
Údaje obsaÏené v této publikaci mají informativní charakter. 
Fiat mÛÏe kdykoliv provádût zmûny modelÛ popsan˘ch v této publikaci, z dÛvodÛ technick˘ch nebo komerãních.
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V tomto Dodatku jsou uvedeny informace, pokyny a vše ostatní nezbytné pro poznání, řádné používání a běžnou údržbu

třístranného sklápěče. 

Informace v tomto Dodatku nepřinášejí kompletní popis jednotlivých ústrojí, ani jejich fungování, nicméně uživatel v něm

nalezne vše, co je normálně potřebné pro bezpečné používání a řádnou údržbu třístranného sklápěče.

Řádné fungování, dlouhodobá životnost a úsporný provoz sklápěče závisejí na dodržení pokynů uvedených v tomto Dodatku

i na pozorné a pečlivé údržbě.

Sklápěč dobře znají pouze odborní technici autorizované sítě Fiat nebo autorizovaných zhotovitelů přestaveb/nástaveb, kteří

mají i příslušná zařízení a zkušenost s technikou pro jakýkoli zásah.

UPOZORNĚNÍ Tento návod je nutno si pečlivě pročíst a uchovat po celou dobu životnosti třístranného sklápěče

až do jeho úplného zlikvidování. Pokud návod poškodíte nebo ztratíte, vyžádejte si bez prodlení kopii u

autorizovaného servisu Fiat nebo příslušné autoopravny.

PŘEDSTAVENÍ

V tomto Dodatku jsou uvedeny pokyny ohledně používání a údržby, na nichž závisí bezpečnost jízdy a spolehlivost vozidla.

Je přísně zakázáno používat sklápěč bez pročtení a pochopení těchto pokynů.
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OZNAČENÍ 1) 2)

Třístranný sklápěč je vybaven

identifikačním štítkem (1 obr. 1) 

s následujícími údaji:

– Značení «CE».

– Model sklápěče.

– Rok výroby.

– Výrobní dávka/výrobní číslo.

– Nejvyšší povolené zatížení (kg).

Údaje uvedené na štítku je nutno

uvádět při každé objednávce

náhradních dílů a/nebo při servisu.

Se sklápěčem se dodává v sériové

výbavě:

❒ návody k použití a údržbě včetně

schémat elektrického a

elektrohydraulického rozvodu;

❒ prohlášení o shodě «CE» sklápěče;

❒ záruční list.

Příslušenství:

❒ přední držák na lopaty za kabinou 

(obr. 1 poz. 3) - (obr. 4);

❒ zadní přenosný držák na lopaty 

(obr. 1 poz. 2) - (obr. 5);

❒ přepravka na nářadí (obr. 1 poz. 8);

❒ boční poziční světla pro vozidla delší

než šest metrů;

❒ navijáky lan;

❒ boční kryt (proti kolům).

POPIS
Třístranný sklápěč je zařízení se

značkou «CE», protože je

považován za «stroj» dle článku 1

písmena a) bodu 1 směrnice

2006/42/ES o strojních zařízeních a

jak je popsáno v prohlášení o

shodě «CE», s nímž se dodává

každá výbava. 

Prohlášení o shodě je umístěno ve

skříňce v palubní dese

Značka «CE výbavy je stvrzena

identifikačním štítkem umístěným

na pravé straně pomocného rámu

(1 obr. 1).

Třístranný sklápěč tvoří v podstatě rám

(zvaný rovněž protirám nebo pomocný

rám), který je upevněn na rámu

nákladního vozidla, na němž je

kloubově uchycen valník se sklopnými

postranicemi a čelem, ze kterého lze

vykládat materiál z pravé a levé strany i

zezadu (viz obr. 1).

V rámu je nainstalovaná zvedací

skupina, kterou tvoří hydraulický válec,

na jehož ovládání stačí jeden

pracovník.

1-6 PRESENTAZIONE CZ  07/05/14  16:25  Pagina 2



3

PŘEDSTAVENÍ

OBECNÉ

BEZPEČNOSTNÍ

PŘEDPISY

POUŽÍVÁNÍ

SKLÁPĚČE

ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

TECHNICKÉ

ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

1 - Hlavní prvky sklápěče s identifikačním štítkem a příslušné umístění

Sklopení dozadu Sklopení na stranu

Popisky k obr. 1

1) Identifikační štítek.

2) Zadní držák lopat.

3) Přední kryt kabiny.

4) Zadní čelo.

5) Zadní levý kloub.

6) Zadní pravý kloub.

7) Naviják.

8) Přepravka s nářadím.

9) Postranice.

10) Pravý boční kloub.

11) Otevírací páka zadního čela
(uvolnění shora).

12) Otevírací páka postranice.

13) Páka pro manuální otevření zadního
čela (uvolnění zdola).

14) Kryt zadních svítilen.
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FUNGOVÁNÍ

Třístranný sklápěč se ovládá

elektrohydraulicky: zvednutí valníku se

ovládá ovládacím panelem (obr. 6), z

něhož se ovládá skupina čerpadla s

elektrohydraulickým pohonem.

Systém působí na centrální hydraulický

válec, který při aktivaci zvedne či spustí

valník.

POUŽITÍ 3) 4) 5)

Pro práci se sklápěčem stačí jeden

pracovník.

Při práci se sklápěčem musí tento

pracovník dodržovat jednak Předpisy

silničního provozu, jednak platné

předpisy o bezpečností práce a

předcházení pracovním úrazům jakož i

návod k použití sklápěče; musí rovněž

znát jeho charakteristiky.  

Sklápěč je určen výlučně pro přepravu

zboží a sypkých materiálů (písek,

zemina, kamenivo, atd.) Třístranný

sklápěč je vybaven hliníkovými

postranicemi a čelem.

4 - Přední držák lopat na krytu kabiny

3 - Naviják

2 - Úchytné oko zapuštěné do podlahy 5 - Zadní přenosný držák lopat

6 - Ovládací panel

1-6 PRESENTAZIONE CZ  07/05/14  16:25  Pagina 4



5

POZOR

1) Nedodržení pokynů

uvedených v tomto Dodatku,

nedbalost při práci se

sklápěčem, chybné používání

zařízení nebo provedení

nepovolených úprav budou

příčinou zrušení záruky,

kterou výrobce poskytuje na

celou sklápěcí skupinu.

Autorizovaná servisní síť

navíc nenese žádnou

odpovědnost za škody

způsobené výše uvedenými

důvody a nedodržením

pokynů uvedených v tomto

návodu.

PŘEDSTAVENÍ

OBECNÉ

BEZPEČNOSTNÍ

PŘEDPISY

POUŽÍVÁNÍ

SKLÁPĚČE
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TECHNICKÉ

ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

NEBEZPEČÍ

2) Tento Dodatek je nedílnou

součástí sklápěče a musí se v

něm nacházet jak používání a

provozu, tak při prodeji

dalšímu vlastníkovi.

Musí být uchováván na

bezpečném místě známém

pracovníkům obsluhy.

Pracovníci obsluhy sklápěče

mají za úkol návod uchovávat

v celistvé podobě, aby bylo

možné do něj nahlížet po

celou dobu životnosti stroje.

3) Třístranný sklápěč je určen

pro profesionální použití.

Pracovník obsluhy musí

vlastnit příslušný řidičský

průkaz opravňující řídit

nákladní automobily, musí

mít odpovídající odbornost a

musí se seznámit s pokyny

uvedenými v tomto návodu a

porozumět jim.

4) Je přísně zakázáno používat

sklápěč na přepravu zvířat a

osob.

Jakýmkoli dalším použitím, k

němuž by byl sklápěč určen a

které není uvedeno v tomto

Dodatku je autorizovaný

servisní síť Fiat zbavena

jakékoli odpovědnosti za

škody na osobách, zvířatech

či věcech.

5) Je přísně zakázáno používat

sklápěč před řádným

přečtením a pochopením

pokynů k použití a zejména

pak informací uvedených v

kapitole “Obecné

bezpečnostní předpisy”.
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BEZPEČNOSTNÍ
UPOZORNĚNÍ 1) 

Pročtěte si pečlivě níže uvedené

pokyny a zapamatujte si jejich význam

- viz obr. 7 a 8.

1) Tento samolepicí štítek rozdělený na

dvě části - Pozor / Nebezpečí - se

umístí na sloupek v kabině na straně

řidiče.

POZOR: Nepoužívejte sklápěč, aniž si

nejdříve přečtete návod k použití a

porozumíte mu.

NEBEZPEČÍ: Používejte sklápěč

jen na pevném a rovném terénu.

Zajistěte, aby se v pracovní oblasti

nezdržovali lidé ani zvířata.

Je zakázáno používat sklápěč

nevhodným způsobem.

2) I tento samolepicí štítek je 

rozdělen do dvou oddílů - Pozor a

Nebezpečí -  a umísťuje na oba

podélníky valníku.

VŠEOBECNĚ
Věnujte pozornost upozorněním

uvedeným v tomto Dodatku:

– NEBEZPEČÍ: signál nejvyšší úrovně

nebezpečí, kterým se upozorňuje, že

pokud nebudou popsané úkony

provedeny správně, zapříčiní vážný

úraz, úmrtí nebo dlouhodobé

ohrožení zdraví.

– POZOR: upozorňuje se, že pokud

nebudou popsané úkony provedeny

správně, zapříčiní vážný úraz, úmrtí

nebo dlouhodobé ohrožení zdraví.

– OPATRNOST: upozorňuje se, že

pokud nebudou popsané úkony

provedeny správně, mohou poškodit

stroj a/nebo způsobit újmu osobám.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Proto doporučujeme si velmi

pozorně přečíst tento návod,

zejména bezpečnostní předpisy a

věnovat velkou pozornost úkonům,

které mohou být velmi nebezpečné.

Autorizovaná servisní síť nenese

žádnou odpovědnost za škody a

újmy způsobené nedodržením

bezpečnostních předpisů a

prevence uvedené v tomto

Dodatku.
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8
7 - Samolepicí štítky s upozorněními (piktogramy)

POZOR (žlutý): Při provádění údržby

zasuňte pojistnou vzpěru.

NEBEZPEČÍ (červený): Se

zvednutým valníkem je přísně

zakázáno se naklánět pod valník.

3) Je přísně zakázáno se zdržovat v

oblasti, kde se pracuje nebo

vykládá, či jí procházet

4) Se sklopeným zadním čelem

upozorněte uživatele vozovky na

stojící vozidlo.

5) Upozornění na nejvyšší svislou

nosnost držáku lopat.

