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Mobilní oplocení
Návod na montáž a použití
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Mobilní oplocení

1.1 Charakteristické vlastnosti

1.2 Bezpečnostní pokyny

Mobilní oplocení je oblíbené pro svou jednoduchou a rychlou in-
stalaci a snadnou manipulaci. Jednotlivé dílce mobilního oplocení
dosahují díky žárovému pozinkování vysoké kvality a dlouhé život-
nosti. Drátěné plotové dílce jsou zhotoveny ze svařované sítě vari-
abilních rozměrů na délku a výšku. Vzájemným spojením betono-
vé/plastové patky, plotové spojky a plotového dílce vzniká dočasný
systém oplocení s proměnlivou délkou dle potřeby. Tento systém
může být doplněn o plotovou branku a bránu. Dočasné mobilní
oplocení lze použít nejen pro ochranu staveniště či oplocení dočas-
ných skladů, ale najde své uplatnění i při pořádání sportovních
nebo kulturních akcí.

Návod k obsluze je zpracován tak, aby uživatele mobilního oploce-
ní seznámil krok za krokem se všemi instrukcemi zajišťujícími bez-
pečnou stavbu, užívání a demontáž oplocení. Dodržujte pokyny
uvedené v tomto návodu. Odlišné řešení musí být zvlášť posouze-
no. Všichni zúčastnění pracovníci při montáži, demontáži, přemis-
ťování, provozu a údržbě musí být prokazatelně seznámeni s tímto
návodem. Na staveništi musí být dodržovány veškeré platné ná-
rodní předpisy a nařízení týkající se bezpečnosti práce a ochrany
zdraví.

Používejte pouze originální komponenty dodané firmou SCASERV.
Veškeré díly musí být před použitím vizuálně kontrolovány. Poško-
zené díly musí být vyřazeny a nahrazeny bezvadnými. V případě
oprav smějí být použity pouze originální díly dodané společností
SCASERV. Použití našeho mobilního oplocení společně se systémy
nebo prvky jiných výrobců, nejsou-li uvedeny v návodu, jsou zdro-
jem rizik, která musí být předem pečlivě posouzena. Technické
detaily uvedené v návodu slouží jako vzorová řešení pro montáž
a užívání. Při práci musí být dodržovány platné předpisy bezpeč-
nosti práce. Veškerá bezpečnostní rizika musí být individuálně po-
souzena a přijata příslušná opatření k jejich zamezení.

Vyobrazené detaily ukazují vhodná řešení. Z důvodu přehlednosti
nemusí zobrazovat související bezpečnostní prvky. Veškeré prvky,
pro splnění platných bezpečnostních předpisů, musí být osazeny
bez ohledu na vyobrazení detailu. Vyhrazujeme si právo změny
návodu z důvodu dalšího technického rozvoje. Nejnovější vydání
návodu na montáž a použití získáte prostřednictvím internetu,
nebo si jej vyžádejte přímo u společnosti SCASERV.

1.0 Základní informace



2.0 Komponenty

Plastová patka

Betonová patka

264153004

434153001

Označení Kód Váha kg/ks

Plotové kolečko k brance 14153006

Plotový závěs k brance 0,34153005

Plotová spojka (Komplet) 0,54153002
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Plotová branka 104153003

Označení Kód Váha kg/ks

Plotový prvek 3500 x 2000 27,54150106

Boční vzpěra (drátěný plot) 3,07002917

Mobilní oplocení



Pro typ branky bez pevného rámu rozestavte plotové
patky dle rozměrů branky. V případě malé branky, zvolte
vzdálenost 1,2m od středu jedné ke středu druhé
plotové patky. Nasuňte plotový kroužek k brance dolů na
sloupek dílu branky. Utáhněte protišroub v kroužku v
potřebné výšce tak, aby bylo možné snadně pohybovat
brankou, aniž by se dotýkala země. Branku tímto koncem
vložte do připravené patky a vrchní část branky zajistěte
plotovým závěsem.

U novějšího typu branky s pevným rámem a panty,
vložte rám branky do připravených plotových patek.
Rám branky spojte pomocí plotových spojek s plotovými
dílci na levé a pravé straně.  Nakonec samotnou branku
nasaďte do pantů.

Pokud zvolíte montáž velké brány, bude vzdálenost
patek odpovídat délce zvoleného plotového dílce. Jeden
konec plotového dílce vložte do připravené patky a
vrchní část zajistěte plotovým závěsem. Na druhý konec
plotového dílce nasaďte plotové kolečko a utáhněte dva
šrouby pomocí vhodného klíče.

3.0 Pokyny k montáži

3.1 Než začnete s montáží

Postup montáže mobilního oplocení je popsán a vyobrazen v nás-
ledujících částech návodu. Abyste se vyvarovali chyb při montáži
a splnili technické a legislativní požadavky, seznamte se nejprve s
tímto návodem pro montáž a použití. Během celé montáže je nut-
né dodržovat platné normy, předpisy a vyhlášky týkající se bezpeč-
nosti práce. Přesvědčete se, zda jsou všechny komponenty plně
funkční. Prověřte stav podkladu a povrchu, na kterém se bude mo-
bilní oplocení montovat, a po kterém se bude přemisťovat. Podklad
musí být dostatečně únosný pro přenesení zatížení a zajištění sta-
bility.

Do takto připravených patek postupně vsunujte volné
konce jednotlivých plotových dílců, ploty vkládejte do
středových otvorů v patkách.

Moduly plotových dílců spojte pomocí plotové spojky ve
výšce cca 70 % výšky plotového dílce. Plotová spojka se
skládá ze dvou protilehlých plechů, které spojíte pomocí
šroubu a matice. Vhodným klíčem provedete utažení
šroubu a matice.

Rozestavte betonové nebo plastové patky v odstupech
závislých na délce plotového dílce počítaje od středu
jedné ke středu druhé patky.

3.2 Montáž mobilního oplocení
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3.3 Montáž plotových branek a bran
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3.4 Montáž vzpěr

Pro zajištění plné stability nebo při pravděpodobnosti velkých
poryvů větrů, lze oplocení zajistit pomocí vzpěr.

Na plotové dílce není dovoleno zavěšovat sítě ani plachty.
Stabilizace pomocí vzpěr neslouží k tomuto účelu.

Stabilizace pomocí boční vzpěry a betonové nebo plastové patky.
Horní část boční vzpěry připevněte k plotovému dílci pomocí
plotové spojky. Utáhněte šroub a matici plotové spojky pomocí
vhodného klíče. Spodní část boční vzpěry nasuňte do otvoru
betonové nebo plastové patky.
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www.SCASERV.cz

Frýdecká
719 00 Ostrava - Kunčice
Tel.: +420 595 222 200
E-mail: ostrava@scaserv.cz
IČ: 29395895
DIČ: CZ29395895

Společnost je zapsána v Obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka B 4496.

Praha
Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhříněves
Tel.: +420 272 101 511
E-mail: praha@scaserv.cz

Brno
Jahodová 31
618 00 Brno - Brněnské Ivanovice
Tel.: +420 548 212 997
E-mail: brno@scaserv.cz

Bratislava
Pri Starom letisku 4
831 07 Bratislava
Tel.: +421 244 459 871
E-mail: bratislava@scaserv.sk

České Budějovice
U Sila 246
373 82 Boršov nad Vltavou
Tel.: +420 737 218 506
E-mail: cbudejovice@scaserv.cz
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