Návod na používanie

záves na vidlice
vysokozdvižného vozíka
prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie bremena, ktoré nie je trvalou
súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho.

typ:

Výrobca :
Rok výroby:
Výrobné číslo:
Prevádzkovateľ:

GSD 1000

ROUZZ, s.r.o. Piešťany
4 / 2016
10 / 16 / 10
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NÁVOD NA POUŽITIE
BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
PRE

ZDVÍHACÍ PRÍPRAVOK

GSD 1000

Pred použitím zdvíhacieho prípravku si dôkladne prečítajte tento návod na
použitie. Obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie, inštaláciu,
prevádzku a údržbu výrobku. Zabezpečte, aby tento návod na použitie mali k
dispozícii všetky zodpovedné osoby.

Udržujte pre ďalšie použitie!
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Názov zariadenia:
Typ zariadenia :
Nosnosť:
Hmotnosť:
Rok výroby:
Výrobca:

Zdvíhací prípravok záves na vidlice
GSD1000
1000 kg
7 kg
2016
ROUZZ s.r.o., Piešťany

Tento prípravok je profesionálnym nástrojom určeným na bezpečnú
manipuláciu s bremenami o maximálnej hmotnosti 1000 kg a rozmere vidlice
vysokozdvižného vozíka max. 60 x 140 mm.
Na vedomie:
 Tento zdvíhací prípravok je určený na zdvíhanie bremena vo vertikálnej polohe.
 K zabezpečeniu max. bezpečnosti obsluhy sa pred zahájením akejkoľvek činnosti
so závesom na vidlice, podrobne zoznámte so všetkými ustanoveniami uvedenými
v tomto návode.
 Prehlásením o zhode dovozca potvrdzuje, že výrobok zodpovedá základným
požiadavkám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Nebezpečný pracovný priestor:
 Zahrňuje priestor, v ktorom sa počas prevádzkovej činnosti pohybuje
prepravované bremeno zavesené prostredníctvom závesu „ZV“ na vidliciach
vysokozdvižného vozíka, kde môžu byť ohrozené osoby, ktoré sa v tomto
priestore zdržujú.
Užívateľ:
 Je osoba (právnická), ktorá závesný prípravok používa
Obsluhovateľ:
 Je osoba poverená a vyškolená užívateľom k bezpečnej obsluhe a používaniu
závesu na vidlice.
Zásady bezpečnej obsluhy
1. záves na vidlice môže obsluhovať len zaškolený obsluhovateľ, podrobne
zoznámený s návodom na používanie pre záves na vidlice, internými
prevádzkovými predpismi a konkrétnym spôsobom pracovnej činnosti.
2. školenie obsluhy musí zabezpečiť užívateľ závesu na vidlice. Pred každým
použitím závesu na vidlice na konkrétnom pracovisku musí obsluhovateľ
skontrolovať funkčnosť závesu a správnosť jeho nasadenia na vidlice
vysokozdvižného vozíka.
Zakázané manipulácie
1. preťažovať záves na vidlice
2. zdvíhať bremeno tvarovo nevhodné, alebo neuvoľnené
3. nasádzať záves na deformované alebo inak poškodené vidlice
4. používať poškodený alebo deformovaný záves na vidlice, ktorý nespĺňa podmienky
predpisu výrobcu o max. povolenom opotrebení
5. odkladať záves spôsobom nezaisteným proti preklopeniu (opretím o stenu)
6. pre používanie alebo prenášanie uchopiť záves na vidlice za iné časti ako k tomu
určené a označené madlá
7. vstupovať komukoľvek do nebezpečného pracovného priestoru závesu pri jeho
pracovnom využití.
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Prehľad rizík
Popis rizika
Možný pád (prevrátenie) závesu na
vidlice pri nevhodnom odložení – môže spôsobiť

Popis riešenia – potrebné opatrenia
Upozornenie na nutnosť bezpečného
zaistenia závesu na vidlice proti preklopeniu

poranenie dolných končatín obsluhovateľa alebo osoby,
nachádzajúcej sa v blízkosti

pri jeho odložení – pozri „zakázané manipulácie“

Nebezpečenstvo strihu medzi závesom

Ne telese závesu na vidlice je upravené
madlo pre uchopenie – upozornenie

a vidlicou vozíka pri nasadzovaní – môže spôsobiť
poranenie rúk obsluhovateľa

Nebezpečenstvo uvoľnenia a pádu
bremena spôsobené trhavou manipuláciou s

obsluhovateľa na správny postup manipulácie
(nasádzanie závesu na vidlice iba za uvedené madlo)

Upozornenie na nutnosť plynulej
manipulácie so zaveseným bremenom

bremenom

Nebezpečenstvo uvoľnenia
a nasledovného zosunutia závesu na
vidlice s bremenom v dôsledku nesprávneho

Ustanovené podmienky pre nasadenie
a pre pojazd s bremenom a postup kontroly
správneho uchopenia.

nasadenia Závesu a trhavého pojazdu.

