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Drogi Użytkowniku!
Dziękujemy, za wybór naszego pojazdu. Zastosowane w nim podzespoły, komponenty i materiały wio-
dących europejskich producentów, pracują w tysiącach pojazdów użytkowych na całym świecie, poko-
nujących miliony dróg i codziennie potwierdzających swoją niezawodność. Dziękujemy za zaufanie do 
naszego doświadczonego zespołu, wciąż rozwijanych technologii oraz naszych pojazdów.

Życzymy bezpiecznego użytkowania i niezawodnej pracy.
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MEGA LIGHT 
Poniższa Instrukcja jest zbiorem informacji oraz zaleceń i powstała, aby zapewnić optymalne wa-
runki eksploatacji oraz bezpieczeństwa użytkowania Państwa pojazdu.
Instrukcja dostarcza informacji, które pozwolą poznać pełen zakres głównych użyteczności pojaz-
du. Wyposażenie zostało opracowane i zaprojektowane, w sposób zapewniający komfortowe i ła-
twe użytkowanie oraz intuicyjne nawigowanie elementami sterującymi. Stosowanie wskazówek 
i zaleceń zawartych w instrukcji, zapewnia optymalne działanie pojazdu.
Instrukcja odnosi się do głównych opcji wyposażenia i różnych wersji dodatkowych. Proszę zwra-
cać uwagę na te, które dotyczą konfiguracji Państwa pojazdu. Dokument opisuje zasady doty-
czące normalnych warunków eksploatacji. W przypadku specyficznych warunków użytkowania 
lub niestandardowego wyposażenia - w celu dodatkowych wyjaśnień, prosimy o kontakt z firmą 
MEGA.
Instrukcję obsługi warto przechowywać w pojeździe. 

Informacje o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa zostały w tek-
ście wyróżnione.  !
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PLBEZPIECZEŃSTWO

Numer identyfikacyjny VIN 🅐
Indywidualny 17-znakowy numer identyfikacyjny VIN 
jest trwale wybity na ramie w przedniej części pojazdu 
(prawa strona na podłużnicy). Numer identyfikacyjny 
VIN pojazdu znajduje się również na tabliczce znamio-
nowej.

Tabliczka znamionowa pojazdu 🅑
 Na tabliczce znamionowej znajdują się: numer homolo-
gacji typu pojazdu, numer identyfikacyjny VIN pojazdu, 
techniczne dopuszczalne obciążenia osi i sprzęgu, rok 
produkcji pojazdu. Tabliczka znamionowa umieszczona 
jest nad lub obok numeru identyfikacyjnego VIN.

Tabliczka parametrów układu hamulcowego 🅒
Przy kontroli lub naprawie hamulców naczepy, należy 
zapoznać się z informacjami znajdującymi się na ta-
bliczce zawierającej parametry układu hamulcowego, 
takie jak: numer pliku obliczeniowego, rozmiar siłow-
ników hamulcowych, typ układu hamulcowego, ciśnie-
nia hamowania w zależności od obciążenia oraz inne 
informacje.

🅐

🅑 🅒

2. IdEnTyfIkaCja POjaZdu
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  –   w czasie złych warunków atmosferycznych,
  –   w pobliżu przewodów, słupów elektrycznych 

i linii energetycznych wysokiego napięcia.
 •  Przed jazdą za każdym razem należy sprawdzić:
  –   działanie układu hamulcowego i instalacji  

świetlnej.
  –   zamocowanie klinów zabezpieczających
 •  Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji na-

czepy w zakresie ramy pojazdu, kół czy osi. 
 •  Nie należy przewozić środków chemicznych, 

żrących, toksycznych itp. luzem bez zabezpie-
czenia. Grozi to uszkodzeniem powierzchni na-
czepy oraz powierzchni w otoczeniu. 

 •  Należy przestrzegać ogólnych przepisów doty-
czących bezpieczeństwa pracy, medycyny pra-
cy i inżynierii ruchu drogowego. 

3. BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO

3.1.  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
  Pojazdy MEGA są produkowane zgodnie z obowią-

zującymi normami technicznymi i obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa. Mimo to, w trakcie eks-
ploatacji niezgodnej z przeznaczeniem mogą wy-
stąpić zagrożenia życia lub uszczerbku na zdrowiu 
użytkowników, osób trzecich, uszkodzenia pojaz-
du lub wyrządzenia szkód rzeczowych.

  W naczepach MEGA występuje układ hamulcowy 
wyposażony w elektroniczny system antyblokują-
cy EBS (Electronic Braking System) zgodny z ECE 
R13. Naczepa może być łączona z pojazdami po-
siadającymi pneumatyczny układ hamulcowy.

  Naczepy MEGA z układami hamulcowymi EBS 
mogą być eksploatowane tylko z ciągnikami sio-
dłowymi wyposażonymi w złącze wtykowe ISO 
7638 7-stykowe (pojazdy ciągnące z przewodem 
danych CAN).

  Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje 
także przestrzeganie przepisów i wskazówek za-
wartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz dotrzy-
manie terminów okresowych przeglądów serwiso-
wych zaleconych przez firmę MEGA.

3.2.  Ogólne zasady bezpiecznego użytkowania pojazdu
 •  Zabronione jest użytkowanie naczepy MEGA 

niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 •  Należy unikać jazdy z przeciążoną naczepą.
 •  Ładunek powinien być rozłożony równomier-

nie, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne 
naciski na osie i urządzenie sprzęgające, okre-
ślone przepisami drogowymi. Właściwe roz-
mieszczenie ładunku pozwala zminimalizować 
ryzyko przechylenia pojazdu.

 • Zabroniony jest transport: 
  –  osób
  –  żywych zwierząt
  –  artykułów niebezpiecznych (ADR)
 •  Zabroniona jest jazda z uniesioną skrzynią ła-

dunkową
 •  Zabronione jest przebywanie osób w bezpo-

średnim otoczeniu naczepy podczas manew-
rowania, załadunku i rozładunku. Szczególnie 
zabronione jest wchodzenie pod podniesioną, 
niezabezpieczoną skrzynię ładunkową.

 • Zabroniony jest załadunek i rozładunek:
  –   kiedy naczepa znajduje się na nierównym  

i niestabilnym podłożu,
  –  kiedy ciągnik i naczepa nie stoją w jednej linii
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 •  Podnieść nogi podporowe naczepy za pomocą 
korby, korbę zabezpieczyć w uchwycie,

 •  Usunąć kliny spod kół i zabezpieczyć je w kie-
szeniach,

 •  Zwolnić hamulec ręczny naczepy.
 

4.2. Rozprzęganie naczepy
 •  Naczepę należy ustawić na równym i stabilnym 

podłożu,
 •  Unieruchomić naczepę przez zaciągnięcie ha-

mulca ręcznego (przycisk koloru czerwonego),
 •  Podłożyć kliny pod koła pojazdu – nie podkła-

dać klinów pod koła osi skrętnych i/lub podno-
szonych,

 •  Nogi podporowe naczepy wysunąć na tyle, 
żeby między sprzęgiem siodłowym a najazdem 
naczepy powstał niewielki odstęp (około 5 cm),

 •  Odłączyć przewody pneumatyczne (najpierw 
złącze hamulcowe zasilania – czerwone, na-
stępnie złącze hamulcowe sterowania – żółte),

 •  Odłączyć przewody instalacji elektrycznej 
i przewód ABS/EBS,

 •  Odbezpieczyć i otworzyć blokadę sprzęgu sio-
dłowego,

 •  Powoli wyjechać ciągnikiem spod naczepy 
(nie należy dopuścić do „opadnięcia” naczepy).

EkSPlOaTaCja POjaZdu4. EkSPlOaTaCja POjaZdu

UWAGA
Jeśli sprzęganie naczepy z ciągnikiem nie 
zostało przeprowadzone prawidłowo, 
szczęki nie zamkną się automatycznie 
lub zaczep nie zostanie odpowiednio za-
bezpieczony. Oznacza to, iż sprzęganie 
należy powtórzyć. Ciągnik nie powinien 
rozpoczynać jazdy bez sprawdzenia za-
mocowania naczepy.

!

UWAGA
W celu upewnienia się, że sworzeń kró-
lewski jest prawidłowo zaryglowany 
i wykluczyć możliwość rozłączenia się 
w trakcie jazdy, należy wykonać próbę 
jazdy – czy czuć opór, ciężar naczepy (za-
hamowanej przy pomocy hamulca posto-
jowego).

!

4.1. Sprzęganie naczepy

  Przed każdą czynnością sprzęgania należy sprawdzić:
 •  Czy na sworzniu sprzęgu nie ma widocznych 

uszkodzeń,
 •  Czy sworzeń sprzęgu jest odpowiednio zamo-

cowany (kompletność śrub, luzy),
 •  Czy wysokość sprzęgu ciągnika i naczepy jest 

odpowiednia,
 •  Czy zamknięcie sprzęgu siodłowego jest w po-

zycji „otwarte”,
 •  Czy w pobliżu obu pojazdów nie ma osób po-

stronnych.
 Sprzęganie naczepy z ciągnikiem:
 •  Zablokować koła naczepy – użyć hamulca po-

stojowego oraz podłożyć kliny pod koła,
 •  Otworzyć sprzeg (zgodnie z instrukcją produ-

centa sprzęgu),

UWAGA: Podczas sprzęgania żadne 
osoby nie mogą przebywać w obszarze 
między ciągnikiem a naczepą (niebezpie-
czeństwo zmiażdżenia lub dostania się 
pod koła). Osoby udzielające wskazówek 
powinny zachować bezpieczny odstęp 
i stać z boku pojazdu.

!

 •  Powoli cofać ciągnikiem, wjeżdżając pod na-
czepę do momentu, gdy płyta sprzęgu naczepy 
wejdzie w kontakt z powierzchnią siodła,

 •  Przyspieszyć delikatnie i stopniowo, aż szczęki 
siodła zamkną się automatycznie na sworzniu 
królewskim,

 •  Unieruchomić naczepę przez zaciągnięcie ha-
mulca ręcznego (przycisk koloru czerwonego);

 •  Podłożyć kliny pod koła pojazdu,
 •  Za pomocą pneumatycznego zawieszenia cią-

gnika lub przez regulację nóg podporowych 
ustawić wysokość pojazdów tak, aby po-
wierzchnia sprzęgu ciągnika była powyżej płyty 
najazdu naczepy ok. 5 cm,

 •  Podjechać do naczepy w linii prostej,
 •  Wjeżdżać ciągnikiem pod naczepę do momen-

tu, gdy rygiel siodła ciągnika zostanie automa-
tycznie zatrzaśnięty,

 • Włączyć hamulec postojowy ciągnika,
 •  Sprawdzić czy sprzęg siodłowy jest odpowied-

nio zamknięty 
 •  Podłączyć złącza instalacji pneumatycznej (naj-

pierw złącze hamulcowe sterowania – żółte, na-
stępnie złącze hamulcowe zasilania – czerwone),

 •  Podłączyć złącza instalacji elektrycznej oraz 
przewód zasilający ABS/EBS,
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EkSPlOaTaCja POjaZduEkSPlOaTaCja POjaZdu

UWAGA:
Niebezpieczeństwo wypadku! Ładunek 
zawsze musi równomiernie obciążać na-
czepę i mieścić się w granicach dopusz-
czalnych limitów obciążenia. 

!

UWAGA:
W czasie załadunku i rozładunku odłą-
czonej naczepy istnieje niebezpieczeń-
stwo przechylenia się pojazdu. Aby za-
pobiec tej sytuacji naczepa powinna być 
podpięta do ciągnika lub w odpowiedni 
sposób podparta z przodu i tyłu specjal-
nymi podporami (sytuacja niezalecana).

!

  Podczas załadunku zabronione jest przeciążenie 
pojazdu.

 Zabroniony jest:
 • nierównomierny załadunek
 • załadunek na pochyłościach
 • załadunek na podłożu nieutwardzonym

4.3. Kontrola przed rozpoczęciem jazdy
  Przed każdym użyciem pojazdu lub jazdą kontynu-

owaną po postoju należy sprawdzić: 
 •  Czy sprzęg naczepy jest właściwie zamknięty  

i zabezpieczony,
 •  Czy wszystkie podpory są podniesione, a korby 

zabezpieczone w uchwytach,
 •  Czy przewody elektryczne są prawidłowo pod-

łączone,
 •  Czy przyłącza pneumatyczne są prawidłowo 

podłączone i są szczelne,
 •  Czy zbiorniki sprężonego powietrza są wolne 

od skroplin,
 •  Czy drzwi tylne/klapa są zabezpieczone przed 

samoczynnym otwarciem,
 •  Czy wszystkie elementy jak: kliny, drabina, 

drążki są zabezpieczone przed wypadnięciem,
 •  Czy wszystkie kola zapasowe są zamocowane 

i zabezpieczone,
 •  Czy boczne osłony przeciwwjazdowe są złożo-

ne i zabezpieczone,
 •  Czy skrzynki narzędziowe są zamknięte,
 • Czy opony są w nienagannym stanie,
 • Czy ciśnienie w oponach jest prawidłowe,

 •  Czy poduszki powietrzne nie są pofałdowane 
lub uszkodzone,

 • Czy oświetlenie działa prawidłowo,
 •  Czy hamulce pojazdu funkcjonują prawidłowo.

  Należy również sprawdzić i w razie potrzeby usu-
nąć z dachu pojazdu wodę, lód i śnieg zachowując 
przy tym należytą ostrożność.

4.4. Załadunek

UWAGA
Nie należy wyruszać w drogę, jeśli ciśnie-
nie w instalacji hamulców nie osiągnęło 
wartości pomiędzy  6,5 a 8,5 bara.

!

UWAGA:
Koncentracja ładunku po jednej stronie 
pojazdu, czy też nierównomiernie obcią-
żenie przedniej lub tylnej część naczepy 
może spowodować wypadek z naraże-
niem zdrowia i życia.

