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KOVOVÁ VRATA VOTO – návod k použití a údržb� 
 
     Kovová vrata s oto�nými k�ídly slouží k ru�nímu uzav�ení vratových otvor� u pr�myslových 
objekt� nebo objekt� hospodá�ského významu (kolny, stodoly) p�ípadn� garáží. 
    Vrata jsou v rámci zkoušek zkoušena na fyzikáln�-mechanické vlastnosti.  

 
    Vrata jsou konstruována tak, aby vyžadovala minimální nároky na údržbu. Vlastní údržba je 
zam��ena na : 

- ošet�ení a udržování povrchové úpravy vrat, tak aby nedocházelo ke korozi vratových 
k�ídel nebo vratové zárubn�, dle stavu vrat. 

- po 10 000 cyklech otev�ení a zav�ení vrat (minimáln� 1x za 2 roky) ošet�ení vratových 
záv�s� mazáním b�žnými kapalnými mazivy (minerální olej), která se vlévají do drážky 
na každém �epu vratového záv�su, tak aby nedošlo k jejich zareznutí, 

- ošet�ení rozvorového mechanismu Bascules a všech dalších t�ecích ploch mazáním – dle 
jednotlivých provedení vratových k�ídel,  

- ošet�ení vratového zámku mazáním, tak aby byla zajišt�na jeho spolehlivá funk�nost. 
- ošet�ení a promazání za�ízení proti samovolnému zav�ení vratových k�ídel. 

 
KOVOVÁ VRATA VOTO – bezpe�nostní pokyny 
 
Vrata jsou konstruována s ohledem na bezpe�né používání, p�esto je však nutno dbát 
bezpe�nostních pokyn� p�i používání, tak aby nedošlo k poškození osob �i majetku.  

- otev�ená vratová k�ídla je nutno vždy zajistit v otev�ené poloze k tomuto ú�elu ur�eným 
zajiš�ovacím mechanismem, který je sou�ástí vrat, 

- p�i zavírání vratových k�ídel je nutno zkontrolovat, zda se mezi vratovým k�ídlem a 
vratovou zárubní nenachází jakýkoliv p�edm�t, který by mohl bu� znemožnit zav�ení, 
nebo mohl zp�sobit zdeformování vratového k�ídla �i zárubn� a tím omezit nebo 
znemožnit jeho funk�nost – viz výstražné zna�ení na vratovém k�ídle, 

- zvláštní pozornost je t�eba v�novat tomu, aby p�i zavírání vratových k�ídel nemohlo dojít 
k poškození zdraví osob, zejména z toho pohledu, že osoby nacházející se v blízkosti vrat 
nesmí strkat prsty ani žádné p�edm�ty do prostoru mezi vratové k�ídlo a vratovou 
zárube�, zvláš� d�ležité je toto opat�ení pokud se v blízkosti vrat mohou pohybovat d�ti, 

- po zav�ení vratových k�ídel je nutné se p�esv�d�it zda jsou k�ídla �ádn� dov�ena a 
zajišt�na ve vratové zárubni, tak aby nemohlo dojít k náhodnému otev�ení vrat a 
následnému poškození zdraví osob nebo majetku. 

 
 
Ve Vyšehn�vicích 16.11.2011 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


