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Kedves Felhasználó!
Köszönjük, hogy gépjárművünket választotta. A benne felhasznált, vezető európai gyártók részegységei, 
alkatrészei és anyagai több ezer haszongépjárműben működnek szerte a világon, utak millióit megtéve, 
minden nap bizonyítva azok megbízhatóságát. Köszönjük hogy bizalmat szavazott tapasztalt csapa-
tunknak, folyamatosan fejlődő technológiánknak illetve gépjárművünknek.

Biztonságos használatot és hibátlan üzemeltetést kívánunk.
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MEGA LIGHT
Az alábbi útmutató információk és ajánlások gyűjteménye, melynek célja a jármű optimális műkö-
dési feltételeinek és biztonságának biztosítása.
Az útmutató olyan információkat tartalmaz, amelyek segítségével megismerheti járműve főbb 
előnyeinek teljes skáláját. A felszereltség úgy lett kifejlesztve és kialakítva, hogy az kényelmes és 
könnyű használatot tegyen lehetővé, valamint, hogy a kezelőszervek használata intuitív legyen. Az 
útmutatóban található utasítások és ajánlások betartása biztosítja a jármű optimális működését.
Az útmutató ismerteti a főbb felszereltségi lehetőségeket és a különféle verziókat. Kérjük, azokra 
fordítson kiemelt figyelmet, amelyek az Ön járművével kapcsolatosak. A dokumentum a normál 
üzemi feltételekkel kapcsolatos szabályokat mutatja be. Különleges használati feltételek vagy nem 
szabványos felszereltség esetén - további információért kérjük, forduljon a MEGA-hoz.
Tartsa a használati útmutatót a járműben. 

A szövegben kiemelésre kerültek a biztonsági szempontból fokozottan fontos infor-
mációk. !
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BIZTONSÁG

VIN azonosító szám 🅐
Az egyedi, 17 karakterből álló VIN a jármű elülső részén 
(jobb oldalon a hossztartón) van állandó jelleggel a váz-
ba ütve. A jármű VIN azonosító száma a típustáblán is 
megtalálható.

Jármű típustáblája 🅑
A típustáblán az alábbiak láthatók: a jármű típus-jóvá-
hagyási száma, a jármű VIN azonosító száma, a tengely 
és tengelykapcsoló műszakilag megengedett terhelé-
se, a jármű gyártási éve. A típustábla a VIN szám felett 
vagy mellett található.

A fékrendszer adattáblája 🅒
A pótkocsi fékeinek ellenőrzésekor vagy javításakor ve-
gye figyelembe a fékrendszer paramétereit tartalmazó 
adattáblán található információkat, például: a számítási 
fájl számát, a fékhengerek méretét, a fékrendszer típu-
sát, a terheléstől függő féknyomást és az egyéb infor-
mációkat.

🅐

🅑 🅒

2. A jármű AzonosításA

HU
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  –   vezetékek, elektromos oszlopok és nagyfe-
szültségű elektromos vezetékek közelében.

 •  Tilos a megemelt, nem kitámasztott rakodótér 
alá bemenni.

 •  Elindulás előtt minden alkalommal ellenőrizze:
  –   a fékrendszer és a világító rendszer működé-

sét.
  –   a biztonsági ékek rögzítését (a haladás köz-

beni rendeltetési helyükön)
 •  Ne végezzen módosításokat a pótkocsin a jár-

mű váza, kerekei vagy tengelyei tekintetében. 
 •  A maró, mérgező stb. hatású vegyszereket nem 

szabad ömlesztve, védelem nélkül szállítani. Ez 
a pótkocsi felületének, valamint a környező ta-
laj károsodásának veszélyével jár. 

 •  Tartsa be a munkabiztonságra, a munkaegész-
ségügyre és a közlekedéstechnikára vonatkozó 
általános előírásokat.

3. BIZTONSÁG BEzPIECzEŃstWo

3.1.  Rendeltetésszerű használat
  A MEGA járműveket az alkalmazandó műszaki 

szabványoknak és a vonatkozó biztonsági sza-
bályoknak megfelelően gyártjuk. Ennek ellenére 
a nem rendeltetésszerű használat során a felhasz-
náló, valamint harmadik fél életét vagy egészsé-
gét veszélyeztető helyzetre, a jármű károsodására 
vagy anyagi károkra kerülhet sor.

  A MEGA pótkocsik fékrendszerrel rendelkeznek, 
amely az ECE R13 követelményeinek megfelelő 
elektronikus blokkolásgátló rendszerrel (EBS – 
Electronic Braking System) van felszerelve. A pót-
kocsi pneumatikus fékrendszerrel ellátott jármű-
vekhez kapcsolható

  Az EBS fékrendszerrel ellátott MEGA pótkocsikat 
csak ISO 7638 szabványú (CAN adatkábellel ellá-
tott vontató járművek) 7 tűs csatlakozóval felsze-
relt vontatóval szabad üzemeltetni.

  A rendeltetésszerű használat magában foglalja 
a jelen használati utasításban foglalt előírások és 
utasítások, valamint a MEGA által ajánlott idősza-
kos szervizvizsgálatok betartását.

3.2.  A biztonságos járműhasználat általános elvei
 •  Tilos a MEGA pótkocsit nem rendeltetésszerű-

en használni.
 • Kerülje a pótkocsi túlterhelését.
 •  A terhelést egyenletesen kell elosztani, hogy ne 

lépje túl a közúti előírások által megengedett 
tengely és tengelykapcsoló terheléseket. A te-
her megfelelő elosztása minimalizálja a jármű 
felborulásának kockázatát.

 •  Tilos az alábbiakat szállítani: 
  –  emberek
  –  élő állatok
  –  veszélyes cikkek (ADR)
 •  Tilos a megemelt rakodótérrel való haladás
 •  Manőverezés, valamint fel- és lerakodás köz-

ben nem tartózkodhatnak a pótkocsi közelében 
emberek. Különösen tilos a megemelt, kibizto-
sítatlan rakodótér alá való beállás.

 • Az alábbi esetekben tilos a fel- és lerakodás:
  –   amikor a pótkocsi egyenetlen és instabil felü-

leten áll,
  –   amikor a vontató és a pótkocsi nem egy ten-

gelyben áll
  –  rossz időjárási viszonyok között,
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 •  Csatlakoztassa az elektromos rendszer csatla-
kozóit és az ABS/EBS tápkábelt,

 •  Emelje meg a pótkocsi tartólábát a kar segítsé-
gével, majd rögzítse azt a tartóban,

 •  Távolítsa el az ékeket és helyezze azokat a zse-
bekbe,

 •  Engedje ki a pótkocsi kézifékjét.

