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1.Bezpieczeństwo  

1.1 Wprowadzenie     

Instrukcja obsługi jest wyposażeniem podnośnika (styczeń  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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1.4  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 

1.5 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  

1.6 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 

  Zapoadki bezpieczeństa  

W razie uszkodzenia układu hydraulicznego działają 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.    

2. Podręcznik techniczny 

2.1 Wyposażenie  

Do wyposażenia podnośnika należą: 

- 1 kolumna z częścią obsługi  

- 1 kolumna dla drugiej strony  

- 1 osłona do lin i wężów w posadzce  

- 1 belka poprzeczna  do lin i wężów górnych (przy wersji połączenia górne) 

- 1 agregat hydrauliczny  

- 4 teleskopowe łapy nośne, z talerzem i  bolcami mocującymi 

- 4 przedłużenia do talerza podtrzymującego 

- 2 liny stalowe do równoległego sterowania  

- 1 wąż hydrauliczny krótki do części obsługi  

- 1 wąż hydrauliczny długi  do drugiej części obsługi 
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- 4 elektromagnesy do zapadek bezpieczeństwa  

- 1 części drobne  

- 1 instrukcja obsługi  

  

2.2  Dane techniczne 

Rodzaj podnośnika  TW 242 PE 

Max udźwig kg 4200 

Czas podnoszenia (2000kg) sek 50 

Czas opuszczania (2000kg) sek 50 

Zasilanie  3 ~400V 50Hz 

Silnik KW 2,2 

Zabezpieczenia A 3 C 16A 
Rodzaj izolacji  IP 43 
Olej (HLP 32) L około 12,5 

Głośność Db 74 

Ciężar całkowity Kg 680 

Max. Wys.Podnoszenia mm 1930 

Całkowita wys.  mm 2824 

Szer. Przejazdu między 
kolumnami  

mm 2880 

Całkowita szerokość mm 3437 

 

Uwaga! Zmiany techniczne zastrzeżone 
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2.3 Opis podnośnika – 
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3. Montaż podnośnika  

WAŻNE!!! Przed przystąpieniem do montażu podnośnika, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować 

zgodnie z jej opisem. Postępowaniu niezgodnemu z instrukcją oraz montaż poprzez osoby nieserwisowe powoduje utratę 

gwarancji co wiąże sie z nie dostarczeniem części zamiennych.  

3.1  

Wybór  miejsca pracy podnośnika 

Miejsce usytuowania podnośnika należy starannie wybrać z uwzględnieniem planu budowlanego. Sprawdzić należy czy w 

podłożu nie znajdują się przewody, kanały itp., które mogą być uszkodzone. Podnośnik nie jest przynaczony do pracy na 

zewnątrz lub w pomieszczeniach mokrych, wilgotych i wybuchowych. 

3.2 Właściwości podłoża  

Grubość  betonu (bez posadzki i płytek) musi wynosić 200mm B25 (DIN1045 - 2001-07) Jeżeli nie są spełnione te warunki należy 

wykonać odpowiedni fundament. W razie montażu podnośnika na stropie kondygnacji należy sprawdzić nośność stropu. 

Otwory do kotew wywiercić w betonie odpowiednią wiertarką trzymając wiertarkę w pionie.   
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Uwaga! Jeżeli nie są spełnione wymagania podłoża może dojść do poszkodowania osób i rzeczy. 

3.3 Montaż kolumn  

Ustalić miejsce montażu podnośnika, narysować linie środka kolumn (symetryczne ustawienie kolumn) 

Można ustalić  z której strony ma znajdować się kolumna ze sterowaniem niezależnie od ustawienia. Wymiar „A“ pomiędzy 

kolumnami wynika z długości blaszanej osłony pomiędzy kolumnami. 

 

Przy wyciąganiu kolumn z opakowania należy zwracać uwagę 

 aby ich nie uszkodzić i nie porysować 

 

 

Śruby w płycie głowicy, które służyły do zabezpieczenia w transporcie  

muszą być użyte znowu do przykręcenia płyty głowicy 

 

Wyjąć kolumny z opakowania i położyć na klockach drewnianych.  
Zamocować pas poniżej płyty głowicy kolumny i postawić pionowo 
 na wyznaczonej linii     
 

 
 
 
 
 
 
 

 Przy typie (łączonym górą) - przed ustawieniem kolumn należy                

 jeszcze montować podwyższenia kolumn  

 

 

 

 

 

Kolumny zabezpieczyć  kołkami przed przewróceniem . Wywiercić  
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dziury w betonie przez stopę kolumny. Nie wymagany jest szablon 

do wiercenia dziur. Średnia głębokość dziur musi być  zgodna z  

kołkami. W razie konieczności późniejszego ustalenia kolumny,  

śruba musi wystawać  ponad nakrętkę na około 10mm. 

