
 

 
 
 
 
 

 
Překládací a zásobovací vozy 
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JUMBO 9000  
 
 

Návod k obsluze 
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CE DECLARATION  OF CONFORMITY 
        
   The manufacturer    
        
      NAME : PERREIN SAS    
      ADDRESS :  CHEMIN DU ROUTOIR   
   F 514OO DAMPIERRE AU TEMPLE. 
        
   Declare that the under-designated equipment : 
        
      TYPE : JUMBO TRANSFER CART    
        
      SERIAL NUMBER :     
        
  is in accordance with the E.E.C. directive 89/392 and also with 
        
        
      REGULATORY REQUIREMENTS :   
      Article L.233-5 of working regulation (F)                                                 
      Articles R.233-1 à R.233-86 of working regulation (F) 
        
     HARMONISED EUROPEAN STANDARD FOR DESIGN: EN292- EN 
294-     
              
        
      STANDARD AND NATIONAL FRENCH SPECIFICATIONS: R233.84-    
           
        
        
   Made in Dampierre au Temple - France-  le 01 04 2006 
        
    D.PERREIN  President. 
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Obecně  
 

 Před uvedením do provozu čtěte návod a bezpečnostní pokyny. 

 Transportní vozy jsou konstruovány pro speciální použití v zemědělství (dle 
dalšího popisu) - jakékoliv jiné využití bude bráno jako nestandardní a 
eventuální poškození stroje bude výhradně na vlastní zodpovědnosti 
uživatele. 

 

 Pokyny obsažené v tomto návodu jsou závazné včetně instrukcí k údržbě 
stroje. 

 

 Přepravní návěs musí být vždy obsluhován způsobilou a náležitě zaškolenou 
osobou. 

 
 Dodržujte pokyny bezpečnosti práce a podmínky přepravy na veřejných 

komunikacích. 
 

 Jakékoliv dodatečné úpravy na stroji bez předchozího souhlasu výrobce 
mohou být důvodem pro vypovězení záruky. 
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Pokyny k bezpečnosti práce 
 

1- Všechny instruktážní štítky a piktogramy na stroji jsou důležité pro jeho bezpečný 
provoz a je nutno zajistit jejich čitelnost, eventuálně výměnu v případě poškození! 

2- Přepravní návěs musí být vždy obsluhován způsobilými a náležitě zaškolenými 
osobami! 

3- Přeprava osob či jejich přítomnost na stroji ve všech režimech práce je striktně 
zakázána! 

4- Před odpojením vozu od traktoru se ujistěte, že tímto nebude narušena jeho 
stabilita! 

5- Před spuštěním stroje zvláště zkontrolujte, zda neohrozíte zdraví osob! 

6- Všechny části stroje udržujte v čistotě, zvláště ve vztahu k možnosti vzniku požáru! 

7- Nepřekračujte maximální zatížení oje a nápravy vozu! 

8- Dbejte na správnou funkci světel a ostatního vybavení pro přepravu na veřejných 
komunikacích! 

9-  Nikdy neopouštějte místo řidiče, je li stroj v pohybu! 

10-  Přesvěčte se, že manévrovací schopnosti a brzdný účinek traktoru umožňují 
bezpečný provoz s daným typem (velikostí) vozu! 

11-  Přizpůsobte rychlost soupravy zejména při otáčení či jízdě v zatáčkách tak aby 
nehrozilo převrácení stroje! 

12-  Stroj spouštějte výhradně v předepsaném stavu a po uzavření všech 
bezpečnostních krytů! 

13-  Vyvarujte se kontaktu s pohyblivými částmi stroje! 

14-  Je zakázáno pohybovat se v prostoru mezi strojem a traktorem bez dostatečného 
zajištění obou strojů parkovacími bzdami! 

15-  Před připojením stroje se přesvědčte, že je ovládání vývodového hřídele traktoru v 
pozici VYPNUTO! 

16- Zkontroluje připojení a těsnost všech hydr. okruhů! 

17-  POZOR! Hydraulický okruh pracuje za vysokých tlaků! 

18- V případě poškození hydraulického okruhu vyměňte příslušnou část originálním 
náhradním dílem. 
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INSTRUKCE PRO PRÁCI A ÚDRŽBU: 
 

Překládací vozy JUMBO jsou konstruovány pro polní agregaci s nesenými 
rozmetadly TPH. 

 

Instalace a seřízení 

1. Připojení vozu - po připojení soupravy do závěsu traktoru sklopte opěrnou nohu a 
zajistěte čepem ve vodorovné přepravní poloze 

2. Zapojení pneumatických brzd 
– připojením červené i žluté 
koncovky na správné výstupy 
traktoru dojde k naplnění 
vzduchojemu přívěsu. Brzdy se 
uvedou do plného provozu 
vymáčknutím pojistného ventilu  
„A“ (viz. foto). Teprve poté je 
možno odblokovat ruční 
parkovací brzdu na pravé straně 
vozu. 

3. Použití regulátoru 
vzduchových brzd „B“  
-  Přepínačem zvolte jednu ze tří 
poloh intenzity brždění dle 
stupně naplnění vozu (prázdný, 
středně naložený, plný) 

  

4. Zapojení Hydraulického okruhu dopravníku - Dbejte na správné připojení 
vstupní a výstupní koncovky hydraulického okruhu pohonu dopravníku. Červeným 
páskem označená hadice je vstupní (kontrola - dopravník vyhrnuje materiál po dně 
dopravníkové šachty-spodní větev dopravníku se musí pohybovat směrem vzhůru) 

 
5. Napnutí řetězového dopravníku lze seřídit dvěma 

stavěcími šrouby „D“ na bocích v horní části redleru 
(postup viz. kapitola „údržba“) 

 
6. Stavěcí hradítka ve spodní části redleru slouží k regulaci 

množství materiálu na vstupu do redleru - před prvním 
použitím nastavte hradítka „C“ do nejnižší polohy a 
později lze velikost vstupního otvoru regulovat dle 
fyzikálních vlastností přepravovaného materiálu 

 
7. Zavěšení rozmetadla na zadní tříbodový závěs. Před zavěšením seřiďte rozteč a 

výšku dolních úchytů na voze tak aby odpovídala umístění přípojných bodů 
rozmetadla. Je důležité dodržet požadovanou pracovní výšku aplikace dle návodu 
k obsluze rozmetadla (u strojů značky Bogballe středy čepů dolního závěsu 73 cm 
nad zemí) 

A 

B 

C 
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Údržba: 
 

 Momentovým klíčem pravidelně kontrolujte dotažení kolových šroubů na předepsané 
hodnoty (viz. obecné tabulky pro daný typ šroubů) 

JUMBO 4000 80 x 18 mm  286 Nm 

JUMBO 6500 80 x 18 mm 286 Nm 

JUMBO 9000 85 x 22 mm 588 Nm 

 

 Kontrolujte předepsané hodnoty huštění pneumatik 

 

RAV 4000 Tyres 16,9 x 34  2 bars 

RAV 6500 Tyres 18,4 x 38 2,4 bars 

RAV 9000 Tyres 580 x 38 2,5 bars 

 

 Zvláště u nového stroje pravidelně kontrolujte zda 
nedošlo k přílišnému uvolnění řetězu (popřípadě jej 
dotáhněte stavěcími šrouby „D“) - pro správnou funkci 
nesmí ovšem být řetěz ani příliš utažený. Pomůcka: po 
otevření spodního krytu by nejbližší lopatka měla být   
mírně uvolněná.  

 Minimálně dvakrát týdně mažte tukem všechna ložiska 
na stroji i kloubových hřídelích 

 Po ukončení pracovního období stroj vždy pečlivě 
vyčistěte takovou vodou a ošetřete konzervačním olejem. 
Bez ochrany může už za několik hodin vzniknout koroze 
v místech, kde došlo k poškození nátěru – většina hnojiv 
jsou soly silných kyselin a proto jsou vysoce korozívní 

 Jakékoliv poškození nátěru je nutno vyčistit a přetřít. 
Další možností je ošetření poškozeného místa 
přípravkem Tectyl nebo podobným produktem 

 
Technická data: 
 

 Připojení – Spodní závěs traktoru 

 Čistá hmotnost: 

JUMBO 4000  2000 Kg 

JUMBO 6500  2300 Kg 

JUMBO 9000  2600 Kg 

 

 Hlučnost stroje – pod 70 dB 

D 
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Přeprava na veřejných komunikacích 
 

 


