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UNIVERZ LNY KLADKOSTROJ

SKVŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/I NŠTALÁCIA UNIVERZÁLNEHO KLADKOSTROJA

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.INŠTALÁCIA UNIVERZÁLNEHO KLADKOSTROJA 
(pozrite obr. 2)

UNIVERZÁLNY KLADKOSTROJ

NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD NA OBSLUHU

Pri správnej inštalácii je nosnosť univerzálneho kladkostroja 45 
kg.Preťažovanie kladkostroja môže končiť zranením osôb alebo 
škodami na majetku.Nezodpovedáme za škody či zranenia zavinené 
nesprávnou inštaláciou alebo preťažovaním kladkostroja.
Tento univerzálny kladkostroj je určený na zdvíhanie vždy len jedného 
predmetu (bicykla, strešného boxu, kajaka a pod.)
Na zdvíhaný predmet nepridávajte ďalšiu záťaž.
Nikdy nezdvíhajte predmety s osobami, deťmi alebo domácimi 
zvieratami.Takáto činnosť môže skončiť zranením.
Univerzálny kladkostroj neinštalujte blízko elektrických zásuviek a 
pevne zabudovaného príslušenstva.
Kladkostroj neinštalujte do miesta, kde sa často pohybujú osoby.
Skôr ako prikročíte k inštalácii, dobre sa oboznámte s jej postupom

Na montáž univerzálneho kladkostroja vyberte vhodné miesto.Je 
dôležité, aby bol kladkostroj pripevnený k pevnému drevenému 
stropnému nosníku.Nosník musí mať  prierez 6 × 12 cm alebo väčší.
(Pozrite obrázky 1 a 2) V ďalšom kroku je potrebné posúdiť , či bude 
mať  kladkostroj dostatočný odstup od stien.Zmerajte vzdialenosť  od 
stredu na obe strany zaveseného predmetu (ako príklad je použitý 
kajak).Pripočítajte 12 – 14 cm voľ ného miesta od postranných stien.
(Pozrite obrázok 3, B + C = vzdialenosť )
Zostavy kladky a háka musia byť  pripevnené minimálne 15 – 20 cm 
od seba.Táto súprava obsahuje lano dostatočne dlhé na montáž 
hákov do vzdialenosti 3 m. Vzdialenosť  stanovte podľ a predmetov, 
ktoré hodláte zavesovať .V prípade veľ mi krátkych predmetov je 
možné háky posunúť bližšie k sebe.Na dosiahnutie najlepších 
výsledkov odporúčame pripevniť  univerzálny kladkostroj k širšej 
strane dosky 6 × 12 cm.(Obrázok 2) Dosku je možné pripevniť  k 
nosníku pomocou skrutiek.Na určenie miest pre predný a zadný hák 
podľ a obrázka 3 použite miery z obrázka 2.Na pripevnenie držiakov 
kladkostroja na dosku (obrázok 2) alebo priamo na nosník (obrázok 
1) použite dodané skrutky.
Zostavu kladkostroja a dosky je možné k stropnému nosníku pripevniť 
skrutkami 6 × 40 mm s plochými podložkami.(Ako ukazuje obrázok 2)



SK    9    I NŠTALÁCIA UNIVERZÁLNEHO KLADKOSTROJA/NAVLEČENIE LANA DO UNIVERZÁLNEHO 
KLADKOSTROJA/OVLÁDANIE BRZDY 

NAVLEČENIE LANA DO UNIVERZÁLNEHO 
KLADKOSTROJA

3.

4. OVLÁDANIE BRZDY (pozrite obr. 2)

Odmotajte zvyšok lana z rohatky na stene.Potiahnite za lano 
dovnútra, smerom k brzde a spúšťajte zavesený predmet.Povolením 
lana dovolíte brzde, aby zastavila ďalšie spúšťanie bremena.Ak 
potrebujete predmet zdvihnúť, jednoducho ťahajte za lano krátkymi 
zábermi, kým nedosiahnete potrebnú výšku.
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 (Skrutky, podložky a doska nie sú obsahom tejto súpravy.)
Na montáž dosky na stropný nosník použite mieru B + C = 
vzdialenosť .Merajte od stien a označte na nosníku.Dosku pridržte v 
správnej polohe na nosníku (práca pre dve osoby) a označte si 
miesta na skrutky.Pre každú skrutku vyvŕ tajte dieru.Uistite sa, že budú 
skrutky v strede nosníka 
(obrázok 2).
V ďalšom kroku pripevnite na stenu rohatku kladkostroja.Rohatka 
musí byť  priskrutkovaná k pevnému stĺ piku v stene.Rohatku 
priskrutkujte do takej výšky, aby bola pohodlne dosiahnuteľ ná.
(Pribl.120 cm).

1. Drevený nosník
2. Sadrokartón
3. Skrutka
4. Skrutky, podložky a doska nie sú súčasťou súpravy
5. Skrutka s podložkou
6. Sadrokartón
7. Doska
8. Vyvŕ taná diera

Po pripevnení držiakov univerzálneho kladkostroja k doske 
príslušného povrchu je potrebné pretiahnuť  systémom kladiek 
nylonové lano, aby ste mohli začať  zdvíhať  predmety.Začnite 
navlečením lán (2) do brzdy, ako je vidieť  na obrázku 3 
nižšie.Pokračujte trasami (A až C pre prvé lano) (A až D pre druhé 
lano).Háky B a C by mali byť  obrátené k sebe.Na konci lana urobte 
oko.Dodanú skrutku pretiahnite cez držiak, oko lana a otvor kladky.
(C a D)




