
 
für Mercedes-Benz Sprinter und VW Crafter

®
montażu
 
Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać 
Instrukcję w całości!



Sicherheit Made in GerMany

2

mocowanie ładunków 
Made in Germany

®



3

Spis treści
       

Spis treści 3
1.  Przedmowa 4
2. Specyfikacja techniczna 4
3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
4. Definicje 5
5. Wymagane wyposażenie pojazdu 5
6. Zawartość zestawu 6
7. Narzędzia 6
8. Montaż w pojeździe 7

8.1. Prace przygotowawcze przed montażem 7
8.2. Instalacja i montaż 9

9. Diagnozowanie i usuwanie usterek 30
10. Konserwacja, czyszczenie i utrzymanie 31
11. Kontakt 31



4

1. Przedmowa

Witamy w świecie inteligentnych systemów! Dziękujemy za wybór naszego produktu! 
Został on opracowany i wyprodukowany w Niemczech zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w certyfikowanym systemie 
zarządzania jakością według norm DIN EN 9001 oraz ISO TS 16949.

2. Specyfikacja techniczna

Wersja produktu TransSAFE®go można zainstalować w Mercedes-Benz Sprinter (W906 od 4/2006 w 
górę) i Volkswagen Crafter (od 2006 w górę).

Techniczna zdolność mocowania Niniejszy system jest przeznaczony wyłącznie do wymienionych pojazdów. 
Spełnia wymagania norm DIN EN 12195-2 i VDI 2700 ff. i ma zdolność mocowania 
nieprzekraczającą 1250 daN (przy obciążeniu płaskim). Do dokumentacji dołączony 
jest odpowiedni certyfikat niezależnej organizacji badawczej DEKRA, który jest 
również dostępny oddzielnie pod numerem katalogowym allsafe JUNGFALK 
560594-10. 

(1 daN ≈ 1 kg)
3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wskazówki bezpieczeństwa Należy stosować się do wskazówek bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukc-
jach obsługi oraz we wszelkich załączonych materiałach informacyjnych. W przeciw-
nym razie wygasa odpowiedzialność ze strony allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG.

Naklejki i naszywki   Należy stosować się do wskazówek bezpieczeństwa zamieszczonych na nakleja-
nych i naszywanych etykietach produktu.

System System należy użytkować wyłącznie w połączeniu z przewidzianymi dla niego 
elementami. W przypadku stosowania komponentów innych niż dopuszczone do 
użytku certyfikat traci swą ważność.

Zabrudzenie Należy zadbać o to, by system nie był zabrudzony. Brud pogarsza funkcjonowanie 
systemu.

Zabezpieczenie metodą 
kształtową

Proponuje się ułożenie ładunku w taki sposób, aby paczki do siebie przylegały. 
Zabezpieczenie kształtowe ładunku zapobiega zbędnym jego przesunięciom.

Prawo o ruchu drogowym Należy przestrzegać postanowień ogólnych niemieckiego prawa o ruchu drogowym 
(Straßenverkehrsordnung, StVO) oraz niemieckich przepisów o dopuszczeniu do 
ruchu drogowego (Straßenverkehrszulassungsordnung, StVZO). Nieprzestrzeganie 
przepisów może podlegać karze.

Zabezpieczanie ładunku Należy przestrzegać postanowień ogólnych dotyczących zabezpieczania ładunków 
(wytyczne Związku Niemieckich Inżynierów — VDI 2700 ff.). Nieprzestrzeganie 
przepisów sprowadza zagrożenie na osobę dopuszczającą się tego, a także na 
innych uczestników ruchu drogowego.

Montaż / instalacja Montaż i demontaż systemu mocującego należy przeprowadzić w sposób opisany w 
niniejszej instrukcji.

Środki ochrony Zaleca się podczas montażu używać okularów i rękawiczek ochronnych.
Kontrola

  

Przed każdym zastosowaniem systemu należy sprawdzić, czy nie wykazuje oznak 
ewentualnych uszkodzeń. 
Przed przystąpieniem do użytkowania należy wymienić uszkodzone ele-
menty na części w pełni sprawne! Po wypadku system nie może być dalej 
użytkowany i wymaga wymiany na nowy!

   

Instrukcja montażu 
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5. Wymagane wyposażenie pojazdu 

Aby osiągnąć gwarantowaną zdolność mocowania systemu, należy zapewnić prawidłowe przenoszenie na konstrukcję pojazdu sił 
występujących przy zabezpieczeniu ładunku. Zapewniają to szyny ścienne, zamontowane fabrycznie przez producenta pojazdu lub 
zakupione później w firmie allsafe JUNGFALK. Niniejsza instrukcja opisuje zatem instalację siatki TransSAFE® go w pojeździe z szyna-
mi ściennymi zainstalowanymi w standardowej pozycji środkowej i górnej. 
Szyny ścienne muszą charakteryzować się zdolnością mocowania wynoszącą co najmniej 150 daN (szyna górna) oraz250 daN 
(szyna dolna)!.

Aby możliwe było prawidłowe zamocowanie szyn napędowych siatki TransSAFE®go w pojeździe, musi być on wyposażony w podłogę z 
drewna lub tworzywa sztucznego o odpowiedniej grubości (ok. 13 mm) i wytrzymałości.

Zalecamy zastosowanie drugiego akumulatora samochodowego w pojeździe, zwłaszcza w takim przypadku, gdy pojazd jest wykorzy-
stywany do transportu na skrajnie krótkich dystansach bądź też zainstalowane są w nim inne elementy wyposażenia specjalnego (np. 
dodatkowe kierunkowskazy, ogrzewanie postojowe itd.).

Siatka TransSAFE®go przeznaczona jest wyłącznie do stosowania w pojazdach z jednymi drzwiami przesuwnymi z prawej strony.

Pojazd musi być wyposażony w szyny boczne na dwóch 
poziomach oraz podłogę z drewna lub tworzywa sztucznego.

Szyny podłogowe i sufitowe nie są wymagane.

Należy mieć na względzie odległość środka szyny do 
podłogi względnie między środkami szyn (patrz zdjęcie).

