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Základní nářadí na odklízení sněhu:
lopata, hrablo a shrnovač
Odklízení sněhu je práce hodně náročná. Ale výrazně nám ji může usnadnit dobře
zvolené nářadí – na všechny běžné činnosti spojené s odklízením sněhu vystačíme s
lopatou, hrablem a shrnovačem. Víte, podle čeho si pomocníky na práci se sněhem
vybrat a na co se zaměřit, aby práce s nimi byla co nejpohodlnější?
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Podle čeho nářadí na odklízení sněhu vybírat
Mezi nejdůležitější kritéria při výběru patří hmotnost a ergonomie. Nástroje by měly
být lehké, ale zároveň pevné a vysoce odolné. Z hlediska materiálu tyto funkce plní
zejména hliník či vakuově lisovaný polypropylénový plast. V obou případech se
účinnost práce s nářadím zvyšuje, je-li čepel opatřena kovovou lištou. Dalším
důležitým kritériem je komfort při práci. Má-li nářadí na odklízení sněhu poskytovat
maximálně pohodlnou práci, je zásadní, aby nám dobře lopata, hrablo a shnovač
pěkně padly do ruky. Držadlo by mělo být relativně prostorné, aby ho bylo možné
dobře uchopit i v tlustých rukavicích. A násada by měla být dostatečně dlouhá,
abychom nemuseli zbytečně ohýbat záda.
Podle čeho pomocníky na práci se sněhem vybírat
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Nářadí na odklízení sněhu: lopaty
Kvalitní lopata pomáhá rychle a poměrně snadno odklidit sníh i ve velkých dávkách.
Je ideální pro úklid sněhu z menších ploch, ale i hůře přístupných ploch v okolí domu
či auta. Lopata na sníh SnowXpert má až třikát delší trvanlivost proti opotřebení, než
je zvykem u běžného nářadí.

Lopata na sníh SnowXpert má až třikát delší trvanlivost proti opotřebení, než je
zvykem u běžného nářadí
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Nářadí na odklízení sněhu: hrabla a rollery
Hrabla využijeme buď v podobě rolleru, nebo klasik. Roller hrne sníh před sebou,
pomůže nám na menších plochách s nižší sněhovou nadílkou do zhruba 5 cm.
Klasické hrablo je nejlepší pro větší plochy a lze jej použít i jako lopatu.
Roller SnowXpert s lehkostí roluje vlhký sníh před sebou; je vhodný pro úklid vrstvy
sněhu do zhruba 5 cm například při prohrnování cest.
Zdroj: archiv Fiskars

Nářadí na odklízení sněhu: shrnovače
Shrnovač je ideální nástroj pro úklid většího množství sněhu. Dobře poslouží zejména
na otevřených prostranstvích při úklidu rozsáhlých zasněžených ploch. Shrnovač na
sníh SnowXpert je stabilní a lehký, rám i držadlo z ocelových trubek je pevné a
zaručuje pohodlné držení.
Shrnovač na sníh SnowXpert je stabilní a lehký, rám i držadlo zaručují pohodlné
držení
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