
Návod k pou�ití sv ráku NIPO 03

Slo�ení sv ráku NIPO 03 (viz Obr. 1) :
1. Hlava
2. Stojan 
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73. Stolek 
4. Podno�
5. Vzp ra
6. Há ek stolku 
7. Há ek t menu hlavy

98. Pojistka podno�e
89. �rouby bo nic

10. �rouby stojanu 
611. Zaji� ovací �roub 

5 3

Obr. 1

1. V�eobecn
Sv ráky tohoto typu jsou ur eny k upínání p edm t  kruhovitých pr ez , p edev�ím trubek.

2. Expedi ní sestava 
Pro snadn j�í manipulaci p i p evá�ení sv ráku na jiná pracovi�t  je Pioneer slo�en v expedi ní

sestav . Vzp ra je p i�roubována k t lu sv ráku na druhém otvoru tak, aby nevy nívala p es t lo
sv ráku. Hlava sv ráku je oto ena vratidlem dol  a zespodu vstr ena mezi bo nice sv ráku a sv rn
p idr�ena �rouby bo nic. Podno� je p iklapnuta k t lu sv ráku a zaji�t na há kem.

3. Pracovní sestava
Montá�ní postup pro pracovní sestavu sv ráku NIPO 03 :

1. Povolíme �rouby bo nic (9), vyjmeme Hlavu (1) a op t dotáhneme �rouby (9) (viz.Obr.2).
2. Uvolníme Vzp ru (5) z otvoru (II), posuneme na poslední otvor (I) a znovu se�roubujeme 

(viz.Obr.3).
3. Zaklapneme Há ek stolku (6) za Vzp ru (5) v otvoru (III)  a zajistíme �roubem (11) (viz.Obr.3).
4. Uvolníme Pojistku podno�e (8) a rozev eme Podno� (4) (viz.Obr.4).
5. P i�roubujeme Hlavu (1) za �rouby stojanu (10) a zaklapneme há ek Hlavy (7) (viz.Obr.4).



4. Upozorn ní ! !
Po zaklapnutí há ku stolku je t eba há ek zajistit �roubem, aby nedo�lo k neo ekávanému

rozev ení vzp ry a následnému pádu sv ráku. Po zaklapnutí há ku hlavy t menu je t eba zkontrolovat
bezpe nost uchycení há ku, aby p i pou�ití sv ráku nedo�lo k náhlému rozev ení sv ráku a p ípadnému
pádu upínaného p edm tu.

Strana 2 (celkem 2) 

Obr. 2

Obr. 4

Obr. 3

11