4.2. Pótkocsi leválasztása
 •  Helyezze a pótkocsit egyenletes és stabil felü-

letre;
 •  Állítsa meg a pótkocsit a rögzítőfék (piros gomb) 

meghúzásával;
 •  Helyezze az ékeket a jármű kerekei alá - ne 

helyezzen ékeket a kormány- és / vagy a meg-
emelhető tengely kerekei alá

 •  Tolja ki a pótkocsi támasztólábait annyira, hogy 
a nyerges tengelykapcsoló és a pótkocsi között 
egy kis rés (kb. 5 cm) keletkezzen;

 •  Válassza le a pneumatikus vezetékeket (először 
a fék tápcsatlakozóját - piros, majd a fék vezér-
lőcsatlakozóját - sárga);

 •  Csatlakoztassa le az elektromos rendszer csat-
lakozóit és az ABS/EBS kábelt;

 •  Biztosítsa ki és nyissa ki a nyerges tengelykap-
csoló reteszét;

 •  Lassan hajtson ki a vontatóval a pótkocsi alól 
(ne hagyja, hogy a pótkocsi "leessen").

jármű üzEmEltEtésE4. jármű üzEmEltEtésE

4.1. Pótkocsi összekapcsolása

  Minden összekapcsolási művelet előtt ellenőrizze 
a következőket:

 • A kapcsolócsapon nem láthatók-e sérülés jelei,
 •  Megfelelően van-e rögzítve a tengelykapcsoló 

csap (csavarok teljessége, lazulás),
 •  Hogy a vontató és a pótkocsi kapcsolási magas-

sága megfelelő-e,
 •  A nyerges tengelykapcsoló retesze nyitott hely-

zetben van-e,
 •  Mindkét jármű közelében nem tartózkodnak já-

rókelők.
 A pótkocsi és a traktor összekapcsolása:
 •  Blokkolja a pótkocsi kerekeit - használja a rögzí-

tőféket, és helyezzen ékeket a kerekek alá,

FIGYELEM: 

Összekapcsoláskor senki sem tartózkod-
hat a vontató és a pótkocsi között (zúzó-
dás vagy a kerekek alá kerülés veszélye). 
A segítséget nyújtó személyeknek bizton-
ságos távolságot kell tartaniuk és a jármű 
oldalánál kell állniuk.

!

 •  Nyissa ki a tengelykapcsolót (a kapcsoló gyár-
tói utasításainak megfelelően),

 •  Lassan tolasson a vontatóval, álljon be a pót-
kocsi alá, amíg a pótkocsi tengelykapcsolójának 
lapja a nyereggel nem érintkezik,

 •  Óvatosan és fokozatosan gyorsítson, amíg 
a nyeregpofák automatikusan rá nem záródnak 
a királycsapra,

 •  Állítsa meg a pótkocsit a rögzítőfék (piros gomb) 
meghúzásával;

 •  Helyezzen ékeket a jármű kerekei alá,
 •  A traktor légrugós felfüggesztésével vagy a tá-

masztólábak beállításával állítsa be a járművek 
magasságát úgy, hogy a traktor tengelykapcso-
ló felülete körülbelül 5 cm-rel legyen a pótkocsi 
felhajtó rámpája felett,

 •  Hajtson egyenes vonalban a pótkocsihoz,
 •  Álljon be a traktorral a pótkocsi alá, amíg a trak-

tor nyeregcsavarja automatikusan be nem rete-
szelődik,

 •  Kapcsolja be a traktor rögzítőfékjét,
 •  Ellenőrizze, hogy a nyerges tengelykapcsoló 

megfelelően bezáródott-e 
 •  Csatlakoztassa a pneumatikus rendszer csatla-

kozóit (először a vezérlőfék csatlakozóját - sár-
ga, majd a tápfék csatlakozóját - piros),

FIGYELEM:

Ha a pótkocsi és a traktor összekapcsolá-
sa nem megfelelő, a pofák nem záródnak 
be automatikusan, vagy a retesz nem lesz 
megfelelően rögzítve. Ez azt jelenti, hogy 
a kapcsolást meg kell ismételni. Ne indul-
jon el a vontatóval a pótkocsi rögzítési 
helyességének ellenőrzése nélkül.

!

FIGYELEM:

Annak érdekében, hogy megbizonyosod-
jon a királycsap megfelelő rögzítéséről és 
kizárja a lekapcsolódás lehetőségét ha-
ladás közben, végezzen vezetési tesztet 
- hogy érezni-e az ellenállást, a (rögzítő-
fékkel fékezett) pótkocsi súlyát.

!
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jármű üzEmEltEtésEjármű üzEmEltEtésE

FIGYELEM:
Balesetveszély! A rakománynak mindig 
egyenletesen kell a pótkocsit terhelnie és 
a terhelhetőségi határértéken belül kell 
lennie.

!

FIGYELEM:
A leválasztott pótkocsi fel- és lerakodá-
sa esetén fennáll a jármű felborulásának 
veszélye. Ennek elkerülése érdekében 
a pótkocsit rögzíteni kell a vontatóhoz, 
vagy elöl és hátul megfelelő támasztékkal 
kell kitámasztani (nem ajánlott helyzet).

!

  Tilos túlterhelni a járművet.
 Tilos:
 •  egyenetlenül terhelni
 •  emelkedőn terhelni
 •  nem burkolt felületen rakodni
 •  erős szélben rakodni

4.3. Ellenőrzések az elindulás előtt
  A jármű használata előtt vagy a megállás után tör-

ténő folytatás előtt ellenőrizze az alábbiakat: 
 •  A pótkocsi tengelykapcsolója megfelelően zár-

va és rögzítve van-e, 
 •  Az összes támasztóláb meg van emelve a hajtó-

kar pedig a tartóba helyezve,
 •  Az elektromos vezetékek megfelelően vannak 

csatlakoztatva,
 •  A pneumatikus csatlakozások megfelelően van-

nak-e csatlakoztatva és feszesek,
 •  A sűrített levegő-tartályokban nem található-e 

kondenzvíz,
 •  Biztosítva vannak-e a hátsó ajtók/hátsó szárny 

a kinyílás ellen,
 •  Minden elem, például ék, létra, rúd megfelelő-

en van rögzítve a leesés ellen,
 •  Minden pótkerék fel van szerelve és rögzítve 

van,
 •  Az oldalsó aláfutásgátló össze van rakva és rög-

zítve van,
 •  A szerszámosládák be vannak zárva,
 •  Az abroncsok tökéletes állapotúak,
 •  Megfelelő a gumiabroncsok nyomása,

 •  A légzsákok nem gyűrődtek össze és nem sé-
rültek,

 •  A világítás megfelelően működik,
 •  A jármű fékei megfelelően működnek.

  A víz, a jég és a hó jelenlétét is ellenőrizni kell, és 
szükség esetén kellő gondossággal el kell távolítani 
a jármű tetejéről.

