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NÁVOD K POUŽITÍ –

POSTRKOVÁ A OVLÁDANÁ KOČKA
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Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod k použití! Nesprávná 
manipulace může způsobit nehodu.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Tato řada koček má dva typy různých modelů: postrková kočka a ovládaná kočka. 
Ovládaná kočka se ovládá tahem za ruční řetěz a postrková kočka tlačením zvednutého 
nákladu. Kočky jsou nastaveny tak, aby odpovídaly spodní přírubě jednokolejného 
ocelového nosníku. Kočky se skládají ze seřizovací nápravy a z koncových rámů / bloků. 
Jsou vhodné pro široké použití v továrnách, dolech, docích, skladech a strojovnách pro 
instalaci zařízení i pro přepravu zboží.

BEZPEČNOST

 Může být používána a instalována pouze oprávněnou osobou.Používat a montovat 
pouze 

 Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou viditelné známky poškození.
 Přetížení kočky je přísně zakázáno. Rovněž je zakázáno boční zatěžování.
 Práce a / nebo pohyb pod zvednutým břemenem je přísně zakázán.
 Pokud  ruční  řetěz  nelze  vytáhnout  nebo  tahová  síla  řetězu  přesáhne  normální

provoz, okamžitě přestaňte pracovat. Měla by být provedena kontrola, zda není s
nákladem něco zamotáno.

 Netahejte ruční řetěz v poloze šikmé k rovině ručních kol, aby nedošlo k zamotání
řetězu.

 Nespouštějte ani neházejte kočky dolů na zem.
 Vždy zajistěte, aby kočka nemohla spadnout z konce nosníku.
 Nikdy nepoužívejte poškozenou kočku.
 Na výrobku neprovádějte žádné úpravy (žádné svařování, broušení, vlastní 

náhradní díly atd.).
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MONTÁŽ

 Před montáží se ujistěte, že všechny části výrobku jsou kompatibilní, stejný model a
zda nejsou vadné.

 Změřte délku dráhy nosníku.
 Zašroubujte seřizovací nápravu do koncových bloků tak, aby vzdálenost přírub kol 

byla o 2-3 mm větší než šířka nosníku. Nasaďte kočku na přírubu nosníku na jeho 
okraji. Pokud to není možné, musí být kočka namontována přímo přes přírubu 
nosníku.

 Zvedněte náklad přibližně ve výši maximálního bezpečného pracovního zatížení 
mírně do vzduchu a jednotku posouvejte pomalu po celé délce dráhy, aby byla 
zajištěna kompatibilita a bezpečný provoz.

 Zvedací zařízení je připevněno buď přímo k oku seřizovací nápravy z háku 
zvedacího zařízení, nebo pomocí třmenu.

ÚDRŽBA A OCHRANA

 Kočky by měly být pravidelně kontrolovány oprávněnou osobou, zda nevykazují 
známky poškození.

 Ložiska, ozubené kolo a povrch nosníku by měly být pravidelně mazány a šrouby a
matice zkontrolovány, aby se zajistilo jejich utažení. 

 Pokud se nepoužívají,  měly by být všechny kočky kromě těch, které jsou trvale
nainstalovány na nosníku,  vráceny do bezpečného skladování  chráněného před
korozí a mechanickými nárazy.

 Kočky,  které  byly  demontovány,  by  měly  být  zkontrolovány,  aby se  zajistilo,  že
nedochází k závadám, všechny jednotlivé části jsou vpořádku, že nedošlo k žádné
výměně součástí a že byly řádně znovu sestaveny.

 Kočky,  které  mají  být  ponechány  na  místě,  by  měly  být  zaparkovány  tak,  aby
nedošlo k jejich sjetí  z konce dráhy. 

 U ovládaných koček je třeba dbát na to, aby byl ovládací řetěz kočky skladován tak,
aby během skladování nedošlo k jeho poškození.

 U  ovládaných  koček  je  třeba  dbát  na  to,  aby  ovládací  řetěz  nepředstavoval
nebezpečí pro osoby, které mohou v této oblasti pracovat.

 Kočky,  které  jsou ponechány venku,  by  měly  být  chráněny před živly  vhodným
ochranným krytem. Nepoužívejte výrobky v chemickém prostředí a nevystavujte je
silným korozivním vlivům (např. kyselinám).
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Ovládaná kočka

Postrková kočka
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Prohlášení o shodě 2:1A 

SCM Citra Oy prohlašuje, že údaje uvedy níže jsou v souladu s příslušnými základními 
zdravotními a bezpečnostními požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2006/42 / ES. Jestliže zákazník provede nějaké změny produktu nebo jestliže zákazník 
doplní nějaký produkt nebo komponent, který není v souladu, SCM Citra Oy nebude 
zodpodědná za následky vztahující se k bezpečnosti produktu.

Typ produktu a označení: 

Postrková kočka: 

SIVA05ABT, SIVA10ABT, SIVA10LABT, SIVA20ABT, 
SIVA20LABT, SIVA30ABT, SIVA30LABT, SIVA50ABT, 
SIVA50LABT

Ovládaná kočka: 

SIVA10ABTKS, SIVA20ABTKS, SIVA30ABTKS, SIVA50ABTKS, 
SIVA100LABT

Sériové číslo:

Pro  zdvihací  zařízení,  na  která  se  vztahuje  toto  prohlášení  o  shodě,  platí  a  spňují
následující normy:

EN 13157

Osoba pověřena vytvořením technické dokumentace v souladu s VII část A:

Jorma Tuominen, SCM Citra Oy, Juvan Teollisuuskatu 25 C, 02920 Espoo, Finland

Výrobce:

SCM Citra Oy
Juvan Teollisuuskatu 25 C, 02920 Espoo, Finland 
Tel: +358 2 511 5511, sales@haklift.com
www.haklift.com

Datum: 2.2.2020
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