Instrukcja stosowania i warunki bezpieczeństwa
Podnośnik butelkowy typ: CB2C, CB3.5C, CB30C. CB5C,
CB8C. CB25C, CB20C, CB15C. CB12C. CB10C
IRIMO dziękuje Państwu za zakupienie tego produktu. UWAGA!!! Prosimy o uwaŜne przeczytanie
instrukcji! i prosimy o przestrzeganie warunków bezpieczeństwa przed zastosowaniem. WaŜna
uwaga: Ta instrukcja jest dostarczona z informacjami dodatkowymi na temat bezpieczeństwa,
stosowania i konserwacji. Ma to bardzo istotne znaczenie dla waszego bezpieczeństwa i innych.
1. NaleŜy stosować podnośnik wyłącznie na powierzchni płaskiej i zdolnej do wytrzymania
obciąŜenia.
2. Ładunek powinien być zawsze w tej samej płaszczyźnie, co podnośnik
3. Dźwignia pompowania nie powinna być w Ŝadnym wypadku przedłuŜana.
4. Nie stosować podnośnika do podnoszenia cięŜaru, przewyŜszającego jego maksymalny
udźwig.
5. Stosowanie poziome: Napompować, przy czym zawór boczny jest umieszczony w połoŜeniu
dolnym, w celu sprawdzenia czy olej dopływa. Uwaga: w tym połoŜeniu przesuw jest
ograniczony.
6. Opuszczanie/zwolnić: Obracać powoli zawór obniŜający ciśnienie (śruba) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Prędkość opuszczania jest regulowana przez ten
zawór. Gwałtowne lub nagłe zwolnienie moŜe być niebezpieczne!
7. Niedozwolone jest podnoszenie ładunku poza płaszczyzną podnośnika! MoŜe to spowodować
upadek ładunku, a więc doprowadzić do niebezpieczeństwa/obraŜeń dla was lub innych!
Stosowanie w taki sposób nie jest objęte naszą gwarancją.
8. Konserwacja: JeŜeli naleŜy wlać nowy olej, naleŜy wypełnić olejem do poziomu najbardziej
poniŜej korka wlewowego, mieszczącego się w środku podnośnika. NaleŜy pamiętać, Ŝe tłok
powinien być w połoŜeniu najniŜszym. STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE olej hydrauliczny! Napełniać
podnośnik pionowo. Czyścić i smarować olejem przed i po stosowaniu
9. W przypadku nieprawidłowości, wątpliwości lub wycieków oleju, NIE STOSOWAĆ
podnośnika!!! Skontaktować się z dostawcą w sprawie serwisu lub napraw.
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Urządzenie
Typ
Udźwig
CięŜar netto
Rok produkcji

CB2C
2000 kg
3 kg
2006

CB4C
4000 kg
4 kg
2006

CB6C
6000 kg
5 kg
2006

CB8C
8000 kg
6 kg
2006

CB12C
12000 kg
8 kg
2006

CB20C
20000 kg
13 kg
2006

zostało wyprodukowane zgodnie z postanowieniami DYREKTYWY RADY z dnia 22 czerwca 1998
(98/37/EWG)
Dyrektor Generalny - podpis

