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* Změnou převodových poměrů se mění rychlost zdvihu!

** Na zvl. objednávku je možné obdržet s rychlostí pojezdu 11 m/min
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ÚVOD
Všichni uživatelé si musí před prvním použití pozorně pročíst tento
návod k použití. Tento návod slouží k obeznámení se užívatele
s kladkostrojem / pojezdem a umožňuje mu používat ho v plném
rozsahu jeho určených schopností.
Návod k použití obsahuje důležité informáce o tom, jak bezpečně,
správně a hospodárně zacházet s kladkostrojem / pojezdem.
Činnosti, které jsou v souladě s tímto návodem, pomáhají předcházet
nebezpečím, snižovat náklady na opravy a dobu nečinnosti a
zvyšovat spolehlivost a životnost kladkostroje / pojezdu. Každý, koho
se týka některá z nasledujících činností s kladkostrojem / pojezdem,
si musí přečíst návod na použití a chovat se podle něho:
•
•
•

používání zahrnující přípravu, odstraňování poruch během
používání a čištění
údržba, prohlídka, oprava
přeprava

Mimo návodu na použití a zákona o úrazové prevenci dané země a
oblasti, v které je kladkostroj / pojezd používaný, je nutné dodržovat
také všeobecně uznávané předpisy pro bezpečnou a profesionální
práci.
Každé zařízení je vybavené testovacím certifikátem s výrobním
číslem .
Přibližná hladina hluku při práci je 73dB. Měření byli provedené ve
vzdálenosti 1m od kladkostroje v 9 místech v souladě s normou DIN
45635
2. SPRÁVNE POUŽITÍ
Maximální nosnost
• Elektrický retězový kladkostroj model CPV je určený na zdvihání
a spouštění břemen do stanovené nosnosti. Nosnost vyznačená na
kladkostroji / pojezdu, je maximálně bezpečné pracovní zatížení,
které nesmí být překročené.

Obr. 2

• Nezdvihejte
a nepřenášejte
náklad,
jestliže se v nebezpečné zóně nacházejí
osoby
• Procházet pod zavešeným nákladem je
zakázané
• Nenechávajte břemeno zavešené, a
nebo napnuté bez dozoru
• Břemeno je možné uvést do pohybu až
kdy je správně upevněné a všechny osoby
jsou mimo nebezpečné zóny

Připevnění zvedáku / pojezdu
•

Obsluha se musí ubezpečit, že břemeno je upevněné způsobem
který
nevystavuje jeho, ani jinou osobu nebezpečí zranění
zvedákem, řetězem, nebo břemenem.
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Rozsah teplot
• Zvedák může být obsluhovaný v rozmezí teplot
– 10°C a + 50°C. V případě extrémních podmínek, je
potřebné konzultovat s výrobcem prostředku.
Poznámka: Při teplotách pod 0°C je potrebné kontrolovat,
zda nedošlo k zamrznutí brzdy
Teoretická doba životnosti
Elektrický řetězový kladkostroj je podle FEM 9.511 zařazený do
skupiny řazení pohonů 1Am. Hodnoty, které byli použité pro
základ pro výpočet teoretické zbytkové životnosti, jsou zahrnuté
v BGV D8 (Předpis profesního sdružení D8) . Při dosáhnutí
hodnot zbytkové životnosti musí být kladkostroj podroben
generální prohlídce (viz též bod. 8 Údržba).

Obr.
Obr.
5 5

Obr. 6

Předpisy
Je potřebné přísně dodržovat bezpečnostní předpisy platné
v príslušné zemi, aby se předešlo nehodám. V Německu se
jedná o předpisy na prevenci úrazů stanovené profesní
oborovou organizácí BGV D6, BGV D8, BGR 500, ZH 1/25, ZH
1/27 a VDE0100 resp. VDE0130.
Údržba a oprava
• Za účelem zabezpečení správného použití je potřebné
kromě návodu k použití dodržovat pravidelné odborné
prohlídky a údržbu. V případě poškození zvedacího zařízení,
jej ihned prestaňte používat
Pozor: Před začátkem práce s elektrickými komponentami
VYPNĚTE hlavní vypínač a zabezpečte jej proti náhodnému
zapnutí.
3. NESPRÁVNE POUŽITÍ
• Nepřekračujte předepsanou nosnost kladkostroje
• Je neprípustné zvedat pevně uchycené nebo zakliněné
břemena
• Je
potřebné
se
vyvarovat
nadměrného
použití
„mikroposuvu“ při kterém dochází k častému krátkému
stlačení ovládacího tlačítka.
• Je zakázané používat zvedací zařízení na přepravu osob
(viz obr. 3).
• Je zakázané svařování na háku a nosném řetězu. Nosný
řetěz nesmí být při svařování používaný jako uzemnění
(obr. 4).

Obr. 7

Obr. 8

• Nosný řetěz nevažte na uzel ani ho neskracujte pomocí čepů /
šroubů / šroubováků apod. (obr. 7). Nosné řetězy, které jsou na
zvedacím zařízení namontované napevno, se nesmí opravovat.
• Neodstraňujte pojistky z háků (obr. 8).
• Prvky pro omezení zdvihu (koncovky řetězu) se nesmí používat k
omezení zdvihu v provozních podmínkách (obr. 1 – koncovka
řetězu).
• Vyvarujte se pádům zvedacího zařízení z velké výšky. Vždy ho
řádně uložte.
• Zařízení se nesmí používat ve výbušném prostředí.
• Podelný sklon dráhy pojezdu nesmí prekročit 3%.
• Nastavení vetší šírky pojezdu, např. kvůli většímu poloměru
zakřivení dráhy, je nepřípustné.
• Otáčení břemen v provozních podmínkách je zakázané. Pokud se
předpokladá při provozu otáčení, je potrebné zajistit otočné háky
s axiálními ložisky, příp. je potrebná konzultáce s výrobcem.
4. MONTÁŽ
4.1 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ
• Zkontrolujte, zda zařízení nebylo poškozené při převoze
• Zkontrolujte, zda bylo zařízení dodané kompletně
• Zkontrolujte, zda označení nosnosti kladkostroje odpovídá nosnosti
označené na kladce háku

Obr. 3

•
•

Obr. 4

Vyvarujte se šikmého zvedání. Napnutí řetězu musí
být v jedné línii mezi oběma háky. (Obr. 5)
Řetěz nesmí být použitý jako vázací řetěz
(Obr. 6)

4.2 ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ S NOSNÝM
TŘMENEM
(Stand. provedení)
Elektrický řetězový kladkostroj model CHS je v normálním provedení
vybavený nosným třmenem. Třmen se s krytem kladkostroje pojí
pomocí dvou čepů.Nosný hák přitom musí nezávisle na převlečení
řetězu ležet vždy vertikálně pod nosným třmenem.
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Nosný třmen se při jednopramenném provedení montuje
dlouhou stranou doprava, při dvojpramenném provedení
dlouhou stranou doleva (viz obr. 11).

6.) Volně vložte druhou bočnici (č. 6) na příčnou konzolu (č. 1)
Volně nasuňte podložky (č. 3), šestihranné matice (č. 2)
a pojistná matice (č. 9).
7.) Zvedněte kompletně smontovaný pojezd k nosníku.

Pozor: Po montáži nosného třmenu nezapomeňte na pojistné
podložky.
Nosná konstrukce musí být dimenzovaná tak, aby dokázala
bezpečně zvládnout pracovní sily.

Popis
1. Konzola
2. Šestihranná matice
3. Podložka
4. Příčka pojezdu
5. Kruhová matice

4.3 ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ
S POJEZDOVÝM VOZÍKEM
Pojezdy jsou dodávané sestavené pro šírku nosníku A,
nebo B (viz tabulka pod textem). Před montáží se ujistěte,
zda je pojezd vhodný pro určený nosník.
Šírka
nosníku
mm
min

max

Tloušťka
nosníku
mm
max

A

98

180

27

B

180

300

27

Typ
nosníku

Montáž pojezdu (viz obr. 12)
1.) Odšroubujte pojistné matice (č. 9) a šestihranné matice
(č. 2) z konzoly (č. 1) a z pojezdu odmontujte obě
bočnice (č. 6)
2.) Odměřte šířku nosníku (obr. 12 – rozměr b)
3.) Nastavte rozměr “B“ mezi kruhovými maticemi (č.5) na
příčných konzolách (č. 1). 4 otvory na kruhových maticích
musí směřovat ven. Nastavte rozměr “B“ na požadovaný
rozměr “b“ plus 4 mm. Rozměr “A“ musí být na každé straně
2 mm a příčka pojezdu (č. 4) musí být přesně mezi dvěmi
maticemi.
4.) Vraťte na místo jednu bočnici (č. 6):
Vložte bočnici na místo. Zasuňte pružné kolíky (č. 8) do
otvorů v kruhová matici (č. 5). Možná bude treba matice
pootočit.
5.) Nasuňte podložky (č. 3) a dotáhněte šestihranné matice
(č. 2). Ručně zašroubujte pojistné matice (č. 9) a dotáhněte
ještě o 1 / 4 až 1 / 2 otáčky.
Pozor: Pojistné matice musí být vždy našroubované
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6. Bočnice
7. Kolo pojezdu
8. Pružný kolík
9. Pojistná matice

7.) Upevnite druhou bočnici (č. 6). Zasuňte pružné kolíky
(č. 8) do otvorů v kruhové matici (č. 5). Možná bude třeba
matice pootočit.
8.) Dotáhněte šestihranné matice (č. 2). Ručně zašroubujte
pojistné matice (č. 9) a dotáhněte ješte o 1 / 4 až 1 / 2 otáčky.

3.4. Elektrické zapojení
Pozor:
Práce na elektrických zařízeních smí být prováděna jen
odborníkem. Je potřebné přísně dodržovat místní
bezpečnostní předpisy EN 60204-32 / VDE 0113.
Příprava

Pozor: Pojistné matice musí být vždy našroubované
10.) Při posouvání pojezdu zkontrolujte nasledovné:
• Na stranách pojezdového vozíku, mezi přírubou kola (č. 7)
a venkovní hranou nosníku je vzdálenost 2 mm
• Středová příčka pojezdu je presně ve středu pod nosníkem
• Všechny 4 pojistné matice jsou upevněné.
11.) Jen model CPVF s VTG
Pro namontování ovládacího řetězu umístěte drážku venkovní
hrany kola ovládacího řetězu pod vedení řetězu. Umístěte
jeden článek nekonečnáho ovládacího řetězu svisle do drážky
a točte ručním kolem doté doby, jakmile článek projde přes
vedení řetězu na obou stranách.

