
Zdvihák prevodoviek 0,5 T – ručná pumpa 

 

 

Návod na obsluhu 

 

 

 

 

 

Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. 
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Dôležité 

Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu. Dávajte pozor na pokyny týkajúce sa 

bezpečnosti. Produkt by mal byť používaný správnym a účelným spôsobom. Nedodržiavanie 

týchto pokynov môže viesť k poškodeniu majetku alebo vážnemu zraneniu osôb. Uchovajte 

tieto pokyny na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti. 

 

1. Pokyny a bezpečnostné upozornenie 

1.1 O udržiavanie zdviháku by sa mala starať kvalifikovaná osoba. Zdvihák musí byť 

udržiavaný v čistote, aby jeho používanie bolo najlepšie a najbezpečnejšie. 

1.2 Maximálne zaťaženie je 0,5 ton. Neprekračujte zaťaženie.  

1.3. Zdvihák slúži ako pomôcka pri odstraňovaní alebo inštalácii prevodovky, alebo ako 

samostatná súčiastka. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel na ktorý nie je určený.  

1.4 Nepoužívajte zdvihák ako zariadenie na zdvíhanie vozidla alebo ako podperu vozidla. 

1.5 Odstráňte zo seba voľné oblečenie, kravatu, hodinky, prstene, ostatnú bižutériu a zviažte si 

dlhé vlasy. 

1.6 V blízkosti miesta práce sa nemôžu zdržiavať deti a neoprávnené osoby. 

1.7 Pri práci so zariadením používajte bezpečnostné ochranné okuliare, celotvárový ochranný 

štít pred nárazom a pracovné rukavice s vysokou životnosťou. 

1.8 Udržujte správnu rovnováhu. Nepreceňujte sa a noste protišmykovú obuv. 

1.9 Zdvihák by mal byť používaný iba na povrchu, ktorý je stabilný, rovný, suchý a ktorý môže 

udržať primeranú záťaž. Tieto plochy musia byť udržiavané v čistote a musí byť zabezpečené 

dostatočné osvetlenie. 

1.10 Pred každým použitím zdvihák skontrolujte. Nepoužívajte ho ak je ohnutý, poškodený, 

prasknutý, netesní alebo je poškodený akýmkoľvek iným spôsobom. 

1.11 Skontrolujte, či sú všetky príslušné skrutky a matice pevne utiahnuté. 

1.12 Pre začatím práce musí byť vozidlo adekvátne zaistené. 
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1.13 Nepoužívajte zdvihák na zdvihnutie alebo podopieranie zostáv, ako je diferenciál 

s nápravou, alebo prevodovka so zvoncovým krytom, ktorá bude objemná a ťažko vyvážená 

a môže spôsobiť preklopenie zariadenia a poškodiť majetok a/alebo vážne zraniť osoby. 

1.14 Centrum zaťaženia je na sedle zariadenia. 

1.15 Nikdy sa nepokúšajte zariadenie dvíhať nad zem viac ako je to nevyhnutné a so zariadením 

pracujte pomaly a opatrne. 

1.16 Opravu prevodovky alebo iných predmetov nevykonávajte priamo na zdviháku. 

1.17 Nepoužívajte zdvihák ak ste unavený, pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov. 

1.18 Nedovoľte, aby zdvihák obsluhovala nevyškolená osoba a nevykonávajte žiadne úpravy 

zdviháku. 

1.19 Nepoužívajte brzdovú kvapalinu alebo akúkoľvek inú kvapalinu a vyhnite sa miešaniu 

rôznych druhov oleja. Používajte iba kvalitné oleje do hydraulických zdvihákov.  

1.20 Zdvihák nevystavujte dažďu ani inému zlému počasiu. 

1.21 V prípade, že zdvihák musí byť opravený alebo ak existujú časti, ktoré je potrebné 

vymeniť, opravu musí vykonať autorizovaný technik a musia byť použité iba náhradné diely 

dodané výrobcom. 

1.22 Varovanie: upozornenia a inštrukcie v tomto návode nemusia zahŕňať všetky možné 

podmienky a situácie, ktoré môžu nastať. Operátor by mal pochopiť, že zdravý rozum 

a opatrnosť sú faktory, ktoré nemôžu byť súčasťou tohto produktu, ale musia byť poskytnuté 

operátorom. 

2. Parametre 

Nosnosť: 500 kg 

Nastaviteľný odstup montážnej dosky: 41 x 41 cm až 55 x 55 cm 

Výška zdvihu dosky: 129 cm, max. do 180 cm 

Výška zdvihu bez dosky: 123 cm, max. do 174 cm 

Celková dĺžka reťaze: 140 cm 

Hmotnosť: 31 kg 
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Nákres 
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Zoznam dielov 

 

Diel Názov Ks 

1 Koliesko 4 

2 Podložka   8 

3 Bezpečnostná podložka  4 

4 Matica M12 4 

5 Skrutka M10x100 2 

6 Noha 2 

7 Pilier 1 

8 Podložka  14 

9 Bezpečnostná podložka  6 

10 Matica M10 12 

11 Ručná páka 1 

12 Skrutka M10x30 4 

13 Podpora 1 

14 Skrutka M10x20 1 

15 Nastavovacia skrutka 2 

16 Matica M12 4 

17 Skrutka M12x25 4 

18 Úchyt 4 

19 Reťaz 1 

20 Skrutka v tvare háku M8 1 

21 Adaptér 1 

22 Skrutka M10x25 4 
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