TECHNICKÝ POPIS ZÁVESU
Záves na vidlice, je vyrobený z pevného profilu (1), vybavený otvormi (2) pre
nasunutie a zaisťovacou skrutkou (3) na zabezpečenie proti posunutiu na vidliciach
vysokozdvižného vozíka. Na profile (1) je pomocou čapu (4) závesný otočný hák (5), ktorý
je podľa STN EN vybavený poistkou (6) proti vyšmyknutiu viazacieho alebo iného
prostriedku na uchopenie. Záves je vybavený madlom (7) na ľahké prenášanie
a manipuláciu.

Obr. 2 Záves na vidlice
1-profil, 2- otvor, 3- zaisťovacia skrutka, 4-závesný čap, 5-otočný hák, 6-poistka háku,
7-madlo
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Návod na použitie:
 Pootočením zaisťovacej skrutky v protismere hodinových ručičiek sa uvoľní priestor
na bezpečné nasunutie závesu na vidlice vysokozdvižného vozíka.
 Záves zasunieme ďalej na vidlici do vzdialenosti približne 1/3 – ½ dĺžky vidlice
(pozri zaťažovací diagram vysokozdvižného vozíka).
 Otáčaním zaisťovacej skrutky v smere hodinových ručičiek zaistíme záves proti
zošmyknutiu z vidlice.
Podmienky správneho používania závesu na vidlice
1. Denne pred prvým použitím obsluhovateľ vizuálne skontroluje celkový stav,
kompletnosť závesu na vidlice a závesný čap háku, zaisťovaciu skrutku, či nie sú
poškodené.
2. Záves na vidlice je možné použiť len na vidliciach o nosnosti, ktorá je rovnaká
alebo vyššia ako je nosnosť závesu. Vidlice vozíka musia byť nastavené
vodorovne a ich povrch nesmie byť poškodený a musí byť suchý.
3. Obsluhovateľ musí nasadzovať záves ručne, držaním výhradne za madlo (8).
4. Pri nasúvaní a zabezpečovaní závesu na vidlice musí obsluhovateľ používať
ochranné rukavice.
5. Počas manipulácie s vysokozdvižným vozíkom so zaveseným bremenom
obsluhovateľ musí pracovať plynule bez trhavých pohybov zvislého a vodorovného
smeru .
6. Záves je potrebné pri odložení zaistiť proti prípadnému prevráteniu alebo pádu.
7. Záves na vidlice môže obsluhovať len osoba staršia ako 18 rokov, podrobne
oboznámená s návodom na použitie, internými prevádzkovými predpismi
a ovládajúca dorozumievacie znamenia s vodičom vysokozdvižného vozíka.
8. Školenie obsluhy musí zabezpečiť užívateľ závesu na vidlice.
ÚDRŽBA, OPRAVY A ODBORNÉ SKÚŠKY




Údržba: 1 x za mesiac povrchovo namazať zaisťovaciu skrutku a podľa potreby
opraviť výstražné značenia
Opravy: vykonávať opravy závesu môže len výrobca alebo oprávnená odborná
organizácia
Odborné skúšky a prehliadky:
1. 1 x za 6 mesiacov vykonať odbornú skúšku revíznym technikom:
- kompletnosť závesu
- stav háku
- stav zváraných spojov (defektoskopia)
- stav povrchovej úpravy
- skúška funkčnosti (voľné otáčanie zaisťovacie skrutky a čapu háku)
- zaťažkávacia skúška (s preťažením o 25 % menovitej hmotnosti)

V prípade nutnosti použitia závesu na vidly v extrémnom prostredí, je
nutné si vyžiadať dodatočné pokyny od dodávateľa.
Záručné podmienky:
Výrobca poskytuje záruku na funkciu závesu na vidlice po dobu 24 mesiacov odo
dňa výroby uvedeného na výrobnom štítku.
Rozsah záruk: záruky sa nevzťahujú na:
- povrchové vady vzniknuté počas prepravy,
- vady vzniknuté neodbornou manipuláciou a preťažením
- výrobky, ktoré boli užívateľom akokoľvek upravované
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ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY
Závesné prostriedky sú zaradené v zmysle vyhl. 508/2009 do skupiny B/c2.
v zmysle tohto zaradenia sa odborné skúšky vykonávajú 1 x za 6 mesiacov ktorého
súčasťou musia byť aj defektoskopické skúšky.
V prípade používania zdvíhacích prostriedkov v horúcom a agresívnom
prostredí, sa odborné prehliadky vykonávajú 1 krát za mesiac.

