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

a obsluze vozu. Vůz Rils-y 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. 

 

MANIPULACE S PLACHTOVÝM KRYTEM 

Veškerou manipulaci s pohyblivým plachtovým krytem zvládne jeden člověk ručně bez použití 

dalšího zařízení. Při manipulaci je nutné dodržovat základní všeobecně platné bezpečnostní 

předpisy a  používat potřebné ochranné pracovní prostředky. 

 

Otevírání pohyblivého krytu 

Nejprve se odjistí západka závěrného mechanismu a pohybem páky na čele vozu směrem nahoru 

se otevře závěrný mechanismus.  

Uvolněný pohyblivý kryt se poté ručně odsune do potřebné vzdálenosti směrem od čela vozu a 

krajní vozík se zabrzdí pákou. 

 

Zavírání pohyblivého krytu 

Ovládací páky závěrného mechanismu musí být v horní poloze, závěrné háky sklopeny. Pákou se 

odbrzdí krajní vozík a pohyblivý kryt se ručně přitáhne k pevnému čelu vozu tak, až oblouk krytu 

dosedne k pryžovému těsnění čela. 

Pohybem páky závěrného mechanismu směrem dolů se uzavřou uzávěry. Závěrný mechanismus 

se v uzavřené poloze zajistí západkou.  

Řádné uchycení závěrných háků a zajištění pák závěrného mechanismu je potřebné po provedení 

všech úkonů znovu zkontrolovat. 

 

 

MANIPULACE SE SPOUŠTĚCÍMI KLANICEMI 

Základní poloha klanice je nad podlahou, kolmá k podlaze vozu. Vůz lze výjimečně provozovat 

také se spuštěnými klanicemi, a to v případě, že šířka zásilek přesahuje 2 040 mm a pojížděný 

oblouk není menší jak 75 m. 

 

Spuštění klanic 

Vztyčená klanice je kolmá k podlaze vozu a otočný kryt je sklopen do úrovně podlahy. Před 

spuštěním klanice je nejprve nutné otočit kryt kolmo k podlaze, dále uchopit klanici a 

nadzvednout ji asi o 50 mm. Poté se klanice naklopí o 45° ke zvednutému krytu a zasune se do 

úrovně podlahy. Nakonec se sklopí kryt do úrovně podlahy. 

 

Vztyčení klanic 

Před vztyčením klanice se nejprve otočí kryt kolmo k podlaze vozu. Potom se klanice vysune 

vzhůru asi o 800 mm na doraz, vztyčí se do polohy kolmé k podlaze a spustí se na dno pouzdra. 

Nakonec se musí překontrolovat stav usazení klanice v pouzdru a sklopit kryt do podlahy vozu. 



 

NÁVOD NA OBSLUHU VOZU 

Rils-y  51  

Strana 2 (celkem 2) 

 

 !!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!! 

! Před jakoukoliv manipulací se závěrnými mechanismy, pohyblivým krytem a loženým zbožím 

je nutné, aby vůz byl v klidu. 

! Po každém naložení je nutné zkontrolovat správné uložení nákladu a řádné uzavření a 

zajištění pohyblivého krytu. 

! Nakládka a vykládka zásilek, včetně jakékoliv manipulace s pohyblivým krytem, je dovolena 

do rychlosti větru 12 m/s. 

! Jízda vozu s otevřeným pohyblivým krytem je zakázána. 

! Před manipulací se spouštěcími klanicemi je nutné zkontrolovat jejich technický stav; při 

manipulaci musí obsluhující osoba používat ochranné rukavice. 

! Zboží naložené ve voze nesmí být v přímém styku s pohyblivým plachtovým krytem, při 

ložných manipulacích je nutné dbát, aby nedošlo k poškození plachty kontaktem se zbožím 

nebo mechanizačními prostředky. 


