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     KBK  1,5   1,50  40-120  2000    1500     135     75       18      340     230     345      50       29,0              

     KBK  2,1   2,10  40-120  3000    2500     160     90       22      360     220     420      50       53,0      

     KBK  3,0   3,00  50-180  2500    2000     160     90       23      470     275     470      65       78,0         

     KBK  4,0   4,00  90-220  3000    2500     160     90       23      470     275     480      65       90,0   
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Zawiesia do kręgów betonowych są specjalnie zaprojektowanym osprzętem do podnoszenia oraz manewrowania ciężkimi kręgami. 
Zawiesie według producenta przeznaczone do podnoszenia kręgów zgodnych z DIN 4034 o maksymalnej średnicy 3 metry. 
Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na trudne i ciężkie warunki atmosferyczne.
Chwytaki GDA zawiesia do kręgów

Zawiesie składa się z jednego ogniwa głównego, trzech cięgien łańcuchowych klasy 8 oraz trzech uchwytów typu GDA. 
Najważniejszymi elementami zawiesia są trzy uchwyty typu GDA. Tego typu uchwyty posiadają regulowany zakres chwytania
 zależny od wielkości DOR-u zawiesia. Pewny i mocny chwyt kręgu zapewniają ząbkowane elementy docisku chwytaka. 
Dodatkowo wyposażone w uchwyt do przenoszenia oraz usprawniające montaż.
Zawiesia do kręgów betonowych z chwytem typu GDA
Zawiesia do kręgów betonowych
Jak poprawnie mocować zawiesie do kręgów betonowych? – instrukcja

    Upewni się, że DOR zawiesia nie przekracza wagi kręgu
    Przed każdorazowym użyciem zawiesia należy sprawdzić jego stan techniczny
    Chwyty powinny być ustawione w równym odstępie od siebie
    W trakcie mocowania uchwytu zawiesia na betonowy kręg, należy dokładnie oczyścić powierzchnie styku
    Pamiętaj o:
        odpowiednim ustawieniu szerokości chwytania każdego chwytu
        dobraniu  długości cięgien zależną od średnicy kręgu.
        kąt między cięgnami powinien wynosić od 20 do 90 stopni
    Po zamocowaniu wszystkich uchwytów należy upewnić się czy cięgna czyli łańcuchy są w naturalnej pozycji
    Upewnij się, że krąg jest stabilny po podniesieniu

.1. OSTRZEŻENIE1. 1  Przeczytać całość instrukcji przez użyciem uchwytu transportowego.
1. 2  Uchwyt został zaprojektowany do transportu beczek w pozycji pionowej i poziomej. 
Beczka musi posiadać odpowiednią krawędź, aby ją obsłużyć za pomocą uchwytu.
1. 3  Nie załadowywać uchwytu ponad deklarowane obciążenie 1100 lbs.
1. 4  Dokonać przeglądu uchwytu przed każdym użyciem. 
Jeśli jakaś część jest zniszczona lub odkształcona, należy odsunąć uchwyt od pracy do 
czasu naprawy lub wymiany części.
1. 5  Przed podniesieniem beczki, upewnij się, że szczęki 
szczelnie ją obejmują.
1. 6  Nie wolno stawać pod uniesioną beczką. 
1. 7  Nigdy nie pozostawiać podniesionej beczki bez nadzoru. 
1. 8  Zabrania się używania uchwytu do celów innych niż jego 
pierwotne przeznaczenie.
1. 9  Niedopełnienie warunków bezpiecznego użytkowania może skutkować 
obrażeniami ciała i zniszczeniem przedmiotów.
2. OBSŁUGA UCHWYTU
2.1    Umieść uchwyt na haku bloczka etc.
2.2    Opuść uchwyt nad beczką i upewnij się, że szczęki szczelnie zamykają się 
na krawędzi beczki.
2.3    Ostrożnie przenieś beczkę w wybrane miejsce. 
Kiedy beczka zostanie całkowicie opuszczona na podłogę lub paletę, 
pozwól uchwytowi rozluźnić się i odepnij szczęki od beczki.
3. SPECYFIKACJAUdźwig500 kgWymiary beczki210 litrów (5

Jakie zastosować zawisie do kręgów betonowych?

