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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od společnosti FINCOM s.r.o.. 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.

Bez písemného souhlasu firmy FINCOM s.r.o.,(dále jen FINCOM) není dovoleno žádné firmě nebo 

jednotlivci kopírovat a nahrazovat tento manuál jakoukoli formou (elektronicky, mechanicky, 

fotokopiemi, nahrávkou nebo jinak).

V případě poškození zařízení nebo újmy či ztráty při nehodě, kterou utrpí uživatel nebo třetí osoba 

při zneužití nebo při chybném použití tohoto zařízení nebo při nedodržení provozních a údržbových 

pokynů firmy FINCOM, nepřebírá FINCOM ani její pobočky odpovědnost za vzniklé náklady a výdaje.

Toto zařízení je určeno pro používání odborným technickým personálem nebo personálem údržby.

Dvousloupový elektrohydraulický zvedák s horním vedením, s odolnou a pevnou konstrukcí, tichým a

hladkým chodem určený pro osobní a lehká užitková vozidla.

Zdvih zajišťují dva hydraulické válce s čerpadlem poháněným elektromotorem. Synchronizace posuvu

ramen pomocí ocelových lan. Automatická aretace ramen při zdvihu pomocí elektromagnetických

bezpečnostních zámků v každém sloupu ovládané z centrálního panelu.

1) Lanko a olejové vedení jsou plně skryté

2) Úprava a konstrukce má mezinárodní standard a odpovídá požadavkům servisů a dílny.

3) Horní koncový spínač účinně chrání vozidlo před nárazem shora.

4) Pohon zdvojeným hydraulickým válcem - vyrovnané zvedání a snižování.

5) Elektromagnetické bezpečnostní západky

6) Synchromnizace ocelových lan do rovnováhy

7) Nejmenší výška zvedací podložky je 110mm, hodí se pro opravy nízkých podvozků nebo

nízkoprofilových vozů.

Popis výrobku



                                                                                                        
                                                                      

Název Hodnota

Maximální výška 3840 mm

Průjezdná šířka 2486 mm

Maximální výška zdvihu 1850 mm

Výkon motoru 2,2 Kw

Minimální výška zdvihu 110 mm

Rozsah ramen 800-1200 mm

Nosnost 4000 Kg

Doba zdvihu 50 s

Maximální šířka 3420 mm

Připojení 400 V

Hlučnost při provozu: 80dB(A)

Motor:

Pracovní tlak: 16MPa

Tři fáze: 230V/60Hz 2.2kw; 380V/50Hz 2.2kw

Jedna fáze: 110V/60Hz 2.2kw; 220V/60Hz 2.2kw 220V/50Hz 2.2kw

Nároky na prostředí:

Teplota při provozu: -5C ~+40C

Teplota při transportu a uskladnění: -5C ~+40C

Relativní vlhkost:

Teplota +30C, relativní vlhkost 80%

Nadmořská výška: ne výše než 2000m

Technické údaje



                                                                                                        
                                                                      

Výkresová dokumentace:



                                                                                                        
                                                                      

- Tento manuál je podstatnou a nedílnou součástí tohoto zařízení. Prosíme, pozorně si pročtěte všechny

pokyny.

- Uschovejte tento manuál pro používání při údržbě.

- Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. Používejte pouze zásuvky doporučené

výrobcem.

- Toto zařízení lze používat pouze pro jasně popsaný účel. Nikdy nepoužívejte k jiným účelům.

- Výrobce není odpovědný za jakékoli škody zaviněné nevhodným použitím nebo použitím pro jiný účel.

- Vždy používejte ochranné brýle.

Když používáte toto zařízení, je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně těchto:

- S tímto zařízením může pracovat pouze kvalifikovaný personál, který prošel speciálním školením. Bez

povolení výrobce nebo při nedodržení požadavků tohoto manuálu, jakékoli změně na součástech zařízení

nebo změně rozsahu užívání, může dojít k přímému nebo nepřímému poškození zařízení.

- Neumisťujte zvedák v extrémních teplotách a ve vlhkém prostředí. Vyhněte se postavit ho v blízkosti

topení, vedení vody, zvlhčovače vzduchu nebo kamen.

- Chraňte zvedák před větším množstvím prachu, amonia, alkoholu, ředidla nebo sprejového lepidla, a

také před deštěm.

- Není-li zařízení v provozu, vždy ho vypínejte z elektrického proudu. Nikdy neužívejte k vypojení

zástrčky ze zdířky šňůru. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji.

- Abyste se vyhnuli riziku zasažení elektrickým proudem, nepracujte nikdy na mokrém podkladu nebo na

dešti.

- Abyste omezili nebezpečí požáru, neprovozujte zařízení v blízkosti otevřených zásobníků s hořlavinami

(např. benzin).

- Při chodu zařízení se musí ti, kdo s ním nepracují, držet stranou.

Bezpečnostní předpisy



                                                                                                        
                                                                      

- Neprovozujte zařízení s poškozenou šňůrou nebo když jsou v zařízení poškozené nebo vypadlé

součástky, dokud není přezkoušeno kvalifikovaným servisním personálem.

- Zvedák se nesmí přetěžovat. Předepsaná zátěž pro zvedák je vždy uvedena na továrním štítku.

- Prosím nezvyšujte zvedák, když jsou v autě lidé. Během práce se zvedákem zákazník a případně další

osoby nesmí stát v blízkosti oblasti zvedání.

- Udržujte oblast zvedání v čistotě, bez jakýchkoli překážek, zbytků mazadla, strojního oleje, odpadků

nebo jiných nečistot.

- Nastavte otočné rameno zvedáku tak, aby se dostalo do kontaktu se zvedacím bodem jak je doporučeno

výrobcem. Zvedněte lafetu a ujistěte se, že zvedací podložka a vozidlo k sobě pevně přiléhají. Zvedněte

lafety do potřebné pracovní výšky.

- U některých vozidel může odstranění součástek (nebo montáž) způsobit závažné odchylky od těžiště a

tak nestabilitu vozidla. K udržení vozidla v rovnováze a pro zajištění jeho stability bude třeba použít

opory.

- Před odjezdem vozidla z prostoru zvedáku, umístěte otočná ramena a zvedací podložku zpět, aby

nedošlo k zablokování pohybu vozidla.

- Používejte vhodná zařízení a nástroje i bezpečné ochranné pracovní pomůcky, např. pracovní

kombinézu, bezpečnou obuv, atd..

- Zvlášť si všímejte různých výstažných nálepek umístěných na zařízení.

- Chraňte vlasy, volné části oděvu, prsty a další části těla před kontaktem s pohyblivými částmi zařízení.

- Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby nedošlo k poškození zabezpečovací jednotky stroje nebo k jejímu

vyřazení z provozu.

- Pro tento zvedák používejte hydraulický olej N32 nebo N46. Prosíme mějte na mysli údaje o mazadlech

a olejích uváděná v tomto manuálu.

- Když se pracuje se spalovacími motory je třeba zajistit odpovídající větrání.

Důležité bezpečnostní pokyny:

1) Před použitím zvedáku pročtěte v manuálu upozornění týkající se provozu a bezpečnosti.

2) Pro bezpečný provoz je nutná řádná údržba a kontrolní prohlídky.

3) Neuvádějte do provozu poškozený zvedák!

4) Zvedák smí užívat pouze vyškolený pracovník!

5) V prostoru zvedáku se smí pohybovat pouze pověřený personál.

6) Užívejte zvedací body vyznačené výrobcem.

7) Když odstraňujete nebo instalujete těžké komponenty, vždy použijte bezpečné podpory.

8) Pomocná ramena mohou omezit nosnost při nevyrovnání vozidla..

9) Opusťte prostor, je-li nebezpečí, že vozidlo spadne.

10) Umístěte vůz tak, aby měl těžiště uprostřed mezi zásuvkami.