!

UWAGA
Zabronione jest przebywanie osób w po-
bliżu naczepy podczas manewrowania, 
załadunku i rozładunku!

!

Naczepę należy rozprzęgać wyłącznie wtedy, gdy 
mamy pewność stabilnego rozłożenia załadunku.

 • załadunek przy silnym wietrze
 •  załadunek gdy ciągnik i naczepa nie stoją w jed-

nej osi
 •  załadunek bez opuszczonego (odpowietrzone-

go) zawieszenia pojazdu

  Po załadowaniu naczepy należy skontrolować: 
 •  Czy naczepa jest prawidłowo załadowana, a ła-

dunek odpowiednio zabezpieczony,
 •  Czy drzwi, klapa, są zamknięte i zabezpieczone,
 •  Czy plandeka jest rozwinięta i zamocowana,
 •  Czy pasy i linki plandeki są odpowiednio przy-

pięte i zabezpieczone.

4.5. Transport ładunku
Ładunek umieszczony na pojeździe nie może powodo-
wać przekroczenia dopuszczalnych wymiarów, nacisku 
na oś i maksymalnego ładunku. W celu zapewnienia 
właściwej stabilności, sterowności i hamowania, zgod-
nie z przepisami prawa lub zaleceniami producenta po-
jazdów, należy uwzględnić maksymalny nacisk na oś. 
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Przy ładunku stanowiącym pełne obciążenie pojazdu, 
środek ciężkości powinien być umiejscowiony w odle-
głości między 2,3m a 2,9m od przedniej burty pojazdu.
W czasie rozładunku nie powinno być nikogo w pro-
mieniu 15m od samochodu.

4.6. Rozładunek
 Przed rozpoczęciem rozładunku należy:
 •  sprawdzić czy w miejscu rozładunku nie ma 

osób oraz innych przeszkód
 •  sprawdzić czy nie dojdzie do kontaktu uniesio-

nej skrzyni ładunkowej z trakcją elektryczną, 
telefoniczną lub innymi przeszkodami

 •  odblokować lub zablokować niezbędne zabez-
pieczenia skrzyni ładunkowej 

 •  upewnić się że pojazd przed rozładunkiem stoi 
w jednej osi, na poziomym utwardzonym tere-
nie i ma opuszczone zawieszenie (oraz wysu-
nięte tylne łapy podporowe – jeśli  pojazd jest 
w nie wyposażony)

 •  upewnić się że warunki atmosferyczne umożli-
wiają wyładunek

 Zabroniony jest:
 • rozładunek na pochyłościach
 • rozładunek na podłożu nieutwardzonym
 • rozładunek przy silnym wietrze
 •  rozładunek gdy ciągnik i naczepa nie stoją 

w jednej osi
 •  rozładunek bez opuszczonego (odpowietrzone-

go) zawieszenia pojazdu
 •  rozładunek podczas opuszczania (odpowietrza-

nia) zawieszenia pojazdu
 •  rozpoczęcie rozładunku bez upewnienia się, że 

zawieszenie zostało maksymalnie opuszczone 
– niezależnie od rodzaju zastosowanego zawo-
ru odpowietrzającego

 •  rozładunek gdy z tyłu pojazdu zsypujący się ła-
dunek może być blokowany

 Zaleca się zwinięcie plandeki na czas rozładunku. 
 Zabronione jest również:
 •  kontynuowanie podnoszenia skrzyni ładunko-

wej gdy wewnątrz niej zablokował się ładunek. 
W przypadku zablokowania się ładunku skrzy-
nię należy opuścić i odblokować ładunek.

 •  wykonywanie gwałtownych ruchów skrzynią 
ładunkową lub całym pojazdem w celu odblo-
kowania ładunku.

EkSPlOaTaCja POjaZdu

UWAGA:
Przy transporcie ładunku bardzo ważne 
jest aby skrzynia była spięta łańcuchami.

!

EkSPlOaTaCja POjaZdu

Podczas transportu należy zapobiegać przesuwaniu się, 
przewracaniu się, toczeniu się, „wędrowaniu” lub zna-
czącej deformacji i ruchowi obrotowemu w jakimkol-
wiek kierunku elementów ładunku, stosując w tym celu 
takie metody jak: ryglowanie, blokowanie, mocowanie 
odciągowe lub połączenia tych metod.
Szczegółowe wytyczne europejskie dotyczące moco-
wania ładunków:

Norma Przedmiot:
EN 12195-1 Obliczenia sił mocowania 

odciągowego
EN 12640 Punkty mocowania odciągowego
EN 12642 Wytrzymałość struktury nadwozia
EN 12195-2 Odciągi taśmowe włókien 

z tworzywa sztucznego
EN 12195-3 Odciągi łańcuchowe.
EN 12195-4 Odciągi z lin stalowych.
ISO 1161, ISO 1496 Kontener ISO
EN 283 Nadwozia wymienne
EN 12641 Opończe
EUMOS 40511 Żerdzie – Kłonice
EUMOS 40509 Opakowanie transportowe

W przypadku transportu intermodalnego mogą mieć 
zastosowanie wymogi takie jak Poradnik IMO/ILO/UN ECE 
formowania jednostek ładunkowych (kodeks CTU).

Transport kruszywa:
Ustawa o ruchu drogowym [4] art. 61 pkt. 5
Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej 
skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpo-
wiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie 
się ładunku na drogę.
Ze względu na stosunkowo wysoko umieszczony śro-
dek ciężkości istotne jest rozłożenie materiału trans-
portowanego w naczepie. Poniżej na zdjęciu poprawnie 
załadowany materiał.
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5.1. Układ hamulcowy
  Układ hamulcowy w naczepach MEGA wyposażo-

ny jest w elektroniczny system antyblokujący EBS 
(Electronic Braking System) wpływający na skró-
cenie drogi hamowania oraz stałe monitorowanie 
układu hamulcowego oraz automatyczny syste-
mem antypoślizgowym ABS. 

  EBS odpowiada za regulację siły hamowania, au-
tomatycznie dopasowując ją do ciężaru ładunku. 
Naczepy z systemem EBS mogą być sprzęgane 
wyłącznie z ciągnikami wyposażonymi w złącze 
wtykowe ABS/EBS 7-biegunowe, 24 V, zgodne 
z normami ISO 7638-1996. 🅐

Dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamul-
cowy uniemożliwia nieodpowiednie przyłączenie 
przewodów. Złącza pasujące do konkretnych prze-
wodów zapobiegają błędnemu przyłączeniu do 
głównego lub awaryjnego układu hamulcowego.

Działanie układu hamulcowego EBS jest auto-
matycznie sprawdzane po włączeniu zapłonu. 
W przypadku wystąpienia błędu, jest on sygnali-
zowany przez lampkę kontrolną, która zapala się 
na desce rozdzielczej ciągnika siodłowego. Błąd 
powinien być niezwłocznie usunięty w autory-
zowanej stacji obsługi. W przypadku awarii EBS 
układ hamujący będzie funkcjonował (nie powo-

POdWOZIE naCZEPy5. POdWOZIE naCZEPy

dując bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa 
jazdy), jednakże bez zabezpieczenia przed bloko-
waniem się kół podczas hamowania.
Możliwe jest skontrolowanie powyższego układu 
za pomocą urządzenia diagnostycznego, które na-
leży podłączyć do gniazda diagnostycznego. 🅐

Przy sprzęganiu lub rozprzęganiu ciągnika należy 
zawsze zwracać uwagę na prawidłową kolejność 
czynności:

 •  Przy sprzęganiu najpierw podłączyć złącze ha-
mulcowe sterowania (żółty kolor); 🅑

 •  Przy rozprzęganiu najpierw rozłączyć złącze 
hamulcowe zasilania (czerwony kolor). 🅒

  Obsługa konsoli układu hamulcowego i zawiesze-
nia pneumatycznego 🅓

  Konsola sterowania układem hamulcowym i za-
wieszeniem pneumatycznym znajduje się z lewej 
strony naczepy w jej środkowej części.

 Konsola sterująca służy do:
 •  Obsługi hamulca głównego oraz postojowy 

(zawór luzująco-parkingowy) 🅔
 •  Regulacji wysokości zawieszenia (zawór pod-

noszenia i opuszczania lub system iLvL) 🅕
 •  Odczytu wskaźnika ciśnienia powietrza w mie-

chach zawieszenia 🅖

 Zawór luzująco-parkingowy
  Zawór ten jest stosowany w naczepach wyposażo-

nych w pneumatyczny układ hamulcowy i siłowniki 
membranowo-sprężynowe. Uruchamia on funkcję 
awaryjnego hamulca podczas przypadkowego lub 
celowego odłączenia zasilenia pneumatycznego.

UWAGA:
Zwolnienie hamulca ciągnika może spo-
wodować wprowadzenie pojazdu w ruch, 
powodując bezpośrednie zagrożenie 
utraty zdrowia lub życia.

!

🅐

🅒 🅑

🅓

🅔🅕

🅖
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  Czarny przycisk służy do zwalniania i uruchamiania 
hamulca w celu manewrowania naczepą niesprzę-
gniętą z ciągnikiem siodłowym. Po sprzężeniu na-
czepy z ciągnikiem siodłowym automatycznie wra-
ca on do pozycji wyjściowej (przycisk wyciągnięty) 
i można go wcisnąć jedynie przy rozprzęgniętej 
naczepie. 🅐

  Czerwony przycisk zwalnia lub uruchamia hamu-
lec postojowy w naczepie, zarówno gdy jest ona 
sprzężona z ciągnikiem siodłowym jak również gdy 
jest ona rozprzęgnięta. 🅑

 Manewrowanie naczepą bez ciągnika
  Gdy zachodzi konieczność manewrowania nacze-

pą, która nie jest sprzęgnięta z ciągnikiem siodło-
wym, należy wykonać następujące czynności:

 •  Wcisnąć czerwony przycisk
 •  Wcisnąć czarny przycisk
  UWAGA! W tym momencie naczepa nie jest 

zabezpieczona żadnym hamulcem!
 •  Wyciągnąć czarny przycisk – naczepa jest za-

bezpieczona hamulcem.
  Aby po manewrowaniu zaparkować naczepę należy:
 • Wyciągnąć czerwony przycisk.

  Zwolnienie lub uruchomienie hamulca postojo-
wego przy sprzęgniętej naczepie

 •  Wcisnąć czerwony przycisk – hamulec postojo-
wy jest zwolniony,

  UWAGA! W tym momencie naczepa nie jest 
zabezpieczona żadnym hamulcem!

 •  Wyciągnąć czerwony przycisk – hamulec po-
stojowy jest uruchomiony i naczepa jest zabez-
pieczona hamulcem.

 Awaryjne zwalnianie hamulców naczepy
  Istnieje możliwość awaryjnego zwolnienia zablo-

kowanych hamulców naczepy. 

 W celu awaryjnego zwolnienia hamulców należy:
 •  zdemontować zamocowany na korpusie siłow-

nika klucz;
 •  wyciągnąć plastikowy korek z siłownika sprę-

żynowego;
 •  włożyć klucz w otwór siłownika i obrócić go 

o 1/4 obrotu kręcąc zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara. Zamontować nakrętkę klucza 

i dokręcić ją do czasu całkowitego odblokowa-
nia hamulca koła.

  Po wykonaniu tych czynności, należy przemieścić 
pojazd z dużą ostrożnością ponieważ nie posiada 
on hamulców oraz skonsultować się z serwisem 
MEGA w celu usunięcia awarii.

 Zbiorniki sprężonego powietrza
  Zbiorniki sprężonego powietrza umieszczone są 

w ramie naczepy w jej środkowej części. 
  W sprężonym powietrzu może skraplać się woda, 

co jest zjawiskiem niepożądanym i może powodo-
wać nieprawidłową pracę układu hamulcowego. 
Należy okresowo sprawdzać, czy w zbiornikach 
powietrza nie ma wody. Nagromadzoną wodę na-
leży całkowicie spuścić. Służy do tego zawór od-
wadniający umieszczony w dolnej części zbiornika.

POdWOZIE naCZEPyPOdWOZIE naCZEPy

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonania 
poniższych czynności, należy najpierw 
zabezpieczyć pojazd przed niekontrolo-
wanym przemieszczeniem się za pomocą 
klinów!
Nie podkładać klinów pod koła osi skręt-
nych i/lub podnoszonych!

!

UWAGA:
Przed wykonaniem czynności na siłowni-
kach należy skonsultować się z serwisem 
MEGA ze względu na własne bezpie-
czeństwo – sprężyna jest ściśnięta z siłą 
powyżej 1 tony! 

!

UWAGA:
Woda skondensowana w układzie ha-
mulcowym może doprowadzić do zama-
rzania jego elementów i awarii całego 
układu, dlatego szczególnie w okresie zi-
mowym ważne jest regularne sprawdza-
nie i odwadnianie zbiorników sprężonego 
powietrza!

!

🅐 🅑
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5.2. Zawieszenie pneumatyczne
  Sterowanie wysokością zawieszenie może odby-

wać się za pomocą zaworu poziomującego z dźwi-
gnią wychylną lub przy pomocy systemu iLvL.

 Zawór poziomujący
  W celu regulacji wysokości zawieszenia należy 

wcisnąć dźwignię wychylną (pozycja STOP), a na-
stępnie przesuwając dźwignię w prawo lub w lewo 
do momentu uzyskania pożądanej wysokości za-
wieszenia. Zawór pozostawiony w pozycji STOP 
utrzyma pojazd na żądanej wysokości.

  Przed rozpoczęciem jazdy dźwignia zaworu pozio-
mującego powinna znajdować się w pozycji JAZ-
DA (dźwignia wyciągnięta w pozycji środkowej i 
nie ma możliwości jej obrócenia). W pozycji JAZDA 
zawieszenie jest zawsze na tej samej wysokości 
niezależnie od ładunku.

