HYDRAULICKÝ LIS
50 TUN TY50001
NÁVOD K POUŽITÍ & OBSLUZE

Vyhrazeny male změny ve zobrazení modelu.

ČTĚTE TYTO POKYNY POZORNĚ, DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A
VAROVÁNÍ. POUŽÍVEJTE VÝROBEK SPRÁVNĚ A OPATRNĚ ZA ÚČELEM KE
KTERÉMU JE URČEN. POKUD TAK NEUČINÍTE, MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ
MAJETKU NEBO VÁŽNÉMU ÚRAZU! PONECHTE TENTO NÁVOD NA VIDITELNÉM
MÍSTĚ PRO DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ. UDĚLALI JSME VŠE PROTO ABY BYL VÝROBEK
BEZPEČNÝ. KROMĚ TOHO JSOU ZDE DALŠÍ TYPY:
Ocelové a jiné materiály se mohou tříštit, vždy používejte ochranné
brýle, které jsou v souladu s příslušnou normou ANSI.
Pokud zjistíte závadu a hrozí selhání konstrukce, ihned přestaňte lis
používat a důkladně zkontrolujte zařízení. Přišroubujte lis k podlaze, bude-li
používán na objemné nebo nestabilní předměty.
Nepoužívejte lis na kompresi pružiny nebo jiných
předmětů, které by mohli způsobit uvolnění a
potenciální riziko. Určete kvalifikovanou osobu pro
udržování lisu. Udržujte jej v čistotě pro nejlepší a
nejbezpečnjější výkon. Nepřekačujte kapacitu,
nepoužívejte nadměrnou sílu na obrobek a vždy
používejte tlakoměr k přesnému určení
aplikovaného zatížení. Použivejte lis k účelu, ke
kterému je určen. Nepoužívejte pro jiný účel.
Zachovávejte odstup dětí a nepovolaných osob od
pracovní oblasti.
Noste přiléhavé oblečení, ne kravaty,prsteny,šperky, volné dlouhé
vlasy apod.
Používejte schválené ochranné brýle ANSI nebo ochranný štít na
obličej a pracovní rukavice při provozu.
Podlaha by měla být pevná a rovná, a obuv protiskluzová.

Používejte pouze nan a povrchu, který je stabilní, rovný, suchý a nenoste
pantofle. Pracoviště udržujte uklizené, čisté,neskladujte v blízkosti nepatřičný
material. Zajistěte dostatečné osvětlení. Zkontrolujte lis před každým použitím.
Nepoužívejte, pokud je některá cast ohnutá, prasklá, zlomená, netěsní nebo je
jinak poškozená. Všechny podezřelé části musí být zkontrolovány. Ujistěte se,
že jsou všechny srouby utaženy.
Ujistěte se, že zpracovávaný kus je vycentrován. Ruce a nohy udržujte
mimo pracovní prostor A TO VŽDY!
NEPOUŽÍVEJTE dílenský lis pro kompresi pružiny nebo jiného přemětu,
který se mohl uvolnit a způsobit riziko. Nikdy nestůjte primo před zatíženým
lisem a nenechávejte zatížený bez dozoru.
NEDOVOLTE nepovolaným pracovat s lisem.
NEPROVÁDĚJTE žádné úpravy.
NEPOUŽIVEJTE brzdovou kapalinu nebo jakékoliv jiné nevhodné
tekutiny a vyhněte se míchání různých druhů ropy při přidávání
hydraulického oleje. Použivejte pouze kvalitní hydraulický olej.
NEVYSTAVUJTE lis dešti.
Pokud lis potřebuje opravu a/nebo má opotřebené díly,
které mají být nahrazeny, přenechte orpavu
autorizovanému technikovi a používejte pouze náhradní
dily dodané výrobcem.

VAROVÁNÍ!
Varování, upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu
nemohou pokrýt všechny podmínky a situace, které mohou nastat.
Je třeba pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou factory.

Použijte výkresovou dokumentaci jako průvodce pro montáž. Položte všechny
díly a sestavy před vás před zahájením.
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SEZNAM DÍLŮ:
1)Tělo lisu (2x)
2)Šrouby M2x35 (20x)
3)Podložky 12 (20x)
4)Matice 12 (20x)
5)Matice M12 (20x)
6)Podpěry (2x)
7)Šroub M10x25 (4x)
8)Podběry (4x)
9)Spojovací tyče (2x)
10)Čepy (2x)
11)Rám (1x)
12)Blok (2x)
13)Podložky (4x)
14)Těsnění (4x)
15)Matice M10 (4x)
16)Šroub M10x30 (4x)
17)Zahnutá podpěra (1)
18)Úchyt (1x)

19) podložka (4x)
20) kolečko (4x)
21) šroub M24x50 (8x)
22) podložka 24 (8x)
23) podložka 24 (8x)
24) matky M24 (8x)
25) stojna (2x)
26) horní podpěra (1)
27) měřič tlaku (1)
28) nylonové těsnění (1)
29) tlaková pumpa (1)
30) pružové srouby (2x)
31) válec (1)
32) matice M16 (4x)
33) podložka 16 (4x)
34) matička (4x)
35) šroub M16x60
36) rukojeť (1)
37) podložka 10 (4x)
38) matička 10 (4x)
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POPIS
Tlaková hlava
Odpružená deska
Vodící objímka
šroub M8x10
Pístní tyč
Sada o - kroužků
Hlava pístu
Sada o - kroužků
Těsnění pístu
Sada o - kroužků
matka M42x1.5
Válec

Pružinový nástavec
plocha
Vodící tyč
Pružinový nástavec
svorka

matka
Sada obdeélní k. těsnění
80lt M20x25

KS

2
2

a)
b)

Před první použitím tohoto výrobku, vypusťě z hydraulického system vzduch.
Zkontrolujte všechny části a podmínky, pokud jsou některé části zničené,
přestaňte lis používat a obraťte se na dodavatele.

NÁVOD K POUŽITÍ
UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI, POCHOPILI A APLIKOVALI
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM LISU.
Umístě patku na rám lisu, zasuňte obrobek na patku. Připojte přívod vzduchu do hadice,
zapněte ventil a nechte čerpadlo pracovat dokud ozubané kolo neopracuej kus, pak vypněte
do polohy 0. Pokud nemáte k disopozici čepradlo, pumpujte vzduch, dokud se výrobek
neopracuje. Výrobek vycentrujte. Zapněte vzduchový ventil (nebo pumpujte rukojetí) pro
zatížení výrobku. Když je práce hotová vypnětě vzduchévý ventil do polohy 0 nebo přestaťe
pumpovat. Pomalu a opatrně odstraňtě zátěž z obrobku otáčením proti směru hodinových
ručiček vypouštěcím ventilem po malých krocích. Jakmile je píst úplně zasunutý odstraňte
výrobek z rámu. Odpojte přívod vzduchu.
.

ÚDRŽBA
Čistěte vnější části suchým, čistým a měkkým hadrem. Pravidelně mažte spoje a všechny
pohyblivé části olejem dle potřeby.
Pokud jej nepoužíváte, uložte list na suchém místě s pístem úplně nahoře.
Pokud lis ztratí účinnost, očistěte vždy vzduchový a hydraulický system.
Kontrolujte hydraulický olej, otevřete víčko na horní straně nádržky a pokud není hladina
dostačující, doplňte.
Plňte vysoce kvalitním hydraulickým olejem jak je nutné, pak vypusťě vzduch ze system.

Název výrobku
Typ výrobku
Datum prodeje

ZÁRUČNÍ LIST

Razítko a podpis
Prodejce
Záznam o provedeném servisním zákroku
Datum převzetí
Datum provedení
servisem
opravy

Číslo reklamačního
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

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 zatížen

HYDRAULICKÝ LIS
50 TUN
NÁVOD NA POUŽITIE A OBSLUHE

Vyhradené male zmeny vo zobrazenie modelu.

ČÍTAJTE TIETO POKYNY POZORNE, dodržiavajte bezpečnostné pokyny a
VAROVANIE. POUŽÍVAJTE VÝROBOK SPRÁVNE A OPATRNE S
CIEĽOM KU KTORÝM JE URČENÝ. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k
poškodeniu MAJETKU ALEBO vážnemu úrazu! NECHAJTE TENTO
NÁVOD NA viditeľnom mieste PRE ĎALŠIE POUŽÍVANIE. UROBILI
SME VŠETKO PRETO ABY BOL VÝROBOK BEZPEČNÝ. Okrem toho sú
tu ďalšie typy:
Oceľové a iné materiály sa môžu trieštiť, vždy používajte ochranné
Okuliare, ktoré sú v súlade s príslušnou normou ANSI.
Pokiaľ zistíte závadu a hrozí zlyhanie konštrukcie, ihneď prestaňte
lis
Používať a dôkladne skontrolujte zariadení. Priskrutkujte lis k
podlahe, ak bude používaný na objemné alebo nestabilné predmety.
Nepoužívajte lis na kompresiu pružiny alebo iných predmetov,
ktoré by mohli spôsobiť uvoľnenie a potenciálne riziko. Určte
kvalifikovanú osobu pre udržiavanie lisu. Udržujte ho v čistote pre
najlepší a nejbezpečnjější výkon. Nepřekačujte kapacitu,
nepoužívajte nadmernú silu na obrobok a vždy používajte tlakomer
k presnému určeniu aplikovaného zaťaženia. Používajte lis na účel,
na ktorý je určený. Nepoužívajte na iný účel. Zachovávajte odstup
detí a nepovolaných osôb od pracovnej oblasti.
Podlaha by mala byť pevná a rovná, a obuv protišmyková.

Pracovisko udržujte upratané, čisté, neskladujte v blízkosti neférový
Material. Zaistite dostatočné osvetlenie.
Skontrolujte lis pred každým použitím. Nepoužívajte, ak je niektorá cast ohnutá,
prasknutá, zlomená, netesnia alebo je inak poškodená. Všetky podozrivé časti musia byť
skontrolované. Uistite sa, že sú všetky skrutky dotiahnuté.
Uistite sa, že spracovávaný kus je vycentrovaný. Ruky a nohy udržujte mimo pracovný
priestor A TO VŽDY!
NEPOUŽÍVAJTE dielenský lis pre kompresiu pružiny alebo iného premet, ktorý sa
mohol uvoľniť a spôsobiť riziko. Nikdy nestojte primo pred zaťaženým lisom a
nenechávajte zaťažený bez dozoru.
NEDOVOĽTE nepovolaným pracovať s lisom.
Nevykonávajte žiadne úpravy.
NEPOUŽÍVAJTE brzdovú kvapalinu alebo iné nevhodné tekutiny a vyhnite sa miešanie
rôznych druhov ropy pri pridávaní hydraulického oleja. Používajte iba kvalitný
hydraulický olej.
NEVYSTAVUJTE lis dažďu.
Pokiaľ lis potrebuje opravu a / alebo má opotrebované diely, ktoré sa majú nahradiť,
prenechajte opravu autorizovanému technikovi a používajte len náhradné diely dodané
výrobcom.
VAROVANIE! Varovania, upozornenia a pokyny uvedené v tomto návode nemôžu
pokryť všetky podmienky a situácie, ktoré môžu nastať.

Použite výkresovú dokumentáciu ako sprievodca pre montáž. Položte všetky diely a
zostavy pred vás pred začatím.
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ZOZNAM DIELOV:
1)Tělo lisu (2x)
2)Srouby M2x35 (20x)
3)Podložky 12 (20x)
4)Matice 12 (20x)
5)Matice M12 (20x)
6)Podpěry (2x)
7)Šroub M10x25 (4x)
8)Podběry (4x)
9)Spojovací tyče (2x)
10)Čepy (2x)
11)Rám (1x)
12)Blok (2x)
13)Podložky (4x)
14)Těsnění (4x)
15)Matice M10 (4x)
16)Šroub M10x30 (4x)
17)Zahnutá podpěra (1)
18)Úchyt (1x)

19) podložka (4x)
20) kolečko (4x)
21) šroub M24x50 (8x)
22) podložka 24 (8x)
23) podložka 24 (8x)
24) matky M24 (8x)
25) stojna (2x)
26) horní podpěra (1)
27) měřič tlaku (1)
28) nylonové těsnění (1)
29) tlaková pumpa (1)
30) pružové srouby (2x)
31) válec (1)
32) matice M16 (4x)
33) podložka 16 (4x)
34) matice (4x)
35) šroub M16x60
36) rukojeť (1)
37) podložka 10 (4x)
38) matice 10 (4x)
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Pouzdro tyče
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J- krúžok
Pouzdro pístu
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Kulový ventil
Kulový ventil
Bezpečnostní ventil
Bezpečnostná skrutka
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4
krytka
O- krúžok
nádržka
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O- krúžok
vratidlo
4
Vzduchový pumpa
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Tlaková hlava
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odpruženádoska
vodiace objímka

skrutka M8x10
Pie stní tyč
Sada o - krúžok
Hlava p ie stu
Sada o - krúžok
Těsnění p ie stu
Sad a o - krúžok
matka M42x1.5
Válec

Pružinový nástavec
plocha
Vodící tyč
Pružinový nástavec
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matka
Sada obdélník.
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80lt M20x25
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a) Pred prvou použitím tohto výrobku, výpuste z hydraulického system vzduch.
b) Skontrolujte všetky časti a podmienky, ak sú niektoré časti zničené, prestaňte
lis používať a obráťte sa na dodavateľa
.

NÁVOD NA POUŽITIE
Uistite sa, že ste si prečítali, pochopili a aplikoval BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRED POUŽITÍM LISU.
Umi pätku na rám lisu, zasuňte obrobok na pätku. Pripojte prívod vzduchu do
hadice, zapnite ventil a nechajte čerpadlo pracovať kým ozubané kolo neopracuej
kus, potom vypnite do polohy 0. Ak nemáte k disopozici čerpadlo, pumpujte
vzduch. Výrobok vycentrujte. Zapnite vzduchový ventil (alebo pumpujte rukoväťou)
pre zaťaženie výrobku. Keď je práca hotová vypne vzduchový ventil do polohy 0
alebo přestaťe pumpovať. Pomaly a opatrne odstráňte záťaž z obrobku otáčaním
proti smeru hodinových ručičiek vypúšťacím ventilom po malých krokoch.
Akonáhle je piest úplne zasunutý odstráňte výrobok z rámu. Odpojte prívod
vzduchu.

ÚDRŽBA
Čistite vonkajšie časti suchou, čistou a mäkkou handrou. Pravidelne mažte spoje a
všetky pohyblivé časti olejom podľa potreby.
Ak ho nepoužívate, uložte list na suchom mieste s piestom úplne hore.
Pokiaľ lis stratí účinnosť, očistite vždy vzduchový a hydraulický system.
Kontrolujte hydraulický olej, otvorte viečko na hornej strane nádržky a ak nie je hladina
dostačujúce, doplňte.
Plňte vysoko kvalitným hydraulickým olejom ako je nutné, potom výpuste vzduch zo
system.

Názov výrobku
Typ výrobku
Datum prodaja

ZÁRUČNÝ LIST

Pečiatka a podpis
Predajca
Záznam o vykonanom servisnom zákroku

Datum prevzetia
servisom

Datum provedení
opravy

Číslo reklamačného
protokolu

Podpis pracovníka

Poznámky

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): 50T
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO: TY50001
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:

