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Typ: VTZ 576
VTZ 576 A SVC NÁCHOD - Pra�ská 835 547 01 Náchod ÈR
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1. L. smìrové svìtlo
2. mlhové svìtlo
3. kostra vozu
4. P. smìrové svìtlo
5. P. koncové svìtlo
6. brzdové svìtlo
7. L. koncové svìtlo
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:Montá�ní návod
1. Demontujte rezervní kolo z vozu .
2. Do nosníku zadního èela a na podélné nosníky vozu vlo� te do otvoru korespondujících

s ta�ným zaøízením ètyøi speciální matice. Pøilo� te TZ na zadní èelo vozu a pøichy� teTZ
pomocí šroubu M10x30 a podlo�ek k vozu. Ta�né zaøízení neutahujte (nechte si ho povolené).

3. Pøichy� te šroub M 10x30 z podlo�kami na pravé stranì vozu.
4. Na levou stranu pøilo� te pøílo�ku a tu namontujte pøes ta�né zaøízení k vozu dvìma šrouby

M 10x40, nezapomeòte si nejdøíve vlo� it do podelného nosníku ( u podbìhu zadních kol vozu)
vlo� it speciální matku. Pøes pøílo�ku namontujte do této matice šroub M 10x30.

5. Takto uchycené ta�né zaøízení øádnì utáhnìte dle utahovacích momentù.
6 Proveïte zpìtnou montá� všech demontovaných èástí z vozu.
7..U provedení na dva šrouby, je èep v TZ pøichycen pomocí distanèních vlo�ek, podlo�ek a

šroubu M12x100. Bajonetový èep nasaïte tak, �e tahem páèky k sobì odjistíte zajiš�ovací
èep.Do pouzdra vlo� te kulový èep otoèený o 90 v levo a po najetí na vodící kolíèek, otoète èep
do kolmé polohy, domáèknìte èep do pouzdra tak, aby vratná pru� ina páèky uzavøela jistící
èep. Tato páèka se nesmí opírat o nárazník, èi jinou pøeká�ku z dùvodu øádného uzavøení.

Utahovací momenty pro šroubový spoj: M10=46Nm, M12=75Nm

Technický popis:
Ta�né zaøízení je svaøeno z masivního ètverhraného nosníku, opatøeného dvìma boèními
dr�áky , za které je ta�né zaøízení pøišroubované k vozu. Ve støedové èásti hlavního nosníku je
navaøen úchyt pro kulový èep. Boèní dr�áky a pøílo�ky jsou pøíšroubovány ke karoserii v místech
urèených výrobcem. Ta�né zaøízení je dodáváno v provedení bajonetovém, nebo šroubovém viz.
Provozní údr�ba. Ta�né zaøízení je schváleno Výzkumným ústavem motorových vozidel Dekra.

Ta�né zaøízení je chránìno osvìdèením o u� itném vzoru è.4820.6293.fi.
Povrchová úprava je provedena práškovou barvou splòující klimatickou odolnost dle
ONA 301002 N15. Spojovací materiál je proti korozi chránìn zinko-chromátováním.

Ta�né zaøízení je pevnostnì zkoušeno a splòuje všechny Èeské a mezinárodní normy
- ISO3853.
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Provozní údr�ba
Ta�né zaøízení není choulostivé na neèistoty , je jen potøeba dodr�et zásadu mazat tøecí plochy
èepu vazelínou. U Bajonetového provedení i pouzdro pro èep. Je-li u bajonetového uzávìru
potøeba pøesadit uzavírací páèku, provádìjte tento úkon v�dy, pøi nasazeném kulovém èepu
v pouzdøe TZ, aby jste neporušili vymezovací kolíèek M5.
Po ujetí ca 100 km s vlekem, zkontrolovat šroubové spoje TZ a další kontrolu proveïte po
1000km
Dle vyhlášky Ministerstva Dopravy a Spojù è.105/95, musí být v�dy demontován
kulový èep z vozu, pokud není vleèen pøípojný vozík.

El.instalaci veïte dle obr. ke svìtlum.
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