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1. Cechy i przeznaczenie
Wózek jezdny WMK o nośności 1t, 2t, 3t oraz 5t służy do poziomego przesuwania po proﬁlach trawersu nośnego.
Jest przeznaczony do zawieszania ręcznych podnośników o odpowiedniej nośności. Obciążenie nie może przekroczyć
podanej dopuszczalnej nośności. Wózek współpracuje z wciągnikami różnych typów ( z napędem ręcznym lub
elektrycznym). Przez możliwość przesuwania się po proﬁlu konstrukcji stalowej daje duże pole manewru dla
podłączonego wciągnika.
Właściwości:
· wszystkie elementy wózka wykonane są ze stali i żeliwa,
· prosta konstrukcja i obsługa,
· możliwość dostosowania do określonej szerokości belki jezdnej przez regulację
rozstawu kół,
· ocynkowane łańcuchy napędowe, · wyposażony w zderzak bezpieczeństwa,
· koła jezdne łożyskowane na łożyskach tocznych,
· możliwość montażu na proﬁlach „skośnych” - „I”, a także na „prostych”:
IPE, HEA, HEB,HEM,
· standardowa wysokość podnoszenia 3 m,
· zakres udźwigu(t): 1,0; 2,0; 3,0; 5,0,
· konstrukcja wózka odpowiada wymaganiom określonym przez Dyrektywę Parlamentu
Europejskiego oraz Rady Europy 2006/42/ES.
Zastosowanie:
· służy do przemieszczania ciężarów w streﬁe toru wózka,
· jako część serwisowych urządzeń dźwigowych do prac montażowych i konserwacyjnych
w urządzeniach technologicznych wszelkiego rodzaju.

2. Budowa

www.exar.eu

Nr części
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa części

Nr części

Korpus prawy
Koło jezdne zębate
Łożysko kulkowe
Pierścień zabezpieczający wałek
Oprawka łożyska
Pierścień zabezpieczający otwór
Koło jezdne
Korpus lewy
Tabliczka znamionowa

Nazwa części
Nit
Śruba regulująca
Wałek zębaty
Koło łańcuchowe
Łańcuch manewrowy
Podkładka
Podkładka sprężysta
Nakrętka zabezpieczająca
Zawleczka

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3. Specyﬁkacja techniczna

Typ

WMK 1,0

Udźwig (kg)
Min. promień krzywizny trasy (m)
Długość manewrowa łańcucha (m)

Wymiary (mm)

WMK 2,0

WMK 3,0

WMK 5,0

1000

2000

3000

5000

1,0

1,2

1,3

1,4

3

3

3

3

A

300

310

415

430

B

245

275

330

375

C

190

200

255

270

D

30

40

45

52

F

3

3

3

3

G

30

36

42

48

H

95

95

125

130

S

43

30

43

40

50-220

66-220

74-220

90-220

12

18

30

42

Zalecana szerokość proﬁlu (mm)
Masa (kg)
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4. Bezpieczna eksploatacja
● Przed użyciem wózka należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, a w celu uzyskania dodatkowych informacji
lub wyjaśnienia niejasności należy skontaktować się ze sprzedawcą;
● Przed pierwszym użyciem należy upewnić się czy wózek posiadają czytelną tabliczkę znamionową oraz komplet
niezbędnych dokumentów, a także zbadać dokładnie wszystkie elementy, w celu wykluczenia uszkodzeń
spowodowanych nieprawidłowym transportem lub magazynowaniem;
● Przed każdym użyciem należy sprawdzić wizualnie stan wózka w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń lub
zanieczyszczeń, sprawdzić czy przekładnia zębata i czopy kół są odpowiednio nasmarowane oraz płynność
poruszania się wózka po konstrukcji nośnej;
● Oprócz niniejszej instrukcji należy przestrzegać wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące
na terenie wykonywanych prac;
● Jeżeli występują rozbieżności zasad obowiązujących na terenie wykonywanych prac oraz zasad podanych w
niniejszej instrukcji, należy zastosować się do tych bardziej restrykcyjnych ze względu na bezpieczeństwo
pracy;
● Należy zawsze przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji dla wszystkich urządzeń użytych do transportu
ładunku;
● Operator wózka powinien być przeszkolony i ostrzeżony o istniejącym niebezpieczeństwie w przypadku
nieprawidłowego użytkowania lub mocowania;
● Nie należy używać wózka do transportu ludzi lub materiałów potencjalnie niebezpiecznych takich jak płynne
metale, materiały żrące lub materiały rozszczepialne;
● Nie należy stosować wózka w warunkach szczególnie niebezpiecznych;
● Nigdy nie należy przeciążać wózka ładunkiem o masie większej niż dopuszczalna;
● Ładunki których masa nie jest znana nie powinny być transportowane;
● Ładunki o kształtach utrudniających ich manipulację lub stwarzających zagrożenie dla obsługi nie powinny być
transportowane;
● Nie należy używać wózka w środowisku kwaśnym i agresywnym chemicznie;
● Dozwolony przedział temperatur pracy to od -10°C do +50°C;
● Miejsca przeprowadzanych operacji powinny być uprzątnięte i do nich przygotowane;
● Trasa przejazdu powinna być dobrze widoczna i niczym nie zablokowana;
● Dokonywanie modyﬁkacji wózka na własną rękę jest zabronione;
● Nie należy używać wózka uszkodzonego w jakikolwiek sposób lub pracującego nieprawidłowo;
● Nie należy używać wózka do ciągnięcia, naprężania i kotwienia ładunków;
● Wkładanie palców pomiędzy koła może doprowadzić do zakleszczenia i uszkodzenia ciała, z tego względu
przenosząc wózek należy łapać go ostrożnie i kontrolować jego zachowanie;
● Wszelkie obce przedmioty, które dostały się pomiędzy koła jezdne, muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem
pracy (w tym celu należy korzystać z rękawic ochronnych i ogólnie dostępnych narzędzi); Przed przystąpieniem
do operacji należy powiadomić o zamierzonym działaniu wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu i zapewnić,
aby nikt nie został uderzony lub przygnieciony transportowanym ładunkiem;
● Należy upewnić się, że konstrukcja nośna na której montowany jest wózek będzie odpowiednio wytrzymała do
przeniesienia obciążenia i przystosowana do przeprowadzania żądanych operacji;
● Nie należy montować wózka na konstrukcji, której nośność nie jest znana lub jest niemożliwa do sprawdzenia;
● Koła wózka powinny poruszać się po płaskiej półce proﬁlu nośnego lub po powierzchni półki dwuteownika
(teownika) o nachyleniu nie większym niż 20%;
● Odkształcenia sprężyste obciążonej konstrukcji nośnej nie powinny mieć wpływu na pracę wózka i jego stabilność;
● Powierzchnia konstrukcji nośnej po której porusza się wózek nie powinna być nachylona wzdłużnie bardziej niż
0,3 %;
● Wózek nie powinien być montowany na dużych wysokościach, zwłaszcza jeśli utrudnia to sprawdzenie jego
stanu technicznego przed przystąpieniem do pracy, natomiast w razie potrzeby montażu w miejscu
nietypowym należy poradzić się producenta;
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● Za montaż wózka i stan techniczny konstrukcji nośnej na której jest on montowany odpowiada użytkownik;
● Wózek powinien być skręcony na proﬁlu do tego stopnia, aby powstały luz po obu stronach nie przekraczał
3 mm;
● Zbyt ciasne skręcenie wózka może utrudniać jego poruszanie się po łukach, natomiast zbyt luźne stwarza
zagrożenie ześlizgnięcia się wózka z konstrukcji nośnej;
● Proﬁl nośny służący jako tar jazdy dla wózka powinien być wyposażony w ograniczniki ruchu;
● Jeśli wózek posiada łańcuch manewrowy to należy zwrócić uwagę aby nie był zapętlony i skręcony;
● Wózek jest przeznaczony tylko do ręcznej obsługi;
● Dla wózków o większym udźwigu z łańcuchem manewrowym może być konieczna obsługa przez dwie osoby;
● Przy wózkach posiadających koło łańcuchowe należy zwracać uwagę, czy jest ono odpowiednio zabezpieczone
nakrętką i zawleczką;
● Wózek można obciążać tylko w kierunku pionowym do toru jazdy;
● Obciążanie wózka pod kątem jest absolutnie zabronione;
● Pozostawianie obciążonego wózka bez nadzoru jest zabronione;
● Wózek typu WMK porusza się za pomocą łańcucha manewrowego;
● Ładunki nie powinny być ciągnięte;
● Wciągnik montowany na wózku musi być prawidłowo zamocowany, a jego nośność nie powinna być większa
niż nośność wózka;
● Jeżeli hak wciągnika jest bezpośrednio zaczepiany o otwór w śrubie regulującej to zabezpieczenie haka musi
być zatrzaśnięte;
● Przebywanie bądź przemieszczanie ludzi w obszarze transportowania ładunku jest zabronione;
● Podczas transportu niedozwolone są: kołysanie, podrywanie, wstrząsy, uderzenia, nadawanie sił bocznych
ładunkowi, natomiast transport powinien przebiegać powoli i uważnie;
● Nie należy przeprowadzać żadnych operacji na transportowanym lub zawieszonym ładunku;
● Osoby pracujące przy wózku powinny posiadać odzież i wyposażenie ochronne w myśl przepisów bhp;
● Operator powinien zachować bezpieczną odległość od transportowanego ładunku;
● Po przetransportowaniu na zamierzone miejsce należy zabezpieczyć ładunek przed dalszym przemieszczaniem,
np. poprzez podłożenie gumowych klinów pod każde koło jezdne;

5. Konserwacja
● Nie należy zakrywać lub zamalowywać elementów wózka, w taki sposób, aby mogło to spowodować trudności
w wykryciu ewentualnych defektów;
● Po zakończonej pracy wózek należy przechowywać w czystym i suchym magazynie, nie narażony na działanie
czynników atmosferycznych i chemicznych.
● Należy dbać o to, aby wózek był czysty i nieuszkodzony;
● Należy regularnie smarować przekładnię zębatą i czopy kół (przed użyciem nowego smaru należy usunąć stary);
● Jeżeli łańcuch manewrowy jest skręcony to należy go ustawić tak, aby poruszał się prawidłowo po kole
łańcuchowym;
● Poluzowane nakrętki należy dokręcić i wymienić zawleczkę jeżeli to konieczne;
● Należy dbać o to, aby tabliczka znamionowa była czytelna podczas całego okresu eksploatacji;

6. Badania i kryteria wycofywania z użycia
● Przed każdym użyciem wózek należy zbadać wizualnie w celu wykrycia ewentualnych defektów, mogących
wpłynąć na bezpieczeństwo pracy, takich jak pęknięcia, wytarcia, wyciągnięcia, korozja, deformacje, itp.;
● Wózek należy poddać szczegółowej kontroli w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy, w celu sprawdzenia
dokładnie wszystkich elementów. Zaleca się skrócenie tego okresu, gdy wymagają tego ciężkie warunki pracy,
lub w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej, która mogła spowodować jego uszkodzenie;
● Szczegółową kontrolę powinna przeprowadzać osoba kompetentna wyznaczona przez użytkownika, a jej
wyniki powinny być zapisywane i przechowywane do wglądu;
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● Wózek należy wycofać z dalszego użytku i jeżeli to możliwe poddać naprawie, gdy:
▪ stwierdzono pęknięcie, wygięcie lub deformację jakiegokolwiek elementu;
▪ nastąpiło wytarcie jakiegokolwiek elementu powodujące utratę grubości o więcej niż 10% jego wartości
nominalnej;
▪ wykryto korozję mogącą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy;
▪ uszkodzone są łożyska;
▪ obracanie się kół jezdnych jest utrudnione;
▪ nierównomierne zużycie kół jezdnych;
▪ uszkodzona przekładnia zębata;
▪ tabliczka znamionowa jest nieczytelna;
● Poluzowane nakrętki należy dokręcić, a brakujące lub uszkodzone zawleczki należy wymienić;
● Należy regularnie smarować przekładnię zębatą i czopy kół (przed użyciem nowego smaru należy usunąć stary);
● Naprawa wózka na własną rękę jest zabroniona;
● W celu naprawy wózka należy skontaktować się ze sprzedawcą;
● Do naprawy mogą być użyte tylko oryginalne części;
● Po każdej naprawie wózek musi zostać przetestowany;
● Każdy wózek wykluczony z dalszego użytku należy oznaczyć w widoczny sposób.

7. Gwarancja oraz wsparcie serwisowe
W celach gwarancyjnych oraz wsparcia serwisowego należy kontaktować się z lokalnym sprzedawcą
urządzenia.

KOMSTAL Michał Kowejsza
ul. gen. Maczka 71B,
43-310 Bielsko-Biała
NIP: 796 206 98 37
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