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1.Bezpieczeństwo  

1.1 Wprowadzenie 

Instrukcja obsługi jest wyposażeniem podnośnika (czerwiec 2016) 

Zawarte informacje w tej instrukcji są dokładnie sprawdzone, pomimo tego nie da się całkowicie wyeliminować błędów. 
Instrukcja przeznaczona jest do użytkowników ze znajomościami technicznymi. 

Zmiany techniczne są zabronione. 

Przed rozpoczęciem należy dokładnie zaznojomić się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi musi być w każdej chwili 
dostępna. W przypadku poszkodowania osób, wystąpienia uszkodzenia samochodu lub podnośnika poprzez 
nieprzestrzeganie instrukcji, nie będziemy ponosić odpowiedzialności. 

Następujące wskazówki bezpieczeństwa ostrzegają przed niebezpieczeństwem i powinny pomagać w unikaniu szkód osób i 
rzeczy. W celu własnego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa. 

Dodatkowo należy postępowć zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Każdy obsługujący jest odpowiedzialny 
do przestrzegania przepisów BHP.  

1.2 Przepisy bezpieczeństwa do rozruchu 

Zabudowa i używanie podnośnika dozwolona jest tylko w pomieszczeniach suchych. Montaż w pomieszczeniach mokrych i 
wilgotnych oraz w pomieszczeniach wybuchowych jest niedozwolona. 

Za wybór miejsca montażu, twardości podłoża, wytrzymałości stropu itp. odpowiedzialny jest użytkownik. Należy sprawdzić 
wytrzymałość podłoża (plany budwlane lub informacje architekta), jeżeli zachodzi konieczność – wykonać fundament, który 
spełni wymagania.  

Do podłączenia elektrycznego wymagany jest 5 żyłowy kabel o dł. ok. 3m. Podnośnik można podłączyć na stałe lub poprzez 
gniazdka. Podłączenie musi wykonać osoba uprawniona. 

1.3 Przepisy bezpieczeństwa przy pracy  

 Instrukcja obsługi musi być dostępna i przestrzegana przez obsługującego. Przepisy BHP mają pierwszeństwo  

w stosunku do instrukcji obsługi 

 Podnośnik może być obsługiwany tylko przez osobę uprawnioną i pełnoletnią (18 lat ukończone). W celu zabezpieczenia 
podnośnika przed obsługą osób nieupoważnionych, podnośnik wyposażony jest w wyłącznik z zamkiem  

 W obrębie pracy podnośnika nie należy ustawiać przeszkód. Przy podnoszeniu i opuszczaniu podnośnika należy  

go stale obserwować 

 Należy sprawdzić zgodność ciężaru i nie przekraczać go oraz zachować rozłożenie ciężaru 2:3  

 Zakres pracy podnośnika i sam podnośnik utrzymać  w czystości. Części elektryczne chronić przed wilgocią 

 wjeżdzać na podnośnik tylko z pozycji gruntowej. Samochody mocować na podnośniku w punktach  

przeznaczonych do dźwigania 

 Jeżeli talerze podnośnika doszły do punktów podnoszenia należy sprawdzić zaryglowanie łap 

 Po krótkim podniesieniu samochodu należy sprawdzić zamocowanie i rozłożenie ciężaru samochodu 

 Podczas podnoszenia i opuszczania aut, należy drzwi samochodu zamknąć i narzędzia oraz części z łap usunąć 

Podczas podnoszenia i opuszczania samochodu przebywanie osób w obrębie pracy zabronione. Jeżeli samochód grozi 
spadnięciu natychmiast opuścić teren zagrożony 

 Podnoszenie osób oraz wchodzenie na łapy zabronione 

 Regularnie sprawdzać  działanie urządzeń zabezpieczających 

 Wyłącznik w razie zagrożenia wyłączyć 
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2.  Aspekty ochrony środowiska związane z olejem hydraulicznym 

System hydrauliczny jest zamknięty nie dostaje się olej na zewnątrz. Należy sprawdzić szczelność układu, kontrolować węże 
hydrauliczne. Po wymianie oleju należy go utylizować 

2.1 Bezpieczeństwo przy pracach serwisowych  

 Roboty naprawcze dozwolone są tylko przez techników serwisowych lub przez autoryzowanych serwisantów  

 Podczas prac serwisowych oraz naprawczych należy podnośnik odłączyć od napięcia (wyłącznik główny wyłączyć lub 
wyciągnąć wtyczkę), zabezpieczyć tabliczką ”nie załączać” 

 Roboty elektryczne wykonywać mogą tylko ososby uprawnione 

  Roboty nastawcze przy sensorach mogą przeprowadzać tylko serwisanci  

2.2  Urządzenia bezpieczeństwa podnośnika  

 Przycisk stały ciągły „totmannsteuerung” 

Funkcja działa tak długo, jak przycisk jest wciśnięty 

 Wyłącznik bezpieczeństwa „Not-Aus“ 

Zabudowany na pulpicie obsługi. Wyłącznik główny też spełnia funkcje bezpieczeństwa 

 Przycisk frontowy  

Przyciski wyposażone są w tulejki frontowe, zapobiega to przypadkowemu przyciśnięciu 

 Regulator równobieżności 

Poprzez  system linowy zapewniona jest równoległa praca sań podnośnika 
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  Zapadki bezpieczeństwa  

W przypadku uszkodzenia układu hydraulicznego automatycznie włączają sie  zapadki bezpieczeństwa 

  CE - Stop  

Automatyczne zatrzymanie się podnośnika ok. 30 cm nad posadzką  

  Zabezpieczenie łap  

Przy podnoszeniu łapy zabezpieczają się automatycznie 

 Zawór ograniczenia ciśnienia  

Poprzez zastosowanie zaworu ograniczenia, ciśnienie robocze ustawione jest na największą wartość. Ustawienia zaworu nie 
wolno zmieniać.    

3. Podręcznik techniczny 

3.1 Wyposażenie  

Do wyposażenia podnośnika należą: 

- 4 kolumny z częścią obsługi  

- 1 agregat hydrauliczny  

- 1 części drobne  

- 1 instrukcja obsługi  
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3.2 . Dane techniczne: 

Typ TW445 (6435) 

Zasilanie  400V 50Hz 

Max. Udźwig 4500 kg 

Wys. Podnoszenia 1760 

Wys. Najazdu 220 mm 

Długość najazdu  4850 mm 

Szer. Najazdu 490 mm 

Czas podnoszenia  <=60 sek.  

Czas opuszczania <=30 sek. 

Szer. Całkowita 3120 mm 

Długość całkowita 4960 mm 

Waga całkowita  1200 kg 

Olej hydrauliczny 16 l HLP 32 

Beton B25 

Grubość betonu  >= 150 mm 

  

  

Podnośnik osi/ nożycowy (opcionalnie)  

Udżwig podnośnika osi 3000 kg 

Wys. Ponoszenia podnośnika osi 294 mm 

Odstęp od krawędzi podnośnika osi  Min. 9251335 mm 

Czas podnoszenia podnośnika osi <=20 sek. manualnie i pneumatycznie 

Czas opuszczania podnośnika osi <=10 sek 

Waga  90/140 kg 

Ciśnienie -8 bar 

Temperatura  5-40 ° 

wilgotność 30-95% 

głośność <76 db 

Temperatura magazynowania  -25° – 55° C 
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3.3 Schemat 

 

 

 

 

Rozdział 4: Warunki montażu 

Wymagania montażowe 

Podnośnik powinieni być zamontowany z zachowaniem odstępów bezpieczeństwa. Odległość od ściany 

powinny wynosić  1000 mm. Od miejsca odsługi podnośnika potrzebne jest więcej miejsca, w celu drogi 

ucieczkowej. Wysokość pomieszczenia musi wynosić przynajmniej 4000 mm. Podnośnik należy 

montować na posadzce betonowej o grubości minimum lub większej niż 150 mm. Powierzchnia posadzki 

musi być równa. Maksymalna różnica poziomu wynosi 5 mm. Nacisk powierzchniowy: 2,0 t/m². 
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Montaż belek poprzecznych 

-Montaż przedniej i tylniej belki poprzecznej wykonujemy na posadzce. 

-W celu podniesienia poprzeczek ustawiamy je na klockach drewniannych około 100-300 mm. 

-Następnie montujemy nylonowe okładziny/prowadnice od wewnętrznej i zewnętrznej strony. 

 

Montaż najazdów 

-Na belkach poprzecznych ustawiamy 2 najazdy. Najazd z siłownikiem ustawiamy z lewej strony w 

kierunku jazdy, a drugi najazd ustawiamy z prawej strony.  

-Sprawdzamy czy najazdy są równo ustawione na belkach poprzecznych. Dostawiamy 4 kolumny do 

belek poprzecznych. Montujemy liny z nakrętkami na górnych końcach kolumn. Zapadki bezpieczeństwa 

ustawiamy na jednym poziomie i kontrujemy je nakrętkami regulacyjnymi zapadek.  

 

Montaż kolumn 

-Ustawiamy naprężenie sprężyn zabezpieczenia zaryglowania. 

 

Montaż podnośnika osi (opcjonalnie) 
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-Wkładamy podnośnik osi do prowadnic. 

-Sprawdzamy czy podnośnik swobodnie przesuwa się w prowadnicach.  

 

Podłączenia 

-Podłączenia kabla elektrycznego i podłączeń hydraulicznych wykonujemy zgodnie z schematem.  

-W celu nagłego opadnięcia podnosnika należy podłożyc odpowiednie podpory drewnianne. 

-Jeżeli układ hydrauliczny nie jest w pełni zapełniony olejem praca pod podnosnikiem jest zabroniona. 

 

Rozdział 5: Napełnienie oleju i sprawdzenie faz 

 

Elektryczne podłączenie - schemat 

Na niżej pokazanych rysunkach podłączeniowych, podłączenia mogą być wykonane tylko przez elektryka 

 Otwieramy pokrywę bezpiecznikową. 

 Podłączamy zasilanie L1, L2, L3, N i PE 

 Podłączenie silnika: Boks kontrolny łączymy  z kablem W1, U1 i V1 z boksem silnika. 

 

 

Podłączenie wyłącznika krańcowego (przy elektrohydraulicznym podnosniku osi.  

Łączymy PE, 102# boksu kontrolnego  i metalowego węża z wyłącznikiem krańcowym podnosnika osi. 
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Schemat elektryczny 
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3 fazy 
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Schemat hydrauliczny 
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Podłączenie przewodu hydraulicznego 

Podłączenie hydrauliczne wykonujemy zgodnie z schematem hydraulicznym. Przed podłączeniem należy 

sprawdzić stan czystości przewodu. 

Obsługa podnośnika dozwolona jest tylko przeszkolonym pracownikom. 

Podłączenie przewodu hydraulicznego przy zastosowaniu elektrohydraulicznego podnośnika osi 

-Przewód hydrauliczny należy zamontować pomiędzy podnośnikiem i zaworem kulowym zbiornika oleju. 

-Otworzyć zbiornik oleju, wlać ok. 10 L oleju hydraulicznego. W celu uniknięcia zatkania się  układu 

hydrauclicznego należy sprawdzic stan czystości oleju.  

 

-Załączamy wyłącznik główny, przyciskamy tastę UP i sprawdzamy czy kierunek obrotu silnika jest 

zgodny z kierunkiem wzkazówek zegara. Jeżeli nie, to wyłączamy wyłącznik główny i zmieniamy fazy 

podłączenia silnika. 

-Wyłącznik na pulpicie ustawiamy w pozycji MAIN. 

-Przyciskamy tastę UP SB1 i podnosimy platformę na wysokość ok. jednego metra. 

-Przyciskamy DOWN SB2, opuszczamy platformę w dół i zareglujemy na zapadkach bezpieczeństwa 

Podnośnik osi- ustawienie 

Jeżeli jest podnośnik manualny  

-Pąpujemy, podnośnik dżwiga sie ok. 30 cm. 

