
Postupový  obrazový návod
přepravní box na drůbež a bažanty

E-mail :  driml.libor@seznam.cz       www.driml-napajecky.cz

Tel:  + 420   541 232 007,       732 238 188   

sídlo:  Hana Drimlová, Dvořákova 6, 602 00  Brno, 

 prodejna:  DRIML Česká u Brna 19

Technická podpora   Libor Driml         Tel:  +420 733 533 332

mailto:driml.libor@seznam.cz
http://www.driml-napajecky.cz/


Box dodáváme v rozloženém stavu.  

Po složení  je box prakticky nerozebiratelný, proto postupujte při sestavování boxu 
uvážlivě!

Při sestavování dodržujute níže uvedený postup !

Kusovník 
Box sestává z těchto  jednotlivých dílů:

– Podlážka                 1 ks
– Boční díl dlouhý     2 ks
– Boční díl krátký      1 ks
– Zárubně bočních dvířek   2 ks
– Boční dvířka  s pružinou  1 ks

        

Spojovací kolíky slouží pouze pro 
přepravu ,  mohou se po rozbalení 
zlikvidovat



Montáž je třeba započít postavením podlážky na pevný těžký stůl.  
K montáži  jsou třeba čtyři ruce a gumová palice.   
Montáž provádějte při teplotě nad 15°C !

POZOR !    Při nižší teplotě hrozí popraskání plastu při narážení  slícovaných dílů do 
sebe tak, aby kolík s náběhem zapadl do otvoru v protikusu 

Po naražení dílů do sebe, již nelze díly jednoduše opětovně rozebrat ! 
Proto vždy pečlivě zkontrolujte, zda díly vzájemě lícují, než udeříte gumovou palicí !



1. Do podlážky nasadit a zatlouct první dlouhý boční díl,  na poloze stran nezáleží

                                                                     2.    Nasadit a zatlouct  krátký boční díl, 
                                                                            tak aby rohová lišta přesahovala   

2.                                                                             dlouhý díl zvenčí !
3.                                                                             POZOR !   Otvorem madla vzhůru

3. Narazit zbývající dlouhý díl, 
pozor na rohovou lištu 
krátkého dílu -
musí být zvenčí



4. Narazit pravou zárubeň bočních 
    dvířek,  opět rohová lišta musí být 
    zvenčí dlouhého bočního dílu !

5. Nasadit na levou zárubeň  boční dvířka.
Vybrání červeného jezdce – pera 
se naklesne na mřížku zárubně, bílá
dvířka se stlačí  tak, aby se postupně 
zahákly oba panty ve tvaru háku



6.   Narazit levou zárubeň do podlážky,
opět krycí rohovou lištou vně dlouhého
bočního dílu



7. Nejnáročnější  část montáže – zaklopení
a sesazení horního dílu s posuvnými dvířky
s  již  smontovanou spodní částí boxu.

          Spoje se musí zatloukat postupně po jednom
          s ohledem na následující spoje, aby nedošlo
          ke zkřížení  (pokud část bočnice vybočí ) 
          a spoj se zatluče, způsobí to problémy s 
          demontáží a zdržení v práci



Box je smontovaný.   Pro otevření horních posuvných dvířek je potřeba využít trhnutí.
Zajištění proti nechtěnému otevření obstarává  západka v obou rozích  posuvu.

Boční dvířka se otevírají a zavírají 
tahem směrem k pantům. Při zavření
je hrana pravé zárubně mezi dorazy.
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