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Stimate Utilizator!
Vă mulțumim că ați ales vehiculul nostru. Subansamblurile, componentele și materialele utilizate în 
vehicul, provenite de la producători europeni de frunte, funcționează în mii de vehicule utilitare din 
întreaga lume, dovedindu-și fiabilitatea în fiecare zi. Vă mulțumim pentru încredere acordată echipei 
noastre experimentate, tehnologiilor dezvoltate constant și vehiculelor noastre.

Vă dorim o utilizare sigură și o funcționare fiabilă.
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MEGA LIGHT
Prezentul Manual este o colecție de informații și recomandări și a fost creat pentru a asigura con-
diții optime de funcționare și utilizarea în siguranță a vehiculului dvs.
Manualul oferă informații care vă vor permite să cunoașteți gama completă a principalelor utilități 
ale vehiculului dvs. Dotarea vehiculului a fost dezvoltată și concepută într-un mod care asigură 
o utilizare confortabilă și ușoară și o navigare intuitivă a elementelor de control. Aplicarea instruc-
țiunilor și recomandărilor conținute în manual asigură funcționarea optimă a vehiculului.
Manualul se referă la principalele opțiuni de echipare și diferitele versiuni suplimentare. Vă rugăm 
să acordați atenție celor care se referă la configurația vehiculului dvs. Documentul descrie regulile 
care se referă la condiții normale de utilizare. În caz de utilizare în condiții specifice sau de echi-
pamente non-standard - vă rugăm să contactați compania MEGA pentru explicații suplimentare.
Merită să păstrați manualul de utilizare în vehicul. 

Informațiile de o importanță deosebită din punct de vedere al siguranței au fost evi-
dențiate în text. !
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SIGURANȚĂ

Numărul de identificare VIN 🅐
Numărul individual de identificare VIN de 17 caractere 
este ștanțat durabil pe cadru în partea din față a vehi-
culului (partea dreaptă pe lonjeron). Numărul de iden-
tificare VIN al vehiculului se află, de asemenea, pe plă-
cuța de identificare.

Plăcuța de identificare a vehiculului 🅑
Plăcuța de identificare indică: numărul de omologare 
a tipului de vehicul, numărul de identificare VIN al vehi-
culului, sarcina tehnică admisibilă pe ax și cuplă, anul de 
producție a vehiculului. Plăcuța de identificare este am-
plasată deasupra sau lângă numărul de identificare VIN

Plăcuța cu parametrii sistemului de frânare 🅒
În timpul controlului sau la repararea frânelor semire-
morcii, citiți informațiile de pe plăcuța care conțin pa-
rametrii sistemului de frânare, cum ar fi: numărul fiși-
erului de calcul, dimensiunea cilindrilor de frână, tipul 
sistemului de frânare, presiunea de frânare în funcție 
de sarcină și alte informații.

🅐

🅑 🅒

2. IdENTIfICAREA vEHICUlUlUI

RO
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  –   în condiții meteorologice nefavorabile,
  –   în apropiere de cabluri, stâlpi electrici și linii 

energetice de înaltă tensiune.
 •  Este interzis să se intre sub bena ridicată, nese-

curizată
   Înainte de a circula, verificați de fiecare dată ur-

mătoarele:
  –   funcționarea sistemului de frânare și a insta-

lației de iluminat.
  –   fixarea calelor de securizare (în locurile des-

tinate pe timp de circulație)
 •  Nu efectuați modificări ale semiremorcii în ceea 

ce privește cadrul vehiculului, roțile sau axele. 
 •  Substanțele chimice, caustice, toxice etc. nu 

pot fi transportate în vrac fără să fie protejate. 
Acest lucru poate deteriora suprafața semire-
morcii și zona înconjurătoare. 

 •  Trebuie respectate reglementările generale pri-
vind siguranța muncii, medicina muncii și ingi-
neria traficului.

3. SIGURANȚĂ SIGURANȚĂ

3.1.  Utilizarea corespunzătoare cu destinație
  Vehiculele MEGA sunt fabricate în conformitate cu 

standardele tehnice aplicabile și normele de sigu-
ranță aplicabile. Cu toate acestea, în timpul utiliză-
rii neconforme cu destinație, pot apare amenințări 
la adresa vieții sau sănătății utilizatorilor, terților, 
deteriorări ale vehiculului sau producerea de dau-
ne materiale.

  Semiremorcile MEGA sunt prevăzute cu un sistem 
de frânare echipat cu un sistem electronic anti-blo-
care EBS (Electronic Braking System) conform ECE 
R13. Semiremorca poate fi cuplată cu vehicule 
prevăzute cu sistem de frânare pneumatic

  Semiremorcile MEGA cu sisteme de frânare EBS 
pot fi utilizate numai cu capete tractoare echipate 
cu o cuplă ISO 7638 cu 7 pini (vehicule tractante 
cu magistrala de date CAN).

  Utilizarea conformă cu destinație include, de ase-
menea, respectarea reglementărilor și indicațiilor 
conținute în prezentul manual de utilizare, precum 
și respectarea reviziilor periodice de întreținere re-
comandate de compania MEGA.

3.2.  Principii generale de utilizare în siguranță a vehicu-
lului

 •  Se interzice utilizarea semiremorcii MEGA con-
trar destinației sale.

 •  Se va evita circulația cu semiremorca supraîn-
cărcată.

 •  Sarcina trebuie distribuită uniform pentru a nu 
depăși sarcinile admise pe axe și pe dispozitivul 
de cuplare, specificate de reglementările rutie-
re. Distribuirea adecvată a încărcăturii minimi-
zează riscul de înclinare a vehiculului.

 •  Se interzice transportul de: 
  –   persoane
  –  animale vii
  –  articole periculoase (ADR)
 •  circulația cu bena ridicată
 •  Este interzisă staționarea persoanelor în ime-

diata apropiere a semiremorcii în timpul mani-
pulării, încărcării și descărcării. În special, este 
interzisă intrarea sub o benă ridicată nesecuri-
zată.

 •  Este interzisă încărcarea și descărcarea:
  –   când semiremorca se află pe o suprafață de-

nivelată și instabilă,
  –   când cap tractor și semiremorca nu se află pe 

aceeași linie
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 •  Ridicați cu manivelă picioarele de susținere 
a semiremorcii, protejați manivelă în suport,

 •  Îndepărtați calele de sub roți și protejați-le în 
buzunare,

 •  Eliberați frâna de mână a semiremorcii.