 

 

Blaszaną osłonę przyłożyć na przewidziane otwory kolumny.  

Kolumnę przeciwną ustawić, zabezpieczyć przed przewróceniem, 

 sprawdzić ustawienie i wywiercić otwory następnie zamocować śrubami.   

 

Następni e tą samą metodą może być  montowana druga kolumna. Kolumna będzie montowana według 

przygotowanej lini i według odpowiednich odstępów / wymiarów podnośnika    

Przy typie z poprzeczką górna -  poprzeczkę z wyłącznikiem krańcowym należy zamontować do górnej belki 

poprzecznej następnie belkę górną do dwóch kolumn. 

            

 

Po przykręceniu kolumn sprawdzić poziomicą czy kolumny są ustawione pionowo, w razie potrzeby wyregulować 
podkładkami blaszanymi, dokręcić  śruby kluczem dynamometrycznym. W żadnym wypadku nie stosować pistoletu 

pneumatycznego. 
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Schemat właściwej zabudowy kolumn   
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3.4 Montaż lin wyrównawczych 

W celu ułatwienia dalszych robót montażowych należy wózki podnośnika ręcznie podnieść  do wysokości pierwszej 

zapadki (około 60 cm). Przed montażem lin, spradzić czy zapadki są całkowicie zamknięte, następnie sprawdzić czy 

wózki posiadają taką samą wysokość. 

Blaszaną osłone między kolumnami zdjąć i liny ułożyć tak jak na schemacie. Po ułożeniu i zamocowaniu lin, tak 

wyregulować aby liny były tak samo naciągnięte następnie zakontrować nakrętki.   
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3.5 Montaż przewodów hydraulicznych 

Przewody hydrauliczne jak poniższy schemat przedstawia, należy zainstalować między agregatem, rozdzielnikiem i 

cylindrami. 

Krótszy przewód hydrauliczny należy zabudować  pomiędzy agregatem a kolumną obsługującą. Przewód dłuższy jest 

połączony cylindrem w kolumnach. 

W celu montażu przewodu hydraulicznego pomiędzy kolumnami należy odwrócić blaszaną osłonę i włożyć przewód 

do klipsów. 
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3.6 Blok hydrauliczny 

 

 

         

 

 elektromagnetyczny  zawór awaryjny        
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3.7 Schemat hydrauliczny 

1. Siłownik główny 
 
2. Siłownik przeciwny 
 
3. Zawór elektromagnetyczny  
 
4. Zawór dławiący regulowany  
 
5. Silnik 
 
6. połączenie 
 
7. Pompa hydrauliczna  
 
8. Zawór zwrotny 
 
9. Wentyl ograniczający ciśnienie  
 
10. Zawór dławiący 
 
11. Zawór uderzeniowy 
 
12. Wentyl awaryjny  

 

1 2 
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3.8  Skrzynka sterowania  

Opis:  

 

 

      

               Wyłącznik główny 

  

Dioda, lampka kontrolna 

Przycisk góra 

Zapadki bezpieczeństwa 

Przycisk dół 

 przycisk awaryjny NOT STOP 

 

 

                               

 

4.  Montaż końcowy 

 Podłączenie elektryczne  

(3-fazy 400V 50Hz 16A) w formie CEE (gniazdka,wtyczka) lub na stałe, listwa zaciskowa 

Wyłącznik krańcowy (Góra) w kolumnie obsługującej jest wstępnie zainstalowany, należy go dwoma śrubami 

przykręcić. Wyłącznik do STOP jest już zamontowany.  

Blachę pokrywy z przewodem hydraulicznym i kablem do elektomagnesu należy obrócić, przewody hydrauliczne 

podłączyć do cylindrów. Zwracać uwagę aby nieuszkodzić wężów i kabli. Unikać zbyt mocnego dokręcania końcówek 

węży. W razie potrzeby można dokręcić później. 