-Odbezpieczamy zapadkę bezpieczeństwa I opuszczamy podnośnik 

 

Jeżeli jest podnośnik pneumatyczny 

-Naciskamy dżwignię zaworu, podnośnik dżwiga sie ok. 30cm. 

-Naciskamy drugą stronę dżwigni zaworu, zwalnia się zapadka bezpieczeństwa i podnośnik opuszcza się. 

 

Jeżeli podnośnik jest elektryczny 

-Naciskamy wyłącznik “Radfreiheber” 
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-Nacisnąć UP  SB1 podnośnik dżwignie się ok. 30 cm. 

-Przyciskamy DOWN SB2 zapadka bezpieczenstwa dżwignie się i podnośnik opuści się. 

-Przyciskamy DOWN SB2 sprawdzamy czy zapadka bezpieczeństwa dobrze funkcjonuje.  

 

Elektryczny podnośnik osi -   ustawienie wyłącznika krańcowego 

-Przyciskamy UP SB1 do momentu aż podnośnik dżwignie się do około 30 cm. 

-Ustawiamy wyłącznik krańcowy 

 

Montaż kotew 

-Mocujemy podnośnik 16-ma kotwami o głębokości 120 mm. 

-Nierówności w posadzce regulujemy podkładkami.     

 

Regulacja zapadek bezpieczeństwa /poziomu 

-Platformę ustawiamy na zapadkach przy wysokości ok. 1 metra. 

-Niwelujemy platformę za pomocą poziomicy, poprzez zmianę położenia drabinek zapadkowych w 

kolumnach. 

 

Regulacja lin:  

-Liny można regulować na końcach kolumn. Podnośnik należy tak wyregulować aby przy podnoszeniu 

równocześnie wyjeżdżał z zapadek. 

-Podczas regulacji nie ustawiamy samochodu na platformie. 

 

Przedmioty i ludzie nie mogą znajdować sie pod podnośnikiem. 

Rozdział 6: Obsługa  

Podnośnik mogą obsługiwać tylko osoby przeszkolone. 
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-Przed przystąpieniem do pracy, należy usunąć wszystkie przeszkody. 

-Podczas podnoszenia i opuszczania nie dozwolone jest aby jakie kolwiek osoby znajdowały sie pod i 

obok podnośnika. 

-Zabranie się podnoszenia pojazdów o przekroczonym ciężarze całkowitym. 

-W celu zapobiegnięciu samowolnego przemieszczania się samochodu, zaciągamy hamulec ręczny i 

podkładamy kliny.  

-Zwracamy uwagę aby platforma podnosiła się równomiernie do góry. W razie stwierdzenia jakich 

kolwiek niezgodności należy natychmiast zatrzymac podnośnik. 

-Przed rozpoczęcię prac przy samochodzie należy upewnić się czy podnośnik jest zabezbieczony 

zapadkami bezpieczeństwa i czy oby dwa najazdy znajdują się na jednakowej wysokości. 

-Po zakończonych pracach podnośnik ustawiamy zawsze w naj niższej pozycji. Odjeżdżamy pojazdem, a 

następnie wyłączamy wyłącznik główny. 

Instrukcja elektrycznej obsługi 

Podnoszenie podnośnika, jeżeli podnośnik osi jest elektryczny, przekrecamy wyłącznik na “MAIN 

MACHINE” Naciskamy UP SB1 Agregat zaczyna pracować podnośnik podnosi się. 

-Po osiągnięcu żądanej wysokości, zatrzymujemy podnośnik. 

Zaryglowanie podnośnika 

-Przyćiskamy DOWN SB2, platform opuszcza się i jest zaryglowana.  

Opuszczanie platform 

-Przyciskamy UP SB1 w celu zwolnienia zapadek (1 cm) przyciskamy DOWN SB2 i równocześnie 

naciskamy dżwignię zaryglowania. Podnośnik opada. 

NONSTOP 

-Przycisnąć “ENERGY STOP” SB 0 w przypadku zagrożenia. Podnośnik zatrzamuje się natychmiast. 

