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· uchwyty do podnoszenia KRU należy zawsze stosować parami,

· udźwig od 1,50 do 8 ton,

· zgodny z normą EN 13155,

· zakres pracy od  -40°C do +100°C,

· szczęka pokryta specjalnym, wysokiej jakości tworzywem sztucznym odpornym na ekstremalnie 
    wysokie ciśnienie,

· kompaktowa konstrukcja i duży udźwig,

· lekka konstrukcja ułatwiająca obsługę,

· wytrzymała, wysokiej jakości, wytrzymała obudowa. 

1. Przeznaczenie 
    Uchwyt do poziomego podnoszenia i transportu rur stalowych i betonowych

 
2. Specyfikacja techniczna 
    

-40⁰C

100⁰C

STAL PN-EN
13155ODPORNY

NA KOROZJĘ

   KRU - 1,5     1,50    120       32      195       75       38       40       1,6      

   KRU - 3,0     3,00    120       32      195       75       38       40       2,2   

   KRU - 4,0     4,00    120       32      205       75       42       50       2,8   

   KRU - 6,0     6,00    120       32      205       75       42       50       3,3  

   KRU - 8,0     8,00    120       32      205       75       45       70       4,5  
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4. Bezpieczna eksploatacja
    · Nie wolno używać uchwytów w jakikolwiek sposób uszkodzonych  lub pracujących nieprawidłowo;

· Nie wolno stosować uchwytów w środowiskach kwaśnych i agresywnych chemicznie;

· Dozwolony przedział temperatur pracy to od -40°C do +100°C;

· Nie wolno przeciążać uchwytów ładunkiem o masie większej niż dopuszczalna;

· Zabronione jest dokonywanie modyfikacji na własną rękę;

· Uchwytem można manipulować jedynie przy zastosowaniu rękawic ochronnych;

· Absolutnie zabronione jest przebywanie bądź przemieszczanie ludzi pod transportowanym ładunkiem 
   lub strefie niebezpiecznej.
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5. Konserwacja
    

· Użytkownicy powinni dbać o to, aby uchwyt był czysty i nieuszkodzony;

· Nie wolno zakrywać lub zamalowywać elementów uchwytu, w sposób mogący powodować trudności 
   w wykryciu ewentualnych defektów.

6. Badania i kryteria wycofania  

·  Każde użycie konstrukcji z przyspawanym uchwytem wymaga badania wizualnego w celu wykrycia
    ewentualnych defektów, które wpływać mogą na bezpieczeństwo pracy, takich jak pęknięcia, wytarcia,
    korozja, deformacje, itp.;

· Uchwyty powinny zostać wycofane z dalszej eksploatacji jeśli:

-  nastąpiło wytarcie elementu uchwytu lub konstrukcji do której jest przyspawany powodujące
   utratę grubości o więcej niż 10% jej nominalnego wymiaru;
-  stwierdzono pęknięcie, wygięcie, deformację, 
-  wykryto korozję mogącą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy;

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 


