
Ruční vázací kleště             
COUTALE  uvazovací zařízení, které zvýší vaši rychlost při uvazování vinné révy 

 

Ruční uvazování je velmi pracný úkol a vázací kleště jsou ideálním pomocníkem nejen pro uvazování dlouhých tažňů, ale i pro kordon a nově vysázené vinice. Svojí rychlostí 
tak zmnohonásobí produktivitu na jednoho pracovníka. Vázací kleště nabízí optimální pohodlí a snadné použití. Pracovník drží kleště v jedné ruce a druhou rukou tvaruje dřevo. 
Na špici jsou kleště opatřeny otevřenými čelistmy k zachycení výhonu, který má být obepnut a uvázán vázacím drátem. Pracovník výhon obepne čelistí a zmáčkne rukojeť. 
Opačným způsobem čelisti uvolní, drát přetáhne přes vyvazovaný tažeň nebo větev a opět zmáčkne čelisti. Následně posune kleště směrem k sobě, kdy dojde k automatickému 
zatažení a odtržení vázacího drátku. Kleště je možné použít i pro další plodiny - ovocné stromy, rajčata, papriku, popínavou zeleninu ve sklenících, atd. 

Výhodou vázacích kleští je použití tenkého a měkkého ocelového drátu v papírovém obalu 0,4mm, který umožňuje snadnou oxidaci a jeho snadné odstranění po uplynutí 
sezóny, v době řezu. Jeho pevnost je však plně dostačující, aby udržel letorosty pevně uvázané až do sklizně.  

Hmotnost kleští    500 g 
Maximální otevření čelisti  35 mm 
Průměr drátu     0,40 mm 
Množství drátu v cívce   80 m 
Počet úvazků    cca 1000 v závislosti na vázaném průměru  

 



 
Postupujte podle vyobrazení níže: 
 

 
 

- 1 doplnění zásobníku vázacím drátem. Vytáhněte oranžové disky (obr.1a), oddělte levou a pravou část od sebe, vložte cívku s drátem mezi disky a zatlačte k sobě 
(obr.1b) Tento komplet zasuňte zpět mezi ramena (obr.1c). Následně protáhněte vázací drát pod rukojetí nejprve pod kladkou a v horní části nad kladkou do horního 
kanálku, tak aby se začátek drátu objevil na hraně kovové špičky horní čelisti (obr.1d). 

-  
- 2 Otevřenou čelist nasaďte až za vyvazovaný letorost a zmáčkněte rukojeť až do jejího konce. Následně rukojeti uvolněte a přetáhněte zpět směrem k sobě (obr.2a). 
- Rukojeti opětovně zamáčkněte až do konce a následovně uvolněte (tak aby drát zůstal jenom ve spodní čelisti). Následně zatáhněte kleště k sobě (drát se zamotá) 
-  
- 3 Pro dlouhou životnost pravidelně promazávejte pohyblivé části podle obrázku 3. 

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU A OBALU: 

Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné výrobky tak ekologicky zlikvidovat v 

souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné. Obalové materiály: obalová krabice je recyklovatelná, upotřebenou krabici předejte organizacím, které ji využijí jako zdroj 

druhotných surovin nebo energií. 

Dovozce: BS vinařské potřeby s.r.o., Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice. www.vinarskepotreby.cz   

http://www.vinarskepotreby.cz/

