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1. CECHY I PRZEZNACZENIE
Siłowniki hydrauliczne są stosowane do podnoszenia, opuszczania, rozsuwania i manipulacji ładunkami
o dużym ciężarze. W tym przypadku źródłem energii cieczy jest ciśnienie, które jest niezależne od pompy
ręcznej. Siłownik stosowany jest do prac montażowych na ograniczonej przestrzeni. Wykonany jest
z solidnych materiałów, które pozwalają utrzymać ciężar w dowolnym położeniu. Ciężar ładunku nie
może przekroczyć udźwigu! Cylinder roboczy z wielostopniowym tłokiem nadaje się do podnoszenia
o małym zakresie na placach budów i w przemyśle maszynowym do precyzyjnego podnoszenia przedmiotów
o dużej masie w ograniczonej przestrzeni. Tłoki są wyposażone w pierścienie ścierające zabraniające
przedostawaniu się zanieczyszczeń. Powierzchnia cylindra jest powleczona wypaloną farbą.
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE PŁASKIE PŁASKIE
• podnośniki mogą pracować jedynie w osi wysuwu tłoka, nie mają żadnej
odporności na siły skośne.
• siłowniki płaskie z blokadą mechaniczną,
• korpus cylindra i tłok wykonane ze stali stopowej utwardzanej cieplnie,
• dogodne do używania w ograniczonych przestrzeniach,
• blokada ruchu powrotnego w celu mechanicznego podtrzymywania obciążenia,
• działanie jednostronne, powrót pod obciążeniem,
• powłoki syntetyczne podnoszące odporność na korozję i zmniejszające tarcie,
zapewniające równomierną pracę siłownika, pozwalając na przenoszenie bocznych
obciążeń do 3% nominalnego udźwigu siłownika bez zatarcia.

Typ siłownika

Wysokość Waga
Nośność Skok Poj. oleju minimalna
[mm] [cm³]
[kg]
[t]
[mm]

SHD 10P

10

10

16

48

1,5

SHD 20P

20

11

34

56

2,6

SHD 30P

30

13

55

60

3,9

SHD 50P

50

16

101

68

6,3

SHD 100P

100

16

200

88

14,5

SHD 150P

150

16

342

100

27,0

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podczas podnoszenia ładunków istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego wypadku lub spowodowania
poważnych obrażeń, szczególnie wtedy gdy siłownik jest używany nieprawidłowo lub jest niewłaściwie
utrzymywany i konserwowany. Dlatego też zastosowane być muszą ścisłe normy bezpieczeństwa,
odnoszące się do obsługi siłownika, jego montażu, konserwacji oraz przeglądów.
DEFINICJE
NIEBEZPIECZEŃSTWO !!! – oznacza istnienie ryzyka spowodowania śmierci lub poważnych obrażeń
jeżeli dane ostrzeżenie zostanie zlekceważone.
OSTRZEŻENIE !!! –
oznacza istnienie ryzyka spowodowania śmierci lub poważnych obrażeń jeśli
dane ostrzeżenie zostanie zlekceważone
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max

UWAGA !!! – oznacza istnienie ryzyka spowodowania urazów jeżeli dane ostrzeżenie zostanie zlekceważone.
UWAGA !!! – może oznaczać również niebezpieczne czynności.
UDŹWIG (Q) – oznacza maksymalny ciężar (limit obciążenia), do podnoszenia którego siłownik jest
przeznaczony podczas normalnej pracy.
OSTRZEŻENIE !!!
NIGDY nie pracować pod siłownikiem lub w jego otoczeniu w momencie gdy podnosi on ładunek.
ZAWSZE zachowywać bezpieczny odstęp od podnoszonego ładunku.
NIGDY nie podnosić ładunków o ciężarze przekraczającym udźwig podnośnika ﬁgurujący na tabliczce
znamionowej
ZAWSZE być na bieżąco zorientowanym w instrukcji bezpieczeństwa i obsługi.
Za prawidłowe mocowanie ładunku i właściwe używanie siłownika odpowiedzialny jest operator. Dlatego
należy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi w kraju instrukcjami, regulacjami prawnymi i standardami
dotyczącymi bezpiecznego używania urządzeń tego typu.