6. Zakłócenia w pracy 

 
Zakłócenia 
 

 
Przyczyna 

 
Pomoc 

Podnośnik nie działa - brak napiecia  
- wyłącznik główny wyłączony 
- wciśnięty wyłącznik 
  bezpieczeństwa 
- bezpiecznik uszkodzony 

- sprawdzić napięcie  

- włączyc wyłącznik główny 
- włączyc bezpiecznik  
  bezpieczeństwa 

Agregat nie pracuje Wyłącznik krańcowy naciśnięty Zyłącznik krańcowy sprawdzić 

Podnośnik nie dźwiga – agregat 
pracuje 

- zły kierunek obrotów  
- za mało oleju 

- zmienić kierunek 

- sprawdzić stan oleju 

Podnośnik skacze  - powietrze w systemie  
  hydraulicznym 

- odpowietrzyć system 

Podnośnik podnosi nierówno - regulacja lin - wyregulować liny 

Podnośnik nie opuszcza  - oszkodzony zawór  - wymienic zawór 
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- cewka uszkodzona  
- zawór ciśnienia źle ustawiony  
- uszkodzony przekaźnik 

- cewki wymienić 

- zawór ciśnienia wiecej otworzyć 

- sprawdzić przekaźnik 

Podnosnik opuszcza tylko krótko  - nieodblokowane zapadki 
- przeszkoda pod podnosnikiem 
- zabezpieczenie węży   
  odbezpieczone 

- sprawdzić przewody i przekaźnik 

- usunąć przeszkodę 

- podnośnik krótko podnieść, 

  szybkośćopuszczania zmniejszyć i  

  znowu DOWN nacisnąc 
 

Podnośnik nie dźwiga z zapadek - wyłącznik krańcowy naciśniety  
- wyłącznik czasowy albo przekaźnik 
  uszkodzony 

- sprawdzić wyłącznik 

- sprawdzić przekaźnik 

 

Podnośnik opuszcza powoli - zawór źle ustawiony - zawór ustawic 

 

 

 

 

Ekspozycja 
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Protokół odbioru /przekazu 

Miejsce       podnośnik 

------------------------------------------------------  Producent   -  Twin Busch 

       Typ / model 

 

Wyżej  wymieniony podnośnik zamontowany dn ........................................... został sprawdzony oraz zostały 

przeszkolone osoby do obsługi. Sprawdzono następujące punkty:  

 

1. Zamocowanie kolumn w odpowiednim podłożu lub w fundamencie 

2. Całkowity montaż podzespołów i osłon 

3. Zgodnośc kierunków obrotów silnika i podłączenia elektrycznego 

4. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 

- funkcja zapadek i zabezpieczenie łap 

- funkcje wyłącznika bezpieczeństwa 

        5. Sprawdzenie smarowania i konserwacji 

           - smarowanie prowadnic i części ruchomych 

           - regulacja łańcuchów i lin 

         6. Kilkakrotne sprawdzenie podnośnika bez i z obciążeniem oraz sprawdzenie wszystkich funkcji 

Zwraca się uwagę, że wszystkie usterki związane z nieprzestrzeganiem instrukcji  obsługi, konserwacji, 

niepoprawności zabezpieczeń oraz wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wiąże się z utratą gwarancji. 

 

 

--------------------------------------------    ------------------------------------------- 

Miejscowość, data         podpis    
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Protokół odbioru /przekazu 

Miejsce       podnośnik 

------------------------------------------------------  Producent   -  Twin Busch 

       Typ / model 

 

Wyżej  wymieniony podnośnik zamontowany dn ........................................... został sprawdzony oraz zostały 

przeszkolone osoby do obsługi. Sprawdzono następujące punkty:  

1. Zamocowanie kolumn w odpowiednim podłożu lub w fundamencie 

2. Całkowity montaż podzespołów i osłon 

3. Zgodnośc kierunków obrotów silnika i podłączenia elektrycznego 

4. Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających 

- funkcja zapadek i zabezpieczenie łap 

- funkcje wyłącznika bezpieczeństwa 

        5. Sprawdzenie smarowania i konserwacji 

           - smarowanie prowadnic i części ruchomych 

           - regulacja łańcuchów i lin 

         6. Kilkakrotne sprawdzenie podnośnika bez i z obciążeniem oraz sprawdzenie wszystkich funkcji 

Zwraca się uwagę, że wszystkie usterki związane z nieprzestrzeganiem instrukcji  obsługi, konserwacji, 

niepoprawności zabezpieczeń oraz wprowadzenie zmian konstrukcyjnych wiąże się z utratą gwarancji. 

