NÁVOD K POUŽITÍ
TH810001,TH810002,TH810003,TH805001,TH812001

typ
TH810001
TH810002
TH810003
TH805001
TH812001

min.výška
210mm
125mm
182mm
225mm
240mm

max.výška
520mm
225mm
375mm
500mm
590mm

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÉ ZVEDÁKY
DVOJITÁ PÍSTNICE

kapacita
10tun
10tun
10tun
5tun
12tun

DÍL ČÍSLO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

POPIS
Uvolňovací ventil
O-kroužek
Ocelová kulička
stopka
tělo
O-kroužek
O-kroužek
Závorník
Ocelový kroužek
Pístní kroužek
Ocelový kroužek
Ocelový kroužek
Píst
Ocelový kroužek
Nylonový kroužek
kroužek
Ocelový kroužek
Nylonový kroužek
Hlava pístu
Ocelový kroužek
těsnění
Nylonový kroužek
píst
těsnění
píst
Ocelový kroužek
šroub
Ocelový kroužek
matka
Ocelový kroužek
podložka
rukojeť
čep
pumpa
těsnění
Ocelový kroužek
O-kroužek
Pouzdro pumpy
Části bezp. Ventilu
těsnění
Nylonový kroužek
Nylonový kroužek

MNOŽSTVÍ KS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PROVOZ
Vlastník/provozovatel je odpovědný za zajištění údržby, zachovává všechna upozornění a varovné
štítky a udržuje dobrý pracovní řád. Před použitím je nutné seznámit se s bezpečnostními
informacemi. Zvedák je nutno zkontrolovat dle návodu před prvním použitím.

Je vlastníkovou/provozovatelovou povinností seznámit se se všemi výstrahami, provozem a údržbou
uvedené v manuálu a na etiketě před prací s tímto zařízením. Majitel/provozovatel musí uchovávat
tyto varování i pro budoucí použití.
ZVEDÁNÍ VOZIDLA:
1. Ujistěte se, že zvedák a vozidlo je na rovném povrchu.
2. Vždy zajistěte vozidlo proti samovolnému pohybu.
3. Obraťte se na návod k obsluze vozidla, aby jste zjístili body vhodné ke zvedání automobilu a
zvedák umístěte na vhodné místo k tomu určené.
4. Otočte uvolňovací ventil ve směru hodinových ručiček k jeho uzavření. NEPŘETÁHNĚTE!
5. Ke zvednutí vozidla zastrčte páku do zásuvky a pumpujte nahoru a dolů.
6. Umístěte sloupky v místech, které doporučuje výrobce vozidla. Nenechávejte pod vozidlem
bez opěrných sloupků. Zvedáky nejsou určeny k udržení těžkých břemen na dlouhou dobu.
Nepokoušejte se dávat zvedák současně na dvě místa vozidla, nebo oba na jedné straně.
7. Otočte vypouštěcí ventil proti směru hodinových ručiček a pomalu snižujte vozidlo.
SNÍŽENÍ VOZIDLA:
1.
2.
3.
4.

Otočte uvolňovací ventil ve směru hodinových ručiček do zavřené polohy.
Zvedněte mírně vozidlo a uvolněte sloupky, které jej podpírají
Odeberte sloupky. Již si nelehejte pod vozidlo a zamezte přístup i jiných osob.
Otočte ventil proti směru hodinových ručiček a POMALU spouštějte vozidlo na zem.

KONTROLA:
Výrobek musí být udržován v souladu s pokyny. Neprovádějte žádné úpravy.
1. Před použitím musí být výrobek vizuálně zkontrolován, zda nejsou jeho části: poškozeny,
ohnuty, opotřebovány, uvolněny, chybí nebo nejsou prasklé sváry.
2. Kontrola se provádí v souladu s tímto návrhem.
3. Výrobek musí být zkontrolován okamžitě, pokud je podezření, že byl vystaven abnormální
zátěži. Majitelé a/nebo provozovatelé si musí být vědomi, že oprava tohoto výrobku vyžaduje
odbornou znalost (viz. Bod 4 – údržba).
ÚDRŽBA:
Doporučuje se měsíční údržba. Mazání zvedáků je velice důležité! Jakékoli omezení, jako rez,
nečistoty atd., mohou způsobit pomalý zdvih nebo rychlé záškuby a poškození vnitřních částí.
Následující kroky vedou k údržbě zvedáku a jeho plné funkčnosti.
1. Mažte všechny části zvedáku lehkým olejem.
2. Vizuálně kontrolujte popraskané sváry, ohnuté, volné, chybějící části a netěsnost
hydraulického oleje.
3. Výrobek musí být okamžitě zkontrolován, pokud je podezření, že byl vystaven abnormální
zátěži nebo elektrickému zkratu.
4. Každý hydraulický zvedák, který byl po kontrole shledán poškozeným, nebo že nepracuje
správně, musí být vyřazen z provozu, dokud nebude opraven.

