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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku. Věříme, že budete s naším výrobkem plně
spokojeni a že nám zachováte Vaši přízeň i do budoucna. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se na nás
neváhejte obrátit buď na našich internetových stránkách, nebo kontaktujte přímo Vašeho obchodního
zástupce.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí
stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze.
Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné
provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít
k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky
neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Dvousloupový elektrohydraulický zvedák s přejezdem s vynikajícím poměrem ceny a kvality pro osobní a lehčí
užitkové vozy.

Zdvih zajišťují dva hydraulické válce s čerpadlem poháněným elektromotorem. Synchronizace posuvu ramen
pomocí ocelových lan pod nízkým spojovacím prahem. Automatická aretace ramen při zdvihu pomocí
elektromagnetických bezpečnostních zámků v každém sloupu ovládané z centrálního panelu.
Možnost dodatečně zakoupit třídílná teleskopická ramena.

-Nízký spojovací práh
-Osvědčená konstrukce
-Jednoduchá obsluha
-Spolehlivá hydraulika
-Nízká hlučnost
-Minimální údržba

Napětí ............................................................................................................. ~ 400 V/50 Hz
Příkon ....................................................................................................................... 2200 W
Nosnost .................................................................................................................... 3000 kg
Max. výška zdvihu ................................................................................................. 1800 mm
Průjezdná šířka ...................................................................................................... 2750 mm
Celková šířka ......................................................................................................... 3324 mm
Celková výška ........................................................................................................ 2826 mm
Čas zdvihu ...................................................................................................................... 30 s
Čas spouštění ................................................................................................................. 26 s
Provozní tlak hydr.jednotky ..................................................................................... 18 MPa
Hlučnost .................................................................................................................... ≤80 dB
Hmotnost ................................................................................................................... 600 kg

Správnost textu, grafů a údajů se váže k době tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků může bez
předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

Popis výrobku

Technické údaje



                                                               

▪ Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, která je řádně způsobilá, poučená a proškolená ze
zásad BOZP.

▪ Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce.

▪ „Předcházej nejčastějším úrazům“ – ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ

Symboly používané v těchto instrukcích

Pozor!
Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

Nebezpečí zachycení!
Pozor na zranění z důvodu zachycení částí těla nebo oblečení rotujícími částmi.

Varování!
Nebezpečí poškození

Poznámka:
Dodatečná informace

! Obecné
▪ Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
▪ Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými

s jeho nesprávným užíváním.
▪ Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými

nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
▪ Dbejte vždy bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

V případě poškození nebo nečitelnosti štítku kontaktujte dodavatele.
▪ Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
▪ Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní

a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
▪ Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci, pokud se na ni nemůžete

plně soustředit.
▪ O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
▪ Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
▪ Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
▪ Nestrkejte nohy nebo ruce do pracovního prostoru.
▪ Nikdy neponechejte za provozu zařízení bez dozoru.
▪ Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
▪ Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor,

bezpečnostní obuv, apod.).
▪ Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.
▪ Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
▪ Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
▪ Jakékoli úpravy zařízení nejsou povoleny. NEPOUŽÍVEJTE v případě, že zjistíte ohnutí, prasklinu nebo jiné

poškození.
▪ Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu.
▪ Objeví-li se neobvyklý zvuk nebo jiný neobvyklý jev, okamžitě stroj zastavte a přerušte práci.
▪ Klíče a šroubováky vždy po použití odstraňte ze stroje.
▪ Před použitím stroje zkontrolujte, jsou-li pevně dotaženy všechny šrouby.
▪ Zajistěte správnou údržbu stroje. Před použitím zkontrolujte, zda u stroje nedošlo k poškození.
▪ Při údržbě a opravě používejte pouze originální náhradní díly.
▪ Použití přídavných zařízení nebo příslušenství nedoporučených dodavatelem může vést ke zraněním.
▪ Pro konkrétní práci zvolte vhodné zařízení. Nesnažte se přetěžovat přístroje či příslušenství s malým výkonem

a používat je pro práci, která vyžaduje větší strojní zařízení.

Bezpečnostní předpisy



                                                               

▪ Zařízení nepřetěžujte. Práci odměřujte tak, aby mohlo bez námahy pracovat optimální rychlostí. Na poškození
způsobené přetížením se nevztahuje záruka.

▪ Chraňte zařízení před nadměrnou teplotou a slunečním zářením.
▪ Zařízení není určeno pro práci pod vodou, ani ve vlhkém prostředí.
▪ Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
▪ Před spuštěním nářadí zkontrolujte všechny bezpečnostní prvky, zda pracují hladce a účinně. Přesvědčte se,

zda všechny pohyblivé díly jsou v dobrém stavu.
▪ Zkontrolujte, zda některé díly nejsou prasklé nebo zadřené, přesvědčte se, že všechny díly jsou správně

nasazené. Kontrolujte i všechny další podmínky, které mohou ovlivnit funkci nářadí.
▪ Pokud není jinak uvedeno v tomto návodu, je nutné poškozené díly a bezpečnostní prvky opravit nebo

vyměnit.
! Sestavy
▪ Nepoužívejte zařízení, dokud není kompletně sestaveno podle pokynů manuálu.
! Zvedací zařízení
▪ Zvedejte pouze břemena nepřesahující nosnost zvedáku.
▪ Držte ruce mimo dosah pohybujících-se částí.
▪ Břemeno spouštějte pomalu a zabraňte prudkým a neočekávaným zastavením či spuštěním.
▪ Zvedací zařízení je nutné podrobovat pravidelným revizím.
▪ Zařízení je určeno pro provoz na pevných a vodorovných podkladech s hladkým povrchem.
▪ Zařízení je navrženo pro demontáž, instalaci a přepravu (pouze ve spuštěné poloze).
▪ Před započetím práce na břemeni zajistěte zvedák proti posunutí.
▪ Při spouštění dbejte, aby nedošlo ke skřípnutí končetin či předmětu mechanizmem zvedáku.
! Vybavení autoservisu
▪ Před započetím oprav řádně zajistěte a zabrzděte opravovaný automobil.
! Elektrické zařízení
▪ Při používání elektrického nářadí je vždy třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících

za účelem omezení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto
výrobku do činnosti si tyto pokyny přečtěte a zapamatujte.

▪ Ubezpečte se, že zástrčka je zapojena do správné jištěné zásuvky. Napětí sítě musí být shodné s napětím
uvedeným na štítku, aby nedošlo k přehřátí a spálení motoru nebo naopak nedostatečnému výkonu.

▪ Před zapojením do sítě se přesvědčte, že vypínač je v poloze OFF (vypnuto). Pokud zařízení nemá hlavní
vypínač, slouží místo něho vidlice. Po skončení práce vytáhněte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

▪ Elektrické přístroje nikdy nepřenášejte za kabel. Kabel nepoužívejte k vytažení zástrčky ze zásuvky.
▪ Chraňte přívodní kabel před vysokými teplotami, olejem, rozpouštědly a ostrými hranami.
▪ Pravidelně kontrolujte kabel a v případě poškození jej nechte opravit u odborníka. Pravidelně kontrolujte

prodlužovací kabely a v případě poškození je vyměňte.
▪ V případě potřeby používejte vždy kvalitní prodlužovací kabel odpovídající výkonem, zcela odvinutý.

Pravidelně ho kontrolujte na poškození. Vadný kabel je nutno vyměnit nebo opravit.
▪ Před započetím údržby, montáže, výměny dílů, či podobné činnosti vypněte hlavní vypínač a vytáhněte

zástrčku ze zásuvky.
▪ Dejte pozor, aby nedošlo k samovolnému spuštění zařízení. Prsty nemějte v blízkosti spouštěcího

mechanismu, dokud není bezpodmínečně nutné.
▪ Pokud má být zařízení nainstalováno k pracovnímu stolu, po dokončení montáže uvolněte pojistné tlačítko.
▪ Neprovozujte ve výbušném prostředí (při lakování, při práci s kapalnými hořlavinami atd.)
▪ Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, nebo pokud je zařízení mokré. Elektrická výzbroj je konstruována pro

použití v normálním prostředí s teplotami +5 až +40 °C, s relativní vlhkostí nepřekračující 50 % při teplotě +
40°C.

▪ Elektrická zařízení podléhají pravidelným revizím ve stanovených lhůtách.
! Hydraulická zařízení
▪ Stopový únik kapaliny z hydraulické pumpy a hydraulických pracovních válců je standardní vlastností každé

hydraulické pumpy a pracovního válce a není nijak na závadu činnosti. Její úbytek je nutno průběžně
doplňovat.

▪ Před rozpojením spojů vždy zajistěte uvolnění provozního tlaku na atmosférický.
▪ Před začátkem práce kontrolujte těsnost všech spojů a případné netěsnosti ihned odstraňte.
▪ Pravidelně kontrolujte stav tlakových hadic. V případě jejich mechanického poškození nebo při zjištění

netěsnosti, ihned přerušte práci a zajistěte jejich odbornou výměnu.
▪ Tlakové hadice nesmí být namáhány krutem – sledujte linku na povrchu hadice, která nesmí být zkroucená.