 

 

--------------------------------------------    ------------------------------------------- 

Miejscowość, data         podpis    
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25 
Błędy drukarskie, pomyłki,  zmiany techniczne zastrzeżone. 

 

Deklaracja konformacyjna 

    Konformitätserklärung      

Declaration of conformity 

 

Dla podnośnika czterokolumnowego    typ  TW 445 │ 4500 kg 

 

Zostały zachowane następujące jednoznaczne ustalenia 

Normy maszyny  2006/42/EC Maschinen 

   2006/95/EC  Low Voltage 

Następujące normy zostały zachowane 

DIN EN 1493: 1998 +A1:2008 (podnosnik do samochodow osobowych) 

DIN EN 60204-1: 2006+A1:2009 (elektryczne wyposażenie maszyn) 

 

Numer certyfikatu   CE-C-0915-09-70-11-5A   z dnia 11.01.2010 

 

Instytut kontrolny 

CCQS UK Ltd – Suite B – Regal Court - 

112 London Road – Headington – OXFORD – OX3 9AW UK 

Potwierdza się, że wyżej oznaczony podnośnik odpowiada wymienionym normą 
zgodności Wspólnloty Europejskiej. Przy użyciu niezgodnym z celem przeznaczenia jak 
również z nami nieustalonymi zmianami budowy deklaracja ta traci ważność. 

 
 
 

Firma TWIN BUSCH GmbH 
Amperestr. 1, 64625 Bensheim                                    
 
Upoważnony Dyrektor ds Jakości  
Michael Glade 

             Numer seryjny 
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Błędy drukarskie, pomyłki,  zmiany techniczne zastrzeżone. 

 

Protokół  / regularna kontrola 

Miejsce       podnośnik 

------------------------------------------------------  Producent   -  Twin Busch 

Typ / model.............................................               Nr seryjny / rok prod. ..................................................... 

Kontrola      

Tabliczka znamionowa 

Krótka instrukcja obsługi 

Znaki ostrzegawcze 

Instrukcja obsługi 

Główny wyłącznik zamykany 

Oznaczenie góra/dół 

Stan podłączeń elektrycznych 

Kierunek obrotu silnika 

Wyłącznik krańcowy góra/dół 

Funkcja lin prowadzących/ wyrównawczych 

Stan lin, łap i talerzy  

Funkcja nośności 

Funkcja zapadek bezpieczeństwa 

Stan elementów hydraulicznych 

Stan zbiornika, szczelność 

Stan śrub nośnych 

Stan kołków 

Stan betonu (rysy) * 

Przebieg pracy z samochodem 

Prowadzenie podnośnika osi w kolumnie 

(Dotyczące odpowiednio zaznaczyć   „X „) 

 *Użytkownik udokumentuje, że podłoże odpowiada wymaganią wg instrukcji obsługi 

Wynik kontroli       kontrola przeprowadzona 

Dalsza praca wątpliwa, konieczna ponowna kontrola    Miejsce, data, nazwa rzeczoznawcy…………………………………….. 

Dalsza praca możliwa, usterki usunąć     …………………………………………………………………………………………… 

Dalsza praca bez zastrzeżeń, brak usterek    pieczątka,podpis rzeczoznawcy…………………………………………… 

Usterki są przyjęte do wiadomości             użytkownik, podpis………………………………………………………………… 

prawidłowe niedostateczne/brak ponowna kontrola 
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Błędy drukarskie, pomyłki,  zmiany techniczne zastrzeżone. 