 

4.2. Decuplarea semiremorcii
 •  Amplasați semiremorcă pe o suprafață plană și 

stabilă;
 •  Imobilizați semiremorca trăgând frâna de mână 

(buton roșu);
 •  Puneți calele sub roțile vehiculului – nu așezați 

calele sub roțile de pe axe de direcție și/sau 
cele ridicabile

 •  Extrageți picioarele de susținere ale semire-
morcii atât, încât să existe un mic spațiu (apro-
ximativ 5 cm) între cupla de șa și cupla de acces 
a semiremorcii;

 •  Decuplați cablurile pneumatice (mai întâi co-
nexiunea de frână a sistemului de alimentare – 
roșie, apoi conexiunea de frână a sistemului de 
control – galbenă)

 •  Deconectați cablurile instalației electrice și ca-
blul ABS/EBS;

 •  Eliberați și deschideți blocada cuplei de șa;
 •  Ieșiți încet cu capul tractor afară de sub semire-

morcă (semiremorca nu trebuie lăsată să ”cadă”).

UTIlIZAREA vEHICUlUlUI4. UTIlIZAREA vEHICUlUlUI

ATENȚIE:
Dacă cuplarea semiremorcii la cap tractor 
nu este realizată corect, fălcile nu se vor 
închide automat sau cârligul nu va fi pro-
tejată în mod corespunzător. Acest lucru 
înseamnă că cuplarea trebuie repetată. 
Capul tractor nu ar trebui să pornească 
fără a controla cuplarea semiremorcii.

!

ATENȚIE:
Pentru a vă asigura că bolțul cuplei este 
blocat corect și pentru a exclude posibili-
tatea decuplării în timpul mersului, efec-
tuați un test de circulație – vedeți dacă 
simțiți rezistență, greutatea semiremorcii 
(frânată cu frâna de staționare).

!

4.1. Cuplarea semiremorcii

  Înainte de fiecare operație de cuplare, trebuie verifi-
cate următoarele:

 •  Dacă nu există deteriorări vizibile pe bolțul cuplei,
 •  Dacă bolțul cuplei este fixat în mod corespun-

zător (complectitatea șuruburilor, jocuri),
 •  Dacă cupla de cap tractor și semiremorcă se 

află la o înălțime corespunzîtoare,
 •  Dacă închizătoarea cuplei este în poziția „des-

chisă”,
 •  Dacă în apropiere nu se află persoane neautori-

zate.
 Cuplarea semiremorcii cu cap tractor:
 •  Blocați roțile semiremorcii – folosiți frâna de 

staționare și puneți cale sub roți.
 •  Deschideți cuplă (în conformitate cu instrucțiu-

nile producătorului de cuplă),

ATENȚIE: În timpul cuplării, staționarea 
persoanelor în zona dintre cap tractor 
și semiremorcă (risc de strivire sau de a 
intra sub roți) este interzisă. Persoanele 
care dau indicații trebuie să păstreze o 
distanță de siguranță și să stea pe partea 
laterală a vehiculului.

!

 •  Dați încet înapoi cu capul tractor, intrând sub 
semiremorcă până când placa cuplei semire-
morcii intră în contact cu suprafața șeii,

 •  Accelerați ușor și treptat până când fălcile de șa 
se închid automat pe bolțul cuplei,

 •  Imobilizați semiremorca trăgând frâna de mână 
(buton roșu);

 •  Puneți calele sub roțile vehiculului,
 •  Folosind suspensia pneumatică a capului trac-

tor sau reglând picioarele de susținere, setați 
înălțimea vehiculelor astfel încât suprafața de 
cuplaj a capului tractor să fie la aproximativ 
5 cm deasupra plăcii de acces a semiremorcii,

 •  Înaintați spre semiremorcă în linie dreaptă,
 •  Conduceți capul tractor sub semiremorcă până 

când zăvorul șeii de cap tractor se blochează 
automat,

 •  Acționați frâna de staționare a capului tractor,
 •  Verificați dacă cupla de șa este închisă în mod 

corespunzător, 
 •  Racordați conexiunile instalației pneumatice 

(mai întâi conexiunea de frână pentru sistem 
de control – galbenă, apoi conexiunea de frână 
a sistemului de alimentare – roșie),

 •  Racordați conexiunile instalației electrice și ca-
blul de alimentare ABS/EBS,
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 • încărcarea în timpul unui vânt puternic
 •  încărcarea când capul tractor și semiremorca 

nu se află pe aceeași linie
 •  încărcarea fără suspensia vehiculului coborâtă 

(dezaerată)
 După încărcarea semiremorcii trebuie controlat:
 •  Dacă semiremorca este încărcată corect, iar în-

cărcătura securizată în mod corespunzător,
 • Dacă ușa, oblonul sunt închise și securizate,
 • Dacă prelata este desfășurată și fixată,
 •  Dacă chingile și cabluri de fixare ale prelatei 

sunt legate și securizate în mod corespunzător.

4.5. Transport de încărcături
Încărcătura aflată pe vehicul nu poate depăși dimensiu-
nile admise, sarcina pe osie și valoarea încărcăturii ma-
xime. Pentru a asigura stabilitatea, control de direcție 
și frânare corespunzătoare, în conformitate cu regle-
mentările legale sau recomandările producătorului de 
vehicule, trebuie luată în considerare sarcina maximă 
pe osie.

UTIlIZAREA vEHICUlUlUIUTIlIZAREA vEHICUlUlUI

ATENȚIE:
Pericol de accident! Sarcina trebuie să fie 
întotdeauna încărcată uniform pe semire-
morcă și în limitele de sarcină admise.

!

ATENȚIE:
La încărcarea și descărcarea unei semire-
morci decuplate, există riscul ca vehicu-
lul să se încline. Pentru a preveni această 
situație, semiremorca trebuie cuplată la 
cap tractor sau susținută corespunzător 
în față și în spate cu suporturi speciale 
(situație nerecomandată).

!

  Supraîncărcarea vehiculului în timpul încărcării 
este interzisă.

 Se interzice:
 • încărcare neuniformă
 • încărcarea pe pante
 • încărcarea pe teren neasfaltat

4.3. Control înainte de a circula
  De fiecare dată înainte de a utiliza vehiculul sau de 

a continua mersul după o staționare, verificați: 
 •  Dacă cupla semiremorcii este închisă și securi-

zată în mod corespunzător,
 •  Dacă toate picioarele de susținere sunt ridica-

te, iar manivelele securizate în suporturi,
 •  Dacă cablurile electrice sunt conectate în mod 

corect,
 •  Dacă conexiunile pneumatice sunt racordate în 

mod corect și sunt etanșe,
 •  Dacă rezervoarele de aer comprimat nu conțin 

condens,
 •  Dacă ușa spate/oblonul sunt securizate împo-

triva deschiderii automate,
 •  Dacă toate elementele, cum ar fi cale, scara de 

acces, bare, sunt securizate împotriva căderii,
 •  Dacă toate roțile de rezervă sunt fixate și secu-

rizate,
 •  Dacă toate dispozitive laterale de protecție 

sunt pliate și securizate,
 •  Dacă lăzile cu scule sunt închise,
 •  Dacă anvelopele sunt în stare ireproșabilă,
 •  Dacă presiunea din anvelope este corectă,

 •  Dacă airbag-urile nu sunt ondulate sau deterio-
rate,

 •  Dacă iluminatul funcționează corect,
 •  Dacă frânele vehiculului funcționează corect,

  De asemenea, verificați eventuală prezență de apă, 
gheața și zăpada pe acoperișul vehiculului și, dacă 
este necesar, îndepărtăți-le cu grija cuvenită.

4.4. Încărcare

ATENȚIE:
Nu porniți la drum dacă presiunea din 
sistemul de frânare nu a atins o valoare 
cuprinsă între 6,5 și 8,5 bar.

!

ATENȚIE:
Așezarea încărcăturii pe o singură parte 
a vehiculului sau încărcarea neuniformă 
a părții din față sau din spate a semire-
morcii poate provoca un accident cu risc 
de sănătate și viață.

!

ATENȚIE:
Este interzisă staționarea persoanelor în 
imediata apropiere a semiremorcii în tim-
pul manipulării, încărcării și descărcării!

!

Semiremorca trebuie decuplată numai atunci când sun-
tem siguri că încărcătura este distribuită într-un mod 
stabil.
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Cu încărcătura care constituie sarcina completă a vehi-
culului, centrul de greutate ar trebui să fie situat la o dis-
tanță de 2,3 m - 2,9 m de oblonul frontal a vehiculului.
În timpul descărcării nu poate să stationeze nimeni la 
o rază de 15 metri de mașină.

4.6. Descărcare
 Înainte de a începe descărcarea:
 •  verificați dacă nu sunt persoane sau alte obsta-

cole la locul de descărcare
 •  verificați dacă bena de încărcare fiind ridicată 

nu va intra în contact cu tracțiunea electrică, 
telefonică sau cu alte obstacole

 •  deblocați sau blocați dispozitive de securizare 
necesare ale benei 

 •  asigurați-vă că vehiculul, înainte de descărcare, 
stă pe aceeași linie, pe un teren orizontal asfal-
tat și are suspensia coborâtă (și picioarele de 
susținere spate scoase - în cazul în care vehicu-
lul este echipat cu ele)

 •  asigurați-vă că condițiile meteorologice permit 
descărcarea

 Se interzice:
 • descărcarea pe pante
 • descărcarea pe teren neasfaltat
 • descărcarea în timpul unui vânt puternic
 •  descărcarea când tractorul și semiremorca nu 

se află pe aceeași linie
 •  descărcarea fără suspensia vehiculului coborâ-

tă (dezaerată)
 •  descărcarea în timp de coborâre (dezaerare) 

a suspensiei vehiculului
 •  descărcarea fără a vă asigura în prealabil că sus-

pensia a fost coborâtă la maxim - indiferent de 
tipul supapei de dezaerare utilizate

 •  descărcarea în cazul în care încărcătura descăr-
cată în spatele vehiculului poate fi blocată

  Se recomandă înfășurarea prelatei în timpul des-
cărcării. 

 De asemenea, se interzice:
 •  continuarea ridicării benei în cazul blocării în-

cărcăturii. În cazul blocării încărcăturii, bena 
trebuie coborâtă și încărcătura deblocată.

 •  efectuarea unor mișcări bruște cu benă sau cu 
întregul vehicul pentru a debloca încărcătură

UTIlIZAREA vEHICUlUlUI

ATENȚIE: La transportul încărcăturii, 
este foarte important ca bena să fie secu-
rizată prin fixare cu lanțuri!

UTIlIZAREA vEHICUlUlUI

În timpul transportului, trebuie să se prevină depla-
sarea, răsturnarea, roztogolirea, mutarea sau defor-
marea semnificativă și mișcarea de rotație în orice 
direcție a elementelor încărcăturii, folosind  metode 
precum zăvorirea, blocarea, ancorarea sau combinând 
aceste metode
Directive europene detaliate privind fixarea încărcă-
turilor:

Standard Subiect:
EN 12195-1 Calculul forțelor de ancorare
EN 12640 Puncte de ancorare
EN 12642 Rezistența structurii caroseriei 

vehiculului
EN 12195-2 Chingi de ancorare fabricate din 

fibre artificiale
EN 12195-3 Lanțuri de ancorare
EN 12195-4 Cabluri de ancorare din fibre de 

oțel
ISO 1161, ISO 1496 Container ISO
EN 283 Caroserii înlocuibile
EN 12641 Prelate
EUMOS 40511 Prăjini - Țepușe
EUMOS 40509 Ambalaj de transport

În cazul operațiunilor de transport intermodal, se pot aplica 
alte cerințe precum Ghidul IMO/ILO/UN ECE de formare 
a unităților de transport ale încărcăturii (Codul UTI).

Transport de agregat:
Legea transportului rutier [4] art. 61 pct. 5
Marfa pulverulentă, poate fi încărcată numai într-o cu-
tie de încărcare sigilată, securizată suplimentar cu per-
dele adecvate care împiedică vărsarea încărcăturii pe 
drum.
Din cauza centrului de greutate, situat relativ sus, este 
esențial să se distribuie materialul transportat în se-
miremorcă în mod corespunzător. Imaginea de mai jos 
prezintă materialul încărcat corect.
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5.1. Sistem de frânare
  Sistemul de frânare din semiremorcile MEGA este 

echipat cu un sistem electronic antiblocare EBS 
(Electronic Braking System), care reduce distanța 
de frânare și monitorizează constant sistemul de 
frânare, precum și cu un sistem automat antidera-
pant ABS. 

  EBS este responsabil pentru reglarea forței de frâ-
nare, ajustând-o automat la greutatea încărcăturii 
Semiremorcile cu sistemul EBS pot fi cuplate doar 
la capete tractor prevăzute cu conector ABS/EBS 
cu 7 pini, de 24 V, conform standardelor ISO 7638-
1996. 🅐

Sistemul de frânare pneumatic cu două linii împie-
dică conectarea necorespunzătoare a liniilor. Co-
nectorii potriviți anumitei liniei împiedică racorda-
rea greșită la sistemul de frânare principal sau cel 
de urgență.

Funcționarea sistemului de frânare EBS este veri-
ficată automat după pornirea contactului. În cazul 
apariției unei erori, aceasta este semnalizată de 
un bec de control care se aprinde pe bordul ca-
pului tractor. Eroarea trebuie eliminată neîntârziat 
la o stație de service autorizată. În cazul unei de-
fecțiuni EBS, sistemul de frânare va funcționa (fără 
a cauza un risc direct pentru siguranța mersului), 

ȘASIU de SemIRemoRcĂ5. ȘASIU de SemIRemoRcĂ

însă fără a asigura protecție împotriva blocării roți-
lor în timpul frânării.
Este posibil să se controleze sistemul de mai sus, 
folosind un dispozitiv de diagnosticare care trebu-
ie conectat la priza de diagnosticare. 🅐

La cuplare sau decuplare a capului tractor, acordați 
întotdeauna atenție ordinii corecte de operații:

 •  La cuplare, racordați mai întâi conexiunea de 
frână a sistemului de control (de culoare galbe-
nă); 🅑

 •  La decuplare, deconectați mai întâi conexiunea 
de frână a sistemului de alimentare (de culoare 
roșie).  🅒

  Consola de comandă a sistemului de frânare și a 
suspensiei pneumatice 🅓

  Consola de comandă a sistemului de frânare și a 
suspensiei pneumatice este situată în partea stân-
gă a semiremorcii în partea sa din mijloc.

 Consola de comandă servește pentru:
 •  Operarea frânei principale și a frânei de stațio-

nare (supapă slăbire-parcare) 🅔
 •  Reglarea înălțimii suspensiei (supapă de ridicare 

și coborâre sau sistemul iLvL 🅕
 •  Citirea manometrului de aer în burdufuri de 

suspensie 🅖

 Supapa slăbire-parcare
  Această supapă este utilizată în semiremorcile 

echipate cu un sistem de frânare pneumatic și cu 
cilindrii de acționare cu membrană-arc. Această 
supapă acționează funcția de frână de urgență în 
cazul unei deconectării accidentale sau intenționa-
te a alimentării pneumatice.

ATENȚIE:
Eliberarea frânei tractorului poate cauza 
pornirea vehiculului, producând o ame-
nințare directă pentru sănătate sau viață.

!

🅐

🅒 🅑

🅓

🅔🅕

🅖
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  Butonul negru este utilizat pentru a elibera și a ac-
ționa frâna pentru a manevra o semiremorcă care 
nu este cuplată la cap tractor. După cuplarea semi-
remorcii cu capul tractor, butonul revine automat 
în poziția de pornire (butonul tras) și poate fi apă-
sat numai cu semiremorca decuplată. 🅐

  Butonul roșu eliberează sau acționează frâna de 
staționare de pe semiremorcă, atât atunci când 
este cuplată la cap tractor, cât și atunci când este 
decuplată. 🅑

 Manewrowanie naczepą bez ciągnika
  În cazul în care este necesar să se manevreze o se-

miremorcă care nu este cuplată la un cap tractor, 
procedați după cum urmează:

 •  Apăsați butonul roșu 
 •  Apăsați butonul negru
	 	ATENȚIE!	 În	 acest	 moment	 semiremorca	 nu	

este	protejată	de	nicio	frână!
 •  Trageți butonul negru - semiremorca este pro-

tejată de frână. 
  Pentru a parca semiremorcă după manevrare:
 • Trageți butonul roșu.

  Eliberarea sau acționarea frânei de staționare cu 
semiremorca cuplată

 •  Apăsați butonul roșu – frâna de staționare este 
eliberată.

 	UATENȚIE!	În	acest	moment	semiremorca	nu	
este	protejată	de	nicio	frână!

 •  Trageți butonul roșu – frâna de staționare este 
acționată și semiremorca este prtotejată de 
frână.

 Eliberare de urgență a frânelor semiremorcii
  Există posibilitatea eliberării de urgență a frânelor 

blocate ale semiremorcii.

 Pentru o eliberare de urgență a frânelor:
 •  demontați cheia fixată pe corpul actuatorului;
 •  scoateți dopul din plastic din actuatorul cu arc;
 •  introduceți cheia în alezajul actuatorului și 

rotiți-o cu 1/4 de rotație în sensul acelor de 
ceasornic. Instalați piulița cheii și strângeți-o 
până când frâna roții este complet deblocată.

  După efectuarea acestor operații, deplasați ve-
hiculul cu mare atenție, deoarece nu are frâne, și 
consultați service-ul MEGA pentru a elimina de-
fecțiunea.

 Rezervoare de aer comprimat
  Rezervoarele de aer comprimat sunt plasate în 

partea din mijloc al cadrului semiremorcii. 
  Apa poate condensa în aerul comprimat, ceea ce 

este nedorit și poate provoca funcționarea defec-
tuoasă a sistemului de frânare. Verificați periodic 
dacă nu există apă în rezervoarele de aer. Apa acu-
mulată trebuie să fie complet evacuată. În acest 
scop se utilizează supapă de scurgere situată în 
partea de jos a rezervorului.

ȘASIU de SemIRemoRcĂȘASIU de SemIRemoRcĂ

ATENȚIE:
Înainte de a efectua operațiile de mai jos, 
securizați mai întâi vehiculul împotriva 
mișcării necontrolate cu ajutorul calelor!
Nu puneți cale sub roțile de direcție și/
sau axe ridicabile!

!

ATENȚIE:
Înainte de a efectua orice operație la 
actuatoare, consultați service-ul MEGA 
având în vedere propria siguranță - ar-
cul este comprimat cu o forță de peste 
1 tonă!

!

ATENȚIE:
Apa condensată din sistemul de frânare 
poate produce înghețarea componente-
lor sistemului și poate cauza avarierea în-
tregului sistem, de aceea este important 
să verificați și să evacuați apă în mod re-
gulat din rezervoarele de aer comprimat, 
mai ales iarna!

!

🅐 🅑
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5.2. Suspensie pneumatică
  Înălțimea suspensiei poate fi reglată cu ajutorul 

unei supape de nivelare cu o pârghie oscilantă sau 
prin intermediul sistemului iLvL.

 Supapa de nivelare
  Pentru a regla înălțimea suspensiei, apăsați mane-

ta oscilantă (poziția STOP) și apoi mutați maneta 
spre dreapta sau spre stânga până când se obține 
înălțimea de suspensie dorită. Supapa lăsată în po-
ziția STOP va menține vehiculul la înălțimea dorită.

