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 EMBALAŽA, TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE 
 

Pakiranje, dvigovanje embalaže, rokovanje z dvigalom, transport in odstranjevanje embalaže 

dvigala smejo opravljati le za to pooblaščene osebe. 

 

EMBALAŽA 

 (glejte sliko 1) 

Standardna oprema: glavna in pomožna ploščad (#1, #2), kontrolna plošča (#3), oljna linija s pripomočki 

(#4). Embalaža skupno sestoji iz štirih paketov. 

 

Tabela 1: Seznam delov 

Številka 

paketa 

Ime dela Ime pripomočka in količina 

#1 Dvižna ploščad • Glavna ploščad, en kos 

#2 Dvižna ploščad • Pomožna ploščad, en kos 

#3 Kontrolna plošča  

#4 Oljna linija s pripomočki • M16 vijaki za pritrditev v tla (8 setov);  

• Φ6×4 mm cev za zrak (1 komplet, vključuje eno 

trosmerno cev za zrak in eno spojko); 

• Φ8×5 mm cev za zrak (1 kos); 

• Eno omejitveno stikalo; 

•  2×0,5 mm2 vod 7 metrov; 

• Φ13 kovinske cev, 4 metre; 

• Plastične objemke (10 kosov); 

• Gumijaste podloge (4 kosi); 

• Cevi za visok pritisk (4 kosov) (vključno z eno 

trosmerno cevjo za olje); 

• Dve Φ 6 spojki zračnega cilindra; 

• Ena G1/4' trosmerna cev za olje; 

• Ena Φ6 spojka trosmerne cevi za zrak; 

•  Ena Φ6 spojka cevi za zrak; 

• Navodila za uporabo in vzdrževanje (en kos). 

 

 

 
 

Slika 1: Dimenzije embalaže  



 

Vgradno škarjasto dvigalo z izvlečnimi rampami U -E30 

 

4 

 

 

TRANSPORT (slika 2) 

 

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 ter da deli 

naprave niso poškodovani zaradi prevoza. 

 

V primeru manjkajočih delov ali poškodb na napravi, preverite poškodovane kartone v skladu s 

»Seznamom delov« (Tabela 1), 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 

upoštevajte varnost pri delu.  

 

Med natovarjanjem in raztovarjanjem dvigala bodite pozorni, da pripravite embalažo za dvig v 

skladu s sliko 2. 

 

 
 

 

Slika 2: Dvigovanje tovora 

 SKLADIŠČENJE 

 

• Naprava in dodatna oprema mora biti skladiščena 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 pravokotno. Vsi paketi morajo biti zaščiteni, 

da se prepreči zdrs vsebine tovora iz škatel. 

• Priporočena temperatura za skladiščenje naprave je od -25°C do 55°C. 
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OPIS IN RAVNANJE Z NAVODILI 
 

Ta navodila so bila pripravljena za tehničnega strokovnjaka, ki bo z dvigalom upravljal (operaterja, 

oziroma upravljavca) in strokovnjake, odgovorne za redno vzdrževanje naprave. 

 

Vsi zaposleni naj pred pričetkom dela s to napravo skrbno preberejo priložena navodila za uporabo in 

vzdrževanje. Ta navodila vsebujejo pomembne podatke v zvezi z: 

• Varnostjo upravljavca naprave in strokovnjakov za vzdrževanje; 

• Varnostjo dvigala; 

• Varnostjo vozil, ki jih dvigujete. 

 

RAVNANJE Z NAVODILI 

Navodila so pomemben del dvigala. 

Navodila morate skladiščiti v neposredni bližini dvigala, tako da jih lahko upravljavec in 

vzdrževalci kadarkoli hitro najdejo ter v navodilih poiščejo potrebne informacije. 

Posebej pozorno preberite Poglavje 3, v katerem so zapisane pomembne informacije in 

varnostna opozorila. 

 

To dvigalo je bilo načrtovano in izdelano v skladu z Evropskimi Standardi. 

 

Dvigovanje, transport, odstranjevanje embalaže, sestavljanje in namestitev dvigala, pa tudi prvi 

zagon dvigala, prilagoditev nastavitev in preizkušanje, posebna vzdrževalna dela, popravljanje, 

prenavljanje, prevažanje in razstavljanje dvigala smejo opravljati le za to specializirane osebe, ki 

jih je za to delo pooblastil proizvajalec naprave ali pooblaščen posrednik oziroma distributer. 

 

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za telesno škodo ali materialno škodo na vozilih in predmetih, v 

primeru, ko je bila katera koli izmed zgoraj naštetih dejavnosti opravljena s strani nepooblaščene osebe ali 

v primeru, ko se je dvigalo uporabljalo za namene, za katere ni bilo predvideno. 

 

Priročnik vsebuje navodila za ravnanje z napravo in varnostna opozorila, ki lahko koristijo 

upravljavcu in vzdrževalcem naprave. Za boljše razumevanje zgradbe in delovanja dvigala in za 

najboljšo uporabo le-tega, mora osebje pred uporabo dvigala pozorno prebrati ta »Navodila za 

uporabo in vzdrževanje«. 

 

Da bi upravljavec razumel izraze, uporabljene v tem priročniku, potrebne dejavnosti vzdrževanja in 

popravil ter da bi lahko pravilno interpretiral slike in sheme, uporabljene v tem priročniku, mora biti za to 

ustrezno kvalificiran v skladu z zakonodajo države, v kateri se dvigalo uporablja. 

Enako velja za vzdrževanje dvigala in za vzdrževalca, ki mora imeti specializirano znanje tako na področju 

mehanike kot strojništva. 

 

Upravljavec dvigala: Oseba, ki je pooblaščena za uporabo dvigala. 

Vzdrževalec dvigala: Oseba, ki je pooblaščena za redno vzdrževanje dvigala.  

