Sn hové et zy :
Nasazuji se na kola pohán né nápravy
(náprav). U vozidel s pohonem všech kol
nejmén na kola zadní nápravy (náprav).
et zy musí být schváleného typu a
výrobce musí dodávat návod na montáž
s uvedením rozm ru pneumatik na které se
sm jí nasazovat.
ed jízdou se s tímto návodem musíte
seznámit.
Klasické celoobvodové et zy se obvykle
montují po najetí na et zy rozložené ve
stopách kol.
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Postup montáže sn hových et

1.
2.

et z položíme na zem za
kolo tak, aby vále kové
ukon ení lana bylo na
pravé stran kola (viz
detail).

3.

Obvodové lanko uchopíme za
oba konce a lankový uzáv r
spojíme v horní ásti kola.
Bo ní há ky zahákneme do
volného oka obvodového
et zu.
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Postup montáže sn hových et

4.
5.
6.
Usadíme et z na pneumatiku.
Lankový kruh musí bezchybn
iléhat na vnit ní (zadní) ást
kola.

Napneme napínací ást
bo ního et zu p es napínací
št rbinu kluzného há ku tak,
aby oko et zu zapadlo do
vý ezu v há ku.
Napínací et z protáhneme
es bo ní oko et zu.

Napínací et z siln napneme
a gumový napínák upevníme
na p im ené místo na bo ním
et zu.
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Postup demontáže sn hových et

ed demontáži se nejprve p esv
íme, zda
kolo nestojí na et zu.
Postupujeme p esné v opa ném po adí než p i
montáží.
Odhákneme gumový napínák, vyjm me napínací
et z z uzáv ru.
Rozpojíme há ek v horní ásti, uvoln ný et z
prosmýkneme p es kolo sm rem k sob a
rozpojíme obru .
Uchopíme et z za jednu stranu rozpojené
obru e a vytáhneme jej.
Po použití et z omyjeme teplou (vroucí) vodou
a necháme ádn osušit. Pokud obru sejmutého
et zu p eto íme dvakrát dokola a spojíme
lankový uzáv r obru e, lze et zy pohodlné
uložit zp t do p epravného kuf íku.

7

Upozorn ní p i použití sn hových et

.

et zy je nutné po cca 50 metrech jízdy znovu dotáhnout (v p ípad nutnosti opakujte n kolikrát)!
Dotažení et
pr
žn kontrolujem. Pokud napínací et z nebude dostate
napnut, m že dojít k
uvoln ní et zu a jeho následnému sklouznutí, což m že mít za následek poškození vozu.
Sn hové et zy se používají pouze v nezbytné nutných p ípadech pro zlepšení jízdních vlastností
vozidla p i sn hové pokrývce, resp. zledovat lém povrchu. P i použiti et
mimo souvislou
sn hovou pokrývku dojde k probroušení jednotlivých lánk et zu a tím k jeho znehodnocení.
i použití sn hových et
je t eba v novat pozornost neobvyklým reakcím p i ízení vozidla.
Nedoporu uje se náhlé bržd ní nebo zrychlování. Nejvyšší povolená rychlost p i použití et
je 50 km/h.
ást et zu, která p ichází do kontaktu s vozovkou, je náchylná na opot ebení. et z opot ebovaný
nad 30% se nesmí dále používat!
Pokud dojde k p etržení et zu, je nutné jej ihned odstranit z vozidla, aby nebylo vozidlo poškozeno.
et z musí být vždy nasazen symetricky s osou pneumatiky a po celém obvodu ádné vypnut.
Uchytávací o ka obvodové obru e (na vnit ní stran kola) musí vždy otev enou stranou sm ovat
sm rem od pneumatiky tak, jak je to vyobrazeno na kresb . V opa ném p ípad by mohlo dojít k
poškození pneumatiky. et zy jsou galvanizovány. Mohou používáním korodovat, zejména
sobením soli na silnících.
V p ípad jakéhokoliv poškození et zy okamžité sejm te.
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