  Înainte de a circula, maneta supapei de nivelare 
trebuie să fie în poziția „MERS” (maneta este trasă 
în poziția de mijloc și nu poate fi rotită). În poziția 
„MERS”, suspensia se află întotdeauna la aceeași 
înălțime, indiferent de încărcătură.

 Sistem iLvL 🅐
  Sistemul de control al suspensiei iLvl asigură con-

trolul electronic al suspensiei pneumatice a semi-
remorcii, înlocuind supapa tradițională de nivela-
re. Sistemul funcționează automat, însă șoferul 
poate prelua controlul parțial al suspensiei selec-
tând funcțiile iLvL programate. Chiar dacă nu este 
disponibilă alimentarea electrică, șoferul poate 
ridica sau coborî semiremorca folosind butoane-
le de comandă pneumatice situate pe consola de 
comandă, aflată în stângă semiremorcii în partea 
de mijloc.

5.3. Picioare de susținere
  Picioarele de susținere sunt utilizate pentru a sus-

ține partea din față a semiremorcii după ce a fost 
decuplată de capul tractor și pentru a potrivi înălți-
mea la cuplarea și decuplarea acesteia de vehiculul 
tractant.

  Picioarele de susținere sunt prevăzute cu două 
moduri de reglare a vitezei:

 •  Modul rapid - este activat trăgând manivela. 
Poate fi aplicat numai în cazul în care semire-
morca este sprijinită pe cap tractor.

 •  Modul lent - este activat prin apăsarea manive-
lei. Acest mod este aplicat în cazul în care semi-
remorca (încărcată sau golită) nu este cuplată la 
cap tractor.

După ce ați reglat poziția picioarelor de susținere, se-
curizați întotdeauna manivela în suport.zawsze należy 
zabezpieczyć korbę w uchwycie.

 

5.4. Bolț cuplă cu placa de bază
  Bolțul de cuplare este un element care conectează 

semiremorcă cu cap tractor, fiind blocat în locașul 
cuplei de cap tractor. Este un element foarte im-
portant care influențează siguranța participanților 
la traficul rutier.

 În legătura cu această, rețineți următoarele:
 •  Lubrifiați în mod regulat bolțul și cupla de șa;
 •  În cazul în care observați semne vizibile de uzu-

ră, deteriorare, caneluri, bolțul trebuie înlocuit;
 •  La înlocuirea bolțului, șuruburile de fixare tre-

buie, de asemenea, înlocuite;

ATENȚIE:
Utilizarea modului rapid în cazul în care 
semiremorca nu este cuplată la cap trac-
tor, poate deteriora mecanismul de regla-
re a picioarelor de susținere!

!

ATENȚIE:
Suportul vertical nu poate funcționa ni-
ciodată ca un elevator, în niciun caz nu 
poate fi utilizat pentru ridicarea unei se-
miremorci încărcate sau decuplate.
Este interzisă deplasarea unei semiremor-
ci decuplate de cap tractor atunci când 
picioarele de susținere ating pământul.

!

🅐
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 Dimensiuni limită ale bolțului de cuplare
  Utilizarea unui bolț de cuplare cu un diametru sub 

dimensiunea limită poate duce la decuplarea acci-
dentală a semiremorcii de vehiculul tractant, ceea 
ce ar putea produce un accident. Verificați periodic 
dimensiunile limită ale bolțului și, dacă constatați 
depășirea valorilor admise, bolțul trebuie obligato-
riu înlocuit.

 

5.5. Roți și anvelope

  Jantele trebuie verificate sistematic pentru defor-
mări, fisuri și coroziune. Jantele deformate, crăpa-
te sau altfel deteriorate trebuie înlocuite imediat.

   Anvelopele trebuie verificate sistematic pentru 
uzură, deteriorări, fisuri și prezența corpiilor străini. 
Anvelopele deteriorate trebuie înlocuite imediat.

  Presiunea în anvelope trebuie verificată la intervale 
de două săptămâni, numai pe o anvelopă rece (îna-
inte de a porni la drum sau după o pauză mai lungă).

 

ATENȚIE:
Înlocuirea bolțului de cuplare este NECE-
SARĂ în cazul în care dimensiunea limită 
este atinsă! Este interzisă repararea, în-
călzirea, îndreptarea, sudarea sau modifi-
carea individuală a acestui element. 
La înlocuirea bolțului trebuie înlocuite și 
șuruburile de fixare.

! ATENȚIE:
Starea roților și anvelopelor are mare 
importanță pentru utilizarea semiremor-
cii în condițiile de siguranță.  Un control 
sistematic al stării acestora este foarte 
important.

!

ATENȚIE:
WCa urmare a slăbirii piulițelor de roată 
în primii kilometri de utilizare a unui ve-
hicul nou (procesul de așezare), se reco-
mandă strângerea piulițelor de roată cu 
cuplul de strângere adecvat după parcur-
gerea primilor 100 km.

!

 Montaj și înlocuire a roților
 Înainte de a instala roți: 
 • Curățați suprafața butucului și a roții
 •  Înlocuiți piulițele și șuruburile deteriorate, de-

formate, corodate sau cele care se rotesc greu.
 În timpul montajului: 
 •  Aplicați întotdeauna cheia cu momentul de 

strângere 
 • Strângeți piulițele în mod încrucișat, treptat 
 •  Respectați recomandările producătorului de axe 

cu privire la momentele de strângere (consul-
tați> instrucțiunile producătorului de axe utiliza-
te în vehicul)

  În timp ce înlocuiți roțile, acordați atenție următoa-
relor aspecte:

 •  Utilizați jantele și anvelopele cu dimensiuni ori-
ginale,

 • Respectați sensul de rotație a roților,
 •  Protejați vehiculul împotriva deplasării prin ac-

ționarea frânei de staționare și prin plasarea ca-
lelor sub roțile de pe aceea parte a vehiculului 
la care roata nu este schimbată,

 • Slăbiți piulițele roții,

ȘASIU de SemIRemoRcĂȘASIU de SemIRemoRcĂ
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 •  Așezați cricul sub tubul axului, cât mai departe 
posibil spre exterior. Substratul sub cric trebuie 
să fie tare pentru a evita afundarea acestuia,

 •  Deșurubați piulițele și scoateți cu atenție janta 
de pe șuruburile de fixare,

 • Înlocuiți șuruburile de fixare deteriorate, 
 •  Așezați roata de rezervă pe butuc și strângeți 

piulițele în mod încrucișat, 
 • Părăsiți vehiculul și scoateți cricul,
 •  Strângeți piulițele cu cheie dinamometrică cu 

moment de strângere adecvat,
 • Controlați presiunea în roata montată.

