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Návod k použití plastových nájezdů – bezpečnostní pokyny  
pro nájezdy typu: TS295, TS295DT, TS290, TS260, TS575, TS570, TS440, T570-C 

 

Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelský manuál. 

Seznámit se s bezpečnostními pokyny a postupovat podle nich je povinností každého uživatele. 

Neuposlechnutí těchto pokynů může přispět k poškození majetku nebo dokonce k újmě na zdraví. 

- Nepřekračujte nejvyšší povolenou nosnost dle typu nájezdů – viz tabulka na konci 

dokumentu. 

- Před použitím nájezdů se vždy ujistěte, že nájezdy jsou v perfektním stavu, suché, čisté a 

neponičené. Stejně tak by měla být suchá a čistá pojezdová kola vozidla.  

- Je přísně zakázáno nájezdy podpírat. Kola vozidla se musí vždy pohybovat středem nájezdu a 

ne po jednotlivých stranách. Pokud se pohybujete po nájezdu, vyvarujte se prudkého 

rozjíždění a akcelerace! 

- Nájezdy umístěte na rovnou a zpevněnou plochu a ujistěte se, že povrch, na kterém je nájezd 

položen, není příliš kluzký (náledí apod.).  

- Zatížení rozložte rovnoměrně mezi rampy. Rampy umístěte vodorovně od sebe a dle šířky 

vozidla přesně naproti kolům. Vozidlo by mělo mít srovnaná kola a najíždět na rampu rovně. 

- Nájezdy používejte jako podpěru buď pro přední, nebo pro zadní kola vozidla.  
- Nikdy nesjíždějte ze stran nebo předního okraje ramp. Mohlo by dojít k poškození ramp, 

Vašeho majetku, nebo ke zranění. 

- Na nájezdy najíždějte pouze s vozidly, která mají užší kola než je šířka nájezdů.  

- Nedoporučuje se používat další zdvihací zařízení ve spojení s nájezdy. 

- Na rampách neprovádějte žádné změny, nebo zásahy.  
 

Výrobce i prodejce odmítají jakoukoliv odpovědnost a záruku za škody, které jsou způsobeny 

nepřiměřeným používáním, nedodržením pokynů uvedených v návodu na používání a katalogu nebo 

vzniklou nepřiměřenou a nedostatečnou údržbou. 

Záruka 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné manipulace a používání v rozporu s návodem 

používání. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Nového občanského zákoníku, podle 

kterého je stanovena na 24 měsíců pro fyzické, nebo na 12 měsíců pro právnické osoby. 

Nosnosti nájezdů dle typu 
TS295, TS295DT  5000 kg 

TS290  10000kg 

TS260  5000 kg 

TS570, TS575  5000 kg 

TS440  4000 kg 

 


