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1. Bendrosios nuostatos  
 

Šis naudotojo ir techninės priežiūros vadovas parengtas siekiant padėti Jums saugiai ir ilgai naudoti 

mūsų pagamintą priekabą. Prieš pradėdami naudoti priekabą perskaitykite šį vadovą ir laikykitės 

nurodymų.  

 
Visos mūsų priekabos turi ES tipo patvirtinimą ir atitinka visus atitinkamų direktyvų reikalavimus.  

 
 

2. Priekabos pakrovimas ir teisingas išdėstymas  

 
Didžiausia leistina priekabos masė nurodyta priekabos registracijos liudijime. Priekabos keliamoji galia 

gaunama iš visos priekabos masės atėmus jos nuosavą svorį. Draudžiama perkrauti priekabą, nes dėl to 

kelyje gali susidaryti pavojinga situacija ir anksčiau laiko susidėvėti arba sulūžti daugelis priekabos 

sukabinimo įtaisų.  

 
Atkreipkite dėmesį, kad krovinio svorio nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Perkrautos priekabos 

apgadinimams garantija netaikoma.  

 
Krovinys turi būti pastatytas kuo arčiau priekabos priekio, stebint, kad priekabos sukabinimo įtaiso 

apkrova neviršytų leistinų ribų. Krovinys turi būti pritvirtintas taip, kad net ir stabdant ar greitėjant 

krovinys nepradėtų judėti pats. Paprastai šiuo tikslu priekaboje turi būti pritvirtinti krovinio diržo tvirtinimo 

kabliai. Naudojami tvirtinimo diržai turi atitikti krovinio svorį. Gervė ir gervės diržas nėra skirti kroviniui 

tvirtinti.  

 
Vertikali sukabinimo įtaiso apkrova turi būti ne didesnė kaip 10 % priekabos masės, bet ne didesnė nei 

ant sukabinimo įtaiso pažymėta masė.  

 
Krovinio plotis neturi viršyti priekabos pločio. Į galą nepažymėtas krovinys gali išsikišti ne daugiau nei 

metro atstumu nuo priekabos gabarito. 
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. Priekabos prikabinimas ir atkabinimas  

 
Priekabos apsauginį trosą pritvirtinkite prie velkančiosios transporto 

priemonės sukabinimo įtaiso. Uždėkite priekabos sukabinimo įtaisą ant 

velkančiosios transporto priemonės prikabinimo rutulio ir spauskite 

žemyn, kol sukabinimo įtaisas užsifiksuos. Patikrinkite, ar sukabinimo 

įtaisas tvirtai užfiksuotas. 

 
 
 

 
Jei sumontuotas atraminis ratas, rankenėle (1) įstatykite ratą (2) į 

nustatytą padėtį (griovelį) - taip užfiksuosite rato padėtį ir 

neleisite jam savaime imti suktis. Tada atsukite atraminio rato 

laikiklį (3) ir pakelkite atraminį ratą (4) į viršutinę padėtį - žr. 

pridėtą paveikslėlį.  

 
 

 
Norėdami atkabinti priekabą, pakelkite sukabinimo rankeną aukštyn , kol sukabinimo įtaisas atsidarys 

ir atlaisvins prikabinimo rutulį. Taip pat žiūrėkite atitinkamas instrukcijas dėl sukabinimo įtaiso ir 

instrukcijų 5 punktą.  

 
Priekabos savaiminiam judėjimui išvengti naudokite kaladėles, jei yra stabdžių sistema, įjunkite stovėjimo 

stabdį.  

 

4. Patikra prieš pradedant važiuoti  
 

Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite:  

 
- sukabinimo įtaiso būklę, taip pat žr. pridedamą schemą „Sukabinimo įtaiso būklės žymėjimas";  

- patikrinkite, ar priekabos ir velkančiosios transporto priemonės sukabinimo įtaisas yra patikimas ir ar jame 
nėra laisvumo; 

- kad saugos lynas būtų tinkamai pritvirtintas;  

- priekabos elektrinę jungtį su velkančiosios transporto priemonės lizdu ir visų priekabos žibintų būklę;  

- jei yra atraminis ratas, patikrinkite jo padėtį transportavimo padėtyje, žr. taip pat instrukcijų 3 punktą;  

- patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintos nuimamos dalys, pavyzdžiui, bortai, gervės laikiklis, pagalbiniai rėmai 
ir t. t;  

- patikrinkite, ar atlaisvintas stovėjimo stabdys, jei jis įrengtas;  

- patikrinkite atramų nuo pasvirimo priveržimą ir saugos užraktų būklę. 



RESPOt 

 

 

 
 

 

5.  Priekabos naudojimas  

 
Sukabinimo įtaiso naudojimo instrukcijos pateiktos toliau esančioje 

schemoje. Norėdami atrakinti sukabinimo įtaisą, pakelkite rankeną į viršų 

rodyklės 1 kryptimi, tada pastumkite ją į priekį rodyklės 2 kryptimi. 

 

 
Sukabinimo įtaiso būklės žymėjimai -  

indikatorius rodo įvairias sukabinimo įtaiso būkles:  

 
 Raudona „x" padėtis rodo, kad sukabinimo įtaisas yra atidarytas.  

 
 Žalia „+" padėtis rodo, kad sukabinimo įtaisas yra prijungtas ir teisingai uždėtas ant 

sukabinimo rutulio ir kad sukabinimo įtaisas yra paruoštas važiavimui.  

