UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Hydraulický zvedák převodovky TEL05004
Max. kapacita: 500kg

Max. výška: 1950mm

Váha: 35Kg

Min. výška 1135mm

Úhle sedla: 60° dopředu, 10°dozadu

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití a seznamte se s ním.

Úvod
Tento zvedák je přemístitelnou hydraulickou jednotkou. To je spolu s kompaktní konstrukcí,
nízkou váhou, velkým zdvihacím rozsahem, rychlostí zvedání, vyměnitelnou připojovací částí,
pevností a spolehlivostí vhodné pro široký rozsah použití.
Může být využíván při montáži a demontáži součástí a jiných břemen, které je potřeba
zdvihnout nebo spustit. Je ideálním nástrojem pro využití v autoopravnách, mobilních garážích.
UPOZORNĚNÍ:
Zařízení neuvádějte do provozu (nepoužívejte) dříve, než si důkladně prostudujete celý uživatelský
návod. Pozornost věnujte především pokynům, které se týkají bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné vykonání těchto pokynů může způsobit úraz vlastní a/nebo jiné osoby, popř. může dojít
k poškození zařízení, zvedaného nákladu a/nebo jiného majetku.
Uživatelský návod má pouze proklamativní charakter. Pro samotné pracovní využití výrobku je
potřeba vycházet ze zkušebních prací. Zde uvedené informace jsou pouze doporučením
vyhotoveným na základě současných zkušeností s výrobkem, technické parametry výrobku nebo
postupy se mohou průběžně upravovat nebo měnit i bez zpětné změny údajů v návodech.
Testováním je třeba ověřit konkrétní vlastnosti výrobku v přímé závislosti na č ase, okolním
prostředí, obsluze a materiálu.
Technická data
Max. zátěž
(kg)
500

Min. výška Max. výška
(mm)
(mm)
1100
1900

Váha netto
(kg)
30

Konstrukce
1) Sedlo
2) Píst
3) Hydraulický válec
4) č tyřnohý stojan s kolečky
5) Pumpovací pedál
6) Vypouštěcí ventil
7) Spojovací tyč
8) Nastavetelná rukojeť
9) Řetěz
10) Matka
11) Profil

Montáž před použitím
1. Připojte čtyři otočná kolečka s kuličkovými ložisky k nohám stojanu a dotáhněte šrouby.
2. Připojte oba páry nohou pomocí šroubů ke stojanu.
3. Opěrné sedlo nasuňte na horní část pístu a přitlačte.
Bezpečnost práce
1. Pro zajištění bezpečnosti nezatěžujte zvedák více než je udávaná nosnost.
2. Těžiště zvedaného předmětu by mělo být ve stejném místě jako střed podpěrné plochy.
3. Při manipulaci se zvedákem pod vozidlem se pod tímto nesmí nacházet žádná další osoba.
Mezi zvedák a vozidlo a mezi zvedák za podlahu je zakázáno vkládat jiné předměty
(nástavce, mezikusy, podložky). Horizontální pohyb zvedáku se provádí pomocí
pojezdových koleček.

4. Je výslovně zakázáno přesouvat břemeno na zvedáku! Pojezdová kolečka slouží pouze pro
správné nastavení polohy zvedáku.
5. Po umístění břemene na podpůrnou plochu, zajistěte toto přiměřeným způsobem zabránání
jeho sesmeknutí.
6. Břemeno nelze ponechat na zvedáku na delší dobu než nebytně nutnou k přesunutí předmětu
ze zvedáku. Při delším ponechání břemene na zvedáku je nutné použít k tomu určené
podpěry.
7. V případ práce s břemenem, které máte ve výši hlavy a výše, je potřeba použít ochrannou
přilbu.
8. Jakmile není zvedák zatížen, musí být podpěrná část spuštěna do nejnižší polohy.
9. Pohyblivé části udržujte namazané, aby jste je chránili před korozí.
10. Pravidelně provádějte bezpečnostní prohlídky zvedáku, zaměřenou zejména na trhliny,
praskliny ve svárech, únik hydraulického oleje apod.
11. Nerespektování uvedených pravidel může mít za následek poškození zdraví a majetku.
Konkrétní popis využití zvedáku zde není záměrně uveden. Výrobce/dovozce má zato, že uživatel
funkci zvedáku zná a s je s jeho činností obeznámen. Ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný.

ZÁRUČNÍ LIST
Název výrobku
Typ výrobku
Datum prodeje
Razítko a podpis
Prodejce
Záznam o provedeném servisním zákroku
Datum převzetí
Datum provedení
servisem
opravy

Poznámky

Číslo reklamačního
protokolu

Podpis pracovníka

ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: ZVEDÁK
TYP: T
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): T
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO: TEL05004
VÝROBCE
NÁZEV:

JOBIPROFI s.r.o.

ADRESA:

Jinošov 95, 67571 Náměšť nad Oslavou

IČ:

26246937

DIČ CZ:

26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a
NV č. 229/2012 Sb.(dle přílohy II A)
a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS

FUNKCE

KONSTRUKCE, MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ PŘEVODY.

ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ZVEDÁNÍ BŘEMEN.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
ČSN EN ISO 12100;Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01
ISO 11684;Bezpečnostní piktogramy;1995-01-15
ČSN EN 1005-3+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01
ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01
ČSN EN 349+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla;2009-01-01
ČSN EN 953+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;200909-01
ČSN EN 1493;Zvedáky vozidel;2011-01-01
ČSN EN ISO 4413;Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti;2011-07-01

Zvolený postup posuzování shody
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21
Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:
datum:

Náměšť nad Oslavou
2013-05-16

Jméno:

Funkce:
jednatel

Podpis:

