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1. Przeznaczenie urządzenia
Wciągnik linowy z ręcznym napędem dźwigniowym, służący do podnoszenia i przyciągania w dowolnym
kierunku. Dostępny w czterech nośnościach: 0,8t, 1,6t, 3,2t oraz 5,4 t standardowo z liną o długości 20 m.
Zastosowanie wciągnika:
• W fabrykach - montowanie i przenoszenie sprzętu
• W kopalniach - budowa lub wymiana obudów ścianowych
• Przy budowie torów kolejowych - regulacja torów
• W budownictwie mostów - ustawiania i konserwacji szkieletu lub ﬁlaru mostów.
• Przy budowie nawadniania - przy montażu lub konserwacji systemów nawadniania.
• Przy budowie linii elektroenergetycznych - instalowanie i lub wznoszenie wież lub napinanie kabli
energetycznych.
• W transporcie - załadunek i rozładunek ciężkich lub dużych objętościowo towarów, usuwanie
obiektów mogących stanowić zagrożenie dla pojazdów oraz usuwanie przeszkód zalegających na
drodze.
• W leśnictwie - ściąganie upadających drzew lub usuwanie ich pozostałości.
• W inżynierii wojskowej - przenoszenie sprzętu wojskowego, budowa tymczasowych prostych
mostów podwieszanych lub mostów pontonowych lub do instalacja innych wojskowych projektów
inżynieryjnych.
• Dla celów cywilnych - podnoszenie lub opuszczanie sprzętów gospodarstwa domowego w wysokich
budynkach lub podczas prac porządkowych.
• W budownictwie miejskim - układanie rur wodociągowych, instalowanie piorunochronów lub
wznoszenie słupów elektrycznych, itp.
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2. Zasada działania
Wciągnik z liną stalową działa na zasadzie dźwigni: przy pomocy dźwigni ruchu do przodu lub do tyłu
przesuwamy linę w linii prostej umożliwiając wykonywanie trzech rodzajów operacji, tj. podnoszenie,
przeciąganie i napinanie, przy czym do pracy z cięższymi ładunkami potrzeba mniejszej siły.
Wciągnik wyposażono w cztery mechanizmy zaciskowe – szczęki przednie i tylne. Pociągnięcie za dźwignię
ruchu do przodu bądź do tyłu powoduje zaciśnięcie lub zwolnienie szczęk. Przeciągnięcie liny przez górne i
dolne szczęki powoduje zacisk z uwagi na sprężynę napinającą. Wskutek siły tarcia powierzchni i
przeciągania ładunku, mechanizm zaciskowy działa wstecz do kierunku ładunku mocno zaciskając linę.
Pozostałe dźwignie powodują zacisk liny na przemian na szczękach przednich i tylnych, która przesuwa się
przez drugą parę szczęk górnych i dolnych podnosząc i opuszczając ładunek.
Wciągniki charakteryzują się wyjątkowymi zaletami, jak dokładność działania sprężyn napinających,
mniejsze straty, wysoka sprawność mechaniczna, mniejsze zużycie liny wskutek wycierania, itd.
Szczęki zaciskowe charakteryzują się wysoką niezawodnością pracy i wytrzymałością, a ponieważ są
wykonane z wysokiej jakości i odpowiednio obrobionej stali ich obsługa i konserwacja jest bardzo łatwa.
Dźwignia ruchu do przodu nie posiada żadnego wkrętu zabezpieczającego i może ulec uszkodzeniu przy
zbyt gwałtownym pociągnięciu lub wskutek przeciążenia. Wkręt zabezpieczający zazwyczaj automatycznie
ulega uszkodzeniu przy przeciążeniu rzędu 1,25 wyższym od nośności nominalnej, jednak gwarantujemy, że
wciągnik może nadal bezpiecznie pracować.

