VÝKLOPNÝ VOZÍK
M U L A 1 50 A
PRO PŘEVÁŽENÍ MATERIÁLU DO HMOTNOSTI 150 kg

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny bez předchozího upozornění a. bez vystavení se jakýmkoliv
závazkům.
Text a ilustrace ©1997 * Mepol Libice a.s. *
číslo publikace: ML - 024 - 97
Poznamenejte si následující informace týkající se Vašeho stroje. Tyto informace je nutné znát při objednávání
náhradních dílů. Doporučujeme Vám vyhotovit si kopii této stránky s vyplněnými údaji o koupi stroje pro případ
ztráty nebo krádeže originálu.
Typové označení
Výrobní číslo
Datum dodání (prodeje}
Dodavatel (prodejce)
Adresa
Telefon/fax
Poznámky:

Výklopný vozík MULA -150 A

UPOZORNĚNÍ!
Uživatel je povinnen seznámit se s tímto návodem k obsluze a dbát všech pokynů pro obsluhu stroje, aby
nedošlo k ohrožení zdraví a majetku uživatele, jakož i jiných osob. Bezpečnostní pokyny, uvedjené v tomto
návodu nepopisují veškeré možnosti, podmínky a situace, které se mohou v praxi vyskytovat. Předpokládá se, že
takové bezpečnostní faktory jako je zdravý rozum, opatrnost a pečlivost nejsou součástí tohoto výrobku, ale že
je má každá osoba, která se strojem zachází anebo na něm provádí údržbu.
S tímto strojem smí pracovat pouze osoby duševně a fyzicky zdravé.
Při profesionálním použití tohoto stroje je povinen majitel stroje zajistit obsluze, která bude stroj používat, školení
o bezpečnosti práce a provést instruktáž k ovládání tohoto stroje a vést o těchto školeních záznamy .
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené neoprávněným použitím, nesprávnou obsluhou stroje a škody
způsobené jakoukoliv úpravou stroje bez souhlasu výrobce.

Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné obraťte se na svého prodejce nebo přímo na
výrobce stroje.
Adresa a telefonní spojení je uvedeno na konci tohoto návodu.
Při práci je zejména nutné řídit se bezpečnostními předpisy aby jste se vyvarovali nebezpečí zranění vlastní
osoby nebo osob v okolí. Tyto pokyny jsou v návodu k použití označeny tímto výstražným bezpečnostním
symbolem:

Když uvidíte v návodu tento
symbol pečlivě si přečtěte
následující sdělení!
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I.ÚVOD.
Vážený zákazníku!
Koupí tohoto výrobku jste se stal majitelem jedné části široké škály strojů a nářadí malé zemědělské
mechanizace vyráběné v akciové společnosti MEPOL LIBICE nad CIDLINOU pod firemním označením

Tyto stroje a nářadí jsou určeny pro zahrádkáře, drobné pěstitele a zemědělce, hospodařící na menších
plochách.
Pročtěte si, prosím, důkladně tento návod k obsluze. Pokud se budete řídit pokyny zde uvedenými, budou Vám
naše výrobky sloužit spolehlivě po řadu let.

II. TECHNICKÝ POPIS
POUŽITÍ: Výklopný vozík MULA-150 A slouží k převozu sypkých i peuných materiálů do hmotnosti 150 kg po'
zpevněných cestách místního rázu a v lehkém terénu. Po výměně korby za ložnou plochu s ním lze převážet
maximálně 6 ks přepravek s ovocem nebo zeleninou o nosnosti 15 kg nebo štěpiny dřeva, balíky slámy atp. do
hmotnosti 90 kg.
Vozík se připojuje k převodové skříni DSK - 316 MA, DSK - 316 PA, DSK - 316 MSA, DSK - 316 PSA, DSK - 316
PZ nebo DSK-316 PSZ.
Výklopná korba se sklápí směrem vpřed. Konstrukce korby umožňuje její snadné vyklopení i při využití
maximálního možného zatížení.
Otočně uložená vlečená kola usnadňují manipulaci se strojem při zatáčení a zmenšuji poloměr zatáčení
soupravy na minimální mez.
UPOZORNĚNÍ!
Výrobce nedoporučuje připojení tohoto stroje k převodovým skříním DSK - 316, DSK - 316/S neboť může
docházet u těchto převodových skříní k povolování osového čepu a vymačkávání šestihranných trubek tažné
nápravy. Nedoporučujeme připojovat tento stroj k převodovým skříním DSK-317, DSK-317/S, T-20, T-20/S, T20 A, T - 20/SA z důvodu ztížené manipulace se soupravou.

TECHNICKÝ POPIS SKUPIN:
Rám: základem stroje je rám, na který jsou nasazeny další části. Hlavní nosník tvoří ocelový čtyřhranný profil, na
který jsou navařeny příčníky čtvercového a obdélníkového průřezu.
V zadní části rámu je obrobená plocha s oválným otvorem, která se zasune do příruby převodové skříně.
V přední části rámu jsou do příčného nosníku nasazeny do pouzder vidlice vlečených kol. Čepy vidlic jsou
zajištěny podložkou a závlačkou.
Kola jsou ve vidlicích nasazena na čep, který je zajištěn závlačkou. Kola mají disk lisovaný z plechu a pryžovou
obruč.
Korba je lisovaná z ocelového plechu. Okraje korby jsou vyztuženy. Na spodní části korby jsou přivařena
pouzdra pro čep, okolo kterého se korba otáčí při vyklápění, a také zámek pro zajišťovací čep korby. Čepy korby,
okolo kterých se korba otáčí, jsou zajištěny závlačkami.
Místo korby lze na rám stroje nasadit do stejných upevňovacích míst ložnou plochu příhradové konstrukce.
Zajišťovací čep korby je uložen v zadním nosníku. Konec čepu je zfrézován do rovné plochy, která zapadne do
zámku na korbě. Otočením čepu doleva se korba zajistí.

III. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.
Tento mezinárodní bezpečnostní symbol indikuje důležitá sdělení, jež se týkají bezpečnosti. Když uvidíte
tento symbol, buďte ostražití k možnosti úrazu vlastní osoby nebo jiných a pečlivě pročtěte následující
sdělení.
1. Obsluha stroje musi být starší 18 let a musí vlastnit řidičský průkaz skupiny "A","B","T" nebo vyšší. Musí
se seznámit s tímto návodem k obsluze a mít povědomí o obecných zásadách bezpečnosti práce.
2. Nestartujte motor, není-li připojen k pracovnímu nářadí. Nesnímejte ho, pokud je v chodu. Nestartujte
motor v uzavřených prostorách ! Po vypnutí motoru zůstane tlumič výfuku motoru horký, proto dbejte
zvýšené opatrnosti při manipulaci s motorem. Dbejte na to, aby při doplňování paliva nedošlo k jeho úniku a
potřísnění částí motoru. Před dalším startem osušte potřísněné části či vyčkejte odpaření benzínu.
3. Při práci se všemi stroji systému musí být všechny ostatní osoby a zvířata mimo pracovní prostor stroje.
Obsluha může pokračovat v práci až po jejich vykázání do bezpečné vzdálenosti.
4. Je zakázáno odstraňovat veškerá ochranná zařízení a kryty ze strojů !
5. Všechna pracovní zařízení se musí přepravovat na jednoosém návěsu v sestavě s jednoosým
malotraktorem (podmínky provozu viz příslušný návod k použití pohonné jednotky) nebo jiným dopravním
prostředkem.
6. Je zakázáno provozovat soupravu na veřejných komunikacích s výjimkou jejich kolmého přejetí.
7. Bezpečná svahová dostupnost je 7 stupňů.
8. Zařízení se nesmí používat v noční době od 21 hodin do 7 hodin v rekreačních a zdravotních zónách.
9. Před zahájením práce se všemi pracovními stroji systému si ověřte funkci bezpečnostního vypínání
motoru vypínačem na levé rukojeti řídítek motorové jednotky. Funkce vypínače je popsána v návodu k
obsluze motorových jednotek.
10. Nejezděte přes snadno zápalné látky např. seno, slámu.
11. Veškeré opravy,seřizování a mazáni strojů provádějte za klidu stroje.

12. Používejte při práci se všemi stroji pevnou obuv, přiléhavý oděv a pracovní rukavice.
13. Při použití ložné plochy pro přepravu ovoce nebo zeleniny je bezpodmínečně nutné použít u motorů
Honda deflektor, který usměrňuje výfukové plyny do strany mimo prostor ložné plochy.

IV. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výklopný vozík MULA-150A
délka
šířka
výška
hmotnost
rozchod kol vozíku
rozvor náprav sestavy
maximální stopový poloměr vnější
minimální stopový poloměr vnitřní
průměr kol
minimální výkon motor
převodová skříň

maximální rychlost soupravy
max. dovolené zatížení podvozku max.
objem korby
zatížení korby max.
zatížení ložné plochy max.

jednotka
mm
mm
mm
kg
mm
mm
m
m
mm
kW/HP
typ .

km/hod
kg
I
kg
kg

hodnota
930
645
660
26,3
510
665
1,15
0,5
260
3,5/4,7
DSK-316 MA
DSK-316PA
DSK-316MSA
DSK-316 PSA
DSK-316PZ
DSK-316 PSZ
3,27
150,0
60,0
150
90
11

Obrázek 1.

JM 4-003 V/T + DSK-316 MA.PA.PZ + MULA-150A s ložnou plochou

MULA-150A s ložnou plochou + dsk-316 MSA, PSA, PSZ
PJ-5 V/T (nebo JM B 55 B 3 V/T)

JM 4-003 V/T + DSK-316 MA, PA, PZ + MULA-150A

MULA-150A+ DSK-316 MSA, PSA, PSZ + PJ-5 V/T (JM B 55 B 3 V/T)

V. NÁVOD K OBSLUZE.
SESTAVENÍ STROJE:
Výklopný vozík MULA -150 A se dodává zabalený v kartonových krabicích.
Sestavení rámu.
Z vidlic kol vyjměte závlačky a podložky. Na čep vidlice nasaďte vymezovací podložku. Namažte čep na vidlicích
plastickým mazivem (např. MOGUL A 00) a vidlice s koly nasaďte do rámu. Na čepy asaďte odložky.a závlačky.
Konce závlaček rozehněte kolem čepu.
Sestavení ložné plochy.
Na nosný rám přišroubujte pomocí šroubů M6x14, matic a podložek obě bočnice. Vzpěry přišroubujte do
příslušných otvorů v nosném rámu a bočnicích tak, aby aretovaly bočnice ve svislé poloze. Matice šorubového
spojení musí být z vnější strany rámu. Otvory na úhelníku v přední části (směrem od pouzder pro čepy), jsou
určeny pro přišroubování vzpěr při vyklopení přední bočnice.
Sestavení stroje.
Vyjměte pojistnou závlačku z čepů nasazených v rámu. Otočte kolík do polohy "otevřeno" (viz obrázek 3.).
Nasaďte korbu nebo ložnou plochu na rám. Čepy nasaďte do pouzder v rámu a v korbě nebo v ložné ploše
hlavou zevnitř. Do otvoru v čepech zasuňte pojistnou závlačku. Otočte kolík doprava až nadoraz.
Sestavení soupravy.
Připravte si převodovou skříň a pohonnou jednotku podle příslušných návodů k obsluze.
Namažte plochu na trubce hlavního osníku vozíku slabou vrstvou plastického maziva (např.MOGUL A 00 ),
vysuňte aretační čep na přírubě převodové skříně (obrázek 2.) a nasuňte trubku hlavního nosníku vozíku do této
příruby až na doraz.

Odaretujte zajišťovací čep na přírubě převodové skříně tak, aby zapadl do oválného otvoru v trubce hlavního
nosníku vozíku.
Pohybujte s vozíkem do stran ve směru podélné osy vozíku až čep zapadne do oválného otvoru. Kolík na
aretačním čepu musí zapadnout do spodního zářezu.
Obrázek 2.

VÝMĚNA KORBY ZA LOŽNOU PLOCHU.
Pokud chcete vyměnit korbu za ložnou plochu pro převoz přepravek s ovocem nebo zeleninou, dřeva nebo
balíků slámy atp. otočte zajišťovací čep korby doleva, vyjměte pojistné závlačky z čepů korby a čepy vysuňte.
Sundejte korbu z rámu stroje a místo ní nasaďte ložnou plochu. Nasaďte čepy do pouzder na rámu ložné plochy
(hlava čepu musí být zevnitř) a zajistěte je pojistnými závlačkami. Zajišťovací čep otočte doprava.
Při použití ložné plochy pro přepravu ovoce nebo zeleniny je bezpodmínečně nutné použít u motorů Honda
deflektor, který usměrňuje výfukové plyny do strany mimo prostor ložné plochy.
Objednací číslo číslo deflektoru:

VYKLÁPĚNÍ KORBY:
Pokud chcete vyklopit korbu, postupujte následovně.
Zajišťovací čep korby otočte okolo jeho osy doleva (viz obrázek 3.). Uchopte korbu za madlo v zadní části korby
a směrem dopředu ji vyklopte. Velký úhel vyklopení korby zaručuje její dokonalé vyprázdnění.
Po vyprázdnění korby ji sklopte zpátky. Zfrézovaná plocha na zajišťovacím čepu korby musí zapadnout do zámku
v zadní části korby.
Otočte zajišťovacím čepem korby vpravo. Korba je zajištěna proti sklopení.

Obrázek 3.

SKLOPENÍ PŘEDNÍ BOČNICE.
Pro prodloužení ložné plochy v případě potřeby převozu slámy, lze přední bočnici sklopit. Povolte šrouby
upevňující bočnici a vzpěru va vzpřímené poloze. Bočnici sklopte tak, aby bylo možno vzpěru šrouby
přišroubovat do otvorů v rámu ložné plochy.
Dodržujte užitečné zatížení ložné plochy 90 kg.
Obrázek 4.

JÍZDA SE STROJEM:
Jízda s výklopným vozíkem v soupravě s některou výše uvedenou soupravou převodové skříně s pohonnou
jednotkou je velíc snadná. Každá vidlice vlečeného kola se při zatáčení otáčí samostatně. To společně s malým
rozvorem os kol soupravy zaručuje malý poloměr otáčení soupravy.
Souprava se řídí pomocí vodících rukojetí na pohonné jednotce. Při zatáčení se vidlice s koly natočí automaticky
do směru jízdy.
Doporučujeme při jízdě v terénu použit maximálního výkonu motoru. V případě menšího manipulačního
prostoru pro jízdu se strojem počítejte při plně využité nosnosti vozíku s určitou setrvačností soupravy, která
nezastaví ihned po snížení otáček motoru na volnoběh.

VI. ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ.
K zajištění co největší spokojenosti s našimi výrobky po dlouhou dobu je nutné věnovat stroji náležitou péči, co
se týká běžné údržby a ošetřování.
Dbejte proto těchto pokynů:
1. Kontrolujte dotažení šroubových spojů a zajištění čepů závlačkami.
2. Dbejte na to, aby všechny dosedací a připojovací plochy byly čisté. Při delším odstavení stroje tyto plochy
lehce nakonzervujte konzervačním olejem a chraňte proti povětrnostním vlivům. U příruby pro připojování
výklopného vozíku u převodových skříní řady DSK - 316 namažte připojovací místa slabou vrstvou
plastického maziva (např.typ MOGUL A 00).
3. Namažte čepy a opěrné plochy vidlic vlečených kol každých 5 hodin olejem (např. který používáte do
motoru) aby se vidlice v pouzdru lehce otáčely.

4.Po sezóně odstraňte všechny nečistoty ze stroje.
5. Při čištění, mytí stroje vodou, rozpouštědly a jinými chemickými látkami postupujte tak, abyste dodrželi
platná ustanovení a zákony o ochraně vodních toků a jiných vodních zdrojů před jejich znečištěním a
zamořením chemickými látkami.

VII. SKLADOVÁNÍ.
Stroj skladujte na suchých místech. Zamezte nepovolaným osobám v přístupu ke strojům a nářadím. Při
předpokládané delší době skladování chraňte stroj proti povětrnostním vlivům. Očistěte stroj od nečistot a zbytků
rostlin.
.

.

