HITRO, ENOSTAVNO IN VARNO PRIVEZOVANJE PLOVILA NA PRIKOLICO

PROFESIONALNI
PRITRDILNI SISTEM
ZA PLOVILA

Splošna navodila o varnosti in namestitvi
Zančno pritrdilo 1250/1400/1600/1900
Pritrdilo Flexband 1050/1600/2400

Hitra namestitev

Zančno pritrdilo

Zadnje zančno pritrdilo

Sprednje pritrdilo Flexband

Najv.
1,6 t

Privezno
oko

Priveznik

Najv.
3t
Najv.
60°

Najv.
1,6 t

Najv.
60°

Prilagodljiva

pritrditev

Večnamenska
Najv. in
prilagodljiva
60°
pritrditev

Zategovanje

Po zategovanju izvlecite ročico

Popuščanje in odstranitev

Večnamenska
in prilagodljiva
pritrditev
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Predvideni namen uporabe
Evropski
standard
EN12195
določa
pogoje
za
izračun
skladnosti
priveza za določen tovor (v tem primeru plovilo) glede na izbrano pritrdilno sredstvo
in način pritrditve.
Sistem
QuickFlex
je
treba
razumeti
in
uporabljati
kot
celovit
sistem
za pritrditev plovila na prikolico. Pravzaprav gre za interakcijo različnih uporabljenih elementov,
kot je predvideno v teh navodilih (4 zančna pritrdila ali pa 1 pritrdilo Flexband in 2 zančni pritrdili, odvisno
od primera), ki zagotavljajo skladnost priveza.
Zato je ta celovit sistem priveza v skladu s standardom EN12195. Ta sistem je zasnovan izključno za
trden privez plovila na prikolico. Model sistema QuickFlex je odvisen od velikosti in vrste
plovila, ki ga prevaža prikolica. Sistem QuickFlex je sestavljen iz 3 ali 4 napenjalnih enot,
ki skupaj tvorijo pritrdilni sistem.

Vsaka
napenjalna
enota
vključuje
napenjalnik in zančno pritrdilo/Flexband.

enega

ali

dva

U-vijaka,

zobato

vodilo,

Zančno
pritrdilo
(velja za vse 3 različice)

Pritrdilo
Flexband

Konfiguracija zančnega pritrdila in pritrdila Flexband

Enota z zančnim pritrdilom: zančno pritrdilo + napenjalnik + zobato vodilo + U-vijak
Enota s pritrdilom Flexband: U-vijak + pritrdilo Flexband + škripec + napenjalnik + zobato vodilo
+ U-vijak
Voznik na cesti ni odgovoren samo za varnost vozila, temveč tudi za varnost potnikov. Zato mora
zagotoviti, da je plovilo trdno pritrjeno, da prepreči izgubo tovora, pri tem pa mora upoštevati veljavni
evropski standard EN12195 1-5.
Naše prikolice v različici Standard in Premium so opremljene z U-vijaki, zobatim vodilom in
napenjalniki. Zančna pritrdila in pritrdila Flexband se prodajajo ločeno in jih je treba kupiti pri
prodajalcu, če želite uporabljati celoten sistem QuickFlex.

S pomočjo spodnje tabele izberite način pritrditve glede na težo in vrsto plovila.

Izbira
pritrditve
Vrsta
plovila

Najv. 1600 kg
Barka

Najv. 3000 kg
Barka

Najv. 1600 kg
Gumijast čoln

Najv. 3000 kg
Gumijast čoln

Sprednja
pritrditev

1 sprednje pritrdilo
Flexband

2 zančni pritrdili

1 sprednje pritrdilo
Flexband

2 zančni pritrdili

Zadnja
pritrditev

2 zančni pritrdili

2 zančni pritrdili

2 zadnji zančni pritrdili

2 zančni pritrdili

(Sl. 2)
Vlek v smeri naprej

(Sl. 2)
Vlek v smeri naprej

(Sl. 2)
Vlek v smeri naprej

(Sl. 4)
Vlek v smeri naprej

(Sl. 3)
Vlek v smeri nazaj

Sl. 2 – Zančno pritrdilo

(Sl. 2)
Vlek v smeri nazaj

(Sl. 3)
Vlek v smeri naprej

Sl. 3 – Pritrdilo Flexband

(Sl. 2)
Vlek v smeri nazaj

Sl. 4 – Zadnje zančno pritrdilo

POZOR: Ustrezen sistem (zančno pritrdilo ali pritrdilo Flexband) mora izbrati
prodajalec ali distributer. To podjetje mora zagotoviti namestitev sistema na prikolico.

Pritrdilna mesta na plovilu

Priveznik

Privezno oko na premcu

Privezno oko na krmnem zrcalu
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Splošna varnostna navodila
Pozor: Sistem QuickFlex je varnostni sistem, ki ga mora vedno namestiti usposobljen strokovnjak.
Ta navodila morate upoštevati, da preprečite kakršno koli nesrečo ali težavo.
Pred vsako uporabo preverite komponente sistema QuickFlex. Če dvomite v njegovo pravilno
delovanje, ga ne uporabljajte. Upoštevajte navodila za uporabo.
POZOR, prepovedano je:
- uporabljati sistem za kateri koli namen, RAZEN za pritrditev plovila na prikolico,
- zadrževanje oseb pod plovilom, za njim ali na njem,
- vlečenje ali dviganje tovora,
- dviganje ali premikanje oseb,
- pritrditi sistem QuickFlex na drugo vrsto prikolice,
- za blokado sistema uporabljati orodje, ki ni priložena ročica,
- blokirati palete, vozila ali drug material s komponentami sistema QuickFlex,
- uporabljati druge vrste pasov skupaj s sistemom QuickFlex.
- Zančno pritrdilo/pritrdilo Flexband vedno pritrdite na ustrezna privezna mesta na plovilu.
Uporabljajte samo ročico, ki je namenjena temu.
Nikoli ne odstranjujte ali spreminjajte nobenega dela sistema QuickFlex.
Nikoli ne presezite obremenitve, označene na nalepki napenjalnika.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega zančnega pritrdila/pritrdila Flexband.
Sistema nikoli ne shranjujte v abrazivnem okolju, ki bi lahko škodovalo komponentam.
Za celotna navodila za namestitev sistema se obrnite na distributerja.
Da bi preprečili obrabo sistema, po vsaki uporabi sperite komponente s sladko vodo.
Ne nanašajte maziva na sistem.
Zančno pritrdilo, sestavljeno iz spojnih in varnostnih elementov iz kompozitnega materiala s kovinskim
jedrom, ne pušča
sledov na površinah, je odporno na morsko vodo in ga je mogoče očistiti z gobo.
Sila, ki deluje na ročico napenjalnika, ne sme presegati 20 daN in vsako pritrdilo
mora imeti enako silo napetosti, tudi na ročici (2 vrsti ročice – 250 in 290 mm).
Vedno se prepričajte, da so vsi 4 napenjalniki enakomerno zategnjeni tako, da je plovilo v ravnovesju.
Vedno upoštevajte način pritrditve, ki ustreza vrsti plovila in danemu tovoru.
Pazite, da zategnete vse elemente izbranega sistema QuickFlex. Od tega je odvisna
učinkovitost sistema.
Vedno se prepričajte, da je sistem v ustreznem položaju črke V, pri tem pa upoštevajte predpisane kote
(največ 60°) in natezno silo za sistem QuickFlex. Nezadostna napetost zančnega pritrdila lahko
poškoduje vaše plovilo ali ogrozi njegovo varnost.
Po namestitvi sistema QuickFlex mora biti plovilo popolnoma vzporedno z okvirjem prikolice.
Pred začetkom vožnje se prepričajte, da je sistem QuickFlex zategnjen in da je plovilo varno privezano.

