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1. ÚVOD 
Valníková nástavba je zhotovena v konfiguraci dle objednávky a posazena na podvozek Tatra. Osoby 

lze přepravovat na sklopných lavičkách. Pro dopravu nákladu použít kurtovací oka v podlaze případně 

kotvící prvky pro uchycení ISO kontejnerů – 1xISO1C nebo 2xISO1D. 

Provedení korby je uzpůsobeno k převozu: 

 osob 

 kusových materiálů  

 

Rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy u připraveného sklápěče a rozměr ložné plochy.  

  

   Řidič je zodpovědný za dodržování předpisů a legislativy při provozu vozidla.  
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2. OBSLUHA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ČÁSTÍ VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY 

2.1 Montáž a demontáž plachty  
- Uvolnění řemínků připnutých ke kostře plachty (z vnitřní strany plachty). 

- Sejmutí upínací gumy (celního lana) na zadním čele, předním čele a bočnicích. 

-Rolování nebo překládání plachty na střeše nástavby.  

-Sejmutí pachty a její uložení na valníku případně mimo něj.  

  

 

2.2 Rolování plachty na zadním čele z důvodu ventilace 
-Možnost srolovat plachtu na zadním čele směrem nahoru. 

-Zachytit srolovanou plachtu řemínky. 

- Vyrolování plachty na předním čele. Případně okénko předního čela otevírat „naslepo“ zevnitř. 
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2.3 Montáž a demontáž plachtových tyčí 
-Vysunutí plachtových tyčí z držáku plachtových oblouků. 

-Pozor při montáži na dvě rozdílné délky plachtových tyčí. 

-Uložení ve schránce na předním čele. 

  

  

 

2.4 Montáž a demontáž plachtových oblouků 
-Povolení a vytažení šroubů M12 na sloupcích. 

-Vysunutí plachtových oblouků ze sloupku směrem nahoru. 

-Zasunutí středního a zadního plachtového oblouku do dutiny v předním sloupku. 
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2.5 Odklopení laviček pro sezení posádky (pokud je valník vybaven) 
-Sklopení lavičky přetlačením mechanizmu (tahem k sobě). 

  

 

2.6 Otevření bočnic, zadního čela a případná demontáž a montáž 
 -Otevření uzávěru ve sloupcích stlačením směrem dolů-do vodorovné polohy. 

-Odklopení bočnice. 

-Po odklopení bočnice do vodorovné polohy je možnost jejího úplného vysunutí z pantů směrem 

nahoru. 

-Pro přepravu nadrozměrných předmětů lze demontovat všechny bočnice a zadní čelo a uložit mimo 

nástavbu. 
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2.7 Sloupky střední a zadní – demontáž a montáž 
-Po demontáži bočnic a zadního čela lze zatlačením obou pák uzávěru do mezní dolní polohy odjistit 

sloupek. 

-Vysunout sloupek směrem vzhůru. 

-Zavřít uzávěry a odložit sloupek. 

 

 

2.8 Výstup na valník 

2.8.1 Po zadním sklopeném čele 

-Sklopení vnitřních stupaček. 
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2.8.2 Pomocí žebříku (pokud je valník vybaven) 

-Vyjmutí z upínek, sklopení žebříků. 

-Sklopení vnějších stupaček. 

   

 

2.9 Technologické úpravy 
-Oko lana navijáku je vyústěno pod podlahou. 

-Podlaha může být opatřena montážními průchody pro přístup k převodovce, k navijáku, popř. jiným 

agregátům. 

-Podlaha může být opatřena kurtovacími oky a kotevními prvky ISO kontejnerů. 
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3. ÚDRŽBA VALNÍKOVÉ NÁSTAVBY 

3.1 Mazací místa-mazací tuk 
-Panty bočnic a zadního čela. 

-Spodní část plachtového oblouku zasunutého do sloupku. 

3.2 Mazací místa-olej 
-Mechanizmus uzávěru ve sloupcích. 

 

4. ŘĚŠENÍ SERVISU A REKLAMACÍ 

4.1 Kontaktní osoba pro objednání náhradních dílů: 
 Radovan Páter, 602 533 546 

 

4.2 Kontaktní osoba pro hlášení reklamací: 
 Jaromír Hykel, 724 375 234  

 

4.3 Plán záruční prohlídky: 

4.3.1 Mechanické komponenty 

Zkontrolovat další provozuschopnost: 

Upínacích prvků valníkové plošiny k podvozku. 

Uložení a zajištění bočnic, zadního čela.  

Stav kostry pro plachtu a plachty včetně upínacích prvků. 
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4.3.2 Záznam o kontrole  

 

Datum 

kontroly 

Popis závady Kontrolu 

provedl 

Závadu 

odstranil 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