 

5.6. Roata de rezervă
  Semiremorcile MEGA pot fi prevăzute cu următoa-

rele versiuni de fixare a roții de rezervă:
 •  versiunea cu un coș, pentru o singură roată de 

rezervă,
 •  versiunea cu două coșuri, pentru două roți de 

rezervă.

  Roata de rezervă este situată între picioarele de 
susținere și prima axă a semiremorcii. Roata de re-
zervă se fixează în mod permanent printr-o îmbi-
nare cu șuruburi.

  Înainte de a demonta roata, dispozitivele de pro-
tecție laterale trebuie ridicate.

 Scoaterea roții de rezervă din coș.
 • Desfaceți șurub fluture 🅐
 • Scoateți labele
 • Împingeți roată împreună cu șurub spre față
 • Scoateți șurubul dedesubt

  Așezarea la loc a roții de rezervă trebuie făcută în 
același mod ca și scoaterea acesteia, dar în ordine 
inversă.

ATENȚIE:
După fiecare înlocuire a roții, după ce 
ați parcurs 50 km, strângeți piulițele cu 
o cheie dinamometrică cu moment de 
strângere adecvat.

!

5.7. Apărătoarele de acces laterale
  Apărătoarele de acces laterale au ca scop proteja-

rea participanților la trafic rutier de a nu intra sub 
axele vehiculului.

  Apărătoarele pot fi ridicate pentru a permite acce-
sul la roata de rezervă.

 Pentru a ridica apărătoarele:
 •  Deblocați și scoateți șplinturile de protecție, 🅒
 • Ridicați acoperitoarea, 🅓
 •  Securizați apărătoarea ridicată cu un șplint 

pentru a preveni plierea automată a apărătorii 
și lovirea persoanei aflate sub ea.

  Înainte de a porni la drum, apărătoarele de acces 
laterale trebuie să fie pliate și securizate cu șplin-
turi.

ATENȚIE:
Păstrați distanță de coș în timp ce scoa-
teți roată. 🅑 Greutatea roții în cădere 
poate provoca răni grave, inclusiv zdrobi-
rea picioarelor sau a mâinilor.

!
ATENȚIE:
Nu este permisă transportarea unei roți 
de rezervă care nu este protejată de dis-
locare.

!

🅐
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5.8. Bara de protecție spate
  Bara de protecție spate protejează ceilalți partici-

panți la trafic rutier împotriva intrării accidentale 
în spatele semiremorcii. Bara de protecție poate 
schimba poziția în timpul descărcării sau atunci 
când lucrați cu un finisor de asfalt.

 Ridicarea barei de protecție
 •  Deblocați și scoateți bolțurile de fixare;
 • Ridicați bara de protecție;
 •  Blocați bara de protecție cu ajutorul bolțurilor 

de fixare.

 Coborârea barei de protecție
 • Scoateți bolțurile de fixare;
 • Coborâți bara de protecție;
 •  Introduceți bolțurile și protejați-le împotrivă 

căderii.

Bara de protecție îndeplinește cerințele regulamentului 
nr. 58 EKG OZN.
  
5.9. Cale
  Semiremorca este echipată cu două cale, fixate în 

suporturile de pe ambele laturi ale semiremorcii.
 Calele sunt necesare în special:
 • La încărcare și descărcare
 • După decuplare
 •  În cazul în care semiremorca staționează pe un 

teren dealuros sau pe o pantă.

 Scoaterea calelor
 • Scoateți fișa cu arc 🅑
 • Scoateți cală învingând rezistența colierului.
  După utilizare, așezați calele în suporturi și prote-

jați-le împotrivă căderii.

ATENȚIE:
În timpul mersului, bara de protecție spa-
te trebuie să fie în poziția coborâtă, în 
timp ce  înainte de descărcare bara tre-
buie ridicată.

!

 Fixarea calelor:
 • Așezați cală cu orificiul peste suport
 •  Învingând rezistența colierului, împingeți-o 

spre spate pentru a o bloca
 • Folosiți fișa cu arc pentru protejare

5.10. Ladă pentru unelte
  Ladă pentru unelte este montată pe partea dreaptă 

a vehiculului. Există două moduri de a fixa ladă:
 • Lângă apărătoarea de acces laterală
 • În spatele apărătorii de acces laterale

ATENȚIE:
Calele 🅐 trebuie așezate numai sub roți-
le axelor fixe. Acestea nu trebuie așezate 
sub roțile axelor de direcție sau celor ri-
dicabile.
Utilizați întotdeauna ambele cale, una pe 
fiecare latură a semiremorcii.

!

ATENȚIE:
Pentru a deschide ladă montată în spate-
le apărătorii de acces laterale, mai întâi ri-
dicați apărătoarea și protejați-o împotriva 
căderii automate, ceea ce ar putea duce 
la lovirea persoanei aflate sub ea.

!

🅐 🅑
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 Deschiderea lăzii:
 •  Scoateți capacul din plastic al încuietorii și des-

chideți încuietoarea cu cheia;
 •  Întoarceți mânerul și deschideți capacul lăzii.
  După închiderea lăzii, protejați întotdeauna încuie-

toarea lăzii cu capacul din plastic pentru a preveni 
murdărirea și, în consecință, deteriorarea încuietorii.

5.11. Rezervor pentru apă utilitară
  Rezervorul de apă utilitară poate fi amplasat în 

diferite locuri ale semiremorcii, în funcție de ver-
siunea modelului. Rezervorul este echipat cu un 
dozator de săpun.

 ATENȚIE: Rezervorul trebuie umplut numai cu apă
  Nu se recomandă utilizarea rezervorului ca rezer-

vor de apă potabilă.
  Rezervorul trebuie curățat cu agenți uzuali, desti-

nați pentru acest scop
  Iarna, un rezervor umplut poate fi deteriorat în ca-

zul de temperaturi negative. Aveți grijă ca rezervo-
rul să fie gol sau incomplet în sezonul de iarnă.

5.12. Cilindru de acționare hidraulic
  Cilindrul hidraulic telescopic este utilizat pentru ri-

dicarea benei pentru descărcare. În funcție de tipul 
semiremorcii, se utilizează actuatoare de acționare 
de la diferiți producători, cum ar fi: Hyva, Binotto, 
Edbro, Penta.

  Regulile de utilizare corespunzătoare au fost de-
scrise în manualul de utilizare al actuatorului dat.  

