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1.

PRZEZNACZENIE

Zawiesie widłowe przeznaczone jest do transportu ładunków spoczywających na paletach lub posiadających budowę pozwalającą na
pewne ich osadzenie na widłach zawiesia.
2.

CECHY
· zawiesie widłowe do podnoszenia palet, z automatycznym wyważaniem,
· posiada regulację wysokości (dzięki wysuwanej konstrukcji blokowanej sworzniem) i szerokości rozstawu wideł,
· posiada system automatycznego wyboru punktu podnoszenia. Przez automatyczne wyważenie podnoszonej palety operator nie
musi ręcznie przesuwać punktu podczepienia zawiesia do haka dźwignicy. W zależności od położenia środka ciężkości ładunku
leżącego na widłach automat dobiera punkt podczepienia samoczynnie,
· zawiesie wyposażone jest dodatkowo w łańcuch służący do mocowania ładunku,
· służy do podnoszenia palet z samoczynnym ustawianiem środka ciężkości,
· uchwyt przeznaczony jest do transportu i pionowego podnoszenia palet,
bloczków, cegieł, materiałów budowlanych ofoliowanych i spiętych,
· mocowany jest do suwnicy, żurawia, dźwigu, HDS-u lub podobnych urządzeń,
· zwiększona odporność na ścieranie a tym samym dłuższa żywotność,
· komponenty malowane proszkowo,
· spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
· wykonane wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,
· współczynnik bezpieczeństwa: 4,
· stal w klasie 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²),
· zakres pracy od -40°C do +100°C.

3. BUDOWA
Zawiesie widłowe posiada dwie widły ze stałym lub regulowanym rozstawem, co pozwala na dopasowanie zawiesia do różnych
wymiarów palet . Wysokość zawiesia może być dopasowana do ładunku dzięki wysuwanej konstrukcji blokowanej sworzniem.
Zawiesie posiada system automatycznego ładunku dzięki wysuwanej konstrukcji blokowanej sworzniem palety operator nie musi
ręcznie przesuwać punktu podczepienia zawiesia do haka dźwignicy. W zależności od położenia środka ciężkości ładunku leżącego na
widłach automat dobiera punkt podczepienia samoczynnie. Powyższy sposób regulacji określany jest jako wyważanie automatyczne.
Zawiesie wyposażone jest dodatkowo w łańcuch służący do mocowania ładunku.

Nr na
rys.

Nazwa elementu

Ilość

1
2

płytka zaślepiająca
śruba M6

1
2

3
4

trzpień zabezpieczający duży
trzpień zabezpieczający mały

1
1

5
6

sprężyna gazowa
nakrętka

1
1

7

rolka nylonowa

6

8

pierścień zabezpieczający

2

9

trzpień sprężyny gazowej

1

10
11

uchwyt wyważający
widły

1
2

12
13

wałek regulujący
łańcuch zabezpieczający paletę

1
1

14
15

rama górna
sprężyna zabezpieczająca

1
3

16

korpus „T”

1

17

śruba M12

4

18

płytka zabezpieczająca

2
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4.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod

WLL
A
(t) (mm)

B
(mm)

C
D
E
F
G Waga
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/szt

PIA 1,0 1,00 350-900 1100-1600 1000 100

30

100

27

140

PIA 1,5 1,50 350-900 1300-2000 1000 100

40

100

27

165

PIA 2,0 2,00 400-900 1300-2000 1000 120

40

115

32

220

PIA 3,0 3,00 450-900 1300-2000 1000 120

50

-

-

246

PIA 5,0 5,00 500-1000 1300-2000 1000 150

60

-

-

372
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BEZPIECZNA EKSPLOATACJA
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Przed użyciem zawiesia widłowego należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, a w celu uzyskania dodatkowych informacji
należy skontaktować się ze sprzedawcą;
Przed pierwszym użyciem należy upewnić się czy zawiesie posiada czytelną tabliczkę znamionową oraz komplet niezbędnych
dokumentów, a także zbadać dokładnie wszystkie elementy zawiesia, w celu wykluczenia uszkodzeń spowodowanych
nieprawidłowym transportem lub magazynowaniem;
Przed każdym użyciem należy upewnić się, że zawiesie nie posiada żadnych defektów;
Przed każdym użyciem należy upewnić się, że ładunek jest swobodny, a nie zakotwiony lub utwierdzony w inny sposób;
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;
Nie należy używać zawiesia widłowego do transportu ludzi lub materiałów potencjalnie niebezpiecznych takich jak płynne
metale, materiały żrące lub materiały rozszczepialne;
Nie należy używać zawiesia widłowego w środowisku kwaśnym i agresywnym chemicznie;
Dozwolony przedział temperatur pracy to od -20°C do +100°C;
Masa elementu transportowanego musi być znana i nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia roboczego dla danego zawiesia;
Nie należy używać wideł uszkodzonych w jakikolwiek sposób lub pracujących nieprawidłowo, co może mieć wpływ na
bezpieczeństwo pracy;
Miejsca przeprowadzanych operacji powinny być uprzątnięte i do nich przygotowane;
Przebywanie bądź przemieszczanie ludzi pod transportowanym ładunkiem i streﬁe niebezpiecznej jest absolutnie zabronione;
Pozostawianie podwieszonego ładunku bez nadzoru jest absolutnie zabronione;
Dokonywania modyﬁkacji na własną rękę jest zabronione;
Należy używać tylko sprawdzonych i odpowiednio wytrzymałych palet;
Operator powinien mieć na uwadze potencjalne zagrożenie przygnieceniem kończyn oraz innymi nieszczęśliwymi wypadkami
oraz upewnić się, że ładunek będzie stabilny po podniesieniu, a wszystkie osoby opuściły strefę niebezpieczną;
Środek ciężkości ładunku nie może być odsunięty od początku wideł o więcej niż 500 mm;
Nie należy wykonywać podnoszenia, gdy ładunek nie jest stabilny oraz odpowiednio zabezpieczony;
Ładunek powinien spoczywać na widłach w taki sposób, aby był maksymalnie cofnięty, aż do uzyskania styku w miejscu
mocowania wideł;
Ładunek nie może być dłuższy niż widły zawiesia;
Obciążanie wideł na ich czubkach lub kantach jest zabronione;
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Ładunek powinien być równo rozłożony na obie widły;
Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pomiędzy widłami;
W celu zabezpieczenia ładunku przed wypadnięciem należy używać łańcuchów dołączonych do zawiesia;
Nie należy transportować ładunku, który może wywrócić się z wideł lub odpaść;
Należy dopasować rozstaw wideł oraz ich wysokość do transportowanego ładunku, za pomocą mechanizmu blokującego
widły oraz sworznia regulującego wysokość;
Podczas transportu niedozwolone są: kołysanie, podrywanie, wstrząsy, uderzenia, nadawanie sił bocznych układowi zawiesie
- ładunek, natomiast transport powinien przebiegać powoli i uważnie;
Nie wolno podnosić ładunku składającego się z luźnych elementów (cegły, dachówki, itp.) lub sypkich bez dodatkowego
wyposażenia w klatkę lub siatkę zabezpieczającą;
Przed operacją podnoszenia należy upewnić się, czy wszystkie sworznie są zabezpieczone oraz widły są w pozycji zamkniętej;
Podczas transportu obciążone widły powinny być zadarte o przynajmniej 5° do góry, co zabezpiecza paletę przed zsunięciem.
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KONSERWACJA
●
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●
●

7.

Należy dbać o to, aby zawiesie było czyste i nieuszkodzone;
Należy na bieżąco uzupełniać braki lakieru w celu zapewnienia ochrony przed korozją;
Należy dbać o to, aby tabliczka znamionowa była czytelna podczas całego okresu eksploatacji zawiesia;
Nie należy zakrywać lub zamalowywać elementów zawiesia, w taki sposób, aby mogło to spowodować trudności w wykryciu
ewentualnych defektów;
Po zakończonej pracy zawiesie należy przechowywać w czystym i suchym magazynie, nie narażone na działanie czynników
atmosferycznych i chemicznych.

BADANIA, KRYTERIA WYCOFANIA ORAZ KONSERWACJA
●

●
●

Przed każdym użyciem zawiesie należy zbadać wizualnie w celu wykrycia ewentualnych defektów, mogących wpłynąć na
bezpieczeństwo pracy, takich jak pęknięcia, wytarcia, wyciągnięcia, korozja, deformacje, itp.;
Zawiesie 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 uszkodzenie zawiesia;
Szczegółową kontrolę powinna przeprowadzać kompetentna osoba wyznaczona przez użytkownika, a jej wyniki powinny być
zapisywane i przechowywane do wglądu;
Zawiesie należy wycofać z dalszej eksploatacji i jeżeli to możliwe poddać naprawie, gdy:
▪ stwierdzono pęknięcie, wygięcie lub deformację jakiegokolwiek elementu zawiesia;
▪ nastąpiło wytarcie jakiegokolwiek elementu zawiesia powodujące utratę grubości o więcej niż
10% jej nominalnej wartości;
▪ wykryto korozję mogącą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy;
▪ tabliczka znamionowa jest nieczytelna;
Naprawa zawiesia na własną rękę jest zabroniona;
Po każdej naprawie zawiesie musi zostać przetestowane;

●

Każde zawiesie wykluczone z dalszego użytku należy oznaczyć w widoczny sposób.

●

●
●

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
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