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Дорогий, Користувачу!
Дякуємо за вибір нашого транспортного засобу. Використані в ньому вузли, компоненти та 
матеріали провідних європейських виробників працюють у тисячах вантажних транспортних 
засобах по всьому світу, щоденно підтверджуючи свою надійність. Дякуємо за довіру, виявлену 
досвідченому колективові нашої компанії, технологіям, які ми постійно розвиваємо, та нашим 
транспортним засобам.

Бажаємо безпечної експлуатації та надійної роботи
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MEGA LIGHT
Наведена нижче інструкція становить збір інформації та рекомендацій і створена для забез-
печення оптимальних умов експлуатації та безпечного використання Вашого транспортного 
засобу.
Інструкція містить інформацію, яка дозволить дізнатись про повний спектр основних експлуа-
таційних властивостей Вашого транспортного засобу. Оснащення транспортного засобу розро-
блене та запроектоване таким чином, щоб забезпечити комфортну та просту експлуатацію та 
інтуїтивну навігацію органами управління. Дотримання вказівок та рекомендацій, що містяться 
в інструкції, забезпечує оптимальну роботу транспортного засобу.
Інструкція стосується основних варіантів оснащення транспортного засобу та різних додаткових 
версій. Зверніть, будь ласка, увагу на ті з них, що стосуються конфігурації Вашого транспортного 
засобу. Документ описує нормальні умови експлуатації. У разі специфічних умов експлуатації 
або нестандартного оснащення, зв'яжіться, будь ласка, з компанією MEGA для отримання до-
даткових пояснень.
Інструкція з обслуговування повинна зберігатись в транспортному засобі. 

Інформація, що має особливе значення з точки зору техніки безпеки, виділена 
в тексті.  !
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ТехнІка безпеки

VIN-код 🅐
Індивідуальний VIN-код – це ідентифікаційний номер 
транспортного засобу, що складається з 17 символів 
і відштампований на рамі в передній частині тран-
спортного засобу (з правої сторони на лонжероні). 
VIN-код транспортного засобу вказаний також на 
шильдику.

Металевий шильдик транспортного засобу 🅑
На шильдику вказано: номер омологації типу тран-
спортного засобу,  VIN-код транспортного засобу, тех-
нічно допустиме навантаження на вісь та опорно-зчіп-
ний пристрій, рік виробництва транспортного засобу. 
Шильдик знаходиться над VIN-кодом або поруч з ним.

Табличка з параметрами гальмівної системи 🅒
Під час перевірки або ремонту гальм напівпричепа 
слід ознайомитись з даними, що містяться на табличці 
параметрів гальмівної системи, а саме: номером фай-
лу з програмою розрахунку, розміром сервоприводів 
гальма, типом гальмівної системи, гальмівним тиском 
в залежності від вантажності та іншими даними.

🅐

🅑 🅒

2. ІденТифІкацІя ТранспорТного засобу

UA



UAUA

8 9

 • Заборонено здійснювати розвантаження:
  –   якщо напівпричіп знаходиться на нерівній і 

нестабільній основі,
  –   якщо напівпричіп знаходиться під кутом від-

носно тягача
  –   при поганих атмосферних умовах,
  –   поблизу кабелів, стовпів і ліній електропе-

редачі високої напруги.
 •  Заборонено входити під піднятий кузов (ван-

тажну платформу), якщо він не підтримується 
підпоркою. 

 • Щоразу перед рухом слід перевірити:
  –  дію гальмівної системи та системи освіт-

лення (габаритні вогні).
  –  наявність противідкатних упорів (клинів) 

в місцях відведених для їхнього зберігання 
на час їзди.

 •  Не вносити жодних змін у напівпричіп щодо 
його рами, коліс або осей.

 •  Не можна перевозити без відповідного захи-
сту хімічні, їдкі, токсичні і т. п. речовини. Це 
може призвести до пошкодження поверхні 
напівпричепа та навколишнього середовища.

3. ТехнІка безпеки ТехнІка безпеки

3.1.  Використання за призначенням
Транспортні засоби  MEGA виготовляються відповідно 
до чинних технічних стандартів та чинних норм з тех-
ніки безпеки. Тим не менше, при експлуатації, що не 
відповідає призначенню, можуть виникнути загрози 
життю або здоров'ю користувачів, третіх осіб, пошко-
дження транспортного засобу або статися матеріаль-
на шкода.
Напівпричепи MEGA мають гальмівну систему, осна-
щену електронною антиблокувальною системою EBS 
(Electronic Braking System – Електронна гальмівна си-
стема), що відповідає ECE R13. Напівпричіп може з’єд-
нуватися з транспортними засобами, що мають з пне-
вматичну гальмівну систему.
Напівпричепи MEGA з гальмівною системою EBS мо-
жуть експлуатуватися лише з сідловими тягачами, 
оснащеними 7-контактним роз'ємом ISO 7638 (тягачі 
з кабелем передачі даних CAN).
Використання за призначенням поширюється також 
на дотримання правил та вказівок, що містяться в цій 
інструкції з обслуговування, а також обов’язкове про-
ведення періодичних сервісних оглядів, рекомендова-
них компанією MEGA.

3.2.  Загальні правила техніки безпеки при експлуата-
ції транспортного засобу

 •  Заборонено використовувати напівпричепи 
MEGA не за призначенням.

 •   Слід уникати їзди з перевантаженим напівп-
ричепом.

 •  Вантаж повинен бути рівномірно розподіле-
ний, щоб не перевищувати допустиме наван-
таження на осі та опорно-зчіпний пристрій, 
визначене в правилах дорожнього руху. Пра-
вильне розміщення вантажу дозволяє міні-
мізувати ризик перехилення транспортного 
засобу.

 • Заборонено транспортувати: 
  –  людей
  –  живих тварин
  –  небезпечні вантажі (ADR).
 •  Заборонено їхати з піднятою вантажною плат-

формою.
 •  Заборонено перебувати в безпосередній 

близькості від напівпричепа під час маневру-
вання, навантаження і розвантаження. Осо-
бливо заборонено входити під підняту неза-
хищену вантажну платформу.

 •  Необхідно дотримуватися загальних поло-
жень щодо охорони праці, медицини праці та 
інжинірингу дорожнього руху. 
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а потім систему живлення гальм стисненим 
повітрям – червоний колір);

 •  Приєднати розніми електроустановки та ка-
бель електроживлення системи ABS/EBS;

 •  За допомогою корби (рукоятки) підняти опорні 
лапи напівпричепа, закріпити корбу у тримачі;

 •  Прибрати противідкатні упори клини з-під ко-
ліс і закріпити їх у кишенях;

 •  Вимкнути ручне (стоянкове) гальмо напівпри-
чепа.

4.2. Розчеплення напівпричепа з тягачем
 •  Встановити напівпричіп на рівній та стабільній 

основі;
 •  Заблокувати причіп від переміщення, ввімк-

нувши стоянкове гальмо (кнопка червоного 
кольору);

 •  Підкласти під колеса противідкатні упори – не 
підкладати противідкатні упори під колеса ке-
рованих осей і/або осей, що піднімаються.

 •  Опорні лапи напівпричепа висунути настільки, 
щоб між опорно-зчіпним пристрєм тягача та 
накатною плитою напівпричепа була невелика 
відстань (приблизно 5 см);

 •  Від’єднати пневмошланги (спочатку фітинг 
пневмошлангу подачі стисненого повітря на 
гальма – червоного кольору, а потім фітинг 
пневмошлангу управління гальмами – жовто-
го кольору);

 •  Від’єднати кабелі електроустановки та кабель 
системи ABS/EBS;

 •  Зняти та відкрити блокування опорно-зчіпно-
го пристрою;

 •  Повільно виїхати тягачем з-під напівпричепа 
(не можна допустити «падіння» напівпричепа).

експлуаТацІя ТранспорТного засобу4. експлуаТацІя ТранспорТного засобу

УВАГА: Якщо зчеплення напівпричепа 
з тягачем не було виконане правильно, 
якщо щоки (захвати) опорно-зчіпного 
пристрою автоматично не закриються 
або належним чином не заблокований  
механізм зчеплення, це означає, що про-
цедуру зчеплення потрібно повторити. 
Тягач не повинен починати рух без пере-
вірки кріплення напівпричепа. 

!

УВАГА: Для того, щоб переконатись, що 
зчіпний шворінь правильно заблокований 
і щоб виключити можливість роз’єднання 
під час руху, слід виконати пробну їзду – 
чи відчувається опір та вага напівпричепа 
(загальмованого стоянковим гальмом). 

!

4.1. Зчеплення напівпричепа з тягачем

  Перед кожною операцією зчеплення необхідно 
перевірити:

 •  Чи на шворні опорно-зчіпного пристрою від-
сутні видимі пошкодження;

 •  Чи правильно закріплений шворінь опорно-зчіп-
ного пристрою (комплектність гвинтів,  зазори);

 •  Чи є відповідною висота опорно-зчіпного при-
строю тягача та напівпричепа;

 •  Чи затвор опорно-зчіпного пристрою є в поло-
женні “відкрито”;

 •  Чи поблизу обох транспортних засобів немає 
сторонніх осіб.

 Зчеплення напівпричепа з тягачем:
 •  Заблокувати колеса напівпричепа – викори-

стати стоянкове гальмо та підкласти під коле-
са противідкатні упори.  

 •  Відкрити опорно-зчіпний пристрій (згідно з ін-
струкцією виробника!)

УВАГА: Під час зчеплення жодна особі не 
може перебувати в області між тягачем 
та напівпричепом нікого немає (небезпе-
ка придавлення або потрапляння під ко-
леса). Особи, що дають вказівки, повинні 
дотримуватися безпечної відстані та 
стояти збоку від транспортного засобу.

!

 •  Повільно рухатись тягачем назад, в’їжджаючи 
під напівпричіп, поки накатна плита напівпри-
чепа не зіткнеться з поверхнею опорно-зчіп-
ного пристрою («сідла») тягача.

 •  Плавно і поступово прискорювати, поки за-
хоплювальні щоки (захвати) опорно-зчіпного 
пристрою автоматично не закриються на зчіп-
ному шворні.

 •   Заблокувати причіп від переміщення, ввімк-
нувши стоянкове гальмо (кнопка червоного 
кольору);

 •  Підкласти противідкатні упори під колеса 
транспортного засобу;

 •  За допомогою пневматичної підвіски тягача 
або регулюючи опорні лапи встановити ви-
соту транспортних засобів так, щоб поверхня 
опорно-зчіпного пристрою тягача знаходи-
лась приблизно на 5 см вище накатної плити 
напівпричепа;

 • Під’їхати до напівпричепа по прямій лінії;
 •  В’їжджати тягачем під причіп, поки  засувка 

опорно-зчіпного пристрою тягача автоматич-
но не замкнеться; 

 • Ввімкнути стоянкове гальмо тягача;
 •  Перевірити, чи  правильно замкнутий опор-

но-зчіпний пристрій  
 •  Приєднати пневматичну систему (спочатку 

систему управління гальмами – жовтий колір, 
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 •  Завантаження, якщо тягач та напівпричіп не 
знаходяться на одній осі 

 •  Завантаження, якщо підвіска транспортного 
засобу  не опущена (не випущено повітря) 

  Після завантаження напівпричепа необхідно пе-
ревірити наступне:  

 •  Чи напівпричіп правильно завантажений, а ван-
таж відповідно захищений,

 •  Чи зачинені та захищені дверцята, задній борт 
від відкривання,

 •  Чи тент розгорнутий та прикріплений,
 •  Чи відповідно прикріплені та захищені ремені 

та троси тенту.

4.5. Транспортування вантажу
Вантаж, що знаходиться на транспортному засобі, не 
повинен перевищувати допустимі розміри, наванта-
ження на вісь та максимальну вагу вантажу. Для за-
безпечення належної стійкості, керованості та гальму-
вання, відповідно до правових норм або рекомендацій 
виробника транспортних засобів, слід враховувати 
максимальне навантаження на ось. 

УВАГА: Існує небезпека дорожньо-тран-
спортної пригоди! Вантаж повинен завж-
ди бути розміщений рівномірно  та по-
перечно в межах гранично допустимої 
вантажності (маси вантажу). 

!

УВАГА: При завантаженні та розванта-
женні від’єднаного напівпричепа існує 
небезпека перехилення транспортного 
засобу. Щоб запобігти цьому, напівпри-
чіп повинен бути або зчеплений з тяга-
чем, або підпертий належним чином 
спереду та ззаду спеціальними опорами 
(цей другий варіант не рекомендується).

!

  Забороненим є:
 • перевантаження транспортного засобу
 • нерівномірне завантаження
 • Завантаження на схилах 
 •  Завантаження на поверхні з неукріпленим 

(ґрунтовим) покриттям
 • Завантаження при сильному вітрі

4.3. Перевірка перед початком руху
  Перед кожним використанням транспортного за-

собу або продовженням руху після зупинки, слід 
перевірити: 

 •  Чи правильно замкнута та заблокована систе-
ма зчеплення напівпричепа;

 •  Чи всі опорні лапи підняті, а корби (рукоятки) 
зафіксовані (закріплені) в тримачах;

 • Чи правильно приєднані електричні кабелі;
 •  Чи правильно приєднані і чи є герметичними 

пневматичні приєднувальні патрубки;
 •  Чи резервуари для стисненого повітря не міс-

тять конденсату;
 •  Чи задні дверцята / задній борт захищені від 

мимовільного відкривання;
 •  Чи всі елементи, такі як противідкатні упори, 

драбина, штанги захищені від падіння;
 • Чи надійно закріплені всі запасні кола; 
  •  Чи змонтовано та закріплено профіль бічного 

захисту;
 • Чи зачинені скриньки для інструментів;
 •  Чи шини (покришки) знаходяться в бездоган-

ному стані;
 • Чи правильний тиск в шинах;

 •  Чи не є вигнуті або пошкоджені подушки без-
пеки;

 •  Чи належним чином діє освітлення (габаритні 
вогні);

 •  Чи належним чином працюють гальма тран-
спортного засобу;

.

  Слід перевірити наявність на даху автомобіля 
води, льоду та снігу та при необхідності вида-
лити їх, дотримуючись при цьому належної обе-
режності. 

4.4. Завантаження

УВАГА: Не вирушати в дорогу, якщо 
тиск в гальмівній системі не досяг зна-
чення від 6,5 до 8,5 бар.

!

УВАГА: Напівпричіп, вантаж якого нерів-
номірно навантажує передню або задню 
частину транспортного засобу, може 
перекинутись і призвести до нещасного 
випадку (дорожньо-транспортної приго-
ди) з людськими жертвами. 

!

УВАГА: Заборонено перебування осіб 
поруч з напівпричепом під час маневру-
вання, завантаження та розвантаження!

!

Причіп слід розчіплювати лише в тому випадку, коли 
є впевненість стабільного розміщення його вмісту

експлуаТацІя ТранспорТного засобуексплуаТацІя ТранспорТного засобу
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Під час розвантаження не повинно бути нікого в раді-
усі 15 метрів від транспортного засобу.

4.6. Розвантаження
 Перш, ніж почати розвантаження необхідно:
 •  перевірити, чи на місці розвантаження відсутні 

люди та інших перешкоди
 •  перевірте, чи піднятий кузов не зіткнеться з кон-

тактними проводами електричної тяги, теле-
фонними проводами або іншими перешкодами

 •  розблокувати або заблокувати необхідний за-
хист кузова 

 •  переконатись, що перед розвантаженням 
транспортний засіб розміщений на одній осі, 
на горизонтальній поверхні з укріпленим по-
криттям і має опущену підвіску (і висунуті 
задні опорні лапи – якщо транспортний засіб 
обладнаний ними)

 •  переконатись, що атмосферні умови дозволя-
ють виконати розвантаження

 Забороненим є:
 • розвантаження на похилих поверхнях

 •  розвантаження на поверхнях з неукріпленним 
покриттям

 • розвантаження при сильному вітрі
 •  розвантаження коли транспортний засіб та на-

півпричіп не стоять на одній осі
 •  розвантаження без опущеної підвіски тран-

спортного засобу 
 •  розвантаження під час опускання підвіски 

транспортного засобу (випускання повітря) 
 •  починати розвантаження, не переконавшись, 

що підвіска максимально опущена – незалеж-
но від типу використовуваного повітровідвід-
ного клапана

 •  розвантаження, якщо ззаду транспортного за-
собу може бути блокований вантаж, який зси-
пається

 •  розвантаження, якщо  є розгорнутий тент, що 
закриває кузов (вантажну платформу)  

 •  продовження піднімання кузова (вантажної 
платформи), якщо вантаж, що є всередині, за-
блокувався – у цьому випадку слід опустити ку-
зов (вантажну платформу) і розблокувати вантаж

 •  виконання різких рухів кузовом або всім тран-
спортним засобом, щоб розблокувати вантаж

 •  перебування під піднятим і незахищеним (від 
опускання) напівпричепом, а також в області 
скидання вантажу

 • їхати з піднятим кузовом.

УВАГА: При транспортуванні вантажу 
дуже важливо, щоб кузов був закріпле-
ний ланцюгами

!

Під час транспортування слід запобігати пересуванню, 
перекиданню, коченню, "блуканню" (переміщенню) 
або значним деформаціям та обертанню в будь-якому 
напрямку елементів вантажу, застосовуючи такі спо-
соби, як закріплення, фіксування, кріплення стяжними 
ременями або комбінацію цих методів.
Детальні вказівки, чинні в Євросоюзі, щодо кріплення 
вантажів:

Стандарт Чого стосується:

EN 12195-1 Розрахунок сил кріплення вантажу 
відтяжками

EN 12640 Місця кріплення стяжними ременями

EN 12642 Міцність кузова

EN 12195-2 Стрічкові стяжні ремені з синтетичних 
волокон

EN 12195-3 Кріпильні ланцюги (ланцюгові стяжки)

EN 12195-4 Сталеві кріпильні троси

ISO 1161, ISO 1496 ISO-контейнер 

EN 283 Знімні кузови

EN 12641 Тенти

EUMOS 40511 Штанги – Вертикальні стійки

EUMOS 40509 Транспортна упаковка

Для інтермодальних перевезень можуть застосовуватися 
такі вимоги, як Посібник IMO/ILO/UN ECE щодо формування 
вантажних одиниць (CTU).

Транспортування сипучого вантажу:
Закон «Правила дорожнього руху» [4] ст. 61 п. 5 
Сипучий вантаж може знаходитись лише в ущільне-
ному кузові, захищеному додатково відповідними 
завісами (брезентом), що запобігають висипанню 
вантажу на дорогу".
Враховуючи, що центр ваги знаходиться відносно ви-
соко, важливо правильно розподілити щебінь в на-
півпричепі. На фотографії нижче показано правильне 
завантаження матеріалу.
У разі вантажу, який становить повну  вантажність 
транспортного засобу, центр ваги повинен знаходи-
тись на відстані від 2,3 до 2,9 м від переднього борту 
транспортного засобу.

експлуаТацІя ТранспорТного засобуексплуаТацІя ТранспорТного засобу
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5.1. Гальмівна система
  Гальмівна система в напівпричепах MEGA осна-

щена електронною антиблокувальною системою 
гальм EBS (Electronic Braking System), яка зменшує 
гальмівний шлях, та системою постійного контр-
олю гальмівної системи, а також системою авто-
матичною гальмування при ковзанні (ABS).