                                                               

▪ Tlakové hadice nesmí být vedeny místy, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození o ostré hrany nebo
uskřípnutí.

▪ Nikdy nepřekračujte maximální zatížení hydraulického válce. Nepřekračujte maximální vysunutí pístnice,
protože je možné násilím vysunout pístnici ven z válce.

▪ Pokud jsou odpojeny rychlospojky, vždy nasaďte krytky, aby se hydraulický systém udržoval v čistotě.
▪ Pokud není zatížení hydraulického válce soustředné, čerpejte opatrně. Pokud musíte k čerpání používat

nadměrnou sílu, zastavte práci a nastavte válec tak, aby zatížení bylo více soustředné. Toto opatření by mělo
snížit vynakládanou sílu.

▪ Nepokládejte žádné těžké předměty na hydraulické hadice a nenechte hadice, aby se zauzlovaly. Vždy nechte
hadice volné, aby se zabránilo jejich poškození a poškození spojek.

▪ Udržujte nářadí mimo dosah tepla a ohně, protože tím se nářadí může poškodit.
▪ Nové hadice profoukněte stlačeným vzduchem nebo propláchněte čistou hydraulickou kapalinou.
▪ Při průchodu konstrukcemi je nutno používat průchodky a jejich stav průběžně kontrolovat.
▪ Při případném úniku hydraulické kapaliny na podlahu pracoviště může dojít k uklouznutí. Proto je nutno

uniklou kapalinu ihned odstranit a použité materiály (sorbenty nebo čistící vlnu) řádně uskladnit (do
uzavíratelné plechové nádoby) a předat k odborné likvidaci dle Zákona o odpadech.

▪ Nemíchejte hydraulické kapaliny různých výrobců. Olej měňte v závislosti na intenzitě používání. Při občasném
použití 1 × ročně. Při intenzivním použití 1 × za měsíc.

▪ Dodržujte výměnné lhůty hydraulické kapaliny. První výměnu doporučujeme udělat po 1 měsíci provozu bez
ohledu na využití zařízení.

▪ Při výměně, doplňování a manipulaci dbejte na čistotu hydraulické kapaliny. Nečistoty podstatně snižují
životnost zařízení a způsobí nenávratné poškození zařízení.

▪ Používejte ochranné krytky a záslepky pro zabránění vniknutí nečistot do zařízení.
! Silové zařízení
▪ Před začátkem údržbových prací na pneumatickém nebo hydraulickém zařízení zajistěte pozvolné snížení

provozního tlaku na atmosférický.
▪ Obsahuje-li zařízení stlačené pružiny, zajistěte vždy jejich pozvolné a bezpečné uvolnění pomocí vhodného

přípravku.

Stroj je vybaven bezpečnostními značkami a štítky, tyto štítky a značky v žádném případě
neodstraňujte!



                                                               

▪ Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano, vyhledejte si
díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.

POŽADAVKY NA INSTALACI:

▪ Před instalací zvedáku musíte nutně zajistit odpovídající připojení el. proudu a vhodné podloží.

▪ Přívod el. energie musí být 400 V/50 Hz s jištěním minimálně 16 A. Jelikož není elektrická jednotka vybavena
vlastním kabelem, musí být zajištěna montáž odpovídajícího kabelu s požadovanou délkou (dle pracovního
umístění zvedáku) a s odpovídající zástrčkou s uzemněním. Izolace musí být dvojitá a veškeré instalační práce
musejí být provedeny odborníkem s platným osvědčením pro práci na těchto zařízeních.

▪ Před samotným spuštěním zvedáku musí být zajištěna kontrola el. připojení revizním technikem, který
zkontroluje zapojení, uzemnění a správnost otáčení motoru elektrické jednotky.

▪ Vzhledem nosnosti (3000 kg) a k ní přičtené váze zvedáku musí být zajištěno odpovídající, nejlépe betonové,
podloží s pevností 1,3 kg/cm2. Nejvhodnějším podložím je již vyzrálý (cca 30 dní po vyrobení) beton č. 175 dle
ČSN 732400 o tloušťce minimálně 20 cm s nerovností maximálně 2 mm/m, s plochou 4000 x 2000 mm. Horní
a dolní plochu betonu opatřete armovací sítí vyrobenou z drátu o průměru 4 mm s oky o rozměru 150 mm,
nebo podobných rozměrů (síť musí být umístěna minimálně 25 mm pod povrchem betonu). Betonové
podloží musí být jednolité bez distančních spár a bez přerušení armovacích sítí. Doporučené minimální
rozměry vybetonované plochy jsou na následujícím obrázku. Pro bezpečný provoz zvedáku nesmí být ani
sklon podloží větší než 2 mm/m.

▪ Při výběru místa instalace zvedáku musíte brát v úvahu nejen zástavbové rozměry zvedáku, ale i celkové
rozměry zvedáku nutné pro jeho správnou a bezpečnou funkci (rozsah upínacích ramen, možná výška střechy
zdvihaného automobilu při plném využití zdvihu zvedáku, volný bezpečný prostor kolem zvedáku určený
příslušnými normami bezpečnosti práce, atd.). Rozměrové schéma zvedáku je na obrázku níže.

▪ Zvedák nesmí být nainstalován na podloží, které svojí pevností či nerovností neodpovídají daným
požadavkům. Stejně tak je zakázáno instalovat zvedák do nezastřešených či vlhkých prostor.

Montáž výrobku



                                                               

Rozměrové schema zvedáku:



                                                               

POSTUP MONTÁŽE ZVEDÁKU:

▪ Montáž započněte kompletním vybalením všech dodaných beden.

▪ Po vybalení všech komponentů zvedáku rozmístěte jednotlivé prvky hlavní konstrukce zvedáku na místo
budoucí instalace, kde máte již připravené vhodné podloží odpovídající předpisům popsaným výše.

▪ Vyberte požadované umístění zvedáku a podle něho poté rozmístěte a vztyčte sloupy zvedáku. Rozmístění
sloupů je na obrázku níže.

▪ Vyrovnejte sloupy do roviny a vyvrtejte otvory pro kotvící šrouby sloupů.

▪ Pro upevnění použijte buď kotvící šrouby s ocelovými hmoždinkami, nebo závitové tyče ve spojení
s chemickou kotvou. Všechny použité spojovací materiály musí být pevnostní a nejvyšší kvality, jelikož na
správném upevnění závisí bezpečnost zvedáku. Průměr musí být 19 mm.



                                                               

▪ Znovu vyrovnejte sloupy. Dbejte na to, aby byly sloupy přesně kolmo k podlaze. K vyrovnání rovinnosti
používejte pouze ocelové plechy a klíny (nejsou součástí dodávky), u jiného materiálu by mohlo vést
k vymačkání a tím ke ztrátě stability a rovinnosti zvedáku.

▪ Nasuňte kotvící šrouby včetně matek a pomocí poklepání kladivem je upevněte do podloží. Následně
pevně dotáhněte šrouby klíčem. Případně vyvrtané otvory vyplňte chemickou kotvou a nasuňte do nich
pevnostní závitové tyče odpovídající délky. Pro kontrolu ještě jednou zkontrolujte rovinnost zvedáku.
Utahovací moment musí být z hlediska bezpečnosti vyšší, jak 50 Nm.

Upevnění kotvících šroubů pomocí hmoždinek:

Upevnění kotevních šroubů pomocí chemické kotvy:



                                                               

▪ Nyní proveďte montáž ocelových lan, která slouží k vyrovnání zdvihu posuvných vozíků. Provlečte lana skrz
spodní kladky (5, 6, 11, 12) a následně přes vrchní kladky (1 a 9), jednotlivé konce lan vždy připojte
k posuvnému vozíku pomocí 2 ks matek, viz obrázek. Lana musejí být připevněny tak, aby se při zdvihu
jednotlivé vozíky navzájem dorovnávaly.

▪ Zkontrolujte, zda jsou „posuvné vozíky“ na obou sloupech v rovině, rozdíl v jejich výšce musí být
maximálně 3 mm. Pokud tomu tak není, vystavte výšku pomocí stavěcích matek na jednotlivých lanech.

▪ Následně pokračujte montáží elektromagnetických ventilů bezpečnostních západek. Instalaci
elektromagnetického ventilu je třeba řádně upravit podle různých výšek zvedáku automobilů od země.
Vzdálenost mezi špicí elektromagnetického ventilu a bezpečnostní příčkou je třeba udržovat v mezích 0,2 -
0,7 mm, aby se bezpečnostní příčka nedotýkala špice elektromagnetického ventilu. Je možné upravit matici
za elektromagnetickým ventilem, aby se dosáhlo vzdálenosti 0,2 - 0,7 mm. Současně zkontrolujte podle
následujícího obrázku místo označené „29-32 mm“ a ujistěte se, že vzdálenost je plně dodržena.