 System iLvL 🅐
  System kontroli zawieszenia iLvl zapewnia elektro-

niczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym 
naczepy, zastępując tradycyjny zawór poziomują-
cy. System działa automatycznie, jednak kierow-
ca może częściowo przejąć kontrolę nad pracą 
zawieszenia poprzez wybór zaprogramowanych 
funkcji iLvL. Nawet jeśli nie jest dostępne zasilanie 
elektryczne, kierowca może podnieść lub obniżyć 
naczepę za pomocą pneumatycznych przycisków 
sterujących, znajdujących się na konsoli obsługo-
wej umiejscowionej z lewej strony naczepy w czę-
ści środkowej.

5.3. Nogi podporowe
  Nogi podporowe służą do podparcia przedniej 

części naczepy po rozprzęgnięciu jej z ciągnikiem 
siodłowym, a także do dopasowania wysokości 
podczas sprzęgania i rozprzęgania z pojazdem cią-
gnącym.

  Nogi podporowe wyposażone są w dwa tryby re-
gulacji prędkości:

 •  Tryb szybki – uruchamia się go przez wycią-
gnięcie korby. Może on być wykorzystany wy-
łącznie w przypadku gdy naczepa podparta jest 
na ciągniku siodłowym.

 •  Tryb wolny – uruchamia się go przez wciśnięcie 
korby. Ten tryb wykorzystywany jest wówczas, 
gdy naczepa (załadowana lub pusta) nie jest 
sprzęgnięta z ciągnikiem siodłowym.

Po zakończeniu regulacji położenia nóg podporowych, 
zawsze należy zabezpieczyć korbę w uchwycie.

 

5.4. Sworzeń królewski
  Sworzeń królewski jest elementem łączącym na-

czepę z ciągnikiem siodłowym, który rygluje się w 
gnieździe sprzęgu ciągnika. Jest on bardzo waż-
nym elementem mającym wpływ na bezpieczeń-
stwo użytkowników ruchu drogowego.

 W związku z tym, należy pamiętać aby:
 •  Regularnie smarować sworzeń oraz sprzęg sio-

dłowy;
 •  W przypadku stwierdzenia widocznych oznak 

zużycia, uszkodzeń, rowków, sworzeń należy 
wymienić;

 •  Przy wymianie sworznia należy również wy-
mienić śruby mocujące;

POdWOZIE naCZEPyPOdWOZIE naCZEPy

UWAGA:
Używanie trybu szybkiego gdy naczepa 
nie jest sprzęgnięta z ciągnikiem siodło-
wym może doprowadzić do uszkodzenia 
mechanizmu regulacji nóg podporowych!

!

UWAGA:
„Nogi podporowe” nie mogą być wyko-
rzystywane w celu podniesienia obciążo-
nej, odłączonej od ciągnika naczepy.
Zabronione jest przemieszczanie odłą-
czonej naczepy gdy nogi podporowe do-
tykają podłoża.

!

🅐
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 Wymiary graniczne sworznia królewskiego
  Używanie sworznia królewskiego o średnicy po-

niżej wymiaru granicznego może doprowadzić do 
niezamierzonego rozprzęgnięcia naczepy z pojaz-
dem ciągnącym, co może doprowadzić do wypad-
ku. Należy regularnie sprawdzać wymiary granicz-
ne sworznia, a w razie stwierdzenia przekroczenia 
ich dopuszczalnych wartości, sworzeń królewski 
należy bezwzględnie wymienić.

 

5.5. Koła i opony

  Felgi należy regularnie sprawdzać pod kątem de-
formacji, pęknięć i korozji. Zdeformowane, popę-
kane czy uszkodzone w inny sposób felgi należy 
natychmiast wymienić.

  Opony należy regularnie kontrolować pod kątem 
zużycia, uszkodzeń, pęknięć i obecności ciał obcych. 
Uszkodzone opony należy natychmiast wymienić.

  Ciśnienie w oponach należy sprawdzać w okre-
sach dwutygodniowych, wyłącznie na zimnej 
oponie (przed rozpoczęciem jazdy lub po dłuższej 
przerwie).

 

POdWOZIE naCZEPyPOdWOZIE naCZEPy

UWAGA:
KONIECZNA jest wymiana sworznia kró-
lewskiego po osiągnięcie wymiaru gra-
nicznego! 
Zabroniona jest samodzielna naprawa, 
ogrzewanie, prostowanie, spawanie, mo-
dyfikacja tego elementu. 
Przy wymianie sworznia konieczna jest 
wymiana śrub mocujących.

! UWAGA:
Stan kół i opon ma duże znaczenie dla bez-
piecznego użytkowania naczepy. Bardzo 
ważna jest regularna kontrola ich stanu.

!

UWAGA:
W wyniku luzowania się nakrętek kół 
podczas pierwszych kilometrów eksplo-
atacji nowego pojazdu (proces osiadania) 
zaleca się dokręcić nakrętki kół z odpo-
wiednim momentem dokręcania po prze-
jechaniu pierwszych 100 km.

!

 Montaż i wymiana kół
 Przed montażem kół należy: 
 • Oczyścić powierzchnię piasty i koła
 •  Wymienić uszkodzone, zdeformowane, sko-

rodowane lub ciężko obracające się nakrętki 
i sworznie.

 W takcie montażu należy: 
 •  Zawsze używać klucza z momentem dokręcenia 
 •  Nakrętki dokręcać na krzyż, stopniowo 
 •  Przestrzegać zaleceń producenta osi w zakresie 

momentów dokręcenia (patrz> instrukcja pro-
ducentów zastosowanych w pojeździe osi)

  Podczas wymiany kół należy zwracać uwagę na 
następujące punkty:

 •  Stosować felgi i opony o oryginalnym rozmiarze,
 • Przestrzegać kierunku obrotu kół,
 •  Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem przez 

uruchomienie hamulca postojowego oraz przez 
podłożenie klinów pod koła z tej strony pojaz-
du, z której nie jest wymieniane koło,

 • Poluzować nakrętki koła,
 •  Podnośnik podłożyć pod rurę osi możliwie naj-

dalej na zewnątrz. Podłoże pod podnośnikiem 
musi być twarde, żeby uniknąć jego zapadnięcia,



PLPL

26 27

 •  Odkręcić nakrętki i ostrożnie zdjąć obręcz ze 
śrub mocujących,

 • Wymienić uszkodzone śruby mocujące, 
 •  Założyć zapasowe koło na piastę i dokręcić na-

krętki zgodnie z zasadą dokręcania „na krzyż”, 
 • Opuścić pojazd i wyjąć podnośnik,
 •  Dokręcić nakrętki kluczem dynamometrycz-

nym z odpowiednim momentem,
 • Sprawdzić ciśnienie w zamontowanym kole.
 

5.6. Koło zapasowe
  Naczepy MEGA mogą być wyposażone w następu-

jące wersje mocowania koła zapasowego:
 •  wersja z jednym koszem, dla jednego koła za-

pasowego;
 •  wersja z dwoma koszami, dla dwóch kół zapa-

sowych;

  Koło zapasowe umiejscowione jest pomiędzy no-
gami podporowymi a pierwszą osią naczepy. Mo-
cowanie koła zapasowego odbywa się w sposób 
trwały za pomocą połączenia śrubowego.