11) Když zvyšujete nebo snižujete vozidlo, zůstávejte mimo zvedák.

12) Zabraňte nadměrnému kymácení vozidla, když je na zvedáku.

13) Neignorujte samočinně zapínané kontrolky zvedáku.

14) Pozor na nohy, když se zvedák snižuje.

15) Nestůjte na ramenu zvedáku, když stoupá nebo klesá.

16) Když je zvedák v provozu, mějte na uších chrániče.



                                                                                                        
                                                                      

Bezpečnostní opatření při provozu

- Různá vozidla mají různě umístěná těžiště. Nejprve zjistěte místo těžiště a když vůz najede do

zvedáku, hleďte, aby jeho těžiště bylo v blízkosti roviny tvořené oběma sloupy. Upravte otočné

rameno a umístěte zvedací podložku do zvedacího bodu vozidla.

- Při zvedání vozu, pozorujte střechu vozidla, případně jeho nejvýše položený bod např. majáky,

podélníky a další příslušenství, kterým vozidlo může být vybaveno a nepřibližujte se střechou vozu

případně jeho nejvýše položeným bodem k hornímu spojovacímu nosníku zvedacího zařízení, abyste

předešli nehodě.

- Pečlivě si projděte varovné / teplotní symboly

- Hydraulické ventily byly seřízeny před opuštěním továrny a uživatel sám je nemůže přizpůsobovat,

jinak bude sám odpovědný za všechny důsledky.

- Na základě požadavků výroby podléhají některé specifikace v manuálových instrukcích změně bez

upozornění.

Příprava před uvedením do provozu

- Namažte kontaktní povrch lafet a hrany sloupce obyčejným lithiovým mazadlem. Všechny kluzné

povrchy mají být celé stejnoměrně pokryty.

- Naplňte olejovou nádrž pohonné jednotky hydraulickým olejem N32 nebo N46.

Kontrolní prohlídka a kontrola před uvedením do provozu

- Zjistěte, zda motorová jednotka je řádně namontovaná.

- Zjistěte, zda jsou všechny spojovací šrouby utažené.

- Pro nastartování motoru stiskněte tlačítko UP (vzhůru). Vypněte tlačítko UP a zvedák se zastaví.

Abyste snížili zvedák, nejprve zapojte elektromagnet zmáčknutím tlačítka UNLOCK (odemknout).

Jestli to neuvolní zabezpečení, stiskněte znovu tlačítko UP, aby trochu stoupla. Stiskněte a podržte

tlačítko UNLOCK znovu a pak stiskněte tlačítko DOWN (dolů) a zvedák klesne. Uvolněte/vypojte obě

tlačítka (DOWN a UNLOCK) a zvedák se zastaví.

Poznámka: Nepracujte se zvedákem, který má poškozená lanka nebo jiné části či některé součástky

chybí, dokud se zvedák neprohlédne a profesionálně neopraví.

Obsluha



                                                                                                        
                                                                      

Zvedání vozidla

- Udržujte pracovní plochu v čistotě, nepracujte se zvedákem, kde je znečištěná pracovní plocha.

- Snižte zvedák do nejnižší polohy.

- Stáhněte délku ramena na minimum.

- Otočte rameno podél dráhy vozidla

- Umístěte vozidlo mezi oba sloupy.

- Otočte rameno a dejte zvedací podložku pod doporučený zvedací bod a uzpůsobte výšku zvedací

podložky, aby se dotkla zvedacího bodu vozu.

- Stiskněte tlačítko UP na elektrickém kontrolním boxu, pozvolna zvedejte vozidlo, aby se udržela

rovnováha nákladu, pak zvyšujte zvedák do požadované výšky.

- Uvolněte/vypněte tlačítko UP a zvedák se zastaví.

- Stiskněte tlačítko DOWN, abyste zapojili bezpečnostní zámek. Pak je možné vozidlo opravovat.

Poznámka:

- Když se vůz zvedá, musí se použít všechna otočná ramena.

- Před zvedáním vozidla zkontrolujte všechny hadičky hydrauliky a její těsnění, zda olej neuniká.

V případě úniku zvedák nespouštějte. Vyjměte unikající těsnění a znovu uzavřete. Znovu namontujte

těsnění a překontrolujte, zda olej ještě uniká.

- Po zvednutí vozu, když přidáváte nebo vyjímáte jakýkoli těžší předmět, použijte oporu, abyste

udrželi vůz v rovnováze.

Snižování vozidla

- Před snižováním vozu vyčistěte pracovní plochu.

- Nejprve stiskněte tlačítko UP, abyste trochu vozidlo zvedli, pak stiskněte a podržte tlačítko

UNLOCK, abyste vypojili bezpečnostní zámek a pak stiskněte tlačítko DOWN a snižujte vozidlo.

- Snižujte vůz až je otočné rameno dole a zvedací podložky se uvolní od podvozku vozu a pak

uvolněte obě tlačítka.

- Otočná ramena pod vozidlem musí být plně uvolněná/odtažená.

Poznámka: Když zvedák nepracuje, musíte vypnout proud.



                                                                                                        
                                                                      

1-Hnací pumpa, 2-Motor, 3-Olejový filtr, 4-Kontrolní ventil, 5-bezpečnostní ventil, 6- solenoidový ventil

7-Pomocný / servo-ventil kontroly oběhu, 8-hadička, 9-hydraulický válec, 10-měřič hladiny / manometr

11-vzduchový filtr

Hydraulika pracuje takto:

Když je stlačené tlačítko UP, nastartuje se motor pohánějící olejovou pumpu, která nasává hydraulický

olej z nádrže do olejového válce 9) a pohne táhlem. V ten moment je zavřený bezpečnostní ventil 5) a

práce probíhá na maximum. Tlak je už nastaven předtím, než zařízení opustí továrnu. Bezpečnostní ventil

může zajistit kapacitu povolené zátěže, ale když tlak v systému překročí hranici, automaticky dojde uvnitř

bezpečnostního ventilu k přetoku, aby se hydraulika uchránila. Uvolněte tlačítko UP, abyste zastavili vtok

oleje a zastaví se zvedání. Pro snížení stiskněte a podržte tlačítko UNLOCK, uvolní se mechanismus

bezpečnostního zámku, mezitím stlačte tlačítko DOWN, solenoidový ventil 6) se spustí, hydraulický olej

protéká zpět z hydraulického válce do olejové nádrže skrze solenoidový ventil 6) a ventilem kontroly

průtoku 7) a zvedák se začne snižovat.

Hydraulický okruh



                                                                                                        
                                                                      

SA-spínač proudu, KM-stykač, M-motor, QF-přerušovač, T1-transformátor, VD1-usměrňovač, SB1-

tlačítko UP, SB1-tlačítko UNLOCK, SB3-tlačítko DOWN, KA-relé, SB4- tlačítko STOP, YA1, YA2, YA3, YA4 –

elektromagnet, Y1- solenoidový ventil, SQ- koncový spínač.

Elektrické schéma



                                                                                                        
                                                                      

Odstranění problémů



                                                                                                        
                                                                      

Opravy a údržba

Udržujte v čistotě

- Toto zařízení se má často čistit suchým hadrem. Před čištěním nejprve vypněte přívod elektrického

proudu, aby byla zajištěna bezpečnost.

- Pracovní místo a jeho okolí je třeba udržovat v čistotě. Bude-li se tam vyskytovat prach, urychlí to

opotřebení součástek a zkrátí to životnost zvedáku.

Každodenně

- Před provozem, pečlivě zkontrolujte zabezpečovací mechanismus zvedáku, abyste se ujistili, že přilnutí

elektromagnetu a jeho uvolnění pracuje správně a že bezpečnostní plošina je v dobrém stavu. Jakmile

shledáte něco nenormálního, proveďte ihned nápravu úpravu, opravu nebo výměnu součástek.

- Zkontrolujte, zda je řádné spojení mezi hydraulickým válcem a lafetou, zda se spojovací matice mezi

ocelovým řetězem a lafetou neuvolnila nebo nevypadla. Viz obr 6.

- Zkontrolujte, zda je spojení ocelového lanka v pořádku a zda je napětí optimální.

Každý měsíc

- Dotáhněte ukotvovací šrouby

- Namažte řetěz a lanka

- Zkontrolujte všechny spoje řetězu, šroubů a závlaček, abyste zajistili že jsou správně namontované.

- Zkontrolujte všechno hydraulické vedení kvůli namáhání.

- Zkontrolujte, zda jsou lafeta a vnitřní strana sloupce řádně namazány. Užívejte vysoce kvalitní těžké

mazadlo (mazadlo na lithiové bázi).

Poznámka: Všechny ukotvovací matice musí být plně dotaženy. Jestli nějaký šroub z nějakého důvodu

nefunguje, zvedák nelze používat, dokud nebude matice vyměněna.

Jednou za šest měsíců

- Zkontrolujte všechny pohyblivé části kvůli možnému opotřebení, překážkám nebo poškození.

- Zkontrolujte promazání všech kladek. Jestli kladky během zvedání a klesání drhnou, dodejte

odpovídající mazadlo do nápravy kotouče.

- Je-li třeba, zkontrolujte a upravte vyrovnávací napětí, abyste zajistili horizontální zvedání a klesání.

- Zkontrolujte kolmost sloupce.

Poznámka: Vnitřní roh každého sloupce je třeba namazat, aby se minimalizovalo tření a zajistilo

bezchybné a rovné zvedání.

Údržba hydrauliky

- Čištění a výměna oleje

Po šesti měsících od prvního použití tohoto zařízení vyčistěte olejovou nádrž hydrauliky a vyměňte olej.

Později čistěte hydraulický systém a měňte olej jednou za rok. Viz obr. 7 ELIT CZ, spol. s r.o., člen Rhiag
Group, Jeremiášova 1283/18, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, Česká republika T: +420 271 022 222, F: +420 271
022 333, E: elit@elit.cz, www.elit.cz

Údržba



                                                                                                        
                                                                      

- Vyměňte těsnění.

Po určité době provozu tohoto zařízení pečlivě zkontrolujte, jestli nenajdete unikající olej. Jestli je únik

způsoben opotřebováním těsnicích materiálů, okamžitě opotřebované těsnění vyměňte na základě

původní specifikace.

Uskladnění a vyřazení

Když zařízení vyžaduje dlouhodobé uskladnění

- Odpojte přívod proudu

- Namažte všechny části požadovaným mazadlem: mobilní kontaktní povrch lafety atd.

- Vyprázdněte všechny jednotky pro zásobu oleje a tekutiny

- Zakryjte celé zařízení plastovým obalem, abyste je chránili před prachem.

Vyřazení

Když toto zařízení doslouží a už ho nelze používat, odpojte je od elektrického proudu a řádně je

zlikvidujte, vždy podle místních nařízení

Potvrzujeme, že tento výrobek, jak je námi uveden od oběhu, splňuje požadavky následujících směrnic

EHS:

Směrnice:

2006/95/CE

Harmonizované normy:

- UNI EN 60204-1: 2006/AC2010

Podléhá změně bez oznámení.

Likvidace výrobku

Shoda výrobku



                                                                                                        
                                                                      

Uvedení do provozu

Datum Provozovatel Podpis

Záznam o proškolení obsluhy z instrukcí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
seznámení s návodem a funkcí zařízení.

Datum Obsluha (jméno, datum narození, podpis) Proškolil (jméno, podpis)

Revize a evidence údržby



                                                                                                        
                                                                      

Záznam o revizi zvedacího zařízení

Datum Výsledek Provedl



                                                                                                        
                                                                      

Záznam o provedených opravách a údržbě

Datum Záznam o provedené opravě a údržbě Jméno a podpis


