ZVEDÁK PRO MOTOCYKLY
TRE64007 - 360kg

NÁVOD K POUŽITÍ

Čtěte prosím tento návod pozorně před prvním použitím.

Bezpečnostní instrukce a varování
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Určete kvalifikovanou osobu k údržbě zvedáku v dobrém stavu. Udržujte jej v čistotě.
Maximální nosnost je 360kg, nepřetěžujte kapacitu!
Používejte zvedák pouze k účelu, ke kterému je určen.
Zabraňte dětem a nepovolaným osobám vstup na pracoviště.
Noste vhodné oblečení a obuv, vhodné není volné oblečení, šperky apod.
Používejte na rovném, stabilním, suchém povrchu.
Před zvedáním motocyklu se ujistěte, zda kapacita zvedáku postačuje pro daný
motocykl.
8) Nedávejte zadní kolo motocyklu na nosnou desku a nepoužívejte nosnou desku jako
podpěru váhy motocyklu. Ta slouží pouze k tomu, aby Vám pomohla dostat kolo
motocyklu na plošinu, když je zvedák ve své nejnižší poloze.
9) Ujistěte se, že je motocykl dostatečně upevněn k nosné desce vhodnými popruhy.
10) Když je zvedák zvýšen do pracovní výšky, ujistěte se, zda je zajišťovací tyč zapojena,
aby zabránila náhodnému snížení zvedáku.
11) Před snížením zvedáku se ujistěte, že pod zvedákem není žádná překážka ani jiné
osoby.
12) Vždy držte ruce i nohy dále od pohyblivých částí.
13) Nepokoušejte se pohybovat motocyklem na zvedáku. Slouží ke zvedání a snižování
nákladů.
14) Nepoužívejte poškozený zvedák.
15) Nedovolte neoprávněným osobám manipulovat se zvedákem.
16) Neupravujte zvedák žádným způsobem.
17) Nevytavujte zvedák nepříznivému počasí.
18) Servis a výměnu poškozených částí by měl provázet autorizovaný servis a pouze
náhradními díly výrobce.
VAROVÁNÍ: Varování, upozornění a instrukce v tomto návodu nemohou pokrýt všechny
možné nastalé situace.

Technický popis
Nosnost ……………. 360kg

Zdvih …………………. 480mm

Min. výška………… 220mm

Délka ………………… 2215mm

Max. výška ……….. 780mm

Montáž
Vybalte zvedák a zkontrolujte obsah se seznamem:
-tělo zvedáku
-zajišťovací tyč
-nosná plošina
-šrouby, matky, podložky
-svěrák
1) připojte nosnou plošinu (31) k základně (32)
2) připevněte držák předního kola (35,47) na přední část plošiny (32), použijte rouby (33),
podložky (34) a matice (38)
3) připevněte clonu (39) pomocí šroubů (33), podložek (34) a matic (38).

Před prvním použitím
1) Nechte usadit olej v čerpadle po dobu jedné hodiny před použitím. (Nedostatečně
usazený olej může způsobit vzduch v systému. V tom případě bude nutné znovu
nechat olej usadit.)
2) Odstraňte veškerý vzduch v hydraulickém okruhu plným sešlápnutím uvolňovacího
nožního pedálu.
3) Vyzkoušejte nezatížený zvedák zvednutím do maximální polohy a pak ho snižte.
Stlačte nožní pedál pomalu a kontrolujte rychlost klesání.

Provoz
VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že jste rozuměli všem bezpečnostním instrukcím a varováním
před prvním použitím.
VAROVÁNÍ! Nepřetěžujte zvedák.
VAROVÁNÍ! Motocykl musí být plně podepřen plošinou (32) před zvedáním. Upevněte
přední kolo do svěráku jako prevenci pohybu motocyklu.
1) Připásejte motocykl k plošině
2) Zvedněte zvedák nožním pedálem (7)
3) Po zvednutí do pracovní výšky, zajistěte pojistnou tyč (48) přes otvory na spodní
straně plošiny tak, aby se zvedák nemohl nečekaně snížit.
4) Po skončení práce se ujistěte, zda není pod zvedákem žádná překážka bránící snížení.
Vyjměte pojistnou tyč a pak POMALU sešlapávejte uvolňovací pedál (10) ke snížení.
(rychlost snižování je kontrolovaná uvolňovacím ventilem, čím více je ventil otevřen,
tím rychleji se snižuje)
5) Když je zvedák úplně snížen, odpoutejte motocykl, otevřete čelisti svěráku a sundejte
motocykl z plošiny.

ÚDRŽBA
Pokud zvedák nepoužíváte, skladujte v nejnižší pozici na suchém místě k prevenci koroze.
Udržujte zvedák čistý, bez zbytků oleje.
Pravidelně kontrolujte všechny části a píst, zda není postižen korozí nebo poškozen.
Kontrolujte hladinu oleje, pokud je nízká, odstraňte gumovou zátku na pumpě a doplňte olej.
Používejte pouze kvalitní hydraulický olej.
Pokud zvedák nefunguje správně, odstraňte vzduch z hydraulického okruhu.

SEZNAM DÍLŮ
DÍL
ČÍSLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

POPIS

DÍL ČÍSLO

POPIS

Šroub M6*25
Podložka 6mm
Sestava vidlice kolečka
Prodloužení
Šroub M8*30
Polovina plošiny
Nožní pedál
Šroub M8*15
Matka M16
Uvolňovací pedál
Podložka 16mm
Podložka 16mm
Šroub M16*45
Šroub M16*90
Základní sestava
Přední kolečko

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

„R“ čep
Vřeteno
Pružina
Čep
Hydraulická pumpa
Ocelové kolečko
Čep
Zvedací rameno
Zvedací rameno
Ocelové kolečko
Matka M12
Podložka 12mm
Podložka 12mm
Šroub M12*45
Nosná plošina
základna

DÍL
ČÍSLO
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

POPIS
Šroub M10*20
Podložka 10mm
Pravý svěrák
Guma
Šroub M6*16
Matka M10
clona
Sestava clony
Kulička
Podložka
Pevný stojan
Ruční kolečko
Rukojeť
Šroub
Levý svěřák
Pojistná tyč

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

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

ZDVIHÁK PRE MOTOCYKLE
360kg

NÁVOD NA POUŽITIE

Čítajte prosím tento návod pozorne pred prvým použitím

.

Bezpečnostné pokyny a výstraha
1) 1) Určte kvalifikovanú osobu na údržbu zdviháka v dobrom stave. Udržujte ho v čistote.
2) Maximálna nosnosť je 360kg, nepreťažujte kapacitu!
3) Používajte zdvihák iba na účel, na ktorý je určený.
4) Zabráňte deťom a nepovolaným osobám vstup na pracovisko.
5) Noste vhodné oblečenie a obuv, vhodné nie je voľné oblečenie, šperky apod
6) Používajte na rovnom, stabilnom, suchom povrchu.
7) Pred zdvíhaním motocykla sa uistite, či kapacita zdviháka postačuje pre daný motocykel.
8) Nedávajte zadné koleso motocykla na nosnú dosku a nepoužívajte nosnú dosku ako
podperu váhy motocykla. Tá slúži len na to, aby Vám pomohla dostať koleso motocykla na
plošinu, keď je zdvihák vo svojej najnižšej polohe.
9) Uistite sa, že je motocykel dostatočne upevnený k nosnej doske vhodnými popruhy.
10) Keď je zdvihák zvýšený do pracovnej výšky, uistite sa, či je zaisťovacia tyč zapojená, aby
zabránila náhodnému zníženie zdviháka.
11) Pred znížením zdviháka sa uistite, že pod zdvihákom nie je žiadna prekážka ani iné osoby.
12) Vždy držte ruky aj nohy ďalej od pohyblivých častí.
13) Nepokúšajte sa pohybovať motocyklom na zdviháku. Slúži na zdvíhanie a znižovanie
nákladov.
14) Nepoužívajte poškodený zdvihák.
15) Nedovoľte neoprávneným osobám manipulovať so zdvihákom.
16) Neupravujte zdvihák žiadnym spôsobom.
17) Nevytavujte zdvihák nepriaznivému počasiu.
18) Servis a výmenu poškodených častí by mal sprevádzať autorizovaný servis a iba
náhradnými dielmi výrobcu.

VAROVANIE: Varovania, upozornenia a inštrukcie v tomto návode môžu pokryť všetky možné
vzniknutej situácie.

Technický popis
Nosnosť ……………. 360kg

Zdvih …………………. 480mm

Min. výška………… 220mm

Dĺžka ………………… 2215mm

Max. výška ……….. 780mm

Montáž
Vybaľte zdvihák a skontrolujte obsah so zoznamom:
-telo zdviháka
-zaisťovacia tyč
-nosná plošina
-skrutky, matky, podložky
-zverák
1) pripojte nosnú plošinu (31) k základni (32)
2) pripevnite držiak predného kolesa (35,47) na prednú časť plošiny (32), použite skrutky (33),
podložky (34) a matice (38)
3) pripevnite clonu (39) pomocou skrutiek (33), podložiek (34) a matíc (38).

Pred prvým použitím
1) 1) Nechajte usadiť olej v čerpadle po dobu jednej hodiny pred použitím. (Nedostatočne
usadený olej môže spôsobiť vzduch v systéme. V tom prípade bude nutné znovu nechať olej
usadiť.)
2) Odstráňte všetok vzduch v hydraulickom okruhu plným zošliapnutím uvoľňovacieho
nožného pedála.
3) Vyskúšajte nezaťažený zdvihák zdvihnutím do maximálnej polohy a potom ho znížte.
Stlačte nožný pedál pomaly a kontrolujte rýchlosť klesania.

Prevádzka
VAROVANIE! Uistite sa, že ste rozumeli všetkým bezpečnostným inštrukciám a varovaním pred
prvým použitím.
VAROVANIE! Nepreťažujte zdvihák.
VAROVANIE! Motocykel musí byť plne podopretý plošinou (32) pred dvíhaním. Upevnite predné
koleso do zveráka ako prevenciu pohybu motocykla.

1) 1) Připásejte motocykel k plošine
2) Zdvihnite zdvihák nožným pedálom (7)
3) Po zdvihnutí do pracovnej výšky, zaistite poistnou tyč (48) cez otvory na spodnej strane
plošiny tak, aby sa zdvihák nemohol nečakane znížiť.
4) Po skončení práce sa uistite, či nie je pod zdvihákom žiadna prekážka brániaca zníženiu.
Vyberte poistnú tyč a potom POMALY sešlapávejte uvoľňovacie pedál (10) k zníženiu.
(rýchlosť znižovanie je kontrolovaná uvoľňovacím ventilom, čím viac je ventil otvorený, tým
rýchlejšie sa znižuje)
5) Keď je zdvihák úplne znížený, odpútajte motocykel, otvorte čeľuste zveráka a zložte
motocykel z plošiny.

ÚDRŽBA
Ak zdvihák nepoužívate, skladujte v najnižšej pozícii na suchom mieste na prevenciu korózie.
Udržujte zdvihák čistý, bez zvyškov oleja.
Pravidelne kontrolujte všetky časti a piest, či nie je postihnutý koróziou alebo poškodený.
Kontrolujte hladinu oleja, ak je nízka, odstráňte gumovú zátku na pumpe a doplňte olej. Používajte
iba kvalitný hydraulický olej.
Ak zdvihák nefunguje správne, odstráňte vzduch z hydraulického okruhu.

ZOZNAM DIELOV
DIEL
ČÍSLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

POPIS
Skrutka M6*25
Podložka 6mm
Zostava vidlica
kolieska
predĺženie
Skrutka M8*30
polovica plošiny
nožný pedá
Skrutka M8*15
Matka M16
uvoľňovacie pedál
Podložka 16mm
Podložka 16mm
Skrutka M16*45
Skrutka M16*90
Základná zostava
predné koliesko

DIEL
ČÍSLO
17
18
19

POPIS

POPIS

„R“ čap
Vreteno
Pružina

DIEL
ČÍSLO
33
34
35

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

čap
Hydraulická pumpa
oceľové koliesko
čap
Zvedací rameno
Zvedací rameno
oceľové koliesko
Matka M12
Podložka 12mm
Podložka 12mm
Skrutka M12*45
Nosná plošina
základňa

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Guma
Skrutka M6*16
Matka M10
clona
zostava clony
gulička
Podložka
Pevný stojan
Ruční kolečko
Rukojeť
Skrutka
ľavý zverák
poistná tyč

Skrutka M10*20
Podložka 10mm
Pravý zverák

ZÁRUČNÝ LIST
Názov výrobku
Typ výrobku
Datum prodaja
Pečiatka a podpis
Predajca
Záznam o vykonanom servisnom zákroku

Datum prevzetia
servisom

Poznámky

Datum provedení
opravy

Číslo reklamačného
protokolu

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: X
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): 360kg
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO: TRE64007
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:

