HNÍZDILOVA PORADNA
Přečtěte si rady a návody, které Vám karavanistům posílá zkušený technik a
servisman pan Jaroslav Hnízdil z Bedihoště u Prostějova.
Tel.: +420 739 204 444, +420 605 248 001, +420 582 368 401
web: http://karavanyprostejov.cz , Mail: hnizdil@karavanyprostejov.cz

Rady na jarní přípravu karavanu .

15.3.2018

Akumulátor
Dá se říci, že z 80% jsou naše přívěsy opatřeny akumulátorem a to v převážné většině trakčním. Tato baterie nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
Samozřejmě, že je nejlépe ji mít v zimních měsících uskladněnou, jak se říká za kamny. Ale pozor, pro dobití musíme dbát zásad.
Baterie podléhají procesu Sulfatace,což snižuje životnost baterie. Tento proces lze částečně zpomalit pravidelným dobíjením v zimním období, a to
nabíječkou, která to umí. např . Techmate Optimate 4 , která je dostupná na internetu za cca. 1389 Kč. Viz: www.battery.cz
(Poznámka webmastera: Já již několik let používám s plnou spokojeností automatickou nabiječku řízenou mikroprocesorem s diagnostickým
programem a plnoautomatickým nabíjením (6V +12V, 3,8A, kterou nyní prodává Lídl za pouhých 399.-Kč, viz: https://www.lidlshop.cz/ULTIMATESPEED-Nabijecka-autobaterii-ULGD-3-8-A1/p100230508)
Pro dobíjení je možno použít i nabiječku a menším nabíjecím proudem. V tomto případě však bude nabíjení trvat delší bobu, což však není na závadu.

Jarní očista karavanu
Jestliže přívěs parkujete mimo přístřešek, vytváří se kolem lišt nežádoucí mech a kolem oken tmavé stříkance špíny. Nejspíše má však každý, již nějaké
osvědčené řešení, jak se nečistoty zbaví.
Rada pro začátečníky: u čistícího přípravku dodržujte přesně uvedený návod na použití, protože pokud použijete silný koncentrát, mech a špína se
odstraní, ale také rychle zmizí a zmatní dekorační polepy, které přívěsy často zdobí.

Pneumatiky
Tlak u lehkých přívěsů do celkové váhy 900 kg, by neměl být nižší než 280 kpa. Optimální tlak pneumatik pro karavan je 350 kpa. Musíte však dát
pozor, abyste nepřekročili maximální povolený tlak uvedený na boku pneumatiky.
Je osvědčená praxe, pneu z vnější strany nastříkat silikonem, čímž zpomalíte proces stárnutí.
Mnoho bezpečně najetých kilometrů Vám přeje Karavany Hnízdil

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