4.4. Rakodás

FIGYELEM:
Ne haladjon közúti forgalomban, ha a fék-
rendszer nyomása nem 6,5 és 8,5 bar 
között van.

!

FIGYELEM:
Ha a rakomány a jármű egyik oldalára 
koncentrálódik, vagy egyenetlenül vagy 
elosztva a pótkocsi elülső és hátsó része 
között, egészségre és életre veszélyes 
balesetre kerülhet sor.

!

FIGYELEM:
Manőverezés, valamint fel- és lerakodás 
közben nem tartózkodhatnak a pótkocsi 
közelében emberek!

!

A pótkocsit csak akkor csatolja le, ha meggyőződött 
a rakomány stabil elhelyezkedéséről.

 •  rakodás, ha a vontató és a pótkocsi nem egy 
tengelyben állnak

 •  rakodás a jármű felfüggesztésének leeresztése 
(légtelenítése) nélkül

  A pótkocsi megrakodását követően az alábbiakat 
kell ellenőrizni: 

 •  Megfelelően van-e megrakodva a pótkocsi és 
megfelelően van-e biztosítva a rakomány,

 •  Az ajtó, a fedél be van zárva és rögzítve van,
 •  A ponyva ki van bontva és rögzítve van,
 •  A ponyva hevederei és kábelei megfelelően 

vannak rögzítve.

4.5. Rakományszállítás
A járműre nehezedő terhelés nem haladhatja meg 
a megengedett méreteket, a megengedett tengelyter-
helést és a maximális összterhelést. A megfelelő sta-
bilitás, kormányozhatóság és fékezés biztosítása érde-
kében a jogszabályi előírásoknak vagy a jármű gyártója 
ajánlásainak megfelelően kell figyelembe venni a maxi-
mális tengelyterhelést. 
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Ha a rakomány a jármű teljes terhelését teszi ki, a tö-
megközéppontnak a jármű elülső falától számítva 2,3 
és 2,9 m között kell lennie.
Kirakodás közben senki nem tartózkodhat az autó 15 
méteres körzetében.

4.6. Kirakodás
 A kirakodás megkezdése előtt:
 •  ellenőrizze, hogy a kirakodás helyén nincse-

nek-e emberek vagy egyéb akadályok
 •  ellenőrizze, hogy a felemelt rakodótér nem 

érintkezik-e elektromos vagy telefonos veze-
tékkel vagy egyéb akadályokkal

 •  oldja ki vagy reteszelje a rakodódoboz szüksé-
ges rögzítését 

 •  a kirakodás előtt győződjön meg arról, hogy a 
jármű egy tengelyben, sík, burkolt talajon áll, 
leeresztett felfüggesztéssel (és a hátsó támasz-
tólábak ki vannak nyújtva - ha a jármű el van 
látva velük)

 •  győződjön meg arról, hogy az időjárási körül-
mények lehetővé teszik a kirakodást

 Tilos:
 •  lejtőkön kirakodni
 •  nem burkolt felületen kirakodni
 •  erős szélben kirakodni
 •  kirakodás, ha a vontató és a pótkocsi nem egy 

tengelyben állnak
 •  kirakodás a jármű felfüggesztésének leereszté-

se (légtelenítése) nélkül
 •  kirakodás a jármű felfüggesztésének leereszté-

sekor (légtelenítésekor)
 •  a kirakodás megkezdése anélkül, hogy megbi-

zonyosodna arról, hogy a futómű a lehető leg-
nagyobb mértékben le lett eresztve - függetle-
nül az alkalmazott leeresztőszelep típusától

 •  kirakodás, amikor a jármű hátulján lévő leszóró-
dó rakomány elakadhat

Ajánlott a kirakodás idejére felhajtani a ponyvát. 
 Tilos továbbá:
 •  rakodótér megemelésének folytatása, amikor 

a rakomány elakadt. Rakomány elakadásakor 
engedje le a rakodóteret és szabadítsa fel a ra-
kományt.

 •  a rakodótér vagy az egész jármű dinamikus 
mozgatása a rakomány felszabadítása végett.

jármű üzEmEltEtésE

FIGYELEM:
Teherszállításkor nagyon fontos, hogy a 
rekesz láncokkal legyen rögzítve.

!

jármű üzEmEltEtésE

A szállítás során az alábbi módszerekkel kell megakadá-
lyozni a rakomány elmozdulását, felborulását, csúszá-
sát, jelentős deformálódását és bármely irányba való 
elfordulását: reteszelés, blokkolás, kötözéses rögzítés 
vagy ezen módszerek kombinációja.
A rakomány rögzítésére vonatkozó részletes európai 
irányelvek:

Szabvány Tárgy:

EN 12195-1 Kötőerő kiszámítása

EN 12640 Kötözéses rögzítési pontok

EN 12642 Az alváz szerkezetének tartóssága

EN 12195-2 Műanyagrostos kötözőpántok

EN 12195-3 Lánc kötözőelemek

EN 12195-4 Acélkötél kötözőelemek

ISO 1161, ISO 1496 ISO konténer

EN 283 Cserélhető kasztni

EN 12641 Ponyvák

EUMOS 40511 Farönk – Rakonca

EUMOS 40509 Szállítási csomagolás

Az intermodális szállításra olyan követelmények vonatkoz-
hatnak, mint a rakodóegységek kialakításával kapcsolatos 
IMO/ILO/ENSZ EGB útmutató (CTU-kódex).

Ömlesztett szállítás:
A közúti forgalomról szóló törvény [4] 61. cikk 5. pont. 
Az ömlesztett rakomány csak szorosan záró rakodótér-
ben helyezhető el, amelyet megfelelő függönyök biz-
tosítanak, és megakadályozzák a rakomány útra szóró-
dását.
A viszonylag magas súlypont miatt fontos a szállított 
anyag megfelelő elosztása a pótkocsin. Az alábbi képen 
megfelelően elhelyezett rakomány látható.
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5.1. Fékrendszer
  A MEGA pótkocsik fékrendszere elektronikus EBS 

(Electronic Braking System) blokkolásgátlóval van 
felszerelve, amely csökkenti a féktávolságot és fo-
lyamatosan figyeli a fékrendszert, továbbá egy au-
tomatikus csúszásgátló ABS rendszert is tartalmaz. 

  Az EBS felel a fékerő automatikus, a rakomány 
súlyához igazított szabályozásáért. Az EBS rend-
szerrel ellátott pótkocsikat csak az ISO 7638-
1996 szabványnak megfelelő 7 tűs, 24 V-os ABS/
EBS csatlakozóval rendelkező vontatókhoz szabad 
csatlakoztatni. 🅐

A kétvezetékes pneumatikus fékrendszer ellehe-
tetleníti a vezetékek helytelen csatlakoztatását. 
A vezetékspecifikus csatlakozók megakadályozzák 
a fő vagy másodlagos fékrendszerrel való helytelen 
összekapcsolódást.

A gyújtás bekapcsolása után az EBS fékrendszer 
működése automatikusan ellenőrzésre kerül. Az 
esetleges hibákat a nyerges vontató műszerfalán 
található visszajelző lámpa jelzi. A hibát azonnal el 
kell távolítania egy hivatalos szerviznek. EBS meg-
hibásodás esetén a fékrendszer működni fog (nem 
okozva közvetlen veszélyt a vezetés biztonságára), 

PóTKOCSI ALvÁZA5. PóTKOCSI ALvÁZA

de a fékezés közbeni kerékblokkolás elleni véde-
lem nélkül.
A fenti rendszert diagnosztikai eszközzel lehet 
ellenőrizni, amelyet a diagnosztikai aljzathoz kell 
csatlakoztatni. 🅐

A vontató összekötésekor vagy leválasztásakor 
mindig ügyeljen a helyes műveletsorrendre:

 •  Összekötéskor először csatlakoztassa a fék ve-
zérlőcsatlakozóját (sárga); 🅑

 •  Leválsztáskor először a fék tápcsatlakozóját 
(piros) csatlakoztassa le. 🅒

  Fékrendszer és pneumatikus felfüggesztés vezér-
lőkonzolja 🅓

  A fékrendszer és a pneumatikus felfüggesztés 
vezérlőkonzolja a pótkocsi bal oldalán, annak kö-
zépső részén található.

 A vezérlőkonzol az alábbiakra szolgál:
 •  A főfék és a rögzítőfék működtetése (kiol-

dó-rögzítő szelep) 🅔
 •  Felfüggesztés magasságának beállítása (emelő 

és leengedő szelep vagy iLvL rendszer) 🅕
 •  A felfüggesztés kelyheiben található légnyo-

másmérő által jelzett érték leolvasása 🅖

 Kioldó-parkoló szelep
  Ez a szelep pneumatikus fékrendszerrel és ru-

gós-membrán munkahengerekkel felszerelt pót-
kocsikban használatos. Akkor aktiválja a vészfék 
funkciót, ha a levegőellátás véletlenül vagy szán-
dékosan megszakításra került.

FIGYELEM:
A vontató fékének felengedése a jármű 
mozgását okozhatja, ami közvetlen ve-
szélyt jelenthet az egészségre vagy az 
életre.

!

🅐

🅒 🅑

🅓

🅔🅕

🅖
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  A fekete gomb a fék kioldására és működtetésére 
szolgál a nyerges vontatóról leválasztott pótkocsi 
manőverezése céljából. A pótkocsi nyerges vontató-
val való összekapcsolása után automatikusan visz-
szatér a kiinduló helyzetbe (gomb kihúzva), és csak 
leválasztott pótkocsit esetén nyomható meg. 🅐

  
  A piros gomb kioldja vagy működésbe hozza a pót-

kocsi rögzítőfékjét, mind nyerges vontatóhoz csat-
lakoztatott, mind leválasztott állapotban. 🅑

 A pótkocsi manőverezése vontató nélkül
  Ha egy vontatóról leválasztott pótkocsi manővere-

zésére van szükség, az alábbiak szerint járjon el:
 •  Nyomja meg a piros gombot
 •  Nyomja meg a fekete gombot
  FIGYELEM! Ebben a pillanatban a pótkocsit 

semmilyen fék nem rögzíti!
 •  Húzza ki a fekete gombot – a pótkocsit fék rög-

zíti.
 A pótkocsi manőverezés után történő parkolásához:
 • Húzza ki a piros gombot.

  Rögzítőfék kioldása vagy működtetése csatlakoz-
tatott pótkocsi esetén

 •  Nyomja meg a piros gombot - a rögzítőfék kiol-
dódik,

  FIGYELEM! Ebben a pillanatban a pótkocsit 
semmilyen fék nem rögzíti!

 •  Húzza ki a piros gombot – a rögzítőfék be van 
húzva, és a pótkocsit a fék fogja.

 A pótkocsi fékeinek vészkioldása
  Lehetséges a pótkocsi blokkolt fékeinek vészhely-

zeti kioldása.

A fékek vészkioldása érdekében:
 •  szerelje le a működtető házára rögzített kul-

csot;
 •  húzza ki a műanyag dugót a rugós működtető-

ből;
 •  helyezze be a kulcsot a működtető furatába, és 

forgassa el 1/4 fordulattal az óramutató járásá-
val megegyező irányban. Helyezze be a kulcs 
anyáját, és húzza meg addig, amíg a kerékfék 
teljesen ki nem oldódik.

  Miután elvégezte ezeket a tevékenységeket, na-
gyon óvatosan mozgassa a járművet, mivel ekkor 
nincs fékezve, és forduljon a MEGA szervizköz-
pontjához a hiba elhárítása érdekében.

 Sűrített levegő tartályok
  A sűrített levegő tartályok a pótkocsi vázának kö-

zepénél találhatók. 
  A sűrített levegőben víz kondenzálódhat, ami nem 

kívánatos, és a fékrendszer helytelen működé-
séhez vezethet. Rendszeresen ellenőrizze, hogy 
nincs-e víz a légtartályokban. A felgyülemlett vizet 
teljesen le kell ereszteni. Erre a célra szolgál a tar-
tály alján elhelyezett leeresztő szelep.

PóTKOCSI ALvÁZAPóTKOCSI ALvÁZA

FIGYELEM:
A következő műveletek végrehajtása előtt 
először ékekkel biztosítsa a járművet 
a véletlenszerű elmozdulás ellen!
Ne helyezzen ékeket a kormány- és/vagy 
a megemelhető tengely kerekei alá

!

FIGYELEM:
Mielőtt bármilyen munkát végezne 
a hajtóműveken, saját biztonsága érde-
kében konzultáljon a MEGA szervizével 
– a rugó több mint 1 tonna erővel van 
összenyomva!

!

FIGYELEM:
A fékrendszerben lévő kondenzvíz hatá-
sára annak alkatrészei megfagyhatnak, 
ami az egész rendszer meghibásodásához 
vezethet, ezért fontos a sűrített levegő 
tartályok rendszeres ellenőrzése és üríté-
se, különösen télen!

!

🅐 🅑
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5.2. Pneumatikus felfüggesztés
  A felfüggesztés magasságát egy billenőkarral ellá-

tott szintező szeleppel vagy az iLvL rendszer segít-
ségével lehet szabályozni.

 Szintező szelep
  A rugózási magasság beállításához nyomja meg 

a billenőkart (STOP állás), majd mozgassa a kart 
jobbra vagy balra, amíg el nem éri a kívánt rugózási 
magasságot. A STOP állásban hagyott szelep meg-
tartja a járművet a kívánt magasságban.

