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Díly pro základní naháněcí ohradu 
 

- 1x Posuvné dveře s předvrtanými otvory.

- 2x Základní panel 3,6 m + 2x prodlužovací spona 5/4.

- 3x Základní panel 2,4 m (u provedení STANDARD 1x panel s

- 3x Vyztužovací rám. 

- 1x Spodní deska otočného zařízení s

 (deska, čep, 3x závlačka, 1x šroub 12x65mm, 1x matka 12mm, 1x šroub 6x50mm)

- 1x Otočný sloup.    

  (trubka 5/4, 1x šroub 8x60mm, 2x třmen 5/4, 5x matka 8mm)

- 1x Zajišťovací čep na dveře.    

  (vnitřní a vnější trubka, 2x třmen 5/4, 4x matka 8mm)

 

Další díly pro základní manipulační uličku
 

  

 

 

 

 

1. Na vybrané místo postavte posuvné dveře. Rozmyslete si směr manipulační uličky a místo pro naháněcí 

ohradu, popřípadě si rozměřte další návaznost n

straně, než na kterou se dveře otevírají) zasuňte spodní desku (spodní deska má přivařený středový čep) tak, 

aby byl dovnitř naháněcí ohrady, zajistěte šroub

k podkladu (šroub, trn …) 
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předvrtanými otvory. 

2x Základní panel 3,6 m + 2x prodlužovací spona 5/4. 

panel 2,4 m (u provedení STANDARD 1x panel s dveřmi). 

1x Spodní deska otočného zařízení s krycí gumou.                  

(deska, čep, 3x závlačka, 1x šroub 12x65mm, 1x matka 12mm, 1x šroub 6x50mm)

               

(trubka 5/4, 1x šroub 8x60mm, 2x třmen 5/4, 5x matka 8mm) 

                  

(vnitřní a vnější trubka, 2x třmen 5/4, 4x matka 8mm) 

Další díly pro základní manipulační uličku 

Na vybrané místo postavte posuvné dveře. Rozmyslete si směr manipulační uličky a místo pro naháněcí 

ohradu, popřípadě si rozměřte další návaznost na shromažďovací ohradu. Do sloupk

straně, než na kterou se dveře otevírají) zasuňte spodní desku (spodní deska má přivařený středový čep) tak, 

aby byl dovnitř naháněcí ohrady, zajistěte šroubem 10mm). Deska je opatřena dvěma otvory pro ukotvení 

STANDARD+  

1 ks posuvné dveře 

1 ks základní panel 3,6m 

3 ks základní panel s dveřmi 3,6m 

0 ks základní panel 2,4m 

1 ks chomoutová zábrana 

               

(deska, čep, 3x závlačka, 1x šroub 12x65mm, 1x matka 12mm, 1x šroub 6x50mm) 

            

               

Na vybrané místo postavte posuvné dveře. Rozmyslete si směr manipulační uličky a místo pro naháněcí 

a shromažďovací ohradu. Do sloupku dveří ( na druhé 

straně, než na kterou se dveře otevírají) zasuňte spodní desku (spodní deska má přivařený středový čep) tak, 

em 10mm). Deska je opatřena dvěma otvory pro ukotvení 

 



 

2. Ke dveřím pro zajištění stability připojte panely manipulační uličky. Shora zasuňte do rámu dveří horní desku 

(bez středového čepu) a zajistěte šroubem jako u spodní desky.

 

Při manipulaci se může stát, že se do uličky dostane více než jedno zvíře. Pokud jsou použity panely s

lze panely vyztužit např. rozpěrným rámem (není součástí dodávky soupravy), nebo jinou vhodnou výztuhou.

 

3. Souběžně s manipulační uličkou připojte pomocí prodlužovací

K němu pod úhlem cca 95°připojte panel 2,4 m (pokud máte provedení s

panelu stranou s dveřmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dalším krokem je postupné připojování vyztužování vyztužovacích a obvodových rámů. Vyztužovací rám se 

otvory nasadí na volném konci na čepy na spodní a horní desce a zajistí závlačkou. Rámy jsou opatřeny 

dvěma otvory. Použití je podle terénu, ve kterém se ohrady staví.

Na druhé straně se rámy zafixují u spojů obvodových panelů

 

Ke dveřím pro zajištění stability připojte panely manipulační uličky. Shora zasuňte do rámu dveří horní desku 

(bez středového čepu) a zajistěte šroubem jako u spodní desky. 