Zasady bezpieczeństwa
Przed użyciem:
ZAWSZE upewniać się czy osoby obsługujące siłownik są odpowiednio silne ﬁzycznie, wykwaliﬁkowane,
poinstruowane, znające niniejszą instrukcję i przeszkolone w zakresie BHP oraz sposobu
użytkowania urządzenia.
ZAWSZE sprawdzać siłownik przed codziennym użytkowaniem zgodnie z artykułem „Przegląd codzienny".
ZAWSZE upewniać się czy siłownik jest czysty, nasmarowany i nie skorodowany,
ZAWSZE upewniać się czy ładunek nie spowoduje niekontrolowanego pochyłu.
ZAWSZE dbać o to aby siłownik stał na stabilnym podłożu.
ZAWSZE dbać o to aby siłownik stał pionowo.
NIGDY nie podnosić ładunków zablokowanych w podłożu lub o nieznanym ciężarze
NIGDY nie używać siłownika uszkodzonego lub zużytego
NIGDY nie używać siłownika z tabliczką „niesprawny".
NIGDY nie używać siłownika pozbawionego tabliczki znamionowej.
W czasie obsługi
ZAWSZE upewniać się, że ładunek jest stabilny
ZAWSZE upewniać się, czy aby nie przekraczamy dopuszczalnego zakresu wyznaczonego czerwonym
rowkiem znajdującym się bezpośrednio pod częścią gwintowaną tłoka.
ZAWSZE po podniesieniu ładunku, należy tłok zabezpieczyć nakrętką.
ZAWSZE w czasie podnoszenia pojazdów koła powinny być zahamowane, zabezpieczone klinami.
ZAWSZE zachowajcie szczególną ostrożność, w momencie gdy używanie maksymalnej wysokości podnoszenia.
NIGDY nie używać siłownika do kotwienia ładunków
NIGDY nie pozwalać na to by ładunek kołysał się lub uderzał w inne przedmioty tworząc niebezpieczne
naprężenia i wibracje
NIGDY nie wolno przebywać pod podniesionym ładunkiem.
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Po zakończeniu pracy
NIGDY nie pozostawiać podniesionego ładunku bez dozoru.
Konserwacja
ZAWSZE pamiętać o konieczności regularnych przeglądów wykonywanych przez wykwaliﬁkowanych
fachowców
Inne
ZAWSZE jeśli siłownik ma być używany w szczególnie agresywnym i powodującym korozję otoczeniu (słona
woda, morskie powietrze, opary kwasów, duże ryzyko eksplozji itp.) należy gruntownie skonsultować
to z producentem lub autoryzowanym dealerem.
• Narzędzia utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia, które przedostaną się do mechanizmu mogą
być przyczyną uszkodzenia narzędzi.
• Do czyszczenia nie stosować agresywnych środków czystości i rozpuszczalników.
• Części z tworzywa sztucznego zaleca się oczyścić szmatką nawilżoną w wodzie z mydłem.
• Powierzchnie metalowe należy oczyścić tkaniną nawilżoną w nafcie.
• Nie używane urządzenie należy przechowywać zakonserwowane w suchym miejscu, gdzie nie będzie
podlegać korozji.
• Wszelkie prace konserwacyjne może wykonywać wyłącznie fachowy personel.
• Do napraw stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
• Smarowanie - Powierzchnie robocze mechanizmu smarować regularnie odpowiednim smarem.
Bezpieczeństwo pracy
a) Pracownik obsługujący siłownik musi znać niniejszą instrukcję oraz obowiązujące przepisy BHP.
b) Pracownik obsługujący siłownik musi mieć ubrane rękawice i obuwie ochronne.
c) Pole pracy siłownika musi być całkowicie widoczne przez osobę obsługującą siłownik. Nic i nikt nie może
jej zasłaniać ładunku, łańcucha itp. Jeżeli nie jest to możliwe, inne osoby muszą pomagać w orientacji.
d) Jeżeli większa liczba osób bierze udział w danej czynności, jedna z nich musi być wyznaczona jako
odpowiedzialna za obsługę siłownika. Osoba ta musi znać niniejszą instrukcję!
e) Podczas pracy z siłownikiem należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od podnoszonego
ładunku. Podnoszenie i opuszczanie bardzo dużych ładunków, które nie pozwalają na zachowanie
bezpiecznej odległości, jest zabronione!
f) Przed rozpoczęciem prac, obsługa musi być pewna, że uniesiony ładunek jest bezpieczny i nie stwarza
zagrożenia.

