
Návod k použití stavebních shozů 
 

 
• Umístěte počáteční rám a počáteční shoz za každý 10 shoz. 
• Zahákněte karabiny správně z jedné části shozu do druhé. 
Vkládejte shoz do sebe 20% své délky. 
• Váha jedné části shozu nesmí přesáhnout 250 kg. 
• Jednotlivé části nesmí být poskládané do ostrého úhlu. 
• Zahákněte poslední část shozu tak aby nepřišla do kontaktu s již odstraněnými úlomky. 
• Ohněte konec shozu pro zmírnění pádu úlomků. 
• Vhazujte pouze malé kousky odpadu. 
• Stanovte a zajistěte pracovní oblast. 
• Měňte polohu shozu k zajištění pravidelného opotřebení. 
• Pokud je to nutné, uzemněte shoz. 
• Každý den před začátkem práce, zkontrolujte stav všech háků, šroubů, karabin a řetězů. 
V případě potřeby okamžitě vyměňte opotřebené části. 
20% 
20%  



Stavební shoz 
Přeloženo z originálu 

• Vyrobeno z vysoce kvalitního polyetylénu se speciální hustotou - vysoká odolnost proti nárazu, 

oděru a křehnutí/stárnutí 

• Závěsný rám z pozinkované oceli s nastavitelným upevněním (viz. tabulka) 

• Konstrukce umožňuje snadné zavěšení a sestavení jednotlivých dílů stavebního shozu podle 

potřeby  

• Stavební shozy umožňují bezpečně a bezprašně směřovat stavební suť a odpad do kontejnerů, 

korby nákladního auta, atd. 

• Pro bezpečné použití je povoleno zatížení jednoho rámu sestavou shozů v délce maximálně 

10m! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Závěsný rám Násypka shozu Závěsný shoz Set 

Materiál Pozinkovaná ocel 
Polyetylén 

 (vysoká hustota) 
Polyetylén 

(vysoká hustota) 
 

Rozměry 970x710x650mm 1000x740x850mm 1060x520x520mm  

Nastavitelná montážní 
hloubka rámu 

80 – 480 mm    

Rozměry horního otvoru   630 x 400 mm Ø 490 mm  

Rozměry spodního otvoru  Ø 380 mm Ø 390 mm  

Tloušťka materiálu  3,5 mm 3,5 mm  

Hmotnost  13 kg 8 kg 7,65 kg 89,9 kg 

Obsah balení:  

Závěsný rám 1 ks   1 ks 

Násypka shozu  1 ks  1 ks 

Stavební shoz – základní díl    1 ks 9 ks 

 

 

 

Robustní, pozinkovaný ocelový 

závěsný rám s nastavitelným 

upevněním  

Násypka shozu z polyetylénu se 

speciální hustotou - vysoká 

odolnost proti  nárazu, oděru a 

křehnutí/stárnutí 

Základní díl stavebního shozu 

vyroben z polyetylénu (viz. 

násypka), včetně kovových řetězů 

a oček pro snadné zavěšení  


