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PRÍ RUČ KA PRE VZPERY CONFOOT-LEGS® Montá ž  kontajnera na vzpery ConFoot-legs®

1. Pred zač iatkom inštalácie ConFoot-legs® je potrebné, aby pneumatické odpruž enia tak vozidla, ako aj 
š asi, boli zdvihnuté do najvyš š ej polohy a otoč né  zá mky kontajnera boli otvorené.

2. Vzpery ConFoot-legs® sa usadzujú do rohový ch odliatkov ná morného kontajnera umiestnený ch na jeho 
dlhš ej strane. Nemožno ich nainštalovať na kratš iu stranu kontajnera.

3. Pre vyrovnanie vý š ky vozidla a š asi na rovnakú ú roveň  je mož né  použ iť nastavenie vý š ky vzpery
ConFoot-legs®. Na to je najprv potrebné, aby pá ka nastavenia vý š ky bola vytiahnutá, vý š ka je potom 
daná vytiahnutím hore alebo spustení m hornej č asti vzpery dolu, potom sa pá ka zasunie späť. Pred 
použ ití m ConFoot-legs® je nutné  sa presvedč iť, ž e pá ky sú zaistené na vš etkých štyroch vzperá ch.

4. Zostava ConFoot-legs® vzpery sa zdvihne do horizontá lnej polohy a uzamykacie oko sa zatlač í  do roho-
vé ho odliatku. Vzpera sa potom otoč í  do zvislej polohy.

5. Prvá odboč ka sa uvoľní  vybratím poistné ho krúž ku a vytiahnutím uzamykacieho kolí ka z jeho otvoru.
Spodná č asť vzpery sa otoč í  smerom dolu a zasunie sa uzamykací  kolí k, ktorý  sa potom zaistí  poistný m 
krúž kom. Rovnakým spôsobom sa otoč í  dolu, uzamkne a zaistí  aj druhá  odboč ka. Spodný koniec
ConFoot-leg® sa vytiahne von z č elnej plochy kontajnera tak, aby sa magnet na hornom konci zatiahol 
do steny kontajnera. Ak je vzpera ConFoot-leg® nainštalovaná sprá vne, jeho spodné rozpery tvoria obrá -
tené  pí smeno „V“.

6. zpera sa nainštaluje podobný m spôsobom na kaž dom rohu kontajnera. S mimoriadnou starostlivosťou je 
potrebné zaistiť, aby obe odboč ky vš etkých štyroch vzpier boli otoč ené  dolu, uzamknuté a zaistené  a aby 
sa magnet v hornej č asti kaž dej zo vzpier vtiahol do steny kontajnera. 
Vzpery môžu byť postavené iba na vodorovných povrchoch, ktoré budú spôsobilé uniesť kontajner posta-
vený na vzperách (maximálne povolené zaťaženie 30 000 kg na súpravu, ktorá obsahuje 4 kusy vzpier)
v rovinnej tolerancii do ± 5 mm.

7. Pneumatické  odpruž enie vozidla a/alebo š asi sa teraz spustí  do najniž š ej polohy. Po tom, ako odpruž enie 
vozidla túto polohu dosiahne, je mož né  s ťahač om ná vesov od kontajnera odísť. Dôlež ité  je vychádzať
od kontajnera v priamom smere tak dlho, kým je š asi pod kontajnerom.

Demontá ž  kontajnera zo vzpier ConFoot-legs®

1. Pred zač iatkom demontá ž e je potrebné, aby pneumatické odpruž enia ťahač a a/alebo š asi boli spustené 
do najniž š ej polohy.

2. Vozidlo sa podoprie uprostred kontajnera na dlhš ej strane tak, aby otoč né  zá mky na š asi boli pod otvor-
mi v spodnej č asti rohový ch odliatkov. Na veľkú starostlivosť treba dbať pri cúvaní  so š asi pod kontajner. 
Ťahač  ani š asi sa nesmú dotknúť vzpier ConFoot-legs®.
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3. Pneumatické odpruž enia ťahač a aj š asi sa zdvihnú do hornej polohy. Vzpery sú teraz bez zaťaž enia a je 
mož né  ich odstrániť.

4. Pre demontá ž  vzpier ConFoot-legs® odstráň te poistný  krúž ok uzamykacieho kolí ka prvej odboč ky a kolí k 
vytiahnite. Spodná odboč ka sa otoč í  hore, uzamkne sa kolí kom do prepravnej polohy a zaistí  sa poistný m 
krúž kom. Ten istý postup sa urobí pri druhej odboč ke.

5. Vzpera ConFoot-legs® sa otoč í  do vodorovnej polohy a uzamykacie oko sa vytiahne z otvoru v rohovom 
odliatku kontajnera.

6. Po odstránení  vš etkých štyroch vzpier sa otoč né  zá mky kontajnera upevnia do kontajnera na kaž dom
zo štyroch rohov. Po tom, ako je kontajner zaistený, môž e vozidlo odísť.

Už itoč né  pozná mky k použ í vaniu vzpier ConFoot-legs®

• Pri vychádzaní s vozidlom a š asi od podopreté ho kontajnera je dôlež ité  ísť v priamom smere tak dlho, 
kým nevyjde spod kontajnera celá  zostava.

• Veľká opatrnosť je potrebná pri ná vrate vozidla pod kontajner podopretý  vzperami ConFoot- legs®. Ťahač  ani 
š asi sa nesmú dotknúť vzpier. Pri cúvaní  pomôž e, ak bude pred nacúvaní m celá  kombinácia v jednej priamke.

• Ak cúvate pod kontajner s ná vesom, treba sa uistiť, ž e horná č asť š asi, ktorá  je k vozidlu najbliž šie, je 
niž š ia než  spodná strana kontajnera.

• Video o použ í vaní  vzpier ConFoot-legs® je dostupné  na internetový ch strá nkach fi rmy ConFoot Oy Ltd. 
www.confoot.fi .

Čo treba vedieť pro bezpeč né  použ í vanie vzpier ConFoot-legs®

• Najvyš š ie dovolené  zaťaž enie (kontajnera aj ná kladu vnútri) pre vš etky štyri vzpery ConFoot-legs® je 30 000 kg.

• Kontajner musí  byť nalož ený tak, aby boli splnené obvyklé  pož iadavky na nakladanie kontajnerov
(napr. rovnomerné  rozlož enie ná kladu).

• Preprava kontajnerov na vzperá ch ConFoot-legs®, naprí klad na lodi alebo vlaku, je zaká zaná.

• Podklad, na ktorom je kontajner ponechaný na vzperá ch ConFoot-legs® musí  byť rovný  a vodorovný .
Ak nie je podklad vodorovný , musí  byť kontajner pripevnený k nakladacej rampe.

• Cúvať pod kontajner podopretý  vzperami ConFoot-legs® je nutné  s mimoriadne veľkou opatrnosťou. 
Ťahač  ani š asi sa nesmú dotknúť vzpier ConFoot-legs®.

• Ak zachádzate do kontajnera podopreté ho vzperami ConFoot-legs® vysokozdviž ný m vozí kom, musí  byť 
kontajner pripevnený k nakladacej rampe, aby sa nemohol pohnúť.

• Pri inštalácii vzpier ConFoot-legs® sa nesmie v blí zkosti kontajnera počas inštalácie pohybovať nepovolané  osoby.

• Ak dôjde k aké mukoľvek poš kodeniu vzpier ConFoot-legs®, ich použ í vanie je zaká zané až  dovtedy, kým 
vý robok prezrie fi rma ConFoot Oy Ltd. alebo inšpektor touto fi rmou poverený . ConFoot Oy Ltd. nebude 
hradiť prí padné  š kody spôsobené  použ í vaní m chybných vzpier ConFoot Oy Ltd. 


