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Ačkoli byla informacím v tomto katalogu věnována velká péče, nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli chyby. Vyhrazujeme si právo 
provádět změny. 
VYOBRAZENÍ - vyobrazení v katalogu představují popsané výrobky, ale dodané zboží se v některých ohledech může od vyobrazení lišit. 
SPECIFIKACE - je vyhrazeno právo provádět změny v provedení a rozměrech v porovnání s informacemi v katalogu, aby se nebránilo 
vývoji v provedení, materiálu a způsobech zhotovování. 
 
 
Zákazník budiž si vědom toho, že při zakoupení výrobků Movomech pro pracovní aplikace či kdekoli jinde jsou k dispozici další informace, 
které nebylo možné vložit do katalogu ve smyslu doporučení vhodnosti každého výrobku ohledně různých kombinací široké řady výrobků 
Monomech. 
 
Osobám, které odpovídají za používání výrobku, musí být poskytnuty všechny příslušné informace. 
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Bezpečnost 
 
 
Zařízení Movomech AB je zhotoveno podle posledních technologických znalostí. 
Všechny výrobky jsou zhotoveny podle nejnovějších evropských norem, např. Směrnice o strojních zařízeních EG (MD) 98/37/EG. 
Cílem této dokumentace je poskytnout uživateli praktické rady pro bezpečný provoz a jednoduchou údržbu zařízení. 
 
Kdokoli má co k dočinění s instalací zařízení (včetně souvisejícího zařízení), provozním postupem, používáním, údržbou a/nebo opravou, 
musí si přečíst a pochopit: 
 

 Návod k obsluze 

 Bezpečnostní předpisy 

 Bezpečnostní pokyny pro každý jednotlivý úsek. 
 
Aby se zamezilo zneužívání a zajistil spolehlivý provozu výrobků, doporučujeme, aby návod k obsluze byl uživateli/obsluze neustále k 
dispozici. 
 

Určené použití 
 
Zařízení je určeno výhradně pro dopravování, zvedání a 
spouštění břemen. Jakékoli jiné používání včetně vlečení břemen 
a dopravování osob je zakázáno (viz dále více příkladů). 
Movomech AB nepřebírá odpovědnost za škody způsobené 
takovým používáním. Veškerá rizika jsou výhradně na 
odpovědnost uživatele. 
 
Zařízení se smí používat jen v dokonalém technickém stavu 
školenými pracovníky a podle platných předpisů a předpisů k 
bezpečnosti a ochraně při práci. Dále uživatel musí dodržovat 
podmínky provozu a údržby, uvedené v návodu k obsluze. 
Vážné zranění osob a škoda na zařízení může nastat: 
 

 Odstraněním krytů a opláštění 

 Neodbornou instalací zařízení 

 Nesprávným používáním 

 Nedostatečnou údržbou 
 

Zakázané používání 
 
Určité druhy činností a úkonů jsou zakázány, protože za určitých 
okolností mohou způsobit zranění osob, jakož i trvalé poškození 
konstrukce. 
Příklady: 
 

 Je zakázáno dopravovat pomocí zařízení osoby. 

 Nikdy nedopravujte zavěšená břemena nad něčí hlavou. 

 Nikdy nenechte zavěšené břemeno spadnout a zajistěte, aby 
bylo zvedáno přímo vzhůru. 

 Nikdy neuvolňujte zajištěná nebo upevněná břemena pomocí 
zařízení. 

 Zařízení nepřetěžujte. 

 Nenechávejte zavěšené břemeno bez dozoru. 
 

Všeobecná bezpečnostní hlediska 
 
Návod k obsluze musí být stále ve snadném dosahu zařízení. 
Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a části týkající se 
směrnic, norem a předpisů. 
Nedbání bezpečnostních předpisů v tomto návodu k obsluze 
může mít za následek zranění nebo smrt osob. 
Kromě návodu k obsluze se musí dodržovat i všeobecně 
aplikovatelné předpisy a pravidla, aby se zamezilo nehodám a 
ochraně životního prostředí. 
To platí také pro předpisy, týkající se manipulace s výrobky 
nebezpečnými pro životní prostředí a používání osobního 
ochranného vybavení. 
 
Pokud jde o jakékoli práce, související přímo i nepřímo se 
zařízením, uživatel musí dodržovat všechny výše uvedené 
předpisy, jakož i předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti při 
práci. Navzdory tomu stále převažuje riziko ohrožení života v 
případech, kde zařízení používají a obsluhují osoby neškolené 
nebo nepoučené neodborným nebo neurčeným způsobem. 

Uživatel by měl návod k obsluze doplnit pokyny, které berou v 
úvahu povahu provozu, např. organizaci firmy, pracovní postupy 
a počet pracovníků. 
Pracovníci, kteří jsou určeni pro práci se zařízením, si musí před 
prováděním jakékoli práce přečíst návod k obsluze a věnovat 
pozornost kapitolám, obsahujícím bezpečnostní pokyny. 
Když se práce zahájí, je na to příliš pozdě. 
To platí zejména pro pracovníky, kteří pracují se zařízením jen 
přechodně, např. za účelem údržby. 
 
Když je to vhodné, pracovníci by měli být přezkušování na jejich 
znalost obsahu návodu, který se týká bezpečnosti a povědomí o 
nehodách. Uživatel odpovídá za zajištění, aby zařízená bylo 
používáno, jen když je v dokonalém stavu a že všechny platné a 
příslušné bezpečnostní předpisy a požadavky jsou dodržovány.  
 
Zařízení by se ihned mělo odstavit z provozu, když se zjistí 
funkční poškození nebo závada. 
Pokud je to nezbytné nebo když je to vyžadováno předpisy, mělo 
by se používat osobní ochranné vybavení. 
Bezpečnostní a výstražné prvky, jako např. nápisy, štítky a 
nálepky se nesmějí odstraňovat ani činit nečitelnými. 
 
Veškerá bezpečnostní a výstražná zařízení na zařízení nebo 
poblíž něj musí být úplná a udržována v čitelném a funkčním 
stavu. 
 
Všechny změny, rozšíření nebo rekonstrukce, které mohou 
ovlivnit bezpečnost, jsou zakázány bez předchozího písemného 
svolení Movomech AB. To také platí pro montáž a seřizování 
bezpečnostního zařízení a svařování konstrukčních dílů. 
Náhradní díly musí odpovídat technickým požadavkům, 
uváděným Movomech AB. Tato shoda je zaručena, když se 
použije originálních náhradních dílů. Musí se také dodržovat 
intervaly, předepsané nebo uvedené v návodu k obsluze pro 
pravidelné přezkušování a kontroly! 
 

Výběr a kvalifikace pracovníků obsluhy 
 
Práci se zařízením nebo na něm musí provádět spolehliví 
pracovníci.  
Musí se dodržovat předpisy pro mladistvé.  
Uživatel odpovídá za poskytnutí nezbytného školení a pokynů 
všem svým zaměstnancům včetně odborníků a učňů. 
Doporučuje se, aby uživatel vytvořil pokyny a směrnice, týkající 
se příčin chyb, sdělil je příslušným pracovníkům a vyvěsil nařízení 
na vhodných a jasně viditelných místech. 
Doporučuje se, aby před uvedením zařízení do provozu uživatel 
ověřil znalosti pracovníků, zda jsou dostatečné ohledně 
následujících bodů: 
 

 Znalost obsahu návodu k obsluze 

 Znalost bezpečnostních a uživatelských předpisů v něm 
uvedených 

 Znalost platných předpisů k ochraně zdraví a bezpečnosti při 
práci 
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Pracovat se zařízením by se mělo dovolit jen školeným a 
poučeným pracovníkům. Měly by se vyjasnit parametry, týkající 
se používání, údržby a instalace. 
 

Bezpečnostní pokyny pro používání 
 
Pracovníci, kteří pracují podle předpisů a norem pro vysoké 
napětí, jsou kompetentní, jen pokud je jim povoleno pracovat na 
elektrickém zařízení. 
Používat zařízení, provádět na něm údržbu či opravy není 
dovoleno žádným osobám, které jsou pod vlivem léků, alkoholu 
nebo drog, ovlivňujících jejich schopnost reakce. 
 
Musí být do písmene dodržovány všechny uvedené činnosti a 
pokyny, týkající se ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, a 
záležitosti, týkající se všeobecné bezpečnosti a ochrany 
pracovníků, které by se měly provést nebo nastudovat před, 
během nebo po úkonu. 
Nedbání toho může mít za následek smrtelné nehody. 
  
Zařízení by se mělo zastavit nebo odstavit z provozu při zjištění 
závad, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
provozní přístupnosti. 
Bezpečnostní zařízení se nesmí vyřazovat, měnit nebo používat 
způsobem, který odporuje platným předpisům.  
Musí se zajistit příslušná opatření k zajištění bezpečného provozu 
a funkčních podmínek pro uživatele. 
Zařízení by se mělo používat, jen když veškeré bezpečnostní a 
ochranné zařízení, jako např. odnímatelné zábrany a prvky 
nouzového zastavení, jsou na svém místě a provozuschopné. 
 
Jakýkoli druh úprav a změn zařízení je zakázán. 
 
Toto však neplatí pro menší změny, které neovlivňují pevnost, 
provozní bezpečnost nebo ochranu při práci, nebo pro úpravy, 
které podporují zvýšenou úroveň bezpečnosti. 
Základní odpovědnost ohledně těchto změn je na uživateli. 
Jste-li na pochybách, spojte se s Movomech AB ohledně 
písemného schválení úprav ještě před jejich zavedením. 
 

Zařízení by se mělo zastavit a zajistit ihned po výskytu funkčních 
závad. 
Závady by se měly ihned opravit. 
Osoba, která zjistí bezprostřední nebezpečí, musí neprodleně 
stisknout tlačítko nouzového zastavení. To také platí pro 
poškození dílů zařízení, která vyžadují okamžité zastavení 
provozu. 
 
Po “nouzovém zastavení“ uživatel musí na opravu příčiny závady 
a ujištění, že už nehrozí žádné další nebezpečí. Pak teprve může 
zařízení znovu připojit a obnovit provoz. 
 
Zařízení by se mělo ihned odpojit v následujících případech: 
 

 Když jsou poškozeny elektrické zařízení, kabely a/nebo 
materiál izolace 

 Při závadě na brzdách a/nebo bezpečnostním zařízení 
 
Určité místní okolnosti nebo aplikace mohou vést k situacím, 
které nebyly známy v době sepisování tohoto dokumentu. 
V takových případech uživatel musí zajistit bezpečný provoz a 
zařízení odpojit, dokud nejsou ve spolupráci s Movomech AB 
nebo jinou oprávněnou stranou provedena opatření k zachování 
bezpečného provozu. 
 
Před připojením nebo spuštěním zařízení zajistěte, aby nedošlo 
ke zranění obsluhy. 
 
Jestliže si uživatel povšimne přítomnosti osob, které by se při 
provozu mohly zranit, provoz by se měl ihned přerušit a obnovit 
až poté, kdy tato osoby nebezpečná místa opustí.  
 
Uživatel musí zajistit, aby před jakýmikoli úkony při používání 
zařízení toto zařízení bylo v dokonalém a provozně bezpečném 
stavu. 
Uživatel by měl provést všechna předepsaná bezpečnostní 
opatření a zajistit, aby před odpojením zařízení všechny 
automatické postupy byly dokončeny (např. kde jsou nedostatky 
ohledně provozní a osobní bezpečnosti, existuje nouzová situace, 
provádí se údržba nebo oprava, je zjištěno poškození nebo při 
ukončení práce).  
 
Práce se zařízením je povolena, jen když obsluha je k tomu 
proškolena svým nadřízeným a jestliže obsluha má znalosti o 
zařízení a jeho funkcích. 
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Instalace 
 

Ověření materiálu 
 
Při rozbalování by se měly provádět celkový přehled a kontrola dodávaného materiálu. 
 

Spuštění zařízení 
 
Jestliže montér nebyl před uvedením zařízení do provozu proškolen od Movomech, musí být vyhotoven protokol o instalaci. 
V případech, kde se instaluje více systémů, každý systém musí mít svůj protokol o instalaci s názvem systému, jeho identifikačního čísla, 
označením atd. 
Protokol o instalaci musí být uchováván u zákazníka/uživatele.  
 

Tipy a rady 
 
Zde jsou uvedeny jen obecné tipy a rady pro všechny možné kombinace sortimentu MechRail. 
Nejprve si pečlivě si rozvrhněte, co a v jakém pořadí instalovat. 
Než začnete systém skládat, rozložte si příslušné prvky na zem. 
Například je prakticky nemožné vyvrtat otvory v zavěšené kolejnici pro koncové zarážky, provádějte to proto na podlaze. 
Pamatujte na důležitost očištění pojezdové dráhy před vložením trolejů. 
 
 
 
 
 

Požadavky na tolerance 
 

Půdorys - zavěšené konstrukce  
 
Zavěšené konstrukce nesmějí přesahovat toleranci ± 10 mm. 
 

 
 
 
 
 
 

Rovinnost - dráhy 
 
Zavěšení dráhy nesmí být umístěno s větší směrovou odchylkou než ± 2 mm. 

 
 
 

Rovnoběžnost - dvojitá dráha 
 

Zavěšení dráhy nesmí být umístěno s větší odchylkou rovnoběžnosti než  0,5 ‰. 
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Protokol o instalaci 
 
Protokol je potvrzení, že zařízení je instalováno podle pokynů Movomech a musí jej vyplnit zákazník. 
Protokol je určen k vyplnění montérem během instalace, pokud nebyl poučen firmou Movomech. 
 

Místo: 

Datum: 

Číslo zařízení: 

Montér: 

 
 Instalováno Neinstalováno 
 

Zavěšení / profily kolejnic 10   Poznámky: 

Troleje 12   

Koncové zarážky 13   

Koncové kryty 13   

Zavěšení nosníku jeřábu 13   

Spojovací sady 14   

Rozpěrky pro dvojitý jeřáb 14   

Rozpěrné destičky pro teleskopické jeřáby 14   

Šetřiče prostoru pro jeřáby 15   

Trojúhelníkový stojan 15   

Distanční tyč 15   

Omezení pojezdu 16   

Třecí váleček 16   

Zemnicí kabel 17   

Bezpečnostní dráty 17   

Jednotky úpravy vzduchu 18   

Koncové upevnění 18   

Ramena vlečení kabelu 18   

Kabelové troleje 18   

Úchyty kabelů a hadic 19   

Drátěné držáky 19   

Kolejnice C 19   

Zavěšení / profily médií 20   

Spojovací sady 20   

Vstup kabelů a hadic 20   

Koncové upevnění 21   

Kabelové řetězy 21   

Kabelový žlab 21   

Ramena vlečení kabelů 21   

Opěrné bloky 21   

Kryt  22   

Koncové spínače 22   

Spojovací jednotky 22   

Parkovací brzdy 23   

 

 
Zařízení bylo instalování podle pokynů: 
 
 
.................................................................................................. 
Místo, datum a podpis montéra 
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Jednoduchá dráha 
 
Nainstalujte zavěšení na visutou konstrukci (neplatí pro přiléhající 
dráhy). Seřiďte a srovnejte zavěšení vodorovně (u přiléhající dráhy 
mohou být nezbytné seřizovací podložky). 
Podle potřeby instalujte součásti, používané u dráhy, ještě před 
jejím zavěšením. 
POZNÁMKA: Koncové zarážky se musí instalovat ještě před 
uvedením dráhy do používání! Dráha se považuje za schopnou 
používání kdykoli je zavěšena! 
Dráhu pak zavěste. 
  

Dvojitá dráha 
 
Nainstalujte zavěšení na visutou konstrukci (neplatí pro přiléhající 
dráhy). Seřiďte a srovnejte zavěšení vodorovně i její rovnoběžnost 
(u přiléhající dráhy mohou být nezbytné seřizovací podložky). 
Podle potřeby instalujte součásti, používané u dráhy, ještě před 
jejím zavěšením. 
POZNÁMKA: Koncové zarážky se musí instalovat ještě před 
uvedením dráhy do používání! Dráha se považuje za schopnou 
používání kdykoli je zavěšena! 
Dráhu pak zavěste. 
 

 

Trojitá dráha 
 
Nainstalujte zavěšení na visutou konstrukci (neplatí pro přiléhající 
dráhy). Seřiďte a srovnejte zavěšení vodorovně i její rovnoběžnost 
(u přiléhající dráhy mohou být nezbytné seřizovací podložky). 
Podle potřeby instalujte součásti, používané u dráhy, ještě před 
jejím zavěšením. 
POZNÁMKA: Koncové zarážky se musí instalovat ještě před 
uvedením dráhy do používání! Dráha se považuje za schopnou 
používání kdykoli je zavěšena! 
Dráhu pak zavěste. 
 

 

Jednoduchý jeřáb 
 
Nainstalujte dráhu na visutou konstrukci. 
Seřiďte a srovnejte dráhu vodorovně i její rovnoběžnost 
Podle potřeby instalujte součásti, používané u jeřábu, ještě před 
jeho zavěšením. 
POZNÁMKA: Koncové zarážky se musí instalovat ještě před 
uvedením jeřábu do používání! Jeřáb se považuje za schopný 
používání kdykoli je zavěšen! 
Jeřáb pak zavěste. 
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Dvojitý jeřáb 
 
Nainstalujte dráhu na visutou konstrukci. 
Seřiďte a srovnejte dráhu vodorovně i její rovnoběžnost 
Podle potřeby instalujte součásti, používané u jeřábu, ještě před 
jeho zavěšením. 
POZNÁMKA: Koncové zarážky se musí instalovat ještě před 
uvedením jeřábu do používání! Jeřáb se považuje za schopný 
používání kdykoli je zavěšen! 
Jeřáb pak zavěste. 
 

 

Jeřáb šetřící prostor 
 
Nainstalujte dráhu na visutou konstrukci. 
Seřiďte a srovnejte dráhu vodorovně i její rovnoběžnost 
Podle potřeby instalujte součásti, používané u jeřábu, ještě před 
jeho zavěšením. 
POZNÁMKA: Koncové zarážky se musí instalovat ještě před 
uvedením jeřábu do používání! Jeřáb se považuje za schopný 
používání kdykoli je zavěšen! 
Jeřáb pak zavěste. 
  

Teleskopický jeřáb 
 
Nainstalujte dráhu na visutou konstrukci. 
Seřiďte a srovnejte dráhu vodorovně i její rovnoběžnost 
Podle potřeby instalujte součásti, používané u jeřábu, ještě před 
jeho zavěšením. 
POZNÁMKA: Koncové zarážky se musí instalovat ještě před 
uvedením jeřábu do používání! Jeřáb se považuje za schopný 
používání kdykoli je zavěšen! 
Visutý jeřáb pak zavěste. 
Podle situace nainstalujte součásti, použité v teleskopickém jeřábu, 
ještě před jeho zavěšením. 
POZNÁMKA: Koncové zarážky se musí vždy instalovat před 
uvedením teleskopického jeřábu do provozu!. Teleskopický jeřáb se 
považuje být v užívání kdykoli je zavěšen! 
Teleskopický jeřáb pak zavěste. 
 

 

Systém médií 
 
Nainstaluje kolejnicový systém na visutou konstrukci. 
Seřiďte a vyrovnejte kolejnicový systém. 
Nainstalujte součásti, které se mají použít pro systém médií. 
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Základní sortiment 
 

Zavěšení / profily kolejnic 
 
A a B 
 
1) Zaměřte a označte každé místo zavěšení. 
2) Umístěte závěs na místo zavěšení. 
3) Zkontrolujte, zda spodní destička je ve správné poloze v 

kotvicím profilu. 
4) Zaveďte úchyty na přírubu nosníku (5) a zkontrolujte, zda 

krátký konec úchytu je vložen přes přírubu. Utáhněte 
dostatečně úchyty tak, aby se závěs mohl jemně seřídit na 
bodu zavěšení.  

5) Pak úchyty utáhněte správným utahovacím momentem (110 
Nm). 

6) Vložte závěs nosníku jeřábu do horní příruby kolejnice a 
zkontrolujte, zda má stejnou vzdálenost zavěšení jako horní 
polovina závěsu. Utáhněte zavěšení nosníku jeřábu správným 
utahovacím momentem (25 Nm). 

7) Zvedněte kolejnici se závěsem nosníku jeřábu směrem k horní 
polovině závěsu. 

8) Nasaďte smyčku ve vidlici, vložte závlačku a zajistěte ji 
pojistným kroužkem. 

  
 
 

 

C 
 
1) Zaměřte a označte každé místo zavěšení. 
2) Připevněte úchyt na jednu stranu (hlavy šroubů nahoru). 
3) Umístěte závěs v bodě zavěšení. 
4) Připevněte druhý úchyt. Utáhněte dostatečně úchyty tak, aby 

se závěs mohl jemně seřídit na bodu zavěšení. Pak úchyty 
utáhněte správným utahovacím momentem (100 Nm). 

5) Vložte závěs nosníku jeřábu do horní příruby kolejnice a 
zkontrolujte, zda má stejnou vzdálenost zavěšení jako horní 
polovina závěsu. Utáhněte zavěšení nosníku jeřábu správným 
utahovacím momentem (25 Nm). 

6) Zvedněte kolejnici se závěsem nosníku jeřábu směrem k horní 
polovině závěsu. 

7) Nasaďte smyčku ve vidlici, vložte závlačku a zajistěte ji 
pojistným kroužkem. Kolejnici vyrovnejte. 
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D 
 
Podélná montáž 
 
1) Zaměřte a označte každé místo zavěšení. 
2) Vložte závěsy do horní příruby kolejnice. Utáhněte závěs k 

přírubě kolejnice. Použijte správný utahovací moment (110 
Nm). Zkontrolujte, zda jsou závěsy ve správných 
vzdálenostech. 

3) Připevněte úchyty na jedné straně. 
4) Zvedněte kolejnici směrem k místu zavěšení. 
5) Připevněte úchyty na druhé straně. 
6) Zkontrolujte, zda krátký konec úchytu je vložen přes přírubu. 

Utáhněte dostatečně úchyty tak, aby se závěs mohl jemně 
seřídit na bodu zavěšení. Zvedněte kolejnici a podle potřeby 
použijte vyrovnávacích podložek. Utáhněte úchyty správným 
utahovacím momentem (110 Nm). 

 

 
 

 

Příčná montáž: 
 
1) Zaměřte a označte každé místo zavěšení. 
2) Vložte závěsy do horní příruby kolejnice. 
3) Zvedněte kolejnici směrem k místu zavěšení. 
4) Připevněte úchyty. 
5) Zkontrolujte, zda krátký konec úchytu je vložen přes přírubu. 

Utáhněte dostatečně úchyty tak, aby se závěs mohl jemně 
seřídit na bodu zavěšení. Zvedněte kolejnici a podle potřeby 
použijte vyrovnávacích podložek. Utáhněte úchyty správným 
utahovacím momentem (110 Nm). 
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E 
 
Zhotovte potřebné zavěšení. 
 
1) Vložte kulovou matici do otvoru v destičce. 
2) Připevněte závěsný šroub. 
3) Vložte závlačku. 
4) Vložte závěs nosníku jeřábu do horní příruby kolejnice a 

zkontrolujte, zda má stejnou vzdálenost zavěšení jako horní 
polovina závěsu. 

5) Zvedněte kolejnici se závěsem nosníku jeřábu směrem k horní 
polovině závěsu. 

6) Nasaďte smyčku ve vidlici, vložte závlačku a zajistěte ji 
pojistným kroužkem. Kolejnici vyrovnejte. 

 

 

 

F 
 
1) Zaměřte a označte každé místo zavěšení. 
2) Vložte závěsy do horní příruby kolejnice. Utáhněte závěs k 

přírubě kolejnice. Použijte správný utahovací moment (110 
Nm). Zkontrolujte, zda jsou závěsy ve správných 
vzdálenostech. 

3) Zvedněte kolejnici směrem k místu zavěšení. 
4) Zkontrolujte, zda krátký konec úchytu je vložen přes přírubu. 

Utáhněte dostatečně úchyty tak, aby se závěs mohl jemně 
seřídit na bodu zavěšení. Vyrovnejte kolejnici. Utáhněte úchyty 
správným utahovacím momentem (110 Nm). 

 

 
 

Troleje 
 
POZNÁMKA: Před použitím trolejů v systému musí být 
nainstalována koncová zarážka! 
 
A a C 
 
1) Demontujte všechny koncové kryty, koncové zarážky a 

omezovače dráhy. 
2) Do spodní příruby kolejnice vložte potřebný počet trolejů. 

Osaďte koncové zarážky, koncové kryty a všechny omezovací 
zarážky. 

 
B 
 
Nainstalujte dvě troleje typu A jak uvedeno výše. 
3) Odstraňte závlačky s pojistnými destičkami. 
4) Osaďte rozpěrku mezi trolejemi, vložte závlačky a zajistěte je 

pojistnými destičkami. 
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Koncové zarážky 
 
1) Zaměřte a označte, kde se mají osadit koncové zarážky. 
2) Je důležité, aby otvor ležel uprostřed profilu a byl svislý! 

3) Vyvrtejte potřebné otvory (PHB/LHB  10 - AHB  13). 
Odstraňte otřepy na okrajích otvorů.  
Očistěte profil uvnitř; je to důležité, aby na kolečkách troleje 
neupěly třísky. 

 
POZNÁMKA: Je mnohem snadnější nasazovat koncové zarážky, 
než se kolejnic zavěsí! 
 
A 
 
LHB 
4) Do horní příruby kolejnice vložte matici a podložku; položte je 

přímo nad otvor.  
Vložte šroub s podložkou skrz vloženou podložku a matici. 
Šroub utáhněte správným utahovacím momentem (25 Nm). 

 
PHB/AHB 
5) Vložte zarážku do horní drážky ve spodní přírubě kolejnice; 

položte ji přímo pod otvor. Do horního otvoru vložte šroub s 
podložkou dolů skrz spodní. Utáhněte zarážku správným 
utahovacím momentem (PHB 10 Nm, PHB1/AHB1.1 15 Nm, 
AHB/2/3 25 Nm). 

 
B 
 
AHB 
6) Vložte zarážku do horní drážky ve spodní přírubě kolejnice; 

položte ji přímo pod otvor.  
Vložte šroub do zarážky a skrz otvory. Použijte podložku a 
matici.  
Utáhněte zarážku správným utahovacím momentem 
(PHB1(AHB1.1 15 Nm, AHB2/3 25 Nm). 

 
 

 
 

Koncové kryty 
 
PHB 
1) Vložte matice koncového krytu do spodní a horní drážky. 

Utáhněte koncový kryt správným utahovacím  
momentem (15 Nm). 

 
LHB/AHB 
2) Vložte matice T-drážky koncových krytů do spodní vnější 

drážky kolejnice.  
Utáhněte koncový kryt správným utahovacím momentem (25 
Nm). 

 
 

 
 

Zavěšení nosníku jeřábu 
 
Rada: nejprve připevněte jeden závěs správným utahovacím 
momentem (25 Nm) a když je kolejnice zavěšena, připevněte 
ostatní. 
Zkontrolujte, zda jsou současně nainstalovány bezpečnostní dráty. 
 
1) Zaměřte a označte, kam se mají umístit závěsy nosníku 

jeřábu. 
2) Vložte závěs nosníku jeřábu do horní příruby kolejnice. Uveďte 

závěs do požadované polohy.  
Utáhněte závěsy nosníku jeřábu správným utahovacím 
momentem (25 Nm). 
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Spojovací sady 
 
PHB 
Rada: Pokud to podmínky instalace dovolují, může být vhodnější 
osadit spojovací sady ještě před instalací kolejnicových profilů. 
 
1) Vložte dlouhou matici do horní drážky v profilu a pak spojovací 

profil. 
2) Umístěte strany spoje do středu nad styk. POZNÁMKA: Je 

důležité, aby se před upnutím horní příruby v poloze spodní 
příruba na destičce opírala proti spodnímu okraji profilu. 

3) Opatrně upněte spojovací sadu proti profilu. Mírně utáhněte 
horní šrouby, ne více, než jen aby byl upnut. 

4) Zkontrolujte, zda profily jsou správně ve styku a vyvrtejte 

otvory pro boční šrouby,  6 na jedné a  9 na druhé straně 
profilu. 

5) Nasaďte boční šrouby a mírně je utáhněte. 
6) Nakonec utáhněte spodní šrouby správným utahovacím 

momentem (25 Nm). 
 
 
 
 
 

 

LHB/AHB 
Rada: Pokud to podmínky montáže dovolují, spojovací tyče lze 
výhodněji namontovat až po zavěšení kolejnicového profilu. 
 
7) Vložte matice T-drážky spojovacích tyčí do vnější T-drážky 

kolejnic. U kolejnice AHB1.1 také vložte volné kolíky do vnější 
drážky spodní části kolejnice (7a). U kolejnic AHB2/3 také 
vložte do vnější T-drážky spodní části kolejnic volné matice 
spoje. Mírně styk utáhněte, jen tak, aby byl mírně upnut. 

8,9) Umístěte kolejnici tak, aby byla připojena proti styku. Osaďte 
spojovací tyče a u kolejnic AHB také matice/kolíky spodního 
spoje. Sesaďte všechny části dohromady. 

10)  Začněte křížem utahovat spojovací tyče a matice spoje. 
Nakonec utáhněte prvky styku správným utahovacím 
momentem (40 Nm). 

 
 

 
 
 
 
 

Rozpěrky pro dvojité jeřáby 
 
Rada: Jestliže se má do jeřábu montovat další zařízení, matice T-
drážky by se měly vložit do vnějších drážek kolejnic na vnitřní 
straně jeřábu ještě před montáží rozpěrek.  
 
1) Zaměřte a označte, kam se mají osadit rozpěrky. Je to 

alespoň 20 mm od okraje kolejnice. 
2) Osaďte profily vedle sebe s požadovanou vzdáleností. Vložte 

matice T-drážky rozpěrek do vnější drážky kolejnic. Utáhněte 
šrouby správným utahovacím momentem (40 Nm). 

 
 

 
 
 
 
 

Rozpěrné destičky pro teleskopické jeřáby 
 
1) Nasaďte montážní destičku (na LHB - šroub, na PHB také 

pojistnou podložku) do horní příruby kolejnice. Nasaďte šroub 
spolu s podložkou a přitáhněte jej k montážní destičce. 

2) Osaďte rozpěrnou destičku proti závěsu nosníku jeřábu. 
Utáhněte ji správným utahovacím momentem (40 Nm). 
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Šetřiče prostoru pro jeřáby 
 
Rada: Jestliže se má na jeřáb montovat další zařízení, matice T-
drážky by se měly vložit do vnějších drážek kolejnic po stranách 
ještě před montáží návrhových modulů. 
 
1) Odstraňte závlačky s pojistnými destičkami. 
2,3)  Vložte matice T-drážky modulů do vnějších T-drážek kolejnic a 

držák (pro matici LHB) do horní příruby kolejnice. Celý modul 
sestavte. Utáhněte šrouby správným utahovacím momentem 
(40 Nm). 

4)  Zvedněte jeřáb ke dráze. 
5)  Osaďte moduly mezi troleje, vložte závlačky a zajistěte je 

pojistnými destičkami. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Trojúhelníkový stojan 
 
1) Vezměte kolíky s pojistnou podložkou. 
2) Nasaďte stojany do potřebné polohy. 
3) Utáhněte stojany správným utahovacím momentem (40 Nm). 
4) Zvedněte jeřáb na dráhu. 
5) Srovnejte stojany mezi trolejemi, vložte kolíky a zajistěte je 

pojistnými podložkami. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Distanční tyče 
 
POZNÁMKA: Před použitím distančních tyčí v systému musí být 
osazeny koncové zarážky! 
 
1) Demontujte všechny osazené koncové kryty, koncové zarážky 

a omezovače dráhy. 
2) Do spodní příruby kolejnic dráhy vložte distanční tyče. Osaďte 

další jeřáb, koncové zarážky a případné omezovače dráhy. 
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Omezovače dráhy 
 
A 
 
PHB/AHB 
1) Do horní drážky ve spodním otvoru kolejnic vložte omezovač 

dráhy. 
2) Omezovač dráhy nastavte do požadované polohy. Utáhněte 

šroub správným utahovacím momentem (15 Nm). 
 
B 
 
Rada: Tento typ je demontovatelný, což činí možným vložit 
montážní destičku skrz spodní otvor vůle kolejnice bez nutnosti 
odstranit koncové dorazy a koncový kryt. 
 
3) Vložte montážní destičku omezovačů dráhy do spodního 

otvoru vůle kolejnice. 
4) Omezovač dráhy nastavte do požadované polohy. Utáhněte 

šroub správným utahovacím momentem (25 Nm). 
 
C 
 
PHB 
3) Vložte montážní destičku omezovačů dráhy do spodního 

otvoru vůle kolejnice. 
4) Omezovač dráhy nastavte do požadované polohy. Utáhněte 

šroub správným utahovacím momentem (25 Nm). 
 
LHB/AHB 
5) Vložte matice omezovače dráhy do T-drážky ve vnějších 

drážkách kolejnice. 
6) Omezovač dráhy nastavte do požadované polohy. Utáhněte 

šroub správným utahovacím momentem (40 Nm). 
 
POZNÁMKA: Hydraulický tlumič by se měl seřídit tak, aby nešel až 
ke dnu! 
 
D 
 
LHB/AHB 
7) Zajistěte omezovač dráhy na troleji. Utáhněte šroub správným 

utahovacím momentem (25 Nm). Do vnější T-drážky na profilu 
vložte matice T-drážky omezovače dráhy. 

8) Omezovač dráhy nastavte do požadované polohy. Utáhněte 
šroub správným utahovacím momentem (40 Nm). 

 
POZNÁMKA: Omezovače dráhy nesmějí za žádných okolností 
nahrazovat vrtané koncové zarážky! 
 

 

 
 
 
 

Třecí váleček 
 
1) Zajistěte třecí váleček na troleji pojistným šroubem. 
2) Seřiďte tření šroubem a ten pak zajistěte pojistnou maticí. 
 
POZNÁMKA: Tření musí pouze bránit spontánnímu odvalování na 
systému! 
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Zemnicí kabel 
 
Používá se k uzemnění a vyrovnání potenciálu mezi 
úseky/kolejnicemi nebo mezi úsekem/kolejnicí a uzemněnou 
součástí budovy. 
 
POZNÁMKA: Elektrická instalace se smí provádět jen po dohledem 
kvalifikovaného elektrikáře! 
 

 

 
 
 
 

Bezpečnostní dráty 
 
A 
 
AHB 
Před vložením závěsů nosníku jeřábu do horní příruby 
kolejnice nainstalujte kolem závěsu bezpečnostní dráty. 
Uveďte závěs do požadované polohy. 
Utáhněte závěsy nosníku jeřábu správným utahovacím 
momentem (25 Nm). 
Zvedněte kolejnici se závěsy nosníku jeřábu k trolejím. 
Nasaďte smyčku do vidlice, vložte závlačku a zajistěte ji 
bezpečnostní destičkou. 
Pootočte bezpečnostní dráty o půl otáčky. 
Uveďte horní smyčku proti volnému otvoru v troleji. 
Vložte do otvoru v troleji závlačku spolu s horní smyčkou a 
zajistěte je bezpečnostní destičkou. 
 
B 
 
PHB/LHB 
Vložte závěs nosníku jeřábu do horní příruby profilu kolejnice 
(na PHB také pojistnou podložku). 
Uveďte závěs do požadované polohy. 
Utáhněte závěs nosníku jeřábu správným utahovacím 
momentem (25 Nm). 
Pootočte bezpečnostní dráty o půl otáčky. 
Uveďte horní smyčku proti volnému otvoru v troleji. 
Vložte do otvoru v troleji závlačku spolu s horní smyčkou a 
zajistěte je bezpečnostní destičkou. 
 
AHB 
Vložte montážní destičku do horní příruby kolejnice. 
Umístěte bezpečnostní dráty kolem montážní destičky. 
Nastavte horní díl přímo nad montážní destičku a upevněte 
šrouby. 
Uveďte pojistné destičky proti závěsu nosníku jeřábu. 
Utáhněte šrouby správným utahovacím momentem (25 Nm). 
Pootočte bezpečnostní dráty o půl otáčky. 
Uveďte horní smyčku proti volnému otvoru v troleji. 
Vložte do otvoru v troleji závlačku spolu s horní smyčkou a 
zajistěte je bezpečnostní destičkou. 
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Volitelné výrobky 
 

Jednotky úpravy vzduchu 
 
Před montáží jednotky úpravy vzduchu by se vedení měla pečlivě 
očistit od znečišťujících látek. Jednotka se montuje nádržkou dolů, 
aby vzduch proudil ve směru vyznačené šipky. 
 
1) Vložte matici T-drážky jednotky úpravy vzduchu do horní 

vnější T-drážky kolejnice. 
Uveďte jednotku do požadované polohy. Utáhněte šrouby 
správným utahovacím momentem (25 Nm). 

 
Nastavení tlaku 
Zcela vytáhněte seřizovací knoflík. Otáčejte jím do dosažení 
požadovaného tlaku. Nastavenou hodnotu pak zajistěte zatlačením 
knoflíku. K usnadnění nastavení tlaku je třeba kolem nastavovacího 
knoflíku alespoň 60 mm místa. 
 

 

 
 
 
 

Koncové upevnění 
 
1) Vložte montážní destičku do spodního otvoru vůle kolejnice. 

Posunujte koncové upevnění, až se montážní destička 
dostane na okraj kolejnice. Utáhněte šrouby správným 
utahovacím momentem (<10 Nm). 

 

 
 
 
 
 

Ramena vlečení kabelu 
 
1) Umístěte rameno vlečení kabelu vedle jednoho z dvou volných 

otvorů troleje.  
Vložte do troleje matici.  
Vložte šroub.  
Utáhněte šrouby správným utahovacím momentem (25 Nm). 

 

 
 
 
 
 

Kabelové troleje 
 
1) Vložte kabelové troleje do spodního otvoru vůle kolejnice. 
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Úchyty kabelů a hadic 
 
Rada: Je-li kombinováno více velikostí, největší úchyt by měl být 
umístěn co nejblíže kulového kloubu. 
 
První úchyt:  
1) Odšroubujte šroub na kulovém a hrdlovém spoji.  

Odšroubujte úchyt.  
Odšroubujte šroub a pojistnou matici ve středu.  
Vložte šroub z kulového a hrdlového spoje skrz horní část 
úchytu.  
Připevněte horní část v kulovém a hrdlovém spoji. 
Připevněte spodní část. 
Do spodní části vložte pojistnou matici pojistnou stranou 
nahoru. 
Umístěte hadici či kabel. 
Utáhněte úchyt správným utahovacím momentem (<10 Nm). 
 
Další úchyty: 
Odšroubujte pojistnou matici ve středu na následujícím úchytu. 
Posuňte následující úchyt proti montovanému úchytu. 
Úchyty mají vodicí dráhy, které je zaháknou dohromady. 
Připevněte nový úchyt proti hornímu úchytu. 
Otevřete úchyt. 
Do spodní části vložte pojistnou matici pojistnou stranou 
nahoru. 
Umístěte hadici či kabel. 
Utáhněte úchyt správným utahovacím momentem (<10 Nm). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Drátěné držáky 
 
1) Vložte matice T-drážek drátěných držáků do vnější T-drážky 

kolejnice. Uveďte jednotku do požadované polohy. 
2) Nasaďte drát. 
3) Utáhněte drátěný držák správným utahovacím momentem (25 

Nm) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kolejnice C 
 
1) Vložte destičku konzole do horní T-drážky profilu. Posuňte 

konzole do vhodné vzdálenosti od sebe (max. 2000 mm). 
2) Utáhněte připevňující prvky konzol správným utahovacím 

momentem (25 Nm). 
3) Do vnějšího držáku konzol vložte kolejnici C. Utáhněte podle 

potřeby připevňující prvky konzol správným utahovacím 
momentem (25 Nm). 

4) Nasaďte případné spoje a další kolejnice C. 
5) Do kolejnice C vložte kabelové troleje. 
6) Nasaďte koncové dorazy a koncové kryty na obou koncích 

kolejnice C. 
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Závěsy / profily médií 
 

Zavěšení nosníku 
 
1) Umístěte závěs na místo zavěšení. Zaveďte úchyty do příruby 

nosníku a zkontrolujte, zda přes přírubu je vložen krátký konec 
úchytu. Utáhněte úchyty tak, aby závěs bylo možno na místě 
zavěšení ještě seřídit. Utáhněte úchyty správným utahovacím 
momentem (110 Nm). 

2) Umístěte na závěsy profily médií. 
3) Utáhněte šrouby na spodku správným utahovacím momentem 

(25 Nm). 
 

 
 

Závěs kolejnic 
 
1) Do spodní vnější T-drážky kolejnice vložte matici T-drážky 

závěsu. Utáhněte závěs správným utahovacím momentem (25 
Nm). 

2) Do závěsu osaďte profil médií. 
3) Utáhněte šrouby na spodku správným utahovacím momentem 

(25 Nm). 
 

 
 

Spojovací sady 
 
1) Vložte matice T-drážek do drážek na spodku profilu médií a 

matice posuňte pod styk. 
2) Uveďte připevňovanou kolejnici do styku s další a zkontrolujte, 

jak jsou srovnány okraje. Utáhněte šrouby správným 
utahovacím momentem (<10 Nm). 

 

 
 

Vstup kabelů a hadic 
 
Nejprve nasaďte koncové upevnění a řetěz. 
1) Do T-drážek zavěšeného profilu médií vložte matice T-drážek. 

Utáhněte šrouby zarážek správným utahovacím momentem 
(<10 Nm). 

2) Posuňte připevňovanou kolejnici proti vstupu a zkontrolujte, 
jak jsou srovnány okraje. Utáhněte šrouby zarážky správným 
utahovacím momentem (<10 Nm). 
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Koncové upevnění 
 

Kabelové řetězy 
1) Dejte k sobě koncové upevnění a kabelový řetěz. Zkontrolujte, 

zda děrovaný část koncového připevnění jde ven ze řetězu. 
2,3)  Vložte kabelový řetěz do profilu médií. Vložte matice 

koncového připevnění do vnitřní drážky profilu médií. Utáhněte 
koncové připevnění správným utahovacím momentem (<10 
Nm). 

4) Zvedněte druhý konec k vlečnému rameni a řetězy zaklapněte 
dohromady. 

 

 
 

Ramena vlečení kabelu 
1) Vložte dvě matice T-drážek do vnější T-drážky kolejnice, jednu 

do horní a jednu do dolní. 
2) Seřiďte vleční rameno tak, aby řetěz kabelu byl vystředěn přes 

profil médií. Utáhněte vlečné rameno správným utahovacím 
momentem (25 Nm). 

 

 
 

Opěrné bloky 
1) Usaďte spodní část bloku na horní T-drážku kolejnice, přímo 

pod trolej.  
2) Horní část bloku usaďte do troleje a srovnejte otvory. Utáhněte 

šrouby správným utahovacím momentem (25 Nm). 
3) Vložte závlačku a zajistěte ji pojistnou destičkou. 
 

 
 

Kabelový žlab 
1) Vložte matice T-drážek do T-drážek profilu médií na spodní 

straně a kabelový žlab nastavte u profilu. 
2) Připevněte držáky a utáhněte je správným utahovacím 

momentem (< 10 Nm). 
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Kryt 
1) Vložte kryt do profilu. 
 

 

Koncové spínače 
1) Vložte matice T-drážek koncových spínačů do vnější T-drážky 

kolejnic. Posuňte koncový spínač do požadované polohy. 
Utáhněte koncový spínač správným utahovacím momentem 
(25 Nm). 

2) Na trolej nasaďte spínací prvek. 
3) Připojte elektricky koncový spínač. 
 
POZNÁMKA: Elektrická instalace se smí provádět jen pod 
dohledem kvalifikovaného elektrikáře! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spojovací jednotky 
1)  Vložte dvě matice T-drážek spojovací jednotky do vnějších T-

drážek kolejnic, jednu do horní, jednu do spodní. Posuňte 
spojovací jednotku do požadované polohy. Utáhněte spojovací 
jednotku správným utahovacím momentem (25 Nm). Připojte 
elektricky spojovací jednotku. 

 
POZNÁMKA: Elektrická instalace se smí provádět jen pod 
dohledem kvalifikovaného elektrikáře! 
 

 

 
 

Parkovací brzy 
A 
 
1) Vytáhněte závlačku a kolík. 
2) Nasaďte blok do troleje a podle potřeby povolte šrouby. 
3) Vložte závlačku a zajistěte ji. 
4) Utáhněte šrouby, které drží blok na místě, správným 

utahovacím momentem (10 Nm). 
5) Připojte pneumaticky brzdy. 
6) Zkontrolujte, zda vedení brzd lícuje se spodní stranou 

kolejnice, když se do válce napustí stlačený vzduch. 
 
B 
 
Proveďte instalaci jak uvedeno výše. 
7) Připojte elektricky brzdy. 

 
POZNÁMKA: Elektrická instalace se smí provádět jen pod 
dohledem kvalifikovaného elektrikáře! 
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Servis 
 
Během uvádění do provozu se provádějí pravidelně celková kontrola a funkční kontrolní zkoušky. Veškerý servis a údržba se 
zaznamenávají. Uživatel by měl zajistit, aby byl k dispozici potřebný materiál. 
POZNÁMKA: Zajistěte, aby poškozené součásti byly vždy ihned vyměněny, aby se zamezilo možnému zranění a hmotným škodám. 
Nepřipojujte zařízení, dokud pracoviště není uklizené. Je to důležité pro pohodlí a bezpečnost obsluhy a usnadněné servisu a údržby. 
Nečistota dává jasné známky toho, že zařízení není patřičně udržováno, což může ovlivnit zbývající záruku na zařízení. 
 
 

Pokyny ohledně bezpečnosti při údržbě 
 
V návodu k obsluze jsou popsány předepsané postupy a servisní 
intervaly včetně intervalů výměn dílů či příslušenství. Odborníky 
jsou jen ty osoby, kterým je dovoleno takové postupy provádět. 
 
Jedinými osobami, které mohou provádět jakékoli strojní a elektro 
opravy a údržbářské práce, jsou pracovníci s příslušným 
oprávněním a zmocněním. Neoprávněným osobám by mělo být 
zakázáno pracovat se stroji a zařízeními. 
 
Během jakýchkoli opravářských a údržbářských prací by se 
zařízení mělo odpojit a zajistit proti náhodnému nebo 
neoprávněnému použití, včetně opětného připojení. Před 
zahájením jakékoli práce na elektrickém zařízení by se mělo 
ověřit, zda je zařízení bez napětí. Zkontrolujte, zda: 
 

 je odpojen hlavní přívod, 

 pohyblivé části jsou v klidu a zajištěny, 

 pohyblivé části se během údržbářských prací nemohou dát 
náhodně do pohybu, 

 není možné během údržby nebo oprav náhodně znovu 
připojit napájení. 

 
Používejte bezpečné a životnímu prostředí neškodící výrobky pro 
údržbu a náhradní díly! 
 

Směrnice pro práci během provozu 
 
Uživatel nebo “oprávněná osoba“ musí v každém jednotlivém 
případě zajistit, aby dotyčná práce byla prováděna bez jakéhokoli 
rizika zranění osob z důvodu konkrétních místních podmínek. 
 
K zamezení nehod se při údržbě, seřizování a opravách smí 
používat jen schválené a vhodné nářadí a pomůcky. 
Nedotýkejte se otáčejících se částí. Udržuje přiměřenou 
vzdálenost mezi sebou a strojním zařízením, aby se zamezilo 
zachycení oděvu, končetin a vlasů. 
Vyvarujte se výskytu otevřeného plamene, extrémního horka 
(např. svařování) a jisker při přítomnosti prchavých čisticích 
materiálů a poblíž hořlavých nebo na teplo citlivých materiálů 
(např. dřeva, plastu, olejů, tuků a elektrického zařízení). Mohlo by 
to mít za následek nebezpečí požáru, tvorbu škodlivých plynů a 
poškození izolace. 
 

Směrnice pro práci s elektrickým zařízením 
 
Používejte jen originální pojistky se jmenovitými hodnotami. Při 
zjištění závad, týkajících se elektrického napájení, by se zařízení 
mělo ihned zastavit. 
Vadné pojistky se nesmějí opravovat nebo obcházet a měly by se 
vyměňovat jen za pojistky stejného druhu. 
 
Práci na elektrickém zařízení a elektrických součástkách nebo 
dílech smí provádět jen elektrikář nebo oprávněný pracovník 
podle platných elektrotechnických a bezpečnostních předpisů. 
Součásti zařízení, na kterých se má provádět prohlídka, údržba a 
oprava, musí být odpojeny od napájení. 
Elektrické zařízení by se mělo pravidelně kontrolovat. Nedostatky, 
jako např. volné spoje, by se měly bez prodlení opravovat. 
 
Když je nezbytné pracovat s částmi pod napětím, měl by se 
povolat další pracovník, který bude odpovídat za aktivování 
nouzového zastavení a vypnutí hlavního spínače v případě 
nouze. Pracovní prostor oddělte červenobílým řetězem nebo 
páskou a výstražnými značkami. Používejte jen izolované nářadí. 
 

Elektrické konektory musí být před jejich připojováním nebo 
odpojováním bez napětí (výjimky zahrnují zásuvky, pokud 
bezpečnostní opatření neuvádějí, že jsou při kontaktu 
nebezpečné). 
 

Směrnice pro práci s pneumatickým zařízením 
 
Při zjištění závad na přívodu vzduchu by se zařízení mělo ihned 
zastavit. 
Práci na pneumatickém zařízení nebo dílech smějí provádět jen 
oprávnění pracovníci. 
Díly, na kterých se má provádět kontrola, údržba nebo oprava, by 

měly být odpojeny od přívodu vzduchu. 
 

Údržba zařízení 
 
Každý výrobek má specifické směrnice pro servis, údržbu a 
běžné ošetřování. V servisním protokolu jsou informace a 
reference potřebné pro správu výrobku. 
Veškerá preventivní údržba, servis a opravy by se měly 
zaznamenávat. 
Měly by se vády používat servisní postupy. Jestliže existuje více 
než jeden kolejnicový systém, každý musí být opatřen 
identifikačním číslem nebo jiným označením. Pro každý systém 
by se měly udržovat samostatné záznamy o údržbě. 
Protokol o servisu musí být uchováván u zákazníka/uživatele a 
musí být předkládán Movomech AB na požádání. 
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Servisní protokol 
 
Protokol je potvrzení, že na zařízení je prováděn servis podle pokynů Movomech a musí být vyplněn zákazníkem. 
 

Místo: 

Datum: 

Číslo zařízení: 

Servisní technik: 

 

 Intervaly v měsících při jedné směně Intervaly v měsících při více směnách 
 

Zavěšení / Profily kolejnic 3 2       Vizuální kontrola, přezkoušení, zda výrobek 
nevykazuje poškození 

 

 Kontrola sluchem, zda výrobek nevydává 
nepatřičný zvuk 

 

 Fyzická kontrola, zda výrobek nevykazuje 
poškození 

 

 Mechanická kontrola, zda výrobek 
nevykazuje rozpadávání; je třeba nářadí 

 

 K dispozici další informace  

 

Poznámky: 

Troleje 3 2     

Koncové zarážky 3 2    

Koncové kryty 3 2    

Závěsy nosníku jeřábu 3 2     

Spojovací sady 3 2      

Rozpěrky pro dvojité jeřáby 3 2     

Rozpěrné destičky pro teleskopické jeřáby 3 2    

Šetřiče prostoru pro jeřáby 3 2    

Trojúhelníkový stojan 3 2    

Distanční tyč 3 2    

Omezovače dráhy 3 2      

Třecí váleček 3 2    

Zemnicí kabel 3 2    

Bezpečnostní dráty 3 2     

Jednotky úpravy vzduchu 1 1      

Koncové připevnění 3 2     

Ramena vlečení kabelu 3 2      

Kabelové troleje 3 2     

Úchyty kabelů a hadic 3 2     

Drátěné držáky 3 2    

Kolejnice C 3 2    

Závěsy / profily médií 3 2    

Spojovací sady 3 2    

Vstup kabelu a hadice 3 2    

Koncové připevnění 3 2    

Kabelové řetězy 3 2     

Kabelový žlab 3 2    

Ramena vlečení kabelů 3 2    

Opěrné bloky 3 2    

Kryt 3 2   

Koncové spínače 1 1     
 

 
Na tomto zařízení byl proveden servis podle pokynů: 
 
 
 
.................................................................................................. 
Místo, datum a podpis servisního technika 
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 Další informace 
 

Profily kolejnic Čistěte pojezdové plochy profilu, po kterých se pohybuje trolej. Povrch musí být čistý a suchý. Znečištěné a 
mastné pojezdové plochy nevyhnutelně ovlivní funkčnost. Používejte čistý a suchý stírací hadr. 

Závěsy Zkontrolujte opotřebení na závěsu typu A a B podle popisu níže. 

Koleje Zkontrolujte, zda troleje pojíždějí po celém úseku tiše a bez problémů. 

Závěsy nosníku jeřábu U PHB1 a AHB zkontrolujte opotřebení na závěsu nosníku jeřábu podle popisu níže. 

Spojovací sady Zkontrolujte, zda pojezdová dráha je vy stycích rovná a vyzkoušejte ji trolejem. 

Omezovače dráhy Také se kontrolují koncové spínače s hydraulickými tlumiči na netěsnosti. 

Bezpečnostní dráty Zkontrolujte, zda nejsou zatíženy bezpečnostní dráty. 

Jednotky úpravy vzduchu Filtr: 
Občas otevřete odkalovací ventil k vypuštění nashromážděného kondenzátu. Nenechte hladinu kapaliny 
dosáhnout vířicího disku. 
 
V případě nesprávné funkce zkontrolujte, zda je správný směr průtoku. 
Jestliže se průtok podstatně sníží nebo tlak se náhle zvýší, filtrační prvek by se měl vyčistit nebo vyměnit. 
 
Filtrační prvek se vyměňuje, když pokles tlaku přes filtr dosáhne 0,1 MPa a jinak alespoň jednou za rok. 
 
Regulátor tlaku: 
V případě nesprávné funkce zkontrolujte, zda: 
a) primární tlak je vyšší než nastavený sekundární tlak. POZNÁMKA: Také v průtoku skrz. 
b) sedlo hlavního ventilu není ucpáno. 
c) membrána nebo pružina není poškozena. Jestliže regulátorem protéká neregulovaný proud vzduchu, je 

to nejpravděpodobněji z důvodu prasklé membrány. 

Kabelové troleje Zkontrolujte, zda troleje pojíždějí po celém úseku tiše a bez problémů. 

Ramena vlečení kabelů Zkontrolujte, zda kabely nebo hadice nejsou poškozeny. 

Koncové připevnění Zkontrolujte, zda kabely nebo hadice nejsou poškozeny. 

Úchyty kabelů a hadic  Zkontrolujte, zda kabely nebo hadice nejsou poškozeny. 

Vstup kabelu a hadice Zkontrolujte, zda kabely nebo hadice nejsou poškozeny. 

 
 
 
 

Kontrola specifického poškození 
 

Závěs typu A a B 
 

 
 

 

 Dodáno 

y [mm] 

Cassation 

y [mm] 

PHB, LHB, PHB1, AHB1.1-2 7,5  9,0 

AHB3 11,0  12,5 

 
Kromě této kontroly opotřebení se vyžaduje celková 
kontrola zavěšení a jeho připevňovacích prvků podle 
servisního protokolu. 

 
 
 
 
 
 
 

Závěs nosníku jeřábu, typ A 
 

 Dodáno Cassation 

 y [mm] x [mm] y [mm] x [mm] 

PHB, AHB1.1-2 4,0 cca 13  4,5  23 

AHB3 2,5 cca 15  3,0  25 

Kromě této kontroly opotřebení se vyžaduje celková 
kontrola zavěšení a jeho připevňovacích prvků podle 
servisního protokolu. 
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Lokalizace a odstraňování závad 
 
Funkčnost systému kolejnic lze ovlivnit řadou faktorů. Jestliže systém nepracuje jak má, k diagnostice problému se použije následující 
schéma toku. 
Začněte tažením břemena tenzometrem ke zjištění, jak velký počáteční krouticí nebo hnací moment je třeba k přenosu břemena. 
Pro systém Movomech všeobecně platí, že počáteční požadovaná síla je 1-1,5 % celkové hmotnosti přenášeného břemena (včetně 
příslušných součástí kolejnic, zvedacího zařízení a nářadí).  Síla, potřebná k udržení odvalování, je menší než 1 %. 
Jestliže se kolejnicový systém dodává se systémem energie, zátěž se zvyšuje o cca 1-2 kg. 
Potřebou počáteční a hnací sílu může ovlivnit konkrétné potřeba zátěže u zákazníka. 
 

Č. Problém Viz podmínku 

1 Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo jeřáb se po dráze neodvalují rovnoměrně. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K 

2 
Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo jeřáb se v určitých úsecích stejné dráhy odvalují rovnoměrně, 
ale v jiných nerovnoměrně. 

A-B-C-D-F 

3 Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo jeřáb se po startu nechtějí odvalovat rovnoměrně. A-B-D-F-G-H-I-K 

4 Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo jeřáb se v místech styků nebo závěsů zadrhávají. E 

5 
Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo jeřáb se naklánějí nebo otáčejí kolem své vodorovné osy 
(dvojitý jeřáb se stává paralelogramem) a zadrhávají se nebo pojíždějí mdle. 

B-C-D-E-F-G-H-I-K 

6 Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo jeřáb se chovají nepravidelně a mají trhaný pohyb. A-D-F-G-H-K 

7 
Příslušenství nebo zdvihadlo na přemístěném jeřábu či teleskopickém jeřábu se na zatížené pojezdové 
kolejnici kývají a způsobují zvedání opačné strany jeřábu v následkem nesprávné funkčnosti nářadí 
nebo příslušenství. Závěsy na opačné straně a troleje se otáčejí a blokují jeřáb. 

J 

8 
Příslušenství, zdvihadlo nebo rameno váznou uprostřed rozponu na jeřábu nebo jeřáb mezi podélnými 
závěsy a nelze jej zaparkovat nikde po dráze. 

B-D 

9 
Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo jeřáb jsou nestabilní, kroutí se a uvolňují se po dráze a 
pravidelně váznou. 

C-E-I 

10 
Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo jeřáb váznou na úsecích dráhy, kde nejsou žádné závěsy, 
zarážky ani styky. 

B-C-D 

11 Příslušenství, zdvihadlo, rameno nebo troleje jeřábu jsou opotřebeny a/nebo chodí stále po kouscích. E-F-H-I 

 
 

Č. Podmínka 

A Je pojezdová dráha bez oleje, mastnot a nečistot? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - Očistěte vnitřek kolejnice, kde se pohybuje vozík. Znečištěna nebo mastná pojezdová dráha nevyhnutelně ovlivní funkčnost. 
Vazelína nebo olej mohou přechodně úsek váznutí přechodně uvolnit, ale problém jen skryjí a pak časem způsobí ještě větší odpor 
přitahováním prachu a nečistot na dráhu a kolečka vozíku. Navíc vazelína a olej na kolejnici bude padat na obsluhu i výrobky. 

B Je dráha namontována rovnoběžně v toleranci ± 0,5 ‰ a srovnaná do ± 10 mm? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - zkontrolujte, zda systém je vyrovnán a svisle. Když je systém správně nainstalován a používá se pravé příslušenství, lze se 
spolehnout na text výše. 

C Mohou obě kolejnice dráhy kmitat kolem své podélné osy na závěsných bodech? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - Mezi závěsy a kolejnici dráhy nainstalujte správné závěsy nosníku jeřábu. Závěs nosníku jeřábu by měl být schopen valení a 
otáčení. Kolejnice dráhy by měla být schopna kývání vpřed a vzad ve svém závěsu. 

D Může jeřáb volně odjíždět od přídavného zařízení, jako např. hadic vzduchu, spirálových hadic, elektrických kabelů, 
pohonných jednotek a pojistných mechanizmů? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - Uvolněte odpor od vnějších součástí. Zařízení, jako např. hadice vzduchu, spirálové hadice, elektrické kabely, mechanické 
zarážky, ovládací panely, skříně elektroniky a pohonné jednotky, to vše může funkčnost ovlivnit. 

E Jsou stykové úseky rovné a srovnané? Jsou pojezdová dráha a stykové úseky ve stejné rovině a kolejnice u sebe? Jsou 
stykové úseky správně namontovány? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - Zkontrolujte, zda styk byl správně namontován. Zkontrolujte instalaci a porovnejte ji s návodem. 

F Pohybují se vozíky lehce a tiše? Odvalují se vozíky bez házení? Otáčejí se kola kolem středu nápravy kola? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - očistěte kola. 

G Je valivá plocha na kolech vozíku hladná a rovná? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - sundejte vozík z kolejnice a prohlédněte jej. Podívejte se na poškození, nečistoty a opotřebení ložisek. Když se cokoli z toho 
zjistí, vyměňte celé kolo. Kolo nesmí házet více než 0,1 mm. Musí se otáčet volně a rovnoměrně bez jakéhokoli problému. 
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Č. Podmínka 

H Jsou vozíky na téže kolejnici v rovině vůči sobě i kolejnici? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - zkontrolujte, zda všechny rozpěrky (na nosné nápravě vozíku, mezi vnitřkem vozíku a závěsem nosníku jeřábu) jsou správně 
namontovány. Podle potřeby je seřiďte. 

I Je rozměr C/C pro dráhu stejný jako rozměr C/C pro závěsy na jeřábu? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - rozměr C/C mezi kolejnicemi vozíku by měl být stejný jako rozměr C/C mezi závěsy nosníku jeřábu na kolejnicích jeřábu s 
tolerancí 0,5 ‰. Jeřáb by měl být kolmý a vozíky v rovině vůči sobě. 

J Byly pro kolejnicový systém použity správné typy závěsů (kompaktně montované k zamezení naklánění s posunutým 
bodem břemene)? 
Ano - zkontrolujte další položku. 
Ne - zkontrolujte, zda kompaktně montované kolejnice jsou uspokojivě instalovány. 

K Je kolejnicový systém v dobrém stavu a bez poškození? 
Ano - spojte se s Movomech ke konzultacím. 
Ne - vyměňte poškozené součásti. 
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