  Przed demontażem koła należy podnieść do góry 
boczne zabezpieczenia przeciw wjazdowe.

 Wyjmowanie koła zapasowego z kosza.
 • „Motylek” odkręcić 🅐
 • Zdjęć łapy
 • Przesunąć koło wraz ze śrubą do przodu
 • Wysunąć śrubę od spodu

POdWOZIE naCZEPyPOdWOZIE naCZEPy

  Umieszczanie koła zapasowego powinno odby-
wać się w sposób analogiczny do wyjmowania lecz 
w odwrotnej kolejności.

UWAGA:
Po każdorazowej zmianie koła po prze-
jechaniu 50 km, należy dokręcić nakrętki 
kluczem dynamometrycznym z odpo-
wiednim momentem.

!

5.7. Boczne osłony przeciwwjazdowe
  Boczne osłony przeciwwjazdowe mają na celu 

chronić uczestników ruchu drogowego przed do-
staniem się pod osie pojazdu.

  Osłony przeciw wjazdowe są podnoszone, co po-
zwala uzyskać dostęp dokoła zapasowego.

  Aby podnieść osłony należy:
 •  Odbezpieczyć i wyjąć zawleczki zabezpieczają-

ce; 🅒
 • Podnieść osłonę; 🅓
 •  Zabezpieczyć podniesioną osłonę zawleczką 

w celu uniknięcia samoczynnego złożenia się 
osłony i uderzenia osoby, która się pod nią 
znajduje.

  Przed rozpoczęciem jazdy boczne osłony przeciw 
wjazdowe muszą być złożone i zabezpieczone za-
wleczkami.

UWAGA:
Podczas wyjmowania koła zachować od-
ległość od kosza. 🅑 Ciężar spadającego 
koła może spowodować poważne uszko-
dzenia ciała, w tym zmiażdżenie stóp lub 
dłoni.

!
UWAGA:
Niedozwolone jest przewożenie koła 
zapasowego niezabezpieczonego przed 
przemieszczeniem się. 

!

🅐
🅑

🅒
🅓
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5.8. Tylny zderzak
  Tylny zderzak chroni innych użytkowników ruchu 

drogowego, przed wjechaniem pod tył naczepy. 
Ma on możliwość zmiany położenia, gdy zachodzi 
taka konieczność podczas rozładunku, lub przy 
pracy z rozściełaczem asfaltu.

 Podnoszenie zderzaka
 •  Odbezpieczyć i wyciągnąć sworznie mocujące;
 • Podnieść zderzak;
 •  Zablokować zderzak przy pomocy sworzni mo-

cujących.

 Opuszczanie zderzaka
 • Wyciągnąć sworznie mocujące;
 • Opuścić zderzak;
 •  Włożyć sworznie i zabezpieczyć je przed wy-

padnięciem.

Zderzak spełnia wymagania regulaminu nr 58 EKG 
OZN.
  
5.9. Kliny
  Na wyposażeniu naczepy znajdują się dwa kliny, 

zamocowane w uchwytach po obu stronach na-
czepy.

 Kliny mają  szczególnie znaczenie:
 • Podczas załadunku i rozładunku
 • Po rozprzęgnięciu
 •  Kiedy naczepa stoi na wzniesieniu lub pochyło-

ści terenu

 Zdejmowanie klinów:
 • Wyjąć wtyczkę sprężynową 🅑
 • Wyjąć klin pokonując opór strzemiączka
  Po użyciu kliny należy umieścić w uchwytach i za-

bezpieczyć je przed wypadnięciem.

UWAGA:
Podczas jazdy tylny zderzak musi znajdo-
wać się w pozycji opuszczonej, natomiast 
przed wyładunkiem konieczne jest pod-
niesienie tylnego zderzaka.

!

POdWOZIE naCZEPyPOdWOZIE naCZEPy

 Mocowanie klinów:
 • Klin nałożyć otworem na uchwyt
 •  Pokonując opór strzemiączka przesunąć do tyłu 

w celu zablokowania
 • Użyć wtyczki sprężystej do zabezpieczenia

5.10. Skrzynka narzędziowa
  Skrzynka narzędziowa zamontowana jest z prawej 

strony pojazdu. Możliwe są dwa sposoby zamon-
towania skrzynki:

 • Obok bocznej osłony przeciw wjazdowej
 • Za boczną osłoną przeciw wjazdową

UWAGA:
Kliny 🅐 należy podkładać wyłącznie 
pod koła osi nieruchomych. Nie wolno 
podkładać ich pod koła osi skrętnych lub 
podnoszonych.
Zawsze należy używać obydwu klinów, 
po jednym z każdej strony naczepy.

!

UWAGA:
Aby otworzyć skrzynkę zamontowaną za 
boczną osłoną przeciw wjazdową, należy 
najpierw podnieść osłonę i zabezpieczyć 
ją przed samoczynnym opadnięciem, któ-
re może spowodować uderzenie znajdu-
jącej się pod nią osoby.

!

🅐 🅑
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 Otwieranie skrzynki:
 •  Zdjąć plastikową osłonę zamka i otworzyć za-

mek kluczykiem;
 •  Przekręcić rączkę i otworzyć pokrywę skrzynki.
  Po zamknięciu skrzynki zawsze należy zabezpieczyć 

jej zamek plastikową osłoną, aby zapobiec zabru-
dzeniu i w konsekwencji uszkodzeniu zamka.

5.11. Zbiornik na wodę użytkową
  Zbiornik na wodę użytkową może być umiejsco-

wiony w różnych miejscach naczepy, w zależności 
od wersji modelu. Zbiornik wyposażony jest w do-
zownik na mydło.

  UWAGA: Zbiornik należy napełniać wyłącznie 
wodą!

  Nie zaleca się wykorzystywanie zbiornika jako 
zbiornika wody pitnej.

  Zbiornik należy czyścić ogólnie dostępnymi środ-
kami przeznaczonymi do tego celu

  W okresie zimowym napełniony zbiornik może 
ulec uszkodzeniu w przypadku wystąpienia ujem-
nych temperatur. Należy zwracać uwagę, aby zimą 
zbiornik był pusty lub niepełny.

POdWOZIE naCZEPyPOdWOZIE naCZEPy

5.12. Siłownik hydrauliczny
  Siłownik hydrauliczny teleskopowy służy do pod-

niesienia skrzyni w celu jej wyładunku. W zależ-
ności od typu naczepy, stosowane są siłowniki 
różnych producentów, tj.: Hyva, Binotto, Edbro, 
Penta.

  Zasady właściwego użytkowania zostały opisane 
w instrukcji obsługi danego siłownika.  

  Aby zapewnić prawidłową pracę siłownika nale-
ży systematycznie kontrolować stan przewodu 
hydraulicznego łączącego siłownik z układem hy-
draulicznym ciągnika siodłowego, a także stan mo-
cowań siłownika i smarowanie punktów obrotu.