 Napełnienie agregata 

Zbiornik agregata napełnić olejem (12,5l HLP 32) do odpowiedniego oznaczenia na bagnecie pomiarowym 

4.1 Rozruch  

Po skontrolowaniu podłączenia elektrycznego i zbiornika oleju można przycisnąć przycisk UP do dźwigania. Po 

krótkim czasie zaczną pracować cylindry, jeżeli po 20 sek. cylindry nie poruszą się trzeba zmienić faze silnika. W 

pierwszej fazie cylindry mogą przesunąć  się w dół,  jest to spowodowane powietrzem w cylindrach. Zanim zaczniemy 

dalej podnosić, należy zabudowac łapy w celu uzyskania ciężaru potrzebnego do opuszczania. Następnie dźwigamy 

wózki do momentu reakcji wyłączników krańcowych. Przycisk do opuszczania nie naciskamy, ponieważ kabel do 

odryglowania w kolumnie przeciwnej nie jest podłączony. 
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Uwaga! W czasie rozruchu podnośnika nie wolno podnosić samochodów, cały czas obserwować  funkcjonalność 

podnośnika. 

Wózek podnośnika pozostawić w górnej pozycji, w kolumnie przeciwnej zabudować  elektromagnes (do zapadki 

bezpieczeństwa) i podłączyć (łączenie równoległe obu elektromagnesów) użyć  w tym celu złączki zaprasowania. 

Następnie można poprzez naciśnięcie ONCE DROP opuścić podnośnik do pozycji CE STOP a następnie przyciskając 

TWICE DROP opuścic podnośnik całkowicie. 

Po dokładnym sprawdzeniu wszystkich funkcji podnośnika i upewnieniu się czy podnośnik pracuje prawidłowo należy 

(powierzchnie trące,łańcuchy i rolki) przesmarować. Następnie przeprowadzić można test już z samochodem, jeżeli 

zachodzi potrzeba należy odpowiednio naciągnąć liny. Po czym zakładamy osłony wózków. 

5. Instrukcja obsługi 

5.1 Opis funkcji 

Podnośnik dwukolumnowy przeznaczony jest do podnoszenia samochodów osobowych i dostawczych, zgodnie z 

instrukcją do odpowiedniego ciężaru. 

W skład podnośnika wchodzi: 

- kolumny z  wózkami 

- 1 osłona do lin i wężów w posadzce (przy wersji dolnej) lub  1 belka poprzeczna  do lin i wężów górnych (przy wersji 
górnej) 

- układ hydrauliczny 

- liny wyrównawcze 

- element obsługi z częścią sterowania 

Wózki podnośnika są poruszane za pomocą siłowników hydraulicznych z łańcuchami i linami wyrównawczymi. W 

kolumnach znajdują się zapadki bezpieczeństwa, które działają automatycznie, zabezpieczają podniesiony samochód 

przed spadnięciem. W wózkach znajdują się zabezpieczenia łap. 

System hydrauliczny: 

W skład agregatu hydraulicznego wchodzą: silnik, pompa, zbiornik, siłowniki, rozdzielacz.Po uruchomieniu silnika 

elektr. Pompa zostaje wprowadzona w ruch obrotowy, który zasysa przez filtr olej ze zbiornika i wytwarza 

odpowiednie ciśnienie do podniesienia samochodu. Następnie olej jest prowadzony do rozdzielacza a z tamtąd 

poprzez zawór ograniczenia ciśnienia do silników hydraulicznyc, które są zabudowane w kolumnach. Zawór 

ograniczenia ciśnienia ustawiony jest zgodnie z nośnością podnośnika. Zmiana regulacji ciśnienia jest zabroniona. 

Zbiorniki zawierają 12,5 l oleju (olej nie jest w wyposażeniu podnośnika) . Opuszczanie odbywa się za pomocą 

elektrozaworu. Śruby i kołki mocujące kolumny muszą być dokręcane według wskazówek producenta kołków. 

Obsługa podnośnika dozwolona jest tylko przez osobę która ukończyła 18 lat, jest sprawna fizycznie i psychicznie, 

przeszkolona w obsłudze podnośnika. Szkolenie osoboby musi być potwiedzone protokołem. 
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5.2 Symbole ostrzegawcze  

 

 

 
1. Sprawdzić prawidłową nośność 
     i rozkład obciążenia.  
2. Nigdy nie demontuj lub wyłączaj 
    systemów bezpieczeństwa.  
3. Uważaj na stopy podczas 
    opuszczania.  
4. Trzymaj obszar roboczy w   
    czystości i z dala od osób  
    postronnych.  
5. Usuń wszystko z obszaru   
    roboczego, jeżeli samochód  
    grozi upadkiem.  
6. Unikaj nadmiernego  
    potrząsania pojazdem, gdy jest  
    on podniesiony  
7. Podnośnik ma być używany 
    przez przeszkolonych  
    operatorów.  
8. Użyj punktów stycznych  
    producenta samochodu i  
    zamknij drzwi przed  
    podnoszeniem.  
9. Nie pozwalają osobom  
    nieupoważnionym przebywać w  
    obszarze roboczym.  
10. Użyj przedłużaczy wysokości 
     dla zapewnienia dobrego 
     kontaktu.  
11. Dla bezpieczeństwa używaj 
     dodatkowych podpórek przy  
     montażu ciężkich elementów.  
12. Pomocnicze adaptery mogą  
      zmniejszyć nośność.  
13. Dla zapewnienia  
      bezpieczeństwa pracy  
      właściwa konserwacja  
      i kontrola jest  konieczna.  
14. Przeczytaj instrukcje obsługi i  
      zasady bezpieczeństwa przed  
    rozpoczęciem pracy.  
15. Nie pracuj na uszkodzonym  
      podnośniku.  
16. Nie podnoś niewłaściwych  
    obiektów oraz ludzi.  
17. Przed opuszczeniem sprawdź, 
     czy jakieś obiekty nie znajdują  
     się pod podnośnikiem.  
18. Podnośnika nie można czyścić  
     pod bieżącą wodą.  
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5.3 Podnoszenie 

Łapy muszą znajdować się na dole, w tej pozycji nie są zablokowane. Łapy muszą być  obrócone równolegle w 

kierunku jazdy. Wjechać samochodem pomiędzy kolumny i podłożyć  łapy pod samochód pod punkty podnoszenia. 

Nacisnącć  UP do momentu zbliżenia się gumowych podpór do samochodu, sprawdzić prawidłowe podparcie oraz 

funkcje blokującą łapy – podnieść samochód na odpowiednią wysokość. Dla bezpiecznej pracy trzeba podnośnik 

doprowadzić do pozycji blokującej, dzieje się to przy naciśnięciu przycisku LATCH SCRAM - zapadki bezpieczeństwa 

pozostaną nadal zablokowane.  

5.4 Opuszczanie 

Opuszczanie samochodu dozwolone jest tylko wtedy gdy pod i w pobliżu samochodu nie ma osób i innych rzeczy. W 

celu odblokowania zapadek należy przycisnąć przycisk ONCE DROP, podnośnik najpierw automatycznie lekko 

podniesie sie do góry następnie zacznie się opuszczać w dół do pozycji CE STOP. Przy naciśnięciu TWICE DROP 

opuszczać samochód do pozycji końcowej co powoduje odblokowanie łap. Łapy odsunąć i odjechać  samochodem. 

5.5 Konserwacja  

Użytkownik jest zobowiązany:  

Raz w miesiącu -   kontrolować zamocowanie śrub mocujących  

  - wszystkie ruchome części smarować 

  - sprawdzić czy liny są równomiernie naciągnięte  

  - sprawdzić szczelność układu hydraulicznego  

  - czyścić tłoki siłowników  

Co 3 miesiące - wszystkie części optycznie sprawdzić, jeżeli są niesprawne lub uszkodzone to wymienić na nowe 

Co 3 lata - Wymienić olej i wyczyścić filtr (sitko) co 5 lat  - zalecana jest wymiana węży i lin 
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6. Zakłócenia w pracy 

 
Zakłócenia 
 

 
Przyczyna 

 
Usunięcie przyczyny 

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  
- cewka uszkodzona  
- zawór ciśnienia źle ustawiony  
- uszkodzony przekaźnik 

- wymienic zawór 
- 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 

 

 Kontrola 

Każdy podnośnik jest sprawdzany statycznie, dynamicznie i elektrzcznie przy użyciu odpowiedniego ciężaru 

kontrolnego. Każdy podnośnik sprawdzany jest przez uprawnioine i zarejestrowane firmy, które dopuszczają 

podnośnik do eksploatacji.  

Zakres kontroli:  

Po sprawdzeniu bezbłędnej funkcji podnośnika należy kontrolować:  

- Wyłączanie góra dół i CE STOP 

- Napięcie i stan lin wyrównawczych 

- działanie zapadek bezpieczeństwa  

- funkcji zaryglowania łap  

- Szczelność i stan układu hydraulicznego 

- Zamocowanie i stan śrub mocujących 

- kontrola wszystkich funkcji pod obciążeniem 
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7.  Schemat elektryczny 

 

     Podłączenie trójfazowe 
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Schemat pompy 

 

 

 

 

N Nazwa ilość 

1 Silnik 1 

2 Blok hydrauliczny 1 

3 Zawór ograniczający ciśnienie 1 

4 Zaślepka 2 

5 Zawór uderzeniowy 1 

6 Rurka zasysająca  1 

7 Filtr oleju 1 

8 Zawór dławiący regulowany 1 

9 Śrubunek 1 

10 Elektromagnetyczny zawór opuszczania 1 

11 Zawór zwrotny 1 

12 Pompa zębata 1 

13 Zbiornik oleju 1 

14 Zakrętka zbiornika 1 

15 Powrót oleju 1 
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Części zamienne 
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Części zamienne 
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Wymagane wymiary i waga samochodu 

 

 

 

 

 

Przekrój bloku hadraulicznego 
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Protokół odbioru /przekazu 

Miejsce       podnośnik 

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

       Typ / model TW 236 PE  

Nr seryjny: ..........................................   

 

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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       Deklaracja zgodności WE 

          Konformitätserklärung 

    Declaration of conformity 

 

Dla podnośnika samochodowego    typ TW 236 PE + 236 PE B3.9 │3600 kg 

       TW 242 PE + 242 PE B3.9  │4200 kg 

Następujące jednoznaczne dyrektywy  zostały zastosowane 

 Dyrektywy maszyn  2006/42/EC Maschinen 

Następujące zharmonizowane normy zostały dotrzymane  
     DIN EN 1493: 2010 dyrektywy maszyn 

DIN EN 60204-1: 2006+A1:2009 dyrektywa niskonapięciowa LVD 

Instytut kontrolny 
N8M 14 08 87411 003   dnia: 07.09.2014 

     miejsce: Monachium 

     Numer referencyjny danych technicznych: 646821 400901  

     TÜV Süd Product Service GmbH  

     Ridlerstr. 65, Niemcy 80339 München 

Numer certyfikatu 
0123 
 
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. 

Upoważniona osoba do sporządzenia dokumentacji technicznej: Michael Glade  

            Firma Twin Busch GmbH  
Amperestr. 1 · 64625 Bensheim 

 
Upoważniony  Michael Glade  

          Dyrektor ds Jakości  
          Bensheim, dnia 03.12.2014 

  

             Numer seryjny 
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Schemat ogólny – wymiary w mm 
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Plan betonu 
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Minimalne wymiary płyty betonowej 

 

Alternatywnie forma – H      Alternatywnie 2 bloki 
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Protokół  / regularna kontrola 

Miejsce       podnośnik 

------------------------------------------------------  Producent   -   

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 

(Odpowiednio zaznaczyć.  Jeżeli jest wymagana kontrola ponowna - zaznaczyć ) 

 *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             użykownik, podpis………………………………………………………………… 

prawidłowe niedostateczne/brak ponowna kontrola 
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Wniosek gwarancyjny  
 
adres dystrybutora     adres klienta 
_______________________________________ ____________________________________ 
Firma numer klienta                                                                              Firma 

_______________________________________ ____________________________________ 
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, 
urządzenie objęte jest 12 miesięczną gwarancją producenta liczącą od udokumentowanej daty sprzedaży 
bezpośredniemu użytkownikowi. Szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, brak regularnych 
kontroli oraz 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 montaż własny montaż 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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Wniosek gwarancyjny  
 
adres dystrybutora     adres klienta 
_______________________________________ ____________________________________ 
Firma numer klienta                                                                              Firma 

_______________________________________ ____________________________________ 
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, 
urządzenie objęte jest 12 miesięczną gwarancją producenta liczącą od udokumentowanej daty sprzedaży 
bezpośredniemu użytkownikowi. Szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, brak regularnych 
kontroli oraz 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 montaż  własny montaż 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 
 
 

 

 

 