                                                               

▪ Pokračujte montáží hydraulické jednotky a hydraulických hadic dle
daných obrázků. Dbejte přitom na to, aby hadice byly dostatečně
utěsněny, aby se předešlo následným únikům hydraulického oleje.

▪ Následujte montáží elektrického boxu a připojením
odpovídajícího el. napájení, viz kapitola „Požadavky na instalaci“.
Připojení el. napájení musí být provedeno odborně proškolenou
obsluhou s platnou příslušnou vyhláškou pro práci na el.
zařízeních. Postup montáže je na následujícím obrázku a
schématu. Po montáži el. boxu a krytů překontrolujte funkci a
zapojení vrchních i spodních bezpečnostních západek.



                                                               

▪ Přesuňte pojezdové vozíky zvedáku do výšky 70 - 80 cm. Pokračujte montáží ramen, středového
ochranného plechu (přejezdu) a bezpečnostních prvků zvedáku. Namontujte příčný přejezdový práh.
Postup je nastíněn na následujících obrázcích. Pohyb ramen by měl být po dosednutí zvedáku do nejnižší
polohy volný, pokud tomu tak není, najděte závadu a odstraňte ji.

▪ Namažte kluzné plochy mechanismů vhodným mazivem (nejlépe typu molyka), kluzná uložení namažte
vhodným mazacím tukem, viz obrázky níže.

▪ Následně naplňte nádobu hydraulické jednotky kvalitním olejem, zkontrolujte, jestliže nedochází
v nějakém místě k jeho úniku a proveďte první spuštění zvedáku.

▪ Po několika zkušebních zdvizích zvedáku opět zkontrolujte, zda jsou „posuvné vozíky“ na obou sloupech
v rovině, rozdíl v jejich výšce musí být maximálně 3 mm. Pokud tomu tak není, vystavte výšku pomocí
stavěcích matek na jednotlivých lanech.

DŮLEŽITÉ: Po ukotvení zvedáku proveďte zkušební provoz zvedáku zatížením na max. nosnost a
provedením 10 plných zdvihů. Následně proveďte kontrolu dotažení všech kotvících šroubů. Tato
kontrola musí být z hlediska bezpečného provozu prováděna každé 3 měsíce.

POZOR: Veškeré montážní práce musejí být prováděny ve 2 až 4 lidech v závislosti na montážním
vybavení a šikovnosti obsluhy. Vinou nedostatečně zabezpečené montáže zvedáku může dojít k vážným
škodám na zdraví a majetku!

POZOR: K dotažení kotevních šroubů v žádném případě nepoužívejte rázový utahovák.



                                                               

Obsluhu smí provádět jen osoba odborně způsobilá, starší 18 let (pro českou republiku)

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU:

▪ Ke zvedání/spouštění zvedáku slouží tlačítka pro pohyb nahoru/dolu. Pozor, v případě, že chcete vozidlo na
zvedáku bezpečně zajistit, je nutné pomocí tlačítka zajištění na západky nechat dosednout zvedák na
bezpečnostní západky.

▪ Při stisknutí tlačítka pohybu dolů se ramena zvedáku
automobilů zvýší asi o 30 – 40 mm prostřednictvím
časovacího relé v elektrické rozvodné skříni. To má
předejít zablokování zvedáku na bezpečnostních
západkách. Pak začnou fungovat elektromagnetické
ventily, které bezpečnostní západky odjistí, otevře se
uvolňovací ventil jednotky čerpadla a zvedák začne
klesat. Časové nastavení časovacího relé rozhoduje o
míře zvýšení zvedáku, čím delší čas, tím vyšší poloha.
Všeobecně platí, že časové relé je třeba seřídit na
hodnotu „0“, viz obrázek.

Obsluha



                                                               

VYZKOUŠENÍ FUNKCE PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU:

▪ Namažte všechny vodící kluzné plochy vhodným mazivem, např. lithiovým mazacím tukem, všechny otočné
spoje kapkou strojního oleje, případně vhodným mazacím tukem.

▪ Zkontrolujte zapojení el. instalace.

▪ Proveďte kontrolu montáže a funkčnosti bezpečnostních západek.

▪ Zkontrolujte správné dotažení všech spojů.

▪ Vyzkoušejte funkci zařízení bez zátěže několikrát po celé dráze nahoru i dolů. Sledujte, zda pracuje
plynule. Zkoušku několikrát přerušte a nechte zařízení dosednout v různých polohách. Přitom sledujte
zda zařízení pracuje plynule bez trhání a otřesů.

▪ Případné problémy identifikujte a proveďte nápravu.

