INSTRUKCJA OBSŁUGI

Marka WNP-SUSKI powstała w 1994 r. Tworzymy przyczepy od ponad 20 lat z dbałością o każdy szczegół.
Przyczepy samochodowe, które produkujemy, to bardzo mocne, wytrzymałe i niezawodne pojazdy transportowe, które
nie zawiodą Cię nawet w najtrudniejszych warunkach
Produkujemy przyczepy lekkie bez hamulca jednoosiowe i dwuosiowe do 750 kg DMC, z hamulcem najazdowym
jednoosiowe do 1300 kg oraz przyczepy ciężarowe dwuosiowe do 3500 kg. Mamy również bogatą ofertę lawet do
przewozu aut do 3500 kg. Jako jedni z niewielu w kraju produkujemy przyczepy samochodowe hamowane jednoi dwuosiowe na zawieszeniu resorowym, stosując podzespoły czołowych ﬁrm AL-KO, KNOTT.
Oferujemy również zabudowy samochodów dostawczych, przystosowując je do przewozu aut, a także zabudowy
skrzyniowe. Wykonujemy zlecenia indywidualne na autolawety jednopoziomowe. Wykonujemy również plandeki na
przyczepy, samochody dostawcze i zajmujemy się naprawą uszkodzonych.

Współpraca z najlepszymi ﬁrmami produkującymi części i akcesoria sprawia, ze stale ulepszamy
nasze wyroby. Naszym atutem jest produkcja przyczep standardowych oraz przyczep specjalnych z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkownika.
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1. Ogólne zasady bezpieczeństwa
Drogi użytkowniku/użytkowniczko zanim przystąpisz do eksploatacji przyczepy
zapoznaj się z instrukcją obsługi, warunkami gwarancji oraz poniższymi ogólnymi zasadami
bezpieczeństwa.
1. Użytkować przyczepę mogą tylko i wyłącznie osoby uprawnione do kierowania pojazdem
ciągnącym z przyczepą ,
2. Zabrania się użytkowania przyczepy niezgodnie z jej przeznaczeniem.
3. Każde użytkowanie przyczepy w sposób niezgodny z przeznaczeniem powoduje przeniesienie
odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikłe z nieprawidłowego użytkowania z producenta
na kupującego.
4. Przed użytkowaniem należy sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym pojazdu czy istnieje możliwość
podłączenia danego modelu przyczepy do pojazdu (pozycja O1 w przypadku przyczep hamowanych,
lub O2
w przypadku przyczep niehamowanych)
5. Należy zwrócić uwagę na zużycie kuli haka (Proszę pamiętać iż średnica kuli nie może wynosić
poniżej 50mm)
6. Użytkując przyczepę należy stosować przepisy ruchu drogowego dotyczące poruszania się
zestawem: samochód + przyczepa
7. Obowiązkowo należy upewnić się że przyczepa jest poprawnie zamocowana do haka samochodu
8. Obowiązkowo należy upewnić się że światła przyczepy działają poprawnie
9. Obowiązkowo należy upewnić się że ładunek jest równomiernie rozłożony i poprawnie
zabezpieczony
10. Pamiętaj aby podczas parkowania przyczepy zabezpieczyć ją przed stoczeniem za pomocą
klinów(nie wchodzą w standardowy asortyment dodawany do przyczepy- jest to akcesorium
dodatkowe możliwe do dokupienia), w przypadku przyczepy z hamulcem należy obowiązkowo
zaciągnąć hamulec postojowy.
Pamiętaj że:
1. Auto wraz z zamontowaną przyczepą będzie się zachowywał inaczej podczas użytkowania niż auto
bez przyczepy
2. Osiągnięcie takiej samej prędkości będzie trwało dłużej, a droga hamowania będzie wydłużona
3. Musisz zachować większą ostrożność przy wzniesieniach i zjazdach oraz wszelkiego rodzaju
zakrętach.
4. Należy odpowiednio równomiernie rozkładać ładunek podczas podróży, 9. przestrzegać
dopuszczalnego statycznego obciążenia pionowego i dopuszczalnej masy całkowitej wszystkich
zamontowanych podzespołów,
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Skrócone warunki gwarancji
1. Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu produktu przez osobę ﬁzyczną w
celach niezwiązanych z prowadzeniem przez taką osobę działalności gospodarczej (Użytkownik). W
przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę (Użytkownik), gwarancja ważna jest przez okres 12
miesięcy od daty zakupu.
2. Warunkiem utrzymania uprawnień wynikających z gwarancji jest okresowe przeprowadzanie
