
Hydraulický zvedák s pojezdem 3 T 
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Zvedací zařízení 3 T je určeno pro práci, kde je třeba těžké zatížení. Vždy si pamatujte, že po 

zvednutí vozidla je nutné použít vhodné nosiče v závislosti na hmotnosti vozidla. Zatížení by 

nemělo být větší než 3 T. Větší hmotnost může způsobit poškození zvedacího zařízení. Správný, 

spolehlivý a bezpečný provoz zařízení závisí na správné manipulaci, proto si pečlivě přečtěte 

všechny pokyny před použitím a návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití. 

Dodavatel neodpovídá za škody nebo úrazy způsobené nesprávným použitím, nedodržením 

bezpečnostních předpisů a pokynů v této příručce. Používaní přístroje v nesouladu s pokyny 

vede ke ztrátě záruky. 

 

VAROVÁNÍ !!! 

Zvedák je zařízení pracujíci pod velkým zatížením. Dodržujte základní bezpečnostní pravidla 

při práci. 

• Nikdy nepřekračujte maximální zatížení zařízení. 

• Náklad nenechávejte bez dozoru. V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti 

a neškolení pracovníci. 

• Při práci se zařízením používejte ochranné prostředky. 

• Zařízení musí být umístěno na rovném a stabilním podkladu. 

• Udržujte spotřebič mimo dosah tepla a ohně, protože by mohlo dojít k poškození nebo 

poruše. 

• Před naložením jakékoliv hmotnosti na zvedák se ujistěte, že zvedák není žádnym 

způsobem poškozen. Pokud potřebujete zvedák opravit, kontaktujte autorizovaného 

prodejce. 

• Buďte předvídatelní při práci se zařízením. Nepracujte, pokud jste unaveni nebo pod 

vlivem léků. 

 

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU 

Pokud zvedák nepoužíváte, uchovávejte ho v nejnižší poloze, aby nedošlo ke korozi 

zasouvatelných částí. Olej použitý ve zvedáku musí být vhodný pro hydraulické zařízení. 

Zvedák udržujte v čistotě. Pravidelně kontrolujte těsnění a olej. 

Pro
fig

ar
az



Zkontrolujte hladinu oleje: otevřete ventil, nastavte zdvihák ve vodorovné poloze, zkontrolujte 

hladinu oleje. 

Správný stav oleje: Pokud hladina oleje dosáhne šroub, který uzavírá olejovou nádrž, musí být 

rámeček umístěn v nejnižší poloze. Pokud je hladina oleje nízká, vyjměte šroub pod krytem, 

olej doplňte na požadovanou úroveň a utáhněte šroub. Zavřete ventil. 

 

Chyby při práci a odstraňování problémů: 

Chyba - Zvedák nemůže zvednout náklad 

Možná řešení: 

• Zkontrolujte hladinu oleje. 

• Do systému se dostal vzduch - otevřete ventil, pumpujte asi 6 – krát pumpou, uzavřete 

ventil a pokuste se znovu zvednout náklad. 

• Poškozené nebo opotřebované těsnění čerpadla – stáva se to zřídka, v tomto případě 

vyměňte těsnicí kroužek. 

• Zvedák se nemůže vrátit do původní polohy (nelze ho spouštět) - namažte a vyčistěte 

zvedák a jeho rám, příliš mnoho oleje v nádrži, uzavřený vypouštěcí ventil - otevřete 

pojistné šrouby. 

 

Technické údaje 

Nosnost 3 T 

Minimální výška 110 mm 

Maximální výška 500 mm 
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Pokyny k instalaci 

 

Díl Název Ks Díl Název Ks 

1 Kolík 2 11 Úchyt rukojeti 1 

2 Podložka 2 12 Pumpa 1 

3 Přední kolíky 2 13 Ventil 1 

4 Matice 2 14 Blok ventilu 1 

5 Šroub 2 15 Mazací hlavice 1 

6 Šroub a spona 2 16 Kolík 2 

7 Rukojeť – část 1 1 17 Sedlo 1 

8 Rukojeť – část 2 1 18 Sedlový šroub 1 

9 Rukojeť 1 19 Pružina 1 

10 Šroub 1    
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