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Technický popis: Zařízení skládající se ze dvou ramen spojených čepem. 

 Ramena jsou ukončena čelistmi, které se zachycují za lem zvedaných horizontálně 

stojících sudů.  

 

Provedení:  Ramena jsou z ocelových tenkostěnných profilů dle ČSN 42 6936.0 (jakost 11 373). 

Držák ramena a čelisti jsou vyrobeny z tlustého ocelového plechu tloušťky 5 mm dle 

ČSN 425308.11 (jakost 11523.10). Příčka pro zavěšení a spojovací čep jsou vyrobeny 

z kruhové oceli o průměru 20 x 2 dle ČSN 42 5510.2 (jakost 11 523.1). Pouzdro 

spojovacího čepu vyrobeno z ocelové trubky o průměru 20 x 2 dle ČSN 42 6711.3 

(jakost 11 523.1). 

 

Doporučené užití: uchopení sudů při zvedání a přepravě  

doplňuje vybavení běžných zdvihacích zařízení pro práci se sudy o objemu 200 l 

s lemem 

 

Parametry: Materiál  Ocel 

Hmotnost  5,2 kg 

Nosnost   320 kg 

Šířka (min/max)  491/663 mm 

Hloubka  180 mm 

Výška   505 mm 

Rozměr břemene 572 mm  

  
     

Uskladnění: Skladovat v neagresivním prostředí s obvyklou teplotou a vlhkostí. 

 Udržovat v čistotě umožňující pravidelnou kontrolu. 

 

Kontrola: před každým novým použitím 

 jednou za 6 měs. v běžných provozech 

 jednou za 3 měs. v provozech hutních a agresivních 

kontroluje se především stav pohyblivého spojení ramen kleští a případné deformace 

čelistí kleští  

při deformaci je zákaz použití kleští 
 

Upozornění: Je zakázáno pohybovat se pod zdviženým a přepravovaným sudem.  

Přímý uživatel kleští musí být osoba prokazatelně proškolená a přezkoušená 

z předpisů pro obsluhu a seznámená s podmínkami užívání kleští.    
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Záruka:   24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží  

předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným 

zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost. 

 

Dodatky: Závěsná zařízení nelze použít v případě, že jsou sudy výrazně deformované a nelze je 

bezpečně uchytit. 
 

Návod k použití- uchopovací kleště na sudy 

1.  před každým použitím prohlídnout stav pohyblivého spojení a stav ramen 

2.  kleště zavěsit na zvedací zařízení 

3.  uchopit obě ramena kleští současně a zaklesnout pod lem sudu 

4. po napnutí lana (řetězu) zkontrolovat uchopení sudu a vzdálit se do bezpečné vzdálenosti 

 

 

PROVOZ 

Základní požadavky na provoz 

Vertikální závěs na sudy je možné použít jen pro ten účel, pro který je konstruován. Jeho nosnost a stanovené 

technické 

parametry nesmějí být v provozu překračovány. 

Uživatel 

Uživatel je fyzická osoba, jíž je zařízení svěřeno do užívání v provozu jí řízeném. Uživatel je zodpovědný za 

technický stav, 

bezpečnost provozu, osob a majetku. Musí být obeznámen s předpisy pro zkoušení a provoz zařízení. 

Uživatel je povinen 

- Uvést zařízení do provozu technikem. 

- Určit k obsluze zařízení pracovníky k tomu oprávněné, tělesně i duševně způsobilé, zajistit jejich proškolení z 

obsluhy 

zařízení a bezpečnosti práce revizním technikem. 

- Zajistit odbornou údržbu a provádění provozních zkoušek v souladu s TP. 

- Zajistit odstranění zjištěných závad. 

- Vyřadit zařízení, pokud kontrola svárů na ramenech závěsu vykazuje vady (trhliny). 

- Úpravou pracoviště zajistit bezpečný provoz zařízení (např. osvětlení, dopravní cesty, apod.) 

- Na doplňky 

Bezpečnost práce 

Obsluhovat zařízení mohou jen osoby duševně a zdravotně způsobilé, starší 18 let, proškolené z obsluhy 

zařízení, bezpečnosti 

práce a seznámené s TP zařízení. Před zahájením provozu (směny) se musí obsluha přesvědčit, zda je zařízení 

úplné 

a nepoškozené a zda je schopno plnit svoji funkci. 

Zjištěné nedostatky odstranit, závady ohlásit provozovateli. 

Během provozu dbá obsluha zejména na to, aby byla volná dráha pro manipulaci s břemenem, zvláště pod 

závěsem. 

Zakázané manipulace 

Vertikální závěs na sudy může být použit jen pro ten účel, pro který je určen. Zvedání osob jakýmkoliv 

způsobem je zakázáno. 

Je zakázáno přetěžovat zařízení břemenem těžším, než nosnost zařízení. 

Obsluha 

Těžiště břemene musí být v ose vertikálního závěsu na sudy. 

Pro zvedání a manipulaci platí TP a NPO jeřábu, nebo kladkostroje. 

na doplňky 

ÚDRŽBA 

Udržovat zařízení v čistotě a suchu. 

Kontrolovat a opravovat nátěry a značení. 

Při zjištění trvalých deformacích, nebo vad svárů vyřadit zařízení z provozu a zajistit opravu u výrobce. 

Provedení: Ramena jsou z ocelových tenkostěnných profilů dle ČSN 42 6936.0 (jakost 11 373). Držák ramena a 

čelisti jsou vyrobeny z tlustého ocelového plechu tloušťky 5 mm dle ČSN 425308.11 (jakost 11523.10). Příčka 

pro zavěšení a spojovací čep jsou vyrobeny z kruhové oceli o průměru 20 x 2 dle ČSN 42 5510.2 (jakost 11 

523.1). Pouzdro spojovacího čepu vyrobeno z ocelové trubky o průměru 20 x 2 dle ČSN 42 6711.3 (jakost 11 

523.1). 



Normy a předpisy: 

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 

ČSN EN 1492-4  Textilní vázací prostředky – Bezpečnost – Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací 

práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken 

 

ČSN 27 0145  Jeřáby. Prostředky pro zavěšení a uchopení břemen. 

 

 

 

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a 

odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

Dne 6. 5. 2018:         Ing. Ondřej Stoniš 

       