  Szybkość podnoszenia i opuszczania skrzyni ła-
dunkowej może być regulowana specjalnym za-
worem, którego montaż może wykonać wyłącznie 
Autoryzowana Stacja Obsługi.

 

5.13. Instalacja elektryczna
  Naczepy MEGA są wyposażone w instalację elek-

tryczną zasilaną napięciem 24V. Nie posiada ona 
żadnych bezpieczników, instalacja korzysta z bez-
pieczników pojazdu ciągnącego. Naczepa jest po-
łączona z ciągnikiem 7-pinowymi wtykami, 🅐 lub 
wtykami 15-pinowymi. 🅑

UWAGA:
Układ hydrauliczny ciągnika siodłowe-
go obowiązkowo musi być wyposażony 
w sprawny zawór nadciśnieniowy.

!

UWAGA:
Zabronione jest dokonywanie jakichkol-
wiek modyfikacji w układzie hydraulicz-
nym.

!

UWAGA:
Dopuszczalne jest odchylnie skrzyni ła-
dunkowej od osi pojazdu lub siłownika 
z tolerancją +/- 40 mm.

!

UWAGA:
Bezwzględnie zabroniona jest jazda 
z częściowo lub całkowicie podniesio-
ną skrzynią ładunkową. Zabronione jest 
gwałtowne opuszczanie częściowo zała-
dowanej skrzyni. Zabronione jest „szar-
panie” naczepą w celu oderwania przyle-
gającego do skrzyni ładunku.

!

🅑

🅐

🅐 🅐
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6.1. Podest roboczy – balkon 🅐
  Wchodząc na balkon należy korzystać ze stopni 

będących częścią jego wyposażenia. Przebywając 
na balkonie należy zachować szczególną ostroż-
ność, trzymać się barierek (przynajmniej jedną 
ręką) oraz zapiąć łańcuch zabezpieczający. Na bal-
konie jednocześnie nie powinna przebywać więcej 
niż 1 osoba. 

  

6.2. Plandeka 🅑
  Zadaniem plandeki jest przede wszystkim zabez-

pieczenie przed wysypywaniem się ładunku na 
drogę, oraz osłanianie przewożonych towarów 
przed rozmaitymi czynnikami zewnętrznymi.

  Obowiązek używania plandeki podczas przewozu 
ładunku wynika wprost z Prawa o Ruchu Drogo-
wym.

 Rozwijanie plandeki 
 •  Wejść na balkon z zachowaniem środków 

ostrożności;
 •  Za pomocą korby 🅒 rozwinąć plandekę na 

całej powierzchni skrzyni;

  Po połączeniu przewodów i każdorazowo przed 
rozpoczęciem jazdy, należy sprawdzić, czy oświe-
tlenie naczepy działa prawidłowo. Wszelkie uster-
ki powinny być niezwłocznie usuwane.

  Naczepy MEGA mogą być wyposażone w oświe-
tlenie tracydyjne żarówkowe, lub oświetlenie LED.

  W przypadku oświetlenia LED diody wymagają 
wymiany jako komplet, a w przypadku oświetlenia 
żarówkowego istnieje możliwość wymiany poje-
dynczej spalonej żarówki.

  W naczepach MEGA wystepują następujące ro-
dzaje żarówek:

Rodzaj światła Żarówka
Światło obrysowe przednie i tylne 4W
Kierunkowskaz i światła awaryjne 21W
Światła pozycyjne tylne i hamowania 21W
Światło cofania 21W
Tylne światło przeciwmgielne 21W
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 5W
Swiatło pozycyjne przednie 4W
Światło obrysowe boczne 4W

SkRZynIa ładunkOWa

 •  Zabezpieczyć plandekę za pomocą ekspande-
rów i oczek obrotowych na przedniej i tylnej 
ścianie skrzyni 🅓

 •  Zabezpieczyć plandekę na przedniej i tylnej 
ścianie skrzyni za pomocą ekspanderów (na-
ciągów gumowych) oraz po bokach za pomocą 
pasów ściągających 🅔

 •  Rączkę korby należy ustawić pionowo do dołu 
za pomocą mechanizmu zapadkowego. Korba 
nie może wystawać poza ścianę boczną skrzyni.

 Zwijanie plandeki:
 •  W celu zwinięcia plandeki należy wykonać po-

wyższe czynności w odwrotnej kolejności. 
 •  Na czas przejazdu bez ładunku plandeka po-

winna być zrolowana i umieszczona we wspor-
nikach 🅕 oraz zabezpieczona za pomocą do-
datkowych naciągów gumowych 🅖 z przodu 
i z tyłu (foto 3)

UWAGA:
Z balkonu można korzystać tylko w czasie 
postoju pojazdu.

!
UWAGA:
Przed przystąpieniem do rozwijania plan-
deki należy się upewnić, że na skrzyni 
ładunkowej są zamocowane poprzeczki 
służące do podtrzymywania plandeki. 

!

6. SkRZynIa ładunkOWa

🅕
🅒

🅐 🅑

🅔
🅖

🅓 🅖



PLPL

34 35

SkRZynIa ładunkOWa SkRZynIa ładunkOWa

 Podczas jazdy zabronione jest: 
 •  Przewożenie towarów wystających poza po-

przeczki podtrzymujące plandekę;
 •  Używanie plandeki z niezabezpieczonymi na-

ciągami (ekspanderami);

6.3. Szyber
  Szyber przeznaczony jest do rozładunku materia-

łów drobnoziarnistych o dużej sypkości. Materiały 
gruboziarniste oraz o małej sypkości mogą dopro-
wadzić do uszkodzenia szybra.

 Obsługa szybra:
 • Odbezpieczyć klapę otworu zsypowego;
 •  Pociągnąć za dźwignię w celu otwarcia otworu 

zsypowego;
 • Zabezpieczyć klapę otworu zsypowego.

6.4. Zamknięcia skrzyni

 Drzwi, klapo-drzwi
  W przypadku tego rozwiązania rozładunek moż-

liwy jest poprzez otwarcie drzwi (rama klapy po-
zostaje zablokowana), lub poprzez odblokowanie 
klapy (drzwi pozostają zamknięte).

 Wyładunek przez drzwi:
 •  Wyciągnąć rygle zabezpieczające przed samo-

czynnym otwarciem się drzwi;
 •  Pociągnąć dźwignie do siebie do momentu 

zwolnienia blokady i otworzyć drzwi;
 •  Drzwi należy otworzyć maksymalnie na ze-

wnątrz i zabezpieczyć przed samoczynnym za-
mykaniem się za pomocą blokady znajdującej 
się na bocznej ścianie naczepy;

 •  Po skończonym wyładunku drzwi należy za-
mknąć wykonując te same czynności w odwro-
tej kolejności.

 Wyładunek przez klapę:
 •  Upewnić się, że drzwi pozostają zamknięte i za-

bezpieczone przed samoczynnym otwarciem 
się;

UWAGA:
Nieprawidłowe zamocowanie plande-
ki może doprowadzić do jej uszkodzeń, 
do gromadzenia się wody lub śniegu na 
powierzchni plandeki, co zwiększa po-
datność na uszkodzenia. Nagromadzona 
woda lub śnieg może też stworzyć zagro-
żenie dla innych uczestników ruchu, dla-
tego zawsze przed rozpoczęciem jazdy 
należy je usunąć z powierzchni plandeki.

