
Vymeniteľná hokejová žrď(shaft) 

Vami zakúpená vymeniteľná hokejová žrď (shaft) bola vyrobená tak, aby bola v závislosti na 

použitých materiáloch a vo svojej kategórii čo najúčinejšia. Použité kompozitové, kevlarové a 

karbonové materiály ovplyvňujú vlastnosti výrobku, najmä jeho pružnosť a váhu, nie však 

jeho životnosť. Výška ceny zakúpeného produktu nepredlžuje jeho životnosť, ale odvíja sa od 

materiálov, ktoré boli použité pri jeho výrobe. Výrobok je určený pre ľadový hokej, in-line 

hokej a hokejbal. 

Návod na výmenu čepele: Teplovzdušnou pišťoľou nahrievajte súčasne koncovú časť 

vymeniteľnej žrde a čepele približne 2 minúty tak, aby ich bolo možné plynule spojiť. Pokiaľ 

bola menená čepeľ zlomená v rovnakej úrovni ako koniec  žrde, zbytok čepele vytiahnete 

pomocou vrutu, ktorý zašrubujte do zbytku čepele v žrdi a pomocou kliešťov vytiahnite po 

dostatočnom nahriatí von. Po výmene nechajte žrď s čepeľou vychladnúť po dobu 1 hodiny 

pred použitím. V prípade, že nemáte možnosť výmeny podľa uvedeného návodu, požiadajte o 

výmenu v mieste zakúpenia alebo v špecializovanom servise. 

Upozornenie:Nikdy nepoužívajte pri výmene čepele otvorený oheň, v opačnom prípade 

dôjde k jej znehodnoteniu. Používajte vždy len originálne značkové žrde a čepele s rovnakým 

priemerom. 

Vymeniteľná hokejová čepeľ(blade)  

Drevená čepeľ: zloženie - drevo, plast, sklolaminát.  

Použitie: ľadový hokej 

Kompozitová čepeľ: zloženie - kompozit, kompozit-drevo, kompozit-plast. 

Použitie: ľadový hokej   

Plastová čepeľ:  

Zloženie: ABS-plast,drevo. 

Použitie: in-line hokej, hokejbal        

Návod na výmenu čepele: Teplovzdušnou pišťoľou nahrievajte súčasne koncovú časť 

vymeniteľnej tyče a čepele približne 2 minúty tak, aby ich bolo možné plynule spojiť. Pokiaľ 

bola menená čepeľ zlomená v rovnakej úrovni ako koniec tyče, zbytok čepele vytiahnete 

pomocou vrutu, ktorý zašrubujte do zbytku čepele v tyči a pomocou kliešťov vytiahnite po 

dostatočnom nahriatí von. Po výmene nechajte tyč s čepeľou vychladnúť po dobu 1 hodiny 

pred použitím. V prípade, že nemáte možnosť výmeny podľa uvedeného návodu, požiadajte o 

výmenu v mieste zakúpenia alebo v špecializovanom servise. 

Upozornenie: Nikdy nepoužívajte pri výmene čepele otvorený oheň, v opačnom prípade 

dôjde k jej znehodnoteniu. Používajte vždy len originálne značkové tyče a čepele s rovnakým 

priemerom. 


