
PROHLÁŠENÍ o ES-shodě

ve smyslu ustanovení zákona o technických požadavcích
na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Gabriela Nagozenski, JK SPED
Přístavní 8

400 07   Ústí nad Labem

prohlašuje, že níže označené výrobky jsou svou koncepcí a
konstrukcí v souladu s danými směrnicemi ve vztahu k bezpečnosti
a zdravotní nezávadnosti zařízení uváděných do oběhu. V případě

námi neurčené úpravy či změny na tomto zařízení pozbývá toto
prohlášení o ES-shodě své platnosti. Dále toto prohlášení o ES-

shodě pozbývá své platnosti, jestliže dané zařízení není používáno
k předurčeným účelům, stanoveným v provozním návodu anebo

není podrobováno pravidelným zkouškám a revizím.

Označení zařízení
Hydraulický zvedák-panenka speciální

Dovolené zatížení
nosnost 10000kg

Ve vztahu ke směrnicím
č.22/1997Sb. a nařízení vlády č.173/1997Sb. (24/2003Sb.)

Harmonizované normy zejména
strojní směrnice 2006/42/CE (bezpečnost strojních zařízení)

Návod k použití



Důležité upozornění:
Před použitím výrobku si důkladně pročtěte tento návod k použití. Jsou zde
uvedeny bezpečnostní upozornění, jako i detaily pro provoz a údržbu.
Speciální hydraulický zvedák dále „panenka“ je určen primárně pro zdvih
osobních a nákladních vozidel. Použití pro jakékoliv další činnosti dále výslovně
neuvedené je zakázáno.
Vždy před použitím zkontrolujte, zda se panenka a její části nacházejí v dobrém
stavu a nic jí neschází.
Manipulační práce s panenkou smí provádět pouze autorizovaná osoba, která byla
poučena o provozu panenky, četla tento návod k použití a i mu plně porozuměla.
Nejsou povoleny jakékoliv dodatečné úpravy na originálním provedení panenky.
Neuposlechnutí tímto návodem k použití stanovených předpisů pro provoz
panenky stejně jako obecně a místně platných bezpečnostních stanov může vést ke
škodám na výrobku, zdvihaném břemenu, jiném majetku či zdraví osob.
V takovém případě nepřebírá dodavatel/výrobce žádnou zodpovědnost.

1. Bezpečnostní upozornění
1.1. Panenku používat pouze za známých hmotnostních poměrů

manipulovaného břemene.
1.2. Nikdy nepřekračovat dovolené jmenovité zatížení panenky ani její

pracovní dráhy.
1.3. Panenka musí být při zdvihání vozidel umístěna na dobře osvětleném,

pevném, rovném a vodorovném podkladu bez dalších přebytečných
předmětů v pracovním prostoru panenky. Panenku je třeba při zdvihání
vozidel umístit na vhodné místo s ohledem na možné sesmeknutí,
převrácení, propadnutí apod.

1.4. Před zdviháním vozidla se ubezpečte, že je vypnutý motor, zatažená
ruční brzda, a že se ve voze nenachází žádná osoba. Proti případnému

posuvu zabezpečte vozidlo brzdovými zarážkami. U zdviženého vozidla
nikdy nestartujte motor a zamezte jakýmkoliv jeho vibracím či výkyvům.

1.5. Panenku umístěte pod výrobcem vozu doporučeným místem pro zdvih. Toto
místo nesmí být nijak poškozeno, zamaštěno či znečištěno. Zdvižný bod musí
na vrchní hlavu panenky doléhat centrovaně, jinak může dojít k překocení
panenky.

1.6. V případě potřeby je třeba k manipulaci přizvat další osoby tak, aby byla
zajištěna stabilita břemene. Toto je obzvláště nutné při zdvihání vozidel za
plného provozu na silnici, kde projíždějící auta mohou způsobovat otřesy a
záchvěvy.

1.7. Panenkou pod vozidlem je třeba manipulovat pouze v takové pozici, aby
obsluha nikdy nebyla nucena jakoukoliv část svého těla vsunovat pod
zdvihané vozidlo. Nikdy nepracujte pod zdviženým vozidlem bez
mechanickým podpěr či jiných k tomu určených zařízení.

1.8. Obsluha musí za všech okolností manipulace s panenkou bedlivě sledovat
situaci, aby mohla včas zamezit případnému neštěstí.

1.9. Před spouštěním zdviženého vozidla se vždy ujistěte, že se pod oním
vozidlem nenachází žádná osoba ani jiná překážka.

1.10. Proti přetížení je panenka vybavena přetěžovacím ventilem.

2. Použití a provoz
2.1. Před použitím panenky je třeba z vnitřního oběhu vypustit přebytečný

vzduch. To se provede nasazením ovládací páky na odpouštěcí ventil,
pootočením o jednu otáčku proti smyslu hodinových ručiček, zpětným
nasazením ovládací páky na pumpovací jednotku a několikanásobným
zapumpováním. Vzduch bude vytlačen a ve vnitřním oběhu dojde k mazání.
Následně opět nasaďte ovládací páku na odpouštěcí ventil, který uzavřete
otáčením ve smyslu hodinových ručiček až na doraz.

2.2. Vřeteno panenky lze vyšroubovat a tím navýšit celkovou výšku zdvihu.
Vřeteno však nesmí nikdy být vyšroubované celé, dovolená výška zdvihu
vřetene je uvedena na štítku.

2.3. Při uzavřeném odpouštěním ventilu nasaďte ovládací páku na pumpovaní
jednotku a pohyby nahoru a dolů nastane zdvih hydraulického pístu. Abyste
dosáhli vyšší rychlost zdvihu, pumpujte ovládací pákou v celém jejích
rozsahu dráhy.

2.4. Pro spouštění břemene nasaďte ovládací páku na odpouštěcí ventil a
opatrným pozvolným pootáčením proti smyslu hodinových ručiček se tlak
hydrauliky odpustí. Rychlost klesání lze regulovat otevřením odpouštěcího
ventilu.

2.5. Panenkou lze při správném usazení podloží manipulovat v horizontálním,
diagonálním i vertikálním směru.

2.6. Při funkci je možné, že na pístu budou zůstávat zbytky oleje, což je obvyklý
jev a je v rámci správného fungování zařízení.



3. Údržba
3.1. Údržbu a opravu může provádět pouze kvalifikovaná osoba na základě

jejího vyškolení a zkušeností pro hydraulické systémy. Pro správnou
funkci zařízení přenechejte údržbu či opravu dodavateli Vaší panenky.

3.2. Zajistěte, aby všechny pohyblivé části panenky byly vždy čisté
dostatečně promazané a chraňte je před agresivními vlivy.

3.3. Jako náhradní díly používejte výhradně originální komponenty.
3.4. Před každým nasazením se ujistěte, že žádná část panenky není

vyboulená, roztržená či jinak poškozená. V případě nadměrného
přetížení či jakéhokoliv poškození nechejte panenku vždy kvalifikovaně
opravit a prohlédnout.

3.5. Kontrolujte stav oleje a v případě nutnosti olej doplňte. Přitom musí být
celý píst zatažený a panenka vodorovně umístěná. Odejměte zátku plnící
nálevky a doplňte potřebné množství. Celý objem oleje pro tento typ je
170cm³. Panenku olejem nepřeplňujte, jinak nemusí fungovat. Při
intenzivním používání je pro dlouhou životnost panenky rovněž žádoucí
olej pravidelně kontrolovat a měnit. Používejte výhradně olej pro
hydraulická zařízení, typ HL nebo HM, ISO viskózní hustoty 30cST při
40°C nebo 3 Englerovy stupně při 50°C. Nikdy nepoužívejte na plnění
brzdovou kapalinu do automobilů.

3.6. Při dlouhodobé odstávce panenky musejí být veškeré její součásti
zatažené, aby se zamezilo vzniku koroze. Na píst v případě nutnosti
použijte prostředek pro ochranu před korozí.

3.7. Jestliže životnost panenky skončila, zlikvidujte odděleně olejovou náplň
a kovové pouzdro dle obecných zásad pro ochranu životního prostředí u
certifikované sběrny odpadů.

Způsoby použití: vertikálně – diagonálně – horizontálně

Schéma panenky:


