HAAGIS RESPO M301L 150 PLH ÜLDDOKUMENTATSIOON
I HAAGISE ÜLDANDMED
Haagise tehnilised näitajad:
- kasti mõõdud

1,5 × 3,0 m poltliidesühendusega haagis

- poordi kõrgus

0,41 m

- kogukaal

750 kg

- kandevõime passis

470 kg

- sild

lehtvedrusild KNOTT’i rumm, 4leh.vedrud

- raam

täisraam

- velg

4,5 x 13 “/ 4 x 100

- rehv

155/80 R13”

- elektrisüsteem

7 klemmiline , 12 V

- kasti põhi

veekindel vineer, ≠ 12mm

- pinnakate

osaliselt kuumtsingitud

- lisavarustus

kallutus, tugiratas
koormakinnituse aasad 8tk.
tagaluugitugevdus

II HAAGISE KASUTAMISJUHEND
Enne väljasõitu kontrollige:
•
•
•
•
•
•

haakeseadme ja selle kinnitusdetailide korrasolekut
haagise ja auto kokkuhaakimise kindlust, haagise ohutross peab olema kinnitatud auto
külge
tulede korrasolekut
rataste kinnitust
koorma kinnitust
kontrollige, et esi- ja tagaluuk oleksid suletud või eemaldatud

Haagise koorma kaal ei tohi ületada tüübivastavuse tunnistuse järgset kandevõimet. Haagise
täismass ei tohi ületada vedukautole valmistajatehase poolt ettenähtud piiranguid. Selliste
piirangute puudumisel tohib vedukauto haakes kasutada piduriteta haagist täismassiga kuni
50% vedukauto täismassist, kuid mitte üle 750 kg. Piduritega haagise täismass ei tohi olla
suurem kui vedukauto täismass. Vertikaalne koormus haakeseadmele tohib olla kuni 10%
haagise täismassist, kuid mitte suurem kui haakeseadmele märgitud väärtus.

III HAAGISE PISTIKU ÜHENDUSSKEEM, 12 V

Nr

Kontakti tähis

Tule nimetus

Juhtme värv

1

L

Vasak suunatuli

Kollane

2

54g

Udutuli

Sinine

3

31

Mass

Valge

4

R

Parem suunatuli

Roheline

5

58R

Parem gabariittuli

Pruun

6

54

Pidurituled

Punane

7

58L

Vasak gabariit-, ääre- ja numbrituli

Must

IV NÕUDED HAAGISEGA LIIKLEMISEL
Haagise maksimaalne pikkus võib olla 12,0 m, max. kõrgus 4,0 m ja laius 2,55 m. Autorongi
maksimaalne kogupikkus võib olla 18,35 m.
Täismass (veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja) meie haagisel
kuni 750 kg - O1 kategooria (kerghaagis, pidurid pole kohustuslikud). Registrimass ei tohi
ületada vedukauto valmistaja poolt lubatut haagise suurimat massi või 0,5 vedukauto
tühimassi. Määrav on väiksem väärtus.
Juhtimisõigus – B, C, D, E.
Laadides haagist, üritage koorem jaotada ühtlaselt, alustades laadimist eespoolt. Kui koorma
põhirõhk on laetud haagise tahapoole võib see ohustada Teie liiklusturvalisust. Kui haagis
hakkab sõidu ajal võnkuma, peatage koheselt auto.

