T{ávod k pouŽití

STAVEBNI SHOZ

CAMAC

Jeclnotlivé díly
Stavební shoz 106 cm' vyuŽitelná délka 1m, max. pt.49 cm' min' pr. 40 cm, hmotnost 9 kg.
Stavební shoz s násypkou 106 cm, využitelná délka lm, max. pr. 49 cm, min. pr. 40 cm,
hrnotnost 10 kg.

l,řÍslušenství
I{ásypka horrrí komplet s PVC vyplní.
Rám k upevnění na lešení.
Parapetní svorky do okna (pár)

parapetní svorky do okna

rám k upevnění na |ešení

},ňipevněrrí shozového rámu na lešení
l,Ťí|<lad : zavěšení shozri n lešeníPlettac SSK 300 (délka pole 2,5m):
-Na vnější stranu lešení je tŤeba pomocí pevnych lešenáŤskych spojek pŤipevnit 2 pÍičné
trr"rbky v rozmezí ca. 400mm (viz' nákres).
-Shozovy rám se pŤipevní na obě pŤíčnétrubky pomocí 4 pevnych lešenáŤsklch spojek a
pomocí 2 dalších trubek se vyztuži tak' jak je to zobrazeno v nákresu.K tomu jsou nutné 4
otočnéspojky.obě pole lešení je tŤeba nahoŤe a dole ukotvit ke stavebnímu objktu' pod nimi
leŽícípole lešeníse zakotvují v objektu v rozmezi 4m (kotva 2'5 kN, pevná v tahu a v tlaku).

kotva

(

l.š.''áŤskéspojky
pÍíčnátrulrka

ztuŽení (vzpěrou)

Připevnění parapetních svorek
.Parapetní svorky je třeba nejprve přišroubovat ke úhozovému rámu tak, aby příčníkrámu
přiléhal k příloŽné clesce příslušnésvorky.
-Poté je nutné k příloŽným úhelníkůmpřišroubovat nebo přibít dřevěné hranoly, které splňují
stavební požadavky.
-Kompletní jednotka se poté zavěsí přes parapet.
-Pod vřetena je rovněŽ třeba pr'ipevnit podloŽky.
-Nastavitelné irchytky se nastaví podle šířky svorky, kompletní parapetní svorka se pak upne
pomocí vřeten.
parapetní
shozovy rám

Mo ntáž shtlzu
-obě karabiny se zavěsi do otvorťr v závěsn;fch spojkách na rihozovém dílu.
Je tŤeba dbát na to' aby Ťetězy nebyly pokroucené. .
PoZoR:KaŽdy hozoqf díl s násypkou (1) musí byt ukotvena (2)Ťetězem'
Stavební slroz musí byt bezpodmínečně pŤipevněn k budově nebo lešenía to
v oclstltpech ca. I 0m (kotva 2,5 l<N).

Nasazení násypky
l{ásypka se jeclrrodr-rše Zasune do nejvyše umístěnéhoťrhozového díly a je treba j i pevne
pttvázat (zajistit) k btrdově nebo lešení.JetŤeba dbát na to , aby násypka pŤiléhala k okraj i
shozu.
PoZOR:Jestliže je tŤeba pro plnění suti (nasazení násypky) na lešení odstranit spojovací tyč
(zábradlí). je nutné na místo toho namontovat lešenáŤská trubkY, které vpravo a
sahaií
-v]er,o
iLž. L< násypce.
p|nÍcítrychtyiŤ

VychýIení shozového dílu

bý stavební shoz dole vychýlen, je

třeba shozy v oblasti vychýlení zavěsit trochu
rra krátko. tedy zmenšit vyuŽitelnou délku shozu z |m na ca. 0,7 aŽ 0,8 m'
Vodícíkruh se přetáhne přes nejspodnější shoz a zavěsi se do řetězťr shozu'
obě polypropylenová lana se upevní na vhodném místě, např. na kontejneru.
l,oZoR:Vychýlení vede k většímtropotřebení shozu azávěsné konstrukce.Kromě toho můŽe
docházet k ucpávárrí shozu'Proto nesmí b1ýt maximální rádius vychýlení větší neŽ 2,5m (vtz
nákres).

.IestliŽe má

vodící kruh