4. Definicje

Ostrożnie, Uwaga

Kontrola, Sprawdzenie

Zastosować się do instrukcji eksploatacji
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6. Zawartość zestawu 

W zakres dostarczanego zestawu TransSAFE®go wchodzą następujące części i komponenty:

 

7. Narzędzia 

Do montażu zestawu TransSAFE®go w pojeździe wymagane są następujące narzędzia:

       Klucz płaski 10 mm
       Klucz płaski 13 mm
       Uchwyt z mechanizmem zapadkowym z kluczami nasadowymi w rozmiarach 10 mm, 13 mm

       Mały wkrętak (płaski) lub próbnik fazowy
       Średni wkrętak (płaski)
       Średni wkrętak (krzyżowy)
       Klucz imbusowy 4 mm
       Wiertarko-wkrętarka z różnymi bitami imbusowymi, płaskimi, krzyżowymi, a także gwiazdkowymi T10, T20 i T25    
       Wiertło do stali o średnicy 5,5 mm i 7,0 mm (idealne są bezwiórowe wiertła termiczne Flowdrill)
       Zalecane: punktak i młotek

       Szczypce uniwersalne
       Szczypce do zdejmowania izolacji
       Szczypce do cięcia drutu
       Nitownica do nitonakrętek M5

       Poziomica
       Ołówek
       W razie potrzeby wyrzynarka do wykonania wycięcia w wewnętrznej okładzinie ściany bocznej
        Nóż introligatorski
       Przymiar taśmowy
       Farba antykorozyjna (kilka mililitrów)
       Ok. 20 opasek zaciskowych
       Benzyna ekstrakcyjna i ściereczki

Do instalacji montażu zestawu TransSAFE®go konieczne jest wykonanie prac montażowych i przyłączenia elektrycznego. Wszystkie 
prace muszą zostać przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

6 sztuk szyn napędowych 511249-10
1 komplet elementów do mocowania 511251-10
1 komplet kabli 511258-10
1 komplet elektronicznego urządzenia sterującego 511253-10
1 komplet siatki 511259-10
1 sztuka instrukcji montażu 560592-10
1 sztuka instrukcji obsługi 560593-10
1 sztuka certyfikatu DEKRA 560594-10

Instrukcja montażu 
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8. Montaż w pojeździe

  Montaż może być przeprowadzony tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

Montaż w pojeździe zajmuje jednej osobie około 4,5 godziny pracy. Do montażu siatki (od strony 30) zalecana jest pomoc drugiej osoby 
przez około 20 minut. Jeśli pojazd nie posiada wyposażenia opisanego w punkcie 5, czas montażu może się znacząco wydłużyć.

8.1. Prace przygotowawcze przed montażem 

Przygotowanie Montaż zestawu TransSAFE®go powinna 
odbyć się w suchym, jasnym i ogrzewanym 
pomieszczeniu.

Definicje Aby umożliwić jednoznaczne wskazanie 
pozycji poszczególnych szyn napędowych 
w dalszej części tekstu, wprowadza się 
numerację przedstawioną na rysunku 
obok..

Niniejsza instrukcja odwołuje się zawsze do 
tej numeracji.

Zdjęcie przyłączy do 
akumulatorów

Odkręć trzy wkręty (T20) i zdejmij osłonę 
z tworzywa sztucznego znajdującą się u 
wejścia.

Zdejmij formę gumowa z podłogi na stano-
wisku kierowcy.

Odkręć cztery wkręty tylko o kilka obrotów 
(nie wykręcając ich całkowicie!), przesuń 
płytę stalową do tyłu i zdejmij ją.
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Zdjęcie przyłączy do 
akumulatorów

Zdejmij zacisk z bieguna ujemnego akumu-
latora.

Uwaga: Jeśli pojazd jest wyposażony w 
dwa akumulatory, należy zdjąć także zacisk 
z bieguna ujemnego drugiego akumulatora! 

Demontaż okładzin 
ścian bocznych

Jeśli pojazd jest wyposażony w okładziny 
ścian bocznych, należy zdjąć panele 
oznaczone na rysunku kolorem czerwonym 
(T20).

Rysunek przedstawia pojazd o długim 
rozstawie osi. W modelach o średnim rozs-
tawie osi brak przedstawionej tu środkowej 
kolumny paneli.

Lewa strona pojazdu

Prawa strona pojazdu

Demontaż kanałów 
kablowych

Zdejmij kanały kablowe w obszarze lewej 
krawędzi sufitu na całej długości (strzałki) 
od przodu do tyłu.

Kanał kablowy składa się z wielu poje-
dynczych części i jest zamontowany w 
karoserii na zatrzask.

Nie demontuje się kanału kablowego 
znajdującego się powyżej tylnych drzwi.rt. 

Teraz przednia lewa strona pojazdu powin-
na wyglądać na przykład tak:

Demontaż osłony bezpi-
eczników

Zdejmij osłonę z obudowy bezpieczników.

Zaznacz pozycję otworu na przełącznik 
chwilowy.

Zwróć uwagę na to, by tak umieścić otwór 
na przełącznik, żeby przycisk nie kolidował 
ze znajdującym się za nim blokiem bezpie-
czników.

W razie potrzeby można również zmienić 
położenie bloku bezpieczników, odkręcając 
oba wkręty (T20) i przesuwając blok.

Instrukcja montażu 
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8.2. Instalacja i montaż
 

Demontaż osłony bezpi-
eczników

W osłonie wytnij ostrym nożem prostokąt o 
wymiarach 22×30 mm.

Ostrożnie — Niebezpieczeństwo skalecze-
nia!

Uważaj, by nie uszkodzić fabrycznie nak-
lejonych etykiet. W razie potrzeby wymień 
uszkodzone naklejki.

Naklej naklejkę 560 591-20 (pokazującą 
zamek WŁĄCZ) na wyciętym otworze i 
wytnij nakleję nożem.

Naklejka znajduje się w obudowie elekt-
ronicznego urządzenia sterującego.

Ułożenie kabla do 
przełącznika chwilowe-
go kierowcy

Przesuń siedzenie kierowcy całkowicie do 
przodu.

