
NÁVOD NA POUŽÍVANIE VÁKUOVÝCH KLIEŠTÍ 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POSTUP PRI ZDVÍHANÍ BREMENA

Ak plánujete pokládku ve¾koformátových platní typu Granada alebo Terrazza, tak treba bra� do úvahy ich hmotnos�, ktorá je pri 

najväèšom formáte platní (80 x 80 x 8 cm) a� 120 kg. Ruèná pokládka by bola zbytoène komplikovaná, a mo�no aj nebezpeèná. 

Máme pre vás preto riešenie - vákuové zdvíhacie zariadenie SPEEDY VS-S, ktoré je urèené práve na bezpeènú pokládku väèších 

a �a�kých formátov. Silné dúchadlo doká�e nasa� �a�ké betónové platne a� do hmotnosti 140 kg. Zariadenie je mo�né si zapo�ièa� 

priamo vo výrobnom závode v Šali.

• Zapnite ventilátor.

• Zariadenie umiestnite priamo nad bremenom. Ne�ahajte po stranách. Rovnomerne rozlo�te za�a�enie.

• Zdvihnite zdvíhací mechanizmus na bremeno.

• Sacia podlo�ka zachytáva zá�a�.

• Sledujte manometer. Akonáhle je tlak vákua -200mbar (ukazovate¾ vákua je v zelenom rozsahu), mô�ete zdvihnú� bremeno.

• Nikdy sa nepokúšajte zdvihnú� bremeno s ni�ším vákuom, preto�e mô�e dôjs� k jeho uvo¾neniu!

• Pri zdvíhaní predmetov dbajte na to, aby sa skutoène zdvihol iba jeden kus.

NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄTE:

• Rukoväte obsluhy je mo�né nastavi� pre obsluhujúceho rôznej výšky. Nastavenie vykonajte iba vtedy, keï je zariadenie na 

   zemi. 

PREPRAVA BREMIEN:

• Zabráòte trhavému pohybu bremena.

• Obsluha, ktorá ovláda ovládaciu páku, musí v�dy informova� druhú obsluhu jasne a jednoznaène o svojich plánovaných   

   èinnostiach.

SPUSTENIE ZÁ�A�E:

• Spúš�ajte zá�a� na bezpeènú a èistú rovnú plochu, aby sa zá�a� nemohla skåznu�, alebo prevráti�. 

• Potiahnite ovládaciu páku, aby ste uvo¾nili zá�a�.

Podrobný návod na pou�itie si mô�ete stiahnu� na našej web stránke: 

https://citystonedesign.sk/navod-na-pouzivanie-vakuovych-kliesti/ 

• Vákuové ruèné zariadenie SPEEDY VS-S je urèené na  

    zdvíhanie a presúvanie kamenných a betónových platní.

• Prevádzka zariadenia si vy�aduje dve osoby.

• Maximálna zdvíhacia kapacita sa nesmie prekroèi�.

• Vákuové zdvíhacie zariadenie na ruènú pokládku sa mô�e 

   pou�íva� iba vo zvislej polohe.

• Neoprávnené úpravy zdvíhacieho zariadenia sú 

   z bezpeènostných dôvodov zakázané!
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Hmotnosť

kg / ks
Prvok Názov produktu Popis

Pokládkový stroj Speedy

Pokládkový vákuový stroj je určený
na pokládku veľkoplošnej dlažby

typu Granada, Terrazza. Nosnosť do
140 kg

Cena prenájmu 
€ / deň bez DPH

Cena prenájmu 
€ / deň s DPH

50,00 60,00
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