 
 Raudona „-" padėtis rodo, kad sukabinimo įtaisas nėra tinkamai uždarytas, 

važiuoti draudžiama. Sukabinimo įtaisas nėra užfiksuotas ant sukabinimo rutulio arba 

sukabinimo įtaisas ir (arba) rutulys yra per daug susidėvėję.  

 
 

Naudojant priekabą svarbu užtikrinti, kad velkančiosios transporto priemonės vilkimo kablio aukštis 

neviršytų leistino intervalo, t. y. 430±35 mm.  

 
Draudžiama įvažiuoti su priekaba į vandenį, jei priekabos elektros sistema buvo sujungta su 

velkančiosios transporto priemonės elektros sistema. Dėl vandens poveikio elektros sistemoje gali įvykti 

trumpasis jungimas, o lemputės gali sprogti dėl greito atvėsimo vandenyje.  

 
Priekabos padangų ir ratlankių matmenys ir apkrovos indeksas turi atitikti gamintojo nustatytus 

parametrus (žr. reg. sertifikatą). Ratai turi būti to paties dizaino ir matmenų. Padangos protektoriaus 

rašto gylis turi būti ne mažesnis kaip 1,6 mm, o žieminėms padangoms - min. 3,0 mm.  

 
Reguliariai tikrinkite padangų slėgį ir ratų balansą. Jei slėgis yra netinkamo dydžio, jei skirtingų ratų slėgis 

yra skirtingas arba jei ratas yra nesubalansuotas, gali būti pažeisti ratų guoliai.  

 
Rekomenduojamas toks padangų slėgis: ratų R13 - 2,5 barų; ratų R13C/R14C - nuo 3,5 iki 4,5 barų. 

Priekaboms su stabdžiais (02 kategorija) žiemos laikotarpiu reikalaujama naudoti to paties tipo žiemines 

padangas, kaip ir velkančiosios transporto priemonės (M+S arba dygliuotas).
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6. Priekabos priežiūra ir laikymas  
 

Nuvažiavę pirmuosius 500 km, patikrinkite visų srieginių sujungimų, tame tarpe ratų tvirtinimo varžtų 

priveržimą ir, jei reikia, priveržkite.  

 
Ne vėliau kaip per vienerius metus nuo priekabos įsigijimo dienos arba nuvažiavus 10 000 km, priekabos 

savininkas privalo atlikti pirmąją techninę priežiūrą gamintojo arba jo įgalioto atstovo dirbtuvėse. Vėliau 

periodinė techninė priežiūra turi būti atliekama ne dažniau kaip nuvažiavus kas 10 000 km.  

 
Priekaba turi būti švari ir reguliariai plaunama taip pat, kaip ir lengvasis automobilis. Kieti cinkuoti 

paviršiai yra pažeidžiami žiemą keliuose naudojamų cheminių medžiagų, nes cinkas yra geras cheminis 

reagentas. Ledo tirpdymo cheminės medžiagos gali sukelti rimtų vizualinių priekabų paviršių defektų. 

Kad to išvengtumėte, po kiekvieno naudojimo, ypač pirmosiomis žiemomis, priekabą reikia reguliariai 

plauti slėginiu būdu. Po daugelio naudojimo metų, žymių ant priekabos nebeliks, nes cinkuoti paviršiai 

(rėmas ir priekabos šoninis, priekinis ir galinis bortai su Magnelis danga) yra pakankamai oksiduoti.  

 
Valties korpusas valomas nuo dumblių, koralų ir kitų prie korpuso prikibusių šiukšlių bei nešvarumų 

naudojant įvairias chemiškai aktyvias valymo priemones. Jei tai daroma užkėlus valtį ant priekabos , iš 

karto po valymo priekaba turi būti kruopščiai nuplauta slėginiu būdu, nes naudojami plovikliai pažeis 

cinkuotus priekabos ir kitų priedų (gervių, žibintų, stebulių ir kt.) paviršius.  

 
Naujos priekabos cinkuotos dalys bus dėmėtos, tačiau laikui bėgant cinkas sureaguos su deguonimi ore 

ir paviršius taps matinis. Tai įprastas oksidacijos procesas, dėl kurio cinko sluoksnis tampa atsparesnis 

korozijai.  

 
Laikui bėgant lempučių lizdai gali oksiduotis, todėl juos reikia reguliariai tikrinti ir, jei reikia, valyti.  

 

Jei sukabinimo įtaisą sunku naudoti, jį reikia sutepti nurodytuose sukabinimo įtaiso (žr. schemą) taškuose 
arba kreiptis į gamintoją arba jo įgaliotąjį atstovą. 



 

 

  
 

7. Garantija  

 
Garantijos laikotarpis - 24 mėnesiai nuo priekabos pristatymo galutiniam naudotojui dienos. 

Garantija galioja, jei laikomasi šio vadovo nuostatų.  

 
Gedimo atveju klientas privalo pranešti gamintojui arba gamintojo įgaliotajam atstovui ne vėliau kaip 

per tris (3) darbo dienas. Kol gedimas nebus pašalintas, priekabos naudoti negalima. Gamintojas arba 

jo įgaliotasis atstovas nurodo klientui, kokių veiksmų reikia imtis.  

 
Natūraliam priekabos nusidėvėjimui ir susidėvėjusioms dalims (pvz., stabdžių trinkelės, padangos, 

lemputės) garantija netaikoma.  

 

Garantinio priekabos remonto gabenimo išlaidų gamintojas nepadengia. 
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