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2006-05-15

CZ 85929

Úvod

DŮLEŽITÉ! Před použitím tohoto výrobku si musíte pozorně přečíst celou příručku! Je to důležité pro zajištění
bezpečného provozu výrobku a dosažení optimální provozní spolehlivosti a dlouhé životnosti.
Tento výrobek může používat pouze oprávněný personál!
Nikdy nesmí dojít k nehodě z důvodu nedostatečné znalosti fungování výrobku nebo bezpečných pracovních
metod! Aby nedocházelo k nehodám, musí se dodržovat pokyny a bezpečnostní předpisy.

Zvedací plošiny, zvedací ramena, zvedáky palet, sklopné zvedáky a pojízdné zvedací
plošiny TZ/EZ
2

Naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby představovaly bezpečné, spolehlivé a trvanlivé pracovní vybavení.
Zvedací plošiny, pojízdné zvedací plošiny TZ/EZ, zvedací ramena a sklopné zvedáky EdmoLift jako samostatné
jednotky splňují základní požadavky normy EN 1570 pro zvedací plošiny. Tato evropská norma předepisuje
bezpečnostní požadavky pro zvedací plošiny se svislým zdvihem až 3,0 m, používané ke zvedání a/nebo spouštění
materiálu a/nebo osob, které jsou nutné k přepravě zboží na zvedacích plošinách.
UPOZORNĚNÍ! Tyto výrobky jsou určeny k přepravě zboží, nikoliv k přemisťování osob.
Popisují se pevně instalované i mobilní zvedací plošiny jak s elektrickým, tak s ručním pohonem. Zvedák lze
dodatečně vybavit doplňky od výrobce nebo doplňky v místě instalace, které pomohou vytvořit bezpečnou a účinnou
pracovní stanici.

3

Pracovní polohovadlo WP

Po opuštění továrny splňují pracovní polohovadla EdmoLift WP požadavky normy EN 1751-1 Bezpečnost
průmyslových vozíků, části 1: Stohovací vozíky jsou označeny symbolem CE podle směrnice pro strojní zařízení. Pracovní polohovadla WP lze také vybavit doplňky, které pomohou vytvořit bezpečnou a účinnou pracovní stanici.

4 Upozornění! Výrobky EdmoLift mohou být používány v aplikacích, kde nebudou vyhovovat normě EN 1570
pro zvedací plošiny nebo normě EN 1757, části 1, pro stohovací vozíky. Také mohou vzniknout situace, ve
kterých jejich použití znamená, že nebudou vyhovovat dalším normám. V takových případech se musí provést
posouzení rizika a vydaného prohlášení o shodě s CE podle směrnice pro strojní zařízení.
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CZ 85929

2005-02-01

Všeobecné pokyny pro zaměstnavatele a obsluhu
1 Legislativní

požadavky

V zákoně o pracovním prostředí (WEA) jsou uvedeny požadavky na pracoviště ve formě předpisů týkajících se
pracovních prostředí.
Vyžaduje se:
• Zabránit ohrožení zdraví, nehodám a škodlivým vlivům.
• Vytvořit zdravé a bezpečné pracovní podmínky.
Zaměstnavatel musí zajistit, že zaměstnanec je náležitě vyškolen pro daný úkol
a je si vědom všech souvisejících rizik.
Zaměstnanec musí přispívat k vytváření zdravého pracovního prostředí. Je povinen dodržovat všechny vydané
pokyny, dodržovat všechna bezpečnostní opatření a všeobecně přijímat veškerá opatření na ochranu před ohrožením
zdraví a nehodami. Bude-li zjištěno vážné riziko v souvislosti s prací, která se má provést, zaměstnavatel o tom musí
okamžitě informovat zaměstnance.

2

Základní požadavky na obsluhu výrobků EdmoLift

• Dobrý zrak a sluch
• Smysl pro odpovědnost
• Duševní vyrovnanost		
• Dobrý úsudek

3

Školení

Výrobky EdmoLift mohou být obsluhovány pouze oprávněným, školeným personálem s potřebnými znalostmi o
údržbě a ovládání výrobků!
Proto je nanejvýš důležité, abyste si před zahájením práce s výrobkem přečetli tuto příručku a pochopili informace
týkající se bezpečného provozu výrobku a předpisy pro bezpečnost práce.
Přesné používání, prohlídky, údržba a ovládání mají zásadní význam pro bezpečnost při práci.
4 Vyhýbejte se nebezpečným situacím!
•
•
•
•

Před použitím se vždy ujistěte, že zvedák a jeho bezpečnostní funkce jsou v pořádku.
Zkontrolujte bezprostřední pracovní okolí.
Manévrujte opatrně a pozorně.
Zvedák použijte pouze k účelu, k němuž je určen.

16
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5

2005-02-01

CZ 85929

Jako obsluha zvedáku zkontrolujte následující::

• Je výrobek vyzkoušený a schválený/označený symbolem CE?
• Je výrobek v dobrém, provozuschopném stavu?
• Je výrobek vhodný pro danou aplikaci?
• Zkontrolujte hmotnost a rozložení zátěže.
• Jaké materiály se používají při manipulaci s výrobkem? Jsou v dobrém stavu?
• Používají se nějaké doplňky nebo přídavná zařízení pro manipulaci? Jsou v dobrém stavu?
• Jsou třeba nějaké speciální doplňky?

6

Vezměte v úvahu:

• Manipulace s nebezpečným zbožím
• Překážky nad zvedací plošinou nebo sklopným zvedákem
• Nebezpečné podmínky při nakládání
• Dostatečně pevná podlaha, aby unesla hmotnost zvedáku a zboží
• Přítomnost neoprávněných osob
• Další rizikové faktory

7 Upozornění! Při práci ve veřejném prostředí, zejména pokud mohou do pracovního prostoru vstoupit děti,
musí obsluha přijmout vhodná opatření, aby zamezila vstupu osob do nebezpečného prostoru, např. ohradit
ho provazem nebo přidat ochranná zařízení.
Uživatelé výrobků EdmoLift si musí přečíst pokyny a dodržovat je!
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Příručka k výrobkům EdmoLift
1

2005-02-01

CZ 85929

Použití

Nepoužívejte zvedáky EdmoLift v jiných aplikacích nebo v podmínkách nakládání, které by mohly změnit
nosnost a vést k nebezpečným situacím. Jinak by mohlo dojít ke zrušení platnosti záruky.
Předpokládá se provoz uvnitř budov v suchých a dobře osvětlených prostorech s mírnou teplotou, nedá-li společnost
EdmoLift souhlas k jinému použití.
Zvětšení ložné plochy, výstřední zatížení, osamělá břemena nebo horizontální síly jsou nepřípustné, pokud to není
výslovně povoleno v konkrétní aplikaci. Volba nejvhodnějšího modelu zvedací plošiny je závislá na konkrétních
zvedacích a provozních podmínkách v jednotlivých aplikacích.
Kromě bezpečnostních prvků začleněných do zvedáku se mohou vyžadovat další bezpečnostní prvky umístěné na
zvedáku nebo sousedící se zvedákem. Náležitá opatření projednejte se zástupcem společnosti EdmoLift, vaším
bezpečnostním technikem, inspektorem bezpečnosti práce nebo podobnou osobou. Doporučujeme provést posouzení
rizik podle směrnice pro strojní zařízení. Viz také oddíl „Provozní rizika“.
Tyto pokyny musí být k dispozici oprávněnému personálu, uložené na chráněném místě a musí doprovázet výrobek
v případě přemístění na jiné pracoviště.

2

Zvedací plošina

Zvedací plošiny EdmoLift lze používat v široké řadě aplikací. V zásadě jsou určeny ke zvedání a spouštění břemen,
jejichž hmotnost je rovnoměrně rozložena po celé plošině, např. palet Euro. Mezi typické aplikace patří například
plnění a stohování součástí pro výrobní stroje, sestavování elektrických skříní, údržba strojních zařízení atd.
Zvedací plošiny jsou určeny k použití na rovné, pevné základně nebo podlaze. Lze je postavit na podlahu nebo
zapustit do jámy. Lze je také přepravovat na podvozcích s koly.
Podlaha/podklad musí být dostatečně pevný, aby unesl zvedací plošinu společně s břemenem. Doporučujeme
připevnit všechny zvedací plošiny určené k instalaci na jednom místě k podlaze, aby se zabránilo náhodnému
pohybu při nárazu vozidlem apod. Za určitých okolností je nutné připevnit zvedací plošinu k podlaze, aby se zabránilo
nestabilitě, např. pokud ji lze sklápět nebo je určena k horizontálnímu či výstřednému zatížení.
Podrobné informace o náležitém používání a nakládání jsou popsané v této příručce a najdete je v normě EN 1570.
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Příručka k výrobkům EdmoLift
3

2006-05-15

CZ 85929

Pojízdné zvedací plošiny

Pojízdné zvedací plošiny EdmoLift WP a TZ/EZ jsou určeny k použití jako pracovní stoly pro snadné a účinné
přemisťování se zátěží nebo bez zátěže mezi různými stanovišti uvnitř budov v průmyslových a skladovacích
podmínkách s normální teplotou, vlhkostí a osvětlením. Mezi typické aplikace patří výměna nástrojů, montáž, servis a
opravy strojních zařízení a ovládacích skříněk, podávání a stohování součástí do výrobních strojů a ve skladovacích
prostorech. Při přemisťování mezi různými pracovními prostory musí být náklad vždy ve spuštěné poloze.
Podrobné informace o náležitém používání a nakládání jsou popsané v této příručce a najdete je v normě EN 1757,
části 1.

4

Zvedací ramena, zvedáky palet a sklopné zvedáky

Zvedací ramena, zvedáky palet a sklopné zvedáky EdmoLift lze používat v široké řadě aplikací. Zvedací ramena jsou
v zásadě určena ke zvedání, spouštění a nakládání břemen, jejichž hmotnost je rovnoměrně rozložena po celé ploše
plošiny, např. palet Euro, palet s otvory na dvou stranách nebo přenosných skříněk. Sklopné zvedáky jsou určeny ke
sklápění. Mezi typické způsoby použití zvedacích ramen, zvedáků palet a sklopných zvedáků patří stohování součástí
pro výrobní stroje, montáž elektrických skříní, manipulace se součástmi v automobilovém průmyslu atd.
Tyto výrobky umožňují sklápět plošinu a také břemeno. Kromě zvýšení produktivity zjednodušují úkony a poskytují
obsluze lepší ergonomii. Při sklápění vzniká riziko pádu nosiče nákladu (palety, nádoby, přenosné skříňky atd.) a
samotného nákladu, což může způsobit úraz jakémukoliv personálu v daném prostoru nebo poškodit materiál. Proto
je velmi důležité, aby se zvedací rameno, zvedák palet nebo sklopný zvedák umístily tak, že během sklápění nebudou
moci způsobit úraz personálu. Nejdůležitější je provádět sklápění takovým způsobem, aby nosič nákladu pevně držel,
a také používat takový nosič, který je vhodný pro příslušný náklad. Běžným doplňkem je prostředek na znehybnění
nákladu, aby při sklopení nemohl sklouznout z plošiny.
Zvedací ramena, zvedáky palet a sklopné zvedáky jsou určeny k použití na rovné, pevné základně nebo podlaze.
Podlaha musí být dostatečně pevná, aby unesla zvedací rameno, zvedák palet nebo sklopný zvedák společně
s břemenem. Doporučuje se připevnit zvedací ramena a sklopné zvedáky určené k instalaci na jednom místě k
podlaze, aby se zabránilo náhodnému pohybu při nárazu vozidlem apod. Zamýšlené použití a podmínky nakládání
odpovídají dokumentu „Prohlášení o shodě s CE“.

5

Pokyny pro recyklaci

Naše zvedací plošiny jsou vyrobeny z materiálů, které lze použít znovu nebo recyklovat. O opotřebované zvedací
plošiny se postarají specializované firmy, které je demontují a využijí materiály podle potřeby.
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Příručka k výrobkům EdmoLift

2005-02-01

CZ 85929

Technické údaje pro standardní modely zvedacích plošin
Upozornění! Maximální zatížení se vztahuje na břemena, jejichž hmotnost je rovnoměrně rozložena po celé
ploše plošiny.
Základní požadavky podle normy EN 1570:

• 100 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo po
celé ploše plošiny

• nebo 50 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině délky plošiny
		

• nebo 33 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině šířky plošiny.

Maximální přípustná horizontální síla: 10 % jmenovitého zatížení (max. zatížení) působícího horizontálně v
rovině plošiny.
Horizontální síly mohou vznikat například při zatlačení na zvedák nebo břemeno nebo při zasunování/vytahování
nástroje nebo součásti do/z plošiny nebo palety. Při působení horizontální síly na břemeno se zvyšuje klopný moment
břemena.
Je-li obtížné změřit účinek horizontální síly, musí se postupovat s maximální opatrností.
Pokud bylo odsouhlaseno alternativní rozložení zatížení, viz objednací dokumentace. Intenzivní používání, vysoká
rychlost, nepříznivé prostředí a vícesměnný provoz mohou vyžadovat instalaci sady HD, tj. pevnějších ložisek apod.
než ve standardní konstrukci. K objednací dokumentaci a prohlášení o shodě s CE jsou přiloženy technické údaje pro
každou zvedací plošinu.
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Příručka k výrobkům EdmoLift

CZ 85929

2005-02-01

Technické údaje pro standardní model zvedacího ramena
Upozornění! Maximální zatížení se vztahuje na břemena, jejichž hmotnost je rovnoměrně rozložena po celé
ploše plošiny.
Základní požadavky podle normy SS-EN 1570:

• 100 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo po
celé ploše plošiny

• nebo 50 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině délky plošiny
		

• nebo 33 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině šířky plošiny.

B/2

l

ll

lll

1/1
L

1/3

1/2

L

L/2
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Příručka k výrobkům EdmoLift

CZ 85929

2005-02-01

Těžiště
Maximální přípustná horizontální síla: 10 % jmenovitého zatížení (max. zatížení) působícího horizontálně v
rovině plošiny.

Horizontální síly mohou vznikat například při zatlačení na zvedák nebo břemeno nebo při zasunování/vytahování
nástroje nebo součásti do/z plošiny nebo palety. Při působení horizontální síly na břemeno se zvyšuje klopný moment
břemena.
Je-li obtížné odhadnout velikost aktuální horizontální síly, musí se postupovat s maximální opatrností.
Vzhledem k tomu, že zvedací ramena EdmoLift jsou určena ke sklápění břemen, je nutné brát v úvahu také těžiště
vhledem k výšce břemena nad povrchem plošiny. Viz následující obrázek znázorňující max. přípustnou výšku těžiště.
Následující obrázek znázorňuje nejvyšší přípustné těžiště při spouštění do max. úhlu náklonu.

h3

1/3

h2

1/1

h1

UPOZORNĚNÍ! Předpokládá se, že zvedací rameno je pevně připevněno k podlaze podle pokynů na str. 41.
Technické údaje pro jednotlivé plošiny jsou uvedeny ve specifikaci objednávky a prohlášení o shodě s CE.

1/2

Tp

Tp

Tp

l
Model
AL
ALT 750
ALT 1500
ART 750
ART 1500
ART 3000
ALT 1500 U
ALT 1500 UE
ALT 1500 GB
ART 1500 GV
ALT 3000
ALT 3000 U
ALT 3000 UE
ALT 3000 GB

ll
Max. zatížení
(kg)
750
1500
750
1500
3000
1500
1500
1500
1500
3000
3000
3000
3000

h1(mm)
240
240
155
155
255
580
580
580
240
240
605
605
605

lll
h2(mm)

h3(mm)

280
280
280
300
300
300

240
240
155
155
255
580
580
580
240
240
605
605
605

Upozornění! Výše uvedené údaje předpokládají stabilní a zajištěné břemeno.
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Příručka k výrobkům EdmoLift

CZ 85929

2005-02-01

Technické údaje pro standardní model zvedáku palet
Upozornění! Maximální zatížení se vztahuje na břemena, jejichž hmotnost je rovnoměrně rozložena po celé
ploše plošiny.
Základní požadavky podle normy SS-EN 1570:

• 100 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo po
celé ploše plošiny

• nebo 50 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině délky plošiny
		

• nebo 33 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině šířky plošiny.

1/1

1/3

1/2

Maximální přípustná horizontální síla: 10 % jmenovitého zatížení (max. zatížení) působícího horizontálně v
rovině plošiny.
Horizontální síly mohou vznikat například při zatlačení na zvedák nebo břemeno nebo při zasunování/vytahování
nástroje nebo součásti do/z plošiny nebo palety. Při působení horizontální síly na břemeno se zvyšuje klopný moment
břemena.
Je-li obtížné změřit účinek horizontální síly, musí se postupovat s maximální opatrností.
Pokud bylo odsouhlaseno alternativní rozložení zatížení, viz objednací dokumentace. Intenzivní používání, vysoká
rychlost, nepříznivé prostředí a vícesměnný provoz mohou vyžadovat instalaci sady HD, tj. pevnějších ložisek apod.
než ve standardní konstrukci. K objednací dokumentaci a prohlášení o shodě s CE jsou přiloženy technické údaje pro
každý zvedák.
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Příručka k výrobkům EdmoLift

CZ 85929

2005-02-01

Technické údaje pro standardní model zvedáku palet

Typ

Nosn.
kg

Vidlice
mm

Výška zdvihu
mm

Min. výška
mm

Max. výška
mm

TSL 1002
TSE 1002
TSLN 1002
TSL 1502

1000
1000
1000
1500

1250x850
1250x1040
1250x850
1250x850

900
900
900
900

70
10
70
80

970
910
970
980

Typ

Celková délka
mm

Celková šířka
mm

Doba zvedání
s

Motor
kW

Hmotnost
kg

1605
1610
1605
1591

980
1320
980
872

13
13
13
32

0,75
0,75
0,75
0.75

250
340
275
465

TSL 1002
TSE 1002
TSLN 1002
TSL 1502

Typ
TSL
Colume

Typ
TSL
Colume

24

Nosn.
kg

Výška zdvihu
mm

Šroub na připevnění k
podlaze

Moment při montáži doplňků

1000

900

8xM12

81 Nm

Doba zvedání
s

Motor
kW

Hmotnost
kg

13

0.75

160
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Příručka k výrobkům EdmoLift

2005-02-01

CZ 85929

Technické údaje pro standardní model Sklopný zvedák
Upozornění! Maximální zatížení se vztahuje na břemena, jejichž hmotnost je rovnoměrně rozložena po celé
ploše plošiny.
Základní požadavky podle normy SS-EN 1570:

• 100 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo po
celé ploše plošiny

• nebo 50 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině délky plošiny
		

• nebo 33 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině šířky plošiny.

1/1

1/2

1/3

Maximální přípustná horizontální síla: 10 % jmenovitého zatížení (max. zatížení) působícího horizontálně v
rovině plošiny.
Horizontální síly mohou vznikat například při zatlačení na zvedák nebo břemeno nebo při zasunování/vytahování
nástroje nebo součásti do/z plošiny nebo palety. Při působení horizontální síly na břemeno se zvyšuje klopný moment
břemena.
Je-li obtížné změřit účinek horizontální síly, musí se postupovat s maximální opatrností.
Pokud bylo odsouhlaseno alternativní rozložení zatížení, viz objednací dokumentace. Intenzivní používání, vysoká
rychlost, nepříznivé prostředí a vícesměnný provoz mohou vyžadovat instalaci sady HD, tj. pevnějších ložisek apod.
než ve standardní konstrukci. K objednací dokumentaci a prohlášení o shodě s CE jsou přiloženy technické údaje pro
každý zvedák.
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Příručka k výrobkům EdmoLift

CZ 85929

2006-05-15

Technické údaje pro standardní model pojízdné zvedací plošiny TZ/EZ
Upozornění! Maximální zatížení se vztahuje na břemena, jejichž hmotnost je rovnoměrně rozložena po celé
ploše plošiny.
Základní požadavky podle normy SS-EN 1570:
• 100 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo po
celé ploše plošiny

• nebo 50 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině délky plošiny
		

• nebo 33 % jmenovitého zatížení (maximálního zatížení) je rovnoměrně rozloženo
na polovině šířky plošiny.

1/1

1/2

1/3

Maximální přípustná horizontální síla: 10 % jmenovitého zatížení (max. zatížení) působícího horizontálně v
rovině plošiny.
Horizontální síly mohou vznikat například při zatlačení na zvedák nebo břemeno nebo při zasunování/vytahování
nástroje nebo součásti do/z plošiny nebo palety. Při působení horizontální síly na břemeno se zvyšuje klopný moment
břemena.
Je-li obtížné změřit účinek horizontální síly, musí se postupovat s maximální opatrností.
Pokud bylo odsouhlaseno alternativní rozložení zatížení, viz objednací dokumentace. Intenzivní používání, vysoká
rychlost, nepříznivé prostředí a vícesměnný provoz mohou vyžadovat instalaci sady HD, tj. pevnějších ložisek apod.
než ve standardní konstrukci. K objednací dokumentaci a prohlášení o shodě s CE jsou přiloženy technické údaje pro
každý zvedák.

Typ
CZ 153
CZ 303
CZ 503
CZD 203
TZ 303
TZ 503
TZ 503B
TZ 1000B
TZD 203
TZD 203B
TZD 400B
EZ 1000
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Nosn.
kg

Plošina
mm

150
300
500
200
300
500
500
1000
200
200
400
1000

900x600
900x600
900x600
900x600
900x600
900x600
900x600
1000x800
900x600
900x600
1000x800
900x800

Min. výška Max. výška
mm
mm
320
320
320
450
320
320
320
320
450
450
450
320

920
920
920
1620
920
920
920
920
1620
1620
1620
900
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Celková
délka
mm
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1150
1230
1150
1150
1230
1240

Celková
šířka
mm
650
650
650
650
650
650
650
800
650
650
800
805

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
S-871 42 HÄRNÖSAND, SWEDEN

Ovládání Hmotnost
kg
12V DC
12V DC
12V DC
12V DC
Nožní čerpadlo
Nožní čerpadlo
Nožní čerpadlo

12V DC
12V DC

Nožní čerpadlo

12V DC
12V DC

65
65
75
85
65
65
90
189
85
100
220
190
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Technické údaje pro standardní model pracovního polohovadla WP
Upozornění! Maximální zatížení se vztahuje na břemena, jejichž hmotnost je rovnoměrně rozložena po celé
ploše plošiny.
.
Upozorňujeme, že max. zatížení se vztahuje na břemena s rovnoměrně rozloženou hmotností po celé ploše každého
modelu pracovního polohovadla v základním provedení. Skutečná nosnost s doplňky je uvedena pro každý doplněk
zvlášť v tabulce na další stránce. Pokud doplňky přidává kupující, na pracovní polohovadlo se musí umístit nový štítek
s hmotností.
Základní požadavky podle normy EN 1757-1 pro pracovní polohovadla:
*
*
*

100 % jmenovitého zatížení je rozloženo na celé ploše plošiny/doplňku.
Střed břemena musí být ve středu plošiny/doplňku.
Horizontální síly jsou nepřípustné.

Horizontální síly mohou vznikat například při zatlačení na zvedák nebo břemeno nebo při zasunování/vytahování
nástroje nebo součásti do/z plošiny nebo palety. Při působení horizontální síly na břemeno se zvyšuje klopný moment
břemena.
Je-li obtížné odhadnout velikost aktuální horizontální síly, musí se postupovat s
maximální opatrností.
Pro jakýkoliv jiný typ zatížení viz štítek s rozložením zátěže na pracovním polohovadle.

G = Těžiště
H = max. výška plošiny
Q = max. přípustné zatížení (nosnost)
D = max. poloha těžiště. Vzdálenost od sloupu vzhledem k ploše plošiny/doplňku.
D nesmí překročit polovinu délky plošiny.
Pokud zátěž nesplňuje standardní kritéria, kontaktujte EdmoLift, abyste projednali konkrétní podmínky.
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Technické údaje pro standardní model WP

Technické údaje pro standardní model WP
Model
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Nosn.
kg

Max.
výška
mm

Min.
výška
mm

Outer dimensions, mm
Délka

Šířka

Výška

Plošina

Battery

Charger

Dékja x Šířka

mm

Hmotnos
kg,

WP 65

65

1440

125

735

470

1600

410 x 470 24V/7,2Ah

1,5A/230V

39

WP 85

85

1440

125

735

600

1600

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

39

WP 85 EM

80

1760

125

795

600

1920

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

42

WP 105

105

1345

130

845

600

1590

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

42

WP 105 EM

100

1655

130

845

600

1920

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

45

WP 105L

105

1345

105

850

600

1590

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

44

WP 105L EM 100

1655

130

845

600

1920

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

45

WP 155

155

1345

130

850

600

1590

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

43

WP 155 EM

150

1655

130

850

600

1920

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

45

WP 155L

155

1345

105

850

600

1590

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

44

WP 155L EM 150

1655

105

850

600

1920

470 x 600 24V/7,2Ah

1,5A/230V

49

WP 205

205

1320

105

1015

560

1600

600 x 560 24V/12Ah

1,5A/230V

64

WP 400

400

1256

86

981

630

1700

575X600

-

140
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Bezpečnostní pokyny pro zvedáky EdmoLift
Upozornění! S výrobky EdmoLift může pracovat pouze oprávněný, školený personál. Pamatujte, že jako
obsluha odpovídáte za předcházení úrazům!
• Používejte výrobky EdmoLift pouze k účelu, k němuž jsou určeny.
• Výrobky EdmoLift se musí ovládat bezpečně, opatrně a s plnou pozorností.
• Nepřetěžujte výrobky EdmoLift. Abyste se vyhnuli nestabilitě, pokládejte břemeno doprostřed plošiny. Také zabraňte
přečnívání břemena mimo plochu plošiny a zajistěte, aby bylo stabilní - bude-li třeba, zajistěte ho.
• Výrobky EdmoLift se nesmí používat k manipulaci s volně výkyvnými břemeny.
• Používejte ochrannou obuv, a pokud to vyžaduje práce, také ochranné rukavice a kombinézy.
• Musí se dodržovat platné bezpečnostní předpisy.
• Musí se dodržovat platné stavební předpisy.
•
•
•
•

Prohlídky, servis a opravy musí provádět kvalifikovaný personál.
Na začátku každé pracovní směny zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém, provozuschopném stavu.
Při zjištění poruchy informujte vedení. Dokud nebude závada odstraněna, výrobek nepoužívejte.
Před použitím zkontrolujte, zda jmenovité napětí zvedáku odpovídá síťovému napětí a zda jsou použity odpovídající
vodiče a pojistky.
• Obsluha musí po celou dobu vertikálního pohybu dobře vidět na nebezpečné součásti plošiny a břemena.
• Výrobek může vyžadovat více než jedno zařízení na nouzové zastavení, aby byly zaručeny naprosto bezpečné
pracovní podmínky.
•
•
•
•
•

Když je plošina zvednutá, nevkládejte do výrobku ruce, paže, nohy, další části těla ani jakékoliv předměty.
Nespouštějte plošinu, dokud jsou pod ní lidé nebo překážky.
Nikdy nepřemisťujte výrobek se zvednutým břemenem. Uvědomujte si riziko převrácení!
Je zakázáno, aby osoby vstupovaly na ložnou plochu nebo se po ní pohybovaly, není-li to výslovně povoleno.
Zabraňte jakémukoliv kontaktu pohybujících se součástí se sousedními předměty. Normy EN 294, 349 a 811
předepisují bezpečné vzdálenosti.
• Nepoužívejte výrobky EdmoLift jako hevery např. ke zvedání vozidel.
• Neinstalujte výrobek tak, aby se mohl zesilovat vydávaný hluk.
• Ujistěte se, že výrobek se používá na pevných, rovných a horizontálních základech, dobře ukotvených šrouby nebo
podobným způsobem.
• Zvedáky umožňující sklápění musí být vždy ukotveny k podlaze.
• Výrobky vybavené přepravními koly se nesmí používat na podkladu s větším stoupáním než 2 %. Pokud zůstávají
bez dozoru a během nakládání a vykládání se ujistěte, že jsou aktivovány brzdy, aby se zabránilo neúmyslnému
pohybu.
• Při přemisťování břemen na výrobky a z výrobků EdmoLift vždy používejte bezpečná a přiměřená zvedací zařízení.
• Při použití vysokozdvižného nebo stohovacího vozíku musí být ložná plocha vybavena válcovou zarážkou.
Při práci v blízkosti strojů si uvědomujte riziko zachycení!
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•
•
•
•

Nepoužívejte výrobky EdmoLift jako pracovní stoly pro svařování, pokud k tomu nejsou speciálně uzpůsobeny.
Výrobek nesmí přijít do styku s potravinami.
Nepoužívejte výrobek v potencionálně výbušných atmosférách.
Výrobky EdmoLift nemají elektrickou izolaci a neposkytují žádnou ochranu v případě styku s vodiči nebo předměty
pod napětím.
• Udržujte bezpečnou vzdálenost od vodičů nebo předmětů pod napětím.
• Povrchová úprava může např. při svařování nebo broušení uvolňovat škodlivé plyny a kontaminační látky.
Používejte vhodnou ochranu a vhodné pracovní metody.
• Nikdy nepozměňujte nebo neupravujte jakékoliv součásti výrobku, které mají zásadní význam pro zajišťování
bezpečnosti a stability.
• Při výměně jakýchkoliv součástí se musí používat pouze originální náhradní díly EdmoLift. Jinak by mohlo dojít ke
zrušení platnosti naší záruky.
• Zvedáky se sklopnými plošinami vyžadují zvláštní pozornost, pokud jde o velikost a umístění břemena, aby se
zabránilo nestabilitě břemena a zvedáku.
• Při práci ve veřejném prostředí, zejména pokud mohou do pracovního prostoru vstoupit děti, musí obsluha přijmout
vhodná opatření, aby zamezila vstupu osob do nebezpečného prostoru. Doporučujeme provést posouzení rizika
podle směrnice pro strojní zařízení pro konkrétní pracovní podmínky.
• Obvykle není dovoleno, aby osoby jezdily na plošině výrobků EdmoLift nebo na ní stály, pokud je ve zvednuté
poloze. Pokud je ježdění povoleno, musí to být jasně a viditelně uvedeno na štítku na výrobku a v prohlášení o
shodě s CE.
• Výrobky s bateriemi nelze používat během nabíjení.
• S bateriemi se musí zacházet jako s ekologicky škodlivým odpadem, a proto se musí likvidovat náležitým
způsobem.
• Během prohlídek, servisu a oprav nesmí být na ložné ploše žádné břemeno. Podložte zvedací mechanismus
bezpečnostními podpěrami.
• Kontakt s hydraulickým olejem může vyvolat alergické reakce.
• Používejte náležité držáky břemen vhodné pro konkrétní břemeno a zatížení.
Když mohou osoby jezdit nebo zůstávat na plošině:
Neslézejte ze zvednuté plošiny!
Nepracujte se zvedákem, pokud není zábradlí na
plošině bezpečně připevněno a brána zavřená!
Nesedejte ani nelezte na zábradlí!
Vždy stůjte oběma nohama na podlaze plošiny!
Správné používání, prohlídky a údržba mají zásadní význam pro bezpečnost při práci, efektivitu práce a
provozní spolehlivost.
Zvedáky se sklopnou plošinou
Zvedací ramena
UPOZORNĚNÍ! Nakládací okraj zvedacích ramen U, UE a GB nemá bezpečnostní ochranu rámu. Není-li bezpečnost
zajištěna umístěním, možná bude třeba přijmout další bezpečnostní opatření, například nápis, nebo jednoduše
objednat doplňkový „skládací nakládací okraj“ EdmoLift, fotobuňku nebo koncový spínač s časovou prodlevou.
Proveďte posouzení rizik a konzultujte se zástupcem EdmoLift nejvhodnější opatření, které bude vyhovovat vaší
aplikaci a podmínkám pracoviště.
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Po dodání

Zařízení je při dodání úplně odzkoušené. Dodává se s hydraulickou kapalinou. Standardně se používá hydraulický
olej podle normy ISO 32. Viz alternativy ve specifikaci objednávky.
Elektrický systém je standardně určen k připojení trojfázového napájení 400 V, 50 Hz. Nepoužívá se nulový vodič.
Ovládací systém (ovládací skříňka, bezpečnostní rám, elektromagnetický ventil, koncové spínače atd.) je napájen
stejnosměrným napětím 24 V. Řídicí okruh je napájen z elektrické skříně (součást dodávky) obsahující transformátor,
usměrňovač, stykač motoru, desku s plošnými spoji, pojistky řídicího okruhu a přípojky. K dispozici jsou také další
přípojky pro koncové spínače atd.
Zvedáky jsou natřeny těmito barvami:
Modrá = RAL 5005
Žlutá/oranžová = RAL 2010

2 Štítky
Pravidelně kontrolujte, zda jsou štítky připevněné na zvedáku při dodání neporušené, dobře čitelné a ve správném
jazyce.Poškozené nebo nečitelné štítky se musí vyměnit.
Nápis „Pokyny pro obsluhu“ se dodává s příručkou. Obsahuje upozornění, že zařízení mohou obsluhovat pouze
oprávněné osoby, a informace o jmenovitém maximálním zatížení. Při instalaci zvedáku se musí tento nápis umístit
vedle místa pro obsluhu.
3 Štítky

a značení

Ve zvláštních případech mohou být štítky umístěny na jiných místech. Mohou být dodány další štítky pro některé
doplňky nebo aplikace.

„Štítek pro obsluhu“ umístěte do místa pro obsluhu.
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Štítky na zvedacích plošinách.
1 Štítek s max. zatížením, 2 ks
2 Štítek EdmoLift, 2 ks
3 Štítek o servisních podpěrách, 2 ks
4 Štítek s varováním, 2 ks

2

4

1

5

5 Výkonový štítek, 1 ks

3

Štítky na zvedacích ramenech
1 Štítek s max. zatížením, 2 ks
2 Štítek EdmoLift, 2 ks

4

3 Štítek o servisních podpěrách, 2 ks
4 Štítek s varováním, 1 ks
5 Výkonový štítek, 1 ks

2

3

1

5

Štítky na sklopných zvedácích
1 Štítek s max. zatížením, 2 ks
2 Štítek EdmoLift, 2 ks
3 Štítek s varováním, 1 ks
4 Výkonový štítek, 1 ks

3
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Štítky na zvedácích palet

1

1 Štítek s max. zatížením, 2 ks

2

3

CZ 85929

2 Štítek EdmoLift, 2 ks
3 Štítek s varováním, 1 ks
4 Výkonový štítek, 1 ks

1
4

2
3 5

Štítky na pracovních polohovadlech WP
1 Štítek s max. zatížením, 2 ks
2 Štítek EdmoLift, 2 ks

4
3

3 Štítek s varováním, 2 ks
4 Výkonový štítek, 1 ks

2
1

5 Štítek pro uživatele, 1 ks

Štítky na pojízdných zvedacích plošinách TZ/EZ
1 Štítek s max. zatížením, 2 ks
2 Štítek EdmoLift, 3 ks
3 Štítek s varováním, 2 ks
4 Výkonový štítek, 1 ks
5 Štítek pro uživatele, 1 ks
2

1

2
4

5
3
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zvedací plošiny, zvedacího ramena, zvedáku palet a sklopného

Hydraulická jednotka je připojena k elektrické síti. Zkontrolujte, zda napětí pohonné jednotky odpovídá síťovému
napětí. Při ovládání zvedáku musí být ovládací skříňka umístěna tak, aby obsluha dobře viděla na zvedák a břemeno.
UPOZORNĚNÍ! Během sklápění nesmí být žádné osoby v pracovním prostoru vedle zvedáku nebo tam, kde
hrozí riziko při pádu břemena.
Výrobky EdmoLift může obsluhovat pouze oprávněný personál.
Výrobky EdmoLift se musí ovládat bezpečně, opatrně a s plnou pozorností! Ovládací funkce NAHORU, DOLŮ
a SKLOPIT se ovládají bezpečnostními prvky, což znamená, že po uvolnění ovládacího tlačítka se stroj zastaví
v dosažené poloze.
Po použití se musí plošina spustit do nejnižší polohy a síťové napájení se musí vypnout síťovým odpojovačem. Hrozíli jakékoliv riziko neoprávněného použití, síťový odpojovač se musí zamknout v poloze VYPNUTO.
Také ovládací jednotku lze zamknout.
2 Spuštění zvedáku
Při spouštění zvedáku se ujistěte, že nehrozí riziko zranění osob nebo poškození předmětů. Ujistěte se, že plošina se
při spouštění nemůže zachytit za žádnou překážku.
3 Bezpečnostní funkce
Na začátku každé pracovní směny se musí zkontrolovat funkčnost bezpečnostního rámu. Dojde-li k aktivaci
bezpečnostního rámu, musí se určit a odstranit příčina zastavení. Před opakovanou aktivací spouštění se musí krátce
stisknout tlačítko NAHORU (reset).
UPOZORNĚNÍ! Nakládací okraj zvedacího ramena U nemá bezpečnostní ochranu rámu. V plošině jsou otvory na
montáž držáků břemen.
Zvedáky EdmoLift s hydraulickým systémem typu II jsou vybaveny válcem s elektricky ovládanými zpětnými ventily.
Otvírají se souběžně se spouštěcím ventilem, když se spouští zvedák. Elektricky ovládaný zpětný ventil zabraňuje
spuštění plošiny kromě případu, kdy je stisknuto tlačítko DOLŮ.
Blok ventilu na pohonné jednotce obsahuje průtokový ventil s kompenzací tlaku, kterým lze upravovat rychlost
spouštění. Maximální přípustná rychlost spouštění a radiální rychlost plošiny při sklápění je 100 mm/s.
Na ovládací skříňce je tlačítko nouzového zastavení, které po stisknutí zůstane ve stisknuté poloze. Po stisknutí
tlačítka nouzového zastavení se zastaví všechny elektricky ovládané pohyby. Po určení důvodu pro stisknutí tlačítka
nouzového zastavení a obnovení bezpečných podmínek otočte toto tlačítko doprava, aby se uvolnilo a deaktivovala
se funkce zastavení.
Zvedáky mohou vyžadovat více než jedno zařízení na nouzové zastavení, aby byly zaručeny bezpečné pracovní
podmínky.
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1 Činnosti po použití
Plošiny lze nechávat ve zvednuté poloze, pokud tím nevznikají potíže nebo riziko. Proto se doporučuje po skončení
práce spustit plošinu do spodní polohy.
Jestliže zůstane plošina ve zvednuté poloze, může se změnit výška z několika důvodů:
Mění se objem oleje v důsledku změn teploty.
Netěsnosti ve ventilech, hadicích nebo spojovacích dílech.
Netěsnosti ve válci.
Pokud hrozí riziko neoprávněného použití, odpojovač se musí zamknout v poloze VYPNUTO.
Také ovládací jednotku lze zamykat visacím zámkem.

Ovládací jednotka
2. Nouzové zastavení
Výrobky EdmoLift jsou vybaveny tlačítkem nouzového zastavení na ovládací jednotce. Také lze nainstalovat
doplňková zařízení na nouzové zastavení, snadno dostupná z jiných míst. Po stisknutí tlačítka nouzového zastavení
se zastaví všechny elektricky ovládané pohyby. Tlačítko nouzového zastavení je červené a dobře viditelné. Po určení
důvodu pro stisknutí tlačítka nouzového zastavení a obnovení bezpečných podmínek otočte toto tlačítko doprava, aby
se uvolnilo a deaktivovalo se zastavení.

3. Zvedací ramena
Jestliže zvedání začíná ze spodní polohy, plošina zůstane nakloněna ve stejném úhlu jako při posledním spouštění.
Proto může být nutné nejprve sklopit plošinu na úhel 0 °, aby se zabránilo nežádoucímu naklánění po zahájení práce.

5°
UPOZORNĚNÍ! Plošina se pohybuje do stran až do
vzdálenosti 440 mm v závislosti na výšce zdvihu.

45°

440

NAHORU

DOLŮ

NAKLONIT DOLŮ
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4 Sklopné zvedáky

Nouzové zastavení

Nahoru
Dolů

DOLŮ

NAHORU

5 Zvedák palet

Nouzové zastavení

1

2

Nahoru
Dolů
Naklonění - 1
Naklonění - 2

6 Zvedací plošina

Nouzové zastavení

Nahoru
Dolů
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Ovládání pracovního polohovadla WP
1.

Zvedání nosiče nákladu

Zvedání a spouštění se ovládá z ovládací jednotky s bezpečnostními prvky na
kontrolu bdělosti. Je umístěna na spirálovém kabelu, a když se nepoužívá, musí
být umístěna na držadle stroje. Pro větší pohodlí je držadlo navrženo pro různé
způsoby uchopení a má nastavitelnou výšku (nikoliv WP 200).
2.

Nahoru
Dolů

Spouštění nosiče nákladu

Při spouštění nosiče nákladu se ujistěte, že nehrozí riziko zranění osob.
Zvláštní pozornost věnujte tomu, aby se nosič nákladu nedotkl překážek,
kterých by se mohl zachytit.

3. Bezpečnostní

funkce

Zadní kola jsou vybavena parkovacími brzdami bránícími nechtěnému pohybu. Zvedání příliš těžkých břemen brání
vestavěné elektromechanické zařízení na ochranu proti přetížení. Obsahuje koncový spínač, který reguluje napnutí
řetězu.
Elektronická nadproudová ochrana zabraňuje přetížení motoru, např. při přetížení nebo příliš dlouhém provozu.
4. Činnosti

po použití

Po skončení práce se musí nosič nákladu spustit k zemi a napájení se musí vypnout pomocí hlavního vypínače.
Připojte kabel nabíječky k síti 220/240 V stř. Dobře nabité baterie umožňují účinný provoz stroje po celou pracovní
směnu.
Hrozí-li riziko neoprávněného použití, stroj musí být umístěn tak, aby k němu neměly přístup neoprávněné osoby,
nebo se musí připoutat ke konstrukci budovy nebo jinému vhodnému předmětu uzamykatelným řetězem, kabelem
nebo podobným prostředkem (není součástí dodávky).

5 Ovládání

pojízdné zvedací plošiny TZ

Kabel nabíječky: Zástrčka nabíječky se musí zapojit do zásuvky 220/240 V stř. Nabíječka automaticky reguluje
nabíjecí proud, a až se baterie úplně nabijí, automaticky se vypne.
Baterie „Accu-CF“ nevyžadují údržbu. Jsou úplně uzavřené a nevyžadují prohlídky ani doplňování vody. Je však
důležité, aby byly udržovány v čistém a suchém stavu.
Nabíjení se musí provádět co nejčastěji. Doporučujeme nabíjet baterie po každé pracovní směně.

Zvedání plošiny

Chcete-li zvednout plošinu, držte tlačítko. Po uvolnění tlačítka zvedání ustane.

Spouštění plošiny
Při spouštění plošiny se ujistěte, že nehrozí riziko zranění osob nebo poškození předmětů. Zvláštní pozornost věnujte
tomu, aby plošina nepřečnívala přes předměty a nezablokovala se.
Spouštění se provádí stisknutím spouštěcího držadla, které prostřednictvím kabelu otevře spouštěcí ventil.
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Instalace zvedacích plošin, zvedacích ramen, zvedáků palet a sklopných
zvedáků
Po celou dobu práce pod plošinou musí být nainstalovány servisní podpěry (špalky pro údržbu). Musí se dodržovat
všechny platné stavební, konstrukční a bezpečnostní předpisy. Elektrickou instalaci musí provést kvalifikovaný
elektrikář a mechanickou instalaci kvalifikovaný technik.
Musí se nainstalovat síťový odpojovač, který musí být za provozu přístupný obsluze. Zkontrolujte, zda napětí zvedáku
odpovídá síťovému napětí a zda napájecí kabely a pojistky vyhovují požadavkům na napájení.
Ovládací jednotka musí obsahovat zařízení na nouzové zastavení a k zajištění bezpečného provozu v pracovním
prostoru mohou být třeba další takováto zařízení. Pokud je ovládací jednotka umístěna na plošině, musí být vedle
zvedáku umístěno alespoň jedno další zařízení na nouzové zastavení.
Pokud je připojena další ovládací jednotka, musí být zapojena do série s první ovládací jednotkou. K zapojení je nutný
pětižilný kabel.
UPOZORNĚNÍ! Plošin musí být během instalace nezatížená.

Vybalení
Ujistěte se, že během přepravy nedošlo k poškození. S pohonnou
jednotkou se dodává elektrický kabel („zkušební kabel“) na
provizorní zapojení.
Nezvedejte bezpečnostní rám.
Mohlo by dojít k poškození nebo funkčním problémům. (Zvedák lze
zvednout, ale již ho nelze spustit.)

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky. Napájecí kabel má čtyři
vodiče, tři fázové (černý, modrý, hnědý) a jeden uzemňovací (žlutozelený).
Nulový vodič se obvykle nepoužívá. Zástrčka CEE, ochrana motoru a síťový
odpojovač nejsou normálně součástí dodávky.
Zapněte síťový spínač.
Pokud běží motor a plošina se nezvedá? Zaměňte dvě fáze. Je důležité, aby
se motor neotáčel příliš dlouho špatným směrem, protože by se mohlo poškodit
čerpadlo.

38

Copyright © EdmoLift AB 2004-2012
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the permission of the publisher.

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
S-871 42 HÄRNÖSAND, SWEDEN

Tel. +46 (0)611-83 780
Fax. +46 (0)611-51 15 80
info@edmolift.se

Příručka k výrobkům EdmoLift

CZ 85929

2005-02-01

Jmenovitý proud
Zkontrolujte typ pohonné jednotky, napětí a jmenovitý výkon motoru.
kW = Jmenovitý výkon motoru
In = Jmenovitý proud
A = Síťová pojistka
UPOZORNĚNÍ! U nìkterých typù mohou mít jednofázové pohonné jednotky vìtší výkon pro pohon motoru.
315 mA
230V

Primární pojistka

125 mA
400V

315 mA
500V

Typ s trojfázovým napájením

kW

In

A

kW

In

A

kW

In

A

H1-1, H1-1,2
H2-4 H3-4 H4-3 H4-4
H6-4 H6-11 H8-11
H11-11,-20,-30 H15-20,-30
H15/50
H20/50 H23/50
H30/70

0.37
0.75
1.5
3
4
-

2.1
4.3
8.5
15.5
18.5
-

10
10
20
25
32
-

0.37
0.75
1.5
3
4
-

1.2
2.5
5
9
10.5
13.8
18.5

10
10
10
20
20
25
32

0.37
0.75
1.5
3
4
5.5
7.5

1
2
4
7.2
8.5
11
15

10
10
10
16
20
25
32

H4-4
HC4-4
HC2-4 TILT
H4-4 TILT
HC4-4TILT

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

10
10
10
10
10

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

10
10
10
10
10

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

2.0
2.0
1.0
2.0
2.0

10
10
10
10
10

1A
115V/50Hz

Primární pojistka

1A
115V/60Hz

315 mA
230V

jednofázová jednotka

kW

In

A

kW

In

A

kW

In

A

HE1-1, HE1-1,2
HE2-1 HE2-4
HE3-4 HE4-4 HE4-11
HE1-1, HE1-1.2
HE2-1, HE2-4, HE3-3
HE3-4, HE4-4, HE6-4, HE6-11

0.37
0.75
1.5
-

6.2
11.2
21
-

16
25
50
-

-

-

-

0.37
0.75
1.5

3
5.4
10.6

10
16
20

HE4-4
HCE4-4
HCE2-4 TILT
HE4-4 TILT
HCE4-4 TILT

1.5
1.5
0.75
1.5
1.5

21
21
11.2
21
21

25
25
16
25
25

20.2
20.2
11.4
20.2
20.2

35
35
25
35
35

10.6
10.6
5.4
10.6
10.6

20
20
16
20
20

1.5
1.5
0.75
1.5
1.5

1.5
1.5
0.75
1.5
1.5

Change voltage
from 400V 3-phase

to 230V 3-phase

400V AC

230V AC

Změňte napětí z trojfázového 400 V na trojfázové 230 V
Při změně ze 400 V na 230 V se musí přesunout oranžový vodič na L3
a modrý vodič na NC. Obě pojistky se musí nahradit inertním typem 315
mA.
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Vložení servisních podpěr (špalků pro údržbu) do zvedáku
Při jakékoliv práci pod zvedáky a v jejich okolí se musí použít servisní podpěry (špalky pro údržbu). To platí jak pro
instalaci, tak pro údržbu, prohlídky a opravy. Pokud má zvedák více než jeden pár ramen, servisní podpěry se musí
umístit na obě strany.

Zvedací plošina

Zvedací ramena

Špalky na obou stranách

Zatlačte

40
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Koncový kolík do otvoru

Uvolněte tlak, spuštění a naklonění
EdmoLift AB
Jägaregatan 11
S-871 42 HÄRNÖSAND, SWEDEN

Tel. +46 (0)611-83 780
Fax. +46 (0)611-51 15 80
info@edmolift.se

Příručka k výrobkům EdmoLift

2006-05-15

CZ 85929

Sklopné zvedáky

Otočte doleva

Vytáhněte koncový
kolík

Vložte koncový kolík
do příslušné polohy

Odlehčete
sklopný zvedák

Pojízdné zvedací plošiny TZ/EZ

Bezpečnostní rám

0.5-1 mm

Seřízení spínače bezpečnostního rámu
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Přišroubování zvedacího ramena
Všechny modely zvedacích ramen EdmoLift se musí připevnit k podlaze/podkladu.

Instalace zvedacího ramena.
Všechny modely zvedacích ramen EdmoLift se musí připevnit k podlaze/podkladu rozpěrnými šrouby nebo
podobnými prostředky. Vzhledem k pohybům plošiny musí být zvedací rameno umístěno na podlaze/podkladu, nesmí
být zapuštěno v jámě.
Instalace:
1. Rám základny zvedacího ramena není standardně samonosný. Podlaha/podklad musí být rovný a stabilní a
prostor instalace se musí podle potřeby odvodnit. Pamatujte, že zvedací rameno má široký manipulační dosah, takže
samotné rameno ani břemeno se nesmí dostat do kontaktu s dalším pracovním vybavením, přepravními průchody,
stroji nebo stěnami. Viz níže.
2. Zvedněte plošinu a podložte mechanismus špalky. Viz obrázek na str. 39.
3. Umístěte zvedací rameno na požadované místo. Otočte sklápěcí stranu k místu, kde se bude manipulovat se
zbožím. Viz obrázek níže.
4. Vyzkoušejte činnost. Podle potřeby upravte rychlost spouštění. Maximální rychlost spouštění a obvodová rychlost
plošiny při plném zatížení nesmí překročit 100 mm/s.
5. Vyzkoušejte funkčnost bezpečnostního rámu na všech stranách. Podle potřeby ho seřiďte.
6. Ovládací skříňka musí být umístěna tak, aby obsluha dobře viděla na zvedák a břemeno za provozu zvedacího
ramena.
7. Připevněte zvedací rameno k podlaze/podkladu rozpěrnými šrouby nebo podobnými prostředky. Viz výše.
8. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a hydraulická hadice ze vzdálené pohonné jednotky umístěny tak, že nehrozí
riziko poškození.

Manipulační dosah zvedacího ramena
Zvedací rameno má velký manipulační dosah. Je velmi důležité
uspořádat pracovní prostor tak, aby zvedák ani břemeno
nezasahovaly do ostatních pracovních prostorů, přepravních
průchodů, strojů nebo částí budovy. Ovládací stanoviště musí být
zvoleno tak, aby osoby nestály v manipulačním dosahu stroje nebo
břemena nebo v místě, kam by mohlo spadnout břemeno z nosiče.

5°
45°

440

UPOZORNĚNÍ! Plošina se pohybuje do stran až do vzdálenosti 440
mm v závislosti na výšce zdvihu.

F = Točivý moment kN

Počet rozpěrných
šroubů

AL, ALT, ART 750
AL, ALT 1500
ART 1500
ALT, ART 3000

6.5		
12.1		
13.1		
13.1		

4
4
4
6

F

F
F
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Přišroubování zvedací plošiny
Statické dvojité a trojité zvedací plošiny a další plošiny s vysokým zdvihem se musí připevnit k podlaze/podkladu.
Doporučujeme pevně přišroubovat také všechny ostatní zvedací plošiny, aby se předešlo neúmyslnému pohybu.

Typ

Točivý moment kN

Rozpěrný šroub

TRD 200
TED 400
TRD 400
TRD 500

1.1
2.5
2.5
2.4

M6x70
M6x70
M6x70
M6x70

TLD 1000
TLD 2000
TMD 1500
TMD 3000
TSD 1500
TTD 3000
TTD 5000
TPD 4000
TXD 4000
TFD 4000

4
7
3.7
8.4
2.9
12.2
12.2
5.8
4.6
4.6

M10x60
M16x100
M10x60
M16x100
M10x60
M20x120
M20x120
M12x75
M12x75
M12x75

TMT 1500
TST 2000

3.8
4.7

M10x60
M12x75

Instalace zvedací plošiny na podlahu/podklad nebo do jámy
Statické plošiny EdmoLift s dvojitým a trojitým nůžkovým mechanismem se musí připevnit k podlaze/podkladu
rozpěrnými šrouby nebo podobnými prostředky. Doporučujeme pevně připevnit k podlaze také všechny ostatní typy
zvedacích plošin kromě mobilních jednotek, aby se předešlo neúmyslnému pohybu.

Mechanická/elektrická instalace
1. Rám základny zvedací plošiny není standardně samonosný. Podlaha musí být rovná a stabilní a prostor instalace
nebo jáma se musí podle potřeby odvodnit.
2. Zvedněte zvedák a vložte servisní podpěry. Viz obrázek na str. 39.
3. Protáhněte zvedací smyčku nůžkovým mechanismem. Přivažte rám základny k plošině nebo nůžkovému
mechanismu. Nastavte plošinu do požadované polohy. Otočte pevný konec ramena na stranu, kde se bude nakládat
nebo vykládat náklad v horní poloze. Viz obrázek níže.
4. Spusťte plošinu a vyzkoušejte všechny funkce. Bude-li třeba, upravte rychlost spouštění. Nepřekračujte maximální
přípustnou rychlost při plném zatížení. (Standardně se nesmí pohybovat rychleji než 0,1 m/s.)
5. Zkontrolujte funkčnost bezpečnostního rámu na všech stranách. Podle potřeby ho seřiďte.
6. Ovládací zařízení musí být umístěno tak, aby obsluha po celou dobu ovládání zvedáku dobře viděla na zvedací
plošinu a břemeno.
7. Permanentně připevněte plošinu k podlaze/podkladu rozpěrnými šrouby nebo podobnými prostředky. Viz výše
popsaný návrh připevnění.
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Výkres jámy

4
1

2

3
b

Výkres jámy
A. Délka jámy = I + 30 mm
B. Šířka jámy = b + 30 mm
H. Hloubka jámy = výška zavřené plošiny + 5 mm
1. Odvodňovací otvor
2. Minimální nosnost betonu 100 kg/cm2
3. Trubka pro externí kabely
4. Profil L 100 x 100 mm

l

Plošina

Nakládání/vykládání na pevném
konci ramena

Pevná strana

Zvedací plošiny používané ve venkovních podmínkách by měly mít vzdálenou napájecí jednotku umístěnou pokud
možno uvnitř budovy na chráněném místě.
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Přišroubování sklopného zvedáku
Všechny modely sklopných zvedáků EdmoLift se musí připevnit
k podlaze/podkladu.

Instalace sklopného zvedáku.

Všechny modely sklopných zvedáků EdmoLift se musí připevnit k podlaze/podkladu rozpěrnými šrouby nebo
podobnými prostředky. Vzhledem k pohybům plošiny musí být sklopný zvedák umístěn na podlaze/podkladu,
nesmí být zapuštěn v jámě.

Instalace:

1. Rám základny sklopného zvedáku není standardně samonosný. Podlaha musí být rovná a stabilní a prostor
instalace nebo jáma se musí podle potřeby odvodnit..
Vzhledem k širokému manipulačnímu dosahu sklopného zvedáku je velmi důležité uspořádat pracovní prostor tak,
aby zvedák ani břemeno nezasahovaly do ostatních pracovních prostorů, přepravních průchodů, strojů nebo částí
budovy..
2. Zvedněte zvedák a podložte mechanismus špalky.
3. Umístěte sklopný zvedák na požadované místo. Otočte sklápěcí stranu k místu, kde se bude manipulovat se
zbožím. Viz obrázek níže.
4. Vyzkoušejte činnost. Podle potřeby upravte rychlost spouštění. Maximální rychlost spouštění a obvodová
rychlost plošiny při plném zatížení nesmí překročit 100 mm/s.
5. Vyzkoušejte funkčnost bezpečnostního rámu na všech stranách. Podle potřeby ho seřiďte.
6. Ovládací skříňka musí být umístěna tak, aby obsluha dobře viděla na zvedák a břemeno za provozu sklopného
zvedáku.
7. Připevněte sklopný zvedák k podlaze/podkladu rozpěrnými šrouby nebo podobnými prostředky. Viz níže.
8. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a hydraulická hadice ze vzdálené pohonné jednotky umístěny tak, že
nehrozí riziko poškození.

Typ

F = Točivý moment kN

6.5
13
18

6.5		 6xM12
12.1		 6xM12
13.1		 6xM12
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Konstrukce zvedací plošiny, zvedacího ramena, sklopného zvedáku a zvedáku
palet
Hydraulický systém
Hydraulické zvedáky EdmoLift jsou standardně vybaveny vestavěnou nebo vzdálenou elektrohydraulickou pohonnou
jednotkou. Lze dodat takové vzdálené pohonné jednotky, které budou vyhovovat konkrétním aplikacím. Hydraulický
systém je jednočinný a standardně odpovídá přiloženému schématu hydrauliky. Vzdálená pohonná jednotka je
připojena ke zvedáku hydraulickou hadicí (standardní délka 3 m), dodávanou se zvedákem.
Pohonná jednotka musí stát na základně a ovládací skříňka musí být umístěna tak, aby obsluha neustále dobře
viděla na zvedák a břemeno. Vzhledem k rozmanitosti zvedáků je běžné, že se hydraulický systém přizpůsobuje
individuálním požadavkům.
V takových případech obsahuje dodávka odpovídající schéma hydrauliky.
Systémy typu II jsou vybaveny zpětným ventilem na válci.
Abyste dosáhli optimální účinnosti hydraulického systému, vždy se ujistěte, že:
* se používá správný typ oleje;
* hydraulický systém je čistý.

Elektrický systém
Než připojíte zvedák k síťovému napájení, zkontrolujte, zda napětí motoru a elektrické skříně odpovídá
síťovému napětí.
UPOZORNĚNÍ! Elektrickou instalaci a případné hledání závad musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
Pokud nebyl dodán jiný doplněk, dodává se zvedací plošina s trojfázovým napájením 400 V/50 Hz. (Pro 380 - 420 V.)
Změnu na trojfázové napájení 230 V/50 Hz (220 - 240 V) lze provést přepojením na svorkovnici motoru (viz štítek na
svorkovnici se správným umístěním desek), výměnou pojistek v elektrickém vybavení a přepojením transformátoru.
Elektrická skříň umístěná v pohonné jednotce zvedací plošiny nebo ve vzdálené pohonné jednotce obsahuje stykač
motoru, transformátor s usměrňovačem na 24V stejnosměrné napájení ovládacího systému, pojistky pro primární a
sekundární vinutí transformátoru a propojky (vč. náhradních přípojek pro koncové spínače, případně další doplňky).
Síťový odpojovač nedodává EdmoLift, ale musí být nainstalován elektrikářem během instalace.
Napájecí kabel se musí připojit ke svorkám odpojovače.
Schéma elektrického zapojení je umístěno v elektrické skříni a také v této příručce.
Vzhledem k univerzálnosti zvedacích plošin je běžné, že se elektrický systém přizpůsobuje individuálním
požadavkům. V takovém případě obsahuje dodávka konkrétní schéma elektrického zapojení.
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Hydraulické ventily
Hydraulický ventil VE 31 (max. 10 l/min) (č. 36067)

B

D

Při objednávání náhradních dílů uvádějte napětí.
A = Regulační průtokový ventil, nastavitelný
B = Přípojka pro hydraulickou hadici
C = Místo pro připojení tlakoměru
D = Nastavení maximálního pracovního tlaku

A

C

Elektricky ovládaný zpětný ventil VE 14 a VE 14DT

VE 14 zajišťuje ochranu při přerušení hadice, snižuje výkyvy hydraulického tlaku a blokuje plazivý pohyb, což pomáhá
udržovat plošinu v rovině.
VE 14DT - dvojitý (34887) se používá k přesnému zastavování. Pozn.: vyžaduje se speciálně naprogramovaný
ovládací systém č. (35464).
B
C
A

VE 14
VE 14 DT
nr. 34887

E

D

A = Cívka elektromagnetického ventilu
B = Přípojka/válec
C = Přípojka/hadice

A

Hydraulický ventil VE 54

Při objednávání náhradních dílů uvádějte napětí.

C
E

B

A = Přípojka pro sklápěcí válec (dvojčinný)
B = Regulační průtokový ventil, nastavitelný pro tři funkce
C = Cívka
D = Nastavení maximálního pracovního tlaku
E = Výstup pro tlakoměr, např. TEMA120
F = Přípojka pro zvedací válec (jednočinný)
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D

E

Hydraulický ventil VE 27

Při objednávání náhradních dílů uvádějte napětí.

A

A = Regulační průtokový ventil, nastavitelný
B = Přípojka pro sklápěcí válec
C = Přípojka pro zvedací válec
D = Cívka
E = Nastavení maximálního pracovního tlaku
F = Výstup pro tlakoměr, např. TEMA 120

F
B
C
VE 27
nr. 34830

A

Hydraulický ventil VE 25 a VE 26
F

E

D
Při objednávání náhradních dílů
uvádějte napětí.

C
VE 25

B
A

A = Regulační průtokový ventil, nastavitelný
B = Přípojka pro hydraulickou hadici
C = Barevný kód: VE 25 = žlutá, VE 26 = zelená
D = Výstup pro tlakoměr, např. TEMA 120
E = Nastavení pracovního tlaku
F = Cívka
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Elektrický systém typu II
Elektrický systém je řízen mikroprocesorem. Napájecí kabel pro elektrické napájení má čtyři vodiče, tři fázové (černý,
modrý a hnědý) a jeden uzemňovací (žlutozelený). Standardní propojovací kabel má délku 1,2 m a lze ho použít
k provizornímu zapojení při instalaci zvedáku.
Síťový konektor, odpojovač a ochranné relé motoru nejsou součástí dodávky.
Systém je standardně určen pro trojfázové napájení 400 V, 50 Hz. Řídicí okruh je napájen střídavým napětím 24
V z vestavěného transformátoru. U zakázkových jednotek je příslušné schéma elektrického zapojení v elektrické
skříňce a v příručce.

Další ovládací skříňka

Ovládací skříňka

Komunikace

Sekundární
připojení

Primární pojistka

Tepelné přetížení

Primární pojistka

Primární připojení

Koncové spínače

Bezpečnostní rám

Ovládací skříňka a
bezpečnostní rám

Elektromagnetické
ventily

Koncové spínače

Světelná dioda

Komunikace

Elektromagnetické
ventily
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Rezistor PTC

Sekundární
připojení

Tepelné přetížení

Primární pojistka

Primární pojistka
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Primární připojení

Připojení uzemnění
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Schéma elektrického zapojení, typ II kromě sklopného zvedáku
Pozor!!! Zařízení citlivé na statickou elektřinu! Dodržuje opatření pro zacházení se zařízeními citlivými na
statickou elektřinu.

84916

Jednofázové 230 V stř.:
Černé vodiče na stykač L3 a T3 se nepoužívají.
Modrý a oranžový vodič se přepnou z transformátoru.
Svorky: L1 = bílý, L3 = oranžový a NC = modrý.
Pojistky 315 mA místo 125 mA.

84917

Trojfázové 230 V stř.:
Modrý a oranžový vodič se přepnou z transformátoru.
Svorky: L1 = bílý, L3 = oranžový a NC = modrý.
Pojistky 315 mA místo 125 mA.

84918

Trojfázové 400 V stř.:
Svorky: L1 = bílý, L3 = modrý a NC = oranžový.
Pojistky: 125 mA.

M
Up
Down

Y1

Y2

X

X

X

45276
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Schéma elektrického zapojení, typ II, jednočinné sklápění
Pozor!!! Zařízení citlivé na statickou elektřinu! Dodržuje opatření pro zacházení se zařízeními citlivými na
statickou elektřinu.

84912

M
Up

Tilt Down

Y2

X

Down
Tilt Up

Y1

Y3
X

X
X

X
X

X

X

45234
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Schéma elektrického zapojení, typ II, dvojčinné sklápění
Pozor!!! Zařízení citlivé na statickou elektřinu! Dodržuje opatření pro zacházení se zařízeními citlivými na
statickou elektřinu.

35826sfu
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konstrukce zvedací plošiny

Zvedací plošiny EdmoLift obsahují jeden nebo více párů nůžkových ramen s jedním nebo více hydraulickými válci.
Pohyby při zvedání a spouštění jsou mechanicky synchronizovány pomocí příčných nosníků mezi rameny a pomocí
plošiny a rámu základny. Otočné čepy mají kluzná ložiska. Intenzivní používání, vysoká rychlost, nepříznivé prostředí
a vícesměnný provoz mohou vyžadovat instalaci sady HD, tj. pevnějších ložisek apod. než ve standardní konstrukci.
Zvedání se provádí pomocí jednočinných válců umístěných mezi páry nůžkových ramen,
které vytvářejí zdvihací sílu.
Každý válec má vestavěný zpětný ventil pro hadici, který se automaticky uzavře, jakmile se příliš zvýší průtok oleje,
např. při přerušení hadice. Ve zvedacích plošinách s více než dvěma válci je v každém válci nainstalován omezovač
průtoku.
V bloku ventilů v pohonné jednotce je navíc regulační průtokový ventil, který je od výrobce nastaven na vhodnou
rychlost spouštění přibližně 100 mm/s. Požadujete-li jinou rychlost spouštění, kontaktujte EdmoLift.
Aby se předešlo zachycení pod zvedací plošinou, pod obvodem plošiny je bezpečnostní rám (vypínací tyč). Dojde-li
k aktivaci bezpečnostního rámu, musí se určit a odstranit příčina. Aby bylo možné znovu aktivovat spouštění, musí se
krátce stisknout tlačítko NAHORU, tj. „obnovit funkce“.

1
1 Pohonná jednotka
8
9
10

7

6

2
3

4

2 Hydraulický válec
3 Těsnění válce
4 Hydraulická hadice
5 Zpětný ventil hadice
6 Ložiska
7 Posuvná kolečka
8 Spínač bezpečnostního rámu

1

5

9 Bezpečnostní rám
10 Detaily připevnění v bezpečnostním
rámu
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Mechanická konstrukce zvedacích ramen
Mechanismus obsahuje souběžně působící zvedací a sklápěcí ramena.
Pohyby při zvedání, spouštění a sklápění jsou mechanicky synchronizovány pomocí příčných nosníků mezi rameny a
pomocí plošiny a rámu základny.
Zdvihací a naklápěcí síly vznikají působením jednočinných válců. V každém válci je vestavěn zpětný ventil pro hadici,
který omezuje rychlost spouštění na maximálně 50 % normálně přípustné rychlosti spouštění například při prasknutí
hadice.
V bloku ventilů v pohonné jednotce je navíc ventil na udržování konstantního průtoku, který je
od výrobce nastaven na vhodnou rychlost spouštění přibl. 100 mm/s.
Zvedací ramena EdmoLift zvedají břemena souběžně zvedanými rameny. Dodávají se v následujících verzích s nosnostmi od 750 kg do 3000 kg:
Model
AL ....... pouze vertikální pohyb
ALT ...... vertikální pohyb a sklápění +5 ° až -45 °
ART ..... vertikální pohyb a sklápění +5 °až -45 °
Modely s příponou U, UE nebo GB mají plošinu ve tvaru U.

5°

UPOZORNĚNÍ! Plošina se pohybuje do stran až do vzdálenosti
440 mm v závislosti na výšce zdvihu.

45°

440

9

9

1

4

2

7

1 Pohonná jednotka

4
6

3
5

1

8

2 Sada ložisek
3 Zvedací válec
4 Sklápěcí válec
5 Hydr. hadice, zvedání
6 Hydr. hadice, sklápění
7 Hydr. hadice, pohonná jednotka
8 Spínač bezpečnostního rámu
9 Bezpečnostní rám
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Mechanická konstrukce sklopných zvedáků
Sklopné zvedáky EdmoLift jsou určeny ke zvedání břemen a mají nosnost 6 kNm až 18 kNm.
Mechanismus se skládá z horního a spodního sklápěcího rámu. Rámy jsou navzájem mechanicky spojené ve
sklápěcích spojích a příčných nosnících.
Zdvihací síla je vytvářena jednočinnými nebo dvojčinnými válci. V každém válci je vestavěn zpětný ventil pro hadici,
který omezuje rychlost spouštění na maximálně 50 % normálně přípustné rychlosti spouštění například při prasknutí
hadice. V bloku ventilů v pohonné jednotce je také ventil na udržování konstantního průtoku, který je od výrobce
nastaven na vhodnou rychlost spouštění přibližně 100 mm/s.

5
6

1

4

3

2

1 Pohonná jednotka
2 Sada ložisek
3 Sklápěcí válec
4 Hydr. hadice
5 Bezpečnostní rám
6 Spínač bezpečnostního rámu
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Mechanická konstrukce zvedáku palet
Mechanická konstrukce zvedáku palet
Každý zvedák palet se skládá ze sloupu, v němž je umístěn jednočinný válec vytvářející zdvihací sílu.
V bloku ventilů v pohonné jednotce je také ventil na udržování konstantního průtoku, který je od výrobce nastaven na
vhodnou rychlost spouštění přibližně 100 mm/s při plném zatížení.
Pokud požadujete alternativní rychlost spouštění, viz pokyny na str. 46 a 47.
TSL
Zvedáky palet se středovou opěrnou nohou a dvěma přepravními koly. Vhodný pro palety Euro 1200 mm x 800
mm, zvedací vidlici lze spustit do výšky 70 mm nad úrovní podlahy. Paletu lze potom naložit nebo vyložit paletovým
vozíkem. TSL lze přemisťovat pomocí přepravního vozíku (doplněk). Bezpečnostní rámy (vypínací tyče) pod vidlicí
zabraňují spuštění vidlice na překážky.
TSE
Statické zvedáky palet s postranními opěrnými nohami. Neobsahuje přepravní kola. Vhodný pro palety se spodní
deskou 1200 mm x 1000 mm, zvedací vidlici lze spustit do výšky 10 mm nad úrovní podlahy. Paletu lze potom naložit
nebo vyložit paletovým vozíkem. Bezpečnostní rámy (vypínací tyče) pod vnějšími okraji vidlice zabraňují spuštění
vidlice na překážky.
TSLN
Naklápěcí zvedáky palet se středovou opěrnou nohou a dvěma přepravními koly. Vhodný pro palety Euro 1200 mm
x 800 mm, zvedací vidlici lze spustit do výšky 70 mm nad úrovní podlahy. Zvedací vidlici lze rovněž naklápět do stran
v úhlu až 40 ° na levé i pravé straně. Při naklápění je důležité zajistit, aby byl stroj s břemenem stabilní a naklápěl se
pouze tehdy, když nemůže ohrozit osoby v pracovním prostoru. TSLN lze přemisťovat pomocí přepravního vozíku
(doplněk). Bezpečnostní rámy (vypínací tyče) pod vnějšími okraji vidlice zabraňují spuštění vidlice na překážky.
Sloup TSL
Sloup s pohonnou jednotkou umožňuje uživatelům přidat vlastní nosné příslušenství. Dodává se s prohlášením
o začlenění do CE, NIKOLIV s prohlášením o shodě s CE. Uživatelé musí provést vlastní posouzení rizik včetně
výpočtů pevnosti a stability pro vlastní technickou dokumentaci. Údaje týkající se sloupu může dodat EdmoLift.

3

1
1 Pohonná jednotka

4

2 Zvedací válec

5

3 Naklápěcí válec (TSLN)

2

4 Hydraulická hadice
5 Spínač bezpečnostního rámu

6

6 Bezpečnostní rám
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Mechanická konstrukce pracovního polohovadla WP
Mechanická konstrukce
Pracovní polohovadlo WP se skládá ze sloupu, podvozku s koly, pohonné jednotky s bateriovým napájením a
nabíječky. Zdvihací síla je vytvářena motorem napájeným z baterie, který zvedá nosič nákladu pomocí řetězu.
Součástí dodávky jsou baterie 12 V ss., které nevyžadují údržbu, a nabíječka určená k připojení k jednofázové síti 230
V (220 - 240 V), 50 Hz.
Zadní kola jsou vybavena nožními brzdami. Brzdy se musí aktivovat, aby se předešlo neúmyslnému pohybu při
manipulaci se zbožím na nosiči nákladu nebo při umístění pracovního polohovadla na svažující se povrch.

Ovládání
Hlavní vypínač na WP 65, WP 85, WP 105, WP 155 a WP 205 se ovládá ručně.
Kontrolka nabíjení: Viz podrobné informace v tabulce na str. 9.
Kabel nabíječky: Musí se zapojit do jednofázové síťové zásuvky 230 V, 50 Hz. Nabíječka automaticky reguluje
nabíjecí proud, a až se baterie úplně nabijí, automaticky se vypne.
Baterie typu „Accu-CF“ nevyžadují údržbu. Jsou úplně uzavřené a nevyžadují žádné prohlídky nebo
doplňování. Musí se však udržovat v suchém a čistém stavu.

Elektrický systém
Před připojením nabíječky k síti zkontrolujte, zda její napětí odpovídá síťovému napětí.
Upozornění! Jakékoliv vyhledávání závad musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
Pokud není odsouhlasena alternativní možnost, dodává se baterie pro připojení k jednofázové síti 230 V/50 Hz. (Pro
220 - 240 V.)

Nabíječka 12 V, 2 A
Nabíječka je vestavěna v každém pracovním polohovadle kromě modelu WP 200, který má externí nabíječku.
Zástrčka nabíječky se musí zapojit do zásuvky 220/240 V stř.
Nabíječka automaticky reguluje nabíjecí proud, a až se baterie úplně nabijí, automaticky se vypne.
Dokud probíhá nabíjení, nepoužívejte pracovní polohovadlo.
Po skončení nabíjení nezapomeňte před použitím stroje vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
Nabíjení se musí provádět co nejčastěji, takže po každé pracovní směně vždy zapněte nabíjení baterií.
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8
6

2

4 7

3

1

5

10
9

Hlavní součásti pracovních polohovadel WP
1
2
3

Nosič nákladu (standardně plošina)

4
5
6

Nabíječka, jednofázové napájení 230 V/50 Hz *

7
8

Konektor pro nabíječku

Pohonná jednotka s ochranou proti přetížení
Pojistka 16 A
Baterie, 2 * 12 V ss.
Ovládací jednotka umístěná na držadle
Kryt řetězu/omezovač zatížení je doplňkový pro WP 65 a 85

9 Zadní kolo s parkovací brzdou
10 Přední kolo
* WP 205 má externí nabíječku

Kontrolka nabíjení WP 65, WP 85, WP 155, WP 205
Zelená kontrolka
Až se baterie úplně nabijí, zelená kontrolka zhasne.
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Schéma elektrického zapojení WP 65, WP 85, WP 105, WP 155

Schéma elektrického zapojení WP 205
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Schéma elektrického zapojení WP 400
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Mechanická konstrukce pojízdných zvedacích plošin TZ
Mechanická konstrukce
Pojízdné zvedací plošiny EdmoLift TZ obsahují jeden nůžkový mechanismus, TZD má dvojitý vertikální nůžkový
mechanismus. Zdvihací síla je vytvářena jednočinným válcem, zapojeným mezi podvozek a středový příčný nosník
v nůžkovém mechanismu.
Nůžkový mechanismus je připevněn k podvozku dvěma pevnými a dvěma výkyvnými koly. Výkyvná kola mají
parkovací brzdu a zařízení zabraňující otáčení. Když je pojízdná zvedací plošina ponechána bez dozoru na
svažujícím se povrchu a při nakládání a vykládání se ujistěte, že jsou aktivovány parkovací brzdy na zadních kolech,
aby se zabránilo neúmyslnému pohybu. K manévrování pojízdným zvedákem se používá tlačné držadlo.
Hydraulický systém je poháněn nožním čerpadlem nebo hydraulickou pohonnou jednotkou s bateriovým napájením,
umístěnou na konci držadla.

1 Hydraulická pohonná jednotka
2 Hydraulický válec
3 Sada těsnění válce

9

9
8

4 Hydraulická hadice
5 Výkyvné kolo s brzdou

4

8

6 Kolo

2
3

7 Pedál
8 Posuvný blok
9 Spouštěcí držadlo

5

1

6
7

1

Spouštěcí ventil
Plnění oleje
Pojistný ventil
1

Pojistný ventil
Plnění oleje
Spouštěcí ventil

Hydraulická pohonná jednotka
Nožní čerpadlo
Zvedání se provádí čerpáním pomocí pedálu. Pojistný ventil, nastavený při dodání, omezuje zdvihací sílu. Tento ventil
se nesmí seřizovat bez souhlasu společnosti EdmoLift. Spouštění se provádí zatlačením na spouštěcí držadlo, které je
aktivní po dobu stlačení, čímž se drátem nebo tyčí otevře spouštěcí ventil. Regulační průtokový ventil omezuje rychlost
spouštění na přibl. 100 mm/s při plném zatížení.
Bateriový provoz
Zvedání se ovládá tlačítkem, které aktivuje elektrický motor. Zvedání bude probíhat po dobu stisknutí tlačítka nebo do
okamžiku dosažení nejvyšší polohy.
Spouštění se provádí zatlačením na spouštěcí držadlo, které je aktivní po dobu stlačení, čímž se drátem nebo tyčí
otevře spouštěcí ventil. Regulační průtokový ventil omezuje rychlost spouštění na přibl. 70 mm/s při plném zatížení.
Součástí dodávky jsou baterie 12 V ss., 28 Ah, které nevyžadují údržbu, a vestavěná nabíječka určená k připojení k
jednofázové síti 220 - 240 V, 50 Hz.

Copyright © EdmoLift AB 2004-2012
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the permission of the publisher.

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
S-871 42 HÄRNÖSAND, SWEDEN

Tel. +46 (0)611-83 780
Fax. +46 (0)611-51 15 80
info@edmolift.se

61

Příručka k výrobkům EdmoLift

2006-05-16

CZ 85929

Elektrický systém
Před zapojením nabíječky do sítě zkontrolujte, zda její napětí odpovídá síťovému napětí.
Upozornění! Jakékoliv vyhledávání závad musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
Pokud není odsouhlasena alternativní možnost, dodává se baterie pro připojení k jednofázové síti 230 V/50 Hz. (Pro
220 - 240 V.)

Nabíječka 12 V, 4 A
Nabíječka je vestavěna v pojízdné zvedací plošině. Zástrčka nabíječky se musí zapojit do zásuvky 220/240 V stř.
Nabíječka automaticky reguluje nabíjecí proud, a až se baterie úplně nabijí, automaticky se vypne. Dokud probíhá
nabíjení, nepoužívejte pojízdnou zvedací plošinu.
Po skončení nabíjení nezapomeňte před použitím stroje vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
Nabíjení se musí provádět co nejčastěji. Doporučujeme nabíjet baterie po každé pracovní směně.
Black 16
320mm
3x0.75

M1
Yellow

Yellow
To Solenoid
Solenoid

Bottom Top

Battery, 12VDC

Solenoid

Black 16 (M8)
100mm (M8)

To electrical box

M1

Control M12

Valve

Black 16
200mm

Black 16
100mm

3x0,75
To soleniod

5x0.75
Control Unit
3x0,75
To Valve

Schéma hydrauliky

Schéma elektrického zapojení, pohonná jednotka s bateriovým napájen

Činnosti po použití
Po skončení práce se doporučuje spustit plošinu do spodní polohy. Jinak lze nechat plošinu tohoto stroje zvednutou
za předpokladu, že tím nevzniknou potíže nebo riziko.
Jestliže zůstane plošina ve zvednuté poloze, může se změnit výška z několika důvodů:
•
•
•
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Mění se objem oleje v důsledku změn teploty.
Netěsnosti ve ventilech, hadicích nebo spojovacích dílech.
Netěsnosti ve válci.
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Údržba zvedacích plošin, zvedacích ramen, zvedáků palet a sklopných
zvedáků
Údržba se musí provádět po třech měsících, pokud provozní a okolní podmínky nevyžadují kratší intervaly.
Vhodné intervaly projednejte se zástupcem společnosti EdmoLift.
Prohlídky, servis a opravy musí provádět kvalifikovaný personál.
Během prohlídek, servisu a oprav nesmí být na stroji žádné břemeno.
Po celou dobu práce pod plošinou musí být nainstalovány servisní podpěry/špalky pro údržbu.

Hydraulický systém
Zkontrolujte možné netěsnosti olejové nádrže.
Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži. Podle potřeby ji doplňte. Použijte olej typu ISO 32, není-li na pohonné jednotce
uvedeno jinak. Pokud je olej znečištěný, musí se vyměnit.
Prohlédněte hydraulické hadice a přípojky, zda nejsou netěsné nebo poškozené. Podle potřeby je opravte.
Prohlédněte válce, hydraulické hadice a spojovací díly, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.

Elektrické vybavení
Prohlédněte a vyzkoušejte elektrické funkce.
Ověřte, že nejsou uvolněné nebo zachycené žádné kabely a dráty. Podle potřeby je upravte.

Mechanické vybavení
Zkontrolujte, zda jsou všechna kola a ložiskové čepy správně připevněné.
Zkontrolujte, zda nemají ložiska příliš velkou vůli.
Zkontrolujte, zda nejsou porušené nebo popraskané svary.
Zkontrolujte, zda jsou profily bezpečnostního rámu (vypínací tyče) a jejich uložení neporušené a nepoškozené.
Kontrolujte pevnost připevnění k podlaze/podkladu.
Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny štítky a jsou dobře čitelné.
Při mazání ložisek musí být stroj nezatížený.
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Mazací body
Při mazání ložisek musí být zvedák nezatížený! Při kontrole hladiny oleje v nádrži pamatujte na to, že když
je zvedák v nejnižší poloze, objem oleje je na maximu. S rozlitým olejem zacházejte jako s nebezpečným
odpadem.

Mazací body na zvedací plošině

6

5

1

4

2
3

Poz. 1: všechny modely
Poz. 2 - 6: pouze sada HD

1 Ložisko pístnice
2 Spodní posuvné kolo
3 Spodní uložení ramena
4 Střed ramena
5 Horní uložení ramena
6 Horní posuvná kola
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Mazací body na sklopném zvedáku

1

Ložisko pístnice

1

Mazací body na zvedacím ramenu

1 Ložiska pístnice jsou vybavena
tlakovými maznicemi.

1
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Vyhledávání závad
Závady mohou vyhledávat pouze kvalifikované osoby. Pokud potřebujete pomoc nebo pokud nelze najít
závadu podle následujícího postupu, kontaktujte společnost EdmoLift.
Během jakýchkoliv prohlídek a prací pod plošinou musí být nainstalovány servisní podpěry.

Zvedací plošiny, zvedací ramena, zvedáky palet a sklopné zvedáky
Závada
Důvod
Činnost
Motor se nespustí.

Síťový odpojovač je ve vypnuté poloze.

Přepněte odpojovač do zapnuté polohy.

V síti není proud.

Zkontrolujte síťové napájení.

Je stisknuto tlačítko nouzového zastavení. Otočením doprava uvolněte tlačítko.

Plošina se nezvedá.

Zvedací plošina nedosahuje vrchní
polohy.

Trhavé zvedání nebo spouštění
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Vypnutý primární nebo sekundární jistič.

Zkontrolujte důvod a nahoďte jistič.

Motor se otáčí špatným směrem.

Zaměňte dvě fáze. (UPOZORNĚNÍ! Před
zahájením práce se ujistěte se, že síťový
odpojovač je ve vypnuté poloze.)

Nesprávné elektrické zapojení.

Zkontrolujte zapojení.

Otevřený pojistný ventil.

Přetížená zvedací plošina - odstraňte
nadměrnou zátěž.

Motor se zastavil v důsledku aktivace
ochranného relé.

Přetížená zvedací plošina - odstraňte
nadměrnou zátěž. Není správně nastaveno ochranné relé motoru - seřiďte ho.

Těžiště břemena je příliš vysoko.

Kontaktujte EdmoLift.

Jiný důvod

Doplňte olej, ale ne více, než je třeba
k dosažení vrchní polohy. Příliš mnoho
oleje může způsobit přetečení nádrže při
spuštění zvedáku.

Nedostatečný objem oleje.

Zvedák je přetížený - odstraňte
nadměrnou zátěž.

Otevřený pojistný ventil.
Vzduch v hydraulickém systému.

Zkontrolujte hladinu oleje. V přibližně
pětiminutových intervalech několikrát
pohněte plošinou. Když je plošina
v nejnižší poloze, držte přibližně půl minuty
tlačítko DOLŮ..
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Závada

Důvod

Činnost

Zvedací plošina neklesá.

Nesprávné elektrické zapojení.

Zkontrolujte zapojení.

Bylo stisknuto tlačítko nouzového
zastavení.

Otočením doprava uvolněte tlačítko.

Byl aktivován bezpečnostní rám.

Zvedací plošina klesá bez stisknutí
tlačítka DOLŮ.

Odstraňte jakoukoliv zachycenou
překážku. Krátkým stisknutím tlačítka
NAHORU obnovte stav a potom znovu
stiskněte tlačítko DOLŮ.

Vypnutý primární nebo sekundární jistič.

Zkontrolujte důvod a nahoďte jistič.

Spouštěcí ventil se neotvírá.

Zkontrolujte elektrický okruh. Možná bude
nutné vyměnit vložku ventilu nebo cívku
elektromagnetu.

Nečistoty v hydraulickém systému.

1. Proveďte několik cyklů se zvedákem,
aby se odstranily jakékoliv nečistoty ze
sedla ventilu.
2. Demontujte vložky spouštěcího a
zpětného ventilu a vyčistěte je.
3. Vyměňte vložky spouštěcího a zpětného
ventilu a nahraďte starý olej novým.

Rychlejší nebo pomalejší rychlosti
zvedání nebo spouštění, než je třeba.

Hladina oleje klesá vlivem chladnutí oleje.

Běžný jev. Pokud to představuje problém,
kontaktujte EdmoLift, abyste ho vyřešili.

Nesprávně nastavený regulační průtokový
ventil.

Seřiďte regulační průtokový ventil.
UPOZORNĚNÍ! Vysoká rychlost znamená
zvýšené riziko nestability zboží.
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Vyhledávání závad pracovních polohovadel WP
Závada

Důvod

Činnost

Motor se nespustí.

Je stisknutý hlavní vypínač.

Vytáhněte hlavní vypínač.

Baterie jsou nedostatečně nabité.

Nabijte baterie.

Vypnul se jistič.

Zjistěte důvod a obnovte funkčnost.

Motor se zastavil v důsledku aktivace
ochranného relé.

Pojízdná zvedací plošina je přetížená.
Odstraňte nadměrnou zátěž.

Jiný důvod

Kontaktujte EdmoLift.

Je stisknutý hlavní vypínač.

Vytáhněte hlavní vypínač.

Aktivovaná ochrana proti přetížení..

Pojízdná zvedací plošina je přetížená.
Odstraňte nadměrnou zátěž.

Plošina se nezvedá.

Plošina neklesá.

Vyhledávání závad pojízdných zvedacích plošin TZ
Závada

Důvod

Činnost

Motor se nespustí.

Nedostatečně nabité baterie.

Nabijte baterie.

Plošina se nezvedá.

Otevřený pojistný ventil.

Přetížená pojízdná zvedací plošina.
Odstraňte nadměrnou zátěž.

Spouštěcí ventil není zavřený.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
spouštěcí tyče/drátu nebo zda není třeba
seřízení.

Jiný důvod.

Kontaktujte EdmoLift.
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Závada

Důvod

Činnost

Plošina nedosáhne vrchní polohy.

Nedostatečný objem oleje.

Doplňte olej, ale ne více, než je třeba
k dosažení vrchní polohy. Příliš mnoho oleje
může způsobit přetečení nádrže při spuštění
zvedáku.

Otevřený pojistný ventil.

Přetížená pojízdná zvedací plošina. Odstraňte
nadměrnou zátěž.

Spouštěcí ventil je otevřený.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
spouštěcí tyče/drátu nebo zda není třeba
seřízení.

Jsou vloženy špalky pro údržbu.

Vyjměte špalky pro údržbu.

Nečistoty v hydraulickém systému.

1. Proveďte několik cyklů s pojízdnou zvedací
plošinou, aby se odstranily jakékoliv nečistoty
ze sedla ventilu.
2. Demontujte vložky spouštěcího a zpětného
ventilu a vyčistěte je.
3. Vyměňte vložky spouštěcího a zpětného
ventilu a nahraďte starý olej novým.

Spouštěcí ventil není zavřený.

Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
spouštěcí tyče/drátu nebo zda není třeba
seřízení.

Hladina oleje klesá vlivem chladnutí
oleje.

Běžný jev. Pokud to představuje problém,
kontaktujte EdmoLift, abyste ho vyřešili.

Plošina neklesá.

Plošina klesá bez aktivace spouštěcího
držadla.
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Rizika při používání zvedáků
Níže je popsána řada aplikací se zvedáky včetně příkladů rizik, která se mohou vyskytnout. Dále jsou uvedeny
příklady náležitých preventivních a nápravných opatření. Často lze použít doplňky na zvýšení provozní bezpečnosti
nebo zlepšení účinnosti práce.
UPOZORNĚNÍ! Tento přehled nezahrnuje všechna možná rizika, ale slouží jako návod k přípravě
individuálního posouzení rizik.

Aplikace

Riziko

Opatření, příklad

Všeobecně

Neoprávněné použití

Nápis
Školení - pokyny
Uzamykatelný síťový odpojovač
Uzamykatelná ovládací skříňka

Neoprávněné vstupování pod
zvednutou plošinu

Vhodné prostředí?
Školení - pokyny
Nápis
Zábrany z pokoveného pletiva
Skládací bezpečnostní zábrany
Uzávěry

Přetížení

Vyberte správný výrobek s ohledem
na rozložení hmotnosti, umístění
břemena, pohyblivá břemena atd.

Řízení

Školení
Pokyny
Nápis
Kontrolní zařízení
Nouzové zastavení

Předpisy

Povinné prohlídky
Stavební a konstrukční předpisy
Protipožární ochrana
Bezpečnostní a zdravotní předpisy
Posouzení rizik

Vnější vlivy

Viz str. 71
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Aplikace

Riziko

Opatření, příklad

Výrobní linky

Účinnost - životnost

Počet pracovních cyklů za hodinu/
den/pracovní týden. Rychlost zvedání/
spouštění se zátěží a bez zátěže.
Počet stisknutí NAHORU/DOLŮ za
hodinu

Přetížení

Vyberte správný výrobek s ohledem
na rozložení hmotnosti, umístění
břemena, pohyblivá břemena atd.

Rizika ve styčném místě

Posouzení rizik pro systém
Celkový přehled - nouzové zastavení

Kdo nese odpovědnost za označení
CE?

Určete odpovědnost

Např. systémy pro manipulaci
s materiály, automatizovaná
pracoviště, balicí zařízení, výroba
papíru/kartónu

Manipulace s plechy

Zachycení mezi zvedací plošinu a
strojní zařízení, stěny, zábradlí atd.
Např. ruční skládání, podávání,
mechanizované skládání a podávání
Nedostatečné udržování v rovině

Pracovní stůl, všeobecně

Např. montážní práce, servis,
obrábění, svařování, lakování, balení,
vkládání/vyjímání součástí do/ze
strojů

Bezpečné vzdálenosti podle normy
EN
Typ řídicího systému

Životnost a spolehlivost

Počet pracovních cyklů za hodinu/den/
pracovní týden

Přetížení

Vyberte správný výrobek s ohledem
na rozložení hmotnosti, umístění
břemena, pohyblivá břemena atd.

Rizika ve styčném místě

Posouzení rizik pro systém
Celkový přehled. Nouzové zastavení

Kdo nese odpovědnost za označení
CE?

Určete odpovědnost

Materiál/náklad může spadnout

Přivazování nebo zajišťovací zařízení
Umístění pracoviště
Zabraňte přístupu do nebezpečného
prostoru.

Zachycení mezi zvedací plošinu a
strojní zařízení, stěny, zábradlí atd.

Bezpečné vzdálenosti podle norem
EN

Nestabilní zvedací plošina

Proveďte výpočet stability.
Vezměte v úvahu všechny boční síly.
Náležité připevnění k podlaze/
podkladu
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Aplikace

Riziko

Opatření, příklad

Vnější vlivy

Zima

Typ oleje
Vzdálená pohonná jednotka
Vymezení nejnižší provozní teploty
Materiály těsnění a hadic

Teplo

Typ hydraulické kapaliny
Vzdálená pohonná jednotka
Vymezení nejvyšší provozní teploty
Materiály těsnění a hadic

Oheň

Typ hydraulické kapaliny (voda/glykol,
případně samozhášecí olej)
Vzdálená pohonná jednotka
Vymezení nejvyšší provozní teploty

Nebezpečí výbuchu

Vybavení EEx
Směrnice ATEX

Ohrožení životního prostředí

Bioolej

Potraviny

Hydraulické kapaliny schválené pro
potravinářství
Povrchová úprava odolná proti
čisticím prostředkům

Vlhkost

Třída elektrické ochrany (IP)
Antikorozní ochrana (úprava povrchu,
ložiska, spodní strana válců naplněná
olejem, kryt pohonné jednotky)

Prach

Třída elektrické ochrany (IP)
Chrániče kolem nůžkového
mechanismu
Kryt pohonné jednotky

Venkovní prostředí

Počasí
Vítr

Kolize s lidmi, stroji nebo jinými
pevnými předměty.
Nedostatečné základy, dutiny atd.
mohou způsobit převrácení vozíku

Během přemisťování musí být ložná
plocha vždy ve spodní poloze.
Přemisťování se musí vždy provádět
opatrně a s úplným výhledem na
okolní prostor.

Kolize s lidmi, stroji nebo jinými
pevnými předměty.
Nedostatečné základy, dutiny atd.
mohou způsobit převrácení vozíku a
pád nákladu.

Během přemisťování musí být ložná
plocha vždy ve spodní poloze.
Přemisťování se musí vždy provádět
opatrně a s úplným výhledem na
okolní prostor.
Uvědomujte si velikost a umístění
nákladu a ložné plochy. Podle potřeby
zajistěte náklad.

Přesunování mobilních zvedáků
bez nákladu

S nákladem

72

Copyright © EdmoLift AB 2004-2012
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise without the permission of the publisher.

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
S-871 42 HÄRNÖSAND, SWEDEN

Tel. +46 (0)611-83 780
Fax. +46 (0)611-51 15 80
info@edmolift.se

Příručka k výrobkům EdmoLift

2005-02-01

CZ 85929

Náhradní díly
Všeobecně

Během prohlídek, servisu a oprav nesmí být na plošině žádné břemeno. Při výměně jakýchkoliv součástí se musí
používat pouze originální náhradní díly EdmoLift. Jinak by mohlo dojít ke zrušení platnosti naší záruky.

Doporučené náhradní díly

Máme na skladě všechny typy náhradních dílů pro standardní zvedací plošiny. Někdy je však praktické, aby měl
zákazník v zásobě některé nejdůležitější součásti. Můžeme doporučit vhodné zásoby v závislosti na individuálních
okolnostech.

Vracení součástí
Nevracejte žádní součásti, které se opotřebovaly normálním používáním nebo byly náhodně poškozeny.
Opotřebované nebo poškozené součásti vracejte pouze v případě, že se na závadu mohou vztahovat naše záruční
podmínky. V takových případech vracejte součásti bez prodlení, jinak můžete přijít o právo na náhradu.
Při vracení součástí vždy sdělte informace uvedené na výrobním štítku, tj.
typ/model,
výrobní číslo,
rok výroby,
datum instalace
a popište provozní podmínky stroje.
Nezapomeňte uvést jméno, adresu a telefonní číslo příslušné kontaktní osoby.

Objednávání náhradních dílů
Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte informace uvedené na výrobním štítku, tj.
typ/model,
výrobní číslo,
rok výroby,
poziční číslo a číslo artiklu podle seznamu náhradních dílů.
Napětí pro elektrické součásti
Počet jednotek
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Prohlášení o shodě s CE - údaje o výrobku
		

Výrobce:
		
		

EdmoLift AB
Jägaregatan 11
S-871 42 HÄRNÖSAND, ŠVÉDSKO

		
		
		

Tel. +46 (0)611-837 80
Fax +46 (0)611-51 15 80
info@edmolift.se

Odběratel:

Viz přiložená příručka s pokyny týkajícími se používání, údržby náhradních dílů.

Podmínky zatěžování a aplikace

Viz přípustné rozložení hmotnosti na str. 19-26. Osoba odpovídající za vybavení a jeho umístění musí
posoudit všechny podmínky zatěžování. Musí se provést posouzení rizik v souvislosti s jeho používáním a
případně se musí vydat nové prohlášení o shodě pro zvedáky, okolní prostor a všechny provozní podmínky.
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