
Порядок роботи та технічне обслуговування.

Завантажувальні та розвантажувальні роботи виконувати при затягнутих гальмах та
підставках під колеса. Кузов завантажувати рівномірно по всій площині для забезпечення
однакового навантаження на вісь причепу.

Періодично проводити огляд ступіци,очищення та змащування підшипників мастилом
літол 24,солідол та ін..Періодично перевіряти затяжку метизів .При виявленні послаблення
затягнути відповідно до моменту затяжки( див.таблицю)

РОЗМІР М 6 М 8 М 10 М 12 М 14 М 16 М18 М20
Nm 9 20 45 75 120 190 260 360

Правила зберігання.

Перед довготривалим зберіганням вимити та висушити причіп. Місця з ушкодженим
фарбовим покриттям обезжирити та підфарбувати. Тиск в шинах зменшити до 1 Мпа.
Встановити причіп в  закритому приміщенні.

Будова причепу:

Дишло , площадка для ніг, сидіння, рама, тормозний трос, крила,
колеса(додатково комплектуються), вісь , завіси , з’эднувальна втулка , борти

УВАГА! Причіп  « АВТОПРИСТРІЙ не являється  транспортним засобом,тому
використання дозволяється виключно в межах особистого приватного господарства .
Причіп  «АВТОПРИСТРІЙ призначений для перевезення різних
сільськогосподарських,будівельних та інших вантажів. Може використовуватись на
присадибних ділянках ,фермах та інших господарствах.

Технічна характеристика:
Максимальна вага вантажу-500кг. Розбірні борти

Максимальна робоча швидкость-5 км./год. Відкидний борт-задній

Загальні габаритні розміри-2040х1620х600 Кількість коліс-2

Розміри кузова-2000х1200 Маса-не більше 110кг.

Комплектація:

Причеп «Автопристрій» Технічний паспорт-1 шт.

Підготовка до роботи:

1.перевірити тиск в колесах -0,2 мПа.
2.перевірити наявність змащувального матеріалу(літол 24,солідол…) в підшипниках.
3.приєднати дишло причепу до скоби мотоблоку і зафіксувати шворнем.
4.почати рухатись,перевірити справність тормозної системи

Гарантії виробника та відомості про приймання
Гарантійний строк експлуатації причепу складає 12 місяців від дня продажу через торгівельну
мережу за умови виконання споживачем правил ,вказаних в даному технічному паспорті.
Забороняється робити будь-які зміни в конструкції причепу. Невиконання даної умови
призведе до втрати гарантії на придбаний товар. Дата продажу та реквізити продавців
повинні бути обов’язково відмічені в технічному паспорті. В разі виявлення несправностей в
конструкції в період гарантійного строку прохання звертатись до продавця причепу або у
відділ контролю за тел..0433524882.
Причіп «Автопристрій » виготовлено та упаковано згідно конструкторської
документації та відповідає вимогам технічних умов і придатний до експлуатації.
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Збірка причепа.

1) Підняти каркас рами на зручну висоту, для подальшої збірки причепи.
2) З’єднати дишло з каркаса рами болтами М10х100.
3) Приєднати педаль тормозної системи до до дишла болтом М10х100.
4) Встановити прищепний гак  до дишла та зафіксувати гайками М16.
5) Провести натяжку тормозного трусу педалі з ступецею причепа.

6) Приєднати з’єднувальну пластину з каркасом рами болтами М10х45.
7) Встановити бокові борти, та з’єднати з платинами за допомогою болті

М8х35.
8) Встановити передній борт , то з’єднати його з боковими бортами

болтами М8х35.
9) Встановити задній борт та з’єднати його за допомогою завісі та

замків.
10) Приєднати крила  до бокових бортів болтами М8х35.
11) На передній борт встановити сидіння та зафіксувати болтом М8х35.


