
Zvedák motorů 2T + balancér 

 

 

Návod k obsluze 

 

 

  

Před použitím si přečtěte pokyny a dodržování bezpečnostních pravidel. 
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1. Bezpečnostní pravidla 

• Před použitím zkontrolujte, zda je zařízení kompletní, v pořádku a zda nedochází k 

úniku oleje. 

• Nikdy nepřekračujte přípustné zatížení. 

• Nezvedejte zátěž, pokud je zařízení na blátivém terénu. Povrch musí být pevný, stabilní, 

rovný a čistý. 

• Nikdy nepoužívejte zařízení, které je nefunkční nebo poškozené! Obraťte se na svého 

distributora nebo kvalifikovaného technika, který přístroj zkontroluje. 

• Nikdy nepoužívejte lis pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. 

• Při používání zařízení se vyhněte kontaktu s vodou. 

• Lis se doporučuje montovat nejméně dvěma lidem. Nemontujte lis sami. 

• Při práci je nutná opatrnost. 

• Nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu. 

• Při práci vždy používejte ochranný oděv, ochranné brýle, rukavice, protiskluzovou 

obuv, ochranné brýle atd. 

• Udržujte bezpečnou vzdálenost od jiných předmětů v okolí. 

• V blízkosti místa práce se nemohou zdržovat děti a neoprávněné osoby. 

• Před každým použitím zkontrolujte všechny díly zařízení. 

• Poškozené díly musí být nahrazeny identickými náhradními díly. 

• Těžiště musí být umístěno vždy nižší než hák. 

• Před zvednutím zátěže se vzdalte od nohou jeřábu (3) a zajistěte čepy (17) a závlačky 

na kolíky. 

• Během přepravy lisu se může stát, že do hydraulického oleje ve válci se dostane vzduch. 

Následně vyšroubujte odvzdušňovací ventil (proti směru hodinových ručiček) a 

vypusťte vzduch ze systému. Pumpujte ručně kovovou trubkou. 

• Každé 3 měsíce pečlivě zkontrolujte stav válce a kolíků, zda nevykazují známky koroze. 

• Pokud zařízení nepoužíváte, píst musí být zasunut. 

• V případě výměny nebo přidávání oleje, použijte pouze kvalitní hydraulický olej. 

• Nikdy nemíchejte různé druhy oleje. 

• Nikdy nepoužívejte brzdovou kapalinu, alkohol, glycerin, motorový olej nebo 

znečištěný olej. 

• Během plnění válce věnujte pozornost a zabraňte aby se dovnitř dostaly cizí předměty. 
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2. Technické parametry 

Maximální zatížení 2000 kg 

Délka výložníku (ramene) 950 – 1500 mm 

Maximální výška zdvihu 2600 mm 

Rozměry podstavce (délka x výška) 1760 mm x 850 mm 

Celkové rozměry (délka x šířka x výška) 620 mm x 850 mm x 1590 mm 

Hmotnost 90 kg 

 

 

3. Seznam dílů 

Číslo dílů Popis 

1 Podvozek 

2 Kovová část 

3 Noha 

5 Sloupec 

6 Píst 

7 Rameno 

8 Prodloužené rameno 

9 Hák s řetězem 

10 Šroub upevňující řetěz 

11 Šroub upravující délku 

12 Šroub (M14x95) 

13 Šroub (M16x110) 

14 Šroub 

15 Větší kola 

16 Menší kola 

17 Pojistný kolík 
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4. Nákres 
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