• Před začátkem práce s elektrickými komponentami vypněte
hlavní vypínač a zabezpečte ho proti náhodnému zapnutí.
• Před zapojením řetězového kladkostroje se přesvedčte, že
elektrické údaje na štítku souhlasí s místními technickými
podmínkami
• Hlavní přívod musí být izolovaný kabel se čtyřmi ohybnými
vodiči. Uzemňovací kabel musí být delší jako ostatní vodiče.
Přehled průřezů a pojistek je v tabulce na straně 7. Konce
vodičů musí být vybavené koncovými pouzdrami.
• Délka ovládacího kabelu se určí podle pracovních podmínek.
Nastavte podpůrné lanko tak, aby ovládací kabel visel volně,
bez zátěže.
• Schéma zapojení je priložené ke kladkostroji

Pozor: Ovládací řetěz nepřekrucujte. Pojezd se posouvá
tahaním řetězu.
Napájení ze sítě
Zkrácení nebo prodloužení ovl. řetězu
(jen typ CPV/F s řetízkovým pohonem)
Délka ovládacího řetězu se musí nastavit tak, aby vzdálenost
od země byla 500 – 1000 mm.
1. Najděte na ovládacím řetězu volný řetězový článek a
ohnutím ho otevřte.
2. Řetěz zkraťte anebo prodlužte.
Pozor: Vždy musíte odebrat anebo přidat párový počet článků.
3. Spojovací článek ohnutím opět uzavřete.

1.) Přívodní kabel musí být zapojený do kladkostroje ješte před
zapojením do elektrické sítě
2.) U elektrických kladkostrojů s elektrickým pojezdem
(CPV/F - VTE) musí být tři fáze přívodu zapojené do svorkovnice
v připojovací skříňce pojezdu. Uzemňovací kabel musí být
spojený se speciálním zemněním v připojovací skříňce
kladkostroje.
3.) U kladkostrojů bez elektrického pojezdu, musí být přívodní
kabel a uzemnění připojené do svorkovnice pod krytem (Obr. 1)
Vidlicová koncovka kabelu s ochranným vodičem se přišroubuje
šroubem na transformátorový plech (nezapomeňte na pojistnou
podložku)
4.) Po odstranění krytu připojovací skříňky zapojte vedení podle
schématu zapojení na štítku.
5.) Po vrácení krytu na místo zapojte druhý konec přívodního
kabelu do elektrické sítě
6.) Zkontrolujte směr chodu motoru. Přložená schémata byla
nakreslená pro normální chod, ve směru hodinových ručiček.
Jakmile síť nesplní tyto podmínky, například jakmile kladkostroj
spustí břemeno namísto zvedání, (nebo naopak), ihned ho
vypněte a vyměňte dvě z tří fázových zapojení v hlavním přívodě.
Pozor: V žádném případě se nesmí dělat úpravy v zapojení
ovládače
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5. TEST FUNKČNOSTI PO ZAPOJENÍ
Před prvním použitím je potřebné promazat ozubení na
pojezdech a promazat nosný řetěz, pokud není zatížený. (viz
strana 8)
Před spuštěním pravidelného provozu, je potřebné vykonat
nasledovnou kontrolu:
• Jsou všechny šroubové spoje zvedáku a pojezdu pevné a jsou
všechny pojistná zařízení na místě a zabezpečené?
• Jsou všechny koncové dorazy na nosníku bezpečně na místě?
• Je řetězový převod správně vedený?
• Je koncový doraz řetězu správně nasazený na posledním
článku řetězu? (Obr. 1)
• Všechny zařízení s dvěma, nebo více vedenimi řetězu musí
být před prácou prekontrolované, zda řetěz není pretočený, či
zauzlený. Je možné, že řetěz na zvedácích s více prameny bude
přetočený, pokud byla kladka překlopená.
• Zkontrolujte koncové vypínače
Naveďte zarážky na koncovky řetězu resp. nosného háku proti
koncovým vypínačům (na spodní straně krytu). Dojde
k okamžitému zastavení zvedání nebo spouštění.
• Vyzkoušejte brzdu při zvedání a spouštění.
• Přejeďte pojezdem po celé délce dráhy (pokud je to možné)
a ujistěte se, zda je po celý čas zachovaná příčná vzdálenost 2-4
mm mezi přírubou kola pojezdu a vnější hranou nosníku.
Zkontrolujte, zda jsou koncové dorazy nosníku
umístěné
správně a bezpečně.

Kontrola nosného řetězu
Kontrola dostatečného namazání nosného řetězu a optická kontrola
z hlediska výskytu vnějších vad , deformácí, prasklin, opotřebení a
míst napadnutých korozou.
Kontrola koncovky řetězu
Na volném konci řetězu (prázdný pramen) musí být bezpodmínečně
namontovaná koncovka řetězu (viz obr. 1 – koncovka řetězu).
Kontrola směru chodu řetězu
Před každým uvedením do provozu u dvou a vícepramenných
provedení je potrebné dbát na to, aby nosný řetěz nebyl přetočený
nebo zamotaný. U dvoupramenného provedení může dojít
k přetočení řetězu např. při otočení spodní kladky (obr. 9).