A.















periodické kontroly mesačné pre viazacie prostriedky
používané v horúcom a agresívnom prostredí,
Pred každým použitím vykonať prehliadku, či na jednotlivých častiach nie sú
viditeľné poškodenia, praskliny, alebo nedošlo k zhoršeniu jeho stavu.
V prípade používania zdvíhacích prostriedkov v prostredí vysoko
koncentrovaných chemických látok a zároveň vysokých teplôt by použitie malo
byť konzultované s výrobcom alebo predajcom.
Komponenty by nemali byť používané v kyselinách a ani byť vystavené parám
kyselín.
Bez súhlasu výrobcu alebo predajcu by nemali byť komponenty žiarovo
zinkované ani galvanicky pokovované.
Komponenty je možné zaťažovať len takou hmotnosťou, ktorá je uvedená
v ateste.
Pri používaní vo výnimočne rizikových podmienkach (ako je zdvíhanie
roztavených kovov, žeravín alebo rádioaktívnych látok), by mala byť miera rizika
posúdená kompetentnou osobou a tomu by mala byť zodpovedajúcim
spôsobom prispôsobená nosnosť.
V prípade zistenia akejkoľvek závady vyradiť zdvíhací prostriedok z prevádzky
a dať na preskúšanie, ktoré vykoná kompetentná osoba, (ROUZZ, s.r.o.,
Bodona 92, Piešťany).
Pokiaľ nebudú viazacie prostriedky dlhší čas používané, mali by byť očistené,
osušené a ošetrené proti korózii.
Je zakázané na kovový častiach - komponentoch vykonávať akékoľvek
úpravy.
Zdvíhacie prostriedky je možné likvidovať odvozom do zberných surovín.
Zmeny nosnosti v závislosti na teplote:
100 % nosnosti (nezmenené)

od

-

40 oC

do

+ 100 oC

V prípade nutnosti použitia zdvíhacieho prostriedku v extrémnom
prostredí, je nutné si vyžiadať dodatočné pokyny od dodávateľa.
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ROUZZ, s r.o.,

Sv. Štefana 16, 921 01 Piešťany

OSVEDČENIE O AKOSTI
A KOMPLETNOSTI VÝROBKU
Názov výrobku: „Záves na vidlice VZV“
Konštrukčná, sprievodná technická dokumentácia

Dátum odovzdania zákazníkovi:

Číslo dokumentácie:
ZL- 10 / 16

..............................

Počet vyhotovení: 1

Rok vyhotovenia:
4 / 2016

Výrobné číslo: 10 / 16 / 10
Výsledok kontroly o akosti a kompletnosti:
Výrobná a sprievodná technická dokumentácia + pevnostný výpočet bola
navrhnutá a vypracovaná podľa platných STN a bezpečnostných noriem platných pre
konštrukciu a výrobu oceľových konštrukcií a závesných prídavných zdvíhacích
zariadení.
Výrobná dokumentácia č. ZL-10/16 spĺňa podmienky pre výrobu a používanie závesu.

vypracoval: prevádzkový technik

Eva Nemlahová
…………………..………………………
razítko, podpis

schválil: revízny technik

Marián Ivanov
…………………..………………………
razítko, podpis
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Marián Ivanov, Revízny technik zdvíhacích zariadení
Bodona 92, 921 01 Piešťany, tel. /fax 033/7627390

Záznam
z odbornej skúšky prídavného zdvíhacieho príslušenstva
na zavesenie bremena
Užívateľ: ....................................................
Umiestnenie: ........................
Dátum skúšky: 29. 4. 2016
Odborná skúška bola vykonaná v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z, STN 27 0144,
STN 27 0145 a predpisov výrobcu zariadenia.
Názov: Záves na vidlice VZV
Typ: GSD 1000
Nosnosť: 1000 kg
Výrobné číslo: 10 / 16 / 10
Rok výroby: 4 / 2016
Zaradenie: B/c2
Výrobca: ROUZZ, s.r.o. Piešťany
Rozsah prehliadky:
 kompletnosť sprievodnej technickej dokumentácie
 kompletnosť a kvalitatívne vyhotovenie výrobku
 kontrola značenia nápisov a štítkových údajov
 kontrola atestov
 kontrola zaisťovania skrutkových, zvarových a čapových spojov
 prevádzková skúška pre overenie funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky
závesu s bremenom o nosnosti závesu
 statická skúška s 25 % preťažením menovitej nosnosti po dobu 10 min.
 dynamická skúška s 10 % preťažením menovitej nosnosti po dobu 10 min.
Zistené závady:
bez závad
Rozhodnutie:
Zariadenie skúške vyhovelo a je schopné bezpečnej prevádzky.
Pravidelné odborné prehliadky vykonávať každé 3 mesiace, odborné skúšky 1 x ročne.

Marián Ivanov - revízny technik ZZ
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