  Pentru a asigura funcționarea corectă a cilindru-
lui, trebuie verificate sistematic starea furtunului 
hidraulic care conectează cilindrul cu sistemul hi-
draulic al capului tractor, precum și starea de fixare 
a cilindrului și lubrifierea punctelor de pivotare.

  Viteza de ridicare și coborâre a benei poate fi re-
glată de o supapă specială, a cărei instalare poate fi 
efectuată numai de o Stație de Service Autorizată.

 

5.13. Instalația electrică
  Semiremorcile MEGA sunt echipate cu o instalație 

electrică de 24V. Instalația nu are siguranțe, de-
oarece folosește siguranțele vehiculului tractant 
Semiremorca este cuplată de cap tractor printr-o 
cuplă cu 7 pini 🅐 sau o cuplă cu 15 pini. 🅑

ATENȚIE:
Sistemul hidraulic al unui cap tractor tre-
buie să fie obligatoriu echipat cu o supa-
pă de suprapresiune eficientă.

!

ATENȚIE:
Este interzisă efectuarea individuală a ori-
căror modificări din sistemului hidraulic.

!

ATENȚIE:
Este permisă devierea benei de la axa ve-
hiculului sau de la actuator cu o toleranță 
de +/- 40 mm.

!

ATENȚIE:
Conducerea cu o benă parțial sau com-
plet ridicată este absolut interzisă. Cobo-
rârea bruscă a unei bene parțial încărcate 
este interzisă. Este interzisă bruscarea 
semiremorcii pentru a desprinde încărcă-
tura care aderă la benă.

!

🅑

🅐

🅐 🅐
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6.1. Platformă de lucru – balcon 🅐
  Când urcați pe balcon, utilizați treptele care fac 

parte din dotarea acestuia. În timp ce vă aflați pe 
balcon, păstrați o atenție deosebită, țineți-vă de 
balustrade (cu cel puțin o mână) și fixați lanțul de 
siguranță. Pe balcon poate staționa numai o singu-
ră persoană în același timp.

  

6.2. Prelată 🅑
  Sarcina prelatei este în primul rând de a prote-

ja încărcătura de vărsare pe drum și de a proteja 
mărfurile transportate împotriva diferiților factori 
externi.

  Obligația de a folosi o prelată la transportul mărfu-
rilor rezultă direct din Legea Traficului Rutier.

 Desfășurarea prelatei 
 • Urcați pe balcon păstrând măsuri de precauție;
 •  Întindeți prelata cu manivelă 🅒 rozwinąć 

plandekę na całej powierzchni skrzyni;

  După conectarea firelor și de fiecare dată înainte 
de a circula, verificați dacă iluminatul de pe semire-
morcă funcționează corect. Orice defecțiune tre-
buie eliminată imediat.

  Semiremorcile MEGA pot fi echipate cu iluminatul 
tradițional cu becuri sau cu iluminatul LED.

  În cazul iluminatului cu LED-uri, diodele trebuie 
înlocuite ca set complet, iar în cazul iluminatului 
cu becuri tradiționale, este posibil să se înlocuiască 
un singur bec ars.

  Următoarele tipuri de becuri sunt utilizate pentru 
semiremorcile MEGA:

Tip de iluminat Bec
Lumina contur față și spate 4W
Semnalizator de direcție și lumini de avarie 21W
Lumini de poziție spate și frână 21W
Lampa de mers înapoi 21W
Lampa ceață spate 21W
Iluminat placa de înmatriculare 5W
Lumini de poziție față 4W
Lumina contur laterală 4W

BeNĂ

 •  Protejați prelata cu expandoare și ochiuri pi-
votante pe pereții din față și din spate ai be-
nei 🅓

 •  Protejați prelată pe pereții din față și din spate 
ai benei cu ajutorul expandoarelor (întinzătoare 
de cauciuc) și pe laterale cu ajutorul unor chingi 
de strângere 🅔

 •  Mânerul manivelei trebuie așezat vertical în jos, 
cu ajutorul unui mecanism cu clichet. Manivela 
nu trebuie să iasă dincolo de peretele lateral al 
benei.

 Înfășurarea prelatei:
 •  Pentru a înfășura prelata, urmați pașii de mai 

sus în ordine inversă. 
 •  În timp ce circulați fără încărcătură, prelata tre-

buie să fie înfășurată și așezată în suporturi 🅕, 
precum și fixată cu întinzătoare de cauciuc su-
plimentare 🅖 în față și în spate (foto. 3) 

ATENȚIE:
Balconul poate fi utilizat numai în timp de 
staționare a vehiculului.

!
ATENȚIE:
Înainte de a începe să desfășurați prelata, 
asigurați-vă că pe bena sunt fixate bare 
transversale pentru susținerea prelatei.

!

6. BeNĂ

🅕
🅒

🅐 🅑

🅔
🅖

🅓 🅖
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BeNĂ BeNĂ

 În timpul mersului, se interzice: 
 •  Transportul mărfurilor care ies dincolo de bare 

transversale care susțin prelata;
 •  Folosirea unei prelate cu întinzătoare (expan-

doare) nesecurizate;

6.3. Șuber
  Șuberul este destinat descărcării materialelor cu 

granulație fină, cu fluiditate ridicată. Materialele 
cu granulație grosieră și cu fluiditate redusă pot 
deteriora șuberul.

 Utilizarea șuberului:
 • ODeblocați capacul gurii de descărcare;
 •  Trageți maneta pentru a deschide gura de des-

cărcare;
 • Protejați capacul gurii de descărcare.

6.4. Închideri benă

 Uși, ușile combinate cu oblon
  În cazul acestei soluții, descărcarea este posibi-

lă prin deschiderea ușii (cadrul oblonului rămâne 
blocat) sau prin deblocarea oblonului (ușa rămâne 
închisă)

 Descărcare prin ușă:
 •  Trageți zăvoarele care blochează deschiderea 

automată a ușilor;
 •  Trageți manetele spre dvs. până la eliberarea 

blocadei și deschideți ușile;
 •  Ușile trebuie deschise cât mai mult posibil către 

exterior și asigurate împotriva închiderii auto-
mate prin intermediul unei blocadei aflate pe 
peretele lateral al semiremorcii;

 •  După descărcare, închideți ușile, efectuând 
aceleași operații în ordine inversă.

 Descărcare prin oblon:
 •  Asigurați-vă că ușile rămân închise și protejate 

împotriva deschiderii automate;
 •  Eliberați blocadele aflate pe peretele din spate 

sub benă care protejează cârligele de fixare;

ATENȚIE:
Instalarea incorectă a prelatei poate duce 
la deteriorarea sa, la acumularea de apă 
sau zăpadă pe suprafața prelatei, ceea 
ce-i crește susceptibilitatea la deteriora-
re. Apa sau zăpada acumulată pot repre-
zenta, de asemenea, o amenințare pentru 
ceilalți participanți la trafic rutier, așa că 
trebuie înlăturate întotdeauna de pe su-
prafața prelatei înainte de a porni la drum.