3. WYPOSAŻENIE, OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Opakowanie
Siłownik jest dostarczany w całości, zapakowany w kartonowe pudło.
Przechowywanie
Siłownik winien być przechowywany w suchym i czystym pomieszczeniu, wolnym od chemicznych substancji
i oparów.
1. Przed przechowaniem należy usunąć z urządzenia kurz, wodę i inne zanieczyszczenia
2. Należy siłownik przechowywać w suchym miejscu, tak aby tłok stał pionowo.
3. W przypadku późniejszego użycia należy zastosować się do instrukcji zawartych w artykule „Jeżeli
siłownik jest rzadko używany"
Transport
Przy każdym transporcie siłowników należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad BHP dotyczących
pracy z dużymi ciężarami.
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Przegląd przed użyciem
1. Wizualnie skontrolować siłownik oraz podłoże, na którym będzie pracował.
2. Przejrzeć jeszcze raz poprzednie punkty niniejszej instrukcji, w celu upewnienia się czy wszystkie czynności
zostały wykonane prawidłowo
3. Ruchem dźwigni pompy sprawdzić skuteczność działania siłownika.
4. Przeprowadzić próbne podnoszenie i opuszczanie ze zmiennym obciążeniem (0,10% do 50 % udźwigu).
Podnoszenie i opuszczanie musi odbywać się w sposób płynny, nie może dochodzić do drgań, zacięć.
W czasie próby tłok nie może znacznie, samoistnie opaść i nie mogą wystąpić przecieki oleju.
5. Sprawdzić czy nie dochodzi do wycieku oleju.

4. OBSŁUGA
Obsługa siłownika - Uwagi
Siłownik dostarczany jest bez oleju.
Do napełniania należy stosować oleje hydrauliczne np. Raﬁnerii Gdańskiej S.A., wg klasyﬁkacji ISO 6743:
L-HL, L-HM, L-HV; wg. klasyﬁkacji ISO 3448: klasy lepkości: 32, 46, 68, 100, 150 lub inne o uniwersalnej lepkości.
OSTRZEŻENIE!!!
ZAWSZE dbajcie o to aby siłownik stał pewnie, w pozycji pionowej na mocnym podłożu.
NIGDY nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu siłownika.
Połączenie siłownika z pompą.
Siłownik łączy się z ręczną hydrauliczną pompą typu PRS lub PEL. Typ przyłączonej pompy jest uzależniony
od objętości siłownika.
Przy połączeniu siłownika z pompą wykorzystuje się wysokociśnieniowe przewody hydrauliczne o średnicy
8 mm. Przewody dostarcza się osobno o długościach od 3 do 5 m. Przewody są zaopatrzone w przyłącze
M 18 x 1,5
Kontrola podstawy siłownika ( podłoże, teren)
ZAWSZE trzeba dbać o to aby podłoże, podstawa na której stoi siłownik było dostatecznie pewne.
Nie wolno stawiać siłownika na powierzchni, która nie ma odpowiedniej wytrzymałości lub nie
jest stabilna.
ZAWSZE za ustawienie siłownika odpowiada użytkownik.
Pozycja siłownika przy podnoszeniu i opuszczaniu
Przy podnoszeniu lub opuszczaniu ciężaru dno cylindra powinno spoczywać na wystarczająco szerokiej
podkładce aby nie doszło do wgniecenia siłownika. Dbać o to, żeby siłownik stał pewnie w pozycji pionowej
– odchylenie nie może być większe niż 3°.
OSTRZEŻENIE!!!
ZAWSZE trzeba dbać o to, by siłownik przy podnoszeniu stał pionowo
Podnoszenie ciężarów
Przed podnoszeniem należy upewnić się, czy nakrętka na siłowniku
znajduje się w górnym położeniu na tłoku,
tak aby mógł maksymalnie opaść w dół.
Podnoszenie należy rozpocząć z możliwie najniższego położenia tłoka.
Podnoszenie odbywa się poprzez poruszanie dźwigni pompy hydraulicznej.
Po ukończeniu podnoszenia należy zablokować tłok nakrętką blokującą
(rysunek 1)
rysunek 1
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OSTRZEŻENIE!!!
ZAWSZE trzeba zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy używanie maksymalnej wysokości
podnoszenia. Nie wolno nigdy nie przekraczać dopuszczalnego zakresu wysuwu tłoka
wyznaczonego czerwonym rowkiem znajdującym się bezpośrednio pod częścią gwintowaną tłoka.
ZAWSZE po podniesieniu ładunku, należy tłok zabezpieczyć nakrętką.
Opuszczanie ciężarów
Przed opuszczeniem ładunku należy odkręcić nakrętkę tłoka.
Regulacja szybkości opuszczania odbywa się przez przekręcanie zaworu spustowego na pompie.
Procedura obsługi
1) Do złącza wejściowego podłączyć przewód ciśnieniowy ręcznej pompy hydraulicznej
2) Podnośnik hydrauliczny włożyć do miejsca przeznaczonego do podnoszenia. W dostateczny sposób
zabezpieczyć podnoszony przedmiot przeciwko ześlizgnięciu i samowolnemu ruchowi.
Zabrania się dziania siły na podnośnik w kierunku ukośnym, masa podnoszonego ciężaru musi
prostopadle oddziaływać na cylinder na całej powierzchni Ukośne działanie siły może spowodować
zadarcie tłoków cylindra i jego nieodwracalne uszkodzenie!
3) Pompując ręczną dźwignią pompy hydraulicznej, podnieść przedmiot na żądaną wysokość.
4) Następnie w celu dotrzymania środków bezpieczeństwa mechanicznie zabezpieczyć przedmiot
przeciwko przypadkowemu upływu cieczy hydraulicznej co mogłoby spowodować spuszczenie
przedmiotu.
5) Po zakończeniu pracy, pomału, za pomocą ręcznego elementu sterowania opuścić przedmiot do
pierwotnej pozycji.
6) Wyjąć podnośnik z przestrzeni do podnoszenia w nacisnąć tłok na minimalną wysokość.
7) Odłączyć wąż ciśnieniowy, na złącze nasadzić osłonę.

5. PRZEGLĄDY SIŁOWNIKA
Przeglądy
Klasyﬁkacja przeglądów
1. Pierwszy przegląd: Przed pierwszym użyciem nowego lub naprawionego siłownika należy wykonać przegląd
z udziałem wykwaliﬁkowanych (przeszkolonych) osób, zgodnie z przepisami UDT, aby zapewnić całkowitą
zgodność ze stosownymi zaleceniami niniejszej instrukcji.
2. Procedura przeglądowa siłownika używanego regularnie składa się z dwóch rodzajów przeglądów,
w zależności od częstości ich występowania. Częstość występowania tych przeglądów jest zależna od
intensywności używania siłownika oraz od tego w jakich warunkach jest on użytkowany.
Przeglądy te dzielą się następująco:
a) Przegląd codzienny polega na wzrokowym sprawdzeniu siłownika i jest wykonywany codziennie przed
rozpoczęciem pracy, przez operatora siłownika lub wskazaną osobę.
b) Przegląd okresowy: polega na dokładnym wzrokowym sprawdzeniu siłownika przez wykwaliﬁkowaną
osobę.
Przegląd okresowy winien być wykonywany:
1. przy normalnym użytkowaniu – corocznie
2. przy intensywnym użytkowaniu – co pół roku
3. przy specjalnym lub rzadkim użytkowaniu – według wskazówek wykwaliﬁkowanych osób, udzielonych
przed pierwszym użyciem siłownika oraz zgodnie z zaleceniami autoryzowanego serwisu lub producenta.
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Przegląd codzienny
Części, które zostały wyszczególnione w tabeli „przegląd codzienny" powinny być sprawdzane pod kątem
uszkodzeń i defektów. Sprawdzanie urządzenia pod tym kątem winno się także wykonywać samodzielnie
nawet w czasie pomiędzy poszczególnymi przeglądami okresowymi. Wyznaczony i wykwaliﬁkowany
personel powinien ocenić czy wykryte uszkodzenia lub defekty mogą być przyczyną powstania
niebezpieczeństwa lub wymagają interwencji autoryzowanego serwisu.
Przegląd okresowy
Całkowity przegląd siłownika powinien być przeprowadzony według wyszczególnienia w rozdziale w tabeli
„przegląd okresowy". Tego typu przegląd może być wykonywany na miejscu pracy siłownika i w zasadzie
nie wymaga jego demontażu, czy zdejmowania z konstrukcji nośnej. Przegląd okresowy powinien być
przeprowadzony przez wyznaczony, wykwaliﬁkowany personel, który może zdecydować czy demontaż
siłownika jest konieczny. Przegląd okresowy powinien zawierać w sobie także czynności przewidziane dla
przeglądu codziennego.
Jeżeli siłownik jest rzadko używany
W przypadku kiedy:
1. siłownik nie był używany przez okres miesiąca lub dłuższy ale krótszy niż okres jednego roku – przed
ponownym uruchomieniem należy wykonać przegląd
2. siłownik nie był używany przez okres dłuższy niż rok – przed ponownym uruchomieniem należy wykonać
przegląd
Dziennik przeglądów
Zawsze należy odnotowywać wykonywane przeglądy, okresowe naprawy i wymiany części. Regularne
zapisy w dzienniku winny być oprócz tego wykonywane, w ustalonych odstępach czasowych zgodnie
z podanym powyżej rozróżnieniem. Dziennik powinien być udostępniany pracownikom autoryzowanego
serwisu. Wszelkie ujawnione podczas przeglądów usterki powinny być przekazywane osobom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo.