Obr. 9

Obr. 10

6. UVEDENÍ DO PROVOZU
Přezkoušení před prvním uvedením do provozu
Před prvním uvedením do provozu je potřebné všechny zvedací
zařízení podrobit kontrole odborníkem a odstranit případné
závady. Kontrola spočíva hlavně v optické kontrole a kontrole
funkčnosti. Tyto kontroly mají zajistit, aby zařízení bylo bezpečné
a aby byly zjištěné a odstraněné případné závady a škody
způsobené např. neodbornou dopravou nebo chybným uložením.
Za odborníky je možné považovat o.i. servisní montéry výrobce
nebo dodavatele. Provozovatel ale může kontrolou pověřit též
zodpovědným způsobem vyškolený odborný personál vlastního
podniku. Kontroly musí zajistit provozovatel.
Kontrola odborníkem na jeřáby
Jakmile je zvedací zařízení používané jako jeřáb, musí před
prvním uvedením do provozu být provedené schválení
odborníkem na jeřáby. To musí být dokumentované v revizní
knize jeřábu. Odborníka na jeřáby musí objednat provozovatel.
7. PROVOZ
Uživatel pověřený montáží, údržbou nebo nezávislou obsluhou
kladkostroje musí mít přiměřený výcvik a musí být způsobilí.
Obsluha musí být konkrétně stanovená společností a musí být
obeznámená s bezpečnostními předpisy.
Kontrola před začátkem práce
Před každým začátkem práce se zařízením včetně nosných
prostředků, vybavení a nosné konstrukce je potřebné
zkontrolovat zda nevykazuje zřejmé nedostatky resp. závady.
Dále je potřebné zkontrolovat brzdu a správné zavěšení zařízení
a břemena. Při této kontrole zařízením břemeno jen na krátkou
vzdálenost zvedneme, táhneme nebo napneme a znovu
spustíme resp. ho odlehčíme. Výběr a dimenzovaní vhodné
nosné konstrukce je úlohou provozovatele.

Kontrola nosného háku
Kontrolujte, zda nosné háky nevykazují deformáce, praskliny,
poškození, opotřebení a zda nejsou napadnuté korozí.
Zavěšení břemene
Břemeno zavěšujte vždy do sedla háku. Nezatěžujte špičku háku
(obr. 10).
Kontrola nosníku (U pojezdového vozíku)
Provedení řádné montáže nosníků, a optická kontrola z hlediska
možného výskytu vnějších závad, deformácí, prasklín, opotřebení a
míst napadnutých korozí. Hlavně je při kontrole potřebné dbát na
správnou montáž upínacích pouzder na středových nosníkách (viz
obr. 12).
Kontrola nastavení šírky pojezdu
U
řetězového
kladkostroje
s vozíkem
pojezdu
CPV/F - VTP/G/E) musí být na obou stranách mezi přírubami kol a
venkovní hranou nosníku dodržené předepsané hodnoty (viz
strana 5, obr. 12). Zvětšovat nastavení, např. aby bylo možné
pracovat s větším poloměrem zakřivení dráhy, je nepřípustné.
Pojezd zvedacího zařízení
Postrkový pojezd:
Posouváním zavěšeného zařízení (např. zdvíhací mechanizmus)
nebo uvázaného břemene.
Pozor: Nikdy netahejte za ovládací kabel. Zavěšené břemena se
mohou jen posouvat.
Navíjecí mechanizmus:
Ovládaním ovládacím řetězem, který je součástí navíjecího
mechanizmu.
Elektrický pojezd:
Stlačením tlačítka  resp. . U zařízení s dvěma rychlostními
stupni je 1 pomalejší rychlostní stupeň, 2. rychlostní stupeň je
rychlejší. Nízkou rýchlost smíte používat jen na krátké vzdálenosti.
Při posuvě se musí brát do úvahy brzdná dráha pojezdového
ústrojí. Při provozu nenarážajte na koncové zarážky pojazdové
dráhy.
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Uvázání břemene
K zavěšení břemene používejte jen schválené a zkontrolované
vázací prostředky. Nosný řetěz se nesmí omotávat okolo
břemene. Břemeno vždy zavěšujte do sedla háku. Nezatěžujte
špičku háku. Nikdy neodstraňujete pojistky z háků.
Zvedání/ spouštění břemene
Zvedání začína stlačením tlačítka , spouštění dolú stlačením
tlačítka. U dvourychlostních zařízení je stupeň 1 pomalá
rychlost, stupeň 2 je rychlá rychlost. Při nadzvedání břemene od
země se musí vždy použít nejmenší rychlost zdvihu, jakou máme
k dispozici. Nosný řetěz touto rychlostí nejprve napněte a při
odpoutání břemene od země nesmí být řetěz povolený. Pomalou
rychlost můžete používat jen na krátke vzdalenosti. Nepoužívejte
koncový doraz jako zařízení na pracovné vymezení řetězu (viz
obr. 1).
Nouzové zastavení
V případě nouze je možné zastavit jakýkoliv pohyb stlačením
červeného nouzového tlačítka.
Pozor: Použití nouzového tlačítka nezastaví přívod el. proudu do
kladkostroje, nebo pojezdu.
Nouzové tlačítko uvolníte jeho otáčením proti směru hodinových
ručiček.
Koncový spínač
Zařízení je sériově vybavené koncovým vypínačem pro nejnižší a
nejvyšší polohu nosného háku. Koncové vypínače zajišťují
bezpečnost a při provozu se na nich nesmí nic nacházet.

kontrola a údržba
Při uvedení
do provozu
Mazání nosného řetězu
Ovládací tlačítka a podpůrné lanko
Kontrola stavu oleje
Kontrola funkcí brzdy
Kontrola funkcí koncových vypínačů
Kontrola funkcí pojistky proti přetížení
Elektrické zařízení a přívod proudu
Kontrola opotřebení řetězového
pohonu
Kontrola opotřebení čepů řetězu
Kontrola výskytu prasklin a deformácí
na závěse a nosném háku
Kontrola pevnosti šroubových spojů
Kontrola opotřebení a deformácí častí
pojezdu
Výměna oleje převodovky
Kontrola převodu a motoru
kladkostroje
Kontrola převodu a motoru pojezdu
Nastavení pojistky proti přetížení
Nastavení brzdy
Mazání převodu řetězového pojezdu









8. ÚDRŽBA
• Údržbu a inspekční kontroly zařízení smí provozovat jen odborníci.
Bližší informace obsahují „ Zásady pro kontrolu jeřábů“ ZH 1/27
příp. „Zásady pro kontrolu zdvíhacích zařízení ZH 1/25 Sdružení
podnikatelských procesních odborových organizací resp. předpisy
na prevenci úrazů UVV 9 – Jeřáby.
• Kontrola se musí zaobírat úplností a účinností bezpečnostních
prvků, stavem zařízení, nosných prostředků, vybavením a nosnou
konstrukcí.
• Uvedené předpisy pro údržbu se vztahují na standartní podmínky
použití. Při extrémních podmínkách, jako např. v prostředí
obsahujícím kyseliny, musí být intervaly kontrol zařízení
odpovídajícim způsobem zkrácené.
• Elektrický řetězový kladkostroj model CHS odpovídá podle FEM
9.511 skupině řazení pohonu 1 Am. Z toho vyplýva teoretická doba
použitelnosti 800 hodín při plném zatížení. Při bežných provozních
činnostech je doba životnosti 10 roků. Po uplynutí této doby je
nutná generální oprava zařízení. Bližší informace k tomuto tématu
obsahuje předpis BGV D6 resp. FEM 9.755.
Pozor: Po provedených servisních pracích je potřebné provést
kontrolu funkcí při jmenovitém zatížení.
8.1 DENNÍ PROHLÍDKY
1. Optická kontrola, zda ovládací spínač a kabel není mechanicky
poškozený
2. Kontrola funkcí brzdy
3. Kontrola funkcí koncových vypínačů
4. U elektrických kladkostrojích s pojezdem:
• kontrola celé pojízdné plochy, zda se na ní nevyskytují nějaké
překážky
• kontrola, zda jsou koncové dorazy bezpečně upevněné

Prvá prohlídka
Po 50
provozních
hodinách




Po 200
provozních
hodinách


Denně

Periodické prohlídky
Po 200
provozních
Ročně
hodinách
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8.2 PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY, KONTROLA A ÚDRŽBA
Podle národních a mezinárodních platných bezpečnostních
předpisů resp. předpisů na prevenci úrazů musí být zvedací
zařízení minimálně 1krát ročně zkontrolované odborníkem.
Nepříznivé podmínky provozu mohou vyžadovat kratší intervaly
kontrol.
Uvedení do provozu a opakující se kontroly je možné zaznamenat
do
přiloženého
osvědčení
o kontrole
nebo
na str. 14.
Opravy smí provozovat jen specializované dílny, které
používají originální náhradní díly firmy Yale.
Kontrola se musí zaměřit na úplnost a účinnost bezpečnostních
prvků a na stav zařízení, nosné prostředky, vybavení a nosnou
konstrukci.
Výsledky kontrol a řádné provedení oprav je na
vyžádání profesně oborové organizace potřebné doložit. Jestliže
je elektrické zvedací zařízení (od nosnosti 1 t) instalované na
pojezdu, nebo jestliže je tímto zdvíhacím zařízením prováděný
pohyb zdvihnutého břemene jedním nebo více směry, je zařízení
považované za jeřáb a kontroly musí být prováděné podle
předpisu BGV D6-Jeřáby.
POZOR: Napájaní proudem musí být při kontrolách vypnuté,
pokud to způsob provozované kontroly nevylučuje!

Článkový řetěz A = 4 x 12,2 DAT / B = 5 x 15,1 DAT / C = 7,1 x 20,5 DAT

Jmenovitá
Kontrola
Délka 11 článků

• Před namazaním je potřebné řetěz očistit. Není dovolené řetěz
opalovat. Použijte čistící metody, které neporuší materiál
řetězu. (např. odmaštění pomocí páry, alkalické odmaštění
ponorem). Je potřebné se vyhnout čistícím metodám, které
mohou způsobit zkřehnutí v důsledku působení vodíku, např.
moření nebo namáčení do kyselých roztoků, a povrchovým
úpravám, které mohou zakryt praskliny nebo poškození.
• Řetěz se musí mazat, v nezatíženém stavu, aby se mezi
klouby řetězu mohla vytvořit tenká vrstva mazacího prostředku.
Je možné to zajistit např. namočením do oleje. Řetěz je
potřebné namazat po celé délce.
• Jako mazací prostredek je možné použit motorový olej s třídou
viskozity VG 100, jako např. SHELL Tonna T68. Do silně
prašného prostředí by se mělo použit suché mazivo.
Kontrola opotřebení
Nosný řetěz je nutné kontrolovat každé 3 měsíce, nejdříve však
po 200 provozních hodinách, zda nevykazuje nějaké mechanické
poškození.
Optická kontrola: Po celé délce řetězu nesmí být žádné trhliny,
deformace, zářezy apod.
Řetězy z kruhové oceli se musí vymněnit, jakmile se původní
jmenovitá tloušťka „d“ na nejopotřebovanějším článku řetězu
snížila o víc než 10% nebo pokud se řetěz na vzdálenost 1 dílku
„t“ prodlouží 5% nebo na vzdálenost 11 dílků (11 x t) o 2%.

