
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ - Kladka model 2022 – typ s maximální bezpečností 

 
 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Dostává se k Vám materiál, který je definován jako výcviková pomůcka pro psy. Kladka odpovídá dlouhodobým nejnovějším poznatkům o bezpečném běhání psů. 
Dodržujte prosím níže uvedené zásady a rady. 
Pokud nemusíte, nezdržujte se v blízkosti kladky. Kladka je velmi bezpečná v případě, že bude opravdu silně utažená (v ruce je to málo, utahuje se nejméně na 
5Nm) a pokud použijete délku hrotu odpovídající terénu. 
Hroty utahujte vždy !!!dvěma klíči a opravdu pevně!!!  
 
DŮLEŽITÉ RADY 

1) Kladku zatlačujte do země prostřednictvím horního stojícího dílu, vytahujte stejně, nebo za spodní díl. Nikdy kladku nezatloukejte, mohou se ve vůlích vymezit 
ložiska a kladka jde potom ztuha. Pokud by se tak stalo, chytněte kladku za střed a kladivem udeřte 1x na spodní nebo vrchní část, podle toho, kam se 
ložiska vymezila. Kladky jsou zpracovány s přesností na setiny milimetrů. Nejlépe je kladky předvrtávat, vrták je součástí balení. 

2) Netlačte na vnitřní točivou část kladky.  
3) Používejte vhodnou délku hrotů 35cm podle tuhosti podkladu. Doporučuji hroty předvrtávat AKU vrtačkou vrtákem 8mm/400mm. Hroty jsou volitelné 

příslušenství a lze je doobjednat. Variantu pro hlubší sníh lze řešit individuálně. 
4) Kladka je vyrobená z velmi kvalitních materiálů. Povrchové úpravy (eloxování, galvanické zinkování) mají zvýšenou odolnost, ale nejsou odolné vůči hrubému 

zacházení.  
5) Případné šrámy nemají vliv na funkčnost kladky.  
6) Používejte třapec, který má dobrý náběh na konci, aby nedocházelo ke zbytečným rázům. Přestože má kladka dvě velká ložiska (37mm), může to zkracovat 

jejich životnost. 
7) Kladku přepravujte vždy v přepravním kufru, před uložením ji očistěte od hrubých nečistot. Před uložením mezi akcemi, kufr ponechte otevřený k případnému 

vyschnutí a kladky vlhkým hadrem dobře otřete a očistěte. Vždy nechte kufr řádně vyschnout před uzavřením. Kufr je vodotěsný, takže vlhkost nemá kam 
uniknout. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

1) Čistění provádějte otřením měkkým vlhkým hadříkem. (1ks je součástí balení) 
2) K čištění nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.  
3) Kladku nechte po akci oschnout.  
4) Nakonzervujte závit na kladce i hrotech, nečistoty otřete. 
5) Podkládejte při manipulaci vždy pod kladky měkkou podložku, aby nedošlo ke zbytečnému poškrábání částí. 
6) Při případném rozebírání a sestavování dejte pozor na přesné polohy podložek. 
7) Nezapomeňte vždy opravdu silně utáhnout, nejlépe ve svěráku. Utahujte momentovým klíčem na minimálně 5Nm. 
 

 
DŮLEŽITÉ: Kladku nikdy neponořujte do vody. Kladka je voděodolná, ale není vodotěsná. 
 
 
Přejeme hodně krásných a bezpečných chvilek při aktivitách s Vašimi miláčky. 
 
Václav Holoch 