6) Upozornění na nejvyšší povolenou

hmotnost upevňovacích míst k

valníku (800 daN).

6
(160871)
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EKOLOGIE A
ZNEČISTĚNÍ

1) 

❒ Přečtěte si pozorně upozornění a

opatření uvedená na nádržích s

mazivy.

Použitá maziva je nutno zpracovat

podle ekologických předpisů.

❒ Dodržujte předpisy platné v zemi

provozování sklápěče ohledně

používání a zlikvidování produktů

používaných pro čistění a údržbu.

❒ Při likvidaci třístranného sklápěče

nebo jeho dílů postupujte podle

ekologických předpisů platných v

zemi jeho provozování. 

8 - Umístění samolepicích štítků s upozorněními (piktogramů)

POZOR

1)  Maziva uchovávejte mimo

dosah dětí.
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10

BEZPEČNÉ
POUŽÍVÁNÍ

❒ Je přísně zakázáno, aby sklápěč

ovládala osoba, která není

obeznámená s pokyny uvedenými v

tomto Dodatku, osoba bez

odbornosti, osoba, které není v

dobrém zdravotním stavu po

stránce fyzické a psychické ani

osoba bez řidičského oprávnění.

❒ Před zahájením práce je nutno se

seznámit s ovládacími zařízeními a

jejich funkcemi.

❒ Před zapnutím sklápěče

zkontrolujte, zda není porušený a

zda nejsou porušené bezpečnostní

prvky.

❒ V žádném případě se nedotýkejte

částí v pohybu, nevcházejte mezi

ně, zdržujte se v bezpečné

vzdálenosti od nich.

❒ Dodržujte předpisy o bezpečnosti

práce.

❒ Materiál je nutno do sklápěče

nakládat z co nejmenší možné

výšky.

❒ Velké kamenné bloky, stavební drť či

demoliční materiál je nutno opatrně

nakládat až na dno valníku a

nenechat padat z výšky.

❒ Zkontrolujte, zda je náklad na

valníku rozložen rovnoměrně a zda

jsou čela/postranice řádné zavřené,

aby náklad či jeho část nepadal na

vozovku. Postupujte v tomto ohledu

podle schémat uvedených 

na obr. 9.

Pokud by náklad přesáhnul horní

hranu čela/postranic nebo při

přepravě nákladu, který by mohl z

valníku padat, zajistěte náklad

plachtou či jiným vhodným

systémem.

❒ Dodržujte pečlivě upozornění

ohledně používání sklápěče. Nikdy

nepřekračujte povolené zatížené

uvedené v technickém průkazu.

❒ Pečlivě kontrolujte, zda je zadní

čelo/postranice za jízdy řádně

zablokované; zejména zadní

čelo musí být řádně zajištěné

příslušnými západkami 

(2 obr. 15).

❒ Za jízdy a vždy, kdy se

sklápěčem nepracujete, odpojte

jeho rozvod od baterie (vypínač

baterie se musí nacházet v

poloze «OFF», obr. 18).

❒ Aby se vyloučilo riziko zvednutí

valníku nárazem větru za jízdy

vozidla s nákladem, který svisle

přesahuje přes jízdní profil kabiny,

zajistěte valník (vanu) tak, že do čtyř

rohových kloubů zasunete dva

kolíky dodané s vozidlem a dva

šrouby M10x140 se samosvornými

matice tak, aby byl valník zajištěn v

těchto čtyřech místech 

(tzn. dvěma originálními a dvěma

šrouby M10x140) 

❒ Je přísně zakázáno, aby se v akčním

dosahu sklápěče zdržovaly

nepovolané osoby nebo aby jím

procházely. Před uvedením sklápěče

do provozu se musí pracovník

obsluhy ujistit, že se kolem něho

nenacházejí překážky, osoby či

zvířata. 

❒ Při práci na nepevném terénu

postupujte nanejvýš opatrně, aby

se sklápěč nepřevrátil.
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DISPOSIZIONE CORRETTA DEL CARICO

DISPOSIZIONE NON CORRETTA DEL CARICO

9 - Umístění nákladu

❒ Materiál vykládejte pouze s

vozidlem řádně zajištěném stojícím

vodorovně na pevném rovném

terénu se zataženou parkovací

brzdou.

❒ Při sklápění v uzavřeném prostoru je

nutno dávat obzvláštní pozor na

případnou kolizi s trámy, stropy, atd.

❒ Je přísně zakázáno zvedat valník

pod vzdušným elektrickým či jiným

vedením.

❒ Je nutno dávat velký pozor při

otevírání čel a postranic valníku.

Materiál na valníku by mohl na čelo

či bočnici nebezpečně navalit. 

❒ Valník nevyklápějte za silného větru.

❒ Dávejte velký pozor na vykládku

bahnitého či jiného materiálu, který

by mohl zůstávat nalepený na dno

valníku. Pokud se tak stane, při

vykládce přijměte všechna opatření

pro zamezení případným

nebezpečným situacím.

❒ Před vlastním vyklopením se

ujistěte, zda je otevřené

čelo/bočnice na straně vykládky.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ NÁKLADU

NESPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ NÁKLADU
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❒ V případě, že se začne valník

zvedat trhavě, přerušte vyklápění,

bez prodlení sklopte vanu dolů a

zkontrolujte příčinu.

❒ Za nízkých venkovních teplot

postupujte nanejvýš opatrně a

sledujte, zda vykládka probíhá

plynule.

❒ Nikdy nevykládávejte valník se

zavřeným čelem/bočnicemi. U

valníku se zadním čelem s

automatickým otevíráním

kontrolujte, zda se toto čelo otevře

již v úhlu asi 20° (úhel zvednutí

valníku).

❒ Třístranný sklápěč nesmíte nikdy

zajistit ve dvou protilehlých místech

v diagonále. 

Touto nepozorností by se

zdeformoval valník i pomocný rám.

❒ Provozní tlak hydraulického rozvodu

je přednastaven výrobcem: 

je přísně zakázáno jej měnit.

Zásahem do provozního tlaku

pozbývá platnost záruka.

❒ Pojistné lano (obr. 10) je velmi

důležitý bezpečnostní prvek

sklápěcího zařízení. Spojuje

pomocný rám s valníkem a brání

překlopení valníku. Poškozené

pojistné lano je nutno bez prodlení

vyměnit za originální náhradní díl.

❒ Pracovník musí dohlížet na řádné

vyklápění a zaklápění valníku, nesmí

se vzdálit z kontrolní a ovládací

oblasti, aby mohl v případě potřeby

pohotově zasáhnout.

10  - Pojistné lano
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POUŽÍVÁNÍ
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ŘÁDNÁ ÚDRŽBA
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ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

BEZPEČNÉ
PROVÁDĚNÍ
ÚDRŽBY 2) 

❒ Kontrolujte pravidelně neporušenost

ochranných zařízení třístranného

sklápěče jako takového.

❒ Při každém zásahu se zvednutým

valníkem je nutno zasunout

pojistnou vzpěru (obr. 11 a 12). 

Pojistná vzpěra je vhodná pro

provoz s nenaloženým valníkem

vyklopeným vzadu.

Postupujte podle pokynů

uvedených v části 

« Obecné pokyny » kapitole 

“Řádná údržba” - Obecné pokyny

pro zasunutí vzpěry. 

❒ Kontrolujte pravidelně řádné utažení

a pevnost šroubů, matic a

případných tvarovek.

❒ Používejte jedině doporučené typy

olejů a maziv.

❒ Náhradní díly musejí vyhovovat

podle požadavků výrobce.

Používejte výhradně originální

náhradní díly.

❒ Je přísně zakázáno demontovat

bezpečnostní zařízení či do nich

zasahovat.

11 - Pojistná vzpěra

1) Vzpěra. - 2) Rukojeť vzpěry

12 - Zabezpečení valníku s vytaženou vzpěrou
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PRUŽNÁ 
POTRUBÍ 3)  

Četnost prohlídek pružných potrubí

hydraulického rozvodu mohou

ovlivňovat následující faktory:

❒ Provozní teplota.

❒ Provozní tlak.

❒ Činitelé prostředí.

❒ Typ používání, nepřetržitý provoz,

nárazově, provozní doba, atd.

❒ Přístupnost zařízení.

❒ Je zakázáno vyměnit potrubí za

potrubí od jiných dodavatelů,

neodzkoušené a v rozporu s

platnými předpisy.

❒ Je přísně zakázáno pružná potrubí

opravovat.

❒ Pružná potrubí se smí vyměnit

pouze za nová potrubí.

❒ Jakmile je pružné potrubí

hydraulického rozvodu natlakované,

může ohrožovat nebezpečím

výbuchu. Je-li rozvod natlakovaný,

nepřibližujte se k pružným

potrubím.

POZOR

1) Třístranný sklápěč je opatřen

samolepicími štítky

(piktogramy), které výstižně

upozorňují, že je nutno se

vyvarovat nepatřičných

postupů a situací s rizikem

úrazu. 

Tyto štítky musejí být vždy

řádně vidět a musejí být

čisté; přestanou-li být čitelné,

je nutno je nahradit novými

štítky.

2) Před zahájením prohlídky

hydraulického rozvodu je

nutno vědět, jak zařízení

vypadá při normálním

provozu.

Každý byť minimální rozdíl by

mohl ukazovat na problém. 

Před kontrolami je nutno

přijmout příslušná opatření.
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OBECNÉ

BEZPEČNOSTNÍ

PŘEDPISY

POUŽÍVÁNÍ

SKLÁPĚČE

ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

TECHNICKÉ

ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

PŘED UVEDENÍM 
DO PROVOZU 1)  

Hladina oleje 2) 

Před uvedením do provozu nebo po

delší době nečinnosti zkontrolujte

hladinu hydraulického oleje v nádrži

(1 obr. 13) měrkou zabudovanou v

uzávěru (2 obr. 13).

POUŽÍVÁNÍ SKLÁPĚČE

Při kontrole hladiny oleje musí být valník

zvednutý podle návodu uvedeného v

části “Údržba” v kapitole “Řádná

údržba” a se zasunutou pojistnou

vzpěrou (obr. 12).

Pro případné doplnění hladiny použijte

olej s vysokým indexem viskozity pro

hydraulické pohony: doporučuje se

Petronas Idraulicar 32 HVI.

13 - Elektrohydraulická centrála

1) Nádrž 

2) Plnicí uzávěr a hladina oleje
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14 - Poloha kolíků

A) - Poloha kolíků po boční vykládku. - B)  Poloha kolíků po zadní vykládku.

ZA JÍZDY

Než se rozjedete, ujistěte se, zda je

třístranný valník zcela sklopený,

zapínač/vypínač baterie v poloze

«OFF» (obr. 17), oba kolíky řádně

zasunuté do kloubů (obr. 14),

postranice/čelo jsou zavřené a

náklad je na valníku řádně upevněn

a rozložen. 

Jakmile se valník zvedne byť o

jeden centimetr, ozve se zvuková

výstraha.

Je-li aktivní zvuková výstraha, je

ZAKÁZÁNO se rozjet.
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PŘEDSTAVENÍ

OBECNÉ

BEZPEČNOSTNÍ

PŘEDPISY

POUŽÍVÁNÍ

SKLÁPĚČE

ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

TECHNICKÉ

ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

TŘÍSTRANNÝ
SKLÁPĚČ
POSTUP 
PŘI NAKLÁDCE 3) 4) 5) 

Doporučujeme nakládat materiál pouze

s vozidlem stojícím a řádně zajištěném

na pevném rovném terénu, se

zařazeným prvním rychlostním

stupněm a zataženou parkovací

brzdou.

Postup při nakládce materiálu:

1) Zastavte vůz, zatáhněte parkovací

brzdu, zařaďte první rychlostní

stupeň a v případě potřeby zajistěte

kola vozidla klíny nebo kameny.

2) Zkontrolujte, zda je valník zcela

dole.

3) Zavřete zadní čelo a zajistěte ho

příslušnou ovládací pákou (1 obr.

15) tak, aby blokovací západka (2

obr. 15) zablokovala čelo v uložení.

4) Zkontrolujte, zda se otevírací páky

pravé i levé postranice (obr. 1, poz.

12) nacházejí ve svislé zavírací

poloze.

5) Vhodnými prostředky naložte

bezpečně materiál. Dávejte pozor,

aby byl materiál nakládán na valník

z co nejnižší možné výšky.

POSTUP 
PŘI VYKLÁDCE 6)

Doporučujeme vykládat materiál pouze

s vozidlem stojícím a řádně zajištěném

na pevném rovném terénu a zataženou

parkovací brzdou.

Sklopení stranou 7)

Po příjezdu do místa vykládky se

náklad vyloží stranou takto:

1) Nastartujte motor, byl-li vypnutý,

zatáhněte parkovací brzdu, zařaďte

neutrál a v případě potřeby zajistěte

kola klíny nebo kameny.

2) Zasuňte a zajistěte dva kolíky (viz

obr. 14 poz. A a obr. 16) ze strany

vykládky.

Po zasunutí kolíku na zadní straně,

přejděte na přední stranu valníku a

zatlačte na tyč se žlutou rukojetí 

(1 obr. 16) pro zablokování

kloubového spoje tak, aby se dal

zasunout kolík do kloubu a

znemožnil případné zasunutí kolíku

na druhé straně.

15 - Zajištění zadního čela 

1) otevírací páka (poloha směrem dozadu)

2) zavřená zajišťovací západka 

(otočení směrem nahoru)

15a - Otevření zadního čela s uvolněním zdola 

1) otevírací páka (poloha směrem dopředu);

2) otevřená zajišťovací západka 

(otočení směrem dolů)
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SKLOPENÍ DOZADU 

Při vykládce dozadu se postupujte

téměř stejně jako při vykládce stranou:

viz tedy pokyny uvedené v části:

Sklopení stranou.

Upozorňujeme jedině, že kolíky je nutno

umístit do dvou zadních kloubů 

(B obr. 14).

Při sklápění nesmí být zadní čelo v

žádném případě otevřené.

Čelo se dá otevřít dvěma způsoby:

1. UVOLNĚNÍ SHORA: přestavením

dvou pák (poz. 11 obr. 1) nahoru.

2. UVOLNĚNÍ ZDOLA: zatlačením

uvolňovací páky na pravé straně 

(poz. 13 obr. 1) směrem k předku

valníku (obr. 15a).

16 - Zasunutí kolíků a zablokování valníku proti

zvednutí

Při zasouvání je nutno kolík držet

dříkem nahoru (2 obr. 16), a pak jej

natočit dolů, aby se dal zajistit

kolíkovou západkou a řetízkem 

(3 obr. 16).

3) Otevřete postranici na straně

vykládky zvednutím za obě

otevírací/zavírací páky postranice 

(obr. 1, poz. 12): postupujte velmi

opatrně.
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POUŽÍVÁNÍ
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ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

OVLÁDÁNÍ
SKLÁPĚČE 8)

OVLÁDÁNÍ
ELEKTRICKOU
CENTRÁLOU 

Sklápěč je vybaven vypínačem baterie,

který se nachází na rámu pod valníkem

na jeho levé přední straně (obr. 17).

Vypínač lze používat i pro nouzové

zastavení: v poloze «ON» je možné

valník vyklopit; v poloze «OFF» jsou

všechny funkce stroje odpojené a

zablokované. Při opětném zapnutí

tohoto vypínače postupujte velmi

opatrně.

Pro ovládání sklápěče elektronickou

řídicí jednotkou je třeba:

1) Přetočit páku vypínače baterie 

(obr. 18) na polohu «ON».

2) Zvedněte valník stiskem ovládače

na ovládacím panelu, který je uložen

v uložení v kabině na levé straně

stanoviště řidiče; podržte stisknuté

příslušné tlačítko zvednutí valníku 

(2 obr. 18).

Probíhající vyklápění valníku

signalizuje zvuková výstraha.

17 - Vypínač/zapínač baterie

OFF = Odpojené baterie. - ON = Připojené baterie.
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PŘEDSTAVENÍ

OBECNÉ

BEZPEČNOSTNÍ

PŘEDPISY

POUŽÍVÁNÍ

SKLÁPĚČE

ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

TECHNICKÉ

ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

Pojistnou vzpěru je nutno použít v

případě, že je valník vyklopen zezadu;

valník musí být prázdný.

VŠEOBECNĚ 1) 

Třístranný sklápěč je zařízené, které

nevyžaduje speciální úkony údržby.

Pro zajištění optimální

provozuschopnosti a životnosti je

nutno i přesto provádět na sklápěči

určité úkony údržby.

Intervaly údržby uvedené v tomto

Dodatku slouží pro informaci a platí

pro používání sklápěče za normálních

podmínek. 

Při používání sklápěče v náročných

podmínkách je nutno provádět údržbu

usilovněji.

ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

19 - Pojistná vzpěra

1) Vzpěra. 

2) Rukojeť vzpěry.

20 - Zabezpečení valníku s vytaženou vzpěrou
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ÚDRŽBA 1) 

PRAVIDELNÁ

❒ Pravidelně kontrolujte neporušenost

a provozuschopnost sklápěče.

Případně díly, které jsou mimo

provoz nebo jsou poškozené je

nutno vyměnit a/nebo opravit.

❒ Pravidelně kontrolujte

provozuschopnost zvukové

výstrahy.

Nefunguje-li, opravte ji nebo ji

vyměňte.

❒ Pravidelně kontrolujte řádné

umístění dorazů sklápěcího válce.

Valník se smí vyklopit pod max.

úhlem 45°÷ 50°.

Pokud tomu tak není, obraťte se na

autorizovaný servis Fiat pro seřízení.

❒ Pravidelně kontrolujte neporušenost

pojistného lana (obr. 10). 

Je-li opotřebované, je nutno jej

vyměnit za nové originální lano.

❒ Pravidelně kontrolujte neporušenost

olejových hadic.

Opotřebované nebo prasklé hadice

je nutno bez prodlení vyměnit za

nové originální hadice.

❒ Pravidelně kontrolujte sklápěč na

oxidaci (bílý či červený rez); při

zjištění rzi zajistěte opravu.

Při používání v prostředích s oxidačními

látkami řádně vozidlo umývejte. 

Po zimním provoz s použitím solí nebo

mrazuvzdorných prostředků vozidlo

řádně vyčistěte a umyjte.

KAŽDÝCH 50 HODIN 2)  

❒ Každých 50 pracovních hodin

(nanejvýš každých 6 měsíců)

zkontrolujte hladinu oleje v nádrži.

Postupujte takto:

❒ zvedněte valník a zajistěte jej

vzpěrou (valník musí být prázdný a

sklopený směrem dozadu);

❒ vyšroubujte plnicí/kontrolní olejovou

zátku na nádrži (2 obr. 21);

❒ zkontrolujte hladinu oleje: musí se

nacházet mezi dvěma značkami na

měrce.

Po doplnění hladiny olejem

předepsaného typu v části “Hladina

oleje” v kapitole “Používání sklápěče”

utáhněte zpět zátku na nádrži, sejměte

vzpěru a několikrát valník sklopte a

zaklopte, aby odvzdušnil hydraulický

rozvod.

21 - Elektrohydraulický agregát

1) Olejová nádrž. 

2) Plnicí uzávěr a hladina oleje
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NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

VALNÍK SE NEDÁ
ZVEDNOUT

Pravidelně, a pokud se zvedací

zařízení nefunguje, se doporučuje

provádět následující kontroly:

1) Zkontrolujte, zda jsou pojistky v

poloze 1 (200 A) a 2 (5 A a 10 A)

neporušené; porušené pojistky

vyměňte za nové o stejné proudové

hodnotě. Pojistka «1» se nachází na

baterii. 

Pojistky «2» se nacházejí:

– na levé straně pomocného rámu v

hermeticky uzavřené skříňce za

ovládačem ON/OFF vypínače

baterie (obr. 17).

2) Zkontrolujte elektrické přípoje a

provozuschopnost zvedacího

tlačítka na ovládacím panelu na

pomocném rámu; případné vadné

díly vyměňte.

3) Zkontrolujte řádné zapojení

ukostřovacích a plusových kabelů

vedoucích z baterie vozidla.

AGREGÁT - ČISTĚNÍ
ELEKTROVENTILU

Pravidelně kontrolujte, zda je plně

účinný elektromagnetický ventil (obr.

22) na miniagregátu skupiny čerpadla.

Vyčistěte elektromagnetický ventil

podle následujících pokynů:

1) Zvedněte prázdný valník směrem

dozadu a zasuňte pojistnou vzpěru

(obr. 20).

Vypusťte vzduchu z hydraulického

rozvodu stiskem tlačítka (1 obr. 18)

pro přestavení dolů.

2) Sejměte červený kryt motoru

agregátu (obr. 22).

3) Vyšroubujte upevňovací matici

solenoidu cívky

elektromagnetického ventilu. 

4) Vytáhněte cívku z čepu nebo dříku.

5) Vyšroubujte dřík z uložení.

6) Oblast s otvory dříku vyčistěte

proudem vzduchu. 

7) Namontujte dřík zpět a utáhněte jej

na moment 40 Nm.

8) Namontujte zpět solenoid a připojte

jej elektricky.
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SEŘÍZENÍ DORAZU

UPOZORNĚNÍ: JEDNÁ SE O VELMI

NEBEZPEČNOU OPERACI, PROTOŽE

JE NUTNO SE PŘI NÍ POHYBOVAT

POD VALNÍKEM NEZAJIŠTĚNÝM

VZPĚROU. PROTO JE VELMI

DŮLEŽITÉ PŘED TÍMTO ÚKONEM

UPEVNIT VALNÍK MOSTOVÝM

JEŘÁBEM ČI POMOCÍ JINÉHO

ÚČINNÉHO A BEZPEČNÉHO

SYSTÉMU.

1) Seřízení úhlu pro sklopení stranou:

Dejte valník dolů, umístěte dva kolíky na

levé straně (A obr.14) , zvedněte valník

stranou vlevo do polohy sklonem 45°

vůči pomocnému rámu a seřiďte krajní

šroub zarážky dorazu (obr. 23) tak, aby

působil na elektrický spínač. Proveďte

tento úkon ještě jednou pro kontrolu,

pak utáhněte matice. 

Postupujte stejně pro seřízení dorazu

sklopení valníku na pravé straně.

2) Seřízení úhlu zadního sklopení:

zvedněte valník na úhel 45° s kolíky v

zadní poloze 

(B obr. 14). Centrální šroub dorazového

systému seřiďte tak, aby v dané poloze

působil na elektrický spínač. Proveďte

tento úkon ještě jednou pro kontrolu,

pak utáhněte matice.

22 - Elektromagnetický ventil na agregátu

SCATTOLINI

23 - Systém seřízení dorazu s krajním šroubem

používaným od roku 2007
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OBSAH

PO POUŽITÍ 3) 

Udržujte sklápěč v řádném stavu a

čistotě. Tak bude vždy poskytovat

dobré služby.

NEBEZPEČÍ

1) Všechny úkony údržby se
zvednutým valníkem je nutno
provádět ve stavu, kdy je
valník vyklopený dozadu, je
prázdný a je zasunutá
pojistná vzpěra. 
Zejména:

– z žádného důvodu nestůjte
pod zvednutým valníkem
nezajištěným vzpěrou;

– při upevňovací pojistné
vzpěry se tělo pracovníka
obsluhy nesmí dostat pod
valník;

– vzpěra má rukojeť (2 obr.
19), která slouží pro
ovládání mimo svislý profil
valníku;

– pojistnou vzpěru je nutno
zasunout správně (viz 
obr. 20) s tím, že při
zasouvání musí být valník
vyprázdněný a musí být
sklopen dozadu.

UPOZORNĚNÍ

2) S valníkem zvednutím na
maximum musí zůstat v
nádrži alespoň jeden litr
oleje.
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NEBEZPEČÍ

3) Po použití se nezapomínejte
ujistit, že je vypnutý klíček v
zapalování vozidla. Při státní
do kopce zařaďte první
rychlostní stupeň, při stání z
kopce zařaďte zpátečku a
zatáhněte parkovací brzdu.
Při stání v prudkém svahu
doporučujeme kola zajistit
klínem nebo kamenem.

Před dlouhodobou
plánovanou odstávkou
vozidla je nutno namazat
jednotlivé díly podléhající
opotřebení a zaparkovat
vozidlo v chráněném a
suchém prostředí. 
Po opětném zprovoznění pak
budete mít vozidlo v
dokonale provozuschopném
stavu.
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OBSAH

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP SKLÁPĚČE RT 3421 RT 3121

Objem valníku m3 2,72 2,52

Tara valníku Kg 730 680

Délka valníku (A) mm 3400 3150

Šířka valníku (B) mm 2100 2100

Výška postranic (C) mm 400 400

Max. výška zvednutého valníku (D*) mm 4520 4340

TYP SKLÁPĚČE RT 2821 RT 2621 

Objem valníku m3 2,24 2,06 

Tara valníku Kg 640 620 

Délka valníku (A) mm 2825 2600 

Šířka valníku (B) mm 2100 2100 

Výška postranic (C) mm 400 400 

Max. výška zvednutého valníku (D*) mm 5010 3950 

(*) Max. výška (D) je přibližná.
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C

24 - Rozměry

29-34 DATI TECNICI CZ  07/05/14  16:21  Pagina 30



31

PŘEDSTAVENÍ

OBECNÉ

BEZPEČNOSTNÍ

PŘEDPISY

POUŽÍVÁNÍ

SKLÁPĚČE

ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

TECHNICKÉ

ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

VERZE s nejvyšší povolenou hmotností 3300 kg 115 Multijet 110/130/150 Multijet 180 (*) Multijet Power

Pohotovostní hmotnost 

(s náplněmi, palivovou nádrží naplněnou z 90 % 2258 ÷ 2358 2273 ÷ 2353 2353 ÷ 2398

a bez příplatkové výbavy): 2513 (**) 2528 (**)

Nejvyšší povolená hmotnost (***)

– přední náprava: 1900 1900 1900

– zadní náprava: 3300 3300 3300

Celková hmotnost přípojného vozidla

– brzděné přípojné vozidlo: 2000 2500 2500

– nebrzděné přípojné vozidlo: 750 750 750

Maximální zatížení kulové hlavy tažného zařízení 

(brzděný přívěs): 100 100 100

(*) Motorizace jen pro sklápěč s jednoduchou kabinou

(**) Valník s dlouhou kabinou

(***) Tyto hodnoty se nesmí překročit. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině

tak, aby dodržel uvedené mezní hodnoty.

