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Tento návod na obsluhu obsahuje důležité pokyny a opatření, kterých je potřeba dbát při provozu 

a obsluze vozu. Vůz Eas je sestaven ze standardních částí a ze speciálních částí typických pro 

tento typ vozu. Pro obsluhu standardních částí platí všeobecná pravidla používaná v železničním 

provozu. Za standardní části vozu výrobce považuje podvozek, brzdu, táhlové a narážecí ústrojí. 

Obsluha specifických částí vozu je uvedena v dalším textu tohoto návodu. 
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Otevírání a zavírání bočních dveří 

Přítlačné křídlo dveří je opatřeno palcovým hřídelem, ovládaným otočnou rukojetí. Tento hřídel 

se dá v ložiskách otáčet a zdvíhat. Potřeba zdvižení hřídele přichází v úvahu při otvírání a zavírání 

vozu u rampy. Opěrka na levém křídle dveří slouží k podepření rukojeti při zdvihání hřídele. 

V zavřené poloze musí být horní i dolní palec hřídele zasunutý za trny dolního i horního zámku a 

rukojeť zasunuta v záchytce. Tím je rukojeť zajištěna, a to i proti samovolnému vypadnutí ze 

záchytky při vyklápění vozu na rotačním výklopníku. 

Z obou stran vedle dveří jsou umístěny pojistné háky pro zajištění křídel dveří v otevřené poloze.  

 

Manipulace s čelními klapkami 

Čelní klapka je zavěšena pod horní vaznicí vozu na ložiskách, připevněných na rohových sloupcích 

skříně. Tímto uspořádáním je klapka odklopná v horizontální poloze. Čelní klapka je rovněž 

odebíratelná po uvolnění zajišťovacích klíčů, kterými jsou čepy klapky pojištěny před nežádoucím 

vyskočením z ložisek. Před vykládkou na výklopnících je nutno zkontrolovat, zda čepy závěsu 

klapky jsou zajištěny zajišťovacími klíči. 

Klapka je v uzavřené poloze zajištěna palcovým zalomeným hřídelem, který se opírá o čtyři opěry, 

přivařené na spodku čelní klapky.  Palcový hřídel je ovladatelný z jedné strany vozu pákou, která 

v zajištěné poloze klapky musí být v ozubu záchytky a záchytka musí být pojištěna proti 

samovolnému vypadnutí zasunutým klíčem. 
  

 

 

    !!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!    

! Vůz nesmí být připuštěn do železničního provozu bez řádného uzavření a spolehlivého 

zajištění všech bočních dveří a čelních klapek. 