11 x t

Limit

hodnota (mm)
A

B

C

opotřebení (mm)
A

B

C

134,2 166,1 225,5 134,8 167,3 226,9

Délka 1 rozestupu

t

12,2

15,1

20,5

12,4

15,4

20,9

Průměr

d

4

5

7,1

-

-

-

4

5

7,1

3,6

4,5

6,4

Průměrná tloušťka
článku

d1+d2
2

Tab. 2

d
= jmenovitý průměr
d1, d2 = aktuální hodnota
dm = d1+ d2 ≤ 0,9 d
2

8.3 ÚDRŽBA NOSNÉHO ŘETĚZU
Nosné řetězy jsou tvrzené řetězy s označením 4x12,2 DAT, 5x
15,1 DAT a 7,1 x 20,5 DAT. Elektrický řetězový kladkostroj
model CPVF byl dimenzovaný speciálně pro tento typ řetězu.
Z tohoto důvodu je možné pro řetězový kladkostroj používat
jen výrobcem speciálně schválené řetězy.
Mazání nosného řetězu
Nosný řetěz je potřebné namazat před prvním uvedením
zařízení do provozu a potom každý měsíc, nejdřív však po 50
provozních hodinách. V extrémních podmínkách, jako je např.
zvýšená prašnost nebo mimořádné těžké pracovní nasazení, je
potřebné intervaly odpovídajícim způsobem zkrátit.

Rozměr

Výměna nosného řetězu
Jednopramenné provedení
1. Demontáž spodní kladky
Uvolněte oba šrouby s válcovou hlavou a oddělte polovinu krytu
2. Demontáž koncovky řetězu
Odstráňte oba šrouby. Řetěz bude volný.
3. Vložení nového řetězu
Rozřežte předposlední článek na prázdném prameni starého řetězu
do tvaru C. Potom odstráňte poslední článek a zavěste nový řetěz.
Sváry postavených článků řetězu přitom musí ukazovat k vedení
řetězu, avšak pryč od kola nosného řetězu. Potom můžete stlačením
tlačítka  řetěz natáhnout dovnitř.
4. Namontovaní koncovky řetězu a spodní kladky
Před montáží koncovky řetězu příp. spodní kladky nasuňte tlumiče
na nosný řetěz. Po montáži koncovky musí minimálně 1 článek
řetězu (viz obr. 1) presahovat .
Pozor: Použijte nové zápustné matice se svornou částí.
5. Před uvedením do provozu je potřebné nosný řetěz namazat a
vyzkoušet funkci řetězového pohonu ve stavu bez zaížení.
Dvoupramenné provedení
1. Demontáž čepu řetězu
U dvoupramenného provedení se čep řetězu nachází na spodní
straně krytu řetězového kladkostroje. Nejprve
je potřebné
vyšroubovat čtyři šrouby s válcovou hlavou u kotvy řetězu. Potom se
čep řetězu vyrazí.
Pozor: nepoškoďte čep a otvor
2. Vytáhněte řetěz z kladky. Sejmite koncovku řetězu.

Jmenovité hodnoty a meze opotřebení zjistíte v níže uvedené
tabulce 2.
Při překročení některé z mezních hodnot je nosný řetěz nutné
ihned vyměnit.

9

3. Vložení nového řetězu
Rozřežte předposlední článek na prázdném prameni starého
řetězu do tvaru C. Potom odstráňte poslední článek a zavěste
nový řetěz. Sváry postavených článků řetězu přitom musí
ukazovat k vedení řetězu, avšak pryč od kola nosného řetězu.
Potom můžete stlačením tlačítka  řetěz natáhnout dovnitř
4. Montáž koncovky řetězu
Nasuňte tlumiče přes volné konce nosného řetězu a nasaďte
kladku a koncový doraz . Doraz musí být nasažen tak, aby aspoň
jeden článek zůstal volný.

7. Test funkčnosti
Všechna zařízení s dvěma, nebo více prameny řetězu, musí být
před použitím zkontrolované, zda řetěz není pretočený, nebo
zamotaný. Jestliže byla kladka překlopená je možné, že řetěz bude
překroucený. Jakmile je pramen prekroucený, odpojte ho od
kladkostroje a vložte ho zpět správně. V některých případech je
potřebné odstranit poslední článek.

5. Montáž čepu řetězu
Před montáží zkontrolujte, zda čep není poškozený, potom se
první článek nosného pramene řetězu zavede do příslušného
zářezu na spodní straně kotvy řetězu.
Pozor: Řetěz nesmí být překroucený. Vložte čep řetězu zpět přes
boční otvor.
Pozor: Řetěz musí zůstat během zarážení pohyblivý, aby nedošlo
k jeho poškození čepem.
Následně se kotva řetězu opět přišroubuje na kryt.

8.4 ÚDRŽBA NOSNÉHO HÁKU
Nosný hák je potřebné kontrolovat podle potřeby, minimálně
však
jedenkrát ročně,
zda nenese známky deformáce,
poškození, opotřebení, známky koroze a povrchové praskliny.
Při nepříznivých pracovních podmínkách je potrebné tyto
intervaly zkrátit. Háky, které nespĺňují všechny požadavky, je
potřebné ihned vyměnit. Navařovaní na háky a jejich oprava je
nepřípustná. Hák je potřebné vyměnit, jakmile je rozevřený
o víc jak 10 % (obr. 15) nebo jakmile jmenovitá hodnota
ostatních rozměrů klesla z důvodů opotřebení o 5%. Hodnoty
a limity opotřebení se nacházejí v následující tabulce.

