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3.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Typ

 

    Udźwig

(t)

Waga
(kg)A

max

Wymiary (mm)

B
min

B1
max C D E

F
min

G

ZZ-CHO 010       1          75-230        284         180         375          93          4         220        102         160          20        45       4      5                         

ZZ-CHO 020       2          75-230        284         180         375        101          6         220        102         160          22        45       5      6                    

ZZ-CHO 030       3          80-320        365         220         498        131          8         271        168         240          24        58       9     10                    

ZZ-CHO 050       5          80-320        365         220         498        139         10        271        168         240          30        58     11    12                     

ZZ-CHO 100     10          80-320        365         220         514        180         12        280        172         242          40        90     18    19                     

Szerokość
belki
(mm)

F
max CHO  CHS CHO CHS

1. CECHY I PRZEZNACZENIE

·  uchwyt klamrowy typu ZZ-CHO z okiem przeznaczony jest do współpracy z urządzeniem wciągnikowym i montowany na 
    konstrukcji nośnej,

·  wykonany ze stali i tworzywa sztucznego,

·  udźwig: 1t, 2t, 3t; 5t i 10t,

·  może być stosowny na belkach o profilach - I , IPE, HEB, HEA, T. 

2.  BUDOWA

Nr części   Nazwa części
    1.           Korpus
    2.           Śruba regulująca
    3.           Uchwyt
    4.           Sworzeń
    5.           Nakrętka

1

2

3

4
5



4.  BEZPIECZNA EKSPLOATACJA

● Przed użyciem uchwytu 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 uchwyt 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 uchwytu w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń, zanieczyszczeń,  

poluzowania elementów łączących lub poluzowania uchwytu na profilu nośnym;

● 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 uchwytu powinien być przeszkolony i ostrzeżony o istniejącym niebezpieczeństwie w przypadku nieprawidłowego 

użytkowania lub mocowania;

● Nie należy używać uchwytu do transportu ludzi lub materiałów potencjalnie niebezpiecznych takich jak płynne metale, 

materiały żrące lub materiały rozszczepialne;

● Nie należy stosować uchwytu w warunkach szczególnie niebezpiecznych;

● Nigdy nie należy przeciążać uchwytu 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 uchwytu 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;

● Dokonywanie modyfikacji uchwytu na własną rękę jest zabronione;

● Nie należy używać uchwytu uszkodzonego w jakikolwiek sposób lub pracującego nieprawidłowo;

● 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 uchwyt będzie odpowiednio wytrzymała do przeniesienia 

obciążenia;

● Konstrukcja nośna musi być stabilna i nieprzesuwna podczas podnoszenia i opuszczania ładunku;

● Nie należy montować uchwytu na konstrukcji, której nośność nie jest znana lub jest niemożliwa do sprawdzenia;

● Odkształcenia sprężyste obciążonej konstrukcji nośnej nie powinny mieć wpływu na pracę uchwytu i jego stabilność;
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● Uchwyt podczas montażu nie może być obciążony;

● Uchwyt powinien być montowany na powierzchni półki dwuteownika (teownika) o nachyleniu nie większym niż 15%;

Powierzchnia konstrukcji nośnej nie powinna być nachylona wzdłużnie bardziej niż 0,3 %;●

● Prawidłowo zamontowany uchwyt powinien stykać się każdym ramieniem w dwóch punktach:



● Nigdy nie należy dokręcać lub odkręcać śruby regulującej gdy uchwyt jest obciążony;

● Uchwyt 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;

● Za montaż uchwytu i stan techniczny konstrukcji nośnej na której jest on montowany odpowiada użytkownik;

● Uchwyt jest przeznaczony tylko do ręcznej obsługi;

● Przedłużanie rękojeści jest zabronione, gdyż może spowodować uszkodzenie uchwytu podczas skręcania na profilu nośnym; 

● Uchwyt można obciążać tylko w kierunku pionowym do profilu nośnego na którym jest zamontowany;

● Obciążanie uchwytu pod kątem jest absolutnie zabronione;

● Pozostawianie obciążonego uchwytu bez nadzoru jest zabronione;

● Wciągnik montowany na uchwycie musi być prawidłowo zamocowany, a jego nośność nie powinna być większa niż nośność uchwytu;

● Jeżeli hak wciągnika jest bezpośrednio zaczepiany o ucho uchwytu to zabezpieczenie haka musi być zatrzaśnięte;
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● 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 uchwycie powinny posiadać odzież i wyposażenie ochronne w myśl przepisów  bhp;

● Operator powinien zachować bezpieczną odległość od transportowanego ładunku;

● Nigdy nie należy rozkręcać całkowicie uchwytu bez konkretnej przyczyny.



 5.  KONSERWACJA

● Należy dbać o to, aby uchwyt był czysty i nieuszkodzony;

● Należy regularnie smarować śrubę regulującą i elementu obrotowe korpusu (przed nałożeniem nowego smaru należy usunąć

stary);

● Wszystkie poluzowane śruby lub nakrętki należy dokręcić;

● Należy dbać o to, aby tabliczka znamionowa była czytelna podczas całego okresu eksploatacji;

● Nie należy zakrywać lub zamalowywać elementów uchwytu, w taki sposób, aby mogło to spowodować trudności w wykryciu 

ewentualnych defektów;

● Po zakończonej pracy uchwyt należy przechowywać w czystym i suchym magazynie, nie narażony na działanie czynników 

atmosferycznych i chemicznych.

6.  BADANIA I KRYTERIA WYCOFANIA

● Przed każdym użyciem uchwyt należy zbadać wizualnie w celu wykrycia ewentualnych defektów, mogących wpłynąć na 

bezpieczeństwo pracy, takich jak pęknięcia, wytarcia, wyciągnięcia, korozja, deformacje, itp.;

● Uchwyt 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;

● Uchwyt należy wycofać z dalszego użytku i jeżeli to możliwe poddać naprawie, gdy:

 a) stwierdzono pęknięcie, wygięcie lub deformację jakiegokolwiek elementu;

 b) nastąpiło wytarcie jakiegokolwiek elementu powodujące utratę grubości o więcej niż 10% jego wartości nominalnej;

 c)  wykryto korozję mogącą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy;

 d)  obracanie śruby regulującej pomimo nasmarowania jest utrudnione;

 e)  uszkodzony gwint śruby regulującej;

 f)  tabliczka znamionowa jest nieczytelna;
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● Należy regularnie smarować śrubę regulująca i elementy obrotowe korpusu(przed nałożeniem nowego smaru należy usunąć 

stary);

● Wszystkie poluzowane śruby lub nakrętki należy dokręcić;

● Naprawa uchwytu na własną rękę jest zabroniona;

● W celu naprawy uchwytu należy skontaktować się ze sprzedawcą;

● Do naprawy mogą być użyte tylko oryginalne części;

● Po każdej naprawie uchwyt musi zostać przetestowany;

● Każdy uchwyt wykluczony z dalszego użytku należy oznaczyć w widoczny sposób.
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7. UTYLIZACJA

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw
domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

8. 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 