 

 
 

Wniosek gwarancyjny 
 
adres dystrybutora     adres klienta 
_______________________________________ ____________________________________ 
Firma numer klienta Firma numer klienta 

_______________________________________ ____________________________________ 
Osoba kontaktowa Osoba kontaktowa 

_______________________________________ ____________________________________ 
Ulica Ulica 

_______________________________________ ____________________________________ 
Kod pocztowy, miejscowość Kod pocztowy, miejscowość 

_______________________________________ ____________________________________ 
Tel./Fax Tel./Fax 

Typ urządzenia _________________________ numer serii     _ _____________ 
data dostawy / rok produkcji ________________ _ montaż przez   _____________________ _ 
 
Szanowny Panie, szanowna Pani, 
Szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, brak regularnych kontroli oraz przez 
uszkodzenia mechaniczne, nie podlegają swiadczeniom gwarancyjnym. Urządzenia, które nie 
były montowane przez monterów naszej firmy, mają ograniczoną gwarancję, w tym wypadku 
będą tylko części zamienne oddane do dyspozycji. 

szkoda przy transporcie dostawa przez: DHL/poczta GLS spedycja 

szkoda w ramach gwarancji montaŜ własny montaŜ przez firmę 

szkoda poza gwarancją 

Szkoda transportu 

widoczne wady 
Widoczne wady są widocznymi szkodami transportowymi. O tych usterkach musi być niezwłocznie firma pisemnie  
poinformowana. 

Szkoda transportu musi być przez dostawcę na dowodzie dostawy potwierdzona. 

ukryte wady 
Ukryte wady są usterkami, które zostały dopiero po rozpakowaniu towaru stwierdzone. 

Te usterki muszą być w przeciągu 1 dnia po dostawie firmie pisemnie zameldowane. W przeciwnym 
wypadku nie będą te usterki bezplatnie przez firmę usunięte. 

dokładny opis szkody 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
opis potrzebnych części zamienych z nazwą artykułu i numerem 
(lista z częściami zamiennymi znajduje się na końcu instrukcji obsługi) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
____________________________________      ______________________________ 

miejscowość, data         pieczątka, podpis 
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Błędy drukarskie, pomyłki,  zmiany techniczne zastrzeżone. 

 
 
 
 

Wniosek gwarancyjny 
 
adres dystrybutora     adres klienta 
_______________________________________ ____________________________________ 
Firma numer klienta Firma numer klienta 

_______________________________________ ____________________________________ 
Osoba kontaktowa Osoba kontaktowa 

_______________________________________ ____________________________________ 
Ulica Ulica 

_______________________________________ ____________________________________ 
Kod pocztowy, miejscowość Kod pocztowy, miejscowość 

_______________________________________ ____________________________________ 
Tel./Fax Tel./Fax 

Typ urządzenia _________________________ numer serii     _ _____________ 
data dostawy / rok produkcji ________________ _ montaż przez   _____________________ _ 
 
Szanowny Panie, szanowna Pani, 
Szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, brak regularnych kontroli oraz przez 
uszkodzenia mechaniczne, nie podlegają swiadczeniom gwarancyjnym. Urządzenia, które nie 
były montowane przez monterów naszej firmy, mają ograniczoną gwarancję, w tym wypadku 
będą tylko części zamienne oddane do dyspozycji. 

szkoda przy transporcie dostawa przez: DHL/poczta GLS spedycja 

szkoda w ramach gwarancji montaŜ własny montaŜ przez firmę 

szkoda poza gwarancją 

Szkoda transportu 

widoczne wady 
Widoczne wady są widocznymi szkodami transportowymi. O tych usterkach musi być niezwłocznie firma ATH pisemnie  

poinformowana. 

Szkoda transportu musi być przez dostawcę na dowodzie dostawy potwierdzona. 

ukryte wady 
Ukryte wady są usterkami, które zostały dopiero po rozpakowaniu towaru stwierdzone. 

Te usterki muszą być w przeciągu 1 dnia po dostawie firmie  pisemnie zameldowane. W przeciwnym 
wypadku nie będą te usterki bezplatnie przez firmę usunięte. 

dokładny opis szkody 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
opis potrzebnych części zamienych z nazwą artykułu i numerem 
(lista z częściami zamiennymi znajduje się na końcu instrukcji obsługi) 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
____________________________________      ______________________________ 
miejscowość, data         pieczątka, podpis 
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Błędy drukarskie, pomyłki,  zmiany techniczne zastrzeżone. 

Protokół  / montażu /regularna kontrola  (niepotrzebne skreślić) 

Miejsce       podnośnik 

------------------------------------------------------  Producent   -  Twin Busch 

Typ / model.............................................               Nr seryjny / rok prod. ..................................................... 

Kontrola      

Tabliczka znamionowa 

Krótka instrukcja obsługi 

Znaki ostrzegawcze 

Instrukcja obsługi 

Główny wyłącznik zamykany 

Oznaczenie góra/dół 

Stan podłączeń elektrycznych 

Kierunek obrotu silnika 

Wyłącznik krańcowy góra/dół 

Funkcja lin prowadzących/ wyrównawczych 

Stan lin, łap i talerzy  

Funkcja nośności 

Funkcja zapadek bezpieczeństwa 

Stan elementów hydraulicznych 

Stan zbiornika, szczelność 

Stan śrub nośnych 

Stan kołków 

Stan betonu (rysy) * 

Przebieg pracy z samochodem 

Prowadzenie wózka  w kolumnie 

(Dotyczące odpowiednio zaznaczyć   „X „) 

 *Użytkownik udokumentuje, że podłoże odpowiada wymaganią wg instrukcji obsługi 

Wynik kontroli       kontrola przeprowadzona 

Dalsza praca wątpliwa, konieczna ponowna kontrola    Miejsce, data, nazwa rzeczoznawcy…………………………………….. 

Dalsza praca możliwa, usterki usunąć     …………………………………………………………………………………………… 

Dalsza praca bez zastrzeżeń, brak usterek    pieczątka,podpis rzeczoznawcy…………………………………………… 

Usterki są przyjęte do wiadomości             użytkownik, podpis………………………………………………………………… 

prawidłowe nieprawidłowe ponowna kontrola 
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Błędy drukarskie, pomyłki,  zmiany techniczne zastrzeżone. 

Protokół  / montażu /regularna kontrola  (niepotrzebne skreślić) 

Miejsce       podnośnik 

------------------------------------------------------  Producent   -  Twin Busch 

Typ / model.............................................               Nr seryjny / rok prod. ..................................................... 

Kontrola      

Tabliczka znamionowa 

Krótka instrukcja obsługi 

Znaki ostrzegawcze 

Instrukcja obsługi 

Główny wyłącznik zamykany 

Oznaczenie góra/dół 

Stan podłączeń elektrycznych 

Kierunek obrotu silnika 

Wyłącznik krańcowy góra/dół 

Funkcja lin prowadzących/ wyrównawczych 

Stan lin, łap i talerzy  

Funkcja nośności 

Funkcja zapadek bezpieczeństwa 

Stan elementów hydraulicznych 

Stan zbiornika, szczelność 

Stan śrub nośnych 

Stan kołków 

Stan betonu (rysy) * 

Przebieg pracy z samochodem 

Prowadzenie wózka  w kolumnie 

(Dotyczące odpowiednio zaznaczyć   „X „) 

 *Użytkownik udokumentuje, że podłoże odpowiada wymaganią wg instrukcji obsługi 

Wynik kontroli       kontrola przeprowadzona 

Dalsza praca wątpliwa, konieczna ponowna kontrola    Miejsce, data, nazwa rzeczoznawcy…………………………………….. 

Dalsza praca możliwa, usterki usunąć     …………………………………………………………………………………………… 

Dalsza praca bez zastrzeżeń, brak usterek    pieczątka,podpis rzeczoznawcy…………………………………………… 

Usterki są przyjęte do wiadomości             użytkownik, podpis………………………………………………………………… 

prawidłowe nieprawidłowe ponowna kontrola 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