 

 

Proizvajalec si pridržuje pravico da v skladu s tehnološkimi posodobitvami v manjši meri 

spremeni ta priročnik. 
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POGLAVJE 1: OPIS NAPRAVE 

UPORABA NAPRAVE 

Vgradno škarjasto dvigalo lahko dvigne vozila, katerih teža ne presega 3000 kg. Primerno je za uporabo v 

primeru testiranja vozil, vzdrževanja vozil ter uravnavanja koles ter oskrbovanja vozil. Zaradi tega je še 

posebej primerno za uporabo v kleti ali v delavnici, kjer ni na razpolago kanala ali posebne konstrukcije, ki 

bi olajšala delo. 

 

KARAKTERISTIKE DVIGALA 

• Dvigalo ima tanke in skrite »škarje«; ne zasede veliko prostora, za uporabo pa ne potrebujete  

kanala in posebne konstrukcije; 

• Samostojna kontrolna plošča, nizka omrežna napetost, dobra varovala; 

• Zmogljiva hidravlika in medfazni cilinder zagotavljata sinhronizirano premikanje ploščadi; 

• Dvigalo ima nameščeno dvojno varovalo, ki je sestavljeno iz hidravlične ključavnice in mehanske 

zaskočke; 

• Dvigalo ima varnostni ventil in varnostno opremo, ki v primeru odpovedi hidravličnega sistema in 

preobtežitve dvigala preprečuje, da bi v primeru , da oljna cev poči, dvigalo prehitro padlo. 

• V konstrukciji dvigala so uporabljeni kvalitetni hidravlični in električni elementi, ki so bili narejeni 

v Italiji, Nemčiji in na Japonskem; 

• V primeru odpovedi električnega omrežja ima dvigalo možnost ročnega spuščanja dvižnih ploščadi. 

 

 OPREMA 

• Temelj dvigala (Oprema za umestitev dvigala v prostor) 

• Ogrodje dvigala (Glavna struktura dvigala in varovala) 

• Kontrolna plošča (Nadzira delovanje naprave) 

 
TEMELJ DVIGALA 

• Temelj dvigala je izdelan iz cementa in betona. 

 

OGRODJE DVIGALA 
• Sestavljeno je iz jeklenih povezovalnih palic, glavne dvižne ploščadi, klančin za dovoz na dvigalo, 

pnevmatskega dvojnega zobnika in rezervoarja za hidravlično olje.  
 

KONTROLNA PLOŠČA 
• Pod kontrolno ploščo je rezervoar za hidravlično olje in hidravlična črpalka, ventili in drugi 

kontrolni sistemi. Na sami nadzorni enoti je električni sistem. 

 

 

Vgradno škarjasto dvigalo je bilo načrtovano in izdelano za dvigovanje različnih vrst vozil. 

Uporaba v druge namene je prepovedana in nepooblaščena. To dvigalo še posebej ni primerno za 

spiranje vozila. Prepovedano je dvigovanje vozil, katerih teža presega največjo dovoljeno obtežitev 

dvigala. 
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POGLAVJE 2: SPECIFIKACIJE 
 

Tabela 2: Glavne karakteristike dvigala in tehnični parametri 
 
TIP DVIGALA U-E30 

Pogon Električni, hidravlični 

Max. zmogljivost dvigala 3000 kg 

Max. dvižna višina 2030 mm 

Začetna višina ploščadi 330 mm 

Dolžina ploščadi 1440-1740 mm 

Širina ploščadi 550 mm 

Čas dviganja < 50 s 

Čas spuščanja < 60 s 

Dolžina dvigala 1940 mm 

Teža dvigala 700 kg 

Lastnosti el. Omrežja AC 400V / 230 V ±5% 50 Hz 

Moč naprave 2.2 kW 

Hidravlično olje 14L zdržljivega hidravličnega olja 

Zračni pritisk 6-8kg/cm2 

Delovna temperatura 5-40°C 

Zračna vlaga delovnega prostora 30-95% 

Raven hrupa < 76 dB(A) 

Nadmorska višina delovnega prostora <1000 m nadmorske višine 

Temperatura skladiščenja -25°C-55°C 
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Slika 3: Dimenzije dvigala  
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TABELA 3: SPECIFIKACIJE MOTORJA IN ČRPALKE 

Motor Črpalka 
Tip Y90L Tip P4.3 

Max. moč 2.2 kW Model Rotacijska črpalka 

Omrežna napetost AC 400 / 230V ±5% Maksimalni pretok 4,3 cc/r 

Električno omrežje 400V:5A; 230V:10A Tip spoja Omejitveni ventil 

Max. frekvenca 50 Hz Kontinuirani pritisk 210 bar 

Poli 4 Vmesni pritisk 150-300 bar 

Hitrost 1450 rpm/min V oljni rezervoar vbrizgajte 14  litrov 

zdržljivega hidravličnega olja. Oblika B14 

Izolacijski razred F 

Ko povezujete motor, upoštevajte priložene 

diagrame. Smer obračanja motorja je v smeri 

urinega kazalca. 

 
SHEMA ZA NAMESTITEV ŠKARJASTEGA DVIGALA 
 
Obenem, ko namestite dvigalo, povežite tudi naslednje: 

• Kontrolno ploščo priključite na električno omrežje z vtikačem za napajanje (400 V ali 230 V 15A) 

• Priključite tudi cevi za stisnjen zrak, ki jih priključite na kontrolno ploščo (Φ 8×6 mm) 
Zahteve za namestitev dvigala: 

• Tip betona: #425. Čas izsuševanja betona je 15 dni. 

• Očistite osnovno ploskev, nato pa izdelajte betonski temelj za namestitev dvigala, ki bo debelejši od 

150 mm, odstopanja v ravnini temelja pa ne bodo večja od 10 mm. 

 

  
 

Slika 4: Osnovna namestitev dvigala (Kontrolno ploščo lahko postavite na desno ali levo stran) 

Kontrolna plošča 

Drenažna odprtina (odvisno od konstrukcije) 

Smer 

dovoza 

na 

dvigalo 
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Opomba: Temelj spodnjega dela dvižnih platform P1 in P2 je betonski. Kadar je debelina tal v 

delavnici manjša od 150 mm, morajo biti temelji dvižnih platform P1 in P2 nameščeni v 

betonski temelj površine 2500 × 2500 mm in debeline več kot 150 mm.  

Za pravilno delovanje naprave je najbolj pomembna zadostna debelina in uravnanost 

betonskega temelja. Če te zahteve niso izpolnjene, ne morete pričakovati, da bo dvigalo 

pravilno uravnano. 

 

 

VOZILA, PRIMERNA ZA UPORABO NA DVIGALU: 
To dvigalo je primerno za dvigovanje skoraj vseh vrst vozil, katerih teža in dimenzije ne presegajo 

največjih kapacitet dvigala, ki so zapisane na tej strani. 

 

• MAKSIMALNA TEŽA VOZILA NE SME PRESEGATI 3000 KG 

• DIMENZIJE VOZILA NE SMEJO BITI VEČJE OD DIMENZIJ, ZAPISANIH V SPODNJEM 
DIAGRAMU. 

 

Diagram, prikazan na sliki 5, podrobneje opisuje največje dimenzije vozila, ki ga smete dvigovati na tej 

napravi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Največje dimenzije vozil 

 

SPODNJI DELI PODVOZJA VOZILA LAHKO OVIRAJO DELOVANJE STRUKTURNIH 

DELOV DVIGALA, KOT NA PRIMER NEKATERI DELI ŠPORTNIH VOZIL 

Z dvigalom lahko dvigujete tudi kupcu prilagojena ali nestandardna vozila, vendar morajo biti 

dimenzije in teža teh vozil znotraj za dvigalo predpisanih največjih dimenzij in maksimalne 

teže. 

Varnostno območje okrog dvigala določite v skladu z vozilom, ki ga dvigujete, če je to vozilo 

neobičajnih dimenzij. 
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POGLAVJE 3: VARNOST 
 

Pred uporabo dvigala morate pozorno in natančno prebrati to poglavje, saj vsebuje pomembna 

navodila, ki jih je potrebno upoštevati, da zagotovite varnost upravljavca dvigala in drugih oseb. 

To poglavje preberite tudi, da se prepričate, da dvigala ne uporabljate za nedovoljene namene. 

V tem poglavju si lahko preberete jasna navodila in razlage glede nekaterih nevarnih situacij, ki se lahko 

pojavijo med upravljanjem z dvigalom in njegovim vzdrževanjem. Poleg tega pa so v to poglavje vključene 

informacije o varnostnih napravah na dvigalu in njihovi pravilni uporabi, preostalih tveganjih in splošnem 

postopku za uporabo dvigala, ki vključuje splošna opozorila za odpravo možnih nesreč. 

 

Dvigalo je bilo načrtovano in zgrajeno za dvigovanje vozil in vzdrževanje vozil na dvignjeni 

poziciji v notranjih prostorih – delavnici. Kakršna koli druga uporaba tega dvigala ni 

dovoljena. To dvigalo je med drugim prepovedano uporabljati za: 

• Spiranje vozila; 

• Dvigovanje oseb in uporabo dvižnih ploščadi kot lestev; 

• Stiskanje ter uporabo dvigala kot stiskalnico; 

• Uporabo kot dvigalo za ljudi; 

• Dvigovanje delov vozila (uporabo kot dvigalko); 

• Menjavo koles. 

 

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za telesne ali materialna poškodbe oseb, vozil ali druge 

lastnine, ki bi bila posledica napačne in nepooblaščene uporabe dvigala. 

 

Kot to kažejo priložene slike, mora upravljavec naprav med dvigovanjem in spuščanjem dvigala stati 

ob kontrolni plošči. Kot je prav tako prikazano na priloženih slikah, je prisotnost oseb znotraj 

varnostnega območja strogo prepovedana. Osebe lahko k dvigalu pristopijo le, če je dvigalo 

ustavljeno na dvignjeni poziciji, so ploščadi popolnoma stabilne in mehanska varovala delujejo (t.j. 

kadar se je glavno varovalo dvigala vključilo). 

 

UPORABA DVIGALA BREZ VARNOSTNIH NAPRAV JE PREPOVEDANA. PRAV 

TAKO JE PREPOVEDANO IZKLJUČEVANJE ALI PRILAGAJANJE VARNOSTNIH 

NAPRAV. NEUPOŠTEVANJE TEH NAVODIL LAHKO POVZROČI RESNE POŠKODBE 

LJUDEM IN NEPOPRAVLJIVO ŠKODO DVIGALU IN VOZILU, KI JE NA NJEM. 

Slika 6 
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SPLOŠNA OPOZORILA 

Upravljavec dvigala in vzdrževalec morata upoštevati predpise o varnosti pri delu, ki so v veljavi 

v državi, kjer je dvigalo nameščeno. Poleg tega morata vedno upoštevati naslednja navodila: 

• Delo se mora opravljati v delavnicah, ki so določene in opisane v tem priročniku; 

• Prepovedano je odstraniti ali onesposobiti varovala in mehanske, električne ali drugačne 

varnostne naprave na dvigalu; 

• Pred uporabo dvigala je nujno potrebno prebrati varnostna opozorila na napravi in 

informacije o varnem ravnanju z napravo, ki so podane v tem priročniku. 

 

Vsa varnostna opozorila v teh navodilih so označena s spodnjimi znaki: 

BODITE POZORNI: Opozarja na to, da opisane dejavnosti niso varne ter da lahko povzročijo 

telesne poškodbe ali materialno škodo na vozilu, dvigalu ali drugi lastnini. 

OPOZORILO: Opozarja na nevarnost, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe in materialno 

škodo. 

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA: Specifično opozorilo je nameščeno na dvigalo na 

vseh točkah, kjer je še posebej velika nevarnost električnega udara. 

 

TVEGANJE IN VARNOSTNE NAPRAVE  
To poglavje preuči tveganja, ki sta jim lahko izpostavljena upravljavec in vzdrževalec dvigala, kadar je 

vozilo dvignjeno na dvižnih ploščadih, prav tako pa opiše različne varnostne in zaščitne naprave, ki jih je 

uporabil proizvajalec, da bi čim bolj zmanjšal vsakršna tveganja pri delu. 

Za optimalno osebno varnost in varnost vozil, ki jih dvigujete, se držite naslednjih predpisov: 

• Ne vstopajte v varnostno območje dvigala ali v vozilo, ko se le-to dviguje. (Slika 6) 

• Prepričajte se, da je vozilo na dvižne ploščadi postavljeno pravilno (Slika 7). 

• Vedno se prepričajte, da dvigujete za to primerna vozila, ki ne presegajo dvižne kapacitete dvigala 

ter da so dimenzije vozila primerne za to dvigalo (glejte sliko 5). 

• Prepričajte se, da med dvigovanjem in spuščanjem vozila na dvižnih ploščadih ni oseb, prav tako pa 

naj na dvižnih ploščadih ne bo oseb, ko so le te v dvignjenem položaju. 

 
Slika 7 

 
Slika 8       Slika 9 
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SPLOŠNA TVEGANJA V PRIMERU DVIGANJA IN SPUŠČANJA 

Naslednje varnostne naprave so uporabljene za zaščito pred preobtežitvijo dvigala in možno odpovedjo 

motorja: 

• V primeru preobtežitve dvigala se bo odprl varnostni ventil za preprečevanje padca, olje pa se bo 

vrnilo v rezervoar za olje. (glejte sliko 8) 

• Vsako dno oljnega cilindra je opremljeno z zaklepnim in protiudarnim ventilom. Če bo zaradi 

prevelikega pritiska v hidravličnem obtoku počila oljna cev, se bosta ventila vključila, da zmanjšata 

hitrost padanja ploščadi. (glejte sliko 9) 

• Varnostna zaskočka in zobnik sta ključna dela dvigala, ki zagotavljata varnost osebja pod napravo v 

primeru odpovedi drugih varnostnih naprav. Zato vedno preverite, da je varnostni zobnik 

nepoškodovan ter da se je zaskočka pravilno zaprla. (glejte sliko 10); 

 
Slika 10  

 

Na varnostnih  napravah se ne smejo nahajati nobene snovi ali tujki, da ne bi preprečili delovanja 

ali vključitve varnostnih naprav. 

TVEGANJE ZA OSEBJE 

Ta del navodil opisuje možne nevarnosti za upravljavca, vzdrževalca ali druge osebe, ki so 

prisotne v območju dvigala, in ki bi lahko izhajale iz napačne uporabe dvigala. 

 

NEVARNOST POTLAČITVE 
Med dvigovanjem in spuščanjem dvigala mora drugo osebje, razen upravljavca ob kontrolni 

plošči, zapustiti območje dvigala ter se ravnati po navodilih upravljavca. Med dvigovanjem in 

spuščanjem dvižnih ploščadi je delo pod premičnimi deli dvigala strogo prepovedano, vse osebe 

se morajo umakniti na varno razdaljo. (glejte sliko 6) 

 

NEVARNOST POŠKODB 
Preden pričnete z dvigovanjem ali spuščanjem dvigala, se morate prepričati, da v varnostnem 

območju dvigala ni nobene osebe ali predmeta. Kadar je dvigalo zaradi potreb dela spuščeno na 

nizko višino (manj kot 1,75 m nad tlemi), morajo biti vse osebe pozorne na to, da ne zadenejo v 

dele dvigala, sploh tiste, ki niso označeni s posebno opozorilno barvo. (glejte sliko 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Slika 11 
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NEVARNOST PADCA (OSEBJA) 
Med dvigovanjem in spuščanjem vozila je osebju prepovedan dostop na dvižne ploščadi in vstop 

v vozilo zaradi nevarnosti padca. 

 
NEVARNOST PADCA VOZILA 
Ta nevarnost se lahko pojavi v primeru napačne namestitve vozila na dvižne ploščadi, 

preobtežitve dvigala ali dvigovanja vozila, katerega dimenzije niso ustrezne za to dvigalo.  

Kadar preizkušate dvigalo, mora biti motor vozila ugasnjen. 

V območju spuščanja dvigala in v bližini premičnih delov dvigala se ne smejo nahajati 

kakršnekoli ovire. 

 

NEVARNOST ZDRSA 
Nevarnost zdrsa se lahko pojavi v primeru razlitja olja na tleh v bližini dvigala. Skrbeti je 

potrebno, da je območje okrog dvigala ter dvižne ploščadi čisto ter vzdrževano. Možna razlitja 

olja očistite takoj, ko se pojavijo. 

 
Slika 12 

 

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA ŠOKA 
Nevarnost električnega šoka je mogoča v primeru poškodbe na električni opremi dvigala. V 

bližini dvigala je prepovedana uporaba vode, vode pod pritiskom, topil, razredčil in barve. 

Poskrbite, da se te snovi ne bodo nikoli znašle v bližini električne nadzorne plošče. 

 

NEVARNOST ZARADI NEZADOSTNE OSVETLITVE 
Upravljavec in vzdrževalec dvigala morata zagotoviti, da je območje dvigala zadostno in 

enakomerno osvetljeno v skladu z veljavnimi pravilniki v državi namestitve dvigala. 

Med dvigovanjem in spuščanjem dvigala mora upravljavec neprenehoma opazovati dvigalo. 

Dvigalo se lahko upravlja le s položaja za upravljavca. Kadar spuščate in dvigujete vozilo, 

namestite podlogo pod podvozje vozila. 

 

Prilagajanje varnostnih naprav je strogo prepovedano. Nikoli ne presezite maksimalne 

dvižne kapacitete dvigala. Prepričajte se, da vozila, ki jih dvigujete, niso dodatno obtežena. 

 

Pri uporabi dvigala se morate vestno držati vseh omejitev in navodil, ki se tičejo uporabe, 

vzdrževanja in varnosti v tem priročniku. 
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POGLAVJE 4:  NAMESTITEV DVIGALA 
Postopke za namestitev dvigala smejo opravljati samo za to poučene in pooblaščene osebe. 