8. Před prvním použitím řetěz naolejujte v nezatíženém stavu
a vyzkoušejte funkce zzvedáku bez břemene

Kotva retězu

Čep

Šrouby

Pozor:
Používajte jen
originální
náhradní díly

6. Montáž spodní kladky
Zkontrolujte vodící kladku, zda není poškozená. Umístěte na ni
řetěz a ubezpečte se, že sváry směřují od něj. Potom nasaďte čep
kladky se zajišťovacím kolíkem do jedné poloviny krytu
(zajišťovací kolík musí souhlasit s drážkou). Nasuňte vodící
kladku na čep kladky. Předtím je potřebné namazat ložiska.
Jakmile se ubezpečíte, že tlumič je umístěný správně ve své
drážce, umístěte druhou polovinu kladky a zajistěte pomocí
šroubů.

CPVF 2-8
CPVF 10-4
CPVF 20-4
CPVF5-4, 5-8
CPVF 10-8
Prohládka rozm. jmenov.
min.
jmenov.
min.
jmenov.
min.
hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota hodnota
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
b2
Sedlo háku
15,0
14,2
21,0
19,9
26,0
24,7
h2
Sedlo háku
22,1
21,0
29,6
25,2
37,1
35,2
a2
Otvor háku
38,0
41,8
44,0
48,4
47,6
52,4
a1
Otvor háku
29,0
31,9
35,8
39,4
40,0
44,0
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8.5
•
•

ÚDRŽBA POJAZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Jednotlivě zkontrolujte nasledovné časti:
Bočnice: Opotřebení, deformáce a zvlášť okolí míst
šroubových spojů.
Kolečka pojezdu: Vizuálně zkontrolujte zda se nenacházejí
praskliny na přírubách kol a zda nejsou opotřebené. Namažte
prevody
Konzoly: Zkontrolujte hlavně místa okolo závitů, zda nejsou
popraskané.
Spoje: Zkontrolujte matice, šrouby, a pojistná zařízení, zda
jsou pevné

•
•
•

8.6

ÚDRŽBA POJISTKY PROTI PRETÍŽENÍ

Pojistka proti přetížení
Zařízení je sériověo vybavené pojistkou proti pretížení. Ta je od
výrobce nastavená na 125%  10% a spolehlivě zabraňuje
přetížení zařízení při zdvíhaní břemen. Nastavení a kontrolu
pojistky proti prepřetížení smí provozovat jen autorizovaný
odborný personál.
Ukazovatel omezení sily podle EN 14492-2:2006 činí DAL = 1,35.
Maximální síla, která se při působení pojistky proti přetížení
vyskytne, se vypočíta podle celkového zatížení takto:

mRC = nosnost zvedacího zařízení kg
mH = zatížení zvedacího zařízení kg
zatížení zvedacího zařízení mH : zatížení, které zahrnuje všechny
hmotnosti břemene rovnající se nosnosti zvedacího zařízení,
nosného prostředku a pevně nasazených prostředků pro uchopení
břemene, např. hák, svěrka, magnet, zdvíhací nosník, vakuový
zvedák.
g = gravitační zrychlení (9,81) m/s2

8.7 ÚDRŽBA PREVODU
Převod nevyžaduje žádnou rozsáhlou údržbu. Údržbářské práce se
proto omezují jen na dodržování výměny oleje.
Výměna oleje (obr. 16.2)
Olej v převodovce (množství oleje viz tab. 4) je potřebné měnit
každých 10 roků, nejdříve však po 800 provozních hodinách.
Pozor: Při výměně oleje je potřebné kladkostroj odpojit od dodávky
elektrického proudu.
Nejprve odmontujte víko skříně převodovky (pol. 2). Při této
demontáži odšroubujte šrouby s válcovou hlavou (pol. 1). Dejte
kladkostroj do horizontální polohy a otočte tak, aby olej mohl vytéct
do vhodné nádoby (asi 30 minut). Doplňte nový olej do převodovky.
Doporučujeme minerální olej třídy. ISO-VG 320, např. FINA GIRAN
L 320. Potom zařízení v opačném pořadí znovu smontujte s novým
těsněním (pol. 3).
Typ
CPVF 2-8, CPVF 5-4, CPVF 5-8, CPVF 10-4
CPVF 10-8, CPVF 20-4
Tab. 4

Nastavení pojistky proti přetížení (obr. 16.1)
Pozor: Nastavení pojistky proti přetížení smí provozovat jen
autorizovaný odborný personál.
Pozor: Při této činnosti je zařízení připravené k provozu a hrozí
nebezpečí úrazu otáčejícimi se částmi.
• Uvolněte čtyři šrouby s vnitřním šestihranem (1) z krytu
ventilátoru (2).
• Sejměte kryt ventilátoru (2), vyjměte pojistný kroužek (3), kolo
ventilátoru (4) a zalícované pero (5).
• Maticovým klíčem s dvěma otvory podle DIN 3116 (6) uvolněte
nastavovací matici proti směru hodinových ručiček až na
doraz.
• Otáčejte nastavovací matici ve směru hodinových ručiček, než
se nadzdvihne zkušebné břemeno.
Pozor: Maximální doba činnosti pojistky proti přetížení je 60
sekund. Potom se zařízení musí ochladit na pokojovou teplotu
(min. 20 minut).
• Montáž probíhá v opačném pořadí.
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Množstvo
oleja
0,3 l
0,5 l

8.8 ÚDRŽBA MOTORU
Motor
Za normálních podmínek motor nevyžaduje údržbu.
Pružinová brzda
Údržba brzdy se omezuje na kontrolu a nastavení vzduchové
mezery. Vzduchová mezera by měla být mezi 0,15 a 0,6mm
(Což zaručuje krátký reakční čas a nízkou hladinu hluku).
Jakmile opotřebení brzdy dosáhne bod maximální možné
vzduchové mezery, je nevyhnutelné vyměnit obložení brzdy.
Pozor: Brzdové obložení motoru nesmí přijít do kontaktu
s mazacími prostředky apod.!

