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1. Przeznaczenie
Uchwyty typu KMT, KMU służą do przenoszenia pojedynczych arkuszy blach w pozycji poziomej. Maksymalna
twardość podnoszonego materiału wynosi 25 HRC. Uchwyty muszą być stosowane parami. Arkusze cienkiej
blachy o dużych gabarytach mogą się wyginać pod własnym ciężarem, z tego też względu uchwyty powinny
być stosowanie tylko do blach wystarczająco sztywnych. Na skutek zaciskania szczęk uchwytu na arkuszu
blachy mogą pozostać ślady, a więc uchwyt nie powinien być używany do transportu blach, których
powierzchnia nie może zostać uszkodzona. Minimalne obciążenie uchwytu wynosi 10% wartości
dopuszczalnego obciążenia roboczego (WLL). Nie należy używać uchwytów w warunkach szczególnie
niebezpiecznych.

2. Budowa i zasada działania
Uchwyt posiada podstawę, na której spoczywa arkusz blachy, oraz szczękę dociskową. W celu podniesienia
arkusza blachy należy nasunąć uchwyt, aż do uzyskania styku pionowej części uchwytu z blachą.
Uchwyt jest samozaciskowy, a więc po naprężeniu cięgien szczęka dociska arkusz blachy do podstawy uchwytu.
UWAGA !!
Odłączanie uchwytu od arkusza blachy należy wykonywać dopiero po całkowitym odciążeniu uchwytu
i unieruchomieniu arkusza blachy w miejscu jego położenia.

Nr

Opis

1

Szczęka ruchoma

1

2

Sworzeń rozprężny

1

3

Sworzeń szczęki

1

4

Zamek z zapadką sprężynową

1

5

Korpus

1

6

Sworzeń rozprężny

1

7

Sworzeń rozprężny

1

8

Szczęka stała

1

Ilość

3. Specyﬁkacja techniczna
· do podnoszenia pojedynczych arkuszy blach w pozycji poziomej w szczególności cienkich blach,
które mogą wyginać się podczas podnoszenia,
· dwie szczęki: stała i ruchoma,
· przeznaczony do pracy parami,
· stosować dla twardości materiału poniżej 25HRC,
· spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
· wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,
· współczynnik bezpieczeństwa 4:1
· zakres pracy od -40°C do +100°C.
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uchwyty KMT od 1,5t - 4t

uchwyt KMT 0,75t

Kod

WLL (t)
para

KMT 0,75

A

uchwyty KMU

A

Kod

WLL (t)
para

1,50

H
W
B
G
F Waga
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/szt
0-50 218 127 100
30
50
4,00

KMU 0,75

1,50

KMT 1,5

3,00

0-50

270

220

110

36

20

7,50

KMU 1,00

2,00

0-45 192

194

101

21

17

KMT 2,5

5,00

0-60

315

260

130

40

22

14,00

KMU 1,50

3,00

0-50 270

220

110

36

20

7,50

KMT 3,0

6,00

0-60

345

270

140

40

22

18,00

KMU 3,00

6,00

0-60 315

260

130

40

22

14,00

KMT 4,0

8,00

0-100

400

300

170

40

25

29,00

zakres
chwytania

Waga
H
W
B
G
F
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) kg/szt
0-50 218 127 100 30
15
4,00

zakres
chwytania

7,00

4. Bezpieczna eksploatacja
· Przed użyciem uchwytu należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, a w celu uzyskania dodatkowych
informacji lub wyjaśnienia niejasności należy skontaktować się ze sprzedawcą;
· Przed pierwszym użyciem należy upewnić się czy uchwyt 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 uchwytu w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń,
zanieczyszczeń, poluzowania elementów łączących lub poluzowania uchwytu na proﬁlu nośnym;
· 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;
· Operator uchwytu powinien być przeszkolony i ostrzeżony o istniejącym niebezpieczeństwie w przypadku
nieprawidłowego użytkowania lub mocowania;
· Nie należy używać uchwytu do transportu ludzi lub materiałów potencjalnie niebezpiecznych takich jak
płynne metale, materiały żrące lub materiały rozszczepialne;
· Nie należy stosować uchwytu w warunkach szczególnie niebezpiecznych;
· Nigdy nie należy przeciążać uchwytu ładunkiem o masie większej niż dopuszczalna;
· Nigdy nie należy używać uchwytu do transportu blachy o grubości wykraczającej poza zakres chwytania
uchwytu;
· Nie należy obciążać uchwytu ładunkiem o masie mniejszej niż 10% wartości dopuszczalnego obciążenia
roboczego (WLL);
· Nie należy przekraczać dopuszczalnego kąta rozwarcia cięgien;
· Ładunki których masa nie jest znana nie powinny być transportowane;
· Ładunki o kształtach utrudniających ich manipulację lub stwarzających zagrożenie dla obsługi nie powinny
być transportowane;
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· Duże arkusze z cienkiej blachy, które nie posiadają odpowiedniej sztywności nie powinny być
transportowane;
· Nie należy używać uchwytu w środowisku kwaśnym i agresywnym chemicznie;
· Dozwolony przedział temperatur pracy to od -20°C do +100°C;
· Miejsca przeprowadzanych operacji powinny być uprzątnięte i do nich przygotowane;
· Dokonywanie modyﬁkacji uchwytu na własną rękę jest zabronione;
· Nie należy używać uchwytu uszkodzonego w jakikolwiek sposób lub pracującego nieprawidłowo;
· Przed przystąpieniem do operacji należy powiadomić o zamierzonym działaniu wszystkie osoby
znajdujące się w pobliżu i zapewnić, aby nikt nie został uderzony lub przygnieciony transportowanym
ładunkiem;
· Transportowane mogą być tylko pojedyncze arkusze blach o twardości nie przekraczającej 25 HRC;
· Transportowany arkusz blachy musi być wolny od zabrudzeń, rdzy, deformacji oraz oleju w miejscu
kontaktu z uchwytem;
· Długie arkusze blach powinny być transportowane przez dwie lub więcej par uchwytów;
· Należy zawsze zapewnić równomierne rozłożenie uchwytów względem środka ciężkości arkusza blachy
i stosować trawersy dystansowe;
· Wszystkie uchwyty używane do jednej operacji powinny być tego samego typu i parametrów;
· Arkusz blachy musi być zawsze maksymalnie wsunięty, aż do uzyskania styku z uchwytem :
· Cięgna powinny być takiej długości, aby zapewnić prawidłowe kąty pracy uchwytów, oraz powinny
posiadać odpowiednie zaświadczenia o ich jakości;
· Pozostawianie obciążonego uchwytu bez nadzoru jest zabronione;
· Przebywanie bądź przemieszczanie ludzi w obszarze transportowania ładunku jest zabronione;
· Podczas transportu niedozwolone są: kołysanie, podrywanie, wstrząsy, uderzenia, nadawanie sił
bocznych ładunkowi, nato4miast transport powinien przebiegać powoli i uważnie;
· Nie należy przeprowadzać żadnych operacji na transportowanym lub zawieszonym ładunku;
· Osoby pracujące przy transporcie powinny posiadać odzież i wyposażenie ochronne zgodne z
wymaganiami przepisów bhp;
· Operator powinien zachować bezpieczną odległość od transportowanego ładunku;
· Nie należy dotykać szczęk uchwytu, gdyż może to spowodować uszkodzenie ciała.