!

 •  Zwolnić blokady znajdujące się na tylnej ścianie 
pod skrzynią ładunkową, zabezpieczające haki 
dociskowe;

 •  Opcjonalnie naczepy wyposażone są również 
w blokady dociskowe znajdujące się z lewej 
i  rawej strony drzwi. Te blokady również należy 
zwolnić przed rozpoczęciem wyładunku;

 •  Haki dociskowe zabezpieczające klapę od dołu 
zwalniają się automatycznie po rozpoczęciu 
podnoszenia skrzyni;

 •  Po zakończeniu wyładunku, należy zabezpie-
czyć klapę zamykając blokady znajdujące się na 
wyposażeniu skrzyni.

 Klapa
  W naczepach MEGA klapa może występować 

w wersji z szybrem lub bez szybra.
 
 Wyładunek przez klapę bez szybra:
 •  Wyciągnąć rygle zabezpieczające haki znajdu-

jące się pod skrzynią ładunkową;
 •  Haki zabezpieczające klapę od dołu zwolnią 

się automatycznie po rozpoczęciu podnoszenia 
skrzyni;

 •  Po zakończeniu wyładunku należy ponownie 
zabezpieczyć klapę ryglami.

UWAGA:
Podczas obsługi szybra istnieje ryzyko 
uszkodzenia dłoni, a nawet utraty pal-
ców.

!

UWAGA:
Prawidłowe zamknięcie szybra i zabez-
pieczenie go jest istotne dla bezpieczeń-
stwa na drodze. Wysypujący się materiał 
może spowodować wypadek na drodze.

!
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 Wyładunek przez klapę z szybrem:
 •  Przed rozpoczęciem wyładunku przez szyber, 

należy upewnić się, że rygle zabezpieczające 
haki dociskowe pod spodem skrzyni są za-
mknięte;

 • Otworzyć szyber i rozpocząć wyładunek.

SkRZynIa ładunkOWa

PLkOnSERWaCja I SERWIS
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kOnSERWaCja I SERWIS7. kOnSERWaCja I SERWIS

Prace kontrolne i serwisowe należy przeprowadzać 
regularnie, zgodnie z podanymi okresami. Naczepy 
MEGA mogą być eksploatowane jedynie w dobrym sta-
nie technicznym. Każda stwierdzona wada lub uszko-
dzenie, powinna zostać niezwłocznie usuwane przez 
w autoryzowanych serwisach MEGI. Przeprowadzanie 
konserwacji i napraw przez niewykwalifikowany perso-
nel, stanowi ryzyko dla ludzi, pojazdu i środowiska.

7.1.  Konserwacja i przegląd przez użytkownika

 Przegląd kół 

 

  Co dwa tygodnie należy sprawdzać ciśnienie 
w zimnych oponach i porównywać je z zalecenia-
mi producenta. (Zwyczajowo 9 bar przy oponach 
o nośności 4,5 t).

 •  Zdeformowane lub uszkodzone (np. pęknięcia, 
korozja, etc.) koła należy natychmiast wymienić,

 •  Koła ze zdeformowanymi lub uszkodzonymi 
otworami na szpilki należy natychmiast wymie-
nić

 •  Niedopuszczalne jest spawanie elementów kół 
(felg, piast kół, etc.) – istnieje ryzyko zerwania 
spawów na skutek przeciążeń dynamicznych,

 •  Ślady rdzy należy usuwąć (szczególnie z po-
wierzchni kontaktowych z oponami, piastami)
i w razie potrzeby zabezpieczyć ponownie,

 •  Uszkodzone opony (poprzez zużycie, uszkodze-
nia, ciała obce) należy natychmiast wymienić.

  Użytkownik powinien systematycznie smarować 
pracujące części takie jak: zamki drzwi, zawiasy, 
elementy wywrotu, mocowanie siłownika hydrau-
licznego, elementy osi, etc. (Patrz zalecenia produ-
centów poszczególnych podzespołów). 🅐UWAGA:

 Ze względów bezpieczeństwa bardzo 
ważna jest regularna kontrola stanu kół 

!

🅐

🅐

🅐
🅐

🅐
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7.2. Pielęgnacja powłoki lakierniczej
  Powłoka lakiernicza uzyskuje niezbędną wytrzy-

małość po 14 dniach postoju pojazdu otoczeniu 
o temperaturze minimum 20OC. Przyjmuje się, że 
pełna wytrzymałość powłoki lakierniczej następu-
je po 3 miesiącach od zakończenia produkcji. 

  Do osiągnięcia pełnej wytrzymałości zabronione 
są wszelkie czynności ingerujące w warstwę lakier-
niczą czyli: 

 •  naklejanie i usuwanie grafik  i oznaczeń odbla-
skowych

 •  niewłaściwe mycie pojazdu, przy pomocy urzą-
dzeń wysokociśnieniowych, automatycznych 
szczotek obrotowych  i agresywnych środków 
myjących 

 •  polerowanie pastami polerskimi i ściernymi, 
nabłyszczanie i wszelkie inne zabiegi z użyciem 
środków chemicznych do lakierów.

7.3. Przeglądy gwarancyjne
  Pierwszy obowiązkowy przegląd w okresie gwa-

rancyjnym:
 •  Po 4 tygodniach od daty wydania lub 7000 

km przebiegu w zależności od tego co nastąpi 
wcześniej;

 •  dopuszczalna tolerancja to +/- 4 tygodnie lub 
+/- 5000 km.

 Następne: 
 •  regularnie co 6 miesięcy od daty wydania lub 

co 40 000 km przebiegu w zależności od tego 
co nastąpi wcześniej; 

 •  dopuszczalna tolerancja to +/- 4 tygodnie lub 
+/- 5000 km.

  Więcej informacji na temat przeglądów znajduje 
się w książce gwarancyjnej.

kOnSERWaCja I SERWIS

 Zabezpieczenie układu pneumatycznego
  Podczas mroźnej pogody zalecane jest wypo-

sażenie ciągnika w układ przeciwzamarzający. 
Stosowanie produktów na bazie alkoholu jest za-
bronione ponieważ istnieje ryzyko zniszczenia 
uszczelnień oraz zaworów elementów układów 
pneumatycznych.

 Codzienna konserwacja
  Regularnie oczyszczać zbiornik sprężonego powie-

trza 🅑 w celu usunięcia nieczystości spowodowa-
nych kondensacją.

  Sprawdzić szczelność obwodów oraz połączeń, 
stan przewodów a w szczególności końcówek 
przyłączeniowych.

🅑

kOnSERWaCja I SERWIS
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kOnTakT

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

Dane GPS
50°27’30’’N 17°21’07’’E

Dział sprzedaży: 
handlowy@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

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

Dział części: 
sklep@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

PLkOnTakT
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www.mega-nysa.pl