Pritrditev na prikolico
Sprednja pritrditev
Barka in gumijast čoln

Pozor:
sistem
QuickFlex
mora
namestiti usposobljen strokovnjak.

vedno

NAJV. 60°
NAJV. 60°

Kot 60° glede na vodoravno os

A – sprednje zančno pritrdilo (barka)

B – sprednje zančno pritrdilo (gumijast čoln)

Zadnja pritrditev
Barka in gumijast čoln

E – zadnje zančno pritrdilo (gumijast čoln)

Splošna oblika
podladja na krmi

C – pritrdilo Flexband (barka)

F – zadnje zančno pritrdilo (plosko podladje)

Visok položaj

D – pritrdilo Flexband (gumijast čoln)

Nizek
položaj

Splošna oblika
podladja na krmi

G – zadnje zančno pritrdilo (podladje »V«)
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Pritrditev barke s 4 privezniki

Pritrditev gumijastega čolna

Najv. 1600 kg

Izberite sprednja in zadnja zančna pritrdila,
ki ustrezajo vašemu plovilu,
tako da najprej upoštevate mere A in B.

Izberite pritrdilo Flexband (sprednja
pritrditev) in zančna pritrdila (zadnja
pritrditev), ki ustrezajo vašemu plovilu,
tako da najprej upoštevate mere C in D.

Sprednja
in zadnja pritrditev
na privezna očesa

Sprednja pritrditev (A)
Sprednja pritrditev (C) FlexBand + škripec

Razdalja A (mm)
Priveznik/nosilec

Tip zančnega
pritrdila
Priložen kompletu

1250 < A < 1400

Zan. prit. 1250

Rumena

1400 < A < 1600

Zan. prit. 1400

Rumena

520 < C < 690

FlexBand 1050

Rumena

1600 < A < 1900

Zan. prit. 1600

Rumena

690 < C < 930

FlexBand 1600

Rumena

1900 < A < 2200

Zan. prit. 1900

Rumena

930 < C < 1300

FlexBand 2400

Rumena

Barva

Razdalja C (mm)
Tip pritrdila FlexBand
Priložen kompletu
Privezno oko/nosilec

Barva

Zobato vodilo v visokem položaju na nosilcu.

Zadnja pritrditev (D)

Zadnja pritrditev (B)
Razdalja B (mm)
Priveznik/nosilec

1000 < B < 1250

Tip zančnega
pritrdila
Priložen kompletu
Zan. prit. 1250

Barva

Rumena

1250 < B < 1400

Zan. prit. 1400

Rumena

1400 < B < 1600

Zan. prit. 1600

Rumena

1600 < B < 1900

Zan. prit. 1900

Rumena

Razdalja D (mm)
Privezno oko/nosilec

Tip zančnega
pritrdila
Priložen kompletu

Barva

1000 < D < 1250

Zan. prit. 1250

Rumena

1250 < D < 1400

Zan. prit. 1400

Rumena

1400 < D < 1600

Zan. prit. 1600

Rumena

1600 < D < 1900

Zan. prit. 1900

Rumena

V tabeli so prikazane iste vrednosti za pritrditev, ki pa se v posameznem primeru
razlikuje glede na drugačen položaj zobatega vodila.

Zobato vodilo v nizkem položaju: v stiku s podladjem
so samo mehki pritrdilni elementi.

Nadomestni deli
Vrsta

Barva

Kol.

Koda

2
2
2
2

PF75000
PF75001
PF75003
PF75002

Zančno pritrdilo
Zan. prit. 1250
Zan. prit. 1400
Zan. prit. 1600
Zan. prit. 1900

Flexband +

Rumena

škripec
FlexBand 1050
FlexBand 1600
FlexBand 2400

Rumena

1
1
1

Napenjalnik

Rumena

2

PF75075

2
sistema

PF75080

1

PF75083

PF75051
PF75052
PF75053

POMEMBNO: Vsaki vrsti plovila
s težo do 3000 kg je namenjen
poseben sistem QuickFlex. Vsak
sistem ima določeno kombinacijo
zančnih pritrdil in pritrdila
Flexband. Plovilo mora biti
ustrezno opremljeno.

Napenjalnik

Sistem za pritrditev na prikolico
Zobato vodilo in
nosilec

Ročica
Ročica
HAIGO

Vponka
Vponka

2

Potrditev o skladnosti
Naši izdelki so skladni z evropskimi
standardi in priporočili, kot je
standard NF-EN 121954-4.
Za izdelke velja strog nadzor
kakovosti skozi celoten postopek
proizvodnje.
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