serwisu i konserwacji przyczepy zgodnie z załączoną instrukcją obsługi,a w przypadku przyczep
hamowanych dodatkowo wykonania przeglądów okresowych zgodnie z kartą przeglądów
umieszczoną na końcu karty gwarancyjnej.
3. W przypadku wystąpienia wady produktu UŻYTKOWNIK musi powiadomić upoważnionego
przedstawiciela w przeciągu 3 dni roboczych od daty jej stwierdzenia. Przyczepy nie wolno używać,
dopóki wada nie jest usunięta. PRODUCENT lub upoważniony przedstawiciel dostarczy instrukcje
dalszego działania.
4. Gwarancją nie jest objęta normalna eksploatacja i zużycie części (np. klocki hamulcowe, opony i
żarówki). Koszty dostarczenia produktu na naprawy gwarancyjne oraz koszty odbioru produktu po
naprawie gwarancyjnej ze wskazanego przez PRODUCENTA serwisu ponosi UŻYTKOWNIK i nie
podlegają one zwrotowi.
5. Gwarancja obejmuje jedynie produkt PRODUCENTA tj. przyczepę (elementy konstrukcyjne,
podwozie, nadwozie, układ jezdny, instalacje) z wyłączeniem elementów wyposażenia wykonanego
własnoręcznie lub na zlecenie UŻYTKOWNIKA u innych podmiotów.
6. Gwarancja nie obejmuje:
• wad i uszkodzeń ujawnionych lub zgłoszonych po upływie okresu gwarancji;
• naturalnego zużycia części eksploatacyjnych takich jak: okładziny hamulcowei ich elementy,
linki hamulcowe i ich elementy, bieżnik opon, żarówki itp.;
• wad i uszkodzeń powstałych w skutek oddziaływania sił przyrody jak np. gradu,pioruna,
mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych, promieniowania UV itp.;
• uszkodzeń przedmiotu gwarancji wynikających z postępowania niezgodnego z instrukcją
obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania,
użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
• wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany pierwotnej formy lub funkcji
produktu, w tym wadliwego działania produktu
spowodowanego konﬂiktem pomiędzy zamontowanymi samodzielnie podzespołami lub
częściami;
• wad i uszkodzeń powstałych podczas transportu produktu, spowodowanych niewłaściwym
montażem i zabezpieczeniem produktu podczas transportu;
• uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych (uszkodzenia elektryczne, pożar, powódź,
kolizje itp.),
• uszkodzeń wynikających ze sposobu eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób
niezgodny ze specyﬁkacją PRODUCENTA lub instrukcją obsługi;
• czynności konserwacyjnych opisanych w instrukcji obsługi, które UŻYTKOWNIK zobowiązany
jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
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3.Działanie i eksploatacja przyczep
3.1 Dane identyﬁkacyjne
Każda przyczepa posiada Świadectwo Homologacji oraz tabliczkę znamionową z trwale wybitym
numerem identyﬁkacyjnym (VIN). W przypadku zniszczenia bądź utraty tabliczki znamionowej, należy
bezzwłocznie skontaktować się z producentem lub przedstawicielem ﬁrmy w celu wydania nowej
tabliczki znamionowej. Proszę pamiętać o przygotowaniu wcześniej dowodu zakupu w postaci faktury
lub paragonu.
3.2 Doczepianie i odczepianie przyczepy od pojazdu
Doczepianie przyczepy: aby doczepić przyczepę do auta należy postępować wg poniższych kroków:
KROK 1: Podciągnij przyczepę do pozycji gdzie zaczep znajduje się nad kulą haka pojazdu.
Otwórz główkę zaczepu. Zaczep musi być w pozycji otwartej - X.
KROK 2: Opuść zaczep kulę haka. Zaczep zostanie zamknięty na kuli i będzie słyszalne kliknięcie.
Wskaźnik znajdzie się w pozycji zielonej „+”.
KROK 3. W celu sprawdzenia pewności zamocowania zaczepu kulowego należy w każdym
przypadku sprawdzić położenie wskaźnika oraz luz pomiędzy zaczepem a kulą haka.
UWAGA. Jeśli wskaźnik znajduje się w pozycji czerwonej „-” po zapięciu do haka pojazdu,
oznacza to nieprawidłowe połączenie pojazdu z przyczepą, co następuje NIEDOZWOLONA jest jazda
z przyczepą. Przyczyną takiej sytuacji może być zużycie zaczepu bądź wyczyszczenie/przetarcie kuli
haka.