Przeprowadź kabel do przełącznika chwilo-
wego 560 538-10 (o długości 2630 mm) ze 
złączkami płaskimi żeńskimi od tyłu przez 
standardowy otwór w blasze pod siedze-
niem kierowcy.

Przeciągnij kabel od środka przez otwór 
wycięty w osłonie bezpieczników..

Ponownie załóż osłonę bezpieczników.

Załóż złączki płaskie żeńskie na przełącznik 
chwilowy.

Wciśnij teraz przełącznik chwilowy w 
wycięty otwór, aż pewnie zablokuje się na 
swoim miejscu.

Jeśli podczas montażu uszkodzone lub 
zdjęte zostaną etykiety standardowo um-
ieszczone na pokrywie, należy je założyć 
ponownie, na przykład na blasze pod 
pokrywą.
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Montaż przełącznika 
chwilowego kierowcy

Przeprowadź teraz luźne końcówki prze-
wodów kabla do przełącznika chwilowego 
przez standardowe przejście kablowe z 
kabiny kierowcy do części ładunkowej.

Strzałka wskazuje położenie przejścia za 
fotelem kierowcy.

Całkowicie wyciągnij w ładowni przepro-
wadzony kabel.

Ułożenie głównego 
kabla zasilającego

Wsuń główny kabel zasilający 560 536-10 
niewykończonym końcem od przodu w 
tunel kablowy ze stali czarnej pod hamul-
cem ręcznym.

Odciągnij w bok dywanik po stronie 
pasażera w okolicy hamulca ręcznego, 
aby umożliwić wyciągnięcie kabla z kanału 
kablowego z tyłu hamulca ręcznego.

Strzałki na obu zdjęciach po prawej 
wskazują na główny kabel zasilający.

Przeciągnij kabel do końca. Zadbaj o 
pozostawienie odpowiedniej (ale nie nad-
miernej) długości kabla w okolicy akumula-
tora, aby później było możliwe prawidłowe 
podłączenie zestawu TransSAFE®go.

Ułóż główny kabel zasilający na podłodze 
wzdłuż za siedzeniem kierowcy.

Przeprowadź kabel przez standardowy ot-
wór w ściance działowej do tyłu do ładowni 
i przeciągnij kabel do końca.

Instrukcja montażu 
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Ułóż kabel do przełącznika chwilowego 
i główny kabel zasilający w szczelinie 
między podłogą ładowni a karoserią lub 
pod podłogą ładowni (w zależności od 
położenia pól tolerancji w pojeździe), 
tak aby oba kable mogły być ułożone na 
ścianie bocznej ku górze, jak pokazano na 
zdjęciu..

Uważaj, by nie uszkodzić kabli..

Ułóż oba kable do góry, jak pokazano na 
zdjęciu. Przymocuj przy tym kable taśmą 
klejącą w taki sposób, aby zostały później 
przysłonięte okładzinami ściany bocz-
nej i nie uszkodziły ich wkręty ani ostre 
krawędzie.

Ułożenie kabli do 
przełącznika chwilowe-
go w części ładunkowej

Użyj kabla 560 538-11 (o długości około 
7.000 mm).

Układanie kabla rozpocznij z tyłu z prawej 
strony w okolicy szyny środkowej (pozycja 
szyny napędowej numer 1) z prowizorycz-
nym przymocowaniem obu złączek płaskich 
żeńskich, jak pokazano na zdjęciu.

Zwróć szczególną uwagę na to, by 
kabel można było później wyprowadzić z 
okładziny ściany bocznej do tyłu. Powinien 
on przy tym przebiegać ponad dolną szyną 
ścienną (strzałka).

Ułóż kabel w górnej części pomiędzy pos-
zyciem zewnętrznym pojazdu a blachami 
wewnętrznymi, jak pokazano na zdjęciu.

LUŹNO przymocuj część za pomocą 
opaski zaciskowej z klipsem choinkowym 
(strzałka).
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Ułożenie kabli do 
przełącznika chwilowe-
go w części ładunkowej

Użyj kabla 560 538-11 (o długości około 
7.000 mm).

W obszarze za bocznymi drzwiami 
przesuwnymi należy wykonać analogiczne 
czynności.

Należy tutaj także zwrócić uwagę na to, 
żeby końcówka kabla ze złączkami płaskimi 
żeńskimi była tak ułożona, aby po zamon-
towaniu okładzin ściany bocznej wychodziła 
z boku osłony do przodu, a poza tym była 
możliwie cała zasłonięta okładziną.

LUŹNO przymocuj część za pomocą klipsa 
krawędziowego (strzałka).

Montaż okładzin ścian 
bocznych

Zamontuj wszystkie okładziny ścian bocz-
nych w ładowni z wyjątkiem oznaczonego 
na zdjęciu kolorem czerwonym lewego 
górnego przedniego panelu.

Zwróć uwagę na to, by końcówki kablowe 
do przełączników chwilowych nie były 
załamane, a z okładziny wystawało około 
20 cm kabla.

Lewa strona pojazdu 

Montaż kabli do szyn 
napędowych

Użyj kabla silnikowego 560 537-13 (o 
długości około 6.000 mm).

Przymocuj koniec z dwoma złączami 
wtykowymi w tylnej górnej części z prawej 
strony pojazdu. Do złącz wtykowych 
podłącza się później szynę napędową w 
części górnej.

Poprowadź kabel przed poprzecznicą pod 
sufitem, do której luźno przymocowany jest 
już kabel do przełącznika chwilowego.

Instrukcja montażu 
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Poprowadź oba kable (kabel silnikowy i 
kabel do przełącznika chwilowego) przed 
belką dachową do lewej strony aż do 
pokładowej wiązki kablowej. Przymocuj 
oba kable za pomocą dołączonych opasek 
zaciskowych z klipsem mocującym.

Montaż kabli do szyn 
napędowych

Użyj kabla silnikowego 560 537-12 (o 
długości około 4.900 mm).

Przymocuj koniec z dwoma złączami wty-
kowymi w obszarze za drzwiami przesuw-
nymi, w prawej górnej części pojazdu.

Poprowadź kabel za poprzecznicą pod 
sufitem, do której luźno przymocowany jest 
już kabel do przełącznika chwilowego.

Poprowadź oba kable (kabel silnikowy i 
kabel do przełącznika chwilowego) przed 
belką dachową do lewej strony aż do 
pokładowej wiązki kablowej. Przymocuj 
oba kable za pomocą dołączonych opasek 
zaciskowych z klipsem mocującym.

Montaż kabli do szyn 
napędowych

Użyj kabla silnikowego 560 537-12 (o 
długości około 4.900 mm).

Przymocuj stronę z wtyczkami w lewej 
górnej części, jak pokazano na zdjęciu.

Następnie poprowadź ten kabel wraz z 
kablem dochodzącym z prawej strony z tyłu 
wzdłuż wiązki kablowej pojazdu do przodu 
aż pod ściankę działową oddzielającą 
ładownię od kabiny kierowcy.
Mniej więcej w środku pojazdu, gdzie z pra-
wej wzdłuż belki dachowej dochodzi kabel 
silnikowy, przymocuj kolejny kabel silnikowy 
560 537-11 (o długości około 3.000 mm), 
jak pokazano na zdjęciu.

Poprowadź teraz wszystkie cztery kable do 
przodu pod ściankę działową oddzielającą 
ładownię od kabiny kierowcy.

Przymocuj kable opaskami zaciskowymi do 
pokładowej wiązki kablowej.
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Montaż kabli do szyn 
napędowych

Użyj kabla silnikowego 560 537-11 (o 
długości około 3.000 mm).

Ułóż ten kabel silnikowy jak pokazano na 
zdjęciu wzdłuż przedniej poprzecznicy 
w suficie. Poprowadź kabel aż za prawy 
górny element boczny karoserii za ścianką 
działową oddzielającą ładownię od kabiny 
kierowcy..

Do przymocowania do kolumny użyj 
klipsów krawędziowych

Montaż kabli do szyn 
napędowych

Użyj kabla silnikowego 560 537-10 (o 
długości około 1.000 mm).

W górnej części za ścianką działową 
oddzielającą ładownię od kabiny kierowcy 
LUŹNO zamocuj ten kabel silnikowy.

Teraz przebiegają tu następujące końcówki 
kablowe (wszystkie bez złączy wtykowych 
po tej stronie):

6 kable silnikowe
2 kable do przełącznika chwilowego z  
ładowni
1 kabel do przełącznika chwilowego z 
kabiny kierowcy
1 główny kabel zasilający z kabiny kierow-
cy.

Montaż kanałów 
kablowych

Zamontuj kanały kablowe, które zostały 
zdemontowane w chwili rozpoczęcia prac.

Montaż urządzenia 
sterującego

Oczyść powierzchnię montażową po 
wewnętrznej stronie karoserii, tak aby była 
czysta, sucha i wolna od smarów.

Zamontuj otwarte urządzenie sterujące za 
pomocą dołączonej w zestawie dwustron-
nej taśmy klejącej, jak pokazano na zdjęciu.

Achten Sie darauf, dass die Ausfräsungen
für die Kabel in Fahrtrichtung
nach vorn zeigen.

Instrukcja montażu 
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Przyłącze elektryczne Wszystkie kable podłączane są do płytki obwodu drukowanego dokładnie tam, gdzie jest to 
zaznaczone na płytce.

Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłową biegunowość przyłączy!
Przyłącze elektryczne Aby ułatwić przyłączenie kabli do płytki obwodu drukowanego, można teraz wszystkie kable odciąć, 

pozostawiając zapas 50 cm długości.

Wprowadź kable kolejno z załączonymi osłonkami gumowymi z zewnątrz do obudowy zgodnie z 
rysunkiem:

Zalecamy następującą kolejność przyłączania:
1. Przełącznik chwilowy
2. Zasilanie
3. Silniki

Przyłącze elektryczne Aby przyłączyć poszczególne przewody do elektrycznej listwy przyłączeniowej, wykonaj 
następujące czynności:

1. Dotnij kable na odpowiednią długość.
2. Odizoluj końcówki kablowe na odcinku około 10 mm i skręć przewód pleciony.
3. Wciśnij pomarańczowy zacisk małym wkrętakiem.
4. Wsuń odizolowaną końcówkę kablową w powstały otwór.
5. Zwolnij nacisk odejmując wkrętak.
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Przyłącze elektryczne 
napięcia zasilającego

Do przyłączenia głównego kabla zasilającego należy użyć listwy zaciskowej

Przyłącze elektryczne 
silników

Schemat połączeń dla silników:

M1…M6: Numery silników.

Nie ma znaczenia, która szyna zostanie w którym miejscu podłączona w urządzeniu 
sterującym (silnik M1 … silnik M6 i wyłącznik krańcowy M1 … wyłącznik krańcowy M6). 
Należy jednak koniecznie zwrócić uwagę na to, by numery przyłączy silnika i wyłącznika 
krańcowego były jednakowe (np. silnik M3 i wyłącznik krańcowy M3), zatem:

Silnik M1 >>> wyłącznik krańcowy M1
Silnik M2 >>> wyłącznik krańcowy M2
Silnik M3 >>> wyłącznik krańcowy M3
Silnik M4 >>> wyłącznik krańcowy M4
Silnik M5 >>> wyłącznik krańcowy M5
Silnik M6 >>> wyłącznik krańcowy M6

Każde inne przyporządkowanie silnika do wyłącznika prowadzi do zniszczenia systemu TSG 
i nie podlega gwarancji.

Instrukcja montażu 
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Przyłącze elektryczne Zamknij urządzenie sterujące i przykręć 
pokrywę sześcioma wkrętami.

Przycięcie i montaż 
ostatniego panelu

Aby można było ponownie założyć panel 
w obszarze urządzenia sterującego, 
należy odciąć płytę w strefie urządzenia 
sterującego.

Informacja: 
Montaż szyn 
napędowych

Należy bezwzględnie przestrzegać 
podanej tu kolejności montażu szyn 
napędowych! Tylko wówczas późniejsza 
praca systemu TransSAFE®go będzie 
odbywać się bez przeszkód!

Zadanie polega na tym, by cztery szyny 
napędowe zamontować w narożnikach 
pojazdu możliwie jak najbardziej do 
zewnątrz i jak najbardziej wyrównane w 
pionie. Gwarantuje to wówczas zabezpi-
eczanie siatką TransSAFE®go maksymal-
nej możliwej powierzchni ładunkowej.

Montaż szyn 
napędowych

Montaż wstępny 10 uchwytów 
U-kształtnych

Zmontuj wstępnie 6 zagiętych i 4 pros-
te uchwyty U-kształtne z złączkami 
śrubowymi, podkładkami M8 i trzpieniami 
ruchomymi, jak to pokazano na zdjęciu.

Dokręć nakrętkę zabezpieczającą M8 
najwyżej do tego momentu, w którym jesz-
cze bez problemu można wstawić uchwyty 
U-kształtne w szyny ścienne..
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Wymiar x (patrz 

Instrukcja montażu 
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Montaż szyn 
napędowych

Krok 4:
Wstaw szynę napędową w dolną stopkę 
mocującą, wsuń ją w oba uchwyty 
U-kształtne i przykręć do uchwytów 
U-kształtnych jednym wkrętem M6×70 z 
podkładką i nakrętką zabezpieczającą.

Dokręcając nakrętkę, zwróć uwagę na to, 
by nie zacisnąć szczeliny dla elementu 
przesuwnego!

Szyna napędowa musi być teraz zamon-
towana ściśle przy krawędzi pomiędzy 
ścianą boczną pojazdu a ścianką działową 
oddzielającą ładownię od kabiny kierowcy, 
prostopadle (±5°) do szyn ściennych.

Informacja: W zależności od dokładnej 
pozycji montażu szyny napędowej może 
się okazać konieczne usunięcie elemen-
tu szybu kablowego (strzałka).

Krok 5:
Dokręć dwie nakrętki zabezpieczające M8 
małym kluczem zapadkowym z nasadką 
13 mm.

Krok 6:
Podłącz dwa złącza elektryczne do silnika 
i kabla wyłącznika krańcowego właśnie 
zainstalowanej szyny napędowej.

Wtyczki muszą pewnie zatrzasnąć się na 
swoim miejscu.

W razie potrzeby przymocuj nadmiarową 
długość kabla opaską zaciskową w taki 
sposób, by zapobiec jego ewentualnemu 
uszkodzeniu.
Szyny napędowe w pozycjach 2 i 1 (w tej 
kolejności!):

Wykonaj czynności dokładnie analogiczne 
do tych wykonanych podczas montażu 
szyny napędowej w pozycji 6. Użyj także 
zagiętych uchwytów U-kształtnych (patrz 
zdjęcie).

Górna szyna ścienna: x=75 mm
Dolna szyna ścienna: x=85 mm

Przy tej szynie zwróć uwagę również na 
to, by stała idealnie w pionie. Może być 
pochylona maksymalnie 8° do przodu
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Montaż szyn 
napędowych

Na koniec instalacji podłącz dwa złącza 
elektryczne do silnika i kabla wyłącznika 
krańcowego właśnie zainstalowanej szyny 
napędowej.

Wtyczki muszą pewnie zatrzasnąć się na 
swoim miejscu..

W razie potrzeby przymocuj nadmiarową 
długość kabla opaską zaciskową w taki 
sposób, by zapobiec jego ewentualnemu 
uszkodzeniu.

W okolicach pozycji instalacyjnej numer 
1 w niektórych pojazdach może się 
okazać, że zamocowany uchwyt utrudnia 
montaż. W tym przypadku należy zdjąć 
uchwyt na czas montażu.

Po zakończeniu montażu obu tych szyn 
napędowych naklej naklejkę 560 591-10 
(przedstawia otwarty i zamknięty zamek) na 
dolny uchwyt na szynie napędowej numer 1 
(z tyłu po prawej).

Ustaw naklejkę w odpowiedniej pozycji, a 
następnie wytnij ostrym nożem miejsce na 
przełącznik chwilowy.

Podłącz przełącznik chwilowy do obu 
złączek płaskich żeńskich (bieguny nie 
mają znaczenia) i zatrzaśnij go pewnie na 
swoim miejscu w uchwycie U-kształtnym.

W razie potrzeby przymocuj nadmiarową 
długość kabla opaską zaciskową.
Szyna napędowa w pozycji 4:

Krok 1:
Określ najpierw położenie obu prostych 
uchwytów U-kształtnych. Znajduje się ono 
w miarę możliwości dokładnie na środku 
pomiędzy przednią i tylną szyną napędową 
(pozycje 2 i 6).

Krok 2 (analogicznie do pozycji 2+6):
Zamontuj po jednym prostym uchwycie 
U-kształtnym na dolnej i na górnej szynie 
ściennej.

Następnie kontynuuj wykonywanie 
czynności poznanych przy okazji montażu 
pozostałych szyn napędowych.

Instrukcja montażu 
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Montaż szyn 
napędowych

W zależności od tolerancji w pojeździe 
i dokładnej pozycji montażowej szyn 
napędowych w pozycjach 2 i 6 może 
się okazać, że poprzecznica dachowa 
pojazdu przeszkadza w montażu szyny 
napędowej w tej pozycji 4. W tym przy-
padku zamontuj szynę napędową w po-
zycji 4 w miarę możliwości jak najbliżej 
przed lub za tą poprzecznicą dachową, 
aby była ona ustawiona możliwie jak 
najbliżej uprzednio oznaczonego środka 
pomiędzy szynami napędowymi numer 
2 i 6
Szyna napędowa w pozycji 3:

Ustaw szynę napędową w takim miejs-
cu, by była zamontowana możliwie jak 
najdokładniej naprzeciw szyny napędowej 
w pozycji 4.
Montaż wykonaj w analogiczny sposób, w 
jaki została przeprowadzony montaż szyny 
w pozycji 4.
Załóż (przed zamontowaniem lub po 
zamontowaniu szyny napędowej) naklejkę 
560 591-10 (przedstawia otwarty i 
zamknięty zamek) wraz z przełącznikiem 
chwilowym (w sposób opisany na stronie 
23).
Posługiwanie się przełącznikiem chwilowym 
musi być możliwe przez otwarte drzwi 
przesuwne.
Szyna napędowa w pozycji 5:

Do montażu szyny napędowej w pozycji 5 
załączone są do zestawu TSG dwa różne 
górne profile mocujące płaskie (czerwone 
strzałki).

Użyj prostego profilu płaskiego, jeśli po-
jazd jest wyposażony w ściankę działową, 
która umożliwia dostęp do miejsca nad 
kabiną kierowcy z ładowni.

Użyj zagiętego profilu płaskiego, jeśli po-
jazd posiada pełnopowierzchniową ściankę 
działową.

Krok 1:
Zamontuj górną stopkę mocującą z profilem 
mocującym płaskim (prostym lub zagiętym) 
za pomocą dwóch śrub M6×16, podkładek 
i nakrętek zabezpieczających (niebieskie 
strzałki), jak przedstawiono na zdjęciu.

Dokręć nakrętki tylko z taką siłą, żeby 
można było jeszcze bez większego wysiłku 
ręcznie przesuwać płaski profil mocujący 
na górnej stopce mocującej..
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Montaż szyn 
napędowych

Krok 2:
Załóż górną stopkę mocującą z zamon-
towanym płaskim profilem mocującym na 
szynę napędową, jak pokazano na zdjęciu. 
Przykręć górną stopkę mocującą do szyny 
napędowej śrubą z łbem sześciokątnym 
M6×70, podkładką i nakrętką 
zabezpieczającą.

Informacja: Zdjęcie ukazuje dla lepszego 
przedstawienia górną stopkę mocującą 
BEZ dopiero co zamontowanego profilu 
płaskiego.
Krok 3:
Wsuń dużą stopkę mocującą na dolny 
koniec szyny napędowej, jak pokazano na 
zdjęciu. 
Przykręć dużą stopkę mocującą do szyny 
napędowej śrubą z łbem sześciokątnym 
M6×70, podkładką i nakrętką 
zabezpieczającą. Nie dokręcaj nakrętki 
zbyt mocno, aby nie zacisnąć szczeliny 
dla elementu przesuwnego!

Krok 4:
Postaw szynę napędową i ustaw ją w pio-
nie możliwie jak najbliżej ścianki działowej 
oddzielającej kabinę kierowcy od ładowni, 
jak pokazano na zdjęciu.

Krok 5:
Zaznacz pozycje 4 otworów do wywiercenia 
w obszarze stopnia wejściowego.

Ponownie zdejmij szynę napędową. Wy-
punktuj zaznaczone otwory do wywiercenia 
i wywierć je wiertłem o rozmiarze 5,5 mm. 
Jeśli nie możesz posłużyć się wiertłem 
Flowdrill, wówczas należy uszczelnić wos-
kiem komorę za wywierconymi otworami. 
Zabezpiecz wywiercone otwory farbą 
antykorozyjną i wstaw w nie 4 nitonakrętki 
M5.

 

 

Instrukcja montażu 
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Montaż szyn 
napędowych

Krok 6:
Zamontuj szynę napędową nad dużą 
stopką mocującą 2 (dwiema!) śrubami im-
busowymi M5×20 do pojazdu. (Informacja: 
To złącze śrubowe zostanie później ponow-
nie poluzowane, aby umożliwić wykonanie 
otworów wierconych dla górnego uchwytu).

Krok 7 (tylko dla pojazdów ze ścianką 
działową w pełnej wysokości):
Zaznacz pozycję obu otworów do wy-
wiercenia w zagiętym profilu mocującym 
płaskim na ściance działowej oddzielającej 
ładownię od kabiny kierowcy.

Teraz zaznacz otwory do wywiercenia w 
belce dachowej pojazdu

Podczas zaznaczania otworów do 
wywiercenia należy koniecznie zadbać o 
to, by szyna napędowa była wyrównana 
w pionie!

Zdemontuj teraz śruby imbusowe z dolnej 
dużej stopki mocującej i zdejmij szynę 
napędową.

Wypunktuj i wywierć otwory w czterech 
zaznaczonych punktach wiertłem o 
rozmiarze 5,5 mm. Zabezpiecz wywiercone 
otwory farbą antykorozyjną i wstaw w nie 4 
nitonakrętki M5.

Zamontuj teraz szynę napędową czterema 
śrubami imbusowymi z łbem wpuszczanym 
M5×20 do dolnej dużej stopki mocującej.

Przykręć płaski profil mocujący (u góry) 
dwiema śrubami imbusowymi z łbem 
wpuszczanym M5×20 do nitonakrętek 
zarówno w ściance działowej, jak i w belce 
dachowej.

Dokręć teraz dwie śruby z łbem 
sześciokątnym M6×16 pomiędzy górną 
stopką mocującą a płaskim profilem 
mocującym. Zwróć uwagę na to, by 
przy dokręcaniu śrub wyrównać szynę 
napędową w pionie.
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Montaż szyn 
napędowych

Krok 8 (tylko dla pojazdów ze ścianką 
działową w ¾ wysokości):
Zaznacz pozycję dwóch par otworów do 
wywiercenia (z przodu i z tyłu) w prostym 
profilu mocującym płaskim na dwóch 
belkach dachowych pojazdu.

Podczas zaznaczania otworów do 
wywiercenia należy koniecznie zadbać o 
to, by szyna napędowa była wyrównana 
w pionie!

Zdemontuj teraz śruby imbusowe z dolnej 
dużej stopki mocującej i zdejmij szynę 
napędową.

Wypunktuj i wywierć otwory w czterech 
zaznaczonych punktach wiertłem 5,5 mm. 
Zabezpiecz wywiercone otwory farbą 
antykorozyjną i wstaw w nie 4 nitonakrętki 
M5.

Zamontuj teraz szynę napędową czterema 
śrubami imbusowymi z łbem wpuszczanym 
M5×20 do dolnej dużej stopki mocującej.

Przykręć płaski profil mocujący (u góry) 4 
śrubami imbusowymi z łbem wpuszczanym 
M5×20 do nitonakrętek w belkach dachow-
ych.

Dokręć teraz dwie śruby z łbem 
sześciokątnym M6×16 pomiędzy górną 
stopką mocującą a płaskim profilem 
mocującym. Zwróć uwagę na to, by 
przy dokręcaniu śrub wyrównać szynę 
napędową w pionie.

Krok 9:
Podłącz dwa złącza elektryczne do silnika 
i kabla wyłącznika krańcowego właśnie 
zainstalowanej szyny napędowej.

W razie potrzeby przymocuj nadmiarową 
długość kabla opaską zaciskową w taki 
sposób, by zapobiec jego ewentualnemu 

Podłączenie do akumu-
latora

Podłącz główny kabel zasilający za pomocą 
dostarczonych w zestawie elementów 
przyłączeniowych do akumulatora pojazdu 
(kolor czerwony = biegun dodatni, kolor 
czarny = biegun ujemny).

Instrukcja montażu 
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Podłączenie do akumu-
latora

Następnie ponownie połącz kabel masowy 
pojazdu z akumulatorem.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
podłączenie kabli do odpowiednich 
biegunów! Nieprawidłowe przyłączenie 
prowadzi do zniszczenia systemu Trans-
SAFE® go, a także może spowodować 
poważne uszkodzenia z pożarem pojaz-
du włącznie i nie podlega gwarancji!

Zabezpiecz koniecznie biegun dodatni 
akumulatora przewidzianym do tego 
celu kapturkiem ochronnym.

Na koniec zamknij komorę akumulatorową 
metalową pokrywą i dokręć wkręty (T25).

Ponownie umieść w pojeździe korytko 
gumowe i zainstaluj element mocujący z 
tworzywa sztucznego.

1. Test Teraz po raz pierwszy uruchom system 
TransSAFE®go.

Rozpocznij od obu przełączników 
chwilowych w ładowni, a następnie, 
gdy wszystkie sześć szyn napędowych 
spuści elementy przesuwne w najniższe 
położenie, użyj przełącznika chwilowego w 
kabinie kierowcy.
W położeniu górnym wszystkie ele-
menty przesuwne muszą zatrzymać się 
w odległościach wskazanych na ilust-
racji. Jeśli zatrzymają się wyżej, należy 
sprawdzić elektryczne złącza wtykowe.
Następnie opuść elementy przesuwne 
mniej więcej na wysokość klatki piersiowej, 
aby umożliwić rozpoczęcie montażu siatki.

Należy przestrzegać wskazań zawartych 
w instrukcji obsługi!

Jeśli sześć szyn napędowych nie działa 
bez zarzutu, należy zapoznać się ze 
wskazówkami dotyczącymi diagnozowania 
usterek zamieszczonymi na końcu niniejs-
zej instrukcji montażu. 

Ca. 70 mm

Ca. 10 mm
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Zawieszanie siatki Podczas zawieszania siatki należy 
wykonać wszystkie czynności ściśle 
według podanych tu instrukcji.

Wypakuj siatkę zgodnie z niniejszym 
wskazaniem dopiero na końcu montażu 
i dokładnie tak, jak przedstawiono to w 
pojeździe. Inny sposób postępowania 
mógłby doprowadzić do splątania siatki 
i znacznie wydłużyć czas montażu!
Krok 1
Otwórz karton z siatką i ustal, w którym z 
czterech narożników zwinięta siatka posia-
da dwa wzajemnie ze sobą związane pętle 
z czerwonej i białej taśmy tapicerskiej. 

Krok 2
Poproś drugą osobę o pomoc.

Umieść otwarty karton z siatką w pojeździe, 
jak pokazano na zdjęciu. Czerwona i biała 
pętla taśmy tapicerskiej siatki muszą się 
znajdować z tyłu po prawej stronie kartonu 
(strzałka).

Ostrożnie wyjmij siatkę z kartonu i połóż ją 
tak, jak pokazano na zdjęciu w tylnej prawej 
części pojazdu.

Informacja: Ze względów uwarunkowanych 
produkcją może się zdarzyć, że pokrywa 
kartonu, inaczej niż przedstawiono na tym 
zdjęciu, będzie się znajdować po prawej 
stronie. To jest bez znaczenia; liczy się 
wyłącznie zorientowanie złożonej siatki 
względem pojazdu.

Instrukcja montażu 
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Zawieszanie siatki Krok 3
Rozwiń górną połowę pakietu siatki 1× w 
lewo.

Następnie zdejmij folię ochronną. 

Rozwiąż jednorazowy supeł z taśmy, który 
musi się jeszcze cały czas znajdować z 
tyłu, po prawej stronie pojazdu (strzałka na 
zdjęciu górnym).

Krok 4
Rozwiń górną połowę pakietu siatki kolejny 
raz w lewo.
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Zawieszanie siatki Następnie zdejmij folię ochronną.

Krok 5
Rozwiń górną połowę pakietu siatki 1× do 
przodu.

Następnie zdejmij folię ochronną.

Czerwona pętla znajduje się teraz z przodu 
po lewej stronie pojazdu (strzałka). Biała 
pętla znajduje się z przodu po prawej 
stronie.

Krok 6
Chwyć siatkę za karabińczyk z BIAŁĄ  
pętlą.

Zdejmij białą pętlę z taśmy tapicerskiej 
i zawieś karabinek z przodu po LEWEJ 
stronie na elemencie przesuwnym szyny 
napędowej systemu TransSAFE® go.

W tym momencie siatka TransSAFE® go 
rozwinie się w przedniej części, ponieważ 
przerzucisz prawą stronę na lewo.

 

 

Instrukcja montażu 
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Zawieszanie siatki Zwróć uwagę na to, by zawiesić karabi-
nek prosto, jak pokazano na zdjęciu, nie 
przekręcając go. Montaż przekręconego 
karabinka może doprowadzić do 
pęknięcia elementu przesuwnego i 
awarii systemu!

Krok 7
Chwyć teraz za karabinek po prawej stronie 
pojazdu w centralnej sekcji siatki (strzałka).

Zawieś ten karabinek w centrum na szynie 
napędowej z lewej strony pojazdu.

Krok 8
Chwyć teraz tylną prawą część siatki 
i zawieś ją na karabinku w elemen-
cie przesuwnym w tylnej lewej szynie 
napędowej.

Siatka zwisa w tym momencie wzdłuż lewej 
strony pojazdu.

Krok 9
Zawieś karabińczyki siatki z prawej strony 
pojazdu w elementach przesuwnych szyn 
napędowych systemu TransSAFE® go.
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Sprawdzenie i regulacja Sprawdź, czy wszystkie przełączniki chwilo-
we działają poprawnie, a siatka podnosi się 
i opuszcza prawidłowo.

W obu położeniach (na samej górze i 
na samym dole) siatka zatrzymuje się 
automatycznie. U góry następuje to dzięki 
wyłącznikom krańcowym, tak że napędy 
wyłączają się miękko (bez twardego ogra-
nicznika). U dołu napędy zatrzymują się w 
sposób mechaniczny poprzez wjechanie w 
mechanizm sprężynowy.

Opuść teraz siatkę na sam dół.

W celu skompensowania tolerancji siatka 
TransSAFE®go została wyposażona w 
sześć klamer zaciskowych. Dzięki nim 
można tak naciągnąć siatkę, że jest utrzy-
mywana w wystarczającym naprężeniu 
pod sufitem pojazdu, a jednocześnie w 
prawidłowy sposób zabezpiecza ładunek.

Wyrównaj siatkę w taki sposób, aby leżała 
prosto i symetrycznie na podłodze pojazdu. 
Potem dociągnij poszczególne klamry 
zaciskowe z taka siłą, aby pasy nie były już 
luźne (maksymalną siłą ręczną!)

Gotowe!

Instrukcja montażu 

9. Diagnozowanie i usuwanie usterek

Opis błędu Możliwa przyczyna Środek zaradczy
System wydaje 3-krotny 
pisk w momencie wciśnięcia 
przełącznika chwilowego.

Zbyt niskie napięcie akumulato-
ra samochodowego.

Naładuj akumulator, na przykład poprzez dłuższą jazdę.

Wymień zużyty akumulator samochodowy.

Jeśli w pojeździe doinstalowano później więcej urządzeń dodat-
kowych, zużywających energię elektryczną, akumulator może być 
zbyt słaby. Doposaż samochód w drugi akumulator.

System piszczy w momen-
cie uruchomienia rozruszni-
ka pojazd

Patrz wyżej. Patrz wyżej.

Nie można już uruchomić 
systemu, jest „martwy”.

Przepalony bezpiecznik. Bezpiecznik główny jest zainstalowany na głównym przewodzie 
zasilającym systemu Trans-SAFE® go w obszarze akumulatora 
(pod podłogą na stanowisku kierowcy, patrz Instrukcja montażu 
560592-10).

Sprawdź i wymień bezpiecznik główny.
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Jedna lub więcej szyn 
nie przesuwa elementów 
systemu.

Zakleszcza się element 
przesuwny.

Potrząśnij elementem przesuwnym. Powinien dać się przesunąć 
około 1 mm w przód i w tył (w kierunku pojazdu). W przeciwnym 
razie: Sprawdź, czy wkręty mocujące M6×70, którymi przykręcona 
jest szyna napędowa do profilu mocującego U-kształtnego, nie są 
dokręcone zbyt mocno, a w razie potrzeby delikatnie poluzuj nakrętki.

Zakleszcza się element 
przesuwny.

Przy niekorzystnych warunkach pogodowych (po wysokiej 
wilgotności powietrza w temperaturach powyżej 0°C temperatura 
spada bardzo szybko znacznie poniżej temperatury zamarzania) w 
połączeniu z niewielką tylko ilością smaru w kolumnie (patrz rozdział 
6!) element przesuwny może przymarznąć.

Potrząśnij elementem przesuwnym i w ten sposób uwolnij 
zamarznięte połączenie. Następnie nasmaruj wszystkie sześć (6) 
elementów przesuwnych zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale 7.

Jedna lub więcej szyn 
nie przesuwa elementów 
systemu.

Uszkodzony silnik napędowy w 
szynie.

Wymień silnik na część zamienną (numer katalogowy 560508-10)

Jeden lub więcej elementów 
przesuwnych szarpie pod-
czas przesuwania.

Zbyt mocno naprężona siatka. Poluzuj sześć (6) klamer zaciskowych. Opuść siatkę na sam dół i 
dociągnij lekko pasy w sześciu klamrach zaciskowych (maksymalną 
siłą ręczną).

Zużyta warstwa smaru. Nasmaruj szynę lub szyny, których to dotyczy, zgodnie z instrukcją 
podaną w punkcie 6.
Uwaga: Eksploatowanie nieprawidłowo nasmarowanych lub nienas-
marowanych szyn napędowych skraca żywotność systemu i nie 
podlega gwarancji ani rękojmi!

 

10. Konserwacja, czyszczenie i utrzymanie

System TransSAFE®  go został zaprojektowany tak, by nie wymagał znaczącej konserwacji. Mniej więcej raz w roku (a w przypadku 
dużych obciążeń, zakleszczania się lub szarpania systemu także częściej) należy nasmarować powierzchnie ślizgowe. Do tego celu 
należy zastosować wysokiej jakości olej silikonowy.

Należy unikać doprowadzania do styczności systemu z wodą. Uszkodzone komponenty należy wymienić, aby zapewnić nienaganne 
działanie systemu.

© 2013 by allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG. Przedruk i powielanie wyłącznie za naszą wyraźną zgodą. Ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzić prawidłowości wykorzystania naszych produktów, nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowania lub użytkowania naszych wyrobów. Zastrzega się możliwość zmian.

11. Kontakt

W przypadku wystąpienia niespodziewanych problemów lub szczególnych okoliczności należy się skontaktować z Działem Pomocy 
Technicznej firmy allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG.

allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
D-78234 Engen 
Telefon +49(0)7733 5002-0
Fax  +49(0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com
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