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KAPACITETA  

Zmogljivost dvigala 3500 kg 

Maksimalna dvižna višina 1830 mm 

Začetna višina ploščadi 220 mm 

Čas dvigovanja  <50 s 

Čas spuščanja <60 s 

Širina dvigala 2030 mm 

Dolžina dvigala 1940 mm 

LINCOS d.o.o. 
ADDRESS: CELOVŠKA CESTA 492 
SI-1000 LJUBLJANA 
TEL.+386 31 390 850 
EMAIL: INFO@LINCOS.SI 
WEB: WWW.LINCOS.SI  

mailto:INFO@LINCOS.SI
http://www.lincos.si/


ŠKARJASTO AVTODVIGALO  STD-5335A 

 

SLOVENIA 
  2 

 

 
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 

SHRANITE TA PRIROČNIK Z NAVODILI 
 

 

 

 

Prosimo, v celoti preberite ta priročnik preden pričnete z namestitvijo 
in uporabo te naprave. S tem, ko pričnete z namestitvijo in uporabo 
naprave, se smatra, da v celoti razumete in upoštevate vsebino tega 
priročnika. Priročnik morate posredovati vsem upravljavcem naprave. 
V primeru, da pri delu z napravo ne boste upoštevali navodil, zapisanih 
v tem priročniku, lahko pride do telesnih poškodb ali celo smrti. 

 

 
 

PAZITE NA SVOJO VARNOST 
 
Pri zasnovi in izdelavi vašega novega dvigala smo se osredotočili na vašo varnost. Kljub temu lahko s 
pravilnim usposabljanjem in pazljivo uporabo te naprave svojo varnost še povečate. Zato NE PRIČNITE 
z uporabo ali popravljanjem te naprave, če niste prebrali tega priročnika in se seznanili s 
pomembnimi varnostnimi opozorili, ki jih vsebuje. Ta priročnik vedno hranite v neposredni bližini 
dvigala. Prepričajte se, da so VSI UPORABNIKI dvigala prebrali ta navodila za uporabo in jih v celoti 
razumejo. 
 

 
 

POMEMBNO OPOZORILO 
 

Ne poizkušajte namestiti tega dvigala, če niste bili usposobljeni in poučeni o postopkih in osnovah 
vgradnje in namestitve avtodvigal. Nikoli ne poizkušajte dvigniti delov tega dvigala brez ustreznih 
orodij za dvigovanje, kot so viličarji in dvižni žerjavi. Vedno pazite, da ste dovolj odmaknjeni od 
premičnih delov dvigala ali delov, ki lahko padejo in vas pri tem poškodujejo. Za pravilno namestitev 
in uporabo tega dvigala morate natančno slediti navodilom, zapisanim v tem priročniku. V primeru, 
da se teh navodil ne boste držali, lahko pride do resnih telesnih poškodb, obenem pa s tem izničite 
veljavnost garancije. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, 
ki je neposredno ali posredno povezana z napačno namestitvijo ali napačno uporabo tega dvigala. 
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POGLAVJE 1: EMBALAŽA, TRANSPORT 
IN SKLADIŠČENJE 
 

 

PAKIRANJE, DVIGOVANJE, ROKOVANJE Z NAPRAVO, TRANSPORT TER 
ODSTRANJEVANJE EMBALAŽE SMEJO OPRAVLJATI SAMO IZKUŠENE IN 
ZA TO POUČENE OSEBE, KI SO SEZNANJENE Z DELOVANJEM DVIGALA IN 
VSEBINO TEGA PRIROČNIKA. 
 
 

1.1 EMBALAŽA 
 

Osnovni deli dvigala se nahajajo na leseni paleti, zaviti v karton in zavezani z dvema plastičnima 
vrvicama. 
Kontrolna enota je pakirana v leseni škatli, vključno z dodatnimi pripomočki. 
(Drugi dodatni pripomočki so dobavljivi po naročilu, v skladu z željami in potrebami posameznega 
kupca). 
 
Dimenzije embalaže so prikazane na spodnji sliki. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKARJASTO AVTODVIGALO  STD-5335A 

 

SLOVENIA 
  5 

 

1.2. TRANSPORT 
 

 

 
Embalažo lahko premikate ali dvigujete samo z viličarji, žerjavi 
ali mostnimi dvigali. V primeru vezave tovora mora biti ob 
tovoru stalno prisotna oseba, ki bo skrbela, da ne bi pri 
transportu prišlo do nevarnega nihanja. 

 
 

 
Tovor mora na daljše razdalje potovati z vozilom ali ladjo. Ob prejemu pošiljke preverite, da 
pošiljka vsebuje vse dele, ki so določeni v dobavnici. Preverite tudi, da ni morebitnih manjkajočih 
delov, napak na delih naprave ter da deli naprave niso poškodovani zaradi prevoza. 
V primeru manjkajočih delov ali poškodb na napravi, preverite poškodovane kartone v skladu s 
»Seznamom delov«, da preverite, v kakšnem stanju bi morali biti poškodovani deli naprave in 
kateri deli manjkajo. Obenem nemudoma obvestite odgovorno osebo ter prevoznika o škodi. 
Naprava je zelo težka! Pod nobenim pogojem je ne raztovarjajte ali natovarjajte ročno, vedno pa 
bodite pozorni na to, da je delo varno. Med natovarjanjem in raztovarjanjem dvigala bodite 
pozorni, da pripravite embalažo za dvig v skladu s spodnjo sliko. 
 

