
Používání a připevňování pro všechny modely nosičů s jednoručním 

rychloupínacím mechanismem a EEC e4*79/488*2007/15*0115*00 
 

Přečtěte si tyto instrukce ještě před prvním použitím nosiče.  

 

1. Zadní nosič musí být spojen s konstrukcí vozidla, aby se předešlo rozvolnění upevňovacích 

prvků v limitech možného naložení. 

2. Zámek s klíčem je umístěn na jednoručním rychloupínacím mechanismu. 

3. Vždy se ujistěte, že máte čistý, odmaštěný a nepoškozený čep. 

4. Nikdy nepřekračujte maximální nosnost tažného zařízení. 

5. Před každou jízdou s nosičem zkontrolujte jeho upevnění a polohu. V případě, že je upevnění 

příliš uvolněné, je nutné povolit uzamykací matici, utáhnout seřizovací šroub odpovídajícím 

nářadím a poté znovu utáhnout uzamykací matici. 

6. K otočení utahovací pákou nejprve musíte vytáhnout a otočit bezpečnostní kolík. Připravte 

předsestavený nosič na tažný čep a srovnejte ho rukou do vodorovné polohy. Druhou rukou 

stlačte utahovací páku dolů až zaklesnou bezpečnostní západky. Nosič musí být poté 

zabezpečen dodaným zámkem. Ten také zamezí krádeži. Vyzkoušejte stabilitu nosiče při 

zátěži. Pokud není napevno usazen, je nutné náklad sundat a poté trochu pootočit seřizovací 

šroub vpravo 19 mm klíčem, poté znovu utáhnout. Poté otočte rychloupínací bezpečnostní 

šroub, dokud se nevrátí zpátky na své místo. Nyní můžete nosič bezpečně sundat a znovu 

nasadit. V případě, že se nosič naklání doprava, nebo doleva na upínacím systému, uvolněte 4 

šrouby na upínacím mechanismu. To Vám umožní srovnat nosič do vodorovné polohy a poté 

znovu tyto šrouby důkladně utáhněte. Pro sundání nosiče postupujte v opačném pořadí, než 

při nasazování. Pokud je bezpečnostní kolík zatuhlý, zavrglejte utahovací pákou. 

7. Řidič si musí být vědom, že používání zadního nosiče může mít vliv na chování vozidla. Při 

řízení s nákladem tato váha negativně ovlivňuje zatáčení, brzdění a zrychlování! Veškerý 

náklad musí být zabezpečen a označen takovým způsobem, aby se zamezilo jakémukoliv 

ohrožení. Na nosiči je možné převážet pouze zabezpečený náklad. Je zakázáno na nosiči 

převážet osoby! Nosič nesmí přečnívat přes boky Vašeho vozidla. Seznamte se prosím 

s dotyčnými vyhláškami a nařízeními, týkajícími se zadních nosičů. Musíte se ujistit, že náklad 

nepřečnívá více, než 40 cm přes vnější okraj osvětlení. Obtížně viditelné předměty nemohou 

přečnívat přes okraje. Tahat přívěs během nasazeného nosiče je nemožné. Pokud nosič, 

nebo náklad, byť jen částečně, vadí ve viditelnosti světel, nebo poznávací značky, je nutné 

je duplikovat jejich nasazením na samotný nosič. Elektrický okruh výstražných světel musí 

dovolit jejich přepojení skrz konektor. 

8. Dovolený náklad nosiče záleží na maximálním svislém zatížení tažného zařízení. Maximální 

svislé zatížení tažného zařízení je různé – je nutné jej ověřit v materiálech k tažnému 



zařízení nebo na štítku tažného zařízení. K hmotnosti nákladu je nutné přičíst hmotnost 

nosiče na tažné zařízení. Maximální nosnost nosiče je uvedena v přiložené tabulce. 

9. Vždy před použitím zkontrolujte nosič, zda nebyl poškozen. 

10. V případě couvání si uvědomte, že vozidlo je s namontovaným nosičem delší! Jakékoliv 

opravy svěřte autorizovanému servisu. 

Gehetec zadní nosiče BEZ sklápěcího mechanismu 

Model Váha nosiče Maximální nosnost nosiče 

Deep 165 15,4 kg 87 kg 

Deep 210 16,1 kg 87 kg 

Deep 122 17,3 kg 87 kg 

Universal 15,8 kg 79 kg 

Deep 165 Maxi 16,3 kg 72 kg 

 

Gehetec zadní nosiče SE sklápěcím mechanismem 

Model Váha nosiče Maximální nosnost nosiče 

Deep 165 17,1 kg 74 kg 

Deep 210 17,8 kg 74 kg 

Deep 122 19,0 kg 74 kg 

Universal 17,5 kg 67 kg 

Deep 165 Maxi 18,0 kg 59 kg 

 


