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

a obsluze vozové jednotky. Vozová jednotka Laails je sestavena 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 vozové jednotky je uvedena v dalším 

textu tohoto návodu. 

 

MMMMANIPULANIPULANIPULANIPULACEACEACEACE S S S S    POHYPOHYPOHYPOHYBLIVÝM KRYTEMBLIVÝM KRYTEMBLIVÝM KRYTEMBLIVÝM KRYTEM    

Před prováděním manipulace s pohyblivými kryty vozové jednotky musí být osoby určené 

k obsluze prokazatelně seznámeny s návodem na obsluhu a se všeobecně platnými 

bezpečnostními předpisy a musí být vybaveny potřebnými ochrannými pracovními prostředky. 

Postup manipulace s pohyblivým krytem je též znázorněn piktogramy umístěnými na vozové 

jednotce. 

 

Otevírání pohyblivého krytu 

Nejprve se odjistí páka závěrného mechanismu a pohybem páky na čele příslušného dílu vozové 

jednotky směrem nahoru se odjistí závěrný mechanismus. 

Potom se ručně odsune uvolněný pohyblivý kryt směrem od čela do potřebné vzdálenosti. 

 

Zavírání pohyblivého krytu 

Pohyblivý kryt se přitáhne ručně za madlo k pevnému čelu tak, až oblouk krytu dosedne 

k pryžovému těsnění čela. 

Pohybem páky závěrného mechanismu směrem dolů se zavřou uzávěry; uzavřená poloha je 

zajištěna západkou závěrného mechanismu. 

Nakonec je nutné zkontrolovat správnou polohu háků v uzavřeném stavu a zajištění pák 

závěrného mechanismu. 

 

 

 

    !!! DŮLEŽITÁ UPOZORN!!! DŮLEŽITÁ UPOZORN!!! DŮLEŽITÁ UPOZORN!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!ĚNÍ !!!ĚNÍ !!!ĚNÍ !!!    

! Před jakoukoliv manipulací s pohyblivým krytem a před každou nakládkou nebo vykládkou je 

nutné vozovou jednotku 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 

10 m/s. 

! Jízda vozové jednotky s otevřeným pohyblivým krytem je zakázána. 

! Na místech nakládky a vykládky lze výjimečně manipulovat s vozovou jednotkou s otevřeným 

pohyblivým krytem jen za příslušných bezpečnostních opatření. 

! Naložené zboží se nesmí z vnitřku ložného prostoru dotýkat pohyblivých krytů. 