  Vezetés előtt helyezze a szintezőszelep karját 
"DRIVE" helyzetbe (a kar középső helyzetben ki 
van húzva és nem lehetséges az elforgatása). "DRI-
VE" helyzetben a felfüggesztés a terheléstől füg-
getlenül mindig azonos magasságban van.

 iLvL rendszer 🅐
  Az iLvL felfüggesztésvezérlő rendszer biztosítja 

a pótkocsi légrugózásának elektronikus vezérlé-
sét, helyettesítve a hagyományos szintező szele-
pet. A rendszer automatikusan működik, azonban 
a sofőr a beprogramozott iLvL funkciók kiválasztá-
sával részben átveheti a felfüggesztés irányítását. 
A sofőr a pótkocsi bal oldalának középénél elhe-
lyezett vezérlőpulton található pneumatikus ve-
zérlőgombokkal emelheti meg vagy engedheti le 
a pótkocsit, még akkor is, ha nem áll rendelkezésre 
áramellátás.

5.3. Támasztólábak
  A támasztólábak a pótkocsi elülső részének nyer-

ges vontatóról való leválasztás utáni megtámasz-
tására szolgálnak, valamint a magasság beállítására 
a vontató járművel való csatlakoztatáskor és levá-
lasztáskor.

  A tartólábak két sebességszabályozási móddal 
vannak ellátva:

 •  Gyors mód – a kar kihúzásával aktiválható. 
Csak akkor használható, ha a pótkocsit a nyer-
ges vontató támasztja.

 •  Lassú mód - a kar benyomásával aktiválható. Ez 
az üzemmód akkor használható, ha a pótkocsi 
(megrakodott vagy üres) nincs nyerges vonta-
tóhoz csatlakoztatva.

A támasztólábak helyzetének beállítása után mindig 
rögzítse a kart a foglalatban.

 

5.4. Királycsap
  A királycsap a pótkocsit a nyerges vontatóval ösz-

szekötő elem, amely a vontató tengelykapcsolójá-
nak foglalatába reteszelődik. Ez egy nagyon fontos 
elem, amely befolyásolja a közutak felhasználóinak 
biztonságát. 

  Ebből az okból kifolyólag ne feledkezzen meg az 
alábbiakról:

 •  Rendszeresen kenje be a csapot és a nyerges 
tengelykapcsolót;

 •  Látható kopás, sérülés, bemarás esetén cserélje 
ki a csapot;

 •  A csap cseréjekor a rögzítőcsavarokat is ki kell 
cserélni;

PóTKOCSI ALvÁZAPóTKOCSI ALvÁZA

FIGYELEM:
A gyors üzemmód használata abban az 
esetben, amikor a pótkocsi nincs nyerges 
vontatóhoz csatlakoztatva, károsíthatja 
a támasztóláb beállító mechanizmusát!

!

FIGYELEM: 
A függőleges tartó soha nem használha-
tó emelőként, semmilyen esetben sem 
használható a megrakodott vagy leválasz-
tott pótkocsi emelésére.
Tilos a vontatóról leválasztott pótkocsit 
mozgatni, amikor a támasztólábak a talajt 
érintik.

!

🅐
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 A királycsap határméretei
  A határméret alatti átmérőjű királycsapok haszná-

lata során a pótkocsi véletlenül leválhat a vontató 
járműről, ami balesethez vezethet. Rendszeresen 
ellenőrizze a csap határméreteit, és ha úgy találja, 
hogy túllépi a megengedett értékeket, cserélje ki 
a király csapot.

 

5.5. Kerekek és abroncsok

  A felniket rendszeresen ellenőrizni kell deformá-
ció, repedés és korrózió jeleit keresve. A deformá-
lódott, repedt vagy egyéb módon sérült felniket 
azonnal ki kell cserélni.

  A gumiabroncsokat rendszeresen ellenőrizni kell 
kopás, sérülés, repedés és idegen anyagok jelen-
létét keresve. A sérült abroncsokat azonnal cse-
rélje ki.

  A gumiabroncsok nyomását kéthetente kell el-
lenőrizni, feltétlenül hideg gumiabroncson (az út 
megkezdése előtt vagy hosszabb szünet után).

 

PóTKOCSI ALvÁZAPóTKOCSI ALvÁZA

FIGYELEM:
A határméret elérésekor cserélni KELL 
a királycsapot! 
Tilos ennek az alkatrésznek az önálló ja-
vítása, melegítése, egyenesítése, hegesz-
tése vagy módosítása. 
A csap cseréjekor a rögzítőcsavarokat is 
ki kell cserélni.

! FIGYELEM:
A kerekek és gumiabroncsok állapota na-
gyon fontos a pótkocsi biztonságos hasz-
nálata szempontjából. Nagyon fontos 
rendszeresen ellenőrizni az állapotukat.

!

FIGYELEM:
Az új jármű első megtett kilométerei so-
rán bekövetkező kerékanya-lazulás (beál-
lási folyamat) eredményeként ajánlott az 
első 100 km megtétele után a kerékanyá-
kat megfelelő nyomatékkal meghúzni.

!

 Kerekek felhelyezése és cseréje
 A kerekek felhelyezése előtt: 
 • Tisztítsa meg a kerékagy és a kerekek felületét
 •  Cserélje ki a sérült, deformálódott, korrodált 

vagy nehezen forgó anyákat és csavarokat.
 A felhelyezés során: 
 •  Mindig használjon nyomatékkulcsot 
 •  Átlósan, fokozatosan húzza meg az anyákat 
 •  Vegye figyelembe a tengely gyártójának ajánlá-

sait a húzónyomatékokkal kapcsolatban (lásd> 
a járműben használt tengelyek gyártóinak utasí-
tásait)

  A kerekek cseréjekor ügyeljen az alábbi pontokra:
 •  Használjon eredeti méretű felniket és gumiab-

roncsokat,
 •  Vegye figyelembe a kerekek forgásirányát, 
 •  Biztosítsa a járművet elgurulás ellen a rögzítőfék 

behúzásával és az ékek kerekek alá való behe-
lyezésével a jármű azon oldalán, amelyiken nem 
cserél kereket, 

 • Lazítsa meg a kerékanyákat, 
 •  Helyezze az emelőt a tengelycső alá, annyira kí-

vülre, amennyire csak lehetséges. Az emelő alatt 
a talajnak szilárdnak kell lennie a besüppedés el-
kerülése érdekében,

HatárértékÚj

MaximálisMinimális
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 •  Csavarja le az anyákat, és óvatosan vegye le 
a felnit a rögzítőcsavarokról,

 •  Cserélje ki a sérült rögzítőcsavarokat, 
 •  Helyezze fel a pótkereket a kerékagyra és húzza 

meg az anyákat az átlós meghúzás elvének meg-
felelően, 

 •  Engedje le a járművet, és távolítsa el az emelőt,
 •  Húzza meg az anyákat megfelelő nyomatékkal 

nyomatékkulcs segítségével,
 • Ellenőrizze a felhelyezett kerék nyomását.

 

5.6. Pótkerék
  A MEGA pótkocsik a pótkerék rögzítésének követ-

kező verzióival szerelhetők fel:
 •  egy kosaras változat egy pótkerékhez;
 • két kosaras változat két pótkerékhez;

  A pótkerék a tartólábak és a pótkocsi első tengelye 
között helyezkedik el. A pótkerék tartós rögzítése 
csavaros csatlakozással történik.

  A kerék levétele előtt emelje meg az oldalsó aláfu-
tásgátlókat.

 A pótkerék kivétele a kosárból.
 • Csavarja le a "pillangóanyát" 🅐
 • Vegye le a karokat
 • Mozgassa a kereket előre a csavarral együtt
 • Húzza ki alul a csavart

PóTKOCSI ALvÁZAPóTKOCSI ALvÁZA

  A pótkerék felhelyezéséhez a levétellel kapcsola-
tos lépéseket hajtsa végre fordított sorrendben.

FIGYELEM:
Minden kerékcsere után 50 km megté-
tele után húzza meg az anyákat a megfe-
lelő nyomatékkal nyomatékkulcs segít-
ségével.

!

5.7. Oldalsó aláfutásgátlók
  Az oldalsó aláfutásgátlók célja, hogy megvédjék 

a közúti forgalom résztvevőit a jármű tengelyei alá 
kerüléstől.

  Az aláfutásgátlók megemelhetők a pótkerékhez 
való hozzáférés végett.

 Az aláfutásgátlók megmeléséhez:
 •  Oldja ki és távolítsa el a rögzítőcsapokat; 🅒
 • Emelje meg az alátufásgátlót; 🅓
 •  Rögzítse a megemelt alátufásgátlót a csappal, 

hogy elkerülje a véletlenszerű lezáródást és az 
alatta lévő személy sérülését.

  Elindulás előtt hajtsa le az aláfutásgátlókat és rög-
zítse a csapokkal.

FIGYELEM:
A kerék kivétele közben tartson kellő tá-
volságot a kosártól. 🅑 A leeső kerék sú-
lya sérüléseket okozhat, beleértve a láb 
vagy a kéz zúzódását is.

!
FIGYELEM:
Tilos olyan pótkereket szállítani, amely 
nincs az elmozdulás ellen biztosítva.

!

🅐

🅑

🅒
🅓
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5.8. Hátsó lökhárító
 A hátsó lökhárító megvédi a közúti forgalom töb-
bi résztvevőjét a pótkocsi hátulja alá való behajtástól. 
Szükség esetén módosítható a helyzete, ha a kirakodás 
vagy az aszfaltterítővel végzett munka azt megköveteli.

 Lökhárító megemelése
 •  Oldja ki és húzza ki a rögzítőcsapokat;
 • Emelje fel a lökhárítót;
 • Blokkolja a lökhárítót rögzítőcsapokat.

 Lökhárító leengedése
 • Húzza ki a rögzítőcsapokat;
 • Engedje le a lökhárítót;
 •  Helyezze be a csapokat és biztosítsa azokat 

a kiesés ellen.

A lökhárító megfelel az 58 EKG OZN szabályzat köve-
telményeinek.
  
5.9. Ékek
  A pótkocsi két ékkel van felszerelve, amelyek 

a pótkocsi mindkét oldalán lévő tartóban vannak 
rögzítve.

 Az ékek különösen fontosak:
 • Rakodás és kirakodás közben
 • Szétkapcsolás után
 • Ha a pótkocsi emelkedőn vagy lejtőn van

 Az ékek kivétele:
 • Húzza ki a rugós dugót 🅑
 •  Távolítsa el az éket a zár által kifejtett ellenállás 

leküzdésével
  Használat után az ékeket be kell helyezni a tartóba, 

és biztosítani kell, hogy ne essenek ki.

FIGYELEM:
Menet közben a hátsó lökhárítónak lee-
resztett helyzetben kell lennie, míg kira-
kodás előtt fel kell azt emelni.

!
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 Az ékek rögzítése:
 • Helyezze az ék nyílását a tartóra
 •  A kapocs ellenállásának leküzdésével csúsztas-

sa hátra a rögzítéshez
 • A rögzítéshez használja a rugós dugót

5.10. Szerszámosláda
  A szerszámosláda a jármű jobb oldalára van felsze-

relve. A láda kétféleképpen szerelhető fel:
 • Az oldalsó aláfutásgátló mellett
 • Az oldalsó aláfutásgátló mögött

FIGYELEM:
A tartóelemeket 🅐 csak az állandó ten-
gelyek kerekei alá szabad helyezni. Ne 
helyezzen ékeket a kormány- vagy a meg-
emelhető tengely kerekei alá.
Mindig használja mindkét éket, egyet-
egyet a pótkocsi mindkét oldalán.

!

FIGYELEM:
Az oldalsó aláfutásgátló mögé szerelt láda 
kinyitásához először emelje meg az aláfu-
tásgátlót és biztosítsa azt a véletlenszerű 
leesés ellen, mivel az sérülést okozhat az 
alatta tartózkodó személyben.

!

🅐 🅑
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 Láda kinyitása:
 •  Távolítsa el a műanyag zárfedelet és nyissa ki 

a zárat a kulccsal;
 •  Fordítsa el a fogantyút és nyissa ki a láda fedelét.
  A láda bezárása után mindig biztosítsa a zárat 

a műanyag fedéllel a szennyeződések és az azok-
ból eredő károk megakadályozása végett.

5.11. Víztartály
  A víztartály a pótkocsi különböző részein helyez-

hető el, a modell változatától függően. A tartály 
szappanadagolóval van felszerelve.

  FIGYELEM:  A tartályt kizárólag vízzel töltse fel!
  Nem ajánlott a tartályat ivóvíz tárolására használni.
  A tartályt erre a célra szolgáló, általánosan elérhe-

tő szerekkel kell tisztítani
  Télen a megtöltött tartály fagyos időben károsod-

hat. Ügyeljen arra, hogy télen a tartály üres vagy 
nem teljesen megtöltött legyen.

5.12. Hidraulikus munkahenger
  A teleszkópos hidraulikus henger a rakodótér ki-

rakodás céljából történő megemelésére szolgál. 
A pótkocsi típusától függően különböző gyártók 

PóTKOCSI ALvÁZAPóTKOCSI ALvÁZA

munkahengerei találhatók meg, azaz: Hyva, Binot-
to, Edbro, Penta.

  A rendeltetésszerű használat szabályait az adott 
munkahenger használati útmutatója ismerteti.  

  A henger megfelelő működésének biztosítása ér-
dekében rendszeresen ellenőrizni kell a hengert 
a vontató hidraulikus rendszerével összekötő ve-
zeték állapotát, valamint a henger rögzítésének és 
a forgási pontok kenésének állapotát.

  A rakodódoboz emelésének és leengedésé-
nek sebességét speciális szelep szabályozhatja, 
amelynek felszerelését csak Engedélyezett Szer-
viz végezheti el.

 

5.13. Elektromos rendszer
  A MEGA pótkocsik 24 V-os elektromos rendszer-

rel vannak felszerelve. Nincs ellátva biztosítékkal, 
a rendszer a vontató jármű biztosítékait használja. 
A pótkocsi 7-tűs 🅐 vagy 15-tűs 🅑 csatlakozóval 
csatlakozik a traktorhoz.

FIGYELEM:
A nyergesvontató hidraulikus rendszerét 
hatékony nyomáscsökkentő szeleppel 
kell ellátni.

!

FIGYELEM:
Tilos a hidraulikus rendszert saját hatás-
körben bármilyen módon módosítani.

!

FIGYELEM:
Megengedett a rakodótér jármű tenge-
lyétől vagy munkahengertől való elállása 
+/- 40 mm toleranciával.

!
FIGYELEM:
Szigorúan tilos részben vagy teljesen 
megemelt rakodótérrel haladni. Tilos 
a részben megrakodott rakodótér hirte-
len leeresztése. Tilos a pótkocsit "rángat-
ni" a rakodótérhez tapadt rakomány fella-
zítása érdekében.

!

🅑

🅐

🅐 🅐
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6.1. Munkapodeszt – erkély 🅐
  Az emelvényre való fellépéskor használja a felsze-

relés részét képező lépcsőfokokat. Az emelvényen 
tartózkodva legyen különösen óvatos és fogja 
meg a korlátokat (legalább egy kézzel), és kösse be 
a biztonsági láncot. Az emelvényen egyszerre leg-
feljebb 1 személy tartózkodhat.

  

6.2. Ponyva 🅑
  A ponyva feladata elsősorban a rakomány úttest-

re való szóródásának megakadályozása, valamint 
a szállított áru védelme a különféle külső ténye-
zőktől.

  A ponyvának a rakomány szállításakor történő al-
kalmazásának kötelezettsége közvetlenül a közúti 
közlekedésről szóló törvényből ered.

 A ponyva kinyitása 
 •  Kellő óvatossággal lépjen az emelvényre;
 •  A kar 🅒 segítségével nyissa ki a ponyvát a ra-

kodótér teljes felületén;

  Miután csatlakoztatta a vezetékeket, elindulás 
előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy a pót-
kocsi világítása megfelelően működik-e. Az esetle-
ges hibákat azonnal el kell távolítani.

  A MEGA pótkocsik felszerelhetők hagyományos 
izzókkal vagy LED világítással.

  LED-es világítás esetén a diódákat egyben kell 
cserélni, izzólámpás világítás esetén lehetőség van 
egyetlen kiégett izzó cseréjére.

  A következő típusú izzók állnak rendelkezésre 
a MEGA pótkocsikban:

Fényforrás típusa Izzó
Első és hátsó jelzőfény 4W
Irányjelző és vészvillogók 21W
Hátsó helyzetjelző lámpák és féklámpák 21W
Tolató lámpa 21W
Hátsó ködlámpa 21W
Rendszámtábla világítás 5W
Első helyzetjelző lámpa 4W
Oldalsó jelzőfény 4W

RAKOdóTÉR

 •  ZRögzítse a ponyvát a gumikötelekkel és for-
gatható fűzőlyukakkal a rakodótér elülső és 
hátsó falán 🅓

 •  Rögzítse a ponyvát a rakodótér elülső és hátsó 
falán gumikötelekkel, valamint oldalt összehú-
zó pántokkal. 🅔

 •  Állítsa a kart a racsnis mechanizmussal függőle-
gesen lefelé. A hajtókar nem nyúlhat ki a doboz 
oldalfalán túl.

 A ponyva kinyitása:
 •  A ponyva összecsukásához fordított sorrend-

ben hajtsa végre a lépéseket. 
 •  A rakomány nélküli haladás idejére a ponyvát 

fel kell tekerni és a tartóelemekre 🅕 helyezni, 
valamint elöl és hátul további gumikötelekkel  
🅖 kell kibiztosítani (3. kép) 

FIGYELEM:
Az emelvény csak álló jármű esetén hasz-
nálható.

!
FIGYELEM:
Mielőtt megkezdené a ponyva kinyitá-
sát, győződjön meg arról, hogy a ponyva 
alátámasztására szolgáló keresztelemek 
rögzítve vannak a rakodótérben.

!

6. RAKOdóTÉR

🅕
🅒

🅐 🅑

🅔
🅖

🅓 🅖
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RAKOdóTÉR RAKOdóTÉR

 Menet közben tilos: 
 •  A ponyvát tartó keresztléceken túlnyúló árut 

szállítani;
 •  Úgy használni a ponyvát, hogy a gumikötelek 

nincsenek rögzítve;

6.3. Ablak
  Az ablak könnyen szóródó, finomszemcsés anya-

gok kirakodására szolgál. A durva szemcséjű és ne-
hezen szóródó anyagok károsíthatják az ablakot.

 OAblak kezelése:
 • ja ki a kiszórónyílás fedelét;
 • Húzza meg a kart a kiszórónyílás kinyitásához;
 • Biztosítsa a kiszórónyílás fedelét.

6.4. Ládazár
 Ajtó, nyílásajtó
  Ennek a megoldásnak az esetében a kirakodás az 

ajtó kinyitásával (a fedél kerete zárva marad) vagy 
a fedél kioldásával (az ajtó zárva marad) lehetsé-
ges.

 Kirakodás az ajtón keresztül:
 •  Húzza ki az ajtó automatikus kinyílását meg-

akadályozó reteszeket;
 •  Húzza meg maga felé a karokat, amíg a zár ki 

nem oldódik, és nyissa ki az ajtót;
 •  Az ajtót a lehető legnagyobb mértékben kell 

kinyitni, és a pótkocsi oldalfalán lévő zár segít-
ségével biztosítani kell az automatikus záródás 
ellen;

 •  A kirakodás befejezése után zárja be az ajtót 
fordított sorrendben végrehajtva ugyanezeket 
a lépéseket.