Natančno sledite spodnjim navodilom, da preprečite možne poškodbe na dvigalu ali 

poškodbe oseb. Namestitev dvigala lahko izvedejo samo za to specializirani strokovnjaki, ki jih je 

pooblastil proizvajalec ali avtorizirani zastopnik za dvigalo. 

POGOJI ZA NAMESTITEV DVIGALA 

 

Slika 13: Razdalja do stene minimalno 1000 mm; 

potreben prostor za dovoz vozila na dvigalo 

minimalno 2000 mm in najmanjša višina prostora 

minimalno 4000 mm. 

 

 

• Dvigalo mora biti nameščeno v zadostni 

oddaljenosti od sten, stebrov in druge 

opreme, tako kot je to prikazano na sliki. 

• Minimalna varnostna razdalja od sten je vsaj 

1000 mm, pri namestitvi pa upoštevate 

potreben prostor za opravljanje dela. Pri 

umeščanju dvigala v prostor upoštevajte tudi pot za izhod v sili v primeru nesreče, potrebna dela v 

prostoru in razdaljo do izhoda. Okrog dvigala naj bo dovolj prostora. 

• Preverite, če je v delavnici urejeno električno omrežje in vir stisnjenega zraka, da lahko napravo 

priključite na električno omrežje in stisnjen zrak. 

• Višina prostora mora biti vsaj 4000 mm. 

• Dvigalo se lahko namesti na kakršna koli tla, vendar morajo biti tla v ravnini in dovolj vzdržljiva za 

namestitev dvigala – gostota betona mora biti višja od 250 kg/cm2, debelina betona pa mora biti 

večja od 150 mm.  

• Vsi deli dvigala morajo biti zadostno osvetljeni, da se omogoči varno delo in vzdrževanje dvigala, 

vendar pazite, da ne bo svetloba premočna (npr. reflektorska), da si ne bi poškodovali oči. 

• Pred namestitvijo dvigala preverite, da so prispeli vsi deli ter da so nepoškodovani. 

• Premikanje in namestitev dvigala izvedite po postopku, prikazanem na sliki. 

 

Za navodila o transportu in skladiščenju dvigala glejte poglavje TRANSPORT in SKLADIŠČENJE 

na strani 4. 

 

 

 

 

     

 

 

                             Slika 14 
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 NAMESTITEV PLOŠČADI 

• Postavite dve dvižni ploščadi na mesto namestitve. 

• Dno oljnega cilindra se nahaja na sprednji strani naprave (na tisti strani, s katere na dvigalo 

zapeljete vozilo). 

• Uporabite viličarja ali drugo dvižno napravo, da dvignete ploščad (slika 14) in se prepričate, da so 

varnostne naprave dvigala vključene in da pravilno delujejo. 

Da se izognete odpovedi varnostnih naprav dvigala, lahko dvigalo podložite s kosom lesa. 

Ko hidravlični sistem nima dovolj hidravličnega olja je delo pod dvigalom prepovedano, prav 

tako pa je prepovedano dvigovanje in spuščanje dvigala. 

Ko premikate dvižne ploščadi, ustrezno prilagodite prostor med njima in se prepričajte, da sta 

vzporedni. 

 

VEZAVA ELEKTRIČNIH KABLOV IN OLJNIH CEVI 
Povežite električne kable in oljne cevi skladno z »Diagramom električnih povezav« in »Vezavo oljnih 

cevi«. 

Najprej povežite hidravlični sistem, šele nato pa zaključite vezavo zračnega kroga, da ne boste 

poškodovali oljnih cevi, žic in cevi za zrak. 

Ko boste pričeli z vezavo cevi za zrak in olje, bodite še posebej pozorni na zaščito in tesnjenje 

spojev, da bi tujkom preprečili vstop v oljni in zračni sistem, kar bi poškodovalo hidravliko naprave. 

 

POVEZAVA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE 
 Sledite predpisanemu premeru žic in številkam žic, ki so zapisane v »Diagramu električnih povezav«, da 

zvežete električni krog. 

 
 Slika 15      Slika 16 

 

Samo za to specializirane osebe lahko izvedejo naslednje postopke:  

• Odprite pokrov kontrolne plošče; 

• Povezava na električno omrežje: 400 V tri-fazne in štiri-linijske povezovalne žice (3×2,5 

mm2 + 1× 1,5 mm2 žični kabel) za napajanje se poveže na kontrolno ploščo, na L1, L2, L3 in 

PE označen vhodni konektor kontrolne plošče. PE žica za ozemljitev je najprej povezana na 

vijak, označen kot ozemljitev (Slika 15), nato pa na vijak, označen kot ozemljitev, na obeh 

ploščadih. 

• Če se dvigalo uporablja v 230 V eno-faznem toku, spremenite povezavo na transformatorju 

in motorju (Slika 16).  

 

Slika 17 
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POVEZAVA HIDRAVLIČNIH CEVI 
Sledite napotkom v »Diagramu oljnih cevi«, da povežete hidravlične oljne  cevi. 

 

Naslednje postopke lahko izvede samo za to specializirana in pooblaščena oseba, ki naj bo pri tem 

pozorna na zaščito glave cevi. 

• Sledite številki cevi, da povežete cev za visoki pritisk iz ventila G in dveh ventilov H, I v 

kontrolni plošči, nato pa jo povežite na oljni cilinder. (Glejte »Diagram oljnih cevi). 

• Kadar povezujete cevi, bodite pozorni na zaščito spojk, da preprečite tujkom vstop v 

hidravlični obtok. 

 

Ko povezujete oljne cevi, bodite pozorni, da ne zamešate številk posameznih cevi.  

Med običajno namestitvijo naprave je kontrolna plošča postavljena na levo stran naprave, če 

gledate s smeri dovoza vozila na dvigalo. Če jo nameravate postaviti na desno stran, ustrezno 

prilagodite položaj cevi. 

 

POVEZAVA CEVI ZA STISNJEN ZRAK 
Sledite »Diagramu zračnega kroga«, da povežete cevi za zrak. 

 

Samo specializirana in za to pooblaščena oseba lahko izvaja naslednje postopke: 

• Povežite Φ8×6 cevi za dotok stisnjenega zraka na dovod stisnjenega zraka na 

pnevmatskem elektromagnetnem ventilu znotraj kontrolne plošče (Slika 18) 

• Sledite »Diagramu zračnega kroga« da povežete cev za stisnjen zrak iz pnevmatskega 

elektromagnetnega ventila ter jo povežete na zračni ventil z ročico (Slika 19). 

• Bodite pozorni na to, da zaščitite spojko cevi pred tujki, ki bi lahko prišli v obtok 

stisnjenega zraka. 

• Povežite cev za stisnjen zrak na poseben filter - ločevalec maščob na prednji strani 

kontrolne plošče, da podaljšate življenjsko dobo pnevmatskih delov in omogočite zanesljivejše 

delovanje. 

 
      Slika 18 

 

Ko nameščate cevi, bodite pozorni, da jih ne prepogibate ali zavezujete, tako da omogočite 

neoviran pretok zraka ter preprečite, da bi cev zamašila in bi se pretok zraka ustavil. 

Preden povežete cev za stisnjen zrak  na priklop stisnjenega zraka pnevmatskega 

elektromagnetnega ventila v kontrolni plošči, namestite poseben filter - ločevalec maščob za 

ločevanje stisnjenega zraka. S tem se boste izognili odpovedi pnevmatskega sistema. 
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POGLAVJE 5: PRILAGODITEV 
Dodajte olje in preverite zaporedje faz. 

Po tem, ko dvigalo namestite tako, kot je to prikazano na Sliki 4, ter po tem, ko ste povezali 

hidravlični, električni in zračni krog, izvedite naslednje postopke: 

• Odprite rezervoar za hidravlično olje in dolijte 18L hidravličnega olja v rezervoar. 

Hidravlično olje priskrbi uporabnik naprave. 

 

Pred tem se prepričajte, da je hidravlično olje čisto, da preprečite vstop nečistočam v oljne cevi, 

kar bi povzročilo neprehodnost oljnih cevi in odpoved elektromagnetnega ventila.  

• Vključite napravo s pritiskom na glavno stikalo, pritisnite gumb »Up« (gor). Preverite, 

če se motor vrti v smeri urinega kazalca (gledano od zgoraj). Če se ne, ugasnite napravo ter 

zamenjajte fazi na motorju. 

• Vključite zrak. 

 
Slika 19      Slika 20 

 

Ko vključite napravo, je v kontrolni plošči visoka napetost, zato z napravo lahko upravlja samo 

za to usposobljena in pooblaščena oseba. 

 

Prilagoditev in prezračevanje sistema: 

1. Zaprite ventil H »za prilagoditev olja« na napravi in odprite ventil »za prilagoditev olja« G na 

napravi. 

2. Pritisnite gumb SB1 za dvigovanje. Leva ploščad (če gledate s smeri dovoza vozila na napravo), se 

bo dvignila za približno 1000 mm. 

3. Pritisnite gumb SB2 za spuščanje, da spustite levo ploščad v najnižji položaj. 

4. Nato ponovno pritisnite gumb za dvigovanje, da jo dvignete na približno višino 1400 mm. 

5. Odprite ventil H »za prilagoditev olja« na napravi in zaprite ventil G »za prilagoditev olja« na 

napravi. 

6. Pritisnite gumb »UP« SB1, da dvignete desno ploščad (če gledate s smeri dovoza vozila na 

napravo). Desna ploščad se bo dvignila za približno 1000 mm. 

7. Pritisnite gumb za spuščanje SB2, da spustite desno ploščad na najnižji položaj. 

8. Ponovite proces dvigovanja in spuščanja vsaj šest do sedemkrat, da prezračite sistem in iztisnete 

zrak. 

9. Nato dvignite desno ploščad na višino 1400 mm (obe ploščadi morata biti na isti višini). 

10. Za končanje postopka zaprite ventil H in odprite ventil G. 

11. Preverite, če oljni obtok naprave pušča, preverite pa tudi tesnjenje zračnega kroga naprave. 
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NAMESTITEV TALNIH VIJAKOV: 

Z namestitvijo talnih vijakov lahko pričnete šele po tem, ko je pretekla potrebna doba sušenja 

betona, sicer bo v nasprotnem primeru to vplivalo na trdnost betonskega temelja. 

• Prilagodite ploščadi tako, da sta vzporedni druga z drugo ter da je razdalja med njima 

ustrezna, kot je to prikazano na sliki 4. 

• Izvrtajte luknje z električnim vibracijskim vrtalnikom (sveder naj bo velikosti 16). Globina 

lukenj naj znaša 120 mm. Nato skrbno očistite luknjo vseh prašnih delcev. 

• Uporabite lahko kladivo, da namestite talne vijake v pripravljene luknje. Osrednji raztezni 

žebelj namestite šele po tem, ko ste prilagodili ravnino dvigala. 

 
Slika 21                    Slika 22 

 

Prilagoditev ravnine dvigala: 

• Dvigalo uravnajte z uporabo vodne tehtnice in vodoravne cevi ter prilagoditvijo vijakov na strani 

temeljne plošče dvigala. 

• Če je nagib dvigala posledica neravnega terena, uporabite železen kvader za to, da zapolnite 

prazen prostor. 

• Po prilagoditvi ravnine dvigala, vstavite osrednji raztezni žebelj in ga zabijte s težkim kladivom. 

• Namestite pokrove vijakov. 

 
Slika 23 

Če se beton ni zadosti izsušil, ne morete namestiti osrednjega razteznega žeblja ter osrednjih 

vijakov. Odprtina med temeljem naprave in tlemi mora biti po prilagoditvi ravnine dvigala 

zapolnjena z betonom ali železno ploščo. 
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PREIZKUS DVIGALA BREZ BREMENA: 
• Vključite dvigalo. 

• Pritisnite gumb »UP« SB1. Pozorno opazujte, če sta dvižni ploščadi v isti višini, če se dvigujeta 

sinhrono in usklajeno.  

• Preverite, če je varnostna zaskočka pravilno nameščena. 