5. Pravidelně čistěte, dodržujte všechna varování.
6. Kontrolujte a doplňujte olej.
7. Pokud již zvedák nepoužíváte, nechte jej vždy zcela spuštěný.
NEPOUŽIVEJTE BRZDOVOU KAPALINU ANI MOTOROVÝ OLEJ, protože mohou poškodit těsnění.
Používejte pouze hydraulický olej.
KONTROLA OLEJE:
1. Otočte ventil proti směru hodinových ručiček.
2. Odstaňte kontrolní desku.
3. Otevřete plnící otvor, se zvedákem ve vodorovné poloze. Postavte zvedák do svislé polohy
s rukojetí dolů. Olej by měl být na úrovni spodní části plnícího otvoru. Pokud ne, doplňte.
Nepřeplňujte! Vždy naplňte novým, čistým hydraulickým olejem.
4. Zavřete nádržku.
5. Zkontrolujte provoz zvedáku.
6. Vypusťte vzduch, je-li třeba.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
Systém odvzdušnění:
1.
2.
3.
4.

Otočte odvzdušňovací ventil proti směru hodinových ručiček o jednu celou otáčku k otevření.
8x plně zapumpujte.
Otočte odvzdušňovací ventil po směru hodinových ručiček a uzavřete ho.
Pumpujte rukojetí, dokud zvedák nedosáhne maximální výšky. A pak ještě několikrát
k odstranění zachyceného vzduchu v systému.
5. Otočte odvzdušňovací ventil proti směru hodinových ručiček o jednu celou otáčku a snižte
zvedák na nejnižší pozici. Použijte sílu, pokud je to nutné.
6. Otočte odvzdušňovací ventil po směru hodinových ručiček a uzavřete ho a zkontrolujte
správnou činnost čerpadla.
7. Může být nutné celý proces opakovat, aby byl vzduch odstraněn úplně.
ZÁVADA
Zvedák se nezvedá úplně
Zvedák neudrží zátěž

Zvedák se nesníží

Zvedák je zavzdušněný (při
zvedání)

MOŽNÁ PŘÍČINA
Nízká hladina oleje
Odvzdušňovací ventil není
zavřený
Hydraulický olej je znečištěn
Ventil netěsní
Válec se zasekává
Válec nepracuje
Opotřebené části
Vnitřní závady
Zlomená vratná pružina, nebo
vyháknutá
Zvedací rameno je poškozeno
nebo zaseknuto
Postupujte podle kroků odvzdušnění

ŘEŠENÍ
Zkontrolujte olej
Kontaktujte servis

Kontaktujte servis

Postupujte podle kroků odvzdušnění

SERVIS:
Každý hydraulický zvedák, který je shledán jako poškozen, opotřebován nebo nepracuje správně,
musí být vyřazen z provozu, dokud nebude opraven. Majitel/ provozovatel by měl zajistit
specializovaný servis. Pouze originální díly mohou být použitý k opravě zvedáku.

!VAROVÁNÍ!
-

Přečtěte a rozumějte všem varováním a pokynům před použitím zvedáku
Nepřetěžujte zvedák přes jeho kapacitu!!!
Tento zvedák je pouze zvedací zařízení
Tento zvedák je konstruován pouze pro hladké, rovné povrchy.
Zvedák musí být okamžitě podepřen dalšími prostředky
Zvedejte pouze jednu stranu auta
Smí se používat pouze s adaptéry a příslušenstvím dodávaným výrobcem!
Neprovádějte žádné změny na zařízení
Nerespektování těchto upozornění může vést k poškození zvedáku a/nebo jeho selhání a
zranění osob/poškození majetku.
KONTOLUJTE PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM!

ZÁRUČNÍ LIST
Název výrobku
Typ výrobku
Datum prodeje

Hydraulický zvedák

Razítko a podpis prodejce

Datum převzetí
servisem

Záznam o provedeném servisním zákroku
Datum provedení opravy Číslo reklamačního
protokolu

Poznámky

Podpis pracovníka

Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovednost za vady po dobu 24 mesícu
(u právnických osob 12 mesícu). Reklamace budou posouzeny naším reklamacním
oddelením (viz níže) a uznané bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace,
vcetne odstranení
vady, musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení
reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhute. Kupující muže uplatnit reklamaci
osobne nebo zasláním
zboží k reklamaci prepravní službou na vlastní náklady, v bezpecném balení. Zásilka musí
obsahovat reklamovaný
výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontakní údaje (zpátecní adresa,
telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhute 30 dnu (dobu lze po vzájemné
dohode prodloužit). Po
projevení skryté vady materiálu do 6 mesícu od data prodeje, která nelze odstranit, bude
výrobek vymenen za nový
(vady, které existovaly pri prevzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo
opotrebením). Na
neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné
dohode uplatnit primerenou
slevu z kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržování podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným úcelum, než ke kterým je urcen
nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé pusobením vnejších mechanických, teplotních ci chemických vlivu - vady
byli zpusobeny nevhodným skladování ci manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec pripustného zatížení

NÁVOD K POUŽITIE
TH810001,TH810002,TH810003,TH805001,TH812001

typ
TH810001
TH810002
TH810003
TH805001
TH812001

min.výška
210mm
125mm
182mm
225mm
240mm

max.výška
520mm
225mm
375mm
500mm
590mm

HYDRAULICKÉ STĽPIKOVÉ ZDVIHÁKY
DVOJITÁ PIESTNICE

kapacita
10tun
10tun
10tun
5tun
12tun

DIEL ČÍSLO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

POPIS
Uvolňovací ventil
O-krúžok
Ocelová gulička
stopka
telo
O-krúžok
O-krúžok
Závorník
Oceľový krúžok
Piestní krúžok
Oceľový krúžok
Oceľový krúžok
piest
Oceľový krúžok
Nylonový krúžok
krúžok
Oceľový krúžok
Nylonový krúžok
Hlava piestu
Oceľový krúžok
tesnenie
Nylonový krúžok
piest
tesnenie
piest
Oceľový krúžok
skrutka
Oceľový krúžok
matka
Oceľový krúžok
podložka
rukoväť
čap
pumpa
tesnenie
Oceľový krúžok
O-krúžok
Pouzdro pumpy
Části bezp. Ventilu
tesnenie
Nylonový krúžok
Nylonový krúžok

MNOŽSTVO KS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PREVÁDZKA
Vlastník / prevádzkovateľ je zodpovedný za zabezpečenie údržby, zachováva všetky upozornenia a
varovné štítky a udržiava dobrý pracovný poriadok. Pred použitím je nutné zoznámiť sa s
bezpečnostnými informáciami. Zdvihák je nutné skontrolovať podľa návodu pred prvým použitím.
Je vlastníkovo / prevádzkovateľom povinnosťou zoznámiť sa so všetkými výstrahami, prevádzkou a
údržbou uvedené v manuáli a na etikete pred prácou s týmto zariadením. Majiteľ / prevádzkovateľ
musí uchovávať tieto varovania aj pre budúce použitie.

ZDVÍHANIE VOZIDLA:
1. Uistite sa, že zdvihák a vozidlo je na rovnom povrchu.
2. Vždy zaistite vozidlo proti samovoľnému pohybu.
3. Obráťte sa na návod na obsluhu vozidla, aby ste zistili body vhodné na zdvíhanie
automobilu a zdvihák umiestnite na vhodné miesto na to určené.
4. Otočte uvoľňovaciu ventil v smere hodinových ručičiek k jeho uzavretiu. Nepretiahnite!
5. Na zdvihnutie vozidla zastrčte páku do zásuvky a pumpujte hore a dole.
6. Umiestnite stĺpiky v miestach, ktoré odporúča výrobca vozidla. Nenechávajte pod
vozidlom bez oporných stĺpikov. Zdviháky nie sú určené na udržanie ťažkých bremien na
dlhú dobu.
Nepokúšajte sa dávať zdvihák súčasne na dve miesta vozidlá, alebo obidva na jednej strane.
7. Otočte vypúšťací ventil proti smeru hodinových ručičiek a pomaly znižujte vozidlo.
ZNÍŽENIE VOZIDLA:
1. Otočte uvoľňovaciu ventil v smere hodinových ručičiek do zatvorenej polohy.
2. Zdvihnite mierne vozidlo a uvoľnite stĺpiky, ktoré ho podopierajú
3. Odstráňte stĺpiky. Už si neľahnite pod vozidlo a zamedzte prístup aj iných osôb.
4. Otočte ventil proti smeru hodinových ručičiek a POMALY spúšťajte vozidlo na ze.
KONTROLA:
Výrobok musí byť udržiavaný v súlade s pokynmi. Nevykonávajte žiadne úpravy.
1. . Pred použitím musí byť výrobok vizuálne skontrolovať, či nie sú jeho časti: poškodené,
ohnuté, opotrebované, uvoľnené, chýbajú alebo nie sú prasknuté zvary.
2. Kontrola sa vykonáva v súlade s týmto návrhom.
3. Výrobok musí byť skontrolovaný okamžite, ak je podozrenie, že bol vystavený abnormálne
záťaži. Majitelia a / alebo prevádzkovatelia si musia byť vedomí, že oprava tohto výrobku
vyžaduje odbornú znalosť (viď. Bod 4 - údržba).
ÚDRŽBA:
Odporúča sa mesačná údržba. Mazanie zdvihákov je veľmi dôležité! Akékoľvek obmedzenia, ako
hrdza, nečistoty atď, môžu spôsobiť pomalý zdvih alebo rýchle zášklby a poškodeniu vnútorných
častí. Nasledujúce kroky vedú k údržbe zdviháka a jeho plnej funkčnosti.
1. Mažte všetky časti zdviháka ľahkým olejom.
2. Vizuálne kontrolujte popraskané zvary, ohnuté, voľné, chýbajúce časti a netesnosť
hydraulického oleja.
3. Výrobok musí byť okamžite skontrolovaný, ak je podozrenie, že bol vystavený abnormálne
záťaži alebo elektrickému skratu.
4. Každý hydraulický zdvihák, ktorý bol po kontrole uznaný poškodeným, alebo že nepracuje
správne, musí byť vyradený z prevádzky, kým nebude opravený.
5. Pravidelne čistite, dodržujte všetky varovania.
6. Kontrolujte a dopĺňajte olej.
7. Ak už zdvihák nepoužívate, nechajte ho vždy úplne spustený.
NEPOUŽÍVAJTE brzdová kvapalina ANI MOTOROVÝ OLEJ, pretože môžu poškodiť tesnenie. Používajte
len hydraulický olej.

KONTROLA OLEJE:
1. 1. Otočte ventil proti smeru hodinových ručičiek.
2. Odstátí kontrolnú dosku.
3. Otvorte plniaci otvor, so zdvihákom vo vodorovnej polohe. Postavte zdvihák do zvislej
polohy s rukoväťou dole. Olej by mal byť na úrovni spodnej časti plniaceho otvoru. Ak nie,
doplňte. Neprepĺňajte! Vždy naplňte novým, čistým hydraulickým olejom.
4. Zatvorte nádržku.
5. Skontrolujte prevádzka zdviháka.
6. Vypustite vzduch, ak je potrebné.
RIEŠENIE PROBLÉMOV:
systém odvzdušnenia:
1. 1. Otočte odvzdušňovací ventil proti smeru hodinových ručičiek o jednu celú otáčku na
otvorenie.
2. 8x plne zapumpujte.
3. Otočte odvzdušňovací ventil po smere hodinových ručičiek a uzavrite ho.
4. Pumpujte rukoväťou, kým zdvihák nedosiahne maximálnu výšky. A potom ešte
niekoľkokrát na odstránenie zachyteného vzduchu v systéme.
5. Otočte odvzdušňovací ventil proti smeru hodinových ručičiek o jednu celú otáčku a znížte
zdvihák na najnižšiu pozíciu. Použite silu, ak je to nutné.
6. Otočte odvzdušňovací ventil po smere hodinových ručičiek a uzavrite ho a skontrolujte
správnu činnosť čerpadla.
7. Môže byť nutné celý proces opakovať, aby bol vzduch odstránený úplne.
ZÁVADA
Zdvihák sa nezdvíha úplne
Zdvihák neudrží záťaž

Zdvihák sa nezníži

Zdvihák je zavzdušnený (pri
zdvíhaní)
SERVIS:

MOŽNÁ PRÍČINA
Nízká hladina oleje
Odvzdušňovací ventil nie je
zatvorený
Hydraulický olej je znečistený
ventil netesní
Valec sa zasekáva
valec nepracuje
opotrebované časti
vnútorné závady
Zlomená vratná pružina, alebo
vyháknutiu
Zdvíhacie rameno je
poškodené alebo zaseknuté
Postupujte podľa krokov odvzdušnenie

RIEŠENIE
Skontrolujte olej
Kontaktujte servis

Kontaktujte servis

Postupujte podľa krokov odvzdušnenie

Každý hydraulický zdvihák, ktorý je uznaný ako poškodený, opotrebovaný alebo nepracuje
správne, musí byť vyradený z prevádzky, kým nebude opravený. Majiteľ / prevádzkovateľ by
mal zabezpečiť špecializovaný servis. Iba originálne diely môžu byť použitý k oprave
zdviháka.

!VAROVANIE!
-

- Prečítajte a pochopte všetkým varovaniam a pokynom pred použitím zdviháka
- Nepreťažujte zdvihák cez jeho kapacitu!!!
- Tento zdvihák je iba zdvíhacie zariadenie
- Tento zdvihák je konštruovaný iba pre hladké, rovné povrchy.
- Zdvihák musí byť okamžite podoprený ďalšími prostriedkami
- Zdvíhajte iba jednu stranu auta
- Smie sa používať len s adaptérmi a príslušenstvom dodávaným výrobcom!
- Nevykonávajte žiadne zmeny na zariadení
- Nedodržanie týchto upozornení môže viesť k poškodeniu zdviháka a / alebo jeho
zlyhanie a zraneniu osôb / poškodenie majetku.
- KONTOLUJTE PRED KAŽDÝM POUŽITÍM!

ZÁRUČNÝ LIST
Název výrobka
Typ výrobka
Datum predaja

Hydraulický zdvihák

Pečiatka a podpis predajcu

Dátum prevzatia
servisom

Záznam o provedeném servisním zákroku
Dátum vykonania opravy
Číslo
reklamačného
protokolu

Poznámky

Podpis pracovníka

Dna 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto
zákonom poskytuje
na Vami zakúpený výrobok zodpovednost za vady po dobu 24 mesiacov od zakúpenia
tovaru (u právnických
osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším reklamacným oddelením (pozri nižšie) a
uzvávané bezplatne
opraví servis firmy XTline s.r.o.
Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia,
vrátane odstánenia vady,
musí byt vybyvená bez zbytocného odkladu, najneskor do 30 dní odo dna uplatnenia
reklamácie, pokial sa
predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci može uplatnit reklamáciu
osobne alebo zasláním
tovaru na reklmáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpecnom balení. Zásielka
musí obsahovat
reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje
(spiatocná adresa, telefón).
Vady , ktoré možno odstránit , budú opravené v zákonnej lehote 30 dní ( dobu môžu po
vzájomnej dohode predlžit ) .
Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja , ktorá sa nedá
odstránit bude výrobok
vymenený za nový ( vady , ktoré existovali pri prevzatí tovaru ,
nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním ) . Na neodstránitelné vady a
vady , ktoré si je kupujúci schopný opravit sám môžu po vzájomnej dohode uplatnit
primeraná zlava z kúpnej ceny
Nárok na reklamáciu zaniká, ak :
- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podla návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné úcely, než na ktoré je urcený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatocnej údržby ,
alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických , teplotných ci chemických vplyvov Chyby boli
spôsobené nevhodným skladovaním , ci manipulácio s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia

ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: ZVEDÁK
TYP: T
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): 7107T
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:

TH810001,TH810002,TH810003,TH805001,TH812001

VÝROBCE
XTline s.r.o.

NÁZEV:
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:

