За да сте сигурни, че цар-
ският болт е правилно заключен и за да 
изключите възможността за разединя-
ване по време на шофиране, направете 
тест в движение - дали се усеща съпро-
тивление, теглото на ремаркето (спира-
но с ръчната спирачка).

!

4.1. Закачване на ремаркето

  Винаги преди закачване на ремаркето трябва да 
се уверите:

 •  Че няма видими повреди на съединителния 
щифт на съединителя,

 •  Правилното закрепване на съединителният 
щифт (комплектност на болтове, хлабини),

 •  Че височината на съединителя на влекача 
и ремаркето е правилна,

 •  Дали заключването на съединителя на седло-
то е в положение „отворено”,

 •  Че в близост до двете превозни средства няма 
странични лица.

 Закачване на ремаркето на влекача:
 •  Блокирайте колелата на ремаркето – използ-

вайте ръчната спирачка и поставете клинове 
под колелата,

 •  Отворете съединителя (в съответствие с ин-
струкцията на производителя на съединителя),

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на закачването 
не трябва да има хора в зоната между 
влекача и ремаркето (риск от смачкване 
или попадане под колелата). Лицата, 
които дават указания, трябва да спазват 
безопасно разстояние и да застанат от-
страни на превозното средство.

!

 •  Бавно придвижвайте влекача назад, влизайки 
под ремаркето, докато съединителната плоча 
на ремаркето влезе в контакт с повърхността 
на седлото,

 •  Ускорявайте леко и постепенно, докато челю-
стите на седлото автоматично се затворят на 
царския болт,

 •  Обездвижете ремаркето, като включите ръч-
ната спирачка (червения бутон);

 •  Поставете клинове под колелата на превозно-
то средство,

 •  С помощта на пневматичното окачване на вле-
кача или чрез регулиране на опорните крака, 
настройте височината на превозните средства 
така, че повърхността на съединителя на влекача  
да бъде около 5 cm над плочата на ремаркето,

 •  Придвижете влекача към ремаркето в права 
линия,

 •  Придвижвайте влекача под ремаркето, дока-
то механизмът на седлото на влекача автома-
тично се заключи,

 •  Включете ръчната спирачка на влекача,
 •  Проверете, дали съединителят на влекача 

е правилно заключен 
 •  Включете конекторите на пневматичната ин-

сталация (първо конектора на управлението 
на спирачката - жълт, след това конектора на 
захранване на спирачките – червен),
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екСПлоатацИя на ПревоЗното СреДСтвоекСПлоатацИя на ПревоЗното СреДСтво

ЗАБЕЛЕЖКА: Опасност от прои-
зшествие! Товарът винаги трябва да 
бъде равномерно разположен върху 
ремаркето и в рамките на допустими-
те граници на натоварване.

!

ЗАБЕЛЕЖКА: При товарене и разтовар-
ване на откачено ремарке съществува 
риск от преобръщане на превозното 
средство. За да се предотврати тази си-
туация, ремаркето трябва да бъде зака-
чено към влекача или правилно подпря-
но отпред и отзад със специални опори 
(тази ситуация не се препоръчва).

!

  По време на товарене е забранено претоварване 
на ремаркето.

 Забранено е:
 • неравномерно натоварване
 • товарене върху наклонен терен
 • товарене върху мек терен

4.3. Проверка преди начало на шофиране
  Преди всяко използване на превозното средство 

или продължаване на шофирането след престой 
трябва да се уверите: 

 •  Че съединителят на ремаркето е правилно за-
ключен и обезопасен,

 •  Че всички опорни крака са повдигнати, а ма-
нивелите са обезопасени в държачите,

 •  Че електрическите кабели са правилно свър-
зани,

 •  Че пневматичните съединения са правилно 
свързани и плътни,

 •  Че в резервоарите за сгъстен въздух няма кон-
дензация,

 •  Че задната врата/клапа е обезопасена срещу 
самоотваряне,

 •  Че всички елементи като: клинове, стълба, 
лостове са обезопасени срещу падане,

 •  Че всички резервни колела са налице и са 
обезопасени,

 •  Че страничните предпазни защити са сгънати 
и обезопасени,

 •  Че кутиите с инструменти са затворени,
 •  Че гумите са в добро състояние,
 •  Че налягането в гумите е правилно,

 •  Че въздушните възглавници не са смачкани 
или повредени,

 •  Че осветлението действа правилно,
 •  Че спирачките на превозното средство функ-

ционират правилно.

  Също така трябва да проверите и при необходи-
мост на премахнете от покрива на превозното 
средство вода, лед и сняг, като спазвате необхо-
димите мерки за безопасност.

4.4. Товарене

ВНИМАНИЕ: Не бива да тръгвате на 
път, ако налягането в спирачната инста-
лация не е достигнало стойност между 
6,5 и 8,5 бара.

!

ЗАБЕЛЕЖКА: Концентрацията на това-
ра от едната страна на превозното сред-
ство или неравномерното натоварване 
на предната или задната част на ремар-
кето може да доведе до злополука, за-
страшаваща здравето и живота.

!

Ремаркето трябва да се откачва само когато сте 
сигурни, че товарът е разпределен по стабилен начин.

 • товарене при силен вятър
 •  товарене, когато влекачът и ремаркето не сто-

ят в една ос
 •  товарене без спуснато (обезвъздушено) окач-

ване на превозното средство
  След натоварване на ремаркето трябва да се 

уверите: 
 •  Че ремаркето е правилно натоварено, а това-

рът е правилно обезопасен,
 •  Че вратата, клапата се затворени и обезопасени,
 •  Че брезентът е развит и закрепен,
 •  Че коланите и въжетата на брезента са пра-

вилно закрепени и обезопасени.

4.5. Транспортиране на товара
Товарът, разположен върху превозното средство, не 
може да надвишава допустимите размери, натоварва-
нето на оста и максималното допустимо натоварване. За 
да се осигури правилна стабилност, управляемост и спи-
ране, съгласно законовите разпоредби или препоръките 
на производителя на превозното средство, трябва да се 
има предвид максималното натоварване на оста.

ВНИМАНИЕ: Забранено е пребивава-
не на хора в близост на ремаркето по 
време на маневриране, товарене и раз-
товарване!

!
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стояние между 2,3m и 2,9m от предния борд на пре-
возното средство.
По време на разтоварване не трябва да има никого 
в радиус 15m от превозното средство.

4.6. Разтоварване
 Преди да започнете разтоварване трябва да:
 •  се уверите, че на мястото на разтоварване 

няма хора и други препятствия
 •  се уверите, че няма да се стигне до контакт 

на повдигнатия кош на ремаркето с електри-
ческа въздушна мрежа, телефонна мрежа или 
други препятствия

 •  деблокирайте или блокирайте необходимите 
обезопасителни елементи на коша на ремаркето 

 •  се уверите, че преди разтоварване превозното 
средство стои в една линия върху твърд терен 
и е със спуснато окачване (и спуснати зад-
ни опорни крака – ако превозното средство 
е оборудвано с такива)

 •  се уверите, че атмосферните условия позволя-
ват разтоварване

 Забранено е:
 • разтоварване върху наклонен терен
 • разтоварване върху мек терен
 • разтоварване при силен вятър
 •  разтоварване, когато влекачът и ремаркето не 

стоят в една ос
 •  разтоварване без спуснато (обезвъздушено) 

окачване на превозното средство
 •  разтоварване по време на спускане (обезвъзду-

шаване) на окачването на превозното средство
 •  започване на разтоварване без да сте се увери-

ли,че окачването е максимално спуснато – неза-
висимо от вида на обезвъздушителния вентил

 •  разтоварване, когато отзад на превозното 
средство изсипващият се товар може да бъде 
блокиран

  Препоръчва се навиване на брезента по време на 
разтоварване. 

 Забранено е също така:
 •  продължаване на повдигането на коша на ре-

маркето, когато в него има блокиран товар. 
В случай на блокиране на товара, кошът на 
ремаркето трябва да се спусне и товара да се 
деблокира.

 •  извършване на резки движения с коша или 
с цялото превозно средство, с цел деблокира-
не на товара.

ЗАБЕЛЕЖКА: При транспортиране на 
товара е много важно товарният кош да 
бъде обезопасен с вериги.

!

С цел предотвратяване на изместване, преобръщане, 
търкаляне, преместване или значителна деформация 
и въртене във всяка посока на елементите на товара 
по време на транспортиране, трябва да се използват 
методи като: блокиране, заключване, закопчаване 
с колани или комбинация от тези методи.
Подробни европейски насоки за закрепването на товари:

Стандарт Относно:
EN 12195-1 Изчисляване на силите за 

обезопасяване
EN 12640 Точки за закрепване на 

товарите при превоз с товарни 
автомобили

EN 12642 Устойчивост на конструкцията 
на надстройката

EN 12195-2 Закрепващи колани от химични 
влакна

EN 12195-3 Закрепващи вериги.
EN 12195-4 Закрепващи стоманени въжета.
ISO 1161, ISO 1496 Контейнер ISO
EN 283 Сменяема каросерия/контейнер
EN 12641 Покривала
EUMOS 40511 Стълбове — междинни прегради
EUMOS 40509 Опаковане при транспорт

При интермодален транспорт могат да се прилагат 
изисквания като Ръководството на IMO/ILO/UN ECE за 
формиране на товарни единици (кодекс CTU).

Транспорт на инертни материали:
Закон за движение по пътищата [4] чл. 61 т. 5
Инертният товар може да бъде поставен само в плъ-
тен товарен кош, допълнително обезопасен с подхо-
дящи завеси, предотвратяващи изсипването на това-
ра на пътя.
Поради относително високо разположения център 
на тежестта е важно да се разпредели транспортира-
ният материал в ремаркето. Върху снимката по-долу 
е показан правилно натоварен материал.

екСПлоатацИя на ПревоЗното СреДСтвоекСПлоатацИя на ПревоЗното СреДСтво

При пълно натоварване на превозното средство, цен-
търът на тежестта трябва да бъде разположен на раз-
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5.1. Спирачна система
  Спирачната система в ремаркетата MEGA е обо-

рудвана с електронна антиблокираща система 
EBS (Electronic Braking System), която намалява 
спирачния път и непрекъснато мониторира спи-
рачната система, както и автоматична система 
против плъзгане ABS. 

  Системата EBS е отговорна за регулирането на 
спирачната сила, като автоматично я регулира 
спрямо теглото на товара. Ремаркетата със сис-
тема EBS могат да се закачват само към влекачи 
със 7-пинов ABS/EBS конектор 24 V, отговарящ на 
ISO 7638-1996. 🅐

Двуконтурната пневматична спирачна система 
предотвратява неправилно свързване на линиите. 
Конекторите, специфични за дадена линия, пре-
дотвратяват неправилно свързване към основната 
или вторичната спирачна система.

Работата на спирачната система EBS се проверя-
ва автоматично при включване на запалването. 
В случай на грешка това се сигнализира от кон-
тролна лампа, която светва на таблото на влека-
ча. Грешката трябва незабавно да бъде отстране-
на от оторизиран сервиз. В случай на повреда на 
EBS спирачната система ще функционира (без да 
причинява непосредствен риск за безопасността 

ШаСИ на ремаркето5. ШаСИ на ремаркето

при шофиране), но без защита срещу блокиране 
на колелата по време на спиране.
Възможно е да проверите горната система с по-
мощта на диагностично устройство, което трябва 
да се свърже към диагностичното гнездо. 🅐

Когато закачвате или разкачвате влекача, винаги 
обръщайте внимание на правилната последова-
телност от дейностите:

 •  При закачване първо свържете конектора за 
управление на спирачките (жълт); 🅑

 •  При разкачване първо разединете конектора 
за захранване на спирачките (червен). 🅒

  Конзола за управление на спирачната система 
и пневматичното окачване 🅓

  Конзолата за управление на спирачната система 
и пневматичното окачване е разположена от ля-
вата страна на ремаркето в централната му част.

 Конзолата за управление се използва за:
 •  Обслужване на главната спирачка и парки-

ращата спирачка (освобождаващо-паркиращ 
клапан) 🅔

 •  Регулиране на височината на окачването 
(клапан за повдигане и спускане или система 
iLvL)  🅕

 •  Отчитане на показанията на манометъра на въз-
душното налягане в меховете на окачването 🅖

 Освобождаващо-паркиращ клапан
  Този клапан се използва в ремаркета, оборудвани 

с пневматична спирачна система и пружинно-мем-
бранни задвижващи цилиндри. Той активира 
функцията за аварийно спиране при случайно или 
умишлено прекъсване на подаването на въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА: Освобождаването на спи-
рачката на влекача може да доведе до 
движение на превозното средство, при-
чинявайки пряка заплаха за здравето 
или живота.

!

🅐

🅒 🅑

🅓

🅔🅕

🅖
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  Черният бутон се използва за освобождаване 
и задействане на спирачката с цел маневриране 
на ремаркето, което не е закачено към влекача. 
След свързване на ремаркето с влекача той ав-
томатично се връща в изходна позиция (изваден 
бутон) и може да бъде натиснат само при отка-
чено ремарке. 🅐

  Червеният бутон освобождава или задейства 
паркиращата спирачка на ремаркето, както кога-
то е закачено към влекача, така и когато е отка-
чено. 🅑

 Маневриране с ремаркето без влекач
  Когато е необходимо да се маневрира с ремарке, 

което не е закачено към влекач, действайте по 
следния начин:

 • Натиснете червения бутон
 • Натиснете черния бутон
  ВНИМАНИЕ! В този момент ремаркето не е обез-

опасено с никаква спирачка!
 •  Изтеглете черния бутон – ремаркето е обезо-

пасено със спирачка.
  За да паркирате ремаркето след маневриране, 

трябва да направите следното:
 • Изтеглете червения бутон.

  Освобождаване или активиране на ръчната спи-
рачка при закачено ремарке

 •  Натиснете червения бутон – паркиращата спи-
рачка е освободена, 

  ВНИМАНИЕ! В този момент ремаркето не е обез-
опасено с никаква спирачка!

 •  Изтеглете червения бутон – паркиращата спи-
рачка е активирана и ремаркето е обезопасе-
но със спирачка.

  Аварийно освобождаване на спирачките на ре-
маркето

  Има възможност за аварийно освобождаване на 
блокираните спирачки на ремаркето.

За да освободите спирачките при спешни случаи:
 •  демонтирайте ключа, закрепен на корпуса на 

цилиндъра;
 •  извадете пластмасовата тапа от пружинния 

цилиндър;
 •  поставете ключа в отвора на цилиндъра и го 

завъртете с 1/4 оборот по посока на часовни-
ковата стрелка. Монтирайте гайката на ключа 
и затегнете до пълното деблокиране на спи-
рачката на колелото.

  След извършване на тези дейности преместе-
те превозното средство с голямо внимание, тъй 
като няма спирачки и се консултирайте със сер-
визния център на фирма MEGA, за да отстраните 
неизправността.

 Резервоари за сгъстен въздух
  Резервоарите със сгъстен въздух са разположени 

в центъра на рамата на ремаркето. 
  Водата може да кондензира в сгъстения въздух, 

което е нежелателно и може да доведе до не-
изправност на спирачната система. Периодично 
проверявайте дали във резервоарите за въздух 
няма вода. Натрупаната вода трябва да бъде 
напълно източена. За тази цел служи дренажен 
клапан, разположен в дъното на резервоара.

ШаСИ на ремаркетоШаСИ на ремаркето

ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да продължите със следните 
действия, първо обезопасете с клинове 
превозното средство срещу неконтро-
лирано движение!
Не използвайте клинове под колелата 
на управляема и/или повдигана ос!

!

ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да извършите каквато и да е ра-
бота по задвижващите цилиндри, моля, 
консултирайте се с фирма MEGA за 
собствена безопасност – пружината 
е компресирана със сила над 1 тон!

!

ЗАБЕЛЕЖКА:
Кондензираната вода в спирачната сис-
тема може да доведе до замръзване на 
нейните компоненти и да причини по-
вреда на цялата система, поради което, 
особено през зимата, е важно редовно 
да проверявате и източвате водата от 
резервоарите за сгъстен въздух!

!

🅐 🅑
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5.2. Пневматично окачване
  Височината на окачването може да се управлява 

от нивелиращ вентил с накланящ се лост или от 
системата iLvL.

 Нивелиращ вентил
  За да регулирате височината на окачването, 

натиснете лоста за накланяне (позиция СТОП) 
и след това преместете лоста надясно или на-
ляво, докато се получи желаната височина на 
окачване. Вентилът, оставен в положение СТОП, 
ще поддържа превозното средство на желаната 
височина.

  Преди шофиране лостът на нивелиращия вен-
тил трябва да бъде в положение ШОФИРАНЕ 
(лостът е изваден в средно положение и не може 
да се завърти). В позиция ШОФИРАНЕ окачване-
то винаги е на една и съща височина независимо 
от товара.

 System iLvL 🅐
  Системата за управление на окачването iLvl оси-

гурява електронен контрол на пневматичното 
окачване на ремаркето, замествайки традицион-
ния нивелиращ вентил. Системата работи авто-
матично, но водачът може да поеме частично 
управлението върху окачването, като избере 
програмираните iLvL функции. Дори и да няма 
електрическо захранване, водачът може да пов-
дигне или спусне ремаркето с помощта на пнев-
матичните бутони за управление на контролната 
конзола, разположена от лявата страна на ре-
маркето в средата.

5.3. Опорни крака
  Опорните крака се използват за поддържане на 

предната част на ремаркето, след като е било от-
качено от влекача, както и за регулиране на висо-
чината при закачване и разкачване от теглещото 
превозно средство.

  Опорните крака са оборудвани с два режима за 
регулиране на скоростта:

 •  Бърз режим – активира се чрез изтегляне на 
манивелата. Той може да се използва само, ко-
гато ремаркето е подпряно на седлови влекач.

 •  Бавен режим – активира се чрез натискане на 
манивелата. Този режим се използва, когато 
ремаркето (натоварено или празно) не е зака-
чено към влекач.

Винаги обезопасете манивелата в държача, след като 
регулирате позицията на опорните крака.

 

5.4. Царски болт
  Царският болт е елемент, свързващ ремаркето 

със седловия влекач, който се заключва в гнездо-
то на съединителя на влекача. Той е много важен 
елемент, който влияе на безопасността на учас-
тниците в пътното движение.

 Във връзка с това не бива да се забравя за:
 •  Редовното смазване на болта и съединителя 

на седлото;
 •  В случай на констатиране на видими признаци 

за износване, повреди, надрасквания болтът 
трябва да бъде сменен;

 •  При смяната на болта трябва да се сменят 
също така и монтажните болтове;

ШаСИ на ремаркетоШаСИ на ремаркето

ЗАБЕЛЕЖКА:
Използването на бърз режим, когато 
ремаркето не е закачено към влекача, 
може да повреди механизма за 
регулиране на опорните крака!

!

ВНИМАНИЕ:
Вертикалният стабилизатор не може да 
работи като крик, при никакви обстоя-
телства не може да се използва за пов-
дигане на полуремаркето, което е нато-
варено или разкачено.
Забранено е преместването на полуре-
маркето, изключено от трактора, когато 
стабилизаторите се докоснат до земята.

!

🅐
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 Гранични размери на царския болт
  Използването на царски болт с диаметър под гра-

ничния размер може да доведе до неволно раз-
качване на ремаркето от влекача, което може да 
доведе до произшествие. Редовно проверявайте 
граничните размери на болта и ако се установи, 
че техните допустими стойности са надвишени, 
царският болт трябва да бъде сменен.

 

5.5. Коле ла и гуми

  Джантите трябва редовно да се проверяват за 
деформации, пукнатини и корозия. Деформи-
раните, напукани или повредени по друг начин 
джанти трябва незабавно да бъдат сменени.

  Гумите трябва редовно да се проверяват за износ-
ване, повреди, пукнатини и наличие на чужди тела. 
Повредените гуми трябва незабавно да се подменят.

  Налягането в гумите трябва да се проверява пе-
риодично на две седмици, само когато гумата 
е студена (преди започване на пътуване или след 
по-дълга почивка).

 

ШаСИ на ремаркетоШаСИ на ремаркето

ЗАБЕЛЕЖКА:
Царският болт ТРЯБВА да бъде сменен 
след достигане на граничния размер! 
Забранено е да ремонтирате, загрявате, 
изправяте, заварявате или модифицира-
те сами този елемент. 
Когато сменявате болта, трябва да сме-
ните и монтажните болтове.

! ЗАБЕЛЕЖКА: Състоянието на колелата 
и гумите е от голямо значение за безо-
пасното използване на ремаркето. Мно-
го е важно редовно да проверявате със-
тоянието им.

!

ЗАБЕЛЕЖКА: В резултат на разхлабване 
на гайките на колелата по време на пър-
вите километри на експлоатация на ново 
превозно средство (процес на слягане), се 
препоръчва затягането на гайките на ко-
лелата с подходящия момент на затягане 
след изминаването на първите 100 km.

!

 Монтаж и смяна на колелата
 Преди монтаж на колелата трябва да: 
 •  Почистете повърхността на главината и на ко-

лелото
 •  Сменете повредените, деформирани, корози-

рали или трудно въртящи се гайки и щифтове.
 По време на монтажа трябва: 
 •  Винаги използвайте ключ с настроен въртящ 

момент 
 • Да затягате гайките кръстосано, постепенно 
 •  Да спазвате указанията на производителя на 

оста за моментите на затягане (вижте > ин-
струкцията на производителите на осите, из-
ползвани в превозното средство)

  По време на смяна на колелата трябва да обърне-
те внимание на следните точки:

 •  Използвайте джанти и гуми с оригинален 
размер,

 •  Спазвайте посоката на въртене на колелата,
 •  Обезопасете превозното средство срещу 

придвижване, като задействате ръчната спи-
рачка и като поставите клинове под колелата 
от страната на превозното средство, където 
не се сменя колело,

 •  Разхлабете гайките на колелото,

Гранична 
стойностНов

МаксималнаМинимална
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 •  Поставете подемника под тръбата на оста 
възможно най-навън. Теренът под подемника 
трябва да бъде твърд, за да се избегне потъва-
не на подемника,

 •   Развийте гайките и внимателно свалете коле-
лото от монтажните болтове,

 • Сменете повредените монтажни болтове, 
 •  Поставете резервното колело на главината 

и затегнете гайките съгласно правилото “кръс-
тосано” затягане, 

 •  Спуснете превозното средство и извадете по-
демника,

 •  Затегнете гайките с динамометричен ключ 
със съответния момент,

 •  Проверете налягането в монтираното колело.

 

5.6. Koło zapasowe
  Ремаркетата MEGA могат да бъдат оборудвани със 

следните версии закрепване на резервното колело:
 •  версия с една стойка, за едно резервно колело;

 • версия с две стойки, за две резервни колела;
  Резервното колело е разположено между опор-

ните крака и първата ос на ремаркето. Резервното 
колело се закрепва трайно чрез болтова връзка.

  Преди демонтажа на колелото страничните пред-
пазни защити трябва да бъдат повдигнати нагоре.

 Изваждане на резервното колело от стойката.
 • Развийте „крилчатата гайка” 🅐
 • Снемете лапите
 • Преместете колелото заедно с болта напред
 • Изтеглете болта отдолу

ШаСИ на ремаркетоШаСИ на ремаркето

  Поставянето на резервното колело трябва да 
се извърши аналогично на свалянето му, но 
в обратен ред.

ЗАБЕЛЕЖКА: След всяка смяна на коле-
лото, след преминаване на 50 km трябва 
да затегнете гайките с динамометричен 
ключ със съответния момент.

!

5.7. Странични предпазни защити
  Страничните предпазни защити имат за цел да 

предпазят участниците в пътното движение от 
попадане под осите на ремаркето.

  Страничните предпазни защити се повдигат, кое-
то позволява достъп до резервното колело.

  За да повдигнете предпазните защити трябва да:
 •  Деблокирате и извадите предпазните шплин-

тове; 🅒
 • Да повдигнете защитата; 🅓
 •  Да обезопасите повдигнатата защита 

с шплинта, за да предотвратите преместване 
на защитата и нараняване на лицето, което се 
намира под нея.

  Преди начало на шофирането трябва да прибе-
рете страничните защити и да ги обезопасите 
с шплинтовете.

ЗАБЕЛЕЖКА:
По време на изваждане на колелото 
запазете разстояние до стойката. 🅑 
Теглото на падащото колело може да 
причини сериозно нараняване на тялото, 
включително смачкване на стъпалата 
или ръцете.

!
ЗАБЕЛЕЖКА:
Забранено е превозване на резервно 
колело, което не е обезопасено срещу 
преместване.

!

🅐 🅑

🅒
🅓
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5.8. Задна броня
  Задната броня предпазва останалите участници 

в движението от навлизане под задната част на 
ремаркето. Тя може да променя положението си 
при необходимост по време на разтоварване или 
при работа с асфалтополагач.

 Повдигане на бронята
 •  Деблокирайте и извадете монтажните щиф-

тове;
 • Повдигнете бронята;
 •  Блокирайте бронята с помощта на монтажни-

те щифтове.

 Спускане на бронята
 • Извадете монтажните щифтове;
 • Спуснете бронята;
 •  Поставете монтажните щифтове и ги обезопа-

сете срещу падане.

Бронята отговаря на изискванията на правило № 58 
на ИКЕ OZN.

5.9. Клинове
  Ремаркето е оборудвано с два клина, закрепени 

в държачите от двете страни на ремаркето.
 Клиновете са от особено значение:
 • По време на товарене и разтоварване
 • След разкачване
 • Когато ремаркето стои на наклонен терен

 Сваляне на клиновете:
 • Извадете пружинния шплинт 🅑
 •  Извадете клина като преодолеете съпроти-

влението на скобата
  След използването на клиновете трябва да ги 

поставите в държачите и да ги обезопасите сре-
щу падане. 

ЗАБЕЛЕЖКА:
По време на шофиране задната броня 
трябва да бъде в спуснато положение, 
но преди разтоварване тя трябва да 
бъде повдигната.

!

ШаСИ на ремаркетоШаСИ на ремаркето

 Закрепване на клиновете:
 • Поставете клина върху държача
 •  Преодолявайки съпротивлението на скобата 

преместете го назад, за да го блокирате
 •  Използвайте пружинния шплинт за обезопа-

сяване

5.10. Кутия за инструменти
  Кутията с инструменти е монтирана от дясната 

страна на превозното средство. Възможни са два 
начина за закрепване на кутията:

 • До страничната защита
 • Зад страничната защита

ЗАБЕЛЕЖКА:
Клиновете 🅐 трябва да се поставят 
само под колелата на неподвижните 
оси. Не поставяйте клиновете под коле-
лата на управляема или повдигана ос.
Винаги трябва да използвате двата кли-
на, по един от всяка страна на ремаркето.

!

ЗАБЕЛЕЖКА:
За да отворите кутията, монтирана зад 
страничната защита, първо повдигнете 
защитата и я обезопасете срещу падане, 
което може да доведе до нараняване на 
човека под нея.

!

🅐 🅑
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 Отваряне на кутията:
 •  Свалете пластмасовата защита на ключалката 

и отворете с ключа;
 •  Завъртете дръжката и отворете капака на ку-

тията.
  След като затворите кутията, винаги обезопася-

вайте ключалката с пластмасова капачка, за да 
предотвратите замърсяване и повреда на клю-
чалката.

5.11. Резервоар за вода
  Резервоарът за вода може да бъде разположен на 

различни места в ремаркето в зависимост от мо-
дела. Резервоарът е оборудван с дозатор за течен 
сапун.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Резервоарът трябва да се пълни 
само с вода!

  Не се препоръчва използване на резервоара като 
съд за питейна вода.

  Резервоарът трябва да се почиства с общодос-
тъпни почистващи препарати, предназначени за 
тази цел

  През зимата пълният резервоар може да се по-
вреди в резултат на отрицателни температури. 
Трябва да внимавате през зимата резервоарът да 
бъде празен или непълен.

ШаСИ на ремаркетоШаСИ на ремаркето

5.12. Хидравличен цилиндър
  Телескопичният хидравличен цилиндър се из-

ползва за повдигане на коша с цел разтоварване 
на товара. В зависимост от вида на ремаркето се 
използват цилиндри от различни производители, 
т.е.: Hyva, Binotto, Edbro, Penta.

  Принципите за правилна употреба са описани 
в инструкцията за експлоатация на съответния 
цилиндър.  

  За да се осигури правилна работа на цилиндъра, 
трябва систематично да се проверява състояние-
то на хидравличния маркуч, свързващ цилиндъра 
с хидравличната система на влекача, както и със-
тоянието на закрепването на задвижващия меха-
низъм и смазването на точките на въртене.

  Скоростта на повдигане и спускане на товарния 
кош може да се регулира от специален клапан, 
чието инсталиране може да бъде извършено 
само от Оторизиран сервиз.

 

5.13. Електрическа инсталация
 Ремаркетата MEGA са оборудвани с електриче-
ска инсталация, захранвана с напрежение 24V. Тя не 
е оборудвана с никакви предпазители, инсталация-
та използва предпазителите на влекача. Ремаркето 
е свързано с влекача със 7-пинови 🅐 или 15-пинови 
конектори. 🅑

ЗАБЕЛЕЖКА:
Хидравличната система на влекача 
трябва да бъде оборудвана с ефективен 
предпазен клапан.

!

ЗАБЕЛЕЖКА:
Забранено е въвеждането на каквито 
и да било неоторизирани модификации 
в хидравличната система.

!

ЗАБЕЛЕЖКА:
Допустимо е отклонение на товарния 
кош от оста на превозното средство или 
цилиндъра с толеранс +/- 40 mm.

!

ЗАБЕЛЕЖКА:
Шофирането с частично или напълно 
повдигнат товарен кош е абсолютно 
забранено. Рязкото спускане на частич-
но натоварен кош е забранено. Забране-
но е рязко “дърпане” на ремаркето, за да 
откъснете товара, прилепнал към коша.

!

🅑

🅐

🅐 🅐
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6.1. Работна платформа – балкон  🅐
  Когато влизате на балкона, използвайте стълба-

та, която е част от оборудването му. Когато сте на 
балкона, трябва да бъдете особено внимателни, 
дръжте се за парапетите (поне с една ръка) и за-
копчайте предпазната верига. На балкона може 
да пребивава едновременно не повече от 1 лице.

  

6.2. Брезент 🅑
  Задачата на брезента е преди всичко да предпазва 

товара от изсипване на пътя и да предпазва пре-
возваните стоки срещу различни външни фактори.

  Задължението за използване на брезент по вре-
ме на превоз на товари произтича директно от 
Закона за движение по пътищата.

 Развиване на брезента 
 •  Влезте на балкона като вземете предпазни 

мерки;
 •  С помощта на манивелата 🅒 развийте брезен-

та върху цялата повърхност на товарния кош;

  След свързване на проводниците и всеки път, пре-
ди да започнете шофирането, проверете дали ос-
ветлението на ремаркето работи правилно. Всички 
дефекти трябва да бъдат незабавно отстранени.

  Ремаркетата MEGA могат да бъдат оборудвани 
с традиционно осветление с крушка или LED ос-
ветление.

  В случай на LED осветление, диодите трябва да 
бъдат сменявани като комплект, а в случай на ос-
ветление с крушки с нажежаема жичка е възмож-
но смяна на една изгорена крушка.

  В ремаркетата MEGA се срещат следните видове 
крушки:

Вид светлина Крушка
Габаритни светлини предни и задни 4W
Мигач и аварийни светлини 21W
Позиционни задни светлини и спирачни 
светлини

21W

Светлина за заден ход 21W
Задна светлина срещу мъгла 21W
Осветление на регистрационната табела 5W
Предна позиционна светлина 4W
Странична габаритна светлина 4W

товарен коШ

 •  Обезопасете брезента с помощта на експан-
дерите и въртящите халки върху предната 
и задната стена на коша 🅓

 •  Обезопасете брезента на предната и задната 
стена на коша с помощта на експандерите (гу-
мени обтегачи) и отстрани с помощта на кола-
ните 🅔

 •  Дръжката на манивелата трябва да поставите 
вертикално надолу с помощта на заключва-
щия механизъм. Манивелата не може да стър-
чи извън страничната стена на товарния кош.

 Навиване на брезента:
 •  При навиване на брезента трябва да изпълни-

те горните дейности в обратна последовател-
ност. 

 •  При движение без товар брезентът трябва да 
бъде навит, поставен в подпорите 🅕 и обез-
опасен с помощта на допълнителни гумени 
обтегачи  🅖 отпред и отзад (снимка 3)

ЗАБЕЛЕЖКА:
Балконът може да се използва само по 
време на престой на превозното сред-
ство.

!
ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да започнете да развивате бре-
зента, уверете се, че напречните еле-
менти за поддържане на брезента са 
прикрепени към товарния кош.

!

6. товарен коШ

🅕
🅒

🅐 🅑

🅔
🅖

🅓 🅖
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товарен коШ товарен коШ

 По време на движение е забранено:
 •  Превозване на товари, стърчащи извън на-

пречната греда, поддържаща брезента;
 •  Използване на брезента без обезопасителни 

обтегачи (експандери);

6.3. Шибър
  Шибърът е предназначен за разтоварване на 

дребнозърнести високо инертни материали. 
Грубозърнести материали и материали с ниска 
инертност могат да повредят шибъра.

 Обслужване на шибъра:
 •  OДеблокирайте клапата на отвора на шибъра;
 •  Дръпнете лоста, за да отворите отвора за из-

сипване;
 •   Обезопасете клапата на отвора за изсипване.

6.4. Затваряне на коша

 Врата, врата-клапа
  При това решение разтоварването е възможно 

чрез отваряне на вратата (рамата на клапата оста-
ва блокирана) или чрез деблокиране на клапата 
(вратата остава затворена).

 Разтоварване през вратата:
 •  Извадете резетата, обезопасяващи самоотва-

рянето на вратата;
 •  Дръпнете лоста към себе си, докато освобо-

дите блокадата и отворите вратата;
 •  Вратата трябва да се отвори максимално на-

вън и да се обезопаси срещу самозатваряне 
с помощта на блокадата, намираща се в стра-
ничната стена на ремаркето;

 •  След завършено разтоварване вратата трябва 
да се затвори с изпълнение на горните дей-
ности в обратна последователност.

 Разтоварване през клапата:
 •  Уверете се, че вратата остава затворена 

и обезопасена срещу самоотваряне;
 •  Освободете блокадите в задната стена под 

товарния кош, които обезопасяват притиска-
щите куки;

ЗАБЕЛЕЖКА:
Неправилното закрепване на брезента 
може да доведе до повреда, натруп-
ване на вода или сняг на повърхността 
на брезента, което увеличава податли-
востта към повреди. Натрупаната вода 
или сняг също могат да представляват 
заплаха за останалите участници в дви-
жението, така че винаги ги отстранявай-
те от повърхността на брезента преди 
шофиране.

!

 •  Опционално ремаркетата са оборудвани също 
така с притискащи блокади, разположени от 
лявата и от дясната страна на вратата. Тези 
блокади също трябва да се освободят преди 
начало на разтоварването; 

 •  Притискащите куки, обезопасяващи клапата 
от долната страна, се освобождават автома-
тично след като започне повдигането на то-
варния кош;

 •  След завършено разтоварване трябва да обез-
опасите клапата като заключите блокадите, 
налични в оборудването на ремаркето.

 Клапа
  В ремаркетата MEGA клапата може да бъде с ши-

бър или без шибър.
 
 Разтоварване през клапа без шибър:
 •  Извадете резетата, обезопасяващи куките, 

разположени под товарния кош;
 •  Куките, обезопасяващи клапата от долната 

страна, се освобождават автоматично след 
като започне повдигането на товарния кош;

 •  След завършване на разтоварването трябва 
отново да обезопасите клапата с резетата.

ЗАБЕЛЕЖКА:
По време на обслужване на шибъра има 
опасност от нараняване на ръката и дори 
загуба на пръсти.

!

ЗАБЕЛЕЖКА:
Правилното затваряне на шибъра 
и обезопасяването му е от съществено 
значение за безопасността на пътя. Из-
сипващият се материал може да причи-
ни инцидент на пътя.

!
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 Разтоварване през клапа с шибър:
 •  Преди да започнете разтоварване през шибъ-

ра трябва да се уверите, че обезопасяващите 
резета на притискащите куки отдолу на коша 
са заключени;

 •  Отворете шибъра и започнете разтоварване-
то.

товарен коШ

ПоДДрЪЖка И СервИЗ BG
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ПоДДрЪЖка И СервИЗ7. ПоДДрЪЖка И СервИЗ

Дейностите по поддръжка и сервизните дейности 
трябва да се извършват редовно в съответствие с посо-
чените интервали. Ремаркетата MEGA могат да се екс-
плоатират само в добро техническо състояние. Всеки 
открит дефект или повреда трябва незабавно да бъдат 
отстранени от оторизирани сервизи на MEGА. Извърш-
ването на дейностите по поддръжка и ремонт от не-
квалифициран персонал представлява риск за хората,  
превозното средство и околната среда.

7.1.  Дейности по поддръжка и прегледи, извършва-
ни от потребителя

 Преглед на колелата

 

  Проверявайте налягането в гумите в студено със-
тояние и го сравнявайте с препоръките на произ-
водителя на всеки две седмици. (Обикновено 9 
бара за гуми с товароносимост 4,5 тона).

 •  Деформирани или повредени (напр. пукнати-
ни, корозия и др.) колела трябва незабавно да 
се сменят,

 •  Колела с деформирани или повредени отвори 
за шпилки трябва незабавно да се сменят

 •  Недопустимо е заваряване на елементи на ко-
лелата (джанти, главини и др.) – има опасност 
от скъсване на заваръчните шевове в резулта-
та на динамично претоварване,

 •  Следите от ръжда трябва да се отстраняват 
(особено от повърхностите, които имат кон-
такт с гумите, главините) и при необходимост 
да се обезопасят отново,

 •  Повредените гуми (чрез износване, повреди, 
наличие на чужди тела) трябва незабавно да 
се сменят.

  Потребителят трябва редовно да смазва работ-
ните части като: ключалки на вратите, панти, еле-
менти на механизма за изсипване, монтажни еле-
менти на хидравличния цилиндър, елементи на 
оста и др. (Вижте указанията на производителите 
на отделните подвъзли). 🅐

ЗАБЕЛЕЖКА:
От съображения за безопасност е много 
важно редовно да проверявате състоя-
нието на колелата

!

🅐

🅐

🅐
🅐

🅐
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7.2. Грижа за лаковото покритие
  Лаковото покритие придобива необходима-

та якост след 14 дни престой на превозното 
средство в среда с температура минимум 20°C. 
Предполага се, че пълната здравина на лаковото 
покритие се появява 3 месеца след датата на про-
изводството. 

  До постигане на пълна здравина на лаковото по-
критие са забранени всички изброени по-долу 
дейности: 

 •  залепване и отстраняване на графики и отра-
жателни означения

 •  неправилно миене на превозното средство 
с използване на уреди с високо налягане, авто-
матични въртящи се четки и агресивни миещи 
препарати 

 •  полиране с полиращи и абразивни пасти, из-
ползване на препарати за придаване на бля-
сък и всички други дейности с използване на 
химически средства за лакове.

7.3. Гаранционни прегледи
  Първият задължителен преглед по време на га-

ранционния период:
 •  След 4 седмици от датата на издаване или 

след 7000 km пробег, в зависимост от това, 
кое от двете настъпи първо;

 •  допустим толеранс +/- 4 седмици или +/- 
5000 km.

 След това: 
 •  редовно на всеки 6 месеца от датата на изда-

ване или на всеки 40 000 km пробег, в зависи-
мост от това, кое настъпи първо; 

 •  допустим толеранс +/- 4 седмици или +/- 
5000 km.

  Повече информация за прегледите ще намерите 
в гаранционната книжка.

ПоДДрЪЖка И СервИЗ

 Защита на пневматичната система
  При мразовито време се препоръчва влекачът 

да се оборудва със система против замръзване. 
Използването на продукти на базата на алкохол 
е забранено, тъй като съществува риск от повре-
да на уплътненията и клапаните на елементите 
на пневматичната система.

 Ежедневна поддръжка
  Редовно почиствайте резервоара за сгъстен 🅑, 

за да отстраните замърсяванията в резултат от 
кондензацията.

  Проверявайте плътността на веригите и съедине-
нията, състоянието на маркучите, по-специално 
свързващите накрайници. 

🅑

ПоДДрЪЖка И СервИЗ
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kOnTakT

MEGA Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 55
48-303 Nysa – POLAND

Данни GPS
50°27’30″N 17°21’07″E

Отдел продажби: 
handlowy@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

Сервиз: 
serwis@mega-nysa.pl
+48 512 528 405
+48 535 006 338

Отдел части: 
sklep@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

контакт
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