+
zielony
„ZAHACZONY”

czerwony
„NIEZAHACZONY”

x
czerwony
„OTWARTY”
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KROK 4. Należy kilkakrotnie szarpnąć zaczep ku górze aby upewnić się że jest poprawnie
zaczepiony.
KROK 5. Po wykonaniu KROKU 4 należy załóżyć linkę zabezpieczającą na zaczep haka
holowniczego:
W PRZYCZEPACH NIEHAMOWANYCH - tak aby zabezpieczyła zaczep kulowy przed
zetknięciem się z podłożem w przypadku wypięcia;
W PRZYCZEPACH HAMOWANYCH - tak by w razie wypięcia się zaczepu z kuli, zaciągnęła
hamulce przyczepy;
KROK 6. Należy podłączyć instalację elektryczną przyczepy z instalacją elektryczną samochodu
poprzez włożenie wtyczki z przyczepy do gniazdka w haku holowniczym.
KROK 7. Należy sprawdzić działanie świateł.
KROK 8. Pamiętaj aby koło podporowe należy maksymalnie podnieść i zablokować. Należy również
zabezpieczyć je przed ewentualnym zgubieniem i możliwymi luzami. Koło podporowe powinno być
ustawione równolegle do kierunku jazdy. Proszę uważać aby linka nie była owinięta wokół koła
podporowego.
Odczepianie przyczepy: aby odczepić przyczepę do auta należy postępować wg poniższej instrukcji:
Podczas odpinania zaczepu z kuli: naciśnij zabezpieczenie i pociągnij rączkę zaczepu
ku górze. Zaczep będzie odhaczony i pozostanie otwarty samoczynnie. Wskaźnik powinien
znajdować się w pozycji czerwonej „X”. Następnie należy opuścić koło podporowe w dół tak aby
nastąpiło rozłączenie. Wyjąć wtyczkę z gniazdka oraz zdjąć linkę zabezpieczającą.
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3.3 Kontrola położenia zaczepu kulowego
Zaczep kulowy ma możliwość obrotu maksymalnie +/-25o względem osi podłużnej pojazdu. Możliwy
jest również obrót maksymalnie +/-20o wzdłuż płaszczyzny poziomej.
Zaczep kulowy może być zabezpieczony zarówno w pozycji niezahaczonej jak i zahaczonej.
Wysokość sprzęgu pojazdu ciągnącego i przyczepy zależy od:
- zalecanego przez producenta ciśnienia w oponach pojazdu i przyczepy
- ładunku na przyczepie - nie powinien przekraczać wartości maksymalnej oraz powinien być
rozłożony równomiernie
- prawidłowego połączenia przyczepy z pojazdem ciągnącym
Na płaskiej powierzchni, bez pochylenia, wysokość sprzęgu pojazdu oraz przyczepy powinny zbiegać
się, a jej oś powinna znajdować się na wysokości 350-420mm od podłoża gdy samochód jest
obciążony do DMC (dopuszczalna masa całkowita).
3.4 Załadunek i rozładunek przyczepy
Proszę pamiętać iż każda przyczepa ma inny ciężar brutto przyczepy, który określa tabliczka
znamionowa oraz dowód rejestracyjny.
Przyczepa jest zaprojektowana w taki sposób że środek ciężkości znajduje się tuż przed osią.
Ładunek na przyczepie musi być rozmieszczony równomiernie, jak najbliżej przodu z uwzględnieniem
dopuszczalnego maksymalnego obciążenia pionowego dyszla S - wybitego na korpusie głowicy
zaczepu.
Bardzo ważną rzeczą jest zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem, ładunek powinien być
umieszczony w taki sposób aby nie wywierał znaczącego nacisku na ściany boczne, gdyż grozi to
wygięciem burt bocznych i uszkodzeniem ładunku.
Z punktu widzenia stabilności jazdy, bardzo ważny jest prawidłowy nacisk na kulę haka holowniczego.
Nacisk ten powinien wynosić minimum 4% całkowitego rzeczywistego ciężaru przyczepy, lub
minimum 25kg.
UWAGA Nie należy przekraczać maksymalnego dozwolonego nacisku na kulę haka dla danego
samochodu i przyczepy. Obciążenie kuli haka holowniczego to inaczej siła nazywana obciążeniem
podporowym, którego konsekwencje mogą być poważne dla zespołu auto przyczepa, a za
nieprawidłowość oszacowania obciążenia producent przyczep nie bierze odpowiedzialności.
Zbyt małe obciążenie podporowe skutkuje brakiem stabilności zespołu pojazdów, drganiem lub
rozchwianie zespołu pojazdów,wydłużenie odległości hamowania,przechyłem reﬂektorów pojazdu w
dół i skrócenie zasięgu świateł,lub nawet wypięciem się przyczepy. Zbyt małe obciążenie podporowe
najczęściej spowodowane jest przemieszczeniem się lub umiejscowieniem ładunku na tyle przyczepy.
Zbyt duże obciążenie podporowe, czyli sytuacja kiedy przyczepa ma cięższy
przód może powodować:
- przechylenie reﬂektorów w górę, powodując oślepienie kierowców jadących z naprzeciwka
- trudność w sterowaniu pojazdem,
- zmniejszenie przyczepności w samochodach z napędem na przednią oś,
• Rozładunek i załadunek przyczepy powinien odbywać się tylko wtedy, kiedy pojazd
ustawiony jest na poziomym twardym podłożu, a cały zestawustawiony jest do jazdy
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Zbyt duże obciążenie podporowe, może spowodować przechylenie reﬂektorów w górę, powodując
oślepienie kierowców jadących z naprzeciwka, trudność w sterowaniu zespołem auto przyczepa,
- zmniejszenie przyczepności w samochodach z napędem na przednią oś, zbyt duże obciążenie
podporowe jest najczęściej spowodowane złym ułożeniem ładunku lub przemieszczeniem się ładunku
na przód przyczepy.
Rozładunek i załadunek przyczepy powinien odbywać się tylko wtedy, kiedy pojazd
ustawiony jest na poziomym twardym podłożu, a cały zestaw auto przyczepa ustawiony jest do jazdy
na wprost.
4. Czynności serwisowe, konserwacja i przechowywanie
4.1 Konserwacja przyczep
Należy pamiętać aby wszystkie elementy mocujące należy skontrolować i dociągnać po raz pierwszy
po przejechaniu 500km, następnie po 1000km i dalej co 5000km (z wyjątkiem śruby mocującej na
piaście koła, którą należy dociągnąć już po 50km przebiegu, a następnie co 5000km oraz po każdej
wymianie koła lub opony. Śruby należy dokręcać po przekątnej kluczem dynamomatrycznym (felgi
stalowe - 90Nm, aluminiowe - 100Nm)).
Należy regularnie sprawdzać stan kuli haka samochodowego, jego średnica powinna wynosić
50mm+/-5mm. Gdy pomiędzy kulą haka i głowicą zaczepu wystąpi luz czego objawem podczas
eksploatacji może być np. stukanie to kula haka lub zaczep holowniczy jest zużyty
i należy wymienić zużytą część na nową.
• NIE DOPUSZCZA się dokonywania jakichkolwiek zmian na głowicy zaczepowej.
• Należy sprawdzać regularnie obecność smaru w miejscu zaprzęgania zaczepu z kulą
haka i w razie potrzeby uzupełniać go. Czynność tą należy wykonywać w zależności od eksploatacji,
ale nie rzadziej niż co 1000km.
4.2 Czyszczenie przyczepy i konserwacja ocynku
Ramy i dyszle wszystkich naszych przyczep poddawane są procesowi cynkowania ogniowego
natomiast burty i nadstawki wykonane są z blachy ocynkowanej elektrolitycznie.
Należy zaznaczyć iż powłoka cynkowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne (np. uderzenia).
Jest też jedyną powłoką antykorozyjną, która w przypadku miejscowego uszkodzenia nie traci swojej
właściwości, jest to możliwe dzięki tzw. ochronie elektrochemicznej. Należy zaznaczyć iż w miarę
upływu czasu powłoka cynkowa zmienia swój wygląd z błyszczącej w szarą
i matową. Dzieje się tak w wyniku reakcji, jaka zachodzi pomiędzy cynkiem a powietrzem.
Wpływ wody prowadzi do powstania wodorotlenku cynku. To właśnie on przekształca się
z kolei w patynę, która wiąże się z podłożem i nie przepuszcza wody.
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Kiedy patyna wytworzy się w sposób prawidłowy, zahamuje zachodzenie kolejnych reakcji
chemicznych. Tym samym skutecznie ochroni przed korozją. Patyna tworzy się
przeciętnie od trzech miesięcy do nawet dwóch lat. Czas uzależniony jest od warunków,
na jakie wystawiony jest cynk.
Przez oddziaływanie wilgoci mogą powstawać białe plamy na powierzchni. Jest to wodorotlenek
cynku tzw. biała korozja, która nie pogarsza jakości warstwy ochronnej i nie może być przyczyną
reklamacji.
4.3 Przechowywanie przyczepy
Zaleca się aby przyczepa podczas przechowywania była zabezpieczona przed działaniem
czynników atmosferycznych, zwłaszcza tych które wywołują korozję i przyśpieszają starzenie opon
lub obciążenie stelaża plandeki (deszcz, śnieg, słońce).
4.4 Ciśnienie w oponach
Różne rodzaje opon wymagają różnego ciśnienia przy różnym obciążeniu. Dlatego aby
opony prawidłowo funkcjonowały i nie zużywały się zbyt szybko prosimy o stosowanie
się do zalecanych przez producenta ciśnień w oponach. Maksymalne wartości są zawsze
umieszczone na oponie.
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4.3 Przechowywanie przyczepy
Wszystkie nasze przyczepy lekkie do 750 kg wyposażone są we wtyczki 7-pin i przystosowane do
napięcia 12V. W przypadku przyczep hamowanych montujemy wtyki 13-pin 9 (przeznaczone dla
przyczep z własnym światłem cofania) W przypadku podłączenia przyczepy pod gniazdo 7-pin, należy
skorzystać z odpowiedniego adaptera / przejściówki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku,
podczas cofania światło cofania nie będzie działać!