!

 •  Opțional, semiremorcile sunt, de asemenea, 
echipate cu blocadele de fixare, aflate pe par-
tea stângă și dreapta a ușilor. Aceste blocade 
trebuie, de asemenea, eliberate înainte de a în-
cepe descărcarea;

 •  Cârligele de fixare care securizează oblonul de 
jos sunt eliberate automat după ce începeți să 
ridicați benă;

 •  După terminarea descărcării, securizați oblonul 
închizând blocadele aflate în dotarea benei.

 Oblon
  La semiremorcile MEGA, oblonul poate fi prevăzut 

cu sau fără șuber.
 
 Descărcarea printr-un oblon fără șuber:
 •  Trageți zăvoarele care securizează cârligele 

aflate sub benă;
 •  Cârligele care protejează oblonul de jos se vor 

elibera automat după ce începeți să ridicați 
benă;

 •  După terminarea descărcării, protejați din nou 
oblonul cu zăvoarele.

ATENȚIE:
La manipularea șuberului, există riscul de 
vătămare a mâinilor sau chiar pierderea 
degetelor.

!

ATENȚIE:
Închiderea corectă a șuberului și securi-
zarea acestuia sunt esențiale pentru si-
guranța rutieră. Materialul vărsat poate 
cauza un accident pe șosea.

!
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 Descărcarea printr-un oblon cu șuber:
 •  Înainte de a începe descărcarea prin șuber, asi-

gurați-vă că zăvoarele care securizează cârlige-
le de fixare dedesubtul benei sunt închise;

 • Deschideți șuberul și începeți descărcarea.

ÎNtReȚINeRe ȘI SeRvIce RO

BeNĂ
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ÎNtReȚINeRe ȘI SeRvIce7. ÎNtReȚINeRe ȘI SeRvIce

Lucrările de control și service trebuie efectuate în mod 
sistematic, în conformitate cu intervalele indicate. Se-
miremorcile MEGA pot fi utilizate numai în condiții teh-
nice bune. Fiecare defect sau deteriorare constatată 
trebuie îndepărtată imediat la centrele de service au-
torizate MEGA. Efectuarea operațiilor de întreținere și 
reparare de către personalul necalificat,  prezintă risc 
pentru oamenii, vehiculul și mediul.

7.1.  Întreținerea și revizie efectuate de către utilizator

 Control de roți

 

  La fiecare două săptămâni verificați presiunea 
anvelopelor la rece și comparați valorile cu reco-
mandările producătorului . (De obicei 9 bar pentru 
anvelope cu o capacitate de încărcare de 4,5 tone).

 •  Rotile deformate sau deteriorate (de ex. fisuri, 
coroziune etc.) trebuie înlocuite imediat,

 •  Roțile cu locașurile de bolturi deformate sau de-
teriorate trebuie înlocuite imediat,

 •  Nu se admite sudarea elementelor de roți (jante, 
butuci de roți etc.) - există riscul ruperii de su-
duri datorită supraîncărcărilor dinamice,

 •  Urmele de rugină trebuie îndepărtate (în speci-
al de pe suprafețele de contact cu anvelopele și 
butucii) și protejate din nou dacă este necesar

 •  Anvelopele deteriorate (uzură, deteriorări, corpi 
străini) trebuie înlocuite imediat.

  Utilizatorul trebuie să lubrifieze în mod regulat pie-
sele de lucru, cum ar fi: încuietori de ușă, balamale, 
elemente de basculare, elemente de fixare ale ci-
lindrului hidraulic, elemente de axe etc. (Vezi reco-
mandările producătorilor de subansambluri). 🅐ATENȚIE:

Din motive de siguranță, este foarte im-
portant să verificați în mod regulat starea 
roților.

!

🅐

🅐

🅐
🅐

🅐
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7.2. Îngrijirea stratului de vopsea
  Stratul de vopsea capătă rezistența necesară după 

14 zile de staționare a vehiculului la o temperatură 
minimă de 20OC. Se admite că rezistența deplină 
a stratului de vopsea se obține după 3 luni de la 
finalizarea producției. 

  Pentru a obține rezistența maximă a stratului de 
vopsea, sunt interzise orice intervenții în stratul de 
vopsea, adică 

 •  lipirea și înlăturarea graficelor și marcajelor re-
flectorizante i 

 •  spălarea necorespunzătoare a vehiculului, cu 
dispozitive de înaltă presiune, perii rotative au-
tomate și agenți de spălare agresivi 

 •  lustruire cu paste abrazive și de lustruit, con-
ferirea luciului și orice alte tratamente folosind 
substanțe chimice pentru lacuri.

7.3. Revizii de garanție
  Prima revizie obligatorie în perioada de garanție:
 •  După 4 săptămâni de la data eliberării sau la ki-

lometrajul de 7000 km, oricare din acestea are 
loc mai repede;

 •  toleranța admisă +/- 4 săptămâni sau +/- 5000 
km.

 Următoarele revizii: 
 •  În mod regulat la fiecare 6 luni de la data elibe-

rării sau la kilometrajul de 40 000 km, oricare 
din acestea are loc mai repede; 

 •  toleranța admisă +/- 4 săptămâni sau +/- 5000 
km.

  Mai multe informații cu privire la revizii se află în 
carte de garanție.

ÎNtReȚINeRe ȘI SeRvIce

 Protejarea sistemului pneumatic
  Pe vreme geroasă, se recomandă echiparea ca-

pului tractor cu un sistem anti-îngheț. Utilizarea 
produselor pe bază de alcool este interzisă, de-
oarece există riscul de a deteriora garniturile de 
etanșare și supapele componentelor sistemelor 
pneumatice.

 Întreținere zilnică
  Curățați sistematic rezervorul de aer comprimat  🅑 

pentru a elimina impuritățile produse de conden-
sare.

  Verificați etanșeitatea circuitelor și conexiunilor, 
starea cablurilor și, în special, a vârfurilor de cone-
xiuni.

🅑

ÎNtReȚINeRe ȘI SeRvIce
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A lUA lEgATURA

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

Date GPS
50°27’30″N 17°21’07″E

Compartiment vânzări: 
handlowy@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

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

Compartiment piese de schimb: 
sklep@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

A lUA lEgATURA
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www.mega-nysa.pl


