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TECHNICKÝ LIST 
Závěsné kleště na sudy  

horizontální 

 PLN 2021 

 
Popis výrobku: 
Mechanické závěsné kleště na sudy jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli. Kleštěurčeny pro 
jednoduchou a bezpečnou manipulaci s ocelovými sudy s obrubou v případech, kdy byla 
manipulace se sudem jiným způsobem zdlouhavá, obtížná nebo nebezpečná. Tento prostředek 
není možné použít v případě, že je sud poškozený nebo deformovaný. 
 

Technická data: 
Hmotnost:    11 kg 
Nosnost:                          320 kg 
Parametry sudu: 

- max. výška:   90 cm 
Materiál:    ocel 
Povrchová úprava:                           prášková barva 
Barva:     žlutá 
 

Použití: 
Závěsné kleště jsou vhodné pro bezpečné převážení 200 litrových sudů s obrubou.  
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Návod: 
- Kleště jsou určeny výhradně pro manipulaci se sudy v horizontální poloze, sudy mohou být 

zavřené i otevřené. 
- Je zakázáno překračovat nosnost výrobku. 
- Před každým použitím je doporučeno kleště zkontrolovat. 
- Před zvednutím sudu je nutné zkontrolovat, zda je sud v kleštích správně upevněn. 
- Zvednutý sud musí být pod stálým dozorem obsluhy. 
- Je nutné dbát na to, aby během přemisťování sudu byly z dráhy odstraněny všechny 

překážky, aby bylo zamezeno uvolnění sudu z kleští. 
- Je zakázáno se pohybovat pod zvednutým sudem. 
- Je zakázáno používat kleště pro jiný účel, než pro jaký jsou určeny. 
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