HMOTNOSTI
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VERZE s nejvyšší povolenou hmotností 3500 kg 115 Multijet 110/130/150 Multijet 180 Multijet Power (*)

Pohotovostní hmotnost 

(s náplněmi, palivovou nádrží naplněnou z 90 % 2258 ÷ 2358 2273 ÷ 2353 2353 ÷ 2453

a bez příplatkové výbavy): 2513 (**) 2528 (**)

Nejvyšší povolená hmotnost (***)

– přední náprava: 1850 1850 1850

– zadní náprava: 2000 2000 2000

– celkem: 3500 3500 3500

Celková hmotnost přípojného vozidla

– brzděné přípojné vozidlo: 2000 2500 2500

– nebrzděné přípojné vozidlo: 750 750 750

Maximální zatížení kulové hlavy tažného 

zařízení (brzděný přívěs): 100 100 100

(*) Motorizace jen pro sklápěč s jednoduchou kabinou

(**) Valník s dlouhou kabinou

(***) Tyto hodnoty se nesmí překročit. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině

tak, aby dodržel uvedené mezní hodnoty.
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PŘEDSTAVENÍ

OBECNÉ

BEZPEČNOSTNÍ

PŘEDPISY

POUŽÍVÁNÍ

SKLÁPĚČE

ŘÁDNÁ ÚDRŽBA

TECHNICKÉ

ÚDAJE

NÁHRADNÍ DÍLY

ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

VERZE s nejvyšší povolenou hmotností 3500 kg MAXI 110/130/150 Multijet 180 Multijet Power 

Pohotovostní hmotnost (se všemi kapalinami, nádrží  2358 ÷ 2448 2438 ÷ 2528

paliva plnou z 90 % a bez příplatkové výbavy): 2568 ÷2608 (**) 2648 ÷ 2688 (**)

Nejvyšší povolená hmotnost (***)

– přední náprava: 2100 2100

– zadní náprava: 2400 ÷ 2500 2400 ÷ 2500

– celkem: 3500 3500

Celková hmotnost přípojného vozidla

– brzděné přípojné vozidlo: 3000 3000

– nebrzděné přípojné vozidlo: 750 750

Maximální zatížení kulové hlavy tažného zařízení (brzděný přívěs): 120 120

(**) Valník s dlouhou kabinou

(***) Tyto hodnoty se nesmí překročit. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině

tak, aby dodržel uvedené mezní hodnoty.
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VERZE s nejvyšší povolenou hmotností  3995 kg - 4005 kg - 4250 kg 110/130/150 Multijet 180 Multijet Power 

Pohotovostní hmotnost (se všemi kapalinami, nádrží  2358 ÷ 2448 2438 ÷ 2528

paliva plnou z 90 % a bez příplatkové výbavy): 2568 ÷2608 (**) 2648 ÷ 2688 (**)

Nejvyšší povolená hmotnost (***)

– přední náprava: 2100 2100

– zadní náprava: 2400 ÷ 2500 2400 ÷ 2500

– celkem: 3920 ÷ 4005 3970 ÷ 4250

3860 ÷ 4005 (*) 3920 ÷ 4100 (*)

Celková hmotnost přípojného vozidla

– brzděné přípojné vozidlo: 2500 2500

– nebrzděné přípojné vozidlo: 750 750

Maximální zatížení kulové hlavy tažného zařízení (brzděný přívěs): 100 100

(**) Valník s dlouhou kabinou

(***) Tyto hodnoty se nesmí překročit. Je na odpovědnosti uživatele vozidla, aby rozložil náklad v zavazadlovém prostoru a/nebo na ložné plošině

tak, aby dodržel uvedené mezní hodnoty.
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ZPRACOVÁNÍ
ODPADU

OBSAH

OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ

V případě servisu, mimořádné údržby

a výměny dílů se obraťte na

autorizovaný servis Fiat, kterému

uveďte:

– Model výbavy.

– Rok výroby.

– Výrobní dávku/výrobní číslo.

– Číslo podvozku (VIN) vozidla.

NÁHRADNÍ DÍLY

Tyto údaje jsou uvedena na

identifikačním štítku (1 obr. 1).

Při výměně s použitím náhradních dílů

upozorňujeme, že použitím

neoriginálních náhradních dílů pozbývá

platnost záruka a samozřejmě i

odpovědnost výrobce. 
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OBSAH

PRAVIDELNÁ 
ÚDRŽBA

V případě, že při činnostech údržby

vykonávaných na tomto našem

výrobku vznikne odpad, je nutno jej

zpracovat podle předpisů v platném

znění.

V případě, že se při činnostech údržby

používají tekutiny (olej), je nutno dávat

zvláštní pozor, aby neunikly do

prostředí.

ZPRACOVÁNÍ ODPADU

ZPRACOVÁNÍ
NA KONCI
ŽIVOTNOSTI

Jednotlivé části výrobku je nutno

zlikvidovat v souladu s předpisy v

platném znění o zpracování odpadu s

upřednostněním

rekuperace/recyklace/opětného

použití.
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