
Manuál ke správné údržbě a montáži šlapacích kár. 

Každá šlapací kára od výrobce je zabalena v 1-2 krabicích podle typu. Součástí balení 
je i drobné nářadí na rychlou montáž, které ovšem není uzpůsobeno na dlouhodobou 
údržbu či opravy. 

Velké káry (nad 30kg) jsou montovány přímo u nás (montáž zdarma v ceně produktu).  

 

 

Káry jsou vyráběny pro dlouhodobé užívání. Avšak dle našich zkušeností, bez 
pravidelné údržby se živostnost a provozuschopnost kár výrazně zkracuje.  

Pro správnou údržbu je vhodné používat kvalitní nářadí a správné mazací prostředky. 

Součástí káry v balení je i návod k montáži, k použití a údržbě. Montážní návod je 
zpracován v grafické úpravě a je dobrý podle obrázků postupovat. 

Nářadí vhodné pro montáž a opravy – Berg Buzzy, Berg Reppy, Berg Buddy. 

• Nůž odlamovací 

• Stranový očko-plochý klíč 8 

• Stranový očko-plochý klíč 10 

• Stranový očko-plochý klíč 13 

• Stranový klíč 15 

• Sada imbus klíčů s kuličkou 1,5-10 

• Gumovou paličku střední velikost 



• Vazelína (Würth víceúčelový tuk) 

• Mazací olej (WD40) 

 

Nářadí vhodné pro montáž a opravy – Berg Rally Berg velké káry. 

• Nůž odlamovací 

• Sada Gola vč. prodloužení (8,10,13,17,19) 

• Stranový očko-plochý klíč 10 

• Stranový očko-plochý klíč 13 

• Stranový klíč 15 

• Stranový očko-plochý klíč 17 

• Sada imbus klíčů s kuličkou 1,5-10 

• Gumovou paličku střední velikost 

• Šroubovák plochy střední 

• Šroubovák křížový střední 

• Vazelína (Würth víceúčelový tuk) 

• Mazací olej (WD40) 

Mazací olej je vhodné používat pouze v případech, kdy je nutné uvolnit či promazat 
suché části. Přebytečný olej je potřeba otřít. 

Vazelína se maže pouze na místa, kde jsou části rámu vsazeny do sebe a spojeny 
šroubovým spojem (správné tření spoje rámu). Přebytek vazelíny po spojení je opět 
nutné otřít. 

Po každé montáži a behěm roku je nutné kontrolovat tlak pneumatik. Nejmenší káry mají 
kola z měkčeného plastu (Buzzy, Reppy). Menší káry mají kola nafukovací s max. 
tlakem 1,9 BAR (Buddy). Střední káry jsou nafukovací s max. tlakem 2 BAR. 3lapací 
káry pro velké děti a dospěláky jsou nafukovací bezdušové s max. tlakem 1,5 BAR. 
Maximální tlak je vyznačen na boku pneumatiky. 

Káry je nutné pravidelně čistit. K čištění a mytí stačí měkký suchý nebo lehce vlhký  
hadřík s jarovou vodou. 

 

 

   

 

 


