
Opatentowana metoda ergonomicznego 
przemieszczania kłód.

Obracak do kłód

Kiedy kłoda ma zostać przetoczona lub obrócona, 
obojętnie gdzie się znajduje, na traku, w lesie czy podczas 
przecinania drewna opałowego, to narzędzie przyjdzie 
Ci z pomocą. Utrzymuj  kłodę w mocnym uścisku przez 
cały czas, powstrzymując ją przed cofnięciem się w tył. 
Obracaj kłodę małymi ruchami w przód. Stosując nasz 
obracak oszczędzasz czas i swoje zdrowie.

Przedstawiamy przykłady zastosowania naszego 
obracaka:

Kiedy przetaczasz kłody do załadunku i rozładunku.    
Kiedy musisz obrócić ścięte drzewo w celu obcięcia 
gałęzi. Kiedy przecierasz: jeżeli kłoda, która ma zostać 
przetarta przygnieciona jest przez inną, możesz ją 
wyciągnąć bez wielkiego wysiłku. Kiedy obracasz na 
traku: po pierwszym przetarciu należy obrócić kłodę 
dla zapewnienia stabilnego ułożenia na łożach. Żadna 
z tych czynności nie jest trudna, gdy używasz naszego 
obracaka!

 Obracak ma dwie sprężyny, które zwiększają siłę 
docisku chwytaków zakończonych ostrymi hakami.

 Sprawdź czy ramiona łatwo się poruszają. Jeżeli  
wyczuwasz oporem, wyczyść i nasmaruj.

 Trzymaj obracak we właściwym kierunku do kłody 
(zdjęcie).  Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić 
do uszkodzenia obracaka. Obracak jest lekki, dlatego jego 
wytrzymałość jest ograniczona.
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Używaj rękawic ochronnych.               
Ryzyko zgniecenia ręki. Zawsze trzymaj 
obracak za gumowe uchwyty.

Używaj butów ochronnych z metalowymi 
wzmocnieniami na czubkach .

Weź pod uwagę, że kłoda może się obsunąć 
pod własnym ciężarem. Zabrania się 
używania obracaka do przemieszczania  
kłód na nierównym terenie lub pochylonej 
rampie.

Nie używaj obracaka, kiedy istnieje ryzyko 
obsunięcia się innych kłód. Dzieci muszą 
znajdować się w bezpiecznej odległości.

Zasady bezpieczeństwa

Waga: 2,7 kg 
Długość: 70 cm.
Do kłód o średnicy ponad 65 cm

Obracanie kłody krok po kroku.
Stań przed kłodą. Ugnij kolana. Podczas obracania, 
unoś ręce maksymalnie do wysokości pasa. Obracaj 
kłodę krótkimi ruchami, pomaga to w zajęciu optymalnej 
pozycji roboczej.
A. Otwórz ramiona obracaka a nastepnie zaciśnij tak,
aby chwytaki obejmowały kłodę dookoła. Sprawdź, czy
haki dobrze przytrzymują kłodę.
B. Unieś ramiona około 15-20 cm.
Przytrzymaj kłodę prawym ramieniem, podczas brania
nowego zacisku lewym ramieniem. Postępuj tak, jak
opisano poniżej:
1. Wysuń ramię do samego końca.
2. Pociągnij w doł.
3. Sprawdź, czy hak w lewym chwytaku dobrze
przytrzymuje kłodę.
C. Podnieś lewe ramię i weź nowy uścisk prawym:
wysuń i pociągnij w dół. Kontynuuj obracanie przez
zmianę uścisków, kolejno raz prawą raz lewą ręką, aż
do przemieszczenia kłody w żądane miejsce.
Ściąganie z kłody: naciśnij w dół oba ramiona i przechyl
obracak na bok.
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