▪ Pokud bude zařízení pracovat bez problémů, je způsobilé k běžnému provozu.

UPOZORNĚNÍ: Je zakázáno zvedat vozidlo při zjištění poškození zvedáku, poškození jeho
bezpečnostních prvků nebo při zjištění špatného umístění vozidla na zvedáku!

UMÍSTĚNÍ AUTOMOBILU:

▪ Automobil umístěte na zvedák do takové pozice, aby těžší část automobilu byla umístěna na té straně
zvedáku, kde jsou kratší ramena zvedáku. Díky tomu dojde k dokonalejšímu rozložení hmotnosti na zvedák.
V opačném případě nebude umístění automobilu na zvedáku stabilní a bude zde i riziko poškození zvedáku
vlivem nestejnoměrného a neúměrného zatížení.

▪ Po najetí vozidla do prostoru zvedáku umístěte opěrné patky ramen zvedáku pod opěrné body pod
prahy/na karoserii automobilu. Nyní vozidlo mírně přizdvihněte a zkontrolujte upevnění opěrných patek.
Následně vozidlo zdvihněte cca 50 cm nad zem a zkontrolujte stabilitu uchycení na zvedáku. Pokud je vše
v pořádku, můžete vozidlo zvednout do požadované výšky.

▪ Ke zvedání/spouštění zvedáku slouží tlačítka pro pohyb nahoru/dolu. Pozor, v případě, že chcete vozidlo
spustit dolů, bez toho aniž by byly aktivovány bezpečnostní západky, musíte společně s tlačítkem pro
pohyb dolu držet stisknuté tlačítko odjištění západek.



                                                               

D- Usměrňovač; SB1-1- Tlačítko NAHORU; SB2- Tlačítko DOLŮ; KA- Relé; SB4- Tlačítko STOP; Y1.YA1.YA2.YA3-

Elektromagnet; T- Transformátor; RD- kontrolka; FH-口T16 4,0 až 6,0 A; M- Motor; HK- T16E3/3P{ABB}; KT-

Relé se zpožděním

Elektrické schéma



                                                               

1- Zubové čerpadlo, 2- Motor, 3- Olejový filtr, 4- Jednosměrný ventil, 5- Pojistný ventil, 6- Solenoid, 7- Regulační
průtokový servoventil, 8- Hadice, 9- Hydraulický válec, 10- Olejová měrka, 11- Vzduchový filtr, 12- Škrticí ventil

V případě problémů během provozu zařízení kontaktujte vaši instalační
společnost/technika.

Odstranění problémů
V případě zjištění, že zvedák má špatnou funkci, přestaňte jej okamžitě užívat až do odstranění příčiny
závady. Závadu identifikujte a pokuste se ji odstranit.
Zvedací zařízení může opravovat jen technický servis nebo řádně proškolená a způsobilá obsluha!
Pokud se vám závadu odstranit nepodaří, spojte se s prodejcem.

▪ Pokud jste na zařízení prováděli jakékoliv opravy, zařízení vždy přezkoušejte!
▪ Je zakázáno dělat zásahy do konstrukce bez písemného svolení výrobce.
▪ Opravy zabezpečovacího a el. zařízení musí provádět osoba náležitě odborně způsobilá.
▪ Je zakázáno svařování jakékoliv část zařízení.
Před jakoukoli údržbovou nebo servisní prací na zvedáku otočte vypínač do polohy „0“!

Odstranění problémů

Hydraulické schéma



                                                               

POPIS PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ

Čerpací jednotka nepracuje Znečištěné těsnění ventilu /
opotřebené těsnění

Vyměňte těsnění za nové

Špatný jistič nebo pojistka Zkontrolujte jistič/vyměňte pojistku

Špatný přívod el. proudu Zkontrolujte správnost napájení

Vadný koncový spínač Vyměňte koncový spínač

Spálené vinutí motoru Vyměňte motor

Čerpací jednotka nedodává tlak,
nelze dosáhnout maximální polohy
zdvihu

Zavzdušnění Otevřete uvolňovací kohout a
vyjměte doplňovací zátku.

Nádržka může být
přeplněna nebo v ní může
být příliš málo oleje.

Zkontrolujte hladinu oleje po
odejmutí doplňovací zátky. Doplňte
olej na předepsanou úroveň.

Motor běží, ale zvedák se nezvedá Motor se otáčí obráceně Změňte směr otáčení motoru
přehozením fází přípojek

Otevřený solenoid Vyměňte nebo opravte vadný
solenoid

Hydraulické čerpadlo nasává
vzduch.

Dotáhněte všechny spoje sacího
potrubí.

Odpojené sací potrubí
hydraulického
čerpadla.

Zkontrolujte sací potrubí

Nízká hladina oleje. Doplňte do nádrže olej.

Čerpací jednotka je při zatížení
nestabilní

Zavzdušnění Několikrát zapumpujte při
otevřeném kohoutu, poté kohout
uzavřete.

Těsnění čerpacího pístu
může být opotřebené.

Nahraďte těsnění novým.

Motor běží, zvedák lze
naprázdno zvednout, ale
vozidlo se nezvedá.

Nízké napájecí napětí
motoru.

Zajistěte správné napájecí napětí
motoru.

Nečistoty uvnitř solenoidu. Odstraňte nečistoty ze solenoidu.

Nesprávný regulační tlak
pojistného ventilu.

Upravte nastavení pojistného
ventilu.

Zvedák je přetížen. Zkontrolujte hmotnost vozidla.

Čerpací jednotka se úplně neuvolní Zavzdušnění Proveďte odvzdušnění
demontováním doplňovací zátky.

Píst se při zátěži samovolně vrací. Poškozené těsnění pístu Vyměňte vadné těsnění za nové.

Nečistoty uvnitř solenoidu. Odstraňte nečistoty ze solenoidu.

Pomalé zvedání nebo
vytékání oleje kolem
plnicího hrdla.

Vzduch v hydraulickém oleji. Vyměňte hydraulický olej/proveďte
odvzdušnění

Míchání vzduchu s olejem
při sání.

Dotáhněte všechny spoje sacího
potrubí.

Uvolněné zpětné potrubí
oleje.

Dotáhněte zpětné potrubí oleje.

Vozidlo se nezvedá
vodorovně.

Nesprávně seřízená ovládací
lana.

Proveďte seřízení dle postupu
popsaného v kapitole instalace.

Zvedák je upevněn k šikmé
podlaze.

Vypodložte sloupy tak, aby byly
sloupy
zvedáku upevněny ve stejné výšce.
Pokud je rozdíl větší než 12 mm,
vybetonujte novou vodorovnou
podlahu. Viz popis instalace.



                                                               

▪ Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí, mohou způsobit poškození
nářadí.

▪ Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
▪ Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
▪ Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
▪ Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

Údržbu prováděje pouze pokud je:
▪ Vypnutý vypínač
▪ Zástrčka vytažena ze zásuvky
▪ Zvedák v nejnižší poloze

Běžná údržba
Běžná údržba musí být prováděna každé tři měsíce. Údržba el. částí musí být provedena elektrikářem.
Při častém používání je cyklus údržby příslušně kratší.
▪ Odstraňte nečistoty ze všech pohyblivých částí, vodících a kluzných ploch, kladek, mechanismů a

ostatních částí.
▪ Zkontrolujte opotřebení lan, kladek a vodících částí. Opotřebení a otlaky na bezpečnostních západkách.

Lana nesmí mít v žádném místě po celé své délce porušený povrch.
▪ Zkontrolujte funkčnost bezpečnostních západek, např. jestli nejsou zkorodované nebo prasklé pružiny,

zatuhlý nebo příliš volný mechanismus.
▪ Zkontrolujte, popřípadě doplňte nebo vyměňte hydraulický olej v hydraulické části zařízení. Kontrolujte

těsnost hydraulického systému.
▪ Proveďte promazání všech pohyblivých, otočných a kluzných částí zařízení a kladek mazacím

tukem a strojním olejem.
▪ Kontrolujte dotažení všech spojů. V el. skříňce, zkontrolujte dotažení úchytných šroubů a šroubů

svorkovnice.

Pozor: V případě výskytu jakékoliv závady je nutné tuto závadu před uvedením zvedáku do provozu
odstranit a zařízení přezkoušet.

Výměna oleje:
Olej měňte v závislosti na intenzitě používání. Při občasném použití 1 × za 3 roky. Při intenzivním použití
1 × za rok.
Doporučujeme kvalitní hydraulický olej, nejlépe alespoň HLP46.
Zanedbání výměny oleje má za následek zvýšené opotřebení hydraulických elementů, na které se nevztahuje
záruka.

▪ První výměnu doporučujeme udělat po 1 měsíci provozu bez ohledu na využití.
▪ Otevřete uvolňovací ventil a olej vylijte, případně odsajte.
▪ Znovu naplňte kvalitním hydraulickým olejem nalévacím otvorem.
▪ Zašroubujte zátku plnícího otvoru, dotáhněte uvolňovací ventil a proveďte několik plných zdvihů.
▪ Kontrolujte výšku hladiny a dle potřeby doplňte olej.

Doporučené hydraulické oleje:

Hydraulický olej N32 (používá se při nízkých okolních teplotách)
Doporučujeme olej Mogul,           

Hydraulický olej N46 (používá se při vyšších okolních teplotách)
Doporučujeme olej Mogul,           

Údržba



                                                               

P l a t e c h a i n

A d j u s t m e n t b o l t

C o n n e c t i o n n u t

Mazání:
Pracovní plochy mechanizmů pravidelně dle potřeby namažte vhodným mazivem.

Místo mazání Mazací interval Specifikace mazadla

1. Všechny čepy a osy otočných
spojů pohyblivých
mechanických dílů

Čtvrtletně Mazací tuk/ Strojní olej,
viskozita (40°C) 28,8 –
35,2 mm2/s

2. Vodící a kluzné plochy vedení
sloupů

Čtvrtletně Univerzální lithiový
mazací tuk/molyka

Kontrola bezpečnosti
Kontrolu bezpečnosti je potřeba provést:
▪ Před prvním spuštěním
▪ Průběžně (jedenkrát měsíčně)
▪ Při zvláštních situacích, např. v případě změn konstrukce nebo velkých oprav. Kontrolu musí provádět

osoba odborně způsobilá se znalostí funkce zařízení.
Průběh kontrol zaznamenávejte do „Knihy kontrol a údržby. Uchovávejte ji jako záznam o kontrole.

Denní kontrola před započetím práce
▪ Zkontrolujte dostatečné dotažení všech šroubových spojů
▪ Zkontrolujte zařízení na možná poškození, v případě zjištění jakéhokoliv poškození je zakázáno zařízení

používat (jakékoliv deformace nebo trhliny mohou způsobit úraz nebo havárii).
▪ Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje v nádrži a funkci bezpečnostní západky.
▪ Na zařízení si smí uživatel vyměnit pouze součástky dodané nebo schválené dodavatelem zvedáku, je

zakázáno použít jakékoli součástky neschválené výrobcem.
▪ Je zakázáno svařování jakéhokoli dílu zařízení.
▪ Před zahájením práce pečlivě zkontrolujte pojistný mechanismus zvedáku a ujistěte se, že elektromagnet

pracuje správně. Zkontrolujte, zda je v pořádku výstražný štítek. V případě neobvyklého stavu proveďte
okamžitě nezbytné seřízení, opravu nebo výměnu.

▪ Zkontrolujte správné spojení hydraulického válce s vozíkem. Zkontrolujte, zda není povolená nebo sesedlá
matice spojující ocelový řetěz s vozíkem. Viz obr..

▪ Zkontrolujte správné spojení a optimální stav napnutí ocelového lana, pokud zjistíte poškození, ihned lana
vyměňte a seřiďte.

▪ V případě zjištění některé z výše uvedených závad NESMÍ být zařízení dále použito a je třeba zajistit
opravu!

Týdenní údržba a kontrola
▪ Ocelová lana namažte v místě jejich kluzného uložení vhodným mazivem.
▪ Zkontrolujte všechny spoje ovládacích lan, vodící kladky, šroubky a kolíky, jestliže jsou správně upevněny.
▪ Namažte středy vodících kladek vhodným mazivem.

Řetěz

Seřizovací šroub

Spojovací matice



                                                               

Měsíční údržba a kontrola
▪ Proveďte denní kontrolu.
▪ Očistěte zařízení.
▪ Zkontrolujte bezpečnostní západky a ujistěte se, že jejich chod je bezproblémový.
▪ Zkontrolujte všechny kotevní šrouby a v případě potřeby je dotáhněte.
▪ Zkontrolujte rovinnost podloží dle specifikace výrobce.
▪ Proveďte pohledovou kontrolu pohybového mechanismu.
▪ Proveďte kontrolu funkčnosti všech bezpečnostních prvků.
▪ Kontrolujte dotažení všech šroubových spojů.

O provedení měsíční kontroly a jejím výsledku proveďte zápis.

POZOR: Nedodržení výše uvedených pokynů znamená omezení životnosti zvedáku, ale i snížení
bezpečnosti práce a odběratel ztrácí všechny záruky a přebírá plnou odpovědnost za vzniklé škody.

▪ Pokud není zvedák používán, skladujte jej ve spuštěné poloze.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z  kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory,
baterie…).

Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný
odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na
zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je
to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.

Likvidace výrobku

Upozornění


