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1 PROVOZNÍ POKYNY 

Před naplněním zásobníku posypovým materiálem se prosím seznamte se základními body provozu tohoto 
posypového vozíku. 
 

� Ujistěte se, že vozík je kalibrován (viz kap. 2). 
� V tabulce (viz kap. 3) vyhledejte správnou hodnotu nastavení dávkování. 
� Nastavte zarážku na panelu regulace dávkování na odpovídající hodnotu. 
� Při jízdě s vozíkem posuňte ovládací páčku k zarážce, čímž se otevřou výsypné otvory. 
� Těsně před tím, než s vozíkem zastavíte, vraťte ovládací páčku do výchozí polohy, aby se výsypné otvory 

uzavřely. 
� Po dokončení práce vyprázdněte zásobník, důkladně vozík umyjte a před uložením jej nechte uschnout. 
� Vozík není třeba promazávat. 

2 KALIBRACE POSYPOVÉHO VOZÍKU 

Otevřete uzávěr, aby byly výsypné otvory úplně otevřené. Zkontrolujte pozici ovládací páčky na panelu 
regulace dávkování. Vykazuje-li hodnotu 30, je vozík správně kalibrován. Pokud ne, vozík seřiďte (viz obr.).   

2.1 TYPY S REGULAČNÍ TYČÍ 

A. Uzávěr nelze plně otevřít: 
Uvolněte horní šroubek několika otáčkami, poté uvolněte 
spodní šroubek tak, aby umožnil posunout uzávěrem a otvory 
plně otevřít. Poté utáhněte oba šroubky tak, aby se dotýkaly 
svorky, aniž by však svorkou pohnuly. Poté opatrně oba 
šroubky dotáhněte, aby se při provozu neuvolňovaly. 
Zkontrolujte, je-li vozík kalibrován. 
 

B. Uzávěr je plně otevřen, ale páčka vykazuje jinou hodnotu: 
Uvolněte horní šroubek několika otáčkami, poté uvolněte 
spodní šroubek tak, aby umožnil posunout ovládací páčku na 
hodnotu 30. Poté utáhněte oba šroubky tak, aby se dotýkaly 
svorky, aniž by však svorkou pohnuly. Poté opatrně oba 
šroubky dotáhněte, aby se při provozu neuvolňovaly.  
Zkontrolujte, je-li vozík kalibrován. 

2.2 TYPY S REGULAČNÍM KABELEM 

A. Uzávěr nelze plně otevřít: 
Mírně uvolněte šroubek na kabelové svorce na spodní straně 
zásobníku a povytáhněte kabel ven tak, aby se uzávěr plně 
otevřel. Poté šroubek bezpečně utáhněte. Zkontrolujte, je-li 
vozík kalibrován. 
 

B. Uzávěr je plně otevřen, ale páčka vykazuje jinou hodnotu: 
Mírně uvolněte šroubek na kabelové svorce a vsuňte část 
kabelu dovnitř tak, aby se páčka posunula na hodnotu 30. Poté 
šroubek bezpečně utáhněte. Zkontrolujte, je-li vozík 
kalibrován. 
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3 NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ POSYPOVÉHO MATERIÁLU 

1. Odhadněte požadovanou hustotu posypu v gramech materiálu na metr čtvereční povrchu, přičemž se 
řiďte doporučením výrobce materiálu (viz informace na obalu pro EarthWay či Ev-N-Spred, jsou-li 
uvedeny). 

2. Určete odpovídající hodnotu nastavení dávkování podle tabulky. 
 

Požadovaná  
hustota posypu 

Hodnota  
nastavení dávkování 

5 g/m2 11 

10 g/m2 13 

15 g/m2 14 

20 g/m2 16 

25 g/m2 17 

 

Požadovaná  
hustota posypu 

Hodnota  
nastavení dávkování 

30 g/m2 18 

35 g/m2 19 

40 g/m2 20 

45 g/m2 22 

50 g/m2 23 

Uvedené hodnoty nastavení v tabulce jsou pouze orientační. Rozdíly ve fyzikálních vlastnostech použitého 
materiálu, rychlost chůze a nerovnosti povrchu mohou vyžadovat mírnou úpravu nastavení dávkovače. Vzhledem k 
výše uvedeným skutečnostem výrobce negarantuje jednotnost výsledku provedeného posypu s hodnotami 
uvedenými v tabulce. 

4 NÁVRH TRASY OPTIMÁLNÍHO POSYPU PLOCHY 

 
Plná hustota posypu Poloviční hustota posypu 

  
 

5 ŠÍŘE POSYPU PŘI RŮZNÝCH VELIKOSTECH ČÁSTIC 

 
Typ  Velikost částic Šíře posypu (m) 

Jemný (písek) 1,5 – 2,1  
Střední 2,1 – 2,7 Posypový materiál 

Hrubý 2,7 – 3,7 
Jemné 1,5 – 2,1 

Travní semeno 
Hrubé 2,1 – 3,1 
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6 ZÁRUKA 

Výrobce poskytuje záruku na nezávadnost použitých materiálů a zpracování výrobku v době dvou let od prodeje 
prvnímu uživateli. V případě výskytu jakýchkoli závad v průběhu této záruční doby, bude výrobek bezplatně 
opraven nebo vyměněn za předpokladu, že k závadě nedošlo nesprávnou manipulací a že výrobek je doručen 
k opravě či výměně na náklady provozovatele. Pro urychlení vyřízení reklamace je možno telefonicky nebo písemně 
kontaktovat prodejce s popisem závad a potřebné náhradní díly Vám budou zaslány. Z důvodu korozivní povahy 
většiny hnojiv a rozpouštědel ledu nenese výrobce odpovědnost za závady způsobené korozí u modelů 
s pokoveným nebo lakovaným rámem. Vozík důkladně umyjte a osušte po každém použití. 
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