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   ÚVOD

Pojízdné lešení ALVE MPP 7200 (EN 1004-2-6,3/6,3-XXXD) je urèené pro
lehké montážní, údržbáøské a restaurátorské práce ve výškách. Konstrukce, 
které ståpiky rámu jsou z jäklu 30 x 30 x 2 mm vytváøí stabilní pracovní plochu 
pøi výšce podlahy 6,30 m. 
Povrchová úprava galvanickým zinkováním je zárukou dlouhé životnosti. 
Konstrukce lešení odpovídá požadavkùm norem SN 73 8101, SN 738102, 
EN 1004 a EN 1298.
Pøi montáži, demontáži a používaní musí být dodržené ustanovení vyhlášky 
374/1990 SÚBP a SBÚ a naøízení vlády Zz 470/2003 z 5.øijna 2003.

  POPIS KONSTRUKCE

Pojízdné lešení MPP 7200  je vyrobené z tenkostìnných ocelových profilù 
galvanicky pozinkovaných, rozmìry jäklu 30 x 30 x 2 mm a 20 x 20 x 2 mm. 
Je sestaveno z pøíèných žebøíkových rámu, šíøky 0,76 m a s dåžkou pole 1,63 m. 
Maximální výška pracovní podlahy bez ukotvení je 6,30 m v interiéru i exteriéru. 
Rámy jsou po délce propojené podlahami, vodorovnými vzpìrami a rámovým 
zábradlím. Vyztužení je zabezpeèeno úhlopøíènými vzpìrami. Podlahy jsou 
kombinované ocelovými rámy z tenkostených profilù 40 x 20 x 2 mm a 20 x 20 x 2 mm 
+ vodìodolná pøekližka hr. 9 mm, s dvíøkama. Výstup na lešení je vnitøní stranou, 
po žebøíkových rámech. Pro rozšíøení základnì lešení jsou použité zavìtrovací vzpìry. 
Základné rámy s brzdìnými kolesama jsou propojené po délce vzpìrou. 
Kolesa s brzdou o prùmìru 200 mm slouží jen na pøesun lešení. 
Pro lešení platí dovolené zatíženi podlahy 1,5 kN/m2, co zodpovídá tøídì lešení 2 
podle EN 1004. Obr .è.1
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VŠEOBECNÍ ZÁSADY POUŽÍVANÍ LEŠENÍ

Maximální dovolené zatížení podlahy je 150 kg/m2, t .j.  tøída lešení 2 podle 
EN 1004. Maximální výška pracovní podlahy je 6,3 m v interiéru i exteriéru. 
Vertikálny odstup mezi podlahami nesmí být vyšší jako 4,2 m a max. vzdálenost 
mezi terénem a prvou podlahou nesmí být vyšší jako 4,6 m. Stabilitu lešení  
zabezpeèíme stabilizaèními vzpìrami, kterých nastavení pøi rùzných výškách 
podlahy je na v tabulce str.4. Na lešení mùže pracovat jeden pracovník, vytváøející
vodorovní sílu 0,4 kN. Pøi práci pøi stìne je tøeba zajistit lešení proti opíraní nebo 
pøevrácení ukotvením (dorazovým) dílem, tzv. kotvením o stìnu. Lešení musí být 
montované, demontované a používané nebo pøemís�ované na pevném a rovném 
podkladì s maximálním sklonem 1 %. Terén musí unést hmotnost lešení, resp. 
hmotnost lešení s užiteèným zatížením. Pøed montáží je lešení tøeba 
pøekontrolovat zdali nìkterý dílec lešení není poškozen. Poškozený dílec je potøeba 
vyøadit a dohodnout se s výrobcem o jeho opravì nebo výmìnì za nový. Pojízdné 
lešení mùžou montovat a demontovat jen osoby k tomu vyškolené, které jsou 
obeznámené s návodem na montáž a použití. Používat se mùžou jen originální 
dílce v souladu s tímto návodem. Je ZAKÁZANÉ používat poškozené dílce. 
Pøed použitím je tøeba skontrolovat, jestli sou všechny kola zabrzdìné! Pøed použitím 
je tøeba zkontrolovat, jestli je lešení postavené podle tohoto návodu a jestli stojí ve 
vodorovné poloze. Pojízdné lešení je možné posouvat len ruènì po pevném 
a rovném teréne, na kterém nejsou žádné pøekážky. Pøi posouvání lešení nesmí byt 
na lešení žádné osoby, materiál nebo náøadí. Posuv má být pomalý a je potøebné 
se vyvarovat nárazùm. Pøi posouvání nesmí být pøekroèená bìžná rychlost chùze. 
Materiál na pracovní podlahu se mùže dopravovat jen vnitøní stranou lešení 
–otevøenýma dvíøkama podlahových dílcù. Vystupovat na lešení a sestupovat
z lešení se mùže jen po vnitøní stranì žebrové èásti svislých rámù a pøes otvor 
v podlaze, která musí být po výstupe-sestupe zatvoøen. Je ZAKÁZANÉ skákat na 
podlahové ploše, seskakovat na ni z konstrukce lešení. Zároveò je ZAKÁZANÉ 
vyklonìt se pøes zábradlí. Pøi práci na pojízdném lešení je tøeba používat vhodné 
osobní ochranné prostøedky, vèetnì pracovní obuvi s protismykovou podrážkou. 
Na pojízdním lešení v nechránìném prostøedí (exteriéru) se nesmí pracovat pøi 
nárazovém vìtru nebo pøi vyšší rychlosti vìtru než 8 m/sek. Toto platí taky pro montáž, 
demontáž a pøemís�ovací lešení !!! Pøi nepøíznivém poèasí (bouøka, déš� a pod.) 
a jestli je lešení ponecháno na pracovišti bez dozoru, je POTØEBNÉ HO zajistit 
proti pøekocení ukotvením, pøemístìním nebo lešení demontovat. 
Pøemostìní pojízdných lešení navzájem je ZAKÁZANÉ!!! Potøebné rozmìry 
základnì pøi maximálním vysunutí nosníku jsou na obr.è. 2.

 MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENÍ

Pøi montáži, demontáži a používání musí být dodržené ustanovení vyhlášky 
374/1990 SUBP a SBÚ a naøízení vlády Zb. 470/2003 z 5. øijna 2003.

POSTUP MONTÁŽE LEŠENÍ  MPP 7200   (viï. obrázek 3)

1.1     Postup montáže lešení MPP 7200 (viï. obrázek str. 6) 
1.1.1   Spodní základný rám s kolama 7221 spojíme podélnými vzpìrami
podvozku (7222), na jedné i druhé stranì a zajistíme zajiš�ovacími kolíky.
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Podvozek ustavíme do vodorovné polohy pomocí šroubovatelných kol a zajistíme 
proti pøevrácení zavìtrovacími vzpìrami (obr.è. 1-2). Pøi stìnì ukotvíme lešení 
o stìnu (obr .è. 2a).
1.1.2    Na postavený podvozek nasadíme rámy (7203 a zajistíme zajiš�ovacími 
kolíky.
1.1.3   Rámy spojíme støídavì úhlopøíènì vzpìrami (7207) a zajistíme kolíky.
1.1.4   Pak na rámy (7203) nasadíme montážní podlážku (7213), která slouží 
výhradnì jen pro montáž a demontáž lešení.
1.1.5   Na první rámy nasadíme další rámy (7203) podle výšky lešení, které vždycky
po poschodích spojíme úhlopøíènými vzpìrami a zajistíme kolíky.
1.1.6   Na rám lešení (7203) nasadíme pracovní podlahu s pøechodem (7208) a 
zajistíme proti nadzvednutí.
1.1.7   Na rám lešení nasadíme podélné (pomocné) zábradlí (7216).
(u vyšších lešení mùže být svislá vzdálenost mezi podlahami max. 4,2 m, první 
podlaha od terénu max. 4,6 m a vrchní hrana zábradlí min. 1 m). 
1.1.8   Na poslední rám lešení (7203) nasadíme pracovní podlážku s pøechodem 
(7208) a zajistíme proti nadzvednutí.
1.1.9   Na rám lešení nasadíme pøíèné zábradlí (7204) a zajistíme zajiš�ovacími 
kolíky a na pøíèné zábradlí (7204) ) nasadíme zábradlí podélné (7205) a taktéž 
zajistíme.
1.1.10  Na takhle zostavené lešení nasadíme okopové desky (7209-7210)
1.1.11  Dopravu dílcù na místo osazení na konstrukce (pøi montáži lešení) 
vykonáváme podáváním „z ruky do ruky“, do vyšších výšek se mùžou dílce vytahovat 
ruènì, upevnìné na lanì. Pracovník, který vytahuje lešenáøské díly musí stáž vždy 
na kompletní a už na zajištìné podlaze se zábradlím.
1.1.12  Výstup na lešení je povolený jen po vnitøní stranì lešení po žebøíkových
rámech!!! POZOR NEBEZPEÈÍ ÚRAZU!! Používaní lešení bez pøedepsaných 
zavìtrovacích vzpìr je ZAKÁZANO!

 KONTROLA ZMONTOVANÉHO LEŠENÍ

Po dokonèení montáže lešení a pøed použitím zkontrolujeme: Úplnost konstrukce 
– úhlopøíèné vzpìry, zábradlí, zajiš�ovací kolíky rámù, zarážky. Vyrovnání 
konstrukce do svislé (resp. vodorovné) polohy. Kontrola zajištìní všech 
pojistek na konstrukci lešení.

KONTROLA, OŠETØOVÁNÍ A ÚDRŽBA LEŠENÍ

Kontrola jednotlivých dílu musí být pøevedená vždy pøed jejich použitím, zároveò 
taky po demontáži lešení. Vadné nebo poškozené díly NESMOU být používané!!! 
Za vadné nebo poškozené se považuju dílce: Tyèové a rámové prvky ohnuté jestli 
jejich odchylka od roviny je vetší jako 5 mm/osa tyèe. Na jakémkoli prvku NENÍ 
funkèní pojistka (podlaha, zábradlí, podélné, úhlopøíèné vzpìry atd.), která je jejich 
souèástí. Výplò podlahy je poškozená. Dvíøka v podlaze se NEDAJÍ spolehlivì 
zatvoøit / otevøít. Prvky a dílce lešení je tøeba udržet v èistotì, aby všechny èásti
 byly spolehlivì funkèní a nemohlo dojít k poranìní pracovníkù od nìkterých
neèistot. Svépomocné opravy vadných nebo poškozených dílcù lešení jsou 
ZAKÁZÁNÉ!!! Opravy dílcù lešení smí pøevádìt jen VÝROBCE LEŠENÍ  
nebo jim povìøená organizace.
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Informaèní nákres rozložení stabilizátorù

ROZLOŽENÍ STABILIZÁTORÙ

Typ lešení

1,70

1,70

1,70

1,70

2,76

2,08

2,30

2,30

2,76

2,08

2,30

2,30

7200 / 1

7200 / 2

7200 / 3

7200 / 4

1,25

1,55

1,47

1,47

Délka stabilizátoru
(m)

Výška uchycení stabilizátoru 
nad zemí  (m)

Šíøka základny rozložených
stabilizátor  - a (m)ù

Délka základny rozložených
stabilizátorù - b (m)

a

b

ZÁVÌREÈNÉ USTANOVENÍ

Pojízdné lešení mùže být používáno jen v souladu s tímto návodem k použití.
Jiné použití napøíklad spojování více sestav do jednoho celku a pod. 
NENÍ DOVOLENÉ. Pokud bude pøevedená jiná sestava, jako je v tomto návodì,  
musí být konstrukce vždy doplnìná individuálním STATICKÝM VÝPOÈTEM
pro každý pøípad použití. Jakékoli nestandardní použití a úpravy lešení 
musí být dopøedu projednány s VÝROBCEM.
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Obr.è.1

Obr.è.2
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Obr.è.5
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Rozmìry lešení:                                                         

Rozmìry základne:  

   

0,76 m x 1,63 m  

2,76 m x 2,63 m  

Max. pracovná výška podlahy:

  

6,30 m – interiér a exteriér

Nosnost podlahového dílu

  

  

1,5 kN/m2,  tøída 2 podle  EN 1004

Znaèení podle  EN 1004:

  

EN 1004-2-6,3/6,3-XXXD

Typy podle výšky podlahy: 

  

MPP 7200/1, MPP 7200/2, MPP 7200/3, MPP 7200/4

Tabulka - minimální poèet dílcù pøe jednotlivé výšky podlah

Doplòkové dílce

7212

7213

Výška pracovní podlahy  (m) 1,80 3,30 4,80 6,30

Výška lešení se zábradlím  (m) 2,80 4,30 5,80 7,30

Pracovní výška  (m) 3,80 5,30 6,80 8,30

Katalog.

Katalog.

èíslo

èíslo

Název dílcù

Název dílcù

Poèet dílcù

Poèet dílcù

7200/1

7200/1

Poèet dílcù

Poèet dílcù

7200/2

7200/2

Poèet dílcù

Poèet dílcù

7200/3

7200/3

Poèet dílcù

Poèet dílcù

7200/4

7200/4

7221 Základní rám s brzdìnýma 
kolama Ø 200 mm

2 2 2 2

7222 Podélná vzpìra základního rámu 
+zajiš�ovací kolíky 

2 2 2 2

7203 Rám lešení + zajiš�ovací kolíky 0 2 4 6

7204 Zábradlí pøíènì + , 0,76 mzajiš�ovací kolíky 2 2 2 2

7205 Zábradlí podélné 1,63 m 2 2 2 2

7216 Pomocné podélné zábradlí 1,63 0 0 2 2

7207 Uhlopøíèná vzpìra + zajiš�ovací kolíky 2 4 6 8

7208 Podlaha s pøechodem 1,63 x 0,61 m 1 1 2 2

7209 Okopová deska pøíèná 0,76 m 2 2 2 2

7210

6213

Okopová deska podélná 1,63m

Stabilizaèní vzpìry

2

4

2

4

2

4

2

4

Kotvení na stìnu 2 2 2 2

Montážní podlaha 1,63 x 0,30 m 0 0 1 1

TECHNICKÉ ÚDAJE O LEŠENÍ MPP 7200                                             
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