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

a obsluze vozu. Vůz Rils 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    PLACHTOVÝM KRYTEMPLACHTOVÝM KRYTEMPLACHTOVÝM KRYTEMPLACHTOVÝM 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, je vhodné rovněž použití potřebných ochranných pracovních prostředků. 

 

Otevírání plachtového 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. 

 

Zavírání plachtového krytu 

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

 

 

 

    !!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!!!! 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. 

! Jízda vozu s otevřeným pohyblivým krytem je zakázána. 

! 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. 


