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

a obsluze vozu. Vůz Habbillnss 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. 

 

MMMMANIPULANIPULANIPULANIPULACEACEACEACE S S S S    POSUVNÝMI BOČNÍMI STPOSUVNÝMI BOČNÍMI STPOSUVNÝMI BOČNÍMI STPOSUVNÝMI BOČNÍMI STĚNAMIĚNAMIĚNAMIĚNAMI    

Otevírací a uzavírací mechanismus posuvných bočních stěn se ovládá pákou obsluhy vždy z čela 

vozu, přičemž každá ze čtyř stěn se ovládá samostatně. Ovládání je možné z rampy i z úrovně 

terénu kolejiště. 

Na každé boční straně vozu může být posouvána a otevřena vždy jen jedna posuvná boční stěna. 

V oblasti pohybu posuvných bočních stěn se nesmí zdržovat žádné osoby, protože hrozí 

nebezpečí úrazu od pohybující se boční stěny. Rovněž naložené zboží nesmí žádnou svou částí 

zasahovat do prostoru bočních stěn, ani se jich dotýkat. 

 

Otevírání posuvných bočních stěn 

Před otevřením posuvné boční stěny je potřeba uvolnit západku ze zajišťovacího zařízení a otočit 

páku obsluhy až po doraz, na který tato páka v koncové poloze zřetelně dolehne. Páka je zajištěna 

v obou dvou koncových polohách po překonání neutrální polohy. Posuvná boční stěna se přitom 

samočinně nadzvedne a vyklopí směrem ven.  Pak je s ní možné manipulovat (posouvat v 

podélném směru vozu) tlačením na svislé plochy bočních sloupků, popř. za madla. Stěna je úplně 

otevřena tehdy, když v koncové poloze narazí na narážku nacházející se na opačné čelní stěně. 

 

Zavírání posuvných bočních stěn 

Při zavírání posuvné stěny je postup opačný. Stěna se ručně přesune zpět na své místo až do její 

koncové polohy, t.j. až ke gumové zarážce, která se nachází v blízkosti čelní stěny. Uzavření boční 

stěny se provede otočením páky obsluhy ve směru ke středu vozu až na doraz a silným tlakem se 

zabezpečí pevné zapadnutí ovládací páky do krajní polohy. Je třeba dbát, aby poté byla páka 

obsluhy zablokována západkou zajišťovacího zařízení. Po uzavření posuvné boční stěny je třeba 

zkontrolovat její přilehnutí na čelní stěnu a středový portál. 

 

 

 

    !!! DŮLEŽITÁ UPO!!! DŮLEŽITÁ UPO!!! DŮLEŽITÁ UPO!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!ZORNĚNÍ !!!ZORNĚNÍ !!!ZORNĚNÍ !!!    

! Před každou nakládkou nebo vykládkou je nutné vůz zajistit proti pohybu utažením ruční 

pořádací brzdy, příp. jiným vhodným způsobem. 

! Všechny  práce  související s nakládkou nebo vykládkou  se smí  provádět  jen do rychlosti 

větru 15 m/s. 

! Na boční straně vozu smí být otevřena jen jedna posuvná stěna a při jejím otevření je 

jakákoliv manipulace s druhou stěnou na téže straně zakázána. 

! S vozem se nesmí pohybovat při otevřených posuvných stěnách. 
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! Zboží naložené ve voze se nesmí z vnitřku vozu dotýkat posuvné boční stěny. 

! Do podlahy vozu a přestavitelných vnitřních přepážek je zakázáno zatloukat hřebíky nebo 

jiné podobné předměty. 

! Při používání přestavitelných vnitřních přepážek je vždy bezpodmínečně nutné dodržovat 

příslušná ustanovení a zásady podle nakládacích směrnic UIC. Je rovněž zakázáno uvazování 

naloženého zboží přímo k přepážkám, k uvázání nákladu slouží výhradně uvazovací oka v 

podlaze/čele vozu. 