3. Obsługa wciągnika
1. Wprowadzenie liny (Rys. 1): Kierując wciągnik w dół końcem przeciwnym do punktu mocowania
nacisnąć przycisk zwalniającą linę. Kliknięcie oznacza, że szczęki zostały otwarte i że można teraz
przeciągnąć linę wsuwając ją od strony przeciwnej do punktu mocowania wciągnika. Kiedy lina wyjdzie
z drugiej strony, można ją teraz wyciągnąć na dowolną potrzebną długość, a następnie ponownie
nacisnąć uchwyt zwalniający, aby spowodować zacisk liny. Przy pociąganiu dźwigni posuwu do przodu
lub do tyłu, lina automatycznie cofa się bądź wysuwa z wciągnika. Oznacza to, że wciągnik funkcjonuje
normalnie i można teraz przystąpić do pracy.
2. Mocowanie wciągnika: Linę należy zamocować do punktu zakotwienia (??). Połączyć linę lub wieszak z
zakotwieniem, a drugi koniec przymocować do ładunku, masztów, ramy, itp. Od strony zamocowania
znajduje się otwór na kołek kotwiący, który należy dwukrotnie przekręcić, aby wsunął się w otwór po
drugie stronie i mocno zacisnął (Rys. 2).
Teraz można przystąpić do pracy. Należy się upewnić, czy koniec liny znajduje się nad kołkiem
kotwiącym, aby nie dopuścić do blokowania się liny, która musi się swobodnie przesuwać.
3. Praca: Podwiesić ładunek na haku w następującej kolejności:
1) Podnoszenie (dźwignia do przodu), napięcie: pociągnąć dźwignię ruchu do przodu (Rys. 3, A, B);
2) Opuszczanie (dźwignia do tyłu): pociągnąć dźwignię ruchu do tyłu (Rys. 3, C, D).
3) Zatrzymanie pracy: Podnosząc lub opuszczając ładunek, wciągnik zatrzymuje się, aby ładunek
pozostał w dowolnej pozycji, kiedy dźwignia ręczna nie działa (???).
4) Wyciągnięcie liny (Rys. 1): Po zakończeniu pracy szczęki pozostaną rozwarte po przesunięciu
dźwigni zwalniającej i można wówczas wyciągnąć linę z wciągnika. Oczyścić linę z zabrudzeń i
nawinąć dokładnie na krzyżak, aby była gotowa do następnego użycia.
Na koniec, cofnąć dźwignię zwalniającą, aby szczęki nie pozostawały zaciśnięte zbyt długo
zapewniając poprawną pracę sprężyny napinającej w przyszłości.
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Rys.1 Wprowadzanie i wyprowadzanie liny.
Ręcznie przesunąć dźwignię zwalniającą do przodu, by się wsunęła na stopień utworzony na górnej
ścianie wewnętrznej obudowy.

Rys. 2: Wsunąć i dwukrotnie przekręcić kołek kotwiący, aby wszedł do drugiego otworu.

Rys. 3A: Pociągnąć za dźwignię ruchu do przodu, aby podnieść ładunek.
Pociągnąć dźwignię do przodu: czarny kolor – zacisk, biały – zwolnienie
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Rys. 3B: Aby podnieść ładunek (albo pociągnąć go do przodu), pociągnij dźwignię do tyłu:
czarny kolor – zacisk, biały – zwolnienie.

Rys. 3C: Aby opuścić ładunek (albo pociągnąć go do tyłu), pociągnij dźwignię do przodu: czarny kolor –
zacisk, biały – zwolnienie.

Rys. 3D: Aby opuścić ładunek (albo pociągnąć go do tyłu), pociągnij dźwignię do tyłu: czarny kolor –
zacisk, biały – zwolnienie.
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Rys. 4: Nigdy nie zastępować liny oryginalnej liną wybraną samodzielnie, ponieważ wówczas odpowiedzialność
za wystąpienie wypadku ponosi użytkownik. Kiedy wskutek zużycia średnica liny zmniejszy się o 10%,
należy wystąpić do producenta o wymianę.
Nigdy nie wprowadzać liny od strony zakotwienia, ani zmieniać kierunku haka, ponieważ
uniemożliwi to pracę oraz może prowadzić do wypadków. Upewnić się, czy zakotwienie jest
wystarczająco silne, aby utrzymać ładunek i nie dopuścić do wystąpienia wypadku.
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4. Zachowanie ostrożności
1. Przed przystąpieniem do pracy, sprawdzić wszystkie śruby mocujące pod kątem dokręcenia i
ewentualnie dokręcić. Pociągając kolejno za dźwignię, sprawdzić, czy wciągnik poprawnie pracuje i czy
dźwignie odpowiednio się poruszają. Przy przewlekaniu, lina wchodzi i wychodzi z wciągnika.
Sprawdzić, czy nie jest zabrudzona, poskręcana, spękana lub naderwana, ponieważ wówczas wciągnik
nie będzie poprawnie pracować.
2. Podczas pracy wciągnika zabrania się:
a. Pociągania równocześnie za wszystkie dźwignie. Nie używać dźwigni zwalniającej linę podczas
podnoszenia ładunku.
b. Nie pociągać dźwigni w sposób gwałtowny, bo może to spowodować zniszczenie kołka
zabezpieczającego. W razie zniszczenia, nie zastępować kołka dostarczonego przez producenta
kołkiem samodzielnie wykonanym.
c. Nie używać dźwigni pociągowej, jeżeli długość została w jakikolwiek sposób zmieniona,
ponieważ w przeciwnym wypadku, użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne
konsekwencje.
d. Nie stawać na ładunku ani nie wykonywać na nim żadnych prac (z wyjątkiem, kiedy ładunek
podwieszono na ramie wieszaka). Przy pracy w ramie, masę podpory należy ograniczyć do
jednej trzeciej mocy znamionowej wciągnika, a pracownik tam pracujący powinien przedsięwziąć
odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wypadkom.
e. Sprawdzić, czy ładunek się nie kręci podczas podnoszenia. Jeżeli tak, należy zatrzymać pracę.
f. Nie wolno używać liny wybranej samodzielnie w miejsce starej. Jeżeli wskutek używania innej liny
dojdzie do wypadku przy pracy, użytkownik ponosi konsekwencje takiego wypadku. W przypadku
gdy średnica robocza liny skurczy się o 10%, należy wystąpić do producenta o wymianę. Nigdy nie
wprowadzać liny od strony zakotwienia (Rys. 4) oraz nie przestawiać kierunku zamocowania haka,
ponieważ wciągnik nie będzie pracował oraz może to spowodować wypadek przy pracy. Upewnić
się, że zakotwienie jest wystarczająco silne, aby utrzymać ładunek i nie dopuścić do wypadku.
g. Utrzymywać urządzenie w czystości i nie dopuścić do zabrudzenia ziemią, błotem czy innymi
substancjami. W przypadku silnego zabrudzenia, urządzenie należy zdemontować i wyczyścić. Po
ponownym zmontowaniu uważać, aby nie popełnić błędu oraz nie dopuścić do zabrudzenia
smarami, co uniemożliwi poprawną pracę.

5. Specyﬁkacja
Właściwości:
· zakres od 800 kg do 5400 kg (udźwig),
· lekkie ręczne urządzenie do ciągnięcia - proste i bezpieczne w obsłudze,
· duża wytrzymałość,
· obudowa ze stopu aluminium odpornego na korozję,
· szczęki zaciskowe ze stali,
· do używania w pozycji poziomej, pionowej i pod kątem,
· standardowo 20-metrowy drut stalowy z hakiem,
· dźwignia umożliwiająca bezproblemowy montaż liny stalowej,
· wyposażony w kotwę zapewniającą liczne możliwości łączenia,
· ochrona przed przeciążeniem w dźwigni przedniej,
· równoległy system mocowania zapewnia równomiernie rozłożoną
przyczepność przy niższej sile, powodując mniejsze zużycie liny,
· spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE.
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Model

ZLD 800

ZLD 1600

ZLD 3200

ZLD 5400

Udźwig znamionowy (kg)

800

1600

3200

5400

Moc znamionowa do przodu (N)

341

400

438

850

Znamionowy skok do przodu
(przesuw do przodu i do tyłu)

> 52

> 55

> 28

> 25

Średnica liny (mm)

8,3

11

16

20

5

5

5

5

4

4

4

4

1200

2400

4000

8100

6,1

12

23

58

a

426

545

660

930

b

238

284

325

390

c

64

97

116

150

L1 (cm)

-

692

692

692

L2 (cm)

-

1200

1200

1200

L3 (cm)

800

-

-

-

Współczynnik bezpieczeństwa liny
Udźwig
Współczynnik bezpieczeństwa
i udźwig statyczny
Maksymalny ładunek (kg)
Masa ne o (kg)
Maksymalny
wymiar
ogółem
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6. Wykaz części

1. Płyta lewa
2. Płyta prawa
3. Uchwyt
4. Nit
5. Podkładka sześciokątna
6. Podkładka sprężynowa
7. Wkręt z łbem sześciokątnym
8. Nakrętka sześciokątna
9. Kręt mocujący
10. Blok szczęk przednich
11. Blok szczęk tylnych
12. Dźwignia przednia
13. Długi wspornik łączący
14. Dźwignia tylna
15. Dźwignia zwalniająca
16. Wkręt zabezpieczający
17. Szczęka górna
18. Kołek drugi
19. Kołek trzeci
20. Kołek czwarty
21. Podkładka
22. Podkładka
23. Shake rod ????
24. Kołek piąty
25. Wspornik łączący
26. Oś korby
27. Kołek mocujący
28. Prowadnica liny
29. Uchwyt rurowy
30. Hak wieszaka
31. Nit sprzączki
33. Lina stalowa
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7. Deklaracja zgodności WE
Zgodnie z wytycznymi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, załącznik II A ﬁrma KOMSTAL Michał Kowejsza,
ul. Maczka 71B, 43-310 Bielsko - Biała, niniejszym oświadcza, że niżej opisane urządzenie/sprzęt, w swojej
koncepcji i projekcie oraz w formie wprowadzonej przez nas na rynek, jest zgodne(y) z obowiązującymi
wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.
Niniejsza deklaracja traci swoją ważność w momencie dokonania jakichkolwiek zmian w maszynie/sprzęcie
bez naszej zgody.
Produkt: Wciągnik linowy ZLD z uchwytem i liną stalową 20 m., Udźwig: 0,8 t, 1,6 t, 3,2 t, 5,4 t
Właściwe wytyczne WE: wytyczne Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
Zastosowane normy inżynieryjne: PN-EN 13157, BGR 500, UVV 18.4

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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