Při manipulaci se může stát, že se do uličky dostane více než jedno zvíře. Pokud jsou použity panely s

lze panely vyztužit např. rozpěrným rámem (není součástí dodávky soupravy), nebo jinou vhodnou výztuhou.

manipulační uličkou připojte pomocí prodlužovacích třmenů krajní panel naháněcí ohrady 3,6 m. 

němu pod úhlem cca 95°připojte panel 2,4 m (pokud máte provedení s dveřmi, připojte jej k

pné připojování vyztužování vyztužovacích a obvodových rámů. Vyztužovací rám se 

otvory nasadí na volném konci na čepy na spodní a horní desce a zajistí závlačkou. Rámy jsou opatřeny 

dvěma otvory. Použití je podle terénu, ve kterém se ohrady staví.   

ruhé straně se rámy zafixují u spojů obvodových panelů 

Rozpěrný rám

Ke dveřím pro zajištění stability připojte panely manipulační uličky. Shora zasuňte do rámu dveří horní desku 

Při manipulaci se může stát, že se do uličky dostane více než jedno zvíře. Pokud jsou použity panely s dveřmi, 

lze panely vyztužit např. rozpěrným rámem (není součástí dodávky soupravy), nebo jinou vhodnou výztuhou. 

ch třmenů krajní panel naháněcí ohrady 3,6 m. 

dveřmi, připojte jej k prvnímu 

pné připojování vyztužování vyztužovacích a obvodových rámů. Vyztužovací rám se 

otvory nasadí na volném konci na čepy na spodní a horní desce a zajistí závlačkou. Rámy jsou opatřeny 

Rozpěrný rám 



 
 

 

5. Trubky 5/4 otočného zařízení  nasuňte na čep spodní desky (předvrtanými otvory nahoru) a vložte do ní čep 

horní desky. Proti vysunutí trubky a čepu se do připravených otvorů zašroubují zajišťovací šr

se pomocí třmenů připojí naháněcí dveře (základní panel 3,6 m). Panel lze otočit z

průchodnosti terénem. Pro zamezení sjíždění třmenů se pod horní třmen zasune zajišťovací šroub.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Na druhou stranu naháněcích dveří přišroubujte s

 

 

nasuňte na čep spodní desky (předvrtanými otvory nahoru) a vložte do ní čep 

horní desky. Proti vysunutí trubky a čepu se do připravených otvorů zašroubují zajišťovací šr

se pomocí třmenů připojí naháněcí dveře (základní panel 3,6 m). Panel lze otočit z

průchodnosti terénem. Pro zamezení sjíždění třmenů se pod horní třmen zasune zajišťovací šroub.

dveří přišroubujte s pomocí dvou třmenů zajišťovací kolík.

nasuňte na čep spodní desky (předvrtanými otvory nahoru) a vložte do ní čep 

horní desky. Proti vysunutí trubky a čepu se do připravených otvorů zašroubují zajišťovací šrouby. Na trubku 

se pomocí třmenů připojí naháněcí dveře (základní panel 3,6 m). Panel lze otočit z důvodu zvýšení 

průchodnosti terénem. Pro zamezení sjíždění třmenů se pod horní třmen zasune zajišťovací šroub.  

pomocí dvou třmenů zajišťovací kolík.  



 

 

7. Nakonec doplňte manipulační uličku o díly podle zvolené sestavy a dostavte navazující hrazení 

shromažďovací ohrady podle Vašich podmínek

 

UPOZORNĚNÍ: 

- Dbejte na správné propojování panelů.

- Panely by měli mít co možná nejmenší vůli ve spoji.

- Umožňuje-li to délka řetízku, omotávejte vždy dvakrát.

- Zamezte nadměrného namáhání a řetízek vždy nejprve provlečte okem a poté jej ukotvěte v

 

 

 

ňte manipulační uličku o díly podle zvolené sestavy a dostavte navazující hrazení 

shromažďovací ohrady podle Vašich podmínek 

Dbejte na správné propojování panelů. 

Panely by měli mít co možná nejmenší vůli ve spoji. 

li to délka řetízku, omotávejte vždy dvakrát. 

Zamezte nadměrného namáhání a řetízek vždy nejprve provlečte okem a poté jej ukotvěte v

  V případě přímého kotvení v

dojít k poškození.

 

 

 

 

 

ňte manipulační uličku o díly podle zvolené sestavy a dostavte navazující hrazení 

Zamezte nadměrného namáhání a řetízek vždy nejprve provlečte okem a poté jej ukotvěte v drážce. 

případě přímého kotvení v drážce může 

poškození. 



  
Protáhněte vždy nejprve řetízek okem.

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě manipulace s

dvojité omotání nutné.

Protáhněte vždy nejprve řetízek okem. 

případě manipulace s většími zvířaty, je 

dvojité omotání nutné. 