7PIN

2
3

1
7
4

6
5

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KO LO R
P R Z E ZN A C Z E N IE
ŻÓ Ł T Y
L E W Y K IE R U N E K
NIE B IE S K I P R Z E C IW M G IE L N E
B IA Ł Y
M ASA
Z IE L O N Y
P R A W Y K IE R U N E K
B R Ą Z O W Y P R A W E P O Z Y C Y JN E
CZERW O NY STO P
CZARN Y
L E W E P O Z Y C Y JN E
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NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KO LO R
P R Z E Z N A C Z E N IE
ŻÓ Ł T Y
L E W Y K IE R U N E K
NIE B IE S K I
P R Z E C IW M G IE L N E
O DC Z A R N E G O
B IA Ł Y
M ASA
Z IE L O N Y
P R A W Y K IE R U N E K
BRĄZO W Y
PRAW E
P O S T O JO W E
CZERW O NY
STO P
CZARN Y
L E W E P SOT O JO W E
N IE B IE S K I O D
W STECZN Y
BRĄZO W EG O
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4.6 Regulacja i konserwacja układu hamulcowego
Przyczepy hamowane wyposażone są w urządzenia najazdowe, które podczas hamowania
wykorzystują siłę bezwładności przyczepy. Przyczepa podczas hamowania wywiera nacisk na
urządzenie najazdowe, które za pomocą układu przenoszącego (pręt hamulcowy, orczyk oraz linki
hamulcowe) powoduje działanie hamulców osi przyczepy.
Mechanizm najazdowy skonstruowany jest w taki sposób, że umożliwia jazdę do tyłu
z przyczepą bez wykonywania dodatkowych czynności. Przy przejściu z jazdy do tyłu na
jazdę do przodu układ hamulcowy jest automatycznie gotowy do jazdy.
Dodatkowo przyczepy hamowane posiadają układ hamulca postojowego, który uruchamia się za
pomocą dźwigni ręcznej znajdującej się przy urządzeniu najazdowym.
Zapewnia on zahamowanie przyczepy na spadkach do 16%.
Zaciąganie jak i zwalnianie hamulca postojowego (ręcznego) dokonuje się poprzez energiczne
zaciągnięcie / zwolnienie dźwigni hamulca jak na zdjęciu poniżej

Dźwignia hamulca ręcznego

Kalamitki/Smarowniczki
Układ hamulcowy przyczepy wymaga konserwacji i regulacji w profesjonalnym serwisie.
W czasie eksploatacji przyczepy należy regularnie zwracać uwagę na głębokość wsuwania się
zaczepu kulowego. Jeżeli do uzyskania hamowania potrzebne jest wciśnięcie zaczepu ponad 4550mm, należy dokonać naprawy przez profesjonalistę. Należy także regularnie
dokonywać kontroli zużycia szczęk hamulcowych.
ZALECA SIĘ ABY REGULACJE I NAPRAWY HAMULCÓW
DOKONYWAĆ W AUTORYZOWANYM SERWISIE.
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Urządzenie najazdowe wyposażone jest w tzw. smarowniczki/kalamitki. Ww. urządzenie znacznie
ułatwia proces uzupełnienia lub wymiany smaru dzięki czemu czynność tą można łatwo wykonać
przy użyciu smarownicy ręcznej lub pneumatycznej. Do konserwacji urządzenia najazdowego zaleca
się specjalistyczny litowy smar do łożysk np. SPHEEROL EPL2.
4.7 Zawieszenie i łożyska kół
Nasze przyczepy wyposażone są w bezobsługowe łożyska, fabrycznie zaopatrzone w odpowiednią
ilość smaru przez producenta łożysk. Dlatego nie jest konieczne sprawdzanie ilości smaru.
Jeżeli łożysko zostanie uszkodzone, należy wymienić cały bęben hamulcowy, gdyż łożysko
jest integralną częścią bębna hamulcowego i nie podlega samodzielnej wymianie.
!UWAGA!
PODCZAS WYMIANY BĘBNA HAMULCOWEGO NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE
NOWEJ ORYGINALNEJ NAKRĘTKI. NAKRĘTKĘ TĄ NALEŻY DOKRĘCAĆ PRZY
UŻYCIU KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO WARTOŚCIĄ ZALECANĄ PRZEZ
PRODUCENTA.
4.8 Obowiązkowe czynności serwisowe
NA BIEŻĄCO
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Utrzymywanie przyczepy w czystości
Dbanie by zaczep kulowy był czysty i nasmarowany
Po KAŻDORAZOWYM kontakcie przyczepy z solą drogową i morską - MYCIE PRZYCZEPY
Kontrola prawidłowego ciśnienia w oponach
Sprawdzać oświetlenie w przyczepie (kierunkowskazy, światła pozycyjne oraz obrysówki,
światło STOP)
Sprawdzać stan burt i zapięcia,
PO MIESIĄCU / PO 500 km

◦
◦
◦
◦

Kontrola regulacji łożysk kół
Stan zaczepu kulowego
Kontrola układu hamulcowego
Skontrolować i dociągnąć wszystkie elementy mocujące
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PO 6 MIESIĄCACH / PO 1000km
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Kontrola układu hamulcowego
Regulacja hamulców
Kontrola regulacji łożysk
Smarowanie tulei łożyskowych urządzenia najazdowego
Zużycie opon
Skontrolować i dociągnąć wszystkie elementy mocujące
PO ROKU / PO 5000 km

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Kontrola układu hamulcowego
Konserwacja linek,
Kontrola urządzenia najazdowego
Kontrola regulacji łożysk
Kontrola stanu zaczepu kulowego
Kontrola zużycia opon
Kontrola zbieżności kół
COROCZNIE / CO 10000-15000 km

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Kontrola i regulacja układu hamulcowego,
Kontrola i konserwacja urządzenia najazdowego,
Stan opon,
Regulacja łożysk,
Sprawdzić kable i mocowania kabli
Konserwacja zawiasów i zamknięć burt i najazdów,
Kontrola stanu zaczepu kulowego, skontrolować i dociągnąć wszystkie elementy
mocujące
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5.1 Problemy i rozwiązania
PROBLEM / OBJAWY

PRZYCZYNA

Przyczepa szarpie przy
hamowaniu.

Przyczepa hamuje podczas
redukcji biegów w aucie.

Przyczepa hamuje zaraz po
zwolnieniu pedału
przyśpieszenia.

Amortyzator w urządzeniu
najazdowym jest uszkodzony.

Przyczepa stuka.
Cofanie z przyczepą jest
utrudnione lub niemożliwe.

Hamulce się przegrzewają.

Luz na kuli. Zaczep kulowy lub
kula haka holowniczego jest
zużyta.
Hamulce są zbyt mocno
dociśnięte. Linki hamulcowe są
naprężone.
· Hamulce są nieprawidłowo
wyregulowane
· przewód hamulcowy jest
uszkodzony
· sprężyna powrotna na
okładzinach jest uszkodzona
· hamulec ręczny nie został
całkowicie zwolniony
· zużycie łożysk piast
przyczepy

Przyczepa łatwo wpada w
poślizg. Przyczepa szarpie na
boki.

Hamulce są źle wyregulowane.

Zablokowanie kół podczas
jazdy.

Odklejenie się szczęk
hamulcowych w bębnach.

Nierównomierne działanie
hamulców.

Zapieczone linki hamulcowe i
rozpieracze hamulców.

Hamulec postojowy działa zbyt
słabo.

Nieprawidłowe ustawienie
hamulca.

Podczas hamowania słychać
niepokojące odgłosy:
zgrzytanie, tarcie metalu o
metal.

Zużycie okładzin hamulcowych
na co najmniej jednej szczęce.

ROZWIĄZANIE/ZALECENIA
Amortyzator w urządzeniu
najazdowym jest uszkodzony.
Wymień amortyzator.
Linki hamulcowe są zbyt mocno
naciągnięte. Wymień amortyzator.
Poluzuj linki hamulcowe.
Sprawdź przyczynę luzu. Wymień
zaczep lub hak holowniczy
Wyreguluj hamulce.

Wyreguluj hamulce. Sprawdź linki
hamulcowe. Sprawdź łożyska piast
w razie konieczności wymień.

Wyreguluj hamulce i sprawdź czy
przewody hamulcowe nie są
zardzewiałe.
USTERKA UNIEMOŻLIWIAJĄCA
DALSZĄ EKSPLOATACJĘ - proszę
zgłosić się do serwisu– w celu
wymiany kompletu szczęk.
Wymiana linek i rozpierac
zy na
nowe lubprzesmarowanie
istniejących.
Dźwignia hamulca postojowego jest
nie dokręcona. Ustawić prawidłowo
hamulec. Dokręcić dźwignię
hamulca ręcznego.
Wymienić komplet szczęk
hamulcowych na osi.
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PROBLEM / OBJAWY
Po nasadzeniu na kulę haka
holowniczego zaczep nie
zatrzaskuje się.

PRZYCZYNA
Zbyt duża średnica kuli haka
Zabrudzenia i wynikające z nich
unieruchomione wewnętrzne
części zaczepu

ROZWIĄZANIE/ZALECENIA
Wymienić kulę haka. Oczyścić i
nasmarować zaczep w razie
potrzeby wymienić zaczep na nowy

Przyczepa nie daje się odłączyć
od haka.

Uszkodzenie mechaniczne kuli
haka, nierówności na kuli.

Ustawić przyczepę w jednej linii i
rozprzęgnąć przyczepę. Wymienić
kulę haka.

Występuje luz między
zaczepem a kulą.

Zużyty zaczep. Zużyty hak
holowniczy. Zbyt mała średnica
kuli.

Wymienić kulę haka holowniczego.
Wymienić zaczep kulowy

5.2 Utylizacja przyczepy
Produkowane przez nas przyczepy są wyrobami wielo materiałowymi. Niektóre elementy wykonane
są z tworzyw sztucznych. Po wyeksploatowaniu przyczepę należy przekazać w celu utylizacji, do
przedsiębiorstwa uprawnionego do utylizacji pojazdów.
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