  EBS відповідає за регулювання гальмівної сили, 
автоматично пристосовуючи її до ваги вантажу. 
Напівпричепи з системою EBS можуть зчіплюва-
тися лише з тягачами, оснащеними 7-контактним 
рознімом ABS / EBS, 24 В, що відповідає стандар-
ту ISO 7638-1996. 🅐

Двохпровідна пневматична гальмівна система 
дозволяє уникнути неправильного приєднання 
пневмошлангів (пневмопроводів). Фітинги, при-
значені для конкретних пневмошлангів, запобіга-
ють неправильному приєднанню до основної або 
аварійної гальмівної системи. 

Робота гальмівної системи EBS перевіряється ав-
томатично при ввімкненні запалювання. У разі не-
справності (помилки) це сигналізується контроль-
ним світловим індикатором, який засвічується на 
приладовій панелі сідлового тягача. Цю несправ-
ність слід негайно усунути в авторизованій станції 
обслуговування. У разі несправності системи EBS 
гальмівна система буде функціонувати (не виклика-

ШасІ напІвпричепа5. ШасІ напІвпричепа

ючи прямої загрози безпеці руху), але без наявності 
захисту від блокування коліс під час гальмування.
Існує можливість перевірки вищезазначеної систе-
ми за допомогою діагностичного пристрою, який 
слід підключити до діагностичного роз'єму 🅐

При зчепленні або розчепленні тягача необхідно 
завжди звертати увагу на правильну послідов-
ність виконання дій:

 •  При зчепленні спочатку слід приєднати фітинг 
пневмошлангу управління гальмом (жовтого 
кольору); 🅑

 •  При розчепленні спочатку слід від’єднати фі-
тинг подачі стисненого повітря в гальмівну си-
стему (червоного кольору). 🅒

  Панель обслуговування гальмівної системи та 
пневматичної підвіски 🅓

  Панель управління гальмівною системою та пне-
вматичною підвіскою знаходиться з лівої сторони 
напівпричепа в його середній частині.

 Панель управління призначена для:
 •  Обслуговування головного та стоянкового 

гальма (багатопозиційний клапан) 🅔
 •  Регулювання висоти підвіски (клапан підні-

мання та опускання або система iLvL) 🅕
 •  Зчитування показів з індикатора тиску повітря 

в пневмобалоні підвіски 🅖

 Багатопозиційний клапан
  Цей клапан використовується в напівпричепах, 

оснащених пневматичною гальмівною системою 
та мембранними пневмоциліндрами з пружин-
ним поверненням. Він запускає функцію аварій-
ного гальмування, якщо випадково або навмисно 
відключена подача стисненого повітря.

УВАГА:
Відпускання гальма тягача може спричи-
нити рух транспортного засобу, виклика-
ючи пряму загрозу здоров’ю чи життю.

!

🅐

🅒 🅑

🅓

🅔🅕

🅖
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  Чорна кнопка використовується для відпускання 
та приведення в дію гальма для маневрування на-
півпричепом, який не зчеплений із тягачем. Після 
зчеплення напівпричепа з тягачем він автоматич-
но повертається у початкове положення (не втис-
нута кнопка) і можна її натиснути лише тоді, коли 
напівпричіп відчеплений. 🅐

  Червона кнопка відпускає або вмикає стоянкове 
гальмо на напівпричепі, і  у разі зчеплення його з 
тягачем, і тоді, коли він відчеплений. 🅑

 Маневрування напівпричепом без тягача
  Якщо необхідно маневрувати напівпричепом, 

незчепленим з сідловим тягачем, слід виконати 
наступні дії:

 •  Натиснути червону кнопку
 •  Натиснути чорну кнопку
	 	УВАГА!	В	цей	момент	напівпричіп	не	захи-

щений	від	руху	жодним	гальмом!
 •  Витягнути чорну кнопку – напівпричіп захище-

ний від руху гальмом. 
  Щоб припаркувати напівпричіп після маневрування 

необхідно:
 • Витягнути червону кнопку.

  Відпускання або запуск стоянкового гальма на 
зчепленому напівпричепі

 •  Натиснути червону кнопку – гальмо стоянки 
відпущено

 	УВАГА!	В	цей	момент	напівпричіп	не	захи-
щений	від	руху	жодним	гальмом!

 •  Витягнути червону кнопку – працює гальмо 
стоянки і напівпричіп закріплений гальмом

 Аварійне відпускання гальм напівпричепа
  Існує можливість екстреного звільнення заблоко-

ваних гальм напівпричепа.

Існує можливість аварійного відпускання заблокова-
них гальм напівпричепа. Для цього необхідно:
 •  демонтувати ключ, закріплений на корпусі 

пневмоциліндра;
 •  витягнути пластмасовий корок (затичку) з пру-

жинного пневмоциліндра;
 •  вставити ключ у отвір пневмоциліндра та по-

верніть його на 1/4 обороту за годинниковою 
стрілкою. Встановити гайку ключа і загвинчу-

вати її, поки гальмо колеса не буде повністю 
розблоковане.

  Після виконання цих дій, необхідно з великою 
обережністю перемістити транспортний засіб, 
оскільки його гальма не діють, і проконсультува-
тись з сервісною службою MEGA з метою усунен-
ня несправності.

 Резервуари стисненого повітря
  Резервуари стисненого повітря знаходяться в 

рамі напівпричепа, в її середній частини. 
  У стисненому повітрі може конденсуватись вода, 

що є небажаним явищем і може бути причиною 
неправильної роботи гальмівної системи. Слід пе-
ріодично перевіряйте, чи в резервуарах стиснено-
го повітря немає води. Накопичену воду потрібно 
повністю зливати. Для цього служить клапан зливу 
води, що знаходиться в нижній частині резервуару.

УВАГА:
Перш ніж виконати наступні дії, слід 
спочатку захистити транспортний засіб 
від неконтрольованого руху за допомо-
гою противідкатних упорів!
НЕ підкладати противідкатні упори під 
колеса керованих осей і/або осей, що 
піднімаються!

!

УВАГА:
Перш ніж виконувати будь-які дії  пне-
вмоциліндрами, для власної безпеки 
слід проконсультуватись із сервісною 
службою компанії MEGA (пружина є 
стиснута з силою > 1 т).

!

УВАГА:
Вода, сконденсована в гальмівній сис-
темі може привести до замерзання її 
елементів і виходу з ладу всієї системи, 
тому, особливо взимку, важливо регу-
лярно перевіряти та зливати воду з ре-
зервуарів стисненого повітря!

!

🅐 🅑

ШасІ напІвпричепаШасІ напІвпричепа
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5.2. Пневматична підвіска
  Висоту підвіски можна змінювати за допомогою 

клапана  вирівнювання з поворотним важелем 
або використовуючи систему iLvL.

 Клапан  вирівнювання 
  Щоб відрегулювати висоту підвіски, слід натис-

нути поворотний важіль (положення STOP), а по-
тім повертати важіль вправо або вліво, поки не 
буде досягнута бажана висота підвіски. Клапан, 
залишений у положенні STOP, утримуватиме 
транспортний засіб на бажаній висоті.

  Перед початком руху важіль клапана  вирівню-
вання повинен знаходитись у положенні (РУХ) 
(витягнутий важіль, що знаходиться в середньо-
му положенні і його не можна повертати). У поло-
женні (РУХ) підвіска завжди знаходиться на одній 
і тій самій висоті, незалежно від вантажу.

 Система iLvL 🅐
  Система управління підвіскою iLvl забезпечує 

електронне управління пневматичною підвіскою 
напівпричепа, замінюючи традиційний клапан ви-
рівнювання. Система працює автоматично, однак 
водій може частково взяти на себе управління ро-
ботою підвіски, вибираючи запрограмовані зазда-
легідь функції системи iLvL. Навіть якщо відсутнє 
електричне живлення, водій може піднімати або 
опускати причіп за допомогою пневматичних 
кнопок управління, що знаходяться на панелі об-
слуговування, розташованій з лівої сторони на-
півпричепа, посередині.

5.3. Опорні лапи
  Опорні лапи служать для підтримки передньої 

частини напівпричепа після його розчеплення 
з тягачем, а також для регулювання висоти при 
зчепленні та розчепленні його з буксирним тран-
спортним засобом.

  Опорні лапи мають два режими регулювання 
швидкості:  

 •  Швидкий режим – запускається шляхом витя-
гування корби (рукоятки). Він може використо-
вуватися лише тоді, коли напівпричіп опира-
ється на сідловий тягач.

 •  Повільний режим – запускається шляхом втис-
кання корби. Цей режим використовується, 
якщо напівпричіп (завантажений або пустий) 
не зчеплений з сідловим тягачем.

Після виконання регулювання положення опорних 
лап, слід обов’язково зафіксувати (закріпити) корбу 
в тримачі.

 

5.4. Зчіпний шворінь
  Зчіпний шворінь – це елемент, що з’єднує напівп-

ричіп з тягачем, який замикається (закріплюється) 
в гнізді зчіпного пристрою тягача. Це дуже важ-
ливий елемент, що має вплив на безпеку учасни-
ків дорожнього руху. Тому слід пам’ятати, щоб:

 W związku z tym, należy pamiętać aby:
 •  Регулярно змащувати шворінь та опорно-зчіп-

ний пристрій;
 •  У разі виявлення видимих ознак зносу, пошко-

дження, наявності канавок, сворінь слід замі-
нити;

 •  При заміні шворня слід замінити також гвинти 
кріплення.

УВАГА:
Використання швидкого режиму, коли 
напівпричіп не зчеплений з сідловим тя-
гачем, може привести до пошкодження 
механізм регулювання опорних лап!

!

УВАГА:
Вертикальна опора не може в жодному 
разі працювати як піднімальний при-
стрій (домкрат), в жодному разі не може 
використовуватися для піднімання за-
вантаженого або відчепленого напівп-
ричепа.
Заборонено переміщувати напівпричіп, 
відчеплений від тягача, якщо опорні 
лапи торкаються основи (землі).

!

🅐
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 Граничні розміри зчіпного шворня
  Використання зчіпного шворня, діаметр якого 

є меншим від граничного розміру, може призве-
сти до ненавмисного розчеплення напівпричепа 
з буксирним транспортним засобом, що може 
призвести до дорожньо-транспортної приго-
ди. Слід регулярно перевіряти граничні розміри 
шворня, і якщо виявиться, що перевищені допу-
стимі значення зносу, зчіпний шворінь необхідно 
обов’язково замінити.

 

5.5. Колеса та шини

  Колісні диски слід регулярно перевіряти щодо 
наявності деформацій, тріщин та корозії. Дефор-
мовані, потріскані або пошкоджені в інший спосіб 
колісні диски слід негайно замінити.

  Шини слід регулярно перевіряти щодо зносу, 
пошкоджень, тріщин та наявності сторонніх тіл. 
Пошкоджені шини (покришки) необхідно негайно 
замінювати.

  Тиск в шинах слід періодично перевіряти через 
кожні два тижні, лише тоді, коли шина холодна 
(перед початком їзди або після тривалої перерви).

 

УВАГА:
Необхідно замінити шворінь при досяг-
ненні граничного розміру!
Заборонено самостійно ремонтувати 
кільце, вушко дишеля / пристрій зче-
плення, нагрівати, випрямляти, зварюва-
ти, вносити зміни. Кожний пристрій зче-
плення, який є деформований або форма 
якого змінилась,  необхідно замінити.
Завжди слід замінити спеціальні мон-
тажні гвинти, якщо здійснюється заміна 
або усування шворня.

! УВАГА: Стан коліс та шин має велике 
значення для безпечної експлуатації 
напівпричепа. Дуже важливо регулярно 
перевіряти їх стан.

!

 Монтаж і заміна коліс
 Перш, ніж виконати монтаж коліс, необхідно: 
 • Очистити поверхню маточини та колеса
 •  Замінити пошкоджені, деформовані, кородо-

вані, а також  ті, що важко обертаються гайки 
та штифти.

 При монтажі необхідно: 
 •  Обов’язково користуватись ключем з фіксова-

ним крутним моментом затягування 
 •  Гайки затягувати поступово, способом 

"хрест-навхрест"  
 •  Дотримуйтесь рекомендацій виробника осей 

щодо крутних моментів затягування (див. > Ін-
струкція виробника осей, що використовують-
ся в транспортному засобі).

  При заміні коліс слід звертати увагу на наступне: 
 •  Використовувати колісні диски та шини оригі-

нального розміру;
 • Дотримуватись напрямку обертання коліс;
 •  Захистити транспортний засіб від мимовіль-

ного скочування, вмикаючи стоянкове гальмо, 
а також підставляючи противідкатні упори під 
колеса з тієї сторони транспортного засобу, де 
колесо не замінюється ;

 • Ослабити гайки колеса;

ШасІ напІвпричепаШасІ напІвпричепа

Допустиме 
граничне 
значення

Новий

МаксимальнеМінімальне

УВАГА: В результаті ослаблення гайок 
коліс після перших кілометрів експлуа-
тації нового транспортного засобу (про-
цес просідання), рекомендується затяг-
нути гайки коліс з відповідним крутним 
моментом після проїзду перших 100 км.

!
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 •  Підкласти домкрат під трубу осі якомога далі на-
зовні. Основа під домкратом повинна мати твер-
ду поверхню, щоб уникнути його провалювання;

 •  Відгвинтити гайки та обережно зняти обід 
з кріпильних гвинтів;

 • Замінити пошкоджені кріпильні гвинти;
 •  Посадити запасне колесо на маточину і затяг-

нути гайки способом "хрест-навхрест");
 •  Опустити транспортний засіб і витягнути дом-

крат;
 •  Затягнути гайки динамометричним ключем 

з відповідним крутним моментом;
 •  Перевірити тиск у встановленому колесі.

 

5.6. Запасне колесо
  Напівпричепи MEGA можуть мати наступні варі-

анти кріплення запасного колеса:
 •  варіант з одним кошиком (механізмом крі-

плення), на одне запасне колесо;
 •  варіант з двома кошиками (механізмами крі-

плення), для двох запасних коліс;

  Запасне колесо знаходиться між опорними ла-
пами та першою віссю напівпричепа. Кріплення 
запасного колеса здійснюється способом «на по-
стійно» за допомогою різьбового з'єднання. 

  Перш ніж знімати колесо, необхідно підняти  
вверх профіль бічного захисту.

  Виймання запасного колеса з кошика (фотозні-
мок): 

 • Відгвинтити смушковий гвинт 🅐
 • Зняти лапи
 • Пересунути колесо разом з гвинтом вперед
 • Висунути гвинт знизу

  Розміщення запасного колеса повинно здійсню-
ватися аналогічно, як і виймання, але у зворотньо-
му порядку.

УВАГА: Після кожної заміни колеса після 
проїзду 50 км, слід затягнути гайки ди-
намометричним ключем з відповідним 
крутним моментом.

!

5.7. Профіль бічного захисту
  Профіль бічного захисту (веловідбійник) призна-

чений для захисту учасників дорожнього руху від 
потрапляння під осі транспортного засобу.

  Профіль бічного захисту піднімається, що дозво-
ляє забезпечити доступ до запасного колеса.

 Що підняти профіль бічного захисту необхідно:
 •  Розблокувати та вийняти закріплювальні 

шплінти-чеки; 🅒
 • Підняти профіль бічного захисту; 🅓
 •  Закріпити піднятий профіль бічного захисту 

шплінтом-чекою, щоб уникнути мимовільного 
складання профілю бічного захисту та удару 
особи, що знаходиться під ним.

  Перш ніж почати рух транспортного засобу про-
філь бічного захисту необхідно скласти та закрі-
пити шплінтами-чеками.

УВАГА:
Знімаючи колесо слід триматись подалі 
від кошика. 🅑 Падіння важкого коле-
са може спричинити серйозні травми, 
включаючи придавлення ніг або рук.

!
УВАГА:
Заборонено перевозити запасне колесо, 
не захищене від переміщення. 

!

🅐
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5.8. Задній бампер
  Задній бампер захищає інших учасників дорож-

нього руху від в’їзду під задню частину напівп-
ричепа. Він може змінювати положення, якщо це 
необхідно під час розвантаження або при роботі з 
асфальтоукладачем.

 Піднімання бампера
 •  Розблокувати та витягніть кріпильні шворні;
 • Підняти бампер;
 •  Заблокувати бампер в піднятому стані кріпиль-

ними шворнями.

 Опускання бампера
 • Витягніть кріпильні шворні;
 • Опустити бампер;
 •  Вкласти шворні та захистити їх від випадання.

Бампер запроектовано відповідно до Правових норм 
№ 58 EKG OZN.
  
5.9. Противідкатні упори
  Напівпричіп обладнаний двома противідкатними 

упорами, закріпленими в тримачах з обох сторін 
напівпричепа, в його задній частині.

 Противідкатні упори мають особливе значення: 
 • При завантаженні та розвантаженні
 • Після розчеплення
 •  Коли напів причіп знаходиться на підйомі вго-

ру або на схилі

 Знімання противідкатних упорів
 • Вийняти пружинний штекер 🅑
 •  Вийняти противідкатний упор, подолавши 

опір хомута

УВАГА:
Під час руху задній бампер повинен бути 
в опущеному положенні, тоді як  перед 
розвантаженням задній бампер повинен 
бути піднятий.

!

  Після використання противідкатні упори слід по-
містити в тримачах та захистити їх від випадання.

 Кріплення противідкатних упорів
 •  Накласти противідкатний упор отвором на 

тримач
 •  Долаючи опір хомута, пересунути назад, щоб 

заблокувати
 •  Використати пружинний штекер для захисту.

5.10. Скринька для інструментів
  Скринька для інструментів встановлена з правої 

сторони транспортного засобу. Є два способи крі-
плення скриньки:

 • Поруч з профілем бічного захисту
 • За профілем бічного захисту

УВАГА:
Противідкатні упори 🅐 слід підкладати 
лише під кола нерухомих осей. Не можна 
підкладати їх під колеса керованих осей 
і/або осей, що піднімаються.
Завжди використовувати обидва про-
тивідкатні упори, по одному з кожного 
боку напівпричепа.

!

УВАГА:
Щоб відкрити скриньку, встановлену за 
профілем бічного захисту, слід спочатку 
підняти профіль бічного захисту і захи-
стити його від мимовільного падіння, 
яке може призвести до удару особи, що 
знаходиться під ним.

!🅐 🅑
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 Відкривання скриньки:
 •  Зняти пластмасову кришечку замка та відчи-

нити замок ключем;
 •  Повернути ручку та відкрити кришку скриньки.
  Після закриття скриньки обов’язково закрити за-

мок пластиковою кришечкою, щоб запобігти за-
брудненню та пошкодженню замка.

5.11. Бак для непиттєвої води
  Бак для непиттєвої води може бути розташова-

ний в різних місцях напівпричепа, залежно від 
версії моделі. Бак оснащений дозатором мила.

  УВАГА: Бак слід наповнювати лише водою!
  Не рекомендується використовувати бак як ре-

зервуар для питної води.
  Бак слід чистити загальнодоступними засобами, 

призначеними для цієї мети.
  Взимку заповнений бак може пошкодитися при 

мінусовій температурі. Слід перевіряти, щоб 
взимку бак був порожнім або неповним.

5.12. Гідроциліндр
  Телескопічний гідроциліндр використовується 

для піднімання кузова з метою його розвантажен-
ня. Залежно від типу напівпричепа використову-
ються гідроциліндри різних виробників, а саме: 
Hyva, Binotto, Edbro, Penta.

  Правила правильної експлуатації, описані в ін-
струкції з обслуговування даного гідроциліндра. 

  Для забезпечення належної роботи гідроцилін-
дра слід систематично перевіряти стан гідрав-
лічного шланга, що з'єднує гідроциліндр з гідрав-
лічною системою сідлового тягача, а також стан 
кріплень гідроциліндра та змащення пунктів по-
вороту.

  Швидкість піднімання та опускання кузова може 
регулюватися спеціальним клапаном, установку 
якого може виконувати лише Авторизована стан-
ція технічного обслуговування.

 

5.13. Електрична система
 Напівпричепи MEGA оснащені електричною сис-
темою з напругою живлення 24 В. Вона немає жодних 
запобіжників, використовуються запобіжники буксир-
ного транспортного засобу (тягача). Напівпричіп з’єд-
наний з тягачем за допомогою 7-контактних штекерів 
🅐 або 15-контактним штекером. 🅑

УВАГА:
Гідравлічна система сідлового тягача 
обов’язково повинна бути обладнана 
справним клапаном скидання надлиш-
кового тиску.

!

УВАГА:
Заборонено власноручно вносити будь-
які зміни в гідравлічну систему.

!

УВАГА:
допустимо відхилення вантажного відсі-
ку від осі транспортного засобу або при-
воду з допуском +/- 40 мм.

!

УВАГА:
Строго заборонено їхати з частково або 
повністю піднятим кузовом. Заборонено 
різко опускати частково завантажений 
кузов. Заборонено "шарпати" напівпри-
чіп, щоб відірвати вантаж, що прилягає 
до кузова.

!

🅑

🅐

🅐 🅐
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6.1. Майданчик для обслуговування 🅐
  На майданчик для обслуговування слід входи-

ти сходинками, які є частиною його обладнання. 
Перебуваючи на майданчику слід дотримуватись 
особливої обережності, триматись за бар’єри 
хоча б однією рукою і пристебнути запобіжний 
ланцюг. На майданчику одночасно може перебу-
вати не більше, ніж 1 особа. 

  

6.2. Тент 🅑
  Тент (брезент) призначений перш за все для за-

побігання висипанню вантажу на дорогу та для 
захисту транспортованих товарів від різних зов-
нішніх факторів.

  Обов'язок використовувати тент під час переве-
зення вантажів випливає безпосередньо із Пра-
вил дорожнього руху.

 Розгортання тенту:
 •  Ввійти на майданчик для обслуговування, до-

тримуючись заходів обережності;

  Після підключення проводів та кожного разу пе-
ред початком руху слід переконатись, чи належ-
ним чином працює освітлення на напівпричепі. 
Будь-які несправності повинні бути негайно усу-
нені.

  Напівпричепи MEGA можуть бути обладнані тра-
диційним освітленням з лампами розжарення або 
світлодіодним освітленням. У разі світлодіодного 
освітлення світлодіоди слід замінювати в комп-
лекті, а в разі освітлення лампами розжарення 
можна замінювати окрему спалену лампу.

  В напівпричепах MEGA використовуються такі 
типи ламп:

Вид освітлення Лампа
Światło obrysowe przednie i tylne 4 Вт
Покажчики повороту і аварійна  
сигналізація

21 Вт

Задні габаритні вогні та стоп-сигнали 21 Вт
Лампи заднього ходу 21 Вт
Задні протитуманні габаритні ліхтарі 21 Вт
Підсвічування номерного знака 5 Вт
Передні габаритні вогні 4 Вт
Бічні габаритні вогні 4 Вт

кузов

 •  За допомогою корби 🅒 розгорнути тент по 
всій поверхні кузова;

 •  Закріпити тент за допомогою еластичних 
шнурів (еспандерів) та люверсів з поворотни-
ми скобами на передній та задній стінках ку-
зова 🅓

 •  Закріпити тент з боків за допомогою натяжних 
ременів 🅔

 •  Ручку корби опустити вертикально вниз за 
допомогою храпового механізму. Корба не по-
винна виступати за бічну стінку кузова.

 Згортання тенту:
 •  Щоб згорнути тент, виконайте зазначені вище 

дії в хворотньому напрямку
 •  На час проїзду без вантажу тент повинен бути 

згорнутий і поміщений в кронштейни  🅕 та 
закріплений додатковими гумовими натягами 
🅖 zспереду і ззаду (Фото 3)

УВАГА: 
Майданчик для обслуговування мож-
на користуватися лише під час стоянки 
транспортного засобу.

!
УВАГА: 
Перш ніж починати розгортання тенту, 
слід переконатись, що на кузові прикріп-
лені поперечини, призначені для під-
тримки тенту. 

!

6. кузов

🅕
🅒

🅐 🅑

🅔
🅖

🅓 🅖
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 Під час руху заборонено: 
 •  Перевезення вантажів, що виступають за по-

перечки, які підтримують тент
 •  Використання тенту з незахищеними натягами

6.3. Шибер
  Шибер (засувка) призначений для вивантаження 

дрібнозернистих матеріалів з високою сипучістю. 
Грубозернисті матеріали та матеріали з низькою 
сипучістю можуть пошкодити шибер.

 Обслуговування шибера:
 •  Розблокувати відкидний клапан висипного 

отвору;
 •  Потягнути важіль, щоб відкрити висипний 

отвір;
 •  Заблокувати відкидний клапан висипного 

отвору.

6.4. Елементи закриття кузова

 Дверцята, клапан-двері
  При цьому варіанті розвантаження можна вико-

нати, відкривши дверцята (рама клапана-дверей 
залишається заблокованою), або розблокувавши 
клапан-двері (дверцята залишаються закритими). 

 Розвантаження через дверцята:
 •  Витягнути ригелі (засувки), що захищають 

дверцята від самовідкривання ;
 •  Потягнути важіль до себе, поки блокада не 

звільниться, і відкрити дверцята;
 •  Дверцята слід відкрити максимально назовні 

та захистити їх від самозакривання за допомо-
гою блокади, що знаходиться на бічній стінці 
напівпричепа;

 •  Закінчивши розвантаження,  дверцята слід за-
крити, виконуючи ті самі дії в зворотному по-
рядку.

 Розвантаження через клапан-двері:
 •  Перевірити, чи двері залишаються закритими 

та захищеними від самовідкривання;
 •  Звільнити блокаду, що знаходиться на задній 

УВАГА:
Неправильне закріплення тенту може 
призвести до його пошкодження, до на-
копичення води або снігу на поверхні, 
що також робить його більш вразливим 
на пошкодження. Накопичена вода або 
сніг також можуть становити небезпеку 
для інших учасників руху, тому завжди 
перед початком руху їх слід видаляти з 
поверхні тенту.

!

стінці під кузовом, яка кріпить притискні гаки;
 •  Як варіант,  напівпричепи обладнані також 

притискними блокадами, що знаходяться на 
лівій та правій стороні дверей. Ці блокади слід 
також звільнити, перш ніж почати розванта-
ження;

 •  Притискні гаки, що захищають клапан-двері 
знизу, будуть  автоматично відпущені, коли 
почнеться піднімання кузова;

 •  Після закінчення розвантаження слід захисти-
ти клапан-двері від відкривання, закриваючи 
блокади, якими обладнаний кузов

 Задній борт
  У напівпричепах MEGA задній борт може бути ви-

конаний з шибером (засувкою) або без нього.
 
 Розвантаження через задній борт без шибера:
 •  Витягнути ригелі, що кріплять гаки, розташо-

вані під кузовом;
 •  Гаки, що захищають задній борт знизу, автома-

тично відпустяться, коли почнеться підніман-
ня кузова;

 •  Після закінчення розвантаження слід знову за-
хистити боковий борт (від відкривання) риге-
лями.

УВАГА:
При обслуговуванні шибера існує ри-
зик травмування руки або навіть втрати 
пальців.

!

УВАГА:
Правильне закриття шибера та його за-
блокування має важливе значення для 
безпеки дорожнього руху. Матеріал, що 
висипається може спричинити дорож-
ньо-транспортну пригоду.

!

кузовкузов
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  Розвантаження через задній борт з шибером 
(засувкою):

 •  Перед початком розвантаження через шибер, 
слід переконатись, що ригелі, які кріплять за-
тискні гаки під дном кузова, закриті;

 • Відкрити шибер і почати розвантаження.

кузов

ТехнІчне обслуговування UA
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ТехнІчне обслуговування, ТехнІчнІ огляди7. ТехнІчне обслуговування, ТехнІчнІ огляди

Процедури з контролю та сервісного обслуговування 
повинні проводитися регулярно, відповідно до вказа-
них термінів. Напівпричепи MEGA можуть експлуату-
ватися лише у доброму технічному стані. Кожен вияв-
лений дефект або пошкодження слід негайно усувати 
в авторизованому сервісному центрі компанії MEGA. 
Якщо технічне обслуговування та ремонт здійснює 
некваліфікований персонал, це становить загрозу для 
людей, транспортного засобу та довкілля.

7.1.  Технічне обслуговування та огляди, виконувані 
користувачем

 Огляд коліс 

 

  Кожні два тижні слід перевіряти тиск у холодних 
шинах і порівнювати його з тиском, рекомендо-
ваним виробником. (Зазвичай це 9 бар для шин 
з вантажопідйомністю 4,5 т).

 •  Деформовані або пошкоджені (напр., тріщини, 
корозія тощо) колеса повинні бути негайно за-
мінені

 •  Колеса з деформованими або пошкодженими 
гніздами шворнів слід негайно замінити

 •  Не допускається зварювання елементів коліс (ко-
лісних дисків, маточин коліс) – існує ризик розри-
ву зварних швів через динамічні перевантаження

 •  Необхідно видаляти сліди іржі, особливо з по-
верхонь, що контактують з шинами, маточина-
ми, і, якщо потрібно, повторно нанести захис-
не покриття

 •  Необхідно негайно замінити пошкоджені шини 
(знос, пошкодження, наявність сторонніх тіл).

  Користувач повинен систематично змащувати 
робочі деталі, такі як: дверні замки, петлі, еле-
менкти перекидання, кріплення гібравлічного 
циліндра, елементи осі і т.д. (див. Рекомендації 
виробників окремих компонентів). 🅐

УВАГА:
 З міркувань безпеки дуже важливою 
є регулярна перевірка стану коліс. 

!

🅐

🅐

🅐
🅐

🅐
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7.2. Догляд за лакофарбовим покриттям
  Лакофарбове покриття набуває необхідну міц-

ність після 14 днів простою транспортного засобу 
при температурі не менше 20OC. Приймається, 
що повну міцність лакофарбове покриття набуває 
через 3 місяці після завершення виробництва.

  Для досягнення повної міцності заборонені будь-
які дії, що призводять до втручання в лакофарбо-
ве покриття, тобто:

 •  Нанесення та видалення світловідбиваючого 
маркування

 •  Неправильна мийка транспортного засобу за 
допомогою пристроїв високого тиску, автома-
тичних обертових щіток і агресивних миючих 
засобів

 •  Користування полірувальними і абразивни-
ми пастами (для полірування), ополіскування 
і будь-яка інша обробка хімічними засобами 
для лаків

7.3. Гарантійні огляди
  Перший обов’язковий огляд протягом гарантійно-

го терміну:
 •  Через 4 тижні після дати випуску або 7000 км 

пробігу в залежності від того, що станеться 
раніше

 •  Допустиме відхилення становить +/- 4 тижні 
або +/- 5000 км

 Наступний огляд:
 •  Регулярно кожні 6 місяців з дати випуску або 

кожні 40 000 км пробігу в залежності від того, 
що станеться раніше

 •  Допустиме відхилення становить +/- 4 тижні 
або +/- 5000 км

  Для отримання додаткової інформації проогляди 
див. гарантійну книгу. 

 Захист пневматичної системи
  У морозну погоду рекомендується обладнати 

тягач системою проти замерзання. Заборонено 
використовувати препарати на основі спирту, 
оскільки існує ризик пошкодження ущільнень та 
клапанів елементів пневматичної системи.

 Щоденний технічний догляд
  Регулярно чистити резервуар стисненого повітря 
🅑, щоб видалити забруднення, спричинені кон-
денсацією води.

  Перевірте герметичність контурів та з'єднань, 
стан шлангів, зокрема елементів з’єднання.

🅑

ТехнІчне обслуговування, ТехнІчнІ огляди7. ТехнІчне обслуговування, ТехнІчнІ огляди
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конТакТнІ данІ

MEGA Sp. z o.o.
Вул. Пілсудскего 55
48-303 Ниса – Польща

Дані GPS
50°27’30″N 17°21’07″E

Відділ продажу: 
handlowy@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

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

Відділ частин:
sklep@mega-nysa.pl
+48 77 449 42 51

конТакТнІ данІ
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