INŠTRUKCIE
1. Pred naložením sa uistite, že rázvor vozidla, hmotnosť
vozidla a jeho rozloženie na osiach sú v povolených medziach
2. Nepodkladajte nájazdy žiadnou podperou rôzneho typu,
aby sa zvýšila ich nosnosť.
3. Zkontrolujte dráhu vozidla - rozchod kolies a podľa toho
upravte vzdialenosť nájazdov: skontrolujte, či sú nájazdy
navzájom rovnobežné.
4. Vozidlo, na ktoré sa nabieha, musí byť nehybné
so zablokovanými kolesami, zatiahnutou ručnou brzdou a
vypnutým motorom bez kľúča v zapaľovaní.
5. Nájazdy musia byť pevne položené a upevnené na
konštrukciu nákladného automobilu, skontrolujte vždy pred
použitím.
6. Pri používaní nájazdov nezabúdajte na rozloženie
váhy na osiach: ťažšia osa musí byť vždy vyššia než tá
ľahšia. Ak je použité stabilizačné zariadenie, musí byť
na spodnej strane.
7. Lopaty alebo podobné nástroje, pokiaľ sú osadené musia byť vždy demontované pred naložením a
to i v prípade, že celková hmotnosť je menšia než je povolená.
8. Maximálna rýchlosť na nájazdoch je 2m/min.
Vyhnite sa náhlemu brzdeniu.
9. V žiadnom prípade nepoužívajte nájazdy ako mostík!
10. Horná časť nájazdov nesmie byť vo výške od zeme väčšej
ako ⅓ dĺžky nájazdu.
11. Keď je stroj naložený, tak sa nájazdy vysunú zo zaistenia a sú
položené na zem. Je treba dbať na to, aby sa zabránilo spadnutiu nájazdov na zem a nedošlo k ich
poškodeniu.
12. Nájazdy ťažšie ako 30kg by mali byť manipulovateľné viac než 1 osobou, alebo za pomoci
pomocných zariadení.

POZOR!
Kontrolujte nájazdy pred každým použitím, aby sa našli prípadné praskliny alebo iné
defekty.

V prípade, že zistíte akékoľvek poškodenie, nájazdy nepoužívajte a okamžite
kontaktujte dodávateľa!

www.hlinikovenajazdy.sk
L - dĺžka nájazdu
H - nakladacia výška
C - stúpanie 30%

NAKLADACIA VÝŠKA

DĹŽKA NÁJAZDOV

550 - 650mm
700 - 800mm
850 - 950mm
1000 - 1100mm
1150 - 1250mm
1300 - 1400mm
1450 - 1550mm
1600 - 1700mm

2,0m
2,5m
3,0m
3,5m
4,0m
4,5m
5,0m
5,5m

Z bezpečnostných dôvodov neprekročte maximálny sklon 30% - 16,5°
POZOR!
Kontrolujte nájazdy pred každým použitím, aby sa našli prípadné praskliny alebo iné
defekty.

V prípade, že zistíte akékoľvek poškodenie, nájazdy nepoužívajte a okamžite
kontaktujte dodávateľa!

LIPATECH SK s.r.o.
Lieskovec 580/6
018 41 Dubnica nad Váhom

+421 948 360 788
www.hlinikovenajazdy.sk
info@lipatech.eu