• Preverite če prihaja do puščanja oljnih in zračnih cevi. 

Med pregledom dvigala brez bremena se v neposredni bližini dvigala (ob obeh straneh ter 

pod napravo) ne sme nahajati nobena oseba ali predmet. Če se dvigalo obnaša nenavadno, 

pritisnite gumb »SB0«, da ga ustavite. Potem, ko odpravite napako, ponovno preizkusite 

dvigalo. 

 

PREIZKUS DVIGALA Z BREMENOM 
• Na dvižne ploščadi zapeljite vozilo, ki ustreza dvižnim kapacitetam in dimenzijam dvigala. Nato 

naj voznik zapusti vozilo. 

• Podložite gumijaste podloge na ustrezna mesta pod podvozje vozila. 

• Pritisnite gumb »UP« SB1, da dvignete ploščadi. Opazujte, če je dvigovanje usklajeno in gladko. 

• Preverite, če je varnostna zaskočka pravilno nameščena. 

• Preverite, če oljne cevi in zračne cevi puščajo. 

Preden pričnete preizkus dvigala z bremenom, preverite, da ob straneh dvigala ali pod 

dvigalom ni oseb ali predmetov. Vozilo, s katerim dvigalo preizkusite, ne sme biti težje od 

maksimalne dvižne kapacitete dvigala. Preverite, če prihaja do puščanja olja ali zraka iz 

oljnih cevi oziroma cevi za zrak. Kadarkoli pride do neobičajnega delovanja naprave, 

nemudoma ustavite dvigalo s pritiskom na gumb »SB0«. Ko je napaka odpravljena, ponovno 

preizkusite dvigalo, če vse deluje normalno. 

 

Samo usposobljene in za to pooblaščene osebe lahko izvajajo te postopke. 

Pred uporabo dvigala vedno izvedite naslednja dejanja: 

• Okrog dvigala in z območja dvigala odstranite vse ovire. 

• Med dvigovanjem in spuščanjem dvigala naj nihče ne bo prisoten ob obeh straneh dvigala, pod 

dvigalom ali na dvižnih ploščadih. 

• Izogibajte se dvigovanju izjemno težkih vozil ali drugega težkega tovora. 

• Kadar dvigujete vozilo, mora biti podvozje vozila zaščiteno z gumijasto podlogo. 

• Bodite pozorni na to, da je dvigovanje in spuščanje dvigala usklajeno. Kadar pride do 

neobičajnega delovanja naprave, takoj ustavite dvigalo, preverite in odpravite napako. 

• Kadar spuščate vozilo, najprej nekoliko dvignite varnostne ploščadi in preverite, da se je 

varnostna zaskočka umaknila. Če se to ni zgodilo, prenehajte s spuščanjem. 

• Če se dvigala dalj časa ne uporablja, je potrebno napravo spustiti v najnižji položaj na tleh in 

odstraniti vozilo z naprave, nato pa jo izključiti iz električnega omrežja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 22: Deli nadzorne plošče 

 

VKLOP ZVOČNI SIGNAL 

ŠKARJASTO DVIGALO 

ZAKLEPANJE DOL GOR 
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DVIGOVANJE: 

• Pritisnite gumb »UP« SB1, da zaženete črpalko za olje. Hidravlično olje potuje skozi hidravlični 

cilinder skozi ventil, ploščad pa se ob tem dvigne, hkrati z njo pa se dvigne tudi varnostna zaskočka 

zaradi zračnega kroga. 

• Če izpustite gumb SB1, bo črpalka takoj prenehala delovati, ploščad se bo ustavila in varnostna 

zaskočka bo padla na varnostni napravo, ker je elektromagnetnemu zračnemu ventilu zmanjkalo 

električnega toka in se je s tem zračni krog zaprl. 

 

SPUŠČANJE: 

• Pritisnite gumb »DOL« SB2. Varnostna zaskočka se bo dvignila in elektromagnetni ventil za 

spuščanje se bo odprl. Ploščadi se spuščajo, dokler držite gumb SB2, ko ga spustite, varnostna 

zaskočka pade nazaj na varnostno napravo. 

 

Ustavitev naprave v skrajni sili 

Kadar naprava ne deluje tako, kot bi morala, pritisnite gumb »emergency stop« za ustavitev v skrajni sili 

SB0, da se dvigalo zaklene. Nato napravo izključite iz električnega omrežja in prenehajte z delom. 

 

Prilagoditev dvigala (znotraj obdobja običajnega delovanja) 

Po tem, ko zaključite z namestitvijo dvigala in prilagoditvijo dvigala znotraj procesa namestitve, 

vendar je desna ploščad nižja od leve, je to posledica prisotnosti zraka v oljnem cilindru, ki ni bil 

popolnoma prezračen, lahko pa je to običajen pojav ob puščanju ali izgubi hidravličnega olja. 

 

Ko izvajate postopek prilagoditve, ploščadi ne smejo biti obtežene. 

Postopek prilagoditve ploščadi: 

• Odprite ventil za prilagoditev olja »H« na napravi in zarite ventil za prilagoditev olja »G« na 

napravi; 

• Pritisnite gumb za dvigovanje SB1, da sta obe ploščadi naprave dvignjeni na isto višino. 

• Da končate postopek, zaprite ventil za prilagoditev olja H in odprite ventil za prilagoditev olja G. 

 

ROČNO SPUŠČANJE DVIGALA V SKRAJNI SILI (ODPOVED ELEKTRIČNEGA OMREŽJA) 
Kadar ročno spuščate dvigalo, morate skrbno opazovati stanje ploščadi zaradi prisotnosti vozila na 

dvigalu. Če naprava ne deluje tako kot običajno, nemudoma zaprite ventil za oljni krog. 

Postopek ročnega spuščanja: 

• Najprej dvignite obe varnostni zaskočki ploščadi in uporabite tanko železno palico, da ju 

pridržite. 

• Izključite napravo, da se izognete nenadnemu delovanju naprave v primeru vrnitve električnega 

toka. Odprite zadnji pokrov kontrolne plošče in poiščite elektromagnetni ventil A za spuščanje. 

• Razrahljajte navoj na koncu središča elektromagnetnega ventila za spuščanje, da se ploščad 

prične spuščati. 

• Ko se je dvigalo spustilo, navoj za oljni krog zavijte nazaj in s tem končajte postopek ročnega 

spuščanja. 

 

 

Slika 25 
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POGLAVJE 6: VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA DVIGALO 
 

Samo za to usposobljeno osebje lahko izvaja postopke vzdrževanja in čiščenja naprave. 

 

 

• Vsi spoji in tečaji na napravi morajo biti podmazani enkrat tedensko z uporabo oljnice. 

• Vsa varnostna oprema dvigala ter premični deli dvigala morajo biti podmazani enkrat 

mesečno. 

• Hidravlično olje mora biti zamenjano enkrat na leto. Raven olja v napravi morate vzdrževati 

na zgornji meji. 

 

 

Med menjavo hidravličnega olja mora biti naprava na najnižji poziciji. Nato lahko spustite staro 

hidravlično olje iz naprave in ga prefiltrirate.  

Pred vsako uporabo naprave mora osebje preveriti zanesljivost in odzivnost pnevmatske varnostne 

opreme dvigala.
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POGLAVJE 7: ODPRAVLJANJE TEŽAV 
Naslednje postopke smejo izvajati samo za to pooblaščene osebe. 

 

TEŽAVA: MOŽNI VZROKI: REŠITEV: 

 

Motor ne 

deluje 

 

 

 

Električne žice so napačno povezane. Preverite ter popravite žice in električno povezavo. 

AC Kontaktor v električnem omrežju 

motorja se ne zažene. 

Če motor deluje, ko pritisnete kontaktor navzdol z 

izolirno palico, preverite kontrolni krog. Če je 

napetost na obeh straneh kontaktorskega navitja 

normalna, zamenjajte kontaktor. 

Omejitveno stikalo ni zaprto Preverite omejitveno stikalo, povezovalne žice. 

Prilagodite ali po potrebi zamenjajte stikalo. 

Motor deluje, 

vendar se 

dvigalo ne 

dviguje 

Motor se obrača v napačno smer. Zamenjajte faze na napajalnih kablih. 

Dvigalo lahko dvigne lahek tovor, ob 

dvigovanju težjega tovora je delovanje 

neobičajno. 

Nastavitve pretočnega ventila se lahko povečajo z 

minimalnim obratom gumba v desno smer. 

Morda je ventil za spuščanje zamazan. Očistite ga. 

Olja v hidravlični enoti ni dovolj. Dolijte hidravlično olje. 

Ventil za ustavljanje delovanja ni zaprt. Zaprte ventil za ustavljanje delovanja. (»Operation 

stop valve«i) 

Ko pritisnete 

gumb 

»DOWN«, se 

dvigalo ne 

spusti 

Varnostna zaskočka se ni odprla Najprej nekoliko dvignite dvigalo in ga potem 

spustite. 

Varnostna zaskočka se ne dvigne Zračni pritisk ni zadosten; varnostna zaskočka se je 

zataknila; cev za zrak se je odlomila. Prilagodite 

pritisk, cev in jo po potrebi zamenjajte. 

Elektromagnetni ventil ne deluje Če ima elektromagnetni ventil tok, vendar ne odpre 

zračnega kroga, ga preverite in po potrebi zamenjajte. 

Elektromagnetni ventil za spuščanje 

dobiva tok, vendar ne deluje 

Preverite priključek in žico ventila ter zadostno 

tesnitev bakrene matice (obrnite jo v desno)  ter 

podobno. 

Protiudarni ventil je zablokiran. Odstranite protiudarni ventil z dna oljnega cilindra in 

ga očistite. 

Ploščadi se 

spuščajo 

izjemno 

počasi 

Hidravlično olje ima previsoko 

viskoznost ali pa je poškodovano / 

zmrznjeno (pozimi) 

Zamenjajte z ustreznim hidravličnim oljem v skladu z 

navodili. 

Protiudarni ventil za zaščito pred 

razpokami cevi je zablokiran. 

Odstranite ali zaprite cev za dotok zraka, da zaklenete 

varnostno zaskočko naprave brez dvigovanja 

zaskočke. Odstranite ventil, očistite. 

Leva in desna 

ploščad nista v 

isti višini, ne 

dvigujeta se 

usklajeno. 

Zrak v hidravličnem obtoku. Glejte poglavje: Prilagoditev dvigala. 

Puščanje olja na cevi ali spojkah. Preverite oljno cev in spoje oljne cevi, zatesnite 

spojke ali jih zamenjajte. Prezračite obtok. 

Ventil za ustavitev olja se ne zapre, zato 

morate dnevno zračiti sistem. 

Zamenjajte ventil za ustavitev olja, nato pa 

prilagodite dvigalo in prezračite sistem. 

 

Hrupno 

dvigovanje in 

spuščanje 

dvigala. 

Dvigalo ni zadosti podmazano. Podmažite vse tečaje in gibljive dele, vključno z 

batom, z ustreznim strojnim oljem. 

Temelj dvigala je zvit, ni uravnan. Poravnajte dvigalo v ravnino in podložite temelj. 
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1. Glavni cilinder 

2. Pomožni cilinder 

3. Omejitveni ventil 

4. Omejitveni ventil 

5. Omejitveni ventil 

6. Enosmerni ventil 

7. Pretočni ventil 

8. Ventil za spuščanje 

9. Regulacijski ventil 

10. Rotacijska črpalka 

11. Motor črpalke 

12. Filter 

13. Rezervoar za olje. 
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Diagram povezave cevi 

A: Ventil za spuščanje ; B: Gumb za ročno spuščanje; C: Enosmerni ventil;  

D: Motor; E: Čep; F: Omejitveni ventil; 

G: Ventil za prilagoditev; H: Ventil za prilagoditev olja 
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EKSPLODIRANA SHEMA ŠKARJASTEGA DVIGALA  
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EKSPLODIRANA SHEMA HIDRAVLIČNEGA CILINDRA 