Demontáž pružinové brzdy (obr. 18):
Pozor: Zařízení nesmí být pod napětím!
• Demontujte kryt ovládání (pol. 2). K tomu uvolněte čtyri šrouby
s válcovou hlavou (pol. 1).
• Demontujte transformátor (pol. 3). K tomu uvolněte čtyři šrouby
s křížovou drážkou.
• Povoľte šrouby s vnitřním šestihranem (pol. 4) u brzdy a stáhněte
brzdu (pol. 5) (případně uvolněte kabel ovládání ze základní
desky).
• Po výměně brzdy je potřebné provést kontrolu funkce
s jmenovitým zatížením.

Dodržujte následující nastavení vzduchové mezery:
Typ

CPVF 2-8,
CPVF 5-4
CHS 5-8,
CPVF 10-4
CPVF 10-8
CPVF 20-4

Vzduchová
mezera
+ 0,1 SLü
mm
min.
max
hodn.
.
0,15
0,3

Brzda
typ

0,2

0,4

BFK 457 - 06

0,2

0,6

BFK 457 - 08

BFK 457 - 05

Tab. 5
Pozor:
Při kontrole vzduchové mezery nesmí motor bežet a zařízení
nesmí být pod zatížením!
• Odměřte distanční podložkou vzduchovou mezeru SLü
mezi kotoučem kotvy a magnetickou častí
• Naměřenou vzduchovú mezeru porovnejte s maximální
povolenou dráhou uvolňování SLü max. (hodnoty viz
tabulka 5)
• V případě potřeby vyměňte kotouč s třecím obložením.
Výměna kotouče s třecím obložením (obr. 17):
• Uvolněte tři šrouby se zápustnou hlavou (pol. 3) zvedněte
přírubu (pol. 2) a vyměňte kotouč s třecím obložením (pol.
1).
• Následně proveďte opětovnou montáž v opačném pořadí.
• Na závěr zkontrolujte funkci brzdy pod jmenovitým zatížení
při zdvíhání a spouštění.

8.9 ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO ŘETĚZOVÉHO KLADKOSTROJE
VŠEOBECNĚ
Je potřebné kontrolovat hlavně následující časti:
• šroubové spoje všeobecně
Kontrola, zda šrouby, matice a pojistné podložky pevně sedí a
zda nejsou příliš utáhnuté
• schránka pro ukládání řetězu
Kontrola, zda je schránka dobře upevněná a zda nevykazuje
praskliny resp. opotřebení
• nosný čep
(Spojení mezi řetězovým kladkostrojem a nosným hákem resp.
vozíkem pojezdu)
Kontrola případného výskytu prasklín a opotřebení a řádného
upevnění pojistky.
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Záznamy o kontrolách
Kontrola před prvním uvedením do provozu dne: _______________________________

Provedl:

______________________________

Datum uvedení do provozu:

_______________________________

Opakující se kontroly
Datum

Nález

Oprava

Test
dne

* Znalec
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provedl*

EC Prohlášení
o shodě 2006/42/ES (Doplněk II A)
Columbus McKinnon Hungary Kft.
H-8000 Székesfehérvár
My tímto prohlašujeme, že návrh, konstrukce a vyhotovení pro komerční účel níže uvedeného strojního zařízení
souhlasí se základními požadavky Směrnic EC pro strojní zařízení týkajícich se zdraví a bezpečnosti. Platnost tohoto
prohlášení skončí v případe každé změny nebo doplňku, který nebyl námi dopředu odsouhlasený. Platnost tohoto
prohlášení skončí též i v případě, že strojní zařízení nebude obsluhované správně nebo nebude kontrolované
pravidelně.
Výrobek:

Elektrický řetězový kladkostroj CPV/F

CPV/F 2-8, CPV/F 5-4, CPV/F 5-8,
CPV/F 10-4, CPV/F 10-8, CPV/F 20-4
nosnost 250 – 2.000 kg
Typ:

Elektrický řetězový kladkostroj

Sériové číslo:

od r. výroby 04/2008
(výrobní čísla pro jednotlivé nosnosti /konstrukční rady se zapisují do knihy výroby
s dovětkem, že výrobek je označený CE značkou)

Platné ES směrnice:

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES

Hlavní použité
harmonizované normy:

ISO 12100-1 : 2004
ISO 12100-2 : 2004
EN 349 : 1993
EN 818-1 : 1993
EN 818-7 : 2002

Tuzemské normy a technické
specifikace použité v plném
rozsahu nebo ve výňatcích:

FEM 9.671
FEM 9.681
FEM 9.682
FEM 9.755
FEM 9.511
DIN 15018-1 : 1984
DIN 15400
DIN 15404-1 : 1989
VDE 0113-32 / EN 60204-32 : 1999
BGV D6
BGV D8
BGR 500

Zaručení kvality:

DIN EN ISO 9001 : 2000

Dátum/Podpis výrobce:
10.09.2012
Razítko a podpis:

Viktor Ábrahám
Referent kvality - CMCO
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