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INŠTRUKCIE K MANUÁLNEJ INŠTALÁCII 

 

Pri používaní náradia na montáž zemných skrutiek (manuálne alebo elektrické) vždy pracujte 

s odporučenými torznými silami. Bajonetový spoj zemnej skrutky je navrhnutý na maximálnu torznú 

silu 1200Nm. Ak sa táto sila presiahne počas inštalácie, môže dôjsť k poškodeniu spoja. 

INŠTALAČNÁ BEZPEČNOSŤ 

Pred začatím prác sa obráťte na príslušné autority aby ste preverili prítomnosť cudzích prekážok 

v zemi ako napäťové káble, telekomunikačné vedenia, plynové potrubia, voda a iné. Všetky miesta 

označené na inštaláciu zemných skrutiek by mali byť preverené na potenciálne lokálne prekážky 

ako zakopané káble, potrubia alebo iné typy prekážok. 

Pred začatím prác by mali byť prekonzultované všetky dostupné výkresy súvisiace so zemnými 

prácami. Za zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia je zodpovedný inštalátor zemnej 

skrutky. Pri inštalácii zemných skrutiek je potrebné brať do úvahy možné zosuvy pôdy, vysokú 

úroveň podzemnej vody, vplyvy extrémneho mrazu, vysokej hodnoty ph a ľubovoľný iný typ 

abnormalít ktoré vyžadujú špeciálnu pozornosť. V prípade abnormálnych inštalačných podmienok 

stráca majiteľ záruky na produkt. 

PRÍPRAVA NÁSTROJOV 

• Prostriedky osobnej ochrany 

• Kladivo 

• Vybrané BAYO.S produkty 

PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU 

• Vytvorte do podložia pilotnú dieru za pomoci kladiva a kovového kolíka. 

• Tip: Ak narazíte na prekážku (skala, koreň stromu) , predvŕtajte dieru príslušnou vŕtačkou. 

• Tip: V prípade extrémne tvrdej pôdy vytiahnite skrutku, nalejte do diery vodu a nechajte 

vsiaknuť. 

INŠTALÁCIA ZEMNEJ SKRUTKY 

Za mierneho tlaku smerom dole do predom vytvorenej diery otáčajte skrutku v smere hodinových 

ručičiek. Pokračujte v niekoľkých otočeniach až kým skrutka nedrží dostatočne sama v diere. 

Následne poskladajte a nasaďte na vrch skrutky inštalačný nástroj a pokračujte v zakrúcaní. Keď je 

skrutka zatočená do cieľovej hĺbky, odstráňte inštalačný nástroj a nasaďte rozšírenie alebo 

požadované ukončenie skrutky. 

• Tip: Pre Inštalačný nástroj Marwall , pri práci v stiesnených priestoroch sa smie používať 

iba jedno držiak 

• Tip: Na dosiahnutie silnejšieho pákového efektu môžu byť nasadené obe držadlá pre 

rozšírenie dĺžky páky. 


