
INSTRUKCJA MONTAŻU 

SBS BDL SCHMITZ 

 

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy podczas montażu, zawsze możesz się z 

nami skontaktować. Powodzenia w instalacji! 

ZAWARTOŚĆ: 

1 x wybrana kłódka ABLOY PL358 lub SBS PL 7000 

1 x blokada drzwi (odlew) 

1 x locking house (część dolna spawana) 

1 x podkładka gumowa pod zabezpieczenie 

1 x zestaw śrub: 

4 x śruba M10x120 (zamkowa z łbem grzybkowym, gwint na całej długości) [DIN 603 A2] 

4 x nakrętka M10 [DIN 934 A2] 

4 x podkładka M10 [DIN 125 A2] 

4 x podkładka sprężysta M10  [DIN 127 A2] 

4 x korek czarny 

4 x korek czerwony 

2 x rurka PCV (20cm) 

Ważne uwagi przed rozpoczęciem instalacji 

Projektując blokadę, założyliśmy, że rama twojej przyczepy jest stabilna. Szczególnie 

w przypadku starych / wysokich ram ruch między drzwiami może spowodować 

zablokowanie zamka. Dzięki odpowiedniemu usztywnieniu ramy, uniknie się takiego 

problemu w przyszłości. To również zwiększy żywotność twoich drzwi naczepy. 

Naczepa typu Chłodnia 

Do naczep typu Chłodnia posiadamy specjalne zestawy śrub do drzwi chłodniczych, 

zawierające długie śruby (M10 x 120) i rurki dystansowe z PVC. Aby uniknąć 

zimnego most, śruby muszą być chronione, gdy zostaną zamontowane w drzwiach. 

Nasz zestaw śrub pozwala na przesuwanie rygli przez drzwi bez kontaktu z 

powietrzem w środku.   

Jeżeli nie masz pewności co do montażu , zawsze pytaj swojego dostawcę! 

 

PROSZĘ ODWRÓCIĆ NA NASTĘPNĄ STRONĘ  



 

MONTAŻ: 

Zabezpieczenie składa się z 2 części: 

Część górna- odlew, która jest zamontowana na drzwiach przyczepy 

Część dolna - srebrna, która jest przyspawana lub zamontowywana na dolnej ramie 
naczepy 

1. Zaparkuj pojazd na płaskiej powierzchni. 

2. Zamknij drzwi 

3. Teraz sprawdź czy drzwi  lewe otwierają się  oddzielnie od prawych drzwi. 
Jeżeli tak -  przejdź do kroku 4. Jeżeli nie jest możliwe otwarcie lewych drzwi 
bez otwarcia prawych- przejdź do kroku 5.  
 

4. Zamocuj pasek po wewnętrznej stronie lewych drzwi. Upewnij się, że pada na 
prawe drzwi. Można również zamontować zatrzask sprężynowy, który blokuje 
wnętrze ramy. 
 

5. Wywierć 4 otwory na płytę w drzwiach. Radzimy umieścić warstwę 
uszczelnienia konstrukcji wokół otworów. Jeżeli masz puste drzwi w środku- 
Przejdź do kroku 6. W przeciwnym razie przejdź do kroku 7. 
 

6. W przypadku montażu w pustych drzwiach naczepy zalecamy wiercenie 
otworów nieco większych i użycie rurek dystansujących z  PCV do 
wzmocnienia drzwi.  
 

7. Gumowa podkładka  tylna ma nie nachodzić na gumową uszczelkę drzwi.  
Użyj śrub, podkładek i nakrętek, aby zmontować ją z odlewem na drzwiach. 
Uwaga: Upewnij się, że podkładka się nie zsunęła. 
 

8. Upewnij się, że dolną część można zamontować bezproblemowo. 
 

9. Przyłóż blokadę (lub wstępnie przyspawaj tylko w kilku miejscach) na tylnej 
ramie z 3-4mm miejscem na górze między dwoma częściami blokady. 
 

10. Sprawdź, czy drzwi zamykają się prawidłowo. 
 

11. Umieść kłódkę w zamku. Kłódka musi poruszać się swobodnie. 
 

12. Dokończ spawanie odpowiednią elektrodą spawalniczą (stal nierdzewna). 
 

13. Zastosuj środek konserwujący w ramach serwisu kłódki np. (smar Brunox) 
 

 

 

 

 