Przy stosowaniu zawiesia do kręgów ważny jest odpowiedni dobór zawiesia. Najważniejszą wartością, jakie zawiesia muszą spełniać jest DOR 
czyli dopuszczalne obciążenie robocze. DOR zawiesia musi być co najmniej większy od wagi kręgu. Każde rodzaj zawiesie różni się od siebie 
parametrami takimi jak zakres chwytaków (czyli grubość ścian kręgu) oraz długość cięgna. Wszystkie parametry przedstawione są w tabeli poniżej.
DOR lub WLL
(Dopuszczalne Obciążenie Robocze)  Grubość ścianki – zakres chwytania  Średnica  Długość cięgna  Ogniwo zbiorcze
(szerokość x wysokość x grubość)  Minimalna
głębokość chwytu  Waga
1,5 tony  40 – 120 mm  2500 mm  2000 mm  110 x 60 x 13 mm  230 mm  24 kg
3.0 tony  50 – 180 mm  3000 mm  2500 mm  160 x 90 x 23 mm  260 mm  78 kg
4,0 tony  90 – 220 mm  3000 mm  2500 mm  160 x 90 x 23 mm  275 mm  90 kg
Konserwacja zawiesi do kręgów

Przez okres użytkowania zawiesia do kręgów należy dbać o jego czystość. Odpowiednie dbanie o zawiesie pozwoli na dłuższe użytkowanie zawiesi 
do kręgów betonowych. Zawiesie do kręgów betonowych należy poddać szczególnej kontroli w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.
 Na co trzeba zwrócić uwagę przy konserwacji zawiesia:

    należy dbać o czytelność tabliczki znamionowej
    dociski w uchwytach należy zawsze wyczyści z kawałków betonu przed i po użytkowaniu zawiesia
    nie należy maskować zniszczonych elementów zawiesia
    zaleca się przechowywać zawiesia w czystym i suchym miejscu
    zawiesie należy systematycznie kontrolować przez kompetentną osobę
    nie należy naprawiać zawiesia na własną rękę, należy skontaktować się z nami

Kiedy zmienić zawiesie na nowe?

Kiedy należy wycofać zawiesie z użytku? Łatwym i szybki sposobem jest badanie wizualne stanu zawiesia. Należy, skupić uwagę 
czy zawiesie nie posiada żadnych pęknięć, wyciągnięć, wytarć, oznaki korozji lub deformacji. Zawiesie należy wycofać, jeżeli stwierdzono:

Zawiesia do kręgów betonowych są specjalnie zaprojektowanym osprzętem do podnoszenia oraz manewrowania ciężkimi kręgami. 
Zawiesie według producenta przeznaczone do podnoszenia kręgów zgodnych z DIN 4034 o maksymalnej średnicy 3 metry. 
Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na trudne i ciężkie warunki atmosferyczne.
Chwytaki GDA zawiesia do kręgów

Zawiesie składa się z jednego ogniwa głównego, trzech cięgien łańcuchowych klasy 8 oraz trzech uchwytów typu GDA. 
Najważniejszymi elementami zawiesia są trzy uchwyty typu GDA. Tego typu uchwyty posiadają regulowany zakres chwytania
 zależny od wielkości DOR-u zawiesia. Pewny i mocny chwyt kręgu zapewniają ząbkowane elementy docisku chwytaka. 
Dodatkowo wyposażone w uchwyt do przenoszenia oraz usprawniające montaż.
Zawiesia do kręgów betonowych z chwytem typu GDA
Zawiesia do kręgów betonowych
Jak poprawnie mocować zawiesie do kręgów betonowych? – instrukcja

    Upewni się, że DOR zawiesia nie przekracza wagi kręgu
    Przed każdorazowym użyciem zawiesia należy sprawdzić jego stan techniczny
    Chwyty powinny być ustawione w równym odstępie od siebie
    W trakcie mocowania uchwytu zawiesia na betonowy kręg, należy dokładnie oczyścić powierzchnie styku
    Pamiętaj o:
        odpowiednim ustawieniu szerokości chwytania każdego chwytu
        dobraniu  długości cięgien zależną od średnicy kręgu.
        kąt między cięgnami powinien wynosić od 20 do 90 stopni
    Po zamocowaniu wszystkich uchwytów należy upewnić się czy cięgna czyli łańcuchy są w naturalnej pozycji
    Upewnij się, że krąg jest stabilny po podniesieniu

 pęknięcie elementu zawiesia należy wycofać zawisie z użytku
    wytarcie, czyli utratę grubości o co najmniej 10% grubości wartości naturalnej
    wytarcie lub wyłamanie zębów chwytaka o więcej niż 10% wysokości wartości naturalnej
    oznaki korozji wpływająca na właściwości zawiesia
    deformacja ogniwa głównego, ogniwa łańcucha lub chwytaka
    nieczytelną tabliczkę znamionową

Pamiętaj, aby zawiesie wycofane z użytku należy odpowiednio oznaczyć  jako wykluczone z użytku.
Zawiesia do kręgów – gdzie kupić

W naszej stałej ofercie tylko zawiesia do kręgów atestowane spełniające normy. Zawiesia dostępne w 3 różnych dopuszczalnych obciążeniach roboczych (DOR): najsłabsze, czyli 1,5 tonowe, 3 tonowe oraz 4 tonowe.
Zawiesia do kręgów betonowych - sklep

Zawiesia do kręgów betonowych
DOR: 1,5 tony | 3 tony | 4 tony

Zalety:
do stosowania do elementów okrągłych,
łatwy i wygodny w obsłudze,
pewny chwyt i bezpieczne podnoszenie,
solidna konstrukcja zapewnia długą żywotność uchwytu,
przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach.
Charakterystyka:
udźwig do 3000 kg,
komplet uchwytu:
3 szt uchwytów,
zawiesie łańcuchowe 3-cięgnowe,
dla modelu BTGV-4000:
3szt uchwytów,
2szt zawiesi łańcuchowych 2-cięgnowych,
trawersa łącząca,
średnica podnoszonych kręgów: do 2,0m,
szczęki ząbkowane,
współpracują z łańcuchami wysokiej jakości wg DIN 5687-5,
blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu otwarciu.
  Zastosowanie:
kręgi betonowe o ścianach o różnej szerokości;
niesymetrycznie zbieżne kręgi betonowe;
wszelkie inne elementy okrągłe, np. rury stalowe itp.
 

UCHWYT
DO KRĘGÓW

BETONOWYCH
KBK

Pochwyty ułatwiające 
manipulację

Łańcuchy o dużej 
wytrzymałości

Zacisk wykonany z kształtowników
zamkniętych - lekki i odporny na 
skręcanie

Szczęki wyłożone gumą,
co zabezpiecza przed uszkodzeniem
ścianki podnoszonych kręgów
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1. PRZEZNACZENIE 
     Uchwyty do kręgów betonowych KBK służą do podnoszenia kręgów betonowych o ścianach o różnej 

 szerokości prostych zgodnych z DIN 4034, o średnicy wewnętrznej do Ø3000 mm; niesymetrycznie 
 zbieżnych kręgów betonowych; wszelkich innych elementów okrągłych,  np. rur stalowych itp.Zawiesie 
 to należy używać tylko do kręgów suchych i twardych, oraz posiadających gładkie pionowe ścianki

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UCHWYTU
    

3. BUDOWA I DANE TECHNICZNE
    

· składa się z jednego ogniwa głównego, trzech cięgien łańcuchowych klasy 8 oraz trzech uchwytów,

· uchwyty posiadają regulowany zakres chwytania,

· ząbkowane elementy docisku chwytaka zapewniają pewny i mocny chwyt, 

· do stosowania do elementów okrągłych,

· uchwyt łatwy i wygodny w obsłudze,

· pewny chwyt i bezpieczne podnoszenie,

· solidna konstrukcja zapewniająca dużą żywotność,

· przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach,

· współczynnik bezpieczeństwa: 4,

· stal w klasie 8 (wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm²),

· zakres pracy od -10°C do +50°C.

-10⁰C

 50⁰C
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Pochwyty ułatwiające 
manipulację

Łańcuchy o dużej 
wytrzymałości

Zacisk wykonany z kształtowników
zamkniętych - lekki i odporny na 
skręcanie

Szczęki wyłożone gumą,
co zabezpiecza przed uszkodzeniem
ścianki podnoszonych kręgów

Zawiesie składa się z trzech cięgien łańcuchowych klasy 8 z których każde zakończone jest uchwytem typu
GDA. Cięgna posiadają haki skracające umożliwiające regulację długości łańcucha. Zawiesie montowane 
jest do haka dźwignicy przez ogniwo główne. Uchwyty typu GDA posiadają regulowany zakres chwytania 
dzięki przestawnemu sworzniowi. Element dociskowy uchwytu posiada zęby zapewniające wbijanie się 
w ściankę kręgu nie powodując poślizgu. Każdy uchwyt wyposażony jest w rączkę do przenoszenia. 
W dalszej części instrukcji komplet cięgien z uchwytami będzie nazywany w sposób skrócony: „zawiesie”.
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4. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA
    

     KBK  1,5   1,50  40-120  2000    1500     135     75       18      340     230     345      50       29,0              

     KBK  2,1   2,10  40-120  3000    2500     160     90       22      360     220     420      50       53,0      

     KBK  3,0   3,00  50-180  2500    2000     160     90       23      470     275     470      65       78,0         

     KBK  4,0   4,00  90-220  3000    2500     160     90       23      470     275     480      65       90,0   
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UWAGA !!!
Przed pierwszym użyciem zawiesia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję i ściśle stosować się 
do jej zaleceń.

· Przed pierwszym użyciem należy upewnić się czy zawiesie 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 zawiesia w celu wykrycia ewentualnych
   uszkodzeń,oraz sprawdzić czy pomiędzy zębami docisków nie zalegają kawałki betonu, a jeśli tak,
   należy je usunąć;

· 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;

· Zawiesia nie należy używać do transportowania innych ładunków niż te do których zostało przeznaczone;

· Zawiesie należy używać tylko do kręgów zgodnych z DIN 4034;

· Nigdy nie należy przeciążać zawiesia ładunkiem o masie większej niż dopuszczalna;

· Kręgi których masa nie jest znana nie powinny być transportowane;

· Nie należy używać zawiesia 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 zawiesia na własną rękę jest zabronione;
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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.

· Nie należy używać zawiesia uszkodzonego w jakikolwiek sposób lub pracującego nieprawidłowo;

· Należy używać rękawic ochronnych do manipulowania zawiesiem;

· Przed przystąpieniem do operacji podnoszenia należy ustawić odpowiedni zakres chwytania każdego
   uchwytu oraz dopasować długość cięgien łańcuchowych do średnicy kręgu;

· Kąty pomiędzy cięgnami powinny wynosić od 20° do 90°;

· Należy upewnić się, czy docisk zębaty obraca się swobodnie bez nadmiernego oporu;

· Uchwyty należy zawsze zakładać na górną krawędź kręgu, aż górne ramię uchwytu siądzie na powierzchni
   kręgu, oraz dociskiem zębatym do wewnątrz;

· Uchwyty należy równomiernie rozmieścić na obwodzie kręgu (co 120°);

· Uchwyty należy tak rozmieścić na kręgu, aby cięgna łańcuchowe nie były skręcone lub nienaturalnie
   ułożone;

· Należy zawsze zwrócić uwagę, czy miejsca w których są zakładane uchwyty nie posiadają uszkodzonych
   powierzchni, mogących wpłynąć negatywnie na zaciskanie się docisku zębatego;

· Zawiesie można używać tylko do kręgów suchych i twardych;

· Przed przystąpieniem do operacji należy powiadomić o zamierzonym działaniu wszystkie osoby znajdujące
   się w pobliżu;

· Należy upewnić się, że krąg będzie stabilny po podniesieniu;

· Należy zawsze wstępnie podnieść krąg minimalnie nad powierzchnię i kontynuować operację tylko jeśli
   żaden z uchwytów nie uległ nadmiernemu poślizgowi;

· Podczas transportu niedozwolone są: kołysanie, podrywanie, wstrząsy, uderzenia, nadawanie sił bocznych
   ładunkowi, natomiast transport powinien przebiegać powoli i uważnie;

· Przebywanie bądź przemieszczanie ludzi pod transportowanym kręgiem lub w obszarze transportowania
   kręgu jest absolutnie zabronione;

· Nie należy przeprowadzać żadnych operacji na transportowanym kręgu;

· Pozostawianie obciążonego zawiesia bez nadzoru jest zabronione;

· Uchwyt powinien automatycznie zwolnić krąg po odciążeniu, jednak przy dużym zakleszczeniu może być
   konieczna pomoc operatora przed ściągnięciem uchwytu z kręgu;

· Nie należy na siłę wyszarpywać uchwytów zakleszczonych.

5. KONSERWACJA
    · Należy dbać o to, aby zawiesie było czyste i nieuszkodzone;

· Należy zawsze wyczyścić dociski zębate z kawałków betonu, które mogą zalegać pomiędzy zębami (należy
   przy tym uważać, aby nie uszkodzić zębów);

· 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.

6. KRYTERIA WYCOFANIA UCHWYTU Z UŻYTKOWANIA
    

· 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.;
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· 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 jego
   uszkodzenie;

· Szczegółową kontrolę powinna przeprowadzać osoba kompetentna wyznaczona przez użytkownika, a jej
   wyniki powinny być zapisywane i przechowywane do wglądu;

· Zawiesie należy wycofać z dalszego użytku, oraz poddać naprawie jeśli to możliwe, gdy:

-  stwierdzono pęknięcie, wygięcie lub deformację jakiegokolwiek elementu;
-  nastąpiło wytarcie jakiegokolwiek elementu zawiesia powodujące utratę grubości o więcej niż 10%
    jego wartości nominalnej (patrz tabele kontrolne);
-  nastąpiło wydłużenie podziałki ogniw łańcucha (patrz tabele kontrolne);
-  nastąpiło wytarcie jakiegokolwiek elementu uchwytu powodujące utratę grubości o więcej niż 10%
   jego wartości nominalnej;
-  nastąpiło powiększenie gardzieli uchwytu o więcej niż 5% jej wartości nominalnej;
-  wykryto korozję mogącą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy;
-  stwierdzono wytarcie zębów docisku zębatego powodujące utratę ich wysokości o więcej niż 10% ich
   wartości nominalnej;
-  stwierdzono wyłamanie się zęba lub zębów docisku;
-  tabliczka znamionowa jest nieczytelna;

· Naprawa zawiesia na własną rękę jest zabroniona i należy skontaktować się ze sprzedawcą;

· Po każdej naprawie zawiesie musi zostać przetestowane;

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

OGNIWO ZBIORCZE
UCHWYTU KBK

WYMIARY
(mm)

KBK 
2,1 t

KBK
3,0

KBK
4,0

d
nom. 21 22 22

min. 18,9 19,8 19,8

t
nom. 160 160 160

min. 168 168 168

d1
nom. 16 16,5 16,5

min. 14,4 14,9 14,9

t1
nom. 70 71 71

min. 73,5 74,6 74,6

Tabela wymiarów kontrolnych ogniwa zbiorczego uchwytu KBK:

OGNIWO ŁĄCZĄCE
UCHWYTU KBK

WYMIARY
(mm)

KBK 
2,1 t

KBK
3,0

KBK
4,0

d
nom. 6,2 5,9 5,9

min. 5,6 5,3 5,3

c
nom. 10 9,5 9,5

min. 9 8,6 8,6

e
nom. 61 60 60

min. 64 63 63

Tabela wymiarów kontrolnych ogniwa łączącego uchwytu KBK:

t
d

d1

t1
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Uchwyty do kręgów betonowych KBK powinny być zawsze sortowane / złomowane jako ogólny złom stalowy.

7. 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 uchwyty do kręgów betonowych KBK opisane powyżej są zgodne z normą 
PN-EN 13155

9. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI

8. ZASTRZEŻENIA
EXAR / KOMSTAL zastrzega 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.

ŁAŃCUCH 
KLASY 8

WYMIARY
(mm)

KBK 
2,1 t

KBK
3,0

KBK
4,0

d

nom. 8 8 8

min. 7,2 7,2 7,2

t
nom. 24 24 24

min. 25,2 25,2 25,2

Tabela wymiarów kontrolnych łańcucha klasy 8 dla uchwytu KBK:

SWORZEŃ
Z DOCISKU

WYMIARY
(mm)

KBK 
2,1 t

KBK
3,0

KBK
4,0

d

nom. 8 9 9

min. 7,2 8,1 8,1

Tabela wymiarów kontrolnych sworznia z docisku uchwytu KBK:
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