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Pohledy pevně upřené na bezpečnost.
Zatímco řidiči osobních automobilů jsou schopni vidět a sledovat většinu ostatních 
účastníků silničního provozu, způsob, jakým jsou zkonstruována nákladní vozidla, 
znamená, že jejich řidiči jsou v tom, co mohou na silnici vidět, velice omezení. Zejména 
prostory před kabinou a na protější straně kabiny jsou prakticky neviditelné, nebo 
přinejlepším viditelné velmi obtížně.

Originální zrcátka a součásti zrcátek MAN

 � Originální zpětná zrcátka MAN zaručují aerodynamické vlastnosti.
 � Funkci napodobenin mohou narušovat extrémní teploty
 � Pouze originální výrobky jsou dostatečně odolné proti korozi a používají plasty s vysokou odolností proti rozbití
 � Provozní životnost a odolnost proti vibracím byla ověřena ve velkém počtu zkoušek
 � Obroušené hrany pomáhají minimalizovat možnost rozbití skla
 � Provozní životnost systému zpětných zrcátek je ověřena firmou MAN
 � Originální zpětná zrcátka MAN jsou zaručeně kompatibilní s elektronickým systémem vozidla

  Přehled základních informací:
Pro minimalizaci potenciálního nebezpečí 
představovaného slepými úhly předpisuje 
zákon, že nákladní vozidla >7,5 tun musí 
mít kromě hlavního zpětného zrcátka 
(1) ještě širokoúhlé zpětné zrcátko (2), 
rampové zpětné zrcátko (3) a přední 
zpětné zrcátko (4). 

  Zákaznické výhody v kostce:

Manévrovací pomůcka dodávaná jako volitelný doplněk:
Hlavní zpětné zrcátko (1) na straně spolujezdce může být dočasně natočeno ven, aby se zmenšil „slepý úhel“, např. když je použito 
jako manévrovací pomůcka, nebo při zatáčení s ostrým úhlem mezi tahačem a přívěsem.

Obr. 1: Typy zpětných zrcátek

  Věděli jste?
Originální zpětná zrcátka MAN se dodávají jednak jako kompletní sestavy a jednak jako samostatné díly, např. držák, sklo nebo 
pouzdro zpětného zrcátka. V případě menšího poškození pak tyto díly můžete snadno a levně vyměnit.
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Naposledy aktualizováno: 09/2018. Text a ilustrace nezávazné. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny; za chyby 
neneseme žádnou odpovědnost. Všechny údaje v tomto dokumentu odpovídají stavu v době předání do tisku.

 Pamatujte si!
Použití neschválených náhradních dílů má za následek zrušení platnosti registrace vozidla.

  Přehled základních informací:
Kvalita, která se počítá.
Zpětná zrcátka jsou bezpečnostní komponenty, což znamená, že je nanejvýš důležité, aby měla nejvyšší kvalitu. Originální zpětná 
zrcátka MAN tyto vysoké nároky na kvalitu splňují a liší se svými hlavními vlastnostmi od výrobků mnoha jiných dodavatelů.

Kvalita materiálů:
Vady ve skle zpětného zrcátka často nejsou na první pohled patrné. Omezený výhled ohrožuje bezpečnost řidiče, ale také ostatních 
účastníků silničního provozu. Mezi hlavní závady patří:

Vlivy okolního prostředí:
Zejména po dlouhé době používání vozidla působí faktory, jako jsou UV záření, sůl, písek a nízké či vysoké teploty, značné namáhání 
zpětných zrcátek. Při špatné kvalitě se pak může stát, že se uvolní montážní deska

Vyhřívání zpětných zrcátek:
Pokud jde o vyhřívání vnějších zpětných zrcátek, existují rovněž podstatné výkyvy v kvalitě, např. přípojky namontované jinými 
dodavateli jsou často špatně utěsněné nebo nejsou utěsněné vůbec, což může vést ke korozi a zkratům.

Pouzdro, plastové součásti a kabeláž:
Také zde má špatná kvalita velice rychle se projevující, výrazně nepříznivý vliv na funkci a bezpečnost zpětného zrcátka. Je nutné 
rychle identifikovat rozdíly ve zpracování plastových dílů.

 � Deformace
 � Vyštípnutí

 � Nedostatečný odraz
 � Olupování povlaku zpětného zrcátka

 � Prachové vměstky (dírky)
 � Chybějící nebo vadné zpracování  

a natření hran

Obr. 2: Vyštípnutí Obr. 3: Oprýskaný povlak Obr. 4: Špatná koncová úprava hran

Obr. 6: Originální zpětná 
zrcátka MAN

Obr. 7: Nízká kvalita zpracování 
podobného výrobku

Obr. 8: Originální zpětná 
zrcátka MAN

Obr. 9: Srovnatelný výrobek  
s obnaženými kabely

Obr. 5: Uvolnění montážní desky

Osvědčená kvalita MAN

Osvědčená kvalita MAN