5. Instalacja
0°
Oszacuj wagę arkusza blachy, który ma zostać
60°
podniesiony lub przesunięty i upewnij się, że
100%
nie przekracza ona obciążenia znamionowego
75%
90°
uchwytu.
50%
Uchwyt ten można wykorzystywać do
120°
podnoszenia i transportowania arkuszy
blachy ustawionych pod różnymi kątami,
lecz z mniejszym obciążeniem, jak zostało
to przedstawione na poniższym schemacie,
pokazującym obciążalność.
Upewnij się, że powierzchnia arkusza blachy
posiada twardość poniżej HRC 30/300 Brinell.
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15°

0° 15°

100%

6. Transportowanie ładunków
1. Należy umieścić uchwyt na arkuszu blachy i zacisnąć uchwyt tak, by wewnętrzna strona szczęki
znalazła się na arkuszu.
2. Następnie napiąć liny lub łańcuchy za pomocą haka dźwignicy, podczas gdy wewnętrzna strona
szczęki spoczywać będzie na arkuszu.
3. Teraz można podnieść ładunek, zwracając szczególną uwagę na zachowanie stałego naprężenia
łańcuchów i/lub lin.
4. Gdy ładunek znajdzie się w miejscu swojego przeznaczenia zezwolić, by hak suwnicy obniżył się
dopóki uchwyt całkowicie nie zwolni ładunku, czyli tak, by łańcuch podnoszący nie był już naprężony.
5. Można wówczas usunąć uchwyt z ładunku.

7 Konserwacja
Należy dbać o to, aby uchwyt był czysty i nieuszkodzony;
Należy na bieżąco uzupełniać ubytki lakieru w celu ochrony przed korozją;
Należy regularnie smarować elementy ruchome niewielką ilością smaru;
Wszystkie poluzowane śruby lub nakrętki należy dokręcić;
Należy dbać o to, aby tabliczka znamionowa była czytelna podczas całego okresu eksploatacji;
Nie należy zakrywać lub zamalowywać elementów uchwytu, w taki sposób, aby mogło to
spowodować trudności w wykryciu ewentualnych defektów;
· Po zakończonej pracy uchwyt należy przechowywać w czystym i suchym magazynie, nie narażony na
działanie czynników atmosferycznych i chemicznych.
·
·
·
·
·
·

8. Badania i kryteria wycofania
· Przed każdym użyciem uchwyt należy zbadać wizualnie w celu wykrycia ewentualnych defekt?, mogących
wpłynąć na bezpieczeństwo pracy, takich jak pęknięcia, wytarcia, wyciągnięcia, korozja, deformacje, itp.;
· Uchwyt należy poddać szczegółowej kontroli w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy, w celu sprawdzenia
dokładnie wszystkich element? 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;
· Uchwyt należy wycofać z dalszego użytku i jeżeli to możliwe poddać naprawie, gdy :
- stwierdzono pęknięcie, wygięcie lub deformację jakiegokolwiek elementu;
- nastąpiło wytarcie jakiegokolwiek elementu powodujące utratę grubości o więcej niż 10% jego
wartości nominalnej;
- wykryto korozję mogącą wpłynąć na bezpieczeństwo pracy;
- brakujące elementy;
- stępienie element? dociskowych szczęk lub ich uszkodzenie;
- przeciążenie uchwytu;
- tabliczka znamionowa jest nieczytelna;
· Wszystkie poluzowane śruby lub nakrętki należy dokręcić;
· Naprawa uchwytu na własną rękę jest zabroniona;
· W celu naprawy uchwytu należy skontaktować się ze sprzedawcą;
· Do naprawy mogą być użyte tylko oryginalne części;
· Po każdej naprawie uchwyt musi zostać przetestowany;
· Każdy uchwyt wykluczony z dalszego użytku należy oznaczyć w widoczny sposób.
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9. Informacje dotyczące obsługi

10. 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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