
Zdvihák prevodoviek 2T + balancér 

 

Návod na obsluhu 

 

 

 
Pred použitím si prečítajte pokyny a dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. 
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1. Bezpečnostné pravidlá 

• Pred použitím skontrolujte či je zariadenie kompletné, v poriadku a či nedochádza 

k úniku oleja. 

• Nikdy neprekračujte prípustné zaťaženie. 

• Nedvíhajte záťaž, ak je zariadenie na blatistom teréne. Povrch musí byť pevný, stabilný, 

rovný a čistý. 

• Nikdy nepoužívajte zariadenie, ktoré je nefunkčné alebo poškodené! Obráťte sa na 

svojho distribútora alebo kvalifikovaného technika, ktorý prístroj skontroluje. 

• Nikdy nepoužívajte lis pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok. 

• Pri používaní zariadenia sa vyhnite kontaktu s vodou. 

• Lis sa odporúča montovať najmenej dvom ľuďom. Nemontujte lis sami.  

• Pri práci je potrebná opatrnosť. 

• Nikdy nevyvíjajte nadmernú silu. 

• Pri práci vždy používajte ochranný odev, ochranné okuliare, rukavice, protišmykovú 

obuv, ochranné okuliare atď. 

• Udržujte bezpečnú vzdialenosť od iných predmetov v okolí. 

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

• Pred každým použitím skontrolujte všetky diely zariadenia. 

• Poškodené diely musia byť nahradené identickými náhradnými dielmi. 

• Ťažisko musí byť umiestnené vždy nižšie ako hák. 

• Pred zdvihnutím záťaže sa vzdiaľte od nôh žeriava (3) a zaistite čapy (17) a závlačky 

na kolíky. 

• Počas prepravy lisu sa môže stať, že do hydraulického oleja vo valci sa dostane vzduch. 

Následne vyskrutkujte odvzdušňovací ventil (proti smeru hodinových ručičiek) 

a vypustite vzduch zo systému. Pumpujte ručne kovovou rúrkou.  

• Každé 3 mesiace starostlivo skontrolujte stav valca a kolíkov, či nevykazujú známky 

korózie.  

• Ak zariadenie nepoužívate, piest musí byť zasunutý. 

• V prípade výmeny alebo pridávania oleja, použite len vysokokvalitný hydraulický olej. 

• Nikdy nemiešajte rôzne druhy oleja. 

Pro
fig

ar
az



• Nikdy nepoužívajte brzdovú kvapalinu, alkohol, glycerín, motorový olej alebo 

znečistený olej. 

•  Počas plnenia valca venujte pozornosť a zabráňte aby sa dnu dostali cudzie predmety. 

 

2. Technické parametre 

Maximálne zaťaženie 2000 kg 

Dĺžka výložníka (ramena) 950 – 1500 mm 

Maximálna výška zdvihu 2600 mm 

Rozmery podstavca (dĺžka x výška) 1760 mm x 850 mm 

Celkové rozmery (dĺžka x šírka x výška) 620 mm x 850 mm x 1590 mm 

Hmotnosť 90 kg 

 

3. Zoznam dielov 

Číslo dielu Popis 

1 Podvozok 

2 Kovová časť 

3 Noha 

5 Stĺpec 

6 Piest 

7 Rameno 

8 Predĺžené rameno 

9 Hák s reťazou 

10 Skrutka upevňujúca reťaz 

11 Skrutka upravujúca dĺžku 

12 Skrutka (M14x95) 

13 Skrutka (M16x110) 

14 Skrutka 

15 Väčšie kolesá 

16 Menšie kolesá 

17 Poistný kolík 
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4. Nákres 
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