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Niepokoi jednak fakt, iż w rzeczywistości część transportów odbywa się z użyciem przyczep w złym stanie technicznym. Problem 

ten jest szczególnie widoczny w Polsce będącej sporym rynkiem pojazdów używanych. Dlatego też przyjżeliśmy się 

z bliska najczęściej pojawiającym się mankamentom stanu technicznego przyczep służących do przewozu koni. 

1 Dziennik Ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Szanowni Państwo,

Przewóz zwierząt to obszerny i ważny aspekt transportu drogowego. Zajmują się nim nie tylko organy administracji państwowej. 

Sprawa ta poruszana jest przez organizacje społeczne działające na rzecz ochrony praw zwierząt, a także przez media które coraz 

częściej informują o nieprawidłowościach w trakcie przewożenia zwierząt. Uwagę dziennikarzy szczególnie przykuwają warunki 

w jakich przewożone są konie, gdyż są to zwierzęta wyjątkowo podatne na cierpienie i stres.

Jako producent elementów do budowy przyczep, a także autoryzowany serwis przyczep, chcemy zwrócić uwagę Państwa na to 

ważne zagadnienie.

W Polsce sytuację prawną tej kwestii reguluje Ustawa o Ochronie Zwierząt. Określona w niej zasada szacunku i ochrony życia 

zwierząt (art. 1 ust.1: Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
1poszanowanie, ochronę i opiekę.)  zobowiązuje do takiego ich traktowania, które uwzględnia ich potrzeby oraz zapewnia im 

opiekę i ochronę. Zasada ta jest najczęściej przywoływanym argumentem gdy pojawia się problem złego traktowania zwierząt. 

Jednym z takich problemów jest ich przewożenie w przyczepach będących w złym stanie technicznym.

Transport, zwłaszcza na duże odległości, jest dla zwierząt źródłem stresu i niesie ryzyko urazów. Nie budzi wątpliwości zatem 

konieczność zapewnienia przewożonym zwierzętom odpowiednich warunków. Pojazdy stosowane do ich transportu muszą być 

w dobrym stanie technicznym, muszą też być użytkowane w taki sposób, aby chronić je przed wpływem warunków 

atmosferycznych gwarantując im jednocześnie bezpieczeństwo. 
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Brak smarowniczki do uzupełniania smaru w łożysku 

ślizgowym urządzenia najazdowego. 

ź Brak odpowiedniego smarowania utrudnia prawi-

dłowe działanie urządzenia.

ź Zamontować należy nową smarowniczkę umożli-

wiającą wprowadzenie smaru.

Oto najczęściej pojawiające się usterki:

Sprzęg

Pozycja wskaźnika zaczepu kulowego informuje o niewłaściwym połączeniu przyczepy z pojazdem cięgnącym.

ź Istnieje zagrożenie rozpięcia sprzęgu w trakcie jazdy.

ź Należy skontrolować stan zaczepu kulowego oraz kuli haka i zużyty element wymienić na nowy.

Urządzenie najazdowe
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Niedozwolona ingerencja w konstrukcję urządzenia 

najazdowego. 

ź Sworzeń umieszczony w przewierconym korpusie urzą-

dzenia blokuje suwadło podczas cofania przyczepy.

ź Konieczna jest wymiana urządzenia najazdowego na 

nowe.



Nadmierne zużycie gum zabezpieczających suwadło 

urządzenia najazdowego.

ź Uszkodzona guma nie zabezpiecza suwadła przed 

zabrudzeniem i działaniem środków atmosferycznych.

ź Zużytę gumę zabezpieczjącą należy wymienić na nową.
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„Domowej” konstrukcji mechaniczno-hydrauliczny układ 

hamulcowy.

ź Użytkowanie tego typu układu może skutkować 

niewłaściwym działaniem hamulców w przyczepie.

ź Należy zamontować fabryczny układ hamulcowy.

Brak linki zabezpieczającej w urządzeniu najazdowym 

przyczepy

ź Uniemożliwia to uruchomienie hamulca w przypadku 

awaryjnego rozpięcia się sprzęgu w trakcie jazdy.

ź Konieczne jest zamontowanie linki zabezpieczającej.

Prowizorycznie naprawiona przy pomocy łańcucha linka 

zabezpieczająca. 

ź Taki sposób naprawy może powodować niewłaściwe 

działanie linki.

ź Linkę zabezpieczającą należy wymienić na nową.
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Niesprawny amortyzator.

ź Skutkiem niesprawności amortyzatora jest przenoszenie drgań układu jezdnego na konstrukcję przyczepy, 

a w konsekwencji na przewożone zwierzęta.

ź Niesprawny amortyzator należy wymienić na nowy.

Hamulce

Amortyzatory

Luzy przy orczyku linek hamulcowych wskazujące na brak 

regulacji hamulców. 

ź Brak regulacji skutkuje niewłaściwą pracą układu 

hamulcowego.

ź Należy przeprowadzić fachową regulację hamulców.

Niewłaściwy sposób montażu linki zabezpieczającej.

ź Wadliwy montaż powodować może niewłaściwe 

działanie linki. 

ź Konieczne jest prawidłowe zamontowanie linki zabez-

pieczającej 
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 Pęknięty klosz światła tylnego.

ź Skutkiem uszkodzenia jest niewłaściwa barwa światła.

ź Klosz należy wymienić na nowy.

Oświetlenie

 Zastosowanie śruby o nieznanej klasie twardości.

ź Stosowanie tego rodzaju śrub może skutkować mniej-

szą wytrzymałością mocowania.

ź Śrubę należy wymienić na śrubę o odpowiedniej 

twardości.

 Zniszczone korozją śruby.

ź Rdza zmniejsza wytrzymałość śrub stosowanych do 

łączenia elementów przyczepy.

ź Zardzewiałe śruby należy wymienić na śruby nowe o od-

powiedniej twardości .

Mocowania / Śruby
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Rama przyczepy zniszczona przez rdzę.

ź Silnie skorodowana rama może w tracie jazdy ulec 

rozpadowi.

ź Przyczepa nie nadaje się do dalszej eksloatacji.

Korozja

Skorodowany bęben hamulcowy.

ź Korozja powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie 

hamulca.

ź Bęben należy wymienić na nowy. 

Osłabione elementy mocowań. 

ź Osłabione mocowania spowodować mogą poważną 

awarię, np. zgubienie dachu w trakcie jazdy.

ź Osłabione mocowania należy wymienić na nowe.

Uszkodzenia w poszyciu podłogi. 

ź Mogą być przyczyną powstawania kontuzji u prze-

wożonych zwierząt.

ź Poszycie podłogi należy wymienić na nowe.

Nadwozie / Podłoga
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Uszkodzenia poszycia rampy.

ź Dziury w rampie trudniają wprowadzanie zwierząt do przyczepy.

ź Poszycie rampy należy wymienić na nowe.

Wszystkie przedstawione przykłady usterek wykluczają przyczepy z możliwości ich użytkowania, gdyż zmniejszają poziom 

komfortu i bezpieczeństwa przewożonych zwierząt.

Uszkodzenia poszycia ścian.

ź Uszkodzone ściany nie zabezpieczają zwierząt przed wpływem czynników zewnętrznych.  

ź Poszycie ścian należy wymienić na nowe.



Jak zagwarantować zwierzętom właściwe warunki transportu? 

Zalecamy aby przed wprowadzeniem zwierząt do przyczepy sprawdzić jej stan techniczny zwracając uwagę na zaczep kulowy, 

linkę zabezpieczającą oraz działanie wszystkich świateł. Watro też skontrolować stan podłogi, ścian i rampy oraz jadąc z pustą 

przyczepą przetestować hamulce i zachowanie się przyczepy podczas hamowania. 

regularnie przeprowadzać okresowe przeglądy tech-

niczne przyczepy,

sprawdzać stan układu hamulcowego,

sprawdzać ciśnienie w oponach, 

zakładać na hak linkę zabezpieczającą,

sprawdzać stan akcesoriów zamontowanych w przy-

czepie.

Należy też:
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Ułatwieniem w utrzymaniu przyczepy w dobrym stanie technicznym jest „Książka okresowych przeglądów przyczepy”. 

Przypomina ona o konieczności wykonywania okresowych przeglądów w autoryzowanych serwisach KNOTT.

Sugerujemy aby przeglądy wykonywane były:

       w przypadku przyczep intensywnie używanych - co 6 miesięcy
       w przypadku pozostałych przyczep - co 1 rok.

Sprawą szczególnej wagi jest sprawność układu hamulcowego. Dlatego też na ramach przyczep umieszczamy naklejki serwisowe 

z zaznaczoną datą kolejnej regulacji układu hamulcowego. Termin ten oznaczony jest za pomocą okrągłych wycięć 

w kalendarium (jak na grafice powyżej).

Książka okresowych 
przeglądów przyczepy

2016

2017 20
18

Jeśli chcą Państwo sprawdzić stan techniczny przyczepy zapraszamy 

do Autoryzowanych Punktów Serwisowych KNOTT w których 

oferujemy:

     oryginalne części zamienne,  
     wymianę i regulację układów hamulcowych,  
    montaż i naprawy urządzeń najazdowych, zaczepów i instalacji  
     oświetleniowych     
     diagnostykę wyrobów firmy KNOTT,  
     montaż akcesoriów zakupionych w naszej firmie.  

Każde badanie kontrolne przeprowadzone w serwisie 

KNOTT udokumentowane jest odpowiednim wpisem 

w „Książce okresowych przeglądów przyczepy”.
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Państwa uwadze polecamy wydawane przez nas prospekty 

tematyczne. Prezentujemy w nich szczegółowo elementy 

służące do budowy i wyposażenia przyczep. Dzięki szerokiej 

gamie oferowanych artykułów jesteśmy w stanie zaspokoić 

potrzeby każdego Klienta. 

Użytkownikom przyczep do przewozu koni szczególnie 

rekomendujemy następujące prospekty:

Akcesoria do przyczep końskich

Akcesoria oświetleniowe

Zaczepy kulowe i oczkowe

Koła podporowe, podpory

KNOTT MARKETING KPL

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl 

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl
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https://pl.pinterest.com/knottpolska/systemy-do-przyczep/
https://twitter.com/Knott_Sp_zoo
https://www.youtube.com/watch?v=JVMKMziobVA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=JVMKMziobVA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=JVMKMziobVA&t=7s
https://twitter.com/Knott_Sp_zoo
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