 Kirakodás a fedélen keresztül:
 •  Ügyeljen arra, hogy az ajtó zárva maradjon, és 

biztosítsa a véletlenszerű kinyílás ellen;
 •  Oldja ki a hátsó falon a rakodótér alatt találha-

tó, nyomókampókat biztosító reteszeket;

FIGYELEM:
A ponyva helytelen rögzítése víz vagy hó 
felhalmozódásához vezethet a ponyva 
felületén, ami növeli a károsodás való-
színűségét. A felhalmozódott víz vagy hó 
veszélyt jelenthet a közúti forgalom más 
résztvevőire is, ezért elindulás előtt min-
dig távolítsa el azt a ponyva felszínéről.

!

 •  Opcionálisan a pótkocsik az ajtó bal és jobb 
oldalán is rendelkezhetnek nyomóreteszekkel. 
Ezeket a reteszeket ki kell oldani a kirakodás 
megkezdése előtt is;

 •  A nyílást alulról rögzítő nyomókampók automa-
tikusan kioldódnak, amikor a rakodótér elkezd 
megemelkedni;

 •  A kirakodás befejezése után rögzítse a fedelet 
a rakodótér felszereltségét képező reteszek be-
zárásával.

 Fedél
  A MEGA pótkocsikban a fedél csappantyús és 

csappantyú nélküli változatban is szerepelhet.
 
  Kirakodás a fedélen keresztül az ablak kinyitása 

nélkül:
 •  Húzza ki a rakodótér alatt található kampókat 

rögzítő reteszeket;
 •  A fedelet alulról rögzítő nyomókampók auto-

matikusan kioldódnak, amikor a rakodótér el-
kezd megemelkedni;

 •  Kirakodás után ismételten biztosítsa a fedelet 
a reteszekkel.

FIGYELEM:
Az ablak kezelésekor fennáll a kézfej sé-
rülésének vagy akár az ujjak elvesztésé-
nek veszélye.

!

FIGYELEM:
Az ablak helyes lezárása és rögzítése el-
engedhetetlen a közúti biztonság szem-
pontjából. A kiömlött anyag balesetet 
okozhat az úton.

!
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 Kirakodás az ablakos fedélen keresztül:
 •  Mielőtt elkezdené az ablakon keresztüli kira-

kodást, ellenőrizze, hogy a rakodótér alján lévő 
nyomókampókat rögzítő reteszek zárva van-
nak-e;

 • Nyissa ki az ablakot és kezdje el a kirakodást.

RAKOdóTÉR

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS HU



HUHU

38 39

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS7. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Az ellenőrzési és szervizelési munkákat rendszeresen, 
a megadott időközönként kell elvégezni. A MEGA pót-
kocsikat csak jó műszaki állapotban szabad üzemel-
tetni. Minden felfedezett hibát vagy sérülést a MEGA 
felhatalmazott szervizpontjának azonnal el kell távo-
lítania. A nem megfelelő képesítéssel rendelkező sze-
mélyzet általi karbantartás és javítás veszélyt jelent az 
emberekre, a járműre és a környezetre nézve.

7.1. Felhasználó általi karbantartás és áttekintés

 Kerekek ellenőrzése

 

  Kéthetente ellenőrizze a hideg gumiabroncsok 
nyomását, és hasonlítsa össze a gyártó ajánlásai-
val. (A 4,5 tonna teherbírású gumiabroncsok szo-
kásos nyomása 9 bar).

 •  A deformált vagy sérült (pl. repedt, rozsdás stb.) 
kerekeket azonnal ki kell cserélni,

 •  A deformált vagy sérült csavarnyílással rendel-
kező kerekeket azonnal ki kell cserélni

 •  Tilos a kerék elemeinek (felni, kerékagy, stb.) 

hegesztése - a hegesztési varratok a dinamikus 
terhelés következtében elszakadhatnak,

 •  Távolítsa el a rozsda nyomait, különösen az ab-
roncsokkal és kerékagyakkal érintkező felületek-
ről, szükség esetén ismét védje le a felületet,

 •  A sérült gumiabroncsokat (kopás, sérülés, ide-
gen test) azonnal cserélje ki.

  A felhasználónak rendszeresen be kell kennie 
a működésben lévő alkatrészeket: ajtózárak, zsa-
nérok, emelőelemek, hidraulikus munkahenger 
rögzítése, tengelyelemet, stb. (Lásd az egyes alkat-
részek gyártóinak ajánlásait). 🅐

FIGYELEM:
Biztonsági okokból nagyon fontos a ke-
rekek állapotának rendszeres ellenőrzése

!

🅐

🅐

🅐
🅐

🅐
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7.2. Lakkréteg ápolása
  A jármű lakkbevonata a szükséges tartósságot leg-

alább 20OC hőmérsékletű környezetben, 14 napos 
parkolás után éri el. Tudomásul kell venni, hogy 
a lakkbevonat teljes szilárdsága a gyártás dátumá-
tól számított 3 hónap elteltével következik be. 

  A teljes szilárdság elérése érdekében tilosak az 
alábbi, lakkréteggel kapcsolatos beavatkozások, 
úgy mint: 

 •  grafikák és fényvisszaverő jelölések felragasz-
tása és eltávolítása

 •  a jármű nem megfelelő, nagynyomású eszkö-
zökkel, automatikus forgókefékkel és agresszív 
tisztítószerek használatával való tisztítása 

 •  polírozás polírozó és csiszoló pasztákkal, fé-
nyesítés és bármilyen más, lakkhoz szánt vegyi 
anyaggal való kezelés.

7.3. Garanciális áttekintések
  Első kötelező áttekintés a garanciális időszak alatt:
 •  A kiállítás napjától számított 4 hét vagy 7000 

km futásteljesítmény után, amelyik előbb kö-
vetkezik be;

 •  az elfogadható tolerancia +/- 4 hét vagy +/- 
5000 km.

 Következő; 
 •  a kiállítás napjától számítva rendszeresen 6 ha-

vonta vagy 40 000 km futásteljesítmény után, 
amelyik előbb következik be; 

 •  az elfogadható tolerancia +/- 4 hét vagy +/- 
5000 km.

  Az áttekintésekkel kapcsolatban további informá-
ciót a garanciakönyv tartalmaz.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

 Pneumatikus rendszer védelme
  Fagyos időben ajánlott a vontatót fagyálló rend-

szerrel felszerelni. Tilos alkoholtartalmú termék 
használata, mivel az károsíthatja a tömítéseket és 
a pneumatikus rendszer alkatrészeinek szelepeit.

 Mindennapos karbantartás
  Rendszeresen tisztítsa meg a sűrített levegő tar-

tályt 🅑 a kondenzáció okozta szennyeződések el-
távolítása érdekében.

  Ellenőrizze a körök és a csatlakozások szorosságát, 
a kábelek állapotát, különös tekintettel a csatlako-
zókapcsokra.

🅑

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
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ElérhEtőség

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

GPS adatok
50°27’30″N 17°21’07″E

Értékesítési osztály: 
handlowy@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

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

Alkatrész osztály:
sklep@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

ElérhEtőség
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