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Anotácia:
Viacpolohový sušiak je určený na sušenie bielizne vo viacerých polohách nosného rámu s prichytenými šnúrami na
vešanie bielizne. Po vysušení a pozbieraní bielizne zo šnúr
sa sušiak sklopí do zvislej polohy.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka sušenia bielizne na viacpolohovom sušiaku s možnosťou nastavenia nosného
rámu do viac polôh.
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Doterajší stav techniky
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Doteraz sa bielizeň sušila na rôznych sušiakoch, ktoré po vysušení a pozberaní bielizne zo šnúr zostali
zavadzať.
Podstata technického riešenia
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Uvedený nedostatok do značnej miery odstraňuje viacpolohový sušiak na sušenie bielizne vo viacerých
polohách nastavenia nosného rámu so šnúrami na vešanie bielizne. Nastavovanie nosného rámu do potrebnej
polohy je rýchle a prevedie sa tak, že dvojramenná podpera sa ručne vloží spodnou plochou do sedla pripevneného na stene pod sušiakom a tým je poloha n osného rámu v potrebnej polohe zaistená. Počet polôh nosného rámu je taký, aký je počet sediel pripevnených na stene pod sebou. Po vysušení a pozberaní bielizne zo
šnúr stačí nosný rám pridvihnúť a spustiť do zvislej polohy, v ktorej sušiak nezavadzia.
Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na obrázku 1 je znázornený viacpolohový sušiak s nosným rámom nastaveným vo zvislej polohe, upnutý
otočne v dvoch puzdrách pripevnených na stene.
Obrázok 2 znázorňuje viacpolohový sušiak s nosným rámom nastaveným vo vodorovnej polohe.
Obrázok 3 znázorňuje viacpolohový sušiak s nosným rámom nastaveným v šikmej polohe smerom hore.

30

Príklady uskutočnenia
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Viacpolohový sušiak podľa obrázka 1 je v zvislej polohe upnutý za nosný rám 1, ktorý je upnutý otočne
v dvoch puzdrách prichytených hocikde na stene. V nosnom ráme 1 sú upnuté šnúry alebo privarené tyčky 7
na navešanie bielizne na sušenie.
Po natočení nosného rámu 1, podľa obrázkov 2 alebo 3, sa dvojramenná podpera 2 uložená v čapoch 3
ručne otočí a vloží do sedla 5 alebo 6 spodnou plochou a nosný rám 1 je v požadovanej polohe upnutý. Na
šnúry alebo tyčky 7 je možné navešať bielizeň a sušiť. Po vysušení bielizeň pozberať, nosný rám 1 mierne
nadvihnúť, tým sa dvojramenná podpera 2 zo sedla 5 alebo 6 uvoľní a celý viacpolohový sušiak možno sklopiť do zvislej polohy, v ktorej nezavadzia. Viacpolohový sušiak je vhodné upnúť na stenu v kúpeľni, kde bude veľmi dobre využiteľný.
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1. Viacpolohový sušiak určený na sušenie bielizne s možnosťou nastavenia nosného rámu do viac polôh,
v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nosný rám (1) so šnúrami alebo tyčkami (7) je otočne upnutý hocikde
na stene dvomi puzdrami (4), na nosný rám (1) je otočne prichytená dvojramenná podpera (2) v dvoch čapoch (3) z vonkajšej alebo vnútornej strany nos ného rámu (1).
2. Viacpolohový sušiak podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na stene z vnútornej
strany nosného rámu (1) sú umiestnené najmenej dve sedlá (5) a (6) pod sebou.
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