
Instrukcja użytkowania

Składane aluminiowe najazdy SHARK

 ATV/Moto perforowane 01CZ2005, 01CZ2005-1

 ATV/Moto żeberkowe 01CZ2010 

 UTV najazdy 01CZ2015 

Doceniamy fakt, że zakupiłeś wysokiej jakości składane aluminiowe najazdy Shark 
Accessories. Przemyślana konstrukcja łukowa tych najazdów pozwala na łatwy załadunek. 
Przed użyciem najazdów należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie ze 
wszystkimi wskazówkami dotyczącymi montażu i użytkowania najazdów. Postępuj zgodnie z 
tymi instrukcjami, a nasze najazdy zapewnią wiele lat bezpiecznego i beztroskiego 
użytkowania. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby zawsze była dostępna w 
razie potrzeby.
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OSTRZEŻENIE

PRZED UŻYCIEM NAJAZDÓW PRZECZYTAJ, ZROZUM I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI 
DOTYCZĄCYCH MONTAŻU I KORZYSTANIA Z NAJAZDÓW. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI, 
OSTRZEŻEŃ I PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA MOŻE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI 
OBRAŻENIAMI, ŚMIERCIĄ LUB USZKODZENIEM MIENIA.

OSTRZEŻENIA, UWAGI I INSTRUKCJE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE OBEJMUJĄ WSZYSTKICH 
MOŻLIWYCH SYTUACJI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ. 

NIE przeciążaj nas! Najazdy te są przeznaczone tylko dla pojazdów czterokołowych, motocykli, 
wózków golfowych, sprzętu ogrodniczego, UTV i SxS, których waga nie przekracza maksymalnej 
ładnowności najazdu / najazdów. NIE UŻYWAJ NAJAZDÓW DO ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU 
POJAZDÓW TRÓJKOŁOWYCH, SKUTERÓW ŚNIEGOWYCH I MASZYN, KTÓRYCH MASA PRZEKRACZA 
MAKSYMALNĄ ŁADOWNOŚĆ.
PODCZAS UŻYTKOWANIA NAJAZDY MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE DOŁĄCZONYMI DO ZESTAWU PASKAMI, 
ABY ZAPOBIEC PRZESUNIĘCIU. PASY MUSZĄ BYĆ PRZYMOCOWANE DO POJAZDU / PRZYCZEPY TAK, ABY 
NAJAZDY NIE ZSUNĘŁY SIĘ OD OBCIĄŻENIA. ZAWSZE KONTROLUJ MOCOWANIE I NAPRĘŻENIE PASÓW 
BEZPIECZEŃSTWA PRZED UŻYCIEM NAJAZDÓW, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE TO SPOWODOWAĆ 
POWAŻNE URAZY.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE SAMOCHÓD JEST ZAPARKOWANY, A HAMULEC POSTOJOWY jest WŁĄCZONY. SILNIK 
POJAZDU NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY, A KLUCZYK MUSI BYĆ WYJĘTY ZE STACYJKI.



Załadunek
1. Na płaskiej, równej nawierzchni rozłóż najazdy i bezpiecznie podeprzyj górne gumowane
wsporniki na krawędzi załadunkowej przyczepy lub pojazdu. Krawędź załadunku musi być pozioma, 
najazdy i krawędź załadunku nie mogą znajdować na zboczu. Pojazd transportowy musi mieć 
wyłączony silnik i zaciągnięty hamulec postojowy, a kluczyki wyjęte ze stacyjki. Upewnij się, że 
najazdy są ułożone równolegle i wyśrodkowane względem osi wzdłużnej przyczepy / pojazdu. 
Sprawdź, czy odległość między dwoma najazdami to szerokość ścieżki pojazdu, która ma zostać 
załadowany.

NIE UŻYWAJ NAJAZDÓW DO POJAZDÓW, KTÓRE SĄ WYPOSAŻONE w ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE. ŁAŃCUCH 
USZKODZI KONSTRUKCJĘ I MOŻE SIĘ NIEBEZPIECZNIE PRZESUWAĆ PO KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ!

NIE ZEZWALAJ OSOBOM TRZECIM NA WYKORZYSTANIE NINIEJSZYCH NAJAZDÓW PRZED 
PRZECZYTANIEM NINIEJSZEJ INSTRUKCJI I UPEWNIENIU SIĘ, ŻE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O 
MOŻLIWYCH ZAGROŻENIACH.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NAJAZDAMI JEST TAKA JAK ROZSTAW KÓŁ ŁADOWANEGO POJAZDU.

NIE UŻYWAJ NAJAZDÓW DO POJAZDÓW, KTÓRYCH SZEROKOŚĆ KÓŁ JEST WIĘKSZA NIŻ NAJAZD.

MAKSYMALANA WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKU NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ POŁOWA DŁUGOŚCI NAJAZDU.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAJAZDY SĄ PRAWIDŁOWO ROZŁOŻONE I ZABEZPIECZONE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

NIE UŻYWAJ NAJAZDÓW NA NIEUTWARDZONYM, NIERÓWNYM TERENIE.

NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNYCH LIMITÓW OBCIĄŻENIA POJAZDU (KRAWĘDŹ PAKI, ZDERZAKI 
itp.). JEŚLI NIE ZNASZ TEGO OBCIĄŻENIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM POJAZDU.

PODCZAS ŁADOWANIA I WYŁADUNKU POJAZDU NA / Z PRZYCZEPY, UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZYCZEPA JEST 
PRAWIDŁOWO PODPIĘTA I ZABEZPIECZONA DO HAKA POJAZDU.

NIGDY NIE NALEŻY PRZYSTĘPOWAĆ DO ZAŁADUNKU I WYŁADUNKU JEŚLI W POBLIŻU ZNAJDUJĄ SIĘ DZIECI, 
OSOBY TRZECIE CZY ZWIERZĘTA. 

Unikaj ostrego hamowania podczas załadunku / rozładowywania pojazdu.

NIE WCHODŹ MIĘDZY NAJAZDY PODCZAS ZAŁADUNKU.

NAJAZDY WYKORZYSTUJ TYLKO DO ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU POJAZDÓW. NIE UŻYWAJ 
NAJAZDÓW JAKO DRABINY, MOSTU, RUSZTOWANIA ANI DO INNYCH CELÓW.

ZABRONIONE JEST MODYFIKOWANIE NAJAZDÓW. NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE MOGĄ WPŁYWAĆ 
NA FUNKCJONOWANIE I / LUB BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA.



2. Przeciągnij linę przez jeden koniec załączonych pasków zabezpieczających za odpowiednimi żeberkami
(patrz rys.) lub przez inny odpowiedni otwór w najeździe.

3. Zawiesić zaczepy pasów „S” za zderzakiem samochodu lub w innym odpowiednim miejscu w
pojeździe / haku. Pociągnij luźny koniec pasów, aż pasy będą wystarczająco ciasne, aby
bezpiecznie przytrzymać najazd (-y) w obszarze ładunkowym. Upewnij się, że najazdy są dobrze
podparte i bezpiecznie zablokowane. Aby zwolnić paski, wystarczy nacisnąć przycisk zwalniający
na stalowej klamrze paska.

3. Załaduj pojazd. Najbezpieczniejszym sposobem załadunku jest użycie wyciągarki elektrycznej lub
ręcznej bez obecności kierowcy na pojeździe.

4. Po załadowaniu zabezpieczyć pojazd, zaciągając hamulec postojowy i bezpiecznie przymocować
wysokiej jakości pasami transportowymi.

Zaciśnij paski

obszar załadunku

Hak

przeprowadź przez



Rozładunek

• Odepnij pasy transportowe z ATV / UTV / motocykla itp.

• Rozłóż, ustaw i zabezpiecz najazdy za pomocą dostarczonych pasków w taki sam sposób, jak
podczas załadunku. Sprawdź, czy odległość między dwoma najazdami jest zgodna z szerokością
pojazdu, który będzie rozładowywany.

• Upewnij się, że koła pojazdu są ustawione równolegle na środku najazdów.

• Rozładuj pojazd. Najbezpieczniejszym sposobem rozładunku jest użycie wyciągarki elektrycznej
lub ręcznej bez obecności kierowcy na pojeździe.

• Pozwól, aby pojazd powoli stoczył się z płynnym hamowaniem. Nie próbuj skręcać, unikaj
gwałtownego hamowania.

NAJAZDY UTV ze wspornikami (01CZ2015)

1. Nie używaj tych najazdów na miękkich powierzchniach i nierównym terenie. Strefa załadunku
musi być pozioma, rampy i strefa załadunku nie mogą spoczywać na zboczu. Pojazd transportowy
musi mieć wyłączony silnik i zaciągnięty hamulec postojowy, a kluczyki wyjęte ze stacyjki.

2. Ważne jest, aby najpierw ustawić prawidłową wysokość podpór. Aby wyregulować wysokość
podpór, obróć ich spód, tak aby podpory tylko delikatnie dotykały ziemi. Podpory mogą jedynie
dotykać powierzchni, w żadnym wypadku nie powinny podnosić najazdów.

3. Upewnij się, że koła pojazdu są ustawione równolegle na środku najazdów oraz czy szerokość
między najazdami jest równa szerokości pojazdu, który będzie rozładowywany.

4. Przeciągnij jeden koniec dołaczonych do zestawu pasów przez odpowiedni otwór w najeździe, jak
pokazano na poprzedniej stronie.

5. Rozłóż, ustaw i zabezpiecz najazdy za pomocą dostarczonych pasków w taki sam sposób, jak podczas
załadunku. Sprawdź, czy odległość między dwoma najazdami jest zgodna z szerokością pojazdu,
który będzie rozładowywany.

6. Rozładuj pojazd. Najbezpieczniejszym sposobem rozładunku jest użycie wyciągarki elektrycznej lub
ręcznej bez obecności kierowcy na maszynie. Hamuj płynnie podczas zjeżdżania z ramp, nie próbuj
skręcać, unikaj gwałtownego hamowania.

7. Składanie najazdów jest odwrotnością rozkładania.

Zawsze…

• używaj najazdów poziomo opartych o powierzchnię ładunkową  gumowanymi końcówkami.

• używaj najazdów tylko do załadunku pojazdów ATV, pojazdów terenowych, motocykli,
wózków golfowych, sprzętu ogrodowego, UTV i SxS, których waga nie przekracza
maksymalnej dopuszczalnej nośności najazdu / najazdów.

•zabezpiecz najazdy za pomocą dołączonych do zestawu pasków.

• Przed każdym użyciem sprawdź najazdy i pasy mocujące, upewnij się, że nie są zużyte,
uszkodzone lub poluzowane śruby, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu. W razie potrzeby
nasmaruj sworznie obrotowe w najazdach.

• pomyśl o bezpieczeństwie swoim i osób postronnych.



Nigdy…

• nie przekraczaj maksymalnej nośności najazdów.

• nie używaj uszkodzonych najazdów. Natychmiast zamień uszkodzone najazdy na nowe.

• nie używaj najazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

• nie ładuj pojazdu wykorzystując jego własny napęd.

• nie należy używać najazdów do załadunku / rozładunku pojazdów trzykołowych i skuterów śnieżnych.

• nie używaj najazdów w mokrych i śliskich warunkach.

Specyfikacja techniczna najazdów Shark

 Typ: ATV/Moto perforowane ATV/Moto żeberkowe UTV 

 Nr produktu: 01CZ2005, 01CZ2005-1 01CZ2010 01CZ2015 

Długość najazdu złożonego: 113 cm 108 cm 115 cm 

Długość najazdu rozłożonego: 225 cm 216 cm 230 cm 

Szerokość najazdu: 28,5 cm 28,0 cm 28,5 cm 

Maksymalna nośność najazdu:
680 kg / 2 najazdy
340 kg / 1 najazd

680 kg / 2 najazdy
340 kg / 1 najazd

1360 kg / 2 najazdy
680 kg / 1 najazd

Waga najazdów: 16 kg / para 14 kg / para 16 kg / para

W zestawie:

 2 sztuki najazdów (1 sztuka - 01CZ2005-1)

 2 sztuki pasów mocująch do zabezpieczenia najazdów

Oficjalny importer:

41-300 Dąbrowa Górnicza
Legionów Polskich 9B
tel.: +48 730-888-370
tel.: +48 731-999-170
kontakt@aspgroup.pl
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