
Povinnosti zákazníka za stavební připravenost

a podmínky pro instalaci zvedáků (u montáží 

certifikovanými techniky PULLOTRADE)

Povinnosti odběratele/zákazníka k přípravě podloží:

▪ Nutno zajistit pevné podloží z materiálu a dostatečné tloušťky dle specifikace v návodu k obsluze
dostupné na e-shopu, případně k doptání na: e-mailu fincom.toolš@gmail.com.
Obecným pravidlem však je, že pod každým sloupem je betonová kostka o straně 80 cm, s rovinností
1 mm/1000 mm se specifikací betonu alespoň C25/C30 dle ČSN EN 206-A1 (min. pevnost 2 500 N/cm2).

▪ Podloží musí být vodorovné (dle specifikace bezpečného podloží v manuálu). Pokud tomu tak není, musí
být zajištěny alespoň betonové patky pro jednotlivé sloupy zvedáku v rovině, případně musí zákazník
zajistit patřičné železné podložky s vyvrtanými otvory pro kotvy pro vyrovnání jednotlivých sloupů do
roviny.

▪ Pevnost betonu je možné orientačně prověřit dle aktuálního ceníku servisních služeb. Není však možné
na 100 % zaručit jeho pevnost v tahu a ověřit soudržnost bez trhlin – nekoresponduje vždy s tím, jak
snadno/obtížně se vrtá.

▪ Zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí.

▪ Při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost
sloupů od zdí dle bezpečnostních předpisů je minimálně 800 mm; výška stropu musí být vždy o 30 cm
vyšší než je maximální výška zvedáku.

Přívod vzduchu a elektrické instalace, zajišťuje vždy odběratel:

▪ Přívod 3x400/230 V +N +PE, 50 Hz, kabel Cu 5x2,5 mm2 s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně
(volně ložený kabel je nepřípustný).

▪ Přívod musí mít samostatné jištění jističem C 16-20 A (příkon motoru do 3 kW).
Instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů a norem;
konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku na místo.
Zákazník musí mít zajištěn přívod elektrického proudu a dostatečné jištění, dle specifikace v návodu
k obsluze.

▪ V případě instalace zvedáků, které potřebují ke svému provozu rovněž stlačený vzduch, musí mít zákazník
zajištěný odpovídající přívod stlačeného vzduchu (vždy ve specifikaci v návodu k obsluze k danému
zvedáku).

▪ Před montáží zvedáku musí zákazník přesně určit, kde bude zvedák umístěn. Požadavky na prostor jsou
ve specifikaci v návodu k obsluze. Konzultace na místě o nejvhodnějším umístění není v ceně montáže.
Pokud má o ni zákazník zájem, je nutné o tom informovat předem.

▪ U hydraulických zvedáků není olejová náplň součástí balení a hradí se zvlášť. Olejovou náplň je nutné
doobjednat nebo požádat příslušného obchodního zástupce či dispečink servisu, aby před plánovanou
montáží zajistil jedno balení oleje MG 232 nebo MG 236, případně vhodný ekvivalent.

▪ Nedodržení těchto podmínek může mít v krajním případě za následek vyúčtování poplatku za marný
výjezd + dopravné, dle aktuálního ceníku servisních služeb. Také nemusí být brán zřetel na případné
reklamace v záruce.

Složení zvedáku:

▪ Zvedák musí být připraven v místě montáže, nejdále však 3 metry od místa instalace. Pokud není možné
zajistit umístění zvedáku v požadovaném prostoru, je zákazník povinen zajistit adekvátní manipulační
techniku. Technik PULLOTRADE není oprávněn manipulovat se zvedákem na větší vzdálenosti.


