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GmbH

Wciàgniki linowe z silnikiem elektrycznym
do transportu osób

TIRAK®

Typoszeregi
T 1020 P

Przedsi´biorstwo grupy TRACTEL

tirak
®

TIRAK®

Typoszeregi
X 300 P
X 400 P
X 500 P
X 720 P
X 820 P
X 1030 P

TIRAK®

Typoszeregi
X 2050 P

Oryginalna instrukcja
monta˝u i obs∏ugi

Niniejsza instrukcja obs∏ugi musi byç w ka˝dej
chwili dost´pna dla obs∏ugi.

Istnieje mo˝liwoÊç zamówienia wi´kszej iloÊci egzemplarzy.

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 020037

DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 021411



2

Spis treÊci

Dane dotyczàce niniejszej instrukcji 2

Wskazówki dotyczàce producenta Êrodków
do asekuracji osób na wysokoÊci 3

ObjaÊnienie u˝ytych symboli 3

1. Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa 4

2. Wykluczenie zastosowania niezgodnego
z przeznaczeniem 5

3. Opis urzàdzeƒ

3.1 Przeznaczenie 5
3.2 Sposób pracy 5
3.3 Przepisowa lina TIRAK® 5
3.4 Emisja ha∏asu 5
3.5 Elementy konstrukcyjne

i elementy obs∏ugi 6
3.6 Dane techniczne

3.6.1  Wciàgniki TIRAK® 7
3.6.2  BLOCSTOP®-
          Urzàdzenia samozaciskowe 7

3.7 Typowe zastosowania 8

3.8 Urzàdzenia asekuracyjne

3.8.1  Hamulec roboczy 9
3.8.2  WY¸.AWAR. 9
3.8.3  Przekaênik kolejnoÊci faz 9
3.8.4  Ogranicznik si∏y podnoszenia 9
3.8.5  Tryb obs∏ugi r´cznej 10
3.8.6  Urzàdzenia asekuracyjne 10
3.8.7  Wy∏àcznik kraƒcowy

  PODNOSZENIE 11

3.9   Pozosta∏e ryzyka 11

4. Rozruch

4.1 Ogólne informacje 12
4.2 Wymagane wyposa˝enie 12
4.3 Mocowanie urzàdzeƒ TIRAK®

4.3.1  Ârodki do monta˝u
  i wymiary monta˝owe 12-13

4.3.2  Mocowanie wciàgnika TIRAK® 14
4.4 Monta˝ urzàdzeƒ samozaciskowych

4.4.1  Dowód udêwigu 15
4.4.2  Wymiary monta˝owe urzàdzeƒ BSA 15
4.4.3 Monta˝ urzàdzeƒ samozaciskowych 16
4.4.4  Pod∏àczanie do sterowania  TIRAK® 17
4.4.5  Wymiary monta˝owe urzàdzeƒ BSO 18

4.5 Luêny koniec liny
4.5.1  Zwisajàce liny 18
4.5.2  Zastosowanie wciàgarki linowej 18

Strona

4.6 Zasilanie elektryczne 19
4.7 Sterowanie

4.7.1  Dzia∏anie/w∏àczanie urzàdzenia 20
4.7.2  Przyk∏ad centralnego sterowania 20

4.8 Instalacja liny
4.8.1  Przygotowanie liny 20
4.8.2  Instalacja liny noÊnej 21
4.8.3  Instalacja liny asekuracyjnej 22

5. Eksploatacja

5.1 Kontrola przed pierwszym
uruchomieniem 22

5.2 Codzienne kontrole 23
5.3 Cotygodniowa kontrola lin i kabli 24
5.4 Tryb jazdy

5.4.1  Zatrzymanie /
  ZATRZYMANIE AWARYJNE 24

5.4.2  Normalny tryb jazdy
5.5 Tryb obs∏ugi r´cznej

5.5.1  Opuszczanie ewakuacyjne 25
5.5.2  Przejazd w gór´ 25

5.6 Zachowanie w razie zadzia∏ania
urzàdzenia samozaciskowego 25

6. Usuwanie usterek 26-28

7. Wy∏àczenie 28

8. Utrzymanie stanu urzàdzenia

8.1 Piel´gnacja i konserwacja
8.1.1  Mechanizm linowy 29
8.1.2  Liny 29
8.1.3  Silnik, hamulec, przek∏adnia 29
8.1.4  Urzàdzenia samozaciskowe