•

.

•

•

Vlil. LIKVIDACE OBALŮ.
Papírové obaly - prodej výkupu druhotných surovin uložení na sběrná místa do kontejnerů spálení jiné použití
Plastové obaly - uložení na sběrná místa do kontejnerů

IX. SEZNAM SOUČÁSTÍ.
Pozice
1
2
3
4
5
6
7
9

Číslo výkresu
22 9 1337 004
22 9 1847 003
22 9 1656 003
22 9 9311 002
22 9 9311 005
22,9 8043 001

118 550
104 503

10
11
12
13
14
15

Obch.č.
118 001
118 541
118 543
118 554
118 545
118 002
118 547
118 549

32 0 9220 056
32 0 1620 042
32 0 9245 001

127 039
118 551
118 553
106 524

Název
Rám svařený
Korba úplná
Závěs kola
Kolo pr. 260 MULA
Čep s hlavou
Čep s hlavou
Kolík
Podložka 21 ČSN 021702.15'
(plochá)
Závlačka-5x28 ČSN 021781.05
Podložka 13 ČSN 021702.15
(plochá)
Vymezovací podložka
Závlačka 3,2x20 ČSN 021781.05
Distanční trubka
Závlačka

Kusů
1
1
2
2
1
2
1
8
4
1
2
1
2
2

Pozice
1
2
3
4
5
6

Číslo výkresu
22 9 1837 004
32 0 1830 010
22 9 1847 005

Obch.č.
118 003
118 004
118 005
1512506
1300141
6010905

Název
Rám nosný
Vzpěra
Bočnice
Šroub M6x14 ČSN 02 1103.25
(šestihran.hlava.závit k hlavě)
Matice M6 ČSN 02 1401.25
Podl. 6 ČSN 02 1740.05
(pérová)

Kusů
1
4
2
8
8
8

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY.
1. U dodaného výrobku výrobce odpovídá za konstrukci, funkci, jakost a úplnost stroje a nářadí jen za těch
podmínek, že se strojem je zacházeno podle návodu k obsluze, jež je nedílnou součástí každého stroje a nářadí.
2. Záruka se nevztahuje na pojistná zařízení proti přetížení stroje, na vady vzniklé přirozeným opotřebením stroje
či nářadí, vadným skladováním nebo neodbornou obsluhou, případně poškození způsobená odběratelem nebo
třetí osobou.
3. Záruka zaniká havárií stroje nebo nářadí, jež nebyla způsobena závadou vzniklou u výrobce, nebo jakýmkoliv
zásahem do konstrukce stroje či nářadí bez souhlasu výrobce.
4. Podrobný popis záručních podmínek je uveden v záručním listě, který je přiložen ke stroji či nářadí a který
dostane zákazník při koupi.

XI. SERVISNÍ STŘEDISKA A PRODEJCI.
Jsou uvedena v návodech k použití pohonných jednotek a převodových skříní nebo jsou k dispozici na všech
prodejnách VARI nebo na www.vari.cz.

XII. POKYNY K OBJEDNÁVÁNÍ ND.
Při objednávání náhradních dílů uvádějte pro snazší identifikaci:
- typ stroje.výrobní číslo.a rok výroby stroje.
- výrobcem určené "číslo dílu" v seznamu součástí a jeho název.
- počet objednávaných kusů u každé položky zvlášť.
- přesnou adresu,popřípadě telefonní číslo či číslo faxu.
- pokud si nebudete jisti svou správnou identifikací součásti, zašlete poškozenou součást buď nejbližšímu
servisnímu středisku nebo do výrobního podniku.
- veškeré součásti objednávejte v nejbližším servisním středisku nebo u prodejce.
"V případě jakýchkoliv nejasností ohledně náhradních dílů, jakož i při dalších technických problémech na Vašedotazy
odpoví
pracovníci
obchodního
odělení
VARI,a.s.
Adresa výrobce:

VARI,
a.s.
Opolanská ul. 350
LIBICE nad CIDLINOU
289 07 '
www.vari.cz

Adresa distributora: VARI, a.s.
Opolanská ul. 350
LIBICE nad CIDLINOU
289 07
www.vari.cz

