
Brugsanvisning
Og sikkerhedsvejledning

Produkt Beskrivelse: Trailer til ATV
Type: ATV 4x4

Fabrikant Beskrivelse: VARES Mnichovice a.s.
Anskrift: Ondřejovská 699, 251 64 Mnichovice, Tschechien

ICO: 00662437
          

VI BEMÆRKER: Dette er en automatisk maskin-oversat vejledning, der tages forbehold for fejl.



Kære kunde!

Tak for at du har valgt at købe vores produkt. Vi præsenterer denne brochure, som  
en hjælp til dig for at forenkle arbejdet med vores produkt. Denne tekniske  
dokumentation er beregnet til korrekt håndtere udstyret og til at bruge alle sine  
muligheder. Vi vil være glade, hvis du kontakter os med enhver anmodning eller  
spørgsmål.
Karel Vodenka
Formand for AG

Denne manual indeholder de tekniske data for traileren, oplysninger om drift og  
idriftsættelse.
Vi ønsker at forsikre dig, at traileren var på vores side får den største  
opmærksomhed, og vi er overbeviste om, at du vil blive tilfreds med overholdelse af  
alle principperne i denne manual følger med trailer.
Personer, anvende eller betjene enheden er påkrævet, før man begynder at arbejde  
med brugsanvisning til at sætte dig. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed  
og vedligeholdelse, og betragtes som en del af anlægget. Vedligeholdelsesfri, sikker  
drift af traileren og hans liv afhænger i høj grad på en ordentlig pleje og  
vedligeholdelse.
Vigtigst er anført i hvert kapitel sikkerhedsforanstaltninger, de andre, vi udfører her  
på generelle sikkerhedsforanstaltninger, som vi anbefaler i driften af ??denne trailer.
Hvis du har oplysninger i vejledningen er uklare, bedes du kontakte producenten. Vi  
opfordrer dig til at registrere købet oplysninger at lave en kopi af "manual" og  
beholde den oprindelige i tilfælde af tab eller skade.
Overhold sikkerhedsanvisningerne på arbejdspladsen for at undgå skade på  
personens egen, i omgiver dem omkring personer eller ejendom eller miljøskader.
Bestemmelse af produktet
Traileren ATV 4 × 4 er kun beregnet til tilslutning bag en motorcykel eller quad  
kategori LE bag en quad til den særlige kategori R. Traileren anvendes til transport af  
forskellige materialer og genstande og redskaber i forbindelse med Quad. Forbindes  
- traileren er på quad med et kardanled (højde øverste kant af kuglen, højden af ??
den "trækkuglen" fra jorden, er omkring 37 cm). De forbindelser afhænger af arten og  
typen af ??quad.
Enhver anden anvendelse angivet som producenten er i strid med bestemmelsen  
af ??den trailer! Denne trailer kan tjene kun folk, der kender de egenskaber godt og  
var bekendt med de relevante bestemmelser for dets drift. Enhver uautoriseret  
ændring af traileren fritager ikke leverandøren af ??ansvar for følgeskader eller  
skader!
Følg sikkerhedsforskrifterne på arbejdspladsen for at undgå skade på person eller  
personer omkring dem rundt.
Sådanne udsagn er angivet i manualen med følgende sikkerheds symbol:

Og kontroludstyr før idriftsættelse

Operationen er nødvendig, før starten af ??traileren tur på spor af skader eller andre  
funktioner til at overveje, der kan forårsage sundheds-eller materiel skade.
Det er nødvendigt at fastslå, om alle sikkerhedsanordninger er operationelle og på  
plads (reflektorer, baglygter osv.).
Hvis en sådan defekt detekteres, kan anhængeren ikke anvendes.
Forbudte aktiviteter med enheden



Det er forbudt at drive traileren, hvis det har nogen fejl i konstruktion eller  
maskinteknik eller sikkerhedsmæssige elementer er ikke komplet.
Det er forbudt at tilhængere i modstrid med kravene for at sikre sikkerheden for at  
betjene - se sikkerhedsanvisninger.
Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL!

En beskadiget trailer må aldrig sættes i drift.
Før du begynder enhver operation af traileren, skal du læse disse instruktioner  
omhyggeligt.
Må ikke vælge den ene indeholdt i denne manual sikkerhedsanvisninger.
Det er forbudt at bære på bagsiden:
Mennesker og dyr
Sprængstoffer
Objekter, der omridset af køretøjet i enhver retning ovenpå
simple objekter
Hold sikkerhedsskiltning og motorkøretøj mærke i læselig stand.
Den udskiftning af beskadigede dele, du betro en professionel. De kan kun udskiftes  
med originale dele.
Bemærk, at møtrikker, bolte og skruer er spændt fast, og at traileren er altid en sikker  
tilstand.
Dæk - Den største "skadedyr" af dækket er overbelastet. Dækkene er det mest  
følsomme sted på traileren, så du må ikke overskrides nyttelast.
Rengøring - Rens lejlighedsvise fan af mudder, hårde urenheder og vask det om  
nødvendigt. Ridset og afskalning af maling til at reparere organer med  
konserveringsmidler eller maling.
Før du bruger traileren, er en teknisk undersøgelse i særdeleshed:
Stramning af skruer på aksel, hjul osv.
Re-inflation af dæk
Tæthed og funktion af støddæmperen
Traileren må aldrig blive overbelastet ud over den maksimalt tilladte nyttelast.
Til fiksering af store genstande på traileren er tilstrækkeligt stærke, afprøvet og  
anvendt til dette formål reb.
Beskrivelse
Traileren er enkelt aksel ATV 4 × 4, forår-dæmpet, alt metalkonstruktion. Den er  
sammensat af følgende komponenter:
Underkroppræsentation
Chassis
Elektrisk udstyr - Belysning

Underkroppræsentation - bundstykket har faste sider og fast forvæggen. Bagpanelet  
er tipbar. Forbindelsen til chassiset ved hjælp af låseskruer, som er skruet på de  
tværgående bjælker i chassiset.
Chassis - Chassiset er fremstillet af rør, der er inddelt selvbærende struktur. Bunden  
af ??kabinettet danner en delt langsgående rør - bageste del (fire tværgående ribber)  
og forreste del, som er monteret hængslet koblingen. Ved bagsiden af ??bæreren er  
halvdelen af ??de fjedrende aksler, svejsede fire tværgående ribber og en flange til  
montering af fronten trækstangen. Den forreste aksel er forbundet til flangen på den  
bageste aksel monteret med fire skruer og forsynet med en fleksibel kobling, som er  



forbundet ved hjælp af efterfølgere de respektive quads kan være. Denne drejelige  
del af trækstangen tillader tværgående justering af vognen i forhold til quad. Den  
semi-aksen er en buet svejset bærer, hvorpå er monteret det semi-aksen og  
indehaveren af ??shock vist absorberen. Den semi-storakse er fastsat i trækstangen  
med en bolt luftfartsselskab ? 20mm.
I foråret semi-akserne, er den halve akser hjulene fastgjort. Disse hjul bærer semi-
akserne. Hjulene er monteret med dæk 145 × 70-8 på lejer. Tophastighed: 40 km / t
Elektrisk belysning - Består af en syv-polet stik, en inde i akslen røret dirigeres kabel,  
baglygte enheder med integrerede trekantede reflekser. De bageste lysenheder er  
fastgjort til lyset rampe, som udgør en del af chassiset ribber. Til beskyttelse af lys er  
i truget en rørformet ramme monteret, som også tjener som en støtte, når parkeret  
vogne. 

1 DATA  

TYPE MAX VÆGT MÅL DÆK HASTIGHED
ATV4×4 220 kg 1205×1020×270 mm 145x70-8 40 km / T

! FORSIGTIG!
Den samlede trækkraft afhænger af dataene i registreringsdokumentet af dine  

quads. 

     

       Gummi omslag 
      for cylinderen

Cylinderens krop
             

Kompilering af traileren ATV 4 × 4
Traileren ATV 4 × 4, vil kun leveres i samlet tilstand. Ret til samling og forberedelse  
til drift og salg til slutbrugere kun er relevant uddannet sælger i henhold til en  
uddannelse og en kontrakt for "salg og installation" af traileren ATV 4 × 4 med  
producenten (Vares Mnichovice as)
Smøring
For en lang levetid af foråret affjedret traileren bag quads ATV 4 × 4 sikker, skal  
bolden være tilhængere af quads og sikkerhed løftestang for den leddelte traileren  
skal smøres regelmæssigt. Når dørhængsler og låse kiler skal smøres.

Vægten af lasten kan være midlertidigt efter  
indsættelse af cylinderstangen i  
støddæmperen bestemmes. Ved fuld  
belastning bør forblive frit mindst 1 cm 
mellem kroppen af cylinderen og abutment. 



Bortskaffelse af produktet og dets dele

Til tider sidste nedlukning af traileren (efter afslutningen af sit liv) at adskille plast og  
føre dem til genbrug. Adskille metaldele af den type, der skal kasseres.
Vejledning til bestilling af reservedele
For reparation, bruger kun originale dele af traileren. Udnævnelsen af de 
reservedele, du accelerere, når du gør dette:
1 / katalognummer del
2 / med navn og fuld adresse, hvis det er muligt, telefonisk kontakt med dig.
Bestil produktet så tidligt, hvis det er muligt på forhånd.
Salget af produkter og reservedele gøres ved at:
Producent:
Vares Mnichovice som, Ondřejovská 699, 251 64 Mnichovice
Web: www.vares.cz
Tlf: 323 640 413, 323 640 607, 323 640 613 Fax: 323 640 466
E-mail: info@vares.cz
Eller din forhandler (sælger, fra hvem du har købt produktet)
Garanti
1 / En producent er ansvarlig for det leverede trailere for konstruktion, funktion,  
kvalitet og integritet kun under den betingelse, at de beskæftiger sig med vognen i  
overensstemmelse med disse anvisninger. Garantien dækker ikke defekter, som  
skyldes almindelig slitage, forkert opbevaring eller forkert operation, eller at brugeren  
eller en tredjepart at forårsage skade.
2 / Garantien går ud trailer i en ulykke, der ikke er i materialer eller udførelse, eller  
nogen indblanding med Vares-traileren uden samtykke fra producenten.
Garantien er 2 år fra datoen for salget.
Garanti
Garantien kortet er solgt til det tilsvarende produkt type og serienummer som en del  
af dets tilbehør. Det skal indsendes med hver enkelt fordring. Under den antagelse,  
at garantien betingelser er opfyldt (kapitel VIII i vejledningen), giver vi forbrugerne  
med en garantiperiode på
24 måneder fra den dag af salg
Garantien dækker ikke defekter forårsaget af ydre påvirkninger, skader,  
naturkatastrofer, upassende driftsforhold, skader under transport og håndtering, eller  
hvis traileren bliver brugt i strid med manualen. Garantien bliver også ugyldig i  
uautoriseret ændring af konstruktionen af traileren af ejeren eller en tredjepart.
I overensstemmelse med garanti og købsbevis og korrekt udfyldt garantibevis, skal  
leverandøren fjerne al gratis på produktionsfejl eller defekte materialer, der kan  
henføres lidelser, så traileren kan anvendes korrekt.
Sælgeren er forpligtet til at udfylde dette garantibevis korrekt og fuldstændigt. En  
ufuldstændig eller ugyldigt uden tilladelse udvekslet garanti. Garantien forlænges  
med en periode brugt af tilhængere af den garantireparation. Vi anbefaler, at du  
holder sammen med garantibevis og købsbevis og dokumentation af reparationen.
Hvis det bestemmes på reparation, som ikke vedrører den påståede fejl, de garanti  
vilkår og betingelser, der er fastsat, erstatter udgifterne til reparation af kunden. 



1 Chassis ATV001
2 Semiaxis ATV002
3 Bolt VZ054
4 Sikkerhedsring .20 VZ051
5 Støddæmper VZA
6 Styrke bolt M10 × 50 DZ961P
7 Pad 5,10 DZ956
8 Selvlåsende møtrik M10 VZ050S
9 Front trækstang ATV003
10 Styrke bolt M10 × 30 VZ045B
11 M10 møtrik VZ050A
12 145x70 Rad CN-8 VZ075A
13 Understøtning 17 SP217
14 Selvlåsende møtrik M16 VZ082
15 Blind flange VZ017
16 Lås skrue M6 x 16 DZ968V
17 04.06 flad bund DZ954P
18 Møtrik M6 DZ965
19 Dør til ATV Dump ATV004
20 Lukning kile VZ029k
21 Semiaxis ATV005
22 Afstivning af halv-aksen ATV006
23 Skrue M8 x 20 VZ043
24 Under Placering 8,4 VZ052
25 Møtrik M8 VZ049
26 Venstre baglygte enhed ATV007L
27 Højre baglygte enhed ATV007P
28 Orange reflektorer VZ072
29 Hvide reflektorer VZ071
30 Terrængående trailere KF0083-C
31 Elektriske ledninger ATV008K
32 Stikkontakt ATV008Z
33 Nummerplade holder ATV009
34 Fatningsholder ATV010
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