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Zatékání oknem.

8.11.2017

Jakmile zjistíte první náznaky zatečení oknem, neodkládejte řešení a okamžitě zajistěte opravu. Vyhnete se tak nákladnému odstraňování vyhnilé
dřevění výplně okenního rámu a její nové výrobě. Podívejte se, jak dopadl majitel tohoto karavanu.

Nikdy nešetřete na pneumatikách!

26.9.2017

Chci vám ukázat, co se může přihodit, pokud vašeho bydlíka obujete na špatné nebo technickým průkazem neschválené pneumatiky. Pří výběru
pneumatik je nutné držet se základných údajů, které jsou vyznačeny v TP. Rozměr, profil, velikost v palcích a hlavně index nosnosti.
Proto doporučujeme index hmotnosti dodržovat, případně aby byl vyšší. Nebo úplně nejlépe, namontovat pneumatiky daného rozměru s označením C.
Za dobu naší 25tileté praxe jsem se nesetkal s roztrženou pneumatikou tohoto typu.
Podívejte se na pár obrázků, jak to dopadne, když vám pneumatika za jizdy „střelí“:

Jak jednoduše vysušit lyžařské boty a tak si zpříjemnit pobyt na horách.

6.12.2017

Při dlouholetém ježdění po horách jsem se setkával s problémem, jak po celodenním lyžování vysušit lyžařské boty. Na internetu se toto téma mnoho
neřeší. Je ale pravdou, že obouvat se ráno do mokrých a studených bot, není pro nikoho příjemné.
Vytahoval jsem vložky z bot a cpal je k průduchům topení na vysoušení. Tohle řešení, ale nebylo vzhledem k počtu vložek a průduchů ideální, až mě
napadla myšlenka, jak vysoušet boty najednou. Vyrobil jsem ucpávku, která přesně zapadne do průduchů topení. Vyvrtal do ní 8 děr, do každé vsunul
silonovou hadičku a druhý konec zasunul do špičky boty. Tím byl zajištěn průchod vzduchu i tam, kam by se normálně nedostal. Po aplikaci této
myšlenky do provozu jsem byl mile překvapen. Skelet boty byl krásně měkký a suchá bota se dobře obouvala i zapínala.
Krásný pobyt na horách přejí Karavany Hnízdil

Montáž střešního boxu na nosič kol.

6.12.2017

Dalším problémem bylo po každém lyžování čistit lyže od sněhu a zmrazků. I po důkladném očištění jsem ráno nacházel v garáži vodu. Při pohledu na
osobní auto vedle mě, kde majitelé uschovávali lyže do střešního boxu, jsem tuto věc vyřešil namontováním boxu na nosič kol. Byl jsem tím ušetřen
zdlouhavého procesu čištění lyží a vody v garáži.
Krásný pobyt na horách přejí Karavany Hnízdil