  
                  Dvigovanje z dvižnim žerjavom                                       Dvigovanje z viličarjem 
 

1.3. SKLADIŠČENJE 
 

• Naprava in dodatna oprema morajo biti skladiščene v skladišču. V primeru shranjevanja 
naprave v zunanjih skladiščih mora biti prostor dobro zaščiten pred dežjem in vlago. 

• V primeru cestnega transporta uporabite zaprto cestno vozilo, v primeru ladijskega prevoza pa 
ladijski kontejner. 

• Med prevozom mora biti kontrolna plošča postavljena pokončno. Vsi paketi morajo biti 
zaščiteni, da se prepreči zdrs tovora iz škatel. 

• Priporočena temperatura za skladiščenje naprave je od -5°C do +40°C. 
 

1.4. ODPIRANJE PAKETOV 
 
Ob dostavi dvigala preverite, če je zaradi transporta prišlo do kakršnih koli poškodb. Preverite 
tudi, če paketi vsebujejo vse dele, ki ste jih naročili. Pakete odpirajte previdno, pri tem pa bodite 
pozorni, da ne poškodujete delov dvigala. Bodite pozorni, da vam predmeti pri odpiranju ne 
padejo iz škatel. 
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POGLAVJE 2: OPIS NAPRAVE 
 

2.1. UVOD 
 
Škarjasto dvigalo je zasnovano na osnovi škarjaste mehanske strukture, za ustvarjanje dvižne moči pa 
uporablja hidravlični pogon. Premikanje glavnih komponent dvigala je tako nadzorovano preko 
zračnega pritiska. Za večjo varnost sta na dvigalu nameščena mehanska ključavnica in hidravlični 
ventil za uravnoteženje, ki uravnava enakomerno dvigovanje dvigala. Glavne prednosti naprave so 
enostavna struktura, napredne tehnološke rešitve, enostavna in varna uporaba. Dvigalo je še posebej 
priročno za natančno uravnavanje avtomobilskih koles, popravila in vzdrževanje vozil. Glavne 
značilnosti dvigala so naslednje:   
 
1. Novo zasnovana izvlečna miza in vgradna konstrukcija naprave, ki je uporabna za več različic le-te. 
2.  Podporna roka, izdelana iz visoko kvalitetnega jekla Q345. 
3. Zasnova s štirimi cilindri, ki omogoča izjemno moč naprave. 
4. Za zagotavljanje varnega delovanja naprave je vanjo vgrajeno varovalo zgornje višine. 
5. Naprava je opremljena z varnostno zaklepno ključavnico s pnevmatskim izpustom. 
 
 
 

2.2. PREDVIDENA UPORABA NAPRAVE 
 

Škarjasto avtodvigalo je predvideno za dvigovanje različnih vozil, katerih teža je manjša od nazivne 
kapacitete dvigala. Primerno je za preizkušnjo vozila, popravljanje in vzdrževanje vozil. 
 
To dvigalo je zasnovano za dvigovanje vozil. Vsakršna druga uporaba tega dvigala ni predvidena. 

• Prepovedano je uporabljati to dvigalo za pranje in barvanje vozil! 

• Prepovedano je uporabljati to dvigalo za dvigovanje vozil, katerih teža presega nazivno 
kapaciteto dvigala. 

• Prepovedano je uporabljati to dvigalo za parkiranje vozil. 
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2.4. RAZPOREDITEV IN DIMENZIJE DVIGALA 
 

 
 

2.5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 

 

KAPACITETA  

Zmogljivost dvigala 3500 kg 

Maksimalna dvižna višina 1830mm  

Začetna višina ploščadi 220 mm 

Dolžina ploščadi 1500-1940 mm 

Širina ploščadi 570 mm 

Čas dvigovanja <50s 

Čas spuščanja <60s 

Celotna širina dvigala 2030 mm 

Teža naprave 738 kg 

Raven hrupa <75 dB 

Mesto namestitve Notranji prostori 

Velikost paketa 1530×630×500 
mm 

 

 

 

 

ELEKTRIČNI MOTOR 

TIP 380V 220 V 

Omrežna 
napetost 

380V-3PH 220V-1PH 

Moč 2.2 KW 2.2 KW 

Število poli 50 Hz 50 Hz 
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POGLAVJE 3: VARNOST 
 

To poglavje preberite natančno in v celoti, ker vsebuje pomembne informacije, potrebne za varnost 
upravljavca in osebe, odgovorne za vzdrževanje naprave. 
 

 

Dvigalo je bilo načrtovano in zgrajeno za dvigovanje vozil in njihovo 
vzdrževanje na dvignjeni višini v zaprtem prostoru (delavnici). Vsakršna 
drugačna uporaba dvigala je prepovedana. 
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za možne telesne poškodbe oseb, 
poškodbe na vozilih ali predmetih, ki bi bile posledica nepravilne ali 
nepooblaščene uporabe dvigala. 

 

 
Za varnost upravljavca naprave in drugih oseb mora biti okrog naprave vzpostavljeno kvadratno 
varnostno območje, ki obdaja dvigalo v širini najmanj enega metra in ki ga je potrebno pred dvigovanjem 
in spuščanjem vozila vsakič preveriti ter izprazniti. Dvigalo se lahko upravlja samo z mesta za upravljanje, 
ki je namenjeno upravljavcu in se nahaja v varnostnem območju.  

Upravljavec lahko opravlja svoje delo pod vozilom samo in izključno takrat, ko je vozilo dvignjeno ter 
zaklenjeno v dvignjenem položaju, varovala pa so vključena. 

 

 

Nikoli ne uporabljajte dvigala, kadar so varovala izključena. 
Ljudje, dvigalo in vozila na njem se lahko huje poškodujejo, če ne 
boste upoštevali teh navodil.  

 

 
 

3.1. SPLOŠNA OPOZORILA 
 
Upravljavec in oseba, zadolžena za vzdrževanje naprave, morata upoštevati pravila in zakone o 
preprečevanju nesreč ter varnosti pri delu, ki veljajo v državi, v kateri je postavljeno dvigalo. 
 
Prav tako morata upoštevati tudi naslednja navodila: 

• Prepovedano je odstraniti ali izključiti hidravlična, električna ali druga varovala. 

• Natančno je potrebno slediti varnostnim navodilom, ki so napisana na napravi in 
vključena v ta priročnik.  

• Pozorno je potrebno opazovati varnostni prostor, medtem ko se dvigalo dviguje.  

• Prepričati se morate, da je motor vozila ugasnjen, da je vozilo v prestavi ter da je 
vključena ročna zavora. 

• Prepričati se morate tudi, da dvigujete le primerna vozila, katerih teža ne presega 
maksimalne dvižne kapacitete dvigala.  

• Med dvigovanjem se nihče ne sme nahajati na dvižnih rokah dvigala. 
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3.2 VARNOSTNE NAPRAVE 
 
Da bi preprečili preobremenitev in možno odpoved dvigala, so na napravi nameščene naslednje 
varnostne naprave: 
 

• Na napravi je nameščen ventil za maksimalni tlak, ki je nameščen znotraj hidravlične enote, da 
bi preprečil preobremenitev dvigala.  

 

 

Ventil za nadzor maksimalnega tlaka je bil tovarniško nastavljen 
s strani proizvajalca na pravilen tlak. NE POIZKUŠAJTE ga 
prilagoditi, da bi prilagodili dvižno kapaciteto dvigala. 

 

• Na napravi je nameščen mehanski varnostni mehanizem, ki je nameščen znotraj vsakega 
dvižnega ležišča in se samostojno vključi.  

 

 

Strogo prepovedano je prilagajati ali spreminjati katero koli 
varnostno napravo na dvigalu. Pred pričetkom dela se vedno 
prepričajte, da varnostne naprave delujejo in so zanesljive. 

 

 
3.3   VARNOSTNE OZNAKE 
 

 TVEGANJE ZA LJUDI 

Vsa tveganja za osebje - upravljavca, odgovornega vzdrževalca ali katere koli druge osebe, ki 
je prisotna v bližini dvigala, v primeru nepravilne uporabe dvigala, so opisana v tem razdelku. 

 

 NEVARNOST POTLAČITVE 

Nevarnost potlačitve je mogoča, če se upravljavec ne nahaja na mestu za upravljanje dvigala ob 
nadzorni plošči. Med spuščanjem ploščadi in vozila na dvigalu se upravljavec ne sme nahajati v 
območju dvigala in ne sme biti niti delno niti v celoti pod premično strukturo dvigala. Upravljavec se 
mora vedno nahajati na mestu za upravljanje dvigala.   
 

 NEVARNOST POTLAČITVE (DRUGIH OSEB) 

Kadar se ploščadi in vozilo na njih spuščajo, se v območju spuščanja ne sme nahajati nihče. Dostop v 
območje pod spuščajočo se strukturo dvigala je strogo prepovedan. Upravljavec se mora pred 
pričetkom spuščanja prepričati, da nihče ni v nevarnosti, šele potem pa lahko prične s spuščanjem 
dvigala. 
 



ŠKARJASTO AVTODVIGALO  STD-5335A 

 

SLOVENIA 
  10 

 

 

 

 NEVARNOST TRČENJA 

Nevarnost trčenja obstaja, kadar se deli dvigala oziroma deli vozila nahajajo v višini glave. Kadar je 
dvigalo zaradi dela ustavljeno na relativno nizki višini, obstaja nevarnost, da se osebje in druge osebe 
zaletijo v izpostavljene dele vozila in dvigala, še posebej v tiste, ki niso označeni s posebno barvo, zato 
naj bodo na to pozorni. 

 

 NEVARNOST PREMIKA VOZILA NA DVIGALU 

Nevarnost premika vozila obstaja, kadar pri delu uporabite tolikšno silo, da se vozilo na dvigalu 
premakne. V primeru velikega ali izredno težkega vozila, bi lahko nenaden premik ustvaril preveliko 
obremenitev dvigala ali neenakomerno obremenitev dvižne strukture. Zato je potrebno pred vsakim 
dvigovanjem vozila in med delom na vozilu poskrbeti za to, da je vozilo ustrezno ustavljeno z ročno 
zavoro.  

  

 NEVARNOST PADCA VOZILA Z DVIGALA 

Padec vozila z dvigala je lahko posledica nepravilne namestitve vozila na dvižne ploščadi, nepravilne 
ustavitve vozila ali neskladnosti dimenzij ali teže vozila z nazivno kapaciteto dvigala.  
Nikoli ne poizkušajte testirati vozila z vožnjo na ploščadi, ko je le-to nameščeno na ploščadih 
dvigala. 
Nikoli ne puščajte predmetov v območju spuščanja dvigala ali na mestu, kjer bi ovirali premične 
dele dvigala. 

 

 NEVARNOST ZDRSA 

Nevarnost zdrsa se lahko pojavi zaradi izlitja olja ali nečistoč na tleh v bližini dvigala. Območje pod 
dvigalom in v neposredni bližini dvigala, pa tudi ploščadi dvigala, mora biti čisto in vzdrževano. 
Nemudoma odstranite vsa razlitja olja. Ko je dvigalo spuščeno, ne stopajte čez ploščadi ali dele 
dvigala na mestih, ki so podmazani z mastjo ali oljem za vzdrževanje. Nevarnost zdrsa lahko 
zmanjšate z uporabo primerne obutve – protizdrsnih čevljev.  
 

 NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA 

Tveganje za električni udar se pojavlja na delih dvigala, kjer se nahajajo električne žice. Izogibajte se 
vsakršni uporabi vode, pare, topil in razredčil v območju dvigala, še posebej v okolici električnih 
napeljav in električnega napajanja ter kontrolne plošče. 
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 NEVARNOST ZARADI NEZADOSTNE OSVETLITVE 

Upravljavec in vzdrževalec dvigala se morata prepričati, da sta dvigalo in njegova okolica dobro in 
enakomerno osvetljena ter da osvetlitev ustreza lokalni zakonodaji za to področje. 

 

 NEVARNOST ZARADI ODPOVEDI DELOV DVIGALA  

Proizvajalec je pri načrtovanju in izdelavi tega dvigala uporabil ustrezne materiale in konstrukcijske 
postopke, ki ustrezajo načrtovani uporabi te naprave, da bi zagotovil varen in zanesljiv izdelek. Vendar 
bodite pozorni na to, da morate z dvigalom upravljati v skladu z navodili proizvajalca ter se držati načrta 
rednega vzdrževanja. 

 

 NEVARNOST ZARADI NAPAČNE UPORABE DVIGALA  

Osebam ni dovoljeno stanje ali sedenje na ploščadih med dvigovanjem in spuščanjem vozila ali 
medtem, ko je dvigalo že dvignjeno. 
 
Prilagajanje varnostnih naprav na dvigalu je strogo prepovedano. 
Nikoli ne presezite maksimalne dvižne zmogljivosti dvigala in pred dvigovanjem vozil se prepričajte, 
da niso naložena. 
Za varno uporabo te naprave se morate natančno držati vseh navodil in opozoril v zvezi z njeno 
uporabo, vzdrževanjem in varnostjo, ki jih vsebuje ta priročnik.  
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3.4   VARNOSTNE OZNAKE 
 
Namen vseh varnostnih oznak, ki so nalepljene oziroma pritrjene na napravo, je, da upravljavca 
opozorijo na možnost nevarnih dogodkov in nesreč pri uporabi naprave. Oznake morajo biti vedno 
čiste in berljive; če pa se poškodujejo ali odlepijo, jih je potrebno zamenjati. Pozorno jih preberite in 
si zapomnite njihovo sporočilo.  
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POGLAVJE 4: NAMESTITEV 
 

Namestitev dvigala lahko opravijo samo za to usposobljeni strokovnjaki, ki 
jih je za namestitev pooblastil proizvajalec, ali pooblaščeni distributer. Če bi 
namestitev dvigala opravilo osebje, ki za to ni usposobljeno, bi bile 
posledice takšne namestitve lahko resne poškodbe ljudi in dvigala. 

Med namestitvijo vedno upoštevajte priložene sheme (eksplozijske 
diagrame). 

 
 

4.1.   POTREBNO ORODJE 
 

Rotacijski vrtalnik 
Svedri za beton (3/4'') 

Kreda  
Komplet nasadnih ključev 

Kladivo  
Vodna tehtnica (libela) 
Velik krožni ključ 
Kovinski vzvod za podlaganje 
Komplet viličastih ključev 
 

Velik nastavljiv ključ (Francoz) 
Set imbus/šestkotnih ključev 
Srednji ploščati izvijač 
Merilni trak, dolg vsaj 8 metrov 
Dolge ščipalne klešče (telefonske) 

 

 

POMEMBNO OPOZORILO 
 

Za pravilno namestitev in uporabo tega dvigala morate 
natančno slediti navodilom, zapisanim v tem priročniku. V 
primeru, da se teh navodil ne boste držali, lahko pride do 
resnih telesnih poškodb, obenem pa garancija ni več 
veljavna. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti 
za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki je neposredno ali 
posredno povezana z napačno namestitvijo ali uporabo 
tega dvigala. Prosimo, preberite ta priročnik v celoti, 
preden pričnete z namestitvijo dvigala. 
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4.2.        PREVERJANJE USTREZNOSTI PROSTORA 
 
Preden namestite svoje novo dvigalo, preverite naslednje: 
 
1. MESTO NAMESTITVE: Če je le mogoče, pri namestitvi vedno uporabljajte arhitekturni načrt 
prostora. Preverite dimenzije potrebnega prostora za namestitev in se na načrtu prepričajte, da je v 
delavnici dovolj prostora za namestitev dvigala. 
2. OVIRE NA STROPU: Mesto, kjer bo dvigalo nameščeno, naj nima omejitev na stropu, kot so 
grelniki, električne žice, tramovi, ipd. 
3. PRIMERNOST TAL: Vizualno preverite mesto namestitve in preverite, da beton na tleh ni 
poškodovan ali počen. 
4. Vaše dvigalo je primerno zgolj za namestitev v zaprtem notranjem prostoru. 
 
 

4.3.         ZAHTEVE ZA TLA 
 
Napravo MORATE namestiti na betonska tla trdnosti vsaj 3000 PSI (2.1Kg/mm) z minimalno debelino 
150 mm. Razdalja od roba temelja do točk sidranja dvigala mora biti najmanj 1,5 m. Bodite pozorni 
na to, da se mora nov beton ustrezno pripraviti in posušiti vsaj 20 dni pred namestitvijo dvigala.   
 

 

NEVARNOST 
NE NAMEŠČAJTE ali uporabljajte te naprave na asfaltnih 
površinah ali na kakršnih koli drugih površinah kot betonskih. 
NE NAMEŠČAJTE ali uporabljajte te naprave na mestu prizidave 
ali na počenih oziroma poškodovanih betonskih tleh. 
NE NAMEŠČAJTE ali uporabljajte te naprave v nadstropju, če se 
pred tem niste o tem posvetovali z arhitektom in graditeljem 
objekta. 
NE NAMEŠČAJTE ali uporabljajte te naprave na zunanjih 
površinah. 

 

Pri namestitvi morate upoštevati specifikacije za betonski temelj. Neupoštevanje navodil 
lahko povzroči odpoved dvigala, ki ima za posledico lahko telesne poškodbe ali smrt. 

 

 

4.4.    NAMESTITEV PLOŠČADI 
 

• Postavite obe ploščadi na pripravljeno mesto za namestitev. 

• Bodite pozorni na to, da je spodnji del oljnega cilindra postavljen na prednjem delu naprave 
(na tisti strani, s katere bo vozilo dostopalo na dvigalo). 

• Uporabite viličar ali kakšno drugo dvižno napravo, da dvignete ploščadi (glejte sliko spodaj), 
pri tem pa se prepričajte, da so varnostne naprave na dvigalu vključene in se ustrezno 
zaklenejo. 
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NEVARNOST 
Da se izognete nevarnosti v primeru odpovedi varnostnih 
sistemov, lahko srednji del dvigala podprete s kosom lesa. 
Preden je hidravlični sistem usposobljen in je vanj nalito 
hidravlično olje, je strogo prepovedano delo pod dvigalom ali 
uporaba le tega za dvigovanje ali spuščanje. 

 

• Ko premikate dvižni ploščadi, prilagodite prostor med obema ploščadma in se prepričajte, 
da sta postavljeni vzporedno druga z drugo. 

 

4.5. NAMESTITEV HIDRAVLIČNEGA SISTEMA 
 

Napeljite hidravlične cevi, tako kot je to prikazano diagramu hidravlične napeljave. 

• Napeljite hidravlične cevi v skladu s spodnjo sliko. 

• Temeljito zategnite spoje cevi. 
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4.6. POVEZAVA ELEKTRIČNE NAPELJAVE 

 

Povezavo na električno omrežje sme izvesti  samo za to usposobljen 
električar. Prepričajte se, da je električno napajanje v delavnici 
ustrezno za napravo.  
Prepričajte se, da so faze pravilno povezane, saj neustrezna električna 
povezava lahko poškoduje motor. Proizvajalec te škode ne vključuje v 
obseg garancije. Napajalna enota ne sme priti v stik z vodo. 

 
Povežite kontrolno ploščo in električno napeljavo v skladu z diagramom električne napeljave. 
 

4.7. POVEZAVA PNEVMATSKE NAPELJAVE 
 

 

Povežite pnevmatsko napeljavo v skladu s spodnjimi navodili: 

• Povežite pnevmatske linije, ki so že pripravljene na dvigalu in jih povežite z 
elektromagnetnim ventilom za zrak, ki se nahaja v kontrolni enoti dvigala, v skladu z 
diagramom pnevmatske napeljave. 

• Povežite pnevmatsko napeljavo na vir stisnjenega zraka v delavnici. 

• Preverite, če pnevmatski sistem pravilno deluje. 
 

4.8. NAMESTITEV OMEJITVENEGA STIKALA 
 

• Namestite omejitveno stikalo na temelj dvigala. 

• Dvignite dvigalo na višino 2050 mm, da preverite pravilno delovanje omejitvenega stikala. 

 

 

Ko povezujete cevi za zrak, se prepričajte, da cevi ne 
bodo v napoto gibljivim delom dvigala. V nasprotnem 

primeru lahko odpove varnostna ključavnica dvigala, kar 
ima lahko za posledico materialno ali telesno škodo. 
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POGLAVJE 5: PRILAGODITEV 
 

5.1. PRIPRAVA PRED PRILAGODITVIJO 
 

• Prepričajte se, da so vsi zatiči in vijaki ustrezno nameščeni, da zagotovite dober oprijem. 

• Prepričajte se, da je omrežna napetost sistema enaka napetosti, označeni na ploščici motorja.  

• Prepričajte se, da so bile vse električne napeljave opravljene v skladu z diagramom električne 
povezave. 

• Preverite, da hidravlična napeljava ne pušča ter da vse deluje pravilno.  

• Prepričajte se, da v delovnem prostoru ni ljudi in predmetov. 

• Namastite drsne utore drsnikov pod ploščadim in na temeljih dvigala. 

• Nalijte hidravlično olje v rezervoar (približno 5 litrov naenkrat). 

• Preverite, da je kontrolna enota priključena in deluje. 

• Preverite, da se motor obrača v pravilno smer, ki je označena na nalepki, tako da pritisnete na 
gumb »UP«. Če se motor segreje ali se prične nenavadno oglašati, nemudoma ustavite napravo 
in ponovno preverite električne povezave.  

 

5.2. ZRAČENJE HIDRAVLIČNEGA SISTEMA 
 

• Vključite dva ventila za izenačevanje in počasi dvignite dvigalo s pritiskom na gumb »UP«, 
dokler se dno cilindrov ne izboči in se dvigalo ustavi. Ko dvigalo doseže najvišjo višino, 
IZPUSTITE gumb za dvigovanje in nanj NE PRITISKAJTE več. V primeru, da bi to storili, lahko 
poškodujete motor dvigala. 

• Ob začetnem zagonu naprave lahko cilindri nekoliko »skočijo«, kar je običajno zaradi zraka, ki 
je ujet znotraj hidravličnih povezav. V primeru, da se dvigalo noče dvigniti ob prvem zagonu 
zaradi zraka, ki je ujet v črpalki, nekoliko razrahljajte ventil za maksimalni pritisk, ponovno 
pritisnite na gumb za dvigovanje »UP«, in potem, ko je ujeti zrak izpuščen, ponovno zategnite 
ventil ter dvignite dvigalo na najvišjo višino. 

• Popolnoma spustite dvigalo. 
• Ponovite postopek dvigovanja in spuščanja dvigala vsaj trikrat, da izravnate oljni pritisk v obeh 

cilindrih. 
• Izključite oba ventila za izenačevanje in dvignite dvigalo, da preverite ali sta ploščadi v isti višini. 

Če nista, vključite ventil za izenačevanje na eni izmed ploščadi in potem s počasnim 
dvigovanjem uravnajte ploščadi tako, da sta v isti višini. 

• Izključite oba ventila za izenačevanje in spustite dvigalo s pritiskom na gumb »DOL«, da 
preverite ali sta ploščadi v isti višini. Če nista, vključite ventil za izenačevanje na eni izmed 
ploščadi in potem s počasnim spuščanjem uravnajte ploščadi tako, da sta v isti višini. 

• Izključite oba ventila za izenačevanje in pritisnite gumb za dvigovanje »UP«, da preverite, če sta 
ploščadi v isti višini. Če nista, ponovite zadnja dva koraka, opisana zgoraj. 
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5.3. ZAGON IN PREGLED DVIGALA BREZ 
OBREMENITVE 
 

Opravite dva ali tri cikle dvigovanja in spuščanja v celoti, da preverite naslednje: 

• Vse varnostne naprave morajo delovati brezhibno; 

• Preverite raven olja v rezervoarju, ki mora biti zadostna; 

• Preverite, da hidravlični sistem nikjer ne pušča; 

• Preverite, da pnevmatske cevi nikjer ne puščajo; 

• Preverite cilindre, da pravilno delujejo; 

• Preverite, če dvigalo doseže maksimalno delovno višino. 
 

5.4.  PREGLED DVIGALA Z OBREMENITVIJO 
 

OPOZORILO: Da se izognete poškodbam dvigala, natančno sledite in upoštevajte 
navodila v naslednjem odstavku. 

 

Izvedite dva ali tri cikle dvigovanja in spuščanja dvigala v celoti ter ob tem preverite: 

 

• Preverite vse, kar je navedeno v poglavju 5.3. 

• Preverite, da ob dvigovanju in spuščanju ni slišati nenavadnih zvokov; 
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POGLAVJE 6: DELOVANJE IN UPORABA 
DVIGALA 
 

 
 

Delo z dvigalom je dovoljeno samo za to pooblaščenim osebam, ki so starejše 
od 18 let. 

Ko vozilo namestite na dvigalo, vključite ročno zavoro. Nikomur ne dovolite, 
da ostane v varnostnem območju dvigala med dvigovanjem in spuščanjem 

dvigala. Med dvigovanjem in spuščanjem natančno opazujte dvigalo in vozilo 
na njem. 

Nikoli ne presezite maksimalne dvižne kapacitete dvigala in pazite, da je 
obtežba dvigala enakomerna. 

Ne dovolite, da kdo spleza v vozilo ali ostane v notranjosti vozila. 

Po tem, ko nekoliko dvignete vozilo, se ustavite in preverite oprijem 
adapterjev. 

Prepričajte se, da so vrata vozila zaprta med dvigovanjem in spuščanjem. 
 

 

V primeru okvar ali nepravilnega delovanja naprave 
(trzanje dvigala, deformacije v strukturi dvigala), 

nemudoma podprite dvigalo ali ga spustite do tal. 
Izključite dvigalo iz omrežja in stopite v stik s 

pooblaščenim servisom. 
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6.1    UKAZI ZA UPRAVLJANJE DVIGALA 
 
Gumbi za upravljanje dvigala so: 
 
GLAVNO STIKALO 
Glavno stikalo ima dve poziciji: 

• Pozicija »OFF«: Dvigalo nima električnega toka. 
Stikalo lahko zaklenemo s ključavnico, da preprečimo 
uporabo dvigala. 

• Pozicija »ON«: Električno vezje dvigala prejema 
električni tok. 

 
INDIKATORSKA LUČKA 
Pokaže, če ima dvigalo električni tok. 

 
GUMB ZA DVIGOVANJE 
Ko pritisnete in držite ta gumb, se motor in hidravlični sistem 
zaženeta, dvigalo pa se prične dvigovati.  
 
GUMB ZA SPUŠČANJE 
Ko pritisnete na gumb za spuščanje, bo dvigalo potrebovalo 
nekaj sekund, da izpusti varovalo z elektromagnetom, nato 
pa se bo zagnal elektromagnetni ventil za spuščanje: dvigalo 
se bo pričelo spuščati pod lastno težo in težo vozila na njem. 

 

6.2     POSTOPEK ZA DVIGOVANJE 
 

• Zapeljite vozilo na sredino ploščadi; 

• Pod podvozje vozila postavite gumijaste podloge. Postavite jih na točke, ki jih je označil 
proizvajalec vozila. 

• Gumijaste podloge podstavite tudi na mesta na ploščadih, kjer se bo ploščad stikala s 
podvozjem, nato pa pritisnite gumb za dvigovanje, da se vozilo dvigne na višino 200-300 mm. 

• Prepričajte se, da je vozilo varno nameščeno, da sta dvižni ploščadi v isti višini in da je 
delovanje dvigala kot običajno. 

• S pritiskom na gumb za dvigovanje dvignite vozilo, dokler ne doseže želene višine, nato pa 
pritisnite gumb za zaklepanje. 

• Pritisnite na stikalo »SCRAM«, da se bo indikatorska lučka ugasnila. 
 

6.3     POSTOPEK ZA SPUŠČANJE 
 

• Vključite stikalo SCRAM. 

• Pritisnite na gumb za spuščanje. Dvigalo se bo pričelo spuščati pod lastno težo in težo vozila 
na njem, spustilo pa se bo na varnostno višino 500 mm. 

• Počakajte, da se dvigalo spusti do tal, nato pa odpeljite vozilo z dvigala. 
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POGLAVJE 7: VZDRŽEVANJE 
 

 

 

Pred pričetkom vzdrževanja dvigala, ugasnite dvigalo in 
zaklenite glavno stikalo. 
Intervali vzdrževanja, navedeni v tabeli spodaj, so veljavni v 
primeru običajne uporabe naprave v delavnici. V primeru 
bolj intenzivne uporabe pregledujte dvigalo pogosteje. 
Vzdrževanje dvigala je dovoljeno samo usposobljenim 
osebam, ki dobro poznajo delovanje dvigala. 

 

Za pravilno vzdrževanje dvigala upoštevajte naslednja navodila: 

• Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in orodje, ki je primerno za delo, ki ga želite 
opraviti; 

• Držite se urnika vzdrževanja in pregledovanja, ki je prikazan v tem priročniku; 

• Za možne okvare na dvigalu, kot so preglasno delovanje, pregrevanje, spuščanje olja, ipd., 
vedno poiščite vzrok; 

• Pri vzdrževanju naprave se nanašajte na dokumente, ki sta vam jih priskrbela proizvajalec ali 
distributer dvigala, ki so: 

o Risbe in diagrami električne in hidravlične napeljave; 
o Eksplodirane risbe z vsemi potrebnimi podatki za naročanje rezervnih delov; 
o Tabela možnih napak in rešitev. 

 

7.1. OBIČAJNO VZDRŽEVANJE 
 

Dvigalo mora biti temeljito očiščeno vsaj enkrat mesečno z uporabo samočistilne krpe. Podmažite vse 
pivotne zatiče vsaj enkrat tedensko. 
 
Prepričajte se, da je drog hidravličnega cilindra vedno čist in nepoškodovan, saj v nasprotnem primeru 
to lahko privede do puščanja spojev in posledično do možnih okvar naprave. 

 
Da zagotovite varno delovanje naprave in njeno dolgo življenjsko dobo, jo redno pregledujte v skladu z 
urnikom vzdrževanja. 
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7.2. REDNO VZDRŽEVANJE NAPRAVE 
 
 

Vsake 3 
mesece  

Hidravlični sistem 

Preverite raven olja v rezervoarju in ga po potrebi 
dolijte; 
Preverite hidravlični sistem, če slučajno prihaja do 
puščanja. 
Preverite spoje hidravličnih cevi, da ne puščajo, po 
potrebi zamenjajte. 

Sidrni vijaki Preverite, da so sidrni vijaki dobro zategnjeni. 

Hidravlična 
črpalka 

Preverite, da med delovanjem črpalke ne prihaja 
do nenavadnih zvokov ali do zvokov, ki niso 
običajni. Preverite trdnost vijakov. 

Varnostni sistem 
Vizualno in slušno preglejte delovanje varoval med 
delovanjem dvigala. 

Vsakih 6 
mesecev 

Olje 

Preverite hidravlično olje in preverite, če je 
onesnaženo ali kaže znake staranja. Onesnaženo 
olje je eno izmed glavnih razlogov za odpoved 
ventilov in krajšo življenjsko dobo naprave. 

Vsakih 12 
mesecev 

Splošni pregled 
Preverite, da komponente in mehanizmi dvigala 
niso poškodovani. 

Pregled 
električnega 
sistema 

Preverite električni sistem dvigala, da preverite če 
motor, omejitveno stikalo in nadzorna plošča 
pravilno delujejo (to naj opravi za to usposobljen 
električar). 

Olje 
Izpraznite rezervoar za olje in zamenjajte 
hidravlično olje. 
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POGLAVJE 8: ODPRAVLJANJE TEŽAV 
 

Seznam možnih težav in napotki za njihovo odpravljanje: 
 

TEŽAVA: MOŽNI VZROKI: REŠITEV: 

Dvigalo ne deluje, 
motor dvigala ne 
deluje 

Povezava na električno omrežje ni 
pravilna. 

Preverite povezavo in popravite 
povezavo kablov. 

AC Kontaktor v obtoku motorja se 
ne zažene. 

Če motor dvigala prične delovati, 
ko pritisnete kontaktor navzdol z 
izolativno palico, preverite 
kontrolni krog. Če je napetost na 
obeh koncih kontaktorja normalna, 
zamenjajte kontaktor. 

Omejitveno stikalo ni zaprto. 
Preverite omejitveno stikalo, žice in 
po potrebi zamenjajte. 

Dvigalo se ne prične 
dvigovati, vendar 
motor deluje. 

Smer obračanja motorja ni pravilna. Zamenjajte fazi na napajalnih žicah. 

Dvigovanje z lahkim tovorom je 
možno, toda dvigalo ne dvigne 
težkega tovora. 

Mogoče je povečati nastavljeno 
vrednost pritiska na omejitvenem 
ventilu tako, da nekoliko obrnete 
gumb ventila proti desni. Očistite 
tudi vreteno ventila za spuščanje. 

V napajalni enoti ni zadosti olja; Dolijte hidravlično olje. 

Ventil za ustavitev se ne zapre; Preverite ter po potrebi zaprite 
(zategnite) ventil za ustavitev. 

Dvigalo se ne prične 
spuščati ob pritisku 
na gumb za 
spuščanje. 

Varnostna zaskočka se ne izključi. Nepovratni ventil »antiknock« je 
zamašen. 

Varnostna zaskočka se ne dvigne. Zračni pritisk ni zadosten, 
varnostna zaskočka se je zataknila 
ali pa je počila cev za zrak. 
Preglejte, prilagodite pritisk ali po 
potrebi zamenjajte cev. 

Elektromagnetni ventil ne deluje. Če se elektromagnetni ventil ne 
odziva, vendar ima električni tok, 
ga preverite in po potrebi 
zamenjajte. 

Ventil za spuščanje ne deluje 
pravilno; 

Preverite ventil ter zadostno 
zategnjenost (v desno smer) končne 
bakrene matice in po potrebi 
zamenjajte. 

Nepovratni ventil »antiknock« je 
zamašen. 

Odstranite ventil iz odprtine za 
doziranje olja na dnu oljnega 
cilindra in ga očistite. 
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Dvigalo se pod 
normalno 

obremenitvijo 
spušča izjemno 

počasi 

Hidravlično olje ima preveliko 
viskozno ali pa je spremenilo 
lastnosti, oziroma zmrznilo 
(pozimi). 

Zamenjate hidravlično olje v skladu 
z navodili v tem priročniku. 

Nepovratni ventil »antiknock« za 
preprečevanje razpok cevi je 
zamašen. 

Odstranite in zaprite dotok zraka 
ter s tem zaklenite varnostno 
zaskočko naprave brez dvigovanja 
varnostne zaskočke. Odstranite 
nepovratni ventil »antiknock« iz 
odprtine za doziranje olja na dnu 
oljnega cilindra in ga očistite. 

Dvigovanje in 
spuščanje dvigala je 

glasno 

Dvigalo ni zadosti podmazano Podmažite vse tečaje in premične 
dele dvigala (vključno z batom) s 
strojnim oljem. 

Temelj dvigala ni uravnan Ponovno prilagodite uravnanost 
dvigala in podložite temelj dvigala. 

*Če z upoštevanjem zgornjih navodil niste rešili težave, pokličite tehnično pomoč. 
 

POGLAVJE 9: ODSTRANJEVANJE 
RABLJENEGA OLJA 
 

Odpadno olje, ki ga odstranite iz naprave in napajalne enote med menjavo 
olja, morate odstraniti kot nevaren odpadek v skladu z veljavno zakonodajo 
na področju ravnanja z odpadkih, ki velja v državi, v kateri se dvigalo 
uporablja. 
 

POGLAVJE 10: RAZSTAVLJANJE IN 
ODSTRANJEVANJE NAPRAVE 
 
To napravo lahko razstavljajo samo za to pooblaščeni strokovnjaki, tako kot 
to velja za sestavljanje in namestitev dvigala. Kovinski deli dvigala se lahko 
oddajo kot staro železo. V vsakem primeru morate dele dvigala, ki bodo 
ostali po razstavljanju dvigala, odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo na 
področju ravnanja z odpadki, ki je v veljavi v državi, kjer je dvigalo 
nameščeno. Prav tako velja, da je potrebno razstavitev dvigala zabeležiti za 
potrebe vodenja dokumentacije ter oddati ustrezno dokumentacijo v skladu 
z veljavno zakonodajo v državi, kjer je dvigalo nameščeno in razstavljeno. 
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ELEKTRIČNI DIAGRAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SB1 Glavno stikalo 

SB2 Gumb navzgor 

SB3 Gumb navzdol 

SB4 Gumb za zaklepanje 

KM AC Kontaktor 

KT Časovni rele 

SQ Mejno stikalo – gor 

YA Elektromagnetno zaklepanje 

YV Elektromagnet - navzdol 

HL Luč 

QF Tok 

FU1 Varovalka 1 

FU2 Varovalka 2 

TC  Transformator

 

 

 

 

 

 

 

ZRAČNI VENTIL 

 

VENTIL ZA OLJE 

 

SQ 

 

DOVOD 

 

MOTOR 
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PNEVMATSKI DIAGRAM 
 

 
 

GLAVNA STRUKTURA 

 
 

Zunanji vir zraka 

Magnetni zračni ventil 

Zračna cev 

Zračna cev 

T-Ventil 

Platforma 

Zgornje zunanje škarje 

Zgornje notranje škarje 

Spodnje zunanje škarje 

Spodnje notranje škarje 

Oljni cilinder 

Napajalna 

enota Osnovni 

okvir Razširitev okvira 


