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Návod k obsluze sloupků Hestal CS VarioMaster               
 
1. Všeobecné pokyny 
 
Systém Hestal CS VarioMaster 900 a 901 nabízí výhodné řešení opěrných sloupků mezi rám 
vozidla a střešní profil nástaveb užitkových vozidel. 
 
2. Předpisy 
 
Následující předpisy a směrnice musí být dodrženy 

• Ustanovení vyhlášky 341/2002 Sb. 
• Zákona 56/2001 Sb. 
• Předpisy BOZP 
• Návod pro vestavbu a provoz sloupků HESTAL CS VarioMaster 

 
3. Technický popis systému 
 
Systém Hestal CS VarioMaster 900 a 901 slouží jako prostřední sloupek v nástavbě užitkových 
vozidel a umožňuje rychlé uvolnění ložné plochy. 
Na bocích vozidla zapadne systém Hestal CS VarioMaster 900 a 901 mezi rám vozidla a závěs 
sloupku.  
V uzavřeném stavu je sloupek boční shrnovací plachty dvakrát zajištěn: 
1. Zajištění bajonetovým uzávěrem, který zamezuje uvolnění ovládací páky. 
2. Spojením se závěsem sloupku na rámu vozidla bajonetovým uzávěrem. 
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4. Otevření a zavření systému 
 
Otevření: 
 

 Před otevřením sloupku je nutno zkontrolovat, zda náklad vozidla na sloupky netlačí. 
Postranní latě se musí vyjmout. 

 Pojistku zatlačit směrem dolů. 
 Ovládací páku vytáhnout z profilu sloupku. 
 Ovládací páku uchopit a sloupek VarioMaster vysunout ze závěsu (dráha vysunutí 25mm 

dolů). 
 Při otvírání se musí dbát na to, že po překonání mrtvého bodu mechaniky působí tíha 

střechy na ovládací páku směrem dolů. 
 Sloupek vytáhnout a ovládací páku zaklapnout zpět. 

 

 
Posunutí na stranu: 
 

 Před posunutím sloupku musí být vyjmuty postranní latě. Vysunutý náklad může zamezit 
pohybu sloupku. 

 Sloupek lehce vykývnout od rámu vozidla a posunout do strany. 
 Pokud se sloupek vykývne od rámu vozidla víc než je nutné, může dojít ke zkřížení pojezdu 

(teleskopu) se střešním profilem. 
 
Uzavření: 
 

 Sloupek VarioMaster předsunout před držák, odjistit ovládací páku a vytáhnout. 
 Uzávěr ruční páky nasadit do závěsu sloupku.  
 Těleso sloupku přitlačit k rámu vozidla a ovládací páku zatlačit zpět.  
 Ovládací páku zatlačit do profilu sloupku až do polohy, kdy se automaticky zajistí.  
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5. Přestavení polohovací vložky do jiné polohy (pouze při použití teleskopu) 
 
Nastavení jiné jízdní polohy umožňuje polohovací vložka, která je uložena v profilu sloupku a je 
polohovatelná v krocích po 20 mm. 
Při přestavení nesmí být polohovací jednotka v kontaktu s teleskopem sloupku, tj. musí být 
odlehčená.   
Polohovací jednotku posunout směrem nahoru a vytáhnout z profilu sloupku (vyháknout). 
Nyní lze polohovací jednotku posunout do jiné polohy a opět zavěsit do profilu sloupku. 
Systém VarioMaster je tímto nastaven na novou celkovou délku. 

 
Při nastavení délky sloupku nesmí být překročená nejvyšší povolená výška vozidla 4m (viz §16 
odst.1b vyhl.341/2002) 
 
6. Provoz  
 

 Před každou jízdou se musí zkontrolovat řádné uzavření systému VarioMaster.  
 Náklad musí být zajištěn.  
 Při práci za silničního provozu se musí používat předepsaná bezpečnostní vesta. 
 Náklad nesmí přesahovat ložnou plochu vozidla. 
 Dodatečná zátěž na střeše vozidla (sníh, led) musí být odstraněna. 

 
7. Údržba 
 
Systém VarioMaster musí být udržován pravidelně v závislosti na intenzitě použití a stáří nástavby. 
(čištění, odstraňování nečistot, mazání, nastavení, kontrola pevnosti šroubového a nýtového spojení, 
výměna opotřebených dílů) 
Prohnuté držáky opěrných latí a držáky bočnic se musí odborně nahradit novými.  
Lze použít jen originální náhradní díly Hestal. 
Vadné nebo poškozené díly musí být ihned nahrazeny originálními náhradními díly Hestal. 
Dbát předpisů vyhlášky 341/2002 Sb. 
 
8. Důležité pokyny 
 
Hladká funkce systému VarioMaster je garantována při dodržení postupů popsaných v montážním a 
provozním návodu. 
Z důvodů funkčních, provozních a  kvůli bezpečnosti provozu je přípustná pouze kombinace zde 
znázorněných dílů Hestal. 
 
 
Tyto boční sloupky shrnovací plachty jsou při řádné vestavbě ve shodě s vyhláškou 341/2002 Sb.  