Procedura przeglądu
1) Przegląd codzienny (wykonywany przez operatora lub wskazaną osobę)
Przedmiot przeglądu
1. Działanie urządzenia

Sposób
przeglądu

Wzrokowo Dźwignia pracuje ciężko
lub zacina się

2. Kontrola nakrętki tłoka Ręcznie
3. Połączenie z pompą

Występujący defekt

Nakrętki nie można dokręcić

Wzrokowo Przeciek oleju
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Usunięcie
Wyczyścić i naoliwić
łańcuch dźwignię.
Oczyścić nakrętkę oraz gwint,
nasmarować tłok
Dokręcić nakrętkę przewodu
lub naprawić

2) Przegląd okresowy (wykonywany przez wykwaliﬁkowaną osobę)
Przedmiot przeglądu
1. Tłok

Sposób
przeglądu

Występujący defekt

Usunięcie

Wzrokowo

Wyciek oleju

Wymiana uszczelki tłoku

2. Połączenie przewodów Wzrokowo

Wyciek oleju

Dokręcić nakrętkę przewodu
lub naprawić

3. Tabliczka znamionowa Wzrokowo Nieczytelne dane.
4. Pozostałe elementy

Wyczyścić lub wymienić na nową.

Wzrokowo Zepsute lub zniszczone części. Wymienić na nowe
Wyczyścić i naoliwić
Zabrudzone elementy

5. USUWANIE PROBLEMÓW
Z wyjątkiem możliwości wystąpienia uszkodzenia uszczelki tłoka, powodującego wyciek oleju nie ma
w siłowniku innych części podatnych na uszkodzenia.
Pozostałe wady mogą być wynikiem uszkodzenia pompy.
Ponieważ pompa jest osobnym elementem kompletu podnośnikowego, w tabelce poniżej przedstawiamy
najczęściej występujące problemy.
Przyczyna

Problem
Przy podnoszeniu ciężaru tłok
podnosi się pomału lub nie
podnosi się wcale. Tłok pod
ciężarem nie opada.

Rozwiązanie

Nieszczelność spowodowaną
nieczystościami
usunąć przez
Nieszczelność zaworu ssącego
lub tłocznego, uszczelnienia tłoka przepłukanie olejem całego układu
(energicznie pompować olej) Jeśli
lub zatkanie ﬁltru ssącego.
to nie pomoże należy podnośnik
rozebrać, zawory, ﬁltr wyczyścić,
uszczelnienie wymienić.

Po zakończeniu podnoszenia
Nieszczelność zaworu
pompy dochodzi do
spustowego
samoczynnego opadania tłoka

Dokręcić zawór.
Jeśli to nie pomoże należy zawór
wykręcić i wymienić

6. NAPRAWY
OSTRZEŻENIE !!!
Naprawy może przeprowadzać jedynie wykwaliﬁkowany personel, przeszkolony w zakresie zasad
bezpieczeństwa, konserwacji i napraw siłowników.
ZAWSZE używać oryginalnych części dostarczonych przez producenta
ZAWSZE sprawdzać funkcjonowanie siłownika po konserwacji
ZAWSZE wyraźnie oznaczać niesprawny siłownik odpowiednią tabliczką (np.: „NIESPRAWNY – NIE UŻYWAĆ!")
NIGDY nie przeprowadzać konserwacji gdy na siłowniku jest ładunek
NIGDY nie używać siłownika, który jest w trakcie konserwacji lub naprawy.
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Poniższe punkty zawierają ważne informacje ogólne na temat właściwego sposobu demontażu, montażu,
przeglądu, naprawy siłownika. W przypadku dokonywania powyższych operacji należy przestrzegać
następujących zaleceń:
1. Czynności te powinny być wykonywane w czystym otoczeniu
2. Nigdy nie należy demontować siłownika więcej razy niż jest to niezbędne w celu dokonania naprawy.
3. Nigdy nie należy wykorzystywać wysokich temperatur przy demontażu siłownika, jeżeli poddane ich
działaniu części przeznaczone są do ponownego użycia.
4. W miejscu, gdzie dokonujemy ww. czynności nie mogą się znajdować obce części i przedmioty, które
mogłyby dostać się do wnętrza mechanizmu siłownika.
5. W przypadku użycia imadła, zawsze należy używać miękkich przekładek, aby chronić powierzchnię
mocowanych elementów

2
1
5
4
3

Wymiana uszczelki tłoka.
1. Wypuścić z siłownika cały olej, a następnie odłączyć od pompy.
2. Wysunąć tłok (1) z cylindra (2) razem z nakrętkę blokującą.
3.Usunąć pierścień zabezpieczający (3), usunąć wkładkę (4) oraz nakrętkę tłoka (5).
4.Po wymianie uszczelki (5) ponownie zmontować siłownik .
Należy zwrócić szczególną uwagę , aby przy instalacji tłoka w korpusie nie doszło do uszkodzenia uszczelki.
Ważne jest aby tłok był czysty.
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Kontrola:
Wszystkie wymontowane części należy skontrolować, czy nadają się do dalszej eksploatacji.
1. Skontrolować czy wszystkie części są sprawne, nie są zniszczone, porysowane czy pęknięte.
2. Sprawdzić czy gwinty nie są uszkodzone.
3. Sprawdzić szczelność siłownika.
Naprawa
Zużyte lub uszkodzone części należy wymienić. Drobne zarysowania i drobne defekty powierzchniowe
należy usunąć pilnikiem, a powierzchnię wyrównać papierem ściernym.
Testowanie
Przed oddaniem siłownika do użytku należy wykonać test z użyciem ładunku przekraczającego udźwig
o 50%, w celu sprawdzenia funkcjonowania siłownika, a zwłaszcza hamulca. Test ten może zostać
wykonany jedynie przez wykwaliﬁkowane, uprawnione osoby!
Obciążyć siłownik ciężarem równym obciążeniu nominalnemu. Wysunąć tłok o 10 mm; pozostawić siłownik
pod obciążeniem 3 minuty, nie zabezpieczając nakrętką. Przy tej próbie sprawdza się właściwe działanie
pompy, siłownika i zaworów. Podnoszenie i opuszczanie musi być płynne, nie mogą występować drgania
\i opory. Przez 3 minuty tłok nie może opaść. Nie mogą wystąpić również wycieki oleju, szczególnie
w miejscu uszczelnienia tłoka.

7. WYCOFYWANIE Z UŻYTKU - ZŁOMOWANIE
Przed wycofaniem siłownika z użytku należy otworzyć korek wlewu i usunąć cały olej. Następnie należy
dokładnie go wyczyść w benzynie ekstrakcyjnej. Usunięty olej należy przekazać spalarni lub innej ﬁrmie,
które ma pozwolenie na utylizację odpadów ropopochodnych. Wyczyszczony siłownik należy przekazać
ﬁrmie złomującej.

8. UTYLIZACJA
• Zużyte ciecze hydrauliczne należy poddać utylizacji zgodnie z ustawą o utylizacji odpadów.
• Po zakończeniu okresu przydatności urządzenia (żywotności) należy przy utylizacji powstałego
odpadu postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Produkt składa się z części
metalowych oraz z tworzywa sztucznego, które po rozsortowaniu podlegają oddzielnej utylizacji.
1. Wymontować wszystkie części i elementy maszyny.
2. Części posortować na trzy grupy odpadów (metale, guma, tworzywo sztuczne itp.).
Posortowany materiał przekazać do następnej utylizacji.
Informacje o punktach zbiorczych surowców wtórnych można otrzymać w jednostkach administracji
państwowej lub w Internecie.

9. 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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