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Návod na stavbu lešenia Typ 45

1. Rám 45-901 roztiahnuť a zaistiť čapom
2. Kolieska 45-908 nasunúť do rámu a zabrzdiť
3. Jednu  vodorovnú   vzperu   (horizontála  45-

906)  nasadiť  na  spodnú  priečku  spodného
rámu oproti zavetreniu zvútra von

4. Pri  použití  viac  rámov  45-901  je  nutné  na
spodný  rám  umiestniť  štyri  výložné
stabilizátory 49-022. 

5. Ak  staviame  na  seba  viac  rámov  45-901
(najviac 3), zavetrenie rámov s čapom sa musí
striedať (raz z predu, raz zozadu)

6. Podlahu  45-905  umiestniť  na  štvrtú  priečku
vrchného rámu od vrchu rámu 45-901

7. Troma vodorovnými vzperami (horizontálami
45-906) vytvoriť zábradlie, Vzpery nasadzovať
smerom zvnútra  von.
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Upozornenie:

Pri  použití  väčšej  výšky  podlahy  ako  2  metre  je
potrebné  plošiny  fixovať  na  objekt  alebo  použiť
výložné podpery – stabilizátory !
Podpera pevná obj. č.: 49-021
Podpera nastaviteľná obj. č.: 49-022

Bezpečnostné pokyny pre lešenia JUST

Lešenia sú určené výhradne pre používanie osobami.
Maximálne povolené celkové zaťaženie (osoby a pracovné
pomôcky) sa nesmie prekročiť.

Typ 46: 200 kg/m
Typ 47: 150 kg/m
Typ 45: 150 kg

Lešenia môžu byť postavené len na pevnom podklade.
Rozdiely  vo  výške  je  možné  vyrovnať  výškovo
prestaviteľnými kolesami. 
Rozdiely  vo  výške  je  potrebné  zabezpečiť  proti
neúmyselnému prejazdu.
Lešenia  je  potrebné  chrániť  proti  mechanickému
poškodeniu, agresívnym látkam, extrémnym teplotám  a
vlhkosti,  silnému  vetru  ako  aj  proti  nárazom  napr.  v
doprave.

Bezpečnostné opatrenia:
už pri stavbe je potrebné lešenie zabezpečiť dostatočným
upevnením  na  iný  objekt,  napr.  fasádu,  alebo  použitím
výložných podper podľa nášho katalógu.

Pri  samostatne  stojacích  lešeniach  je  doporučená  min.
šírka vyloženia opôr: pomer výšky k spodnej min. šírke:

a) v uzavretých priestoroch: 4:1
b) vonku: 3:1

Optická kontrola použitých dielov lešenia pri výstavbe aj
počas používania  je  nutná.  Poškodené alebo nepasujúce
diely nesmú byť použité

Kolesa pred zaťažením zabrzdiť. 

Výstup / zostup z lešenia je možný len z vnútornej strany. 
Pracovná podlaha je najvyšším možným bodom na státie. 

Nad  každou  podlahou  musí  byť  namontované  madlo  a
kolenná opora. 
Pri  posune lešenia  sa  na lešení  nesmú nachádzať  osoby
alebo voľné predmety. 
Je nutné zabezpečiť dostatočný odstup od el. vedenia. 
Vodorovnú silu pri pracovnom úkone smie vyvodzovať len
jedna osoba. 
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