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MONTÁŽNÍ POSTUP 
 

NÁVOD L/180 

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ PRO VOZÍKY SÉRIE FCE 
 

 

MONTÁŽ 

 

1. Vždy noste ochranné oblečení. 

2. Zabrzděte základnu (B), jestli má brzdy, aby jste zabránili jejímu pohybu. 

3. Jestliže základna (B) není opatřena brzdami, nadzvedněte ji od podlahy (např. na podstavec), aby jste 

zabránili jejímu pohybu. 

4. Jestli je vozík dodáván s ocelovým chráničem (C), vložte je do dvou svislých částí držadla (A). 

5. Nasaďte držadlo (A) do dvou děr v základně (B). 

6. Přišroubujte držadlo (A) dvěma šrouby M12×25. 

7. Vložte dvě plastové vložky (E) do ostatních dvou děr v základně (B). 

 

POUŽITÍ 

 

Vozíky popisované v této příručce jsou určeny pro přepravu a skladování různých druhů materiálů. Maximální 

nosnosti jsou uvedeny na štítku na nich nalepeném. Jestliže jsou na pracovní ploše používány motorová zařízení, 

vozíky opatřené brzdami by měli být zabržděny, aby se zabránilo jejich nechtěnému pohybu. 

Vozíky by neměli být používány ve styku s následujícími látkami: kyselinami, škodlivými látkami, 

hořlavinami nebo výbušninami, nebalenými potravinami. 

Vozíky by neměli být používány: jako schody nebo na sezení. 

Vozíky série FCE G / FCE N / FCE H / FCE P mohou být za teploty od –20°C do +60°C použity na 

podlahách z: epoxidových pryskyřic a podobných, betonu a podobných, kameniny a podobných. 

 

ZPŮSOB POHYBU VOZÍKŮ SÉRIE FCE 

 

Vozíky série FCE mohou být posunovány pouze za použití madla. A to pouze ručně, za maximální rychlosti 

okolo 4 km/h (1 m/s). Uživatel musí tlačit vozík opatrně, aby neublížil sobě ani nikomu jinému. Vozíky se 

mohou pohybovat pouze na plochých a hladkých podlahách. Brzdy, jsou-li součástí, musí být považovány za 

brzdy parkovací. V žádném případě nesmí být použity k omezení rychlosti pohybujícího se vozíku. 

 

ROZLOŽENÍ NÁKLADU 

 

Hodnoty nosnosti jsou platné pouze tehdy, je-li náklad rovnoměrně rozložen. 

 

NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU 

 

Vždy nakládejte materiál na police opatrně, zvláště pokud je těžký. 

Neodpovídáme za újmy na zdraví nebo škody způsobené nepoužíváním vozíku v souladu s touto příručkou. 
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