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1. PRZEZNACZENIE 
     Odciągi łańcuchowe to najmocniejsze środki mocujące dostępne na rynku. Inna ich nazwa to napinacze 

 łańcuchowe, potocznie nazywane są również łańcuchami mocującymi. Odciągi łańcuchowe stosowane są 
 do mocowania najcięższych i najtrudniejszych ładunków takich jak: ciężkie maszyny przemysłowe, drewno,
 stal lub elementy konstrukcji. Zabezpieczają ładunek transportowany zarówno drogą lądową, kolejową 
 jak i morską.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
    

3. BUDOWA I DANE TECHNICZNE
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· grzechotka napinająca na stałe połączona z łańcuchem za pomocą złączek,

· możliwe zastosowanie haków skracających z zabezpieczeniem z obu stron napinacza,

· łańcuch ze stali w klasie 8 stali, komponenty w klasie 8 stali,

· antykorozyjne zabezpieczenie łańcucha, komponenty malowane proszkowo,

· współczynnik bezpieczeństwa: 2,  

· odporne na korozję,

· zgodne z normą PN-EN 12195-3,  

· zakres pracy od -40°C do +200°C.

WSPÓŁCZYNNIK
BEZPIECEŃSTWA
  

2:1 
STAL 8
MOCNA STAL
KLASY 8

BARDZO DUŻA

WYTRZYMAŁOŚĆ
NA USZKODZENIA MECHANICZNE,
PRZECIĘCIA, ZGNIECENIA, PRZETARCIA

ATEST
WYKONANE WG
NORMY EN 12195-3

PRACA W RÓŻNYCH TEMPERATURACH
- 40°C - 400°C

Odciąg łańcuchowy jednoczęściowy kl 8

Waga
kg/szt

ODJ 8-8                40                   1000                    355                 145                28            10,0

ODJ 10-8              63                   1575                    355                 145                31            14,0

ODJ 13-8            106                   1500                    365                 145                42            22,4

ODJ 16-8            160                   2400                    355                 145                45            37,7

Kod
Zdolność

mocowania
LC (kN)

Nominalna 
siła napięcia

STF (daN)

Długość
napinacza 

skręconego 
(mm)

Zasięg
napinania

(mm)

Szerokość
gardzieli
haka E
(mm)
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Waga
kg/szt

ODD 8-8             40                    1000                   420                145                 28              9,5

ODD 10-8           63                    1575                   420                145                 31            14,0

ODD 13-8         100                    1500                   436                145                 42            22,0

ODD 16-8         160                    2400                   430                145                 45            35,0

Kod
Zdolność

mocowania
LC (kN)

Nominalna 
siła napięcia

STF (daN)

Zasięg
napinania

(mm)

Szerokość
gardzieli
haka E
(mm)

Długość
napinacza 

skręconego 
(mm)

Odciąg łańcuchowy dwuczęściowy kl 8

Odciągi łańcuchowe jednoczęściowe posiadają dwa odcinki łańcucha połączone na stałe z napinaczem. 
Jeden z nich przeważnie krótszy ma 30cm lub 1m.  W odciągach łańcuchowych dwuczęściowych łańcuch 
(jeden długi odcinek) stanowi oddzielną część. Z obu stron zakończony jest hakami z metalowymi zapadkami 
– zabezpieczeniami. Odciągi dwuczęściowe są bardziej uniwersalne ponieważ można dowolnie regulować 
w nich długość całego odcinka łańcucha. Użytkownik może też  decydować, w którym miejscu zamocowany 
zostanie napinacz grzechotkowy, stanowi dodatkowe udogodnienie.
Wszystkie odciągi łańcuchowe wyposażone są w jeden lub dwa haki skracające przymocowane do 
napinacza, umożliwiające łatwą i szybką regulację długości łańcucha.

4. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA
    

Przed każdym użyciem napinacz musi zostać sprawdzony, by upewnić się, że:
• tak napinacze, jak i łańcuchy nie mają żadnych odkształceń, rys, szczelin i pęknięć;
• wszystkie ich oznaczenia są czytelne;
• wybrany został napinacz o odpowiedniej zdolności mocowania, w odniesieniu do łańcucha oraz ładunku, 
   który ma być zamocowany. 
Podczas użytkowania:
• trzeba upewnić się, że napinacz może pracować w linii prostej;
• upewnić się, że można założyć napinacz na łańcuchu bez jego skręcania;
• zabezpieczyć łańcuch w hakach skracających za pomocą sworzni;
• napiąć napinacz ręcznie bez użycia przedłużacza ze standardową siłą ręczną 50 daN;
• upewnić się, że uchwyt lub inny system blokujący nie wypadnie ze swojego położenia na skutek wibracji;
• trzeba zawsze trzymać się z dala od ruchomego uchwytu;
• jeżeli uchwyt napinacza jest zwalniany ręcznie, należy upewnić się, że blokadę można zwolnić otwartą 
   dłonią oraz pchnąć blokadę góry. Nie należy zamykać dłoni wokół uchwytu;
• Należy ostrożnie poruszać uchwytem, ponieważ może on się zachwiać podczas zwalniania.

• Odciągi łańcuchowe są przeznaczone do mocowania ładunków na czas transportu.
• Stosowanie odciągów łańcuchowych do podnoszenia ładunków jest zabronione
• Odciągi spełniają wymagania normy PN-EN 12195-3
• Dozwolone jest stosowanie tylko czytelnie oznakowanych ( na tabliczce ) odciągów
• Operację zastosowania i demontażu należy zaplanować przed rozpoczęciem transportu. Przy doborze 
   wielkości i długości odciągu należy uwzględnić rozmiar, kształt i wagę ładunku, oraz metodę jego 
   mocowania. Wpływ także na rodzaj środka transportu, właściwości powierzchni styku i wytrzymałości 
   punków mocowania. Podstawą do planowana mocowania jest norma PN-EN 12195-1.
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Informacja o użytkowaniu oraz konserwacji odciągów łańcuchowych
1.Przy wyborze oraz użytkowaniu łańcuchów mocujących należy wziąć pod uwagę wymaganą siłę naciągu 
   oraz sposób wykorzystania, jak również rodzaj ciągniętego ładunku. Nie tylko wielkość, forma oraz waga 
   ładunku, ale również zamierzony sposób wykorzystania (patrz EN 12195-1:2000), okolica transportowa 
   oraz rodzaj ładunku mają decydujący wpływ na odpowiedni wybór. Łańcuchy ze stali okrągłej z podziałem 
   pomiędzy 3 d i 6 d, które są przeznaczone jedynie do transportu dłużycy, nie mogą być używane do 
   przenoszenia ładunku w ogólnej eksploatacji.
2.Wybrany łańcuch mocujący  musi być zarówno odpowiednio mocny, jak i odpowiednio długi do wybranego 
   celu wykorzystania, i posiadać odpowiednią dla danego ładunku długość. Nałożenie ładunku oraz otwarcie 
   łańcuchów mocujących należy zaplanować przed rozpoczęciem nakładania ładunku. Przed przymocowaniem 
   ładunku należy usunąć elementy chwytające. Podczas dłuższej jazdy należy wziąć pod uwagę częściowe 
   wyładunki. Liczbę łańcuchów mocujących należy wyliczyć według EN 12195-1:2000.
3.Ze względu na różny sposób zachowania się oraz na zmianę długości z obciążeniem niedozwolone jest 
   stosowanie do przymocowania tego samego ładunku różnych środków mocujących (np. łańcuchów mocujących 
   oraz pasów mocujących z włókien syntetycznych). Przy zastosowaniu dodatkowych złączek i urządzeń 
   mocujących podczas mocowania należy uważać na to, aby pasowały one do łańcucha mocującego.
4.Otwarcie mocowania: Przed otwarciem należy upewnić się, że ładunek znajduje się w stabilnym położeniu 
   również bez zabezpieczenia i że nie zagraża spadnięciem na osoby wyładowujące. W razie konieczności należy 
   już wcześniej przymocować do ładunku przewidziane do dalszego transportu elementy chwytające, aby uniknąć 
   spadnięcia ładunku.
5.Przed wyładunkiem łańcuchy mocujące muszą zostać tak poluzowane, aby ładunek stał wolno. 
6.Podczas załadunku i rozładunku należy uważać na nisko wiszące sieci trakcyjne.
7.Łańcuchy mocujące muszą zostać wycofane z eksploatacji lub odesłane producentowi do remontu, jeżeli 
   wykazują oznaki uszkodzenia. Oznaki uszkodzenia zostały opisane w poniższych punktach:
   -w przypadku łańcuchów ze stali okrągłej: pęknięcia na powierzchni, rozciągnięcie większe niż 3%, 
    zużycie większe niż 10% grubości nominalnej, widoczne zniekształcenia;
   -w przypadku złączek i elementów mocujących: zniekształcenia, pęknięcia, wyraźne oznaki zużycia, 
    oznaki korozji.
8.Należy uważać na to, aby łańcuchy mocujące nie zostały uszkodzone przez ostre krawędzie ładunku, przy którym 
   są używane.
9.Należy używać tylko takich łańcuchów mocujących, które są czytelnie oznaczone i opatrzone przywieszką.
10.Łańcuchy mocujące nie mogą zostać przeciążone: maksymalna siła ręki wynosząca 500 N może zostać przyłożona 
    do łańcucha tylko za pomocą jednej ręki. Nie można stosować żadnych mechanicznych środków pomocniczych, 
    takich jak pręty, drążki itp., chyba że są one częściami elementu mocującego.
11.Niedozwolone jest używanie związanych lub złączonych za pomocą bolców lub śrub łańcuchów mocujących.
12.Uszkodzenia przywieszki można uniknąć, utrzymując ją z dala od krawędzi ładunku i, jeśli to możliwe, od samego 
      ładunku.
13.Należy chronić łańcuchy mocujące oraz krawędzie ładunku przed ścieraniem oraz przed uszkodzeniami, 
     stosując powłoki ochronne i/lub ochraniacze na krawędzie.
14.Producent zobowiązany jest podać szczególne informacje na temat różnych typów łańcuchów mocujących 
     oraz na temat ich przeznaczenia.

IV. Instrukcja użytkowania
x
Informacje ogólne dotyczące użytkowania:
A. Przy wyborze i określaniu łańcuchów odciągowych należy wziąć pod uwagę wymaganą nośność 
     odciągów, biorąc pod uwagę sposób użytkowania i charakter zabezpieczanego ładunku.
     Rozmiar, kształt i waga ładunku, wraz z zamierzoną metodą użycia (patrz EN 12195-1), środowisko
    transportu i charakter ładunku będą miały wpływ na prawidłowy wybór.
B. Wybrane łańcuchy mocujące muszą być zarówno wystarczająco mocne, jak i mieć odpowiednią 
    długość do sposobu użytkowania. Zaplanuj operacje montażu i demontażu przed rozpoczęciem 
     transportu. Usuń sprzęt do podnoszenia przed przymocowaniem ładunku. Należy pamiętać,
     że podczas dłuższych podróży może być konieczne rozładowanie części ładunku. Obliczyć liczbę
     łańcuchów mocujących zgodnie z EN 12195-1.
C. Ze względu na różne zachowanie i wydłużenie w warunkach obciążenia, do mocowania tego
     samego ładunku nie należy używać różnych urządzeń mocujących (np. łańcucha mocującego,
     pasów transportowych). Należy również uwzględnić elementy pomocnicze i urządzenia mocujące
     w odciągach, które powinny być kompatybilne z łańcuchem mocującym. Dopuszczalne jest 
     stosowanie równoważnych połączonych odciągów.
D. Zwolnienie odciągu: Należy upewnić się, że stabilność ładunku jest niezależna od łańcucha
    odciągowego i że zwolnienie odciągu nie spowoduje, że ładunek spadnie z pojazdu, zagrażając
    w ten sposób personelowi. W razie potrzeby przed zwolnieniem urządzenia napinającego należy
     przymocować urządzenia dźwigowe do dalszego transportu ładunku, aby zapobiec przypadkowemu 
    upadkowi.
E. Przed próbą rozładunku należy odłączyć łańcuchy mocujące, aby ładunek nie był przymocowany.
F. Podczas załadunku i mocowania, odbezpieczania i rozładunku, należy zwrócić uwagę na przebiegające 
    na mogące występować nad ładunkiem przewody pod napięciem
G. Łańcuchy mocujące należy wycofać z eksploatacji lub zwrócić producentowi w celu naprawy,
     jeżeli wykazują jakiekolwiek oznaki uszkodzenia. Za oznaki uszkodzenia uważa się:
    a) w przypadku łańcuchów: pęknięcia powierzchniowe, wydłużenie przekraczające 3%, zużycie
        przekraczające 10% średnicy nominalnej, widoczne odkształcenia.
    b) w przypadku komponentów łączących i urządzeń napinających: odkształcenia, pęknięcia, wyraźne ślady 
        zużycia, ślady korozji.
H. Należy uważać, aby łańcuch mocujący nie został uszkodzony przez ostre krawędzie ładunku,
     z którym jest używany.
I. Należy stosować wyłącznie czytelnie oznakowane łańcuchy mocujące.
J. Łańcuchy mocujące nie mogą być przeciążane: do napinania należy zastosować tylko maksymalną siłę 500 N 
  (ręcznie). Nie należy używać pomocy mechanicznych, takich jak dźwignie, pręty itp., chyba że stanowią 
   one część urządzenia napinającego.
K. Łańcuchów mocujących nigdy nie należy używać, gdy są wiązane lub łączone za pomocą śrub
L. Należy zapobiegać uszkodzeniom przywieszek, trzymając je z dala od narożników ładunku i,
    jeśli to możliwe, od ładunku
M. Łańcuch mocujący i krawędzie ładunku należy zabezpieczyć przed ścieraniem i uszkodzeniem za 
     pomocą rękawów ochronnych i / lub ochraniaczy narożników
V. Konserwacja
    Łańcuchy mocujące oraz napinacze muszą być regularnie kontrolowane i serwisowane zgodnie
     z wymaganiami norm bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju użytkowania. Jest to konieczne,
     ponieważ używane produkty mogą ulec zużyciu podczas użytkowania lub przez niewłaściwe
     użytkowanie, przeciążenie itp. co może prowadzić do deformacji i zmian struktury materiału.
     Należy regularnie smarować wszystkie ruchome części, aby przedłużyć żywotność produktu i
     zmniejszyć jego zużycie.
OSTRZEŻENIE
- NIGDY nie używaj napinacza do podnoszenia lub dźwigania ładunku.
- NIGDY nie należy używać napinacza oraz łańcuchów stojąc na ładunku.
- NIGDY nie należy naprawiać lub zmieniać kształt napinaczy lub łańcuchów mocujących poprzez
   spawanie, podgrzewanie lub zginanie, ponieważ może to wpłynąć na zdolność mocowania.
- NIGDY nie obciążać bocznie napinacza, ponieważ są przeznaczone wyłącznie do użytku w linii
   prostej.
- NIGDY nie używaj przedłużaczy uchwytów, zawsze dokręcaj ręcznie.

VI. Zakończenie użytkowania / utylizacja
Odciągi łańcuchowe powinny być zawsze sortowane / złomowane jako ogólny złom stalowy.
VII. Części zamienne
Wszystkie części zamienne są dostępne, zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.
VIII. Zastrzeżenie
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany konstrukcji produktu, materiałów, specyfikacji lub instrukcji 
bez wcześniejszego powiadomienia i bez zobowiązań wobec innych osób.
Jeżeli produkt zostanie zmodyfikowany w jakikolwiek sposób lub jeżeli zostanie połączony z
niekompatybilnym produktem/komponentem, nie ponosimy odpowiedzialności za skutki 
w odniesieniu do bezpieczeństwa produktu.

• Mocowanie ładunków metodą odciągania wymaga zastosowania minimalnie 4 sztuk odciągów.
• Podczas napinania odciągów łańcuchowych należy używać siły ręcznej S=500daN.
• Po kilku kilometrach po rozpoczęciu jazdy i potem co pewien czas, odpowiednio do warunków należy 
   sprawdzić i ewentualnie poprawić napięcie odciągów łańcuchowych.
• dźwignię mechanizmu napinającego należy zabezpieczyć przed niezamierzonym zwolnieniem 
   jak i możliwością obracania się co może tworzyć zagrożenie dla osób lub pojazdów znajdujących się 
   w sąsiedztwie przejeżdżającego pojazdu.

• NIE NALEŻY stosować odciągów do mocowania ładunków gdzie zgodnie z wytycznymi przywołanymi 
   w punkcie poprzednim przepisami będą przeciążone ponad zapisane w tabliczce znamionowej LC 
   (zdolność mocowania).
• NIE WOLNO dopuścić do uszkodzenia odciągów przez ostre krawędzie ładunków lub/i środka transportu.
• NIE NALEŻY dopuścić do bocznego zginania napinaczy, haków końcowych, haków skracających, ogniw 
   łańcuchowych.
• NIE NALEŻY używać odciągów łańcuchowych bez lub z nieczytelną tabliczką znamionową.
• NIE NALEŻY używać odciągów uszkodzonych, przede wszystkim z niesprawnymi bądź utraconymi 
    zapadkami haków w tym skracających .
• NIE NALEŻY stosować przedłużeń dźwigni mechanizmu napinającego co może skutkować jego trwałym 
   uszkodzeniem.
• NIE NALEŻY wykręcać końcówek mechanizmu napinającego po wyczuciu wyraźnego oporu. W przeciwnym 
   razie może dojść do trwałego uszkodzenia mechanizmu napinającego.
• NIE NALEŻY łączyć odciągów łańcuchowych przez plątanie łańcuchów bądź śrubami spinającymi ogniwa 
   łańcucha.
• NIGDY nie wolno używać napinacza do podnoszenia lub dźwigania ładunku
• NIGDY nie wolno używać napinacza oraz łańcuchów stojąc na ładunku
• NIGDY nie należy naprawiać lub zmieniać kształt napinaczy lub łańcuchów mocujących poprzez
   spawanie, podgrzewanie lub zginanie, ponieważ może to wpłynąć na zdolność mocowania 

5. OSTRZEŻENIA
    

5. BEZPIECZEŃSTWO   

• Przed zwolnieniem odciągów należy upewnić się, że nie spowoduje to utraty stabilności ładunku, a 
    zatem zagrożenia dla osób i mienia.
• Przed rozładunkiem odciągi powinny być usunięte tak, aby ładunek był swobodny.
• Należy zwrócić uwagę na bliskość jakichkolwiek niskich napowietrznych linii energetycznych.

6. SKŁADOWANIE, KONSERWACJA I BADANIE ODCIĄGÓW ŁAŃCUCHOWYCH   

• Po wykonaniu pracy odciągi powinny być składowane w suchym miejscu. Pozostawienie odciągów 
   w miejscu do tego nie przeznaczonym może spowodować ich przypadkowe uszkodzenie lub/i 
   przyspieszone zużycie.
• Okresowo konserwować gwint mechanizmu napinającego przy użyciu smaru.
• Nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy należy poddać odciągi łańcuchowe badaniu przez osobę kompetentną.
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Odciągi łańcuchowe powinny być zawsze sortowane / złomowane jako ogólny złom stalowy.

6. UTYLIZACJA

10. GWARANCJA ORAZ WSPARCIE SERWISOWE

          W celach gwarancyjnych oraz wsparcia serwisowego należy kontaktować się z producentem lub lokalnym 
          sprzedawcą zawiesi.

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

Niniejszym potwierdza się, że odciągi łańcuchowe EXAR/KOMSTAL opisane powyżej są zgodne z normą 
PN-EN 12195-3.

9. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI

5. KRYTERIA WYCOFANIA Z UŻYTKOWANIA ODCIĄGÓW ŁAŃCUCHOWYCH.

• Deformacja ogniw łańcucha.
• Rysy, wyżłobienia, karby na elementach odciągu.
• Wydłużenie łańcucha ponad 3% (pomiar na zewnątrz) lub/i ponad 5% (pomiar wewnątrz ogniw).
• Ubytek przekroju ogniw łańcucha ponad 10%.
• Rozwarcie gardzieli haków ponad 10%.
• Uszkodzenie mechanizmu napinającego. Brak możliwości napinania lub duże luzy gwintów.
• Niesprawne lub utracone zabezpieczenie haków, również skracających.
• Efekty głębokiej korozji ( również gniazda korozji ).
• Nieczytelne bądź utracone tabliczki znamionowe odciągów

7. CZĘŚCI ZAMIENNE

Wszystkie części zamienne są dostępne,w celu ich nabycia prosimy o kontakt z działem handlowym

8. ZASTRZEŻENIA

EXAR / KOMSTAL zastrzegamy sobie prawo do zmiany konstrukcji produktów, materiałów, specyfikacji 
lub instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez zobowiązań wobec innych osób. Jeżeli jedna produkt 
zostanie zmodyfikowany w jakikolwiek sposób lub jeżeli zostanie połączony z niekompatybilnym 
produktem/komponentem, nie ponosimy odpowiedzialności za skutki w odniesieniu do bezpieczeństwa 
produktu.
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