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1. ÚVOD 
Sklápěcí korba je určená na převoz různých druhů materiálů s možností jednostranného sklápění. To 

je zabezpečeno hydraulickým systémem ovládaným z kabiny řidiče. Zapojení hydraulického systému 

s popisem jednotlivých komponent je součástí tohoto návodu. 

Provedení korby je uzpůsobeno k přepravě materiálů: 

 sypkých (štěrk, hlína, písek) 

 kusových na paletách i volně ložených 

 

Rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy u připraveného sklápěče a maximální přepravní objem.  

 

   Řidič je zodpovědný za dodržování předpisů a legislativy při provozu sklápěče.  

  



 

2. POSTUP PŘI SKLÁPĚNÍ A SPOUŠTĚNÍ KORBY

2.1 Spuštění hydraulického čerpadla
Motor musí mít volnoběžné otáčky. 

spojky. Ke spuštění slouží vypínač s aretací, označený symbolem

zapnutí čerpadla se rozsvítí žlutá kontrolka

obrazovku. 

 

2.2 Otevírání zadního čela

2.2.1 Otevírání zadního čela mechanicky

Během sklápění korby je čelo automaticky 

vyzvednuto ze zajišťovacích háků a následně odklápěno

v okamžiku zvedání korby dochází k

spuštění korby je nutno vizuálně 
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POSTUP PŘI SKLÁPĚNÍ A SPOUŠTĚNÍ KORBY A REZERVY

Spuštění hydraulického čerpadla – PTO [1] 
Motor musí mít volnoběžné otáčky. Zapínání a vypínání čerpadla provést při sešlápnutém pedálu 

slouží vypínač s aretací, označený symbolem , umístěný v 

žlutá kontrolka v kapličce přístrojů nebo zobrazí zpráva na informační

zadního čela [2] 

mechanicky 

automaticky pomocí kloubového mechanizmu a lan nejdříve 

vyzvednuto ze zajišťovacích háků a následně odklápěno. Je nutno vizuálně zkontrolovat, zda 

okamžiku zvedání korby dochází k uvolňování zadního čela, tj. vytáhnutí ze zajišťovacích háků.

vizuálně zkontrolovat opětovné dosednutí čela v zajišťovacích hácích.

 

A REZERVY 

Zapínání a vypínání čerpadla provést při sešlápnutém pedálu 

 kabině řidiče. Po 

kapličce přístrojů nebo zobrazí zpráva na informační 

 

pomocí kloubového mechanizmu a lan nejdříve 

Je nutno vizuálně zkontrolovat, zda 

nutí ze zajišťovacích háků. Po 

zajišťovacích hácích. 
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2.3 Manipulace s korbou [3] 

2.3.1 Zvedání korby 

Zvedání korby je zabezpečované pákou na ovládači umístěnou vedle sedadla řidiče. Po dobu zdvihání 

ložné plochy je nutné držet páku ovládání zdvihu v horní poloze, označenou symbolem .             

Po dosažení koncové polohy sklápění koncový spínač automaticky vypne hydraulický okruh. 

 

2.3.2 Spouštění korby 

Spouštění korby do klidové polohy se pomocí páky ovládání zdvihu, označenou symbolem , která 

se přesune do dolní aretované polohy, přepne hydraulický okruh a korba se vrátí do neutrální klidové 

polohy. Po vrácení ložné plochy do klidové polohy vypneme hydraulické čerpadlo. Vůz je dodán s 

ochranou kabiny ROPS vyrobenou firmou Kobit Jičín, umístěnou za kabinou řidiče. 

 

 

Pozice k obrázku jsou popsány v textu s označením v hranaté závorce (např. [1]). 
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3. PLÁN KONTROLY STAVU A ÚDRŽBY 
V hydraulické soustavě je použitý hydraulický olej vhodný pro klimatické podmínky Střední Evropy 

typ: HM32.  

Poznámka:            

V chladnějších oblastech nahradit typem HM22 až HM15 v oblastech sibiřské zimy (do -10 C). 

V teplejších oblastech nahradit typem HM46 až 68 v oblastech středního východu (40 - 50 C) Na 

promazání používat grafitovou vazelínu.  

3.1 Před každým pracovním úkonem 
Kontrola stavu hydraulického systému (únik oleje, poškození hadic). Očistit omezovač zdvihu od 

bahna a nečistot. 

 

 

3.2 Před každou jízdou  
Vykonat vizuální kontrolu těsnosti hydraulického systému. Zkontrolovat zda nedošlo k deformaci 

nebo uvolnění dílů na korbě, rámu, pružinách, sklápěcích osách. Kontrolovat tlak v pneumatikách.  

 

3.3 Jednou za týden 
Všechny maznice na nástavbě a na hydraulickém systému je nutné promazat.  

Promazávat maznice kulových opěrných bodů pro přichycení korby umístěné ze spodu (pokud jsou 

použity), maznice na kulovém ložisku sklápěcího válce umístěném na dně ložné plochy, pohyblivé 

časti omezovače zdvihu a spínací kolík pneumatického ventilu na omezovači zdvihu, který je umístěn 

pod gumovou krytkou.  

 

 



 

   Je nezbytné pravidelně očistit a namazat grafitovou vazelínou obvod na konci nejširšího 

výsuvného pístu sklápěcího válce ve 100

 

3.4 Jednou za měsíc 
Zkontrolovat stav hydraulického oleje na olejoznaku, který je umístěný na olejové nádrži za kabinou 

řidiče. Seřídit mechanizmus odjištění zadního čela. Kontrola dotažení matic a šroubů.
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Je nezbytné pravidelně očistit a namazat grafitovou vazelínou obvod na konci nejširšího 

výsuvného pístu sklápěcího válce ve 100 mm šíři při vysunutém válci.  

 

Zkontrolovat stav hydraulického oleje na olejoznaku, který je umístěný na olejové nádrži za kabinou 

řidiče. Seřídit mechanizmus odjištění zadního čela. Kontrola dotažení matic a šroubů.

 

Je nezbytné pravidelně očistit a namazat grafitovou vazelínou obvod na konci nejširšího 

Zkontrolovat stav hydraulického oleje na olejoznaku, který je umístěný na olejové nádrži za kabinou 

řidiče. Seřídit mechanizmus odjištění zadního čela. Kontrola dotažení matic a šroubů. 

 