  BLOCSTOP® 29

8.2 Kontrole
8.2.1  Bie˝àce kontrole 30
8.2.2  Kontrola bezpieczeƒstwa 31

8.3 Naprawa 31

9. Zamawianie cz´Êci zamiennych

9.1 Mechanizm linowy 32
9.2 Silnik i hamulec 32
9.3 Sterowanie elektryczne 32
9.4 Urzàdzenia samozaciskowe

BLOCSTOP® 32
9.5 Tabliczki znamionowe

i ze wskazówkami 32-33

Strona

Informacje dotyczàce monta˝u i instrukcji obs∏ugi

Data wydania

2 wydanie: luty 2004

Prawa autorskie
Prawo autorskie do niniejszej instrukcji monta˝u
i obs∏ugi zachowuje producent.

Adres producenta:
GREIFZUG Hebezeugbau GmbH
Scheidtbachstraße 19-21
51469 Bergisch Gladbach
Telefon: 0 22 02 / 10 04-0
Telefax: 0 22 02 / 10 04-50 lub -70
Email: info@greifzug.de



3

STOP

(bez s∏owa sygnalizacyjnego)

Wskazówki dotyczàce producenta wiszàcych urzàdzeƒ
 do transportu osób

Wa˝ne!
Producent „podnoszonego urzàdzenia do trans-
portu osób (PAM)” (pomost roboczy, kosz,
siedzenie itp.), w którym jest wbudowany wciàgnik
TIRAK® wraz z urzàdzeniem samozaciskowym
BLOCSTOP®, musi umieÊciç wszystkie
niezb´dne do bezpiecznej eksploatacji wskazówki
niniejszej obs∏ugi w odpowiednich miejscach
instrukcji, którà stworzy on do konstruowanego
przez siebie urzàdzenia!

Zwyczajne do∏àczenie niniejszej instrukcji
nie wystarcza dla spe∏niania wymogów
dyrektywy maszynowej UE oraz obowiàzu-
jàcych z nià norm!

U˝ytkownicy podnoszonych urzàdzeƒ do trans-
portu osób produkcji GREIFZUG GmbH lub innej
firmy grupy TRACTEL otrzymujà do danego
urzàdzenia kompletne instrukcje obs∏ugi.

GmbH

Zawiesia
ipomosty robocze

Oryginalna instrukcjamonta˝ui obs∏ugi

ObjaÊnienie u˝ytych symboli

Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa

Symbol Znaczenie

POÂREDNIE ZAGRO˚ENIE
lub mo˝liwie gro˝àce
NIEBEZPIECZE¡STWO:

POÂREDNIE zagro˝enie lub
mo˝liwie gro˝àce niebezpie-
czeƒstwo  ze strony napi´cia
elektrycznego:

Mo˝liwaniebezpieczna sytuacja:

Mo˝liwa niebezpieczna sytuacja:

Praktyczne rady dotyczàce
optymalnej pracy

S∏owo sygnalizacyjne

NIEBEZPIE-
CZE¡STWO

NIEBEZPIE-
CZE¡STWO

OSTRO˚NIE

Uwaga

Wa˝ne

Mo˝liwoÊç wystàpienia szkód w razie nieprzestrzegania

Âmierç lub najci´˝sze obra˝enia!

Âmierç lub najci´˝sze obra˝enia!

Lekkie obra˝enia lub szkody materialne.

Uszkodzenie urzàdzenia lub jego otoczenia

Brak

Nakazy

Wskazówka do pisemnej
dokumentacji

Inne wskazówki
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1. Wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa

1) Urzàdzenia TIRAK® do innych celów na zapytanie.

i) Urzàdzenie TIRAK® i BLOCSTOP® muszà byç
zamocowane w taki sposób, aby obcià˝ona lina
lub lina zabezpieczajàcaprzebiega∏y pionowo.

k) Urzàdzenie TIRAK® i BLOCSTOP® muszà byç
zamocowane w przewidzianych w tym celu
miejscach (sworzeƒ po∏àczeniowy, otwory
mocujàce lub sworznie obcià˝eniowe).

l) Przestrzegaç podczas stosowania nakr´tek
samozabezpieczajàcych.

– Âruba musi wystawaç z nakr´tki co najmniej
w po∏owie Êrednicy gwintu;

– Nie u˝ywaç nakr´tek, jeÊli dajà si´ one
odkr´ciç r´cznie!

m) Przecià˝anie urzàdzeƒ TIRAK® jest zabronione.

n) U˝ywaç wy∏àcznie przepisowej liny TIRAK®

w nienagannym stanie. U˝ywaç dla niezb´dnego
smarowania liny wy∏àcznie dost´pnych w handlu
smarów uniwersalnych. Nie u˝ywaç Êrodków
smarowych zawierajàcych dwusiarczek
(np. Molycote®).

o) Przy zastosowaniu innej ni˝ przepisowa lina
TIRAK® przepada prawo do gwarancji wobec
GREIFZUG Hebezeugbau GmbH.

p) Pod∏àczenia elektryczne wciàgników TIRAK® oraz
elektrycznego wyposa˝enia dodatkowego
wykonuje si´ wed∏ug EN 60204-1.

q) Kontrole i naprawy uk∏adu elektrycznego muszà
byç wykonywane przez wykwalifikowanych
elektryków.

r) Pozosta∏e kontrole i naprawy sà wykonywane
wy∏àcznie przez GREIFZUG Hebezeugbau GmbH
lub specjalistyczny zak∏ad.

s) Za szkody wynikajàce z przebudowy lub zmian
urzàdzeƒ dostarczonych przez GREIFZUG
Hebezeugbau GmbH oraz zastosowania nieorygi-
nalnych cz´Êci zamiennych nie odpowiadamy.

Unikaç obra˝eƒ, post´pujàc zgodnie ze
wszelkimi instrukcjami.

a) Urzàdzenia TIRAK® do transportu osób z urzà-
dzeniem samozaciskowym BLOCSTOP®-sà
przewidziane do zabudowy w „Podnoszony
urzàdzeƒ do transportu osób (PAM)”.

b) Urzàdzenia TIRAK® oraz elektryczne elementy
dodatkowe z seryjnym wyposa˝eniem elektrycz-
nym nie mogà byç u˝ywane w otoczeniu gro˝àcym
wybuchem1).

c) Monta˝em i konserwacjà wciàgników TIRAK®

i urzàdzeƒ samozaciskowych® powinny zajmowaç
si´ wy∏àcznie osoby, które otrzyma∏y takie zlece-
nie. Muszà one otrzymaç od przedsi´biorstwa
polecenie monta˝u i konserwacji wciàgnika.

d) Obs∏ugujàcy powinien byç przeszkolony
w zakresie znajomoÊci aktualnych przepisów
BHP, np. „Wciàgniki, urzàdzenia do podnoszenia
i przeciàgania (VBG 8)”, „Urzàdzenia do podno-
szenia ci´˝arów (VBG 9a)”, „Wymogi bezpie-
czeƒstwa dla wiszàcych urzàdzeƒ do transportu
osób (EN 1808)“ itd.
Obs∏ugujàcy muszà zapoznaç si´ i zrozumieç
instrukcj´ monta˝u i obs∏ugi sporzàdzonà przez
producenta PAM.

e) JeÊli ww. czynnoÊci wykonuje wi´cej ni˝ jedna
osoba, producent PAM powinien wyznaczyç
osob´ nadzorujàcà, która ma prawo wydawaç
polecenia.

f) U˝ywaç wy∏àcznie nienagannych urzàdzeƒ
TIRAK®, BLOCSTOP®, lin, elementów mocujàcych
oraz kabla zasilajàcego i sterowania.

g) Do∏àczone do urzàdzenia TIRAK® urzàdzenia
bezpieczeƒstwa (np. urzàdzenie BLOCSTOP®)
muszà byç zamontowane na PAM.

Do monta˝u wy∏àczników kraƒcowych
do PODNOSZENIA i ewent. do OPUSZ-
CZANIA odpowiedzialny jest producent
PAM.

h) Przed rozpocz´ciem monta˝u sprawdziç
wszystkie elementy pod kàtem kompletnoÊci
i wadliwych w∏asnoÊci.
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3.3 Przepisowa lina TIRAK®
do transportu osób

TIRAK®  Typoszeregi     Âr.liny

X 300 P 8 mm
X 400 P
X 500 P

X 720 P 9 mm
X 820 P
T 1020 P

X 1030 P 10 mm

X 2050 P 14 mm

Oznakowanie: skr´tka zabarwiona na czerwono.

Oznakowanie przekroju na ko∏nierzu zaciskowym:

Zastosowanie seryjnych urzàdzeƒ TIRAK® i akcesoriów do transportu osób nie jest
zgodne z przeznaczeniem

– w temperaturach otoczenia poni˝ej -10 °C lub powy˝ej +50 °C,
dla typoszeregów X 1030 - 2050 poni˝ej -15 °C lub powy˝ej +80 °C
(ze wzgl´u na nape∏nienie przek∏adni olejem dla wy˝szych/ni˝szych
temperatur patrz akapit 8.3);

– w Êrodowisku gro˝àcym wybuchem.

Urzàdzenia do takich zastosowaƒ na zapytanie.

2. Wykluczenie zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem

Oznakowanie
na ko∏nierzu

 dociskowym:
przyk∏ad dla liny

o Ø 8 mm D
IN

G
B

8

Rys. 1

3.4  Emisja ha∏asu

TIRAK®Typoszeregi (w odst´pie 1 m)

X 300/400 P: .....................................................................max. 72 dB(A)

X 500/720/820/1030 P, T 1020 P: ......max. 70 dB(A)

X 2050 P .......................................................................... max. 78,5 dB(A)

3. Opis urzàdzeƒ

3.1  Przeznaczenie

TIRAK® Wciàgniki typoszeregów

X 300 P, X 500 P, X 720 P, X 820 P,
X 1030 P, T 1020 P und X 2050 P

sà przenoÊnymi, nap´dzanymi elektrycznie
urzàdzeniami do

podnoszenia i opuszczania
 „Wiszàcych urzàdzeƒ

do transportu osób (PAM)”
za pomocà zdefiniowanej przez producenta liny
stalowej TIRAK®.

Lina ta jest niezb´dna do bezpiecznej i nienagannej
pracy z urzàdzeniami TIRAK®.

3.2 Sposób pracy

Monta˝ wymienionego w punkcie 3.1 urzàdzenia
TIRAK® jest wykonywany na urzàdzeniu do trans-
portu osób, z którym przesuwa si´ ono w dó∏ i w gór´
na linach.

Do jazdy w gór´ i w dó∏ (wciàgania/opuszczania)
dost´pnych jest po jednym przycisku.

Lina jest przesuwana ze sta∏ym bezpieczeƒstwem
przez urzàdzenie – d∏ugoÊç liny, a wi´c mo˝liw
wysokoÊc przejazdu jest praktycznie nieograniczona.

Wszystkie wymienione w pkt. 3.1 typy TIRAK® majà
ogranicznik si∏y podnoszenia.

Tabela 1
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6

5

3.5 Elementy wskazaƒ i obs∏ugi

TIRAK®

Typoszereg
T 1020 P

6 8

2

7

5

4c

3

1

a
bc

b

c
a

1 Mechanizm linowy

2 Silnik

3 Przek∏adnia

4 Sterowania
a) centralnym sterowaniem
b) na skrzynce z zaciskami
c) przyciskiem wiszàcym, zamontowanym

na skrzynce z zaciskami
d) przyciskiem wiszàcym, z po∏àczeniem

wtykowym

5 ew.:  po∏àczenie wtykowe do centralnego
sterowania

6 Po∏àczenia wtykowe do wy∏àcznika kraƒcowego
do ograniczenia przesuwu w gór´
(na skrzynce z zaciskami TIRAK)

7 Dêwignia zwalniajàca hamulca

8 Lina noÊna

TIRAK®

Typoszeregi
X 300 P
X 400 P
X 500 P
X 720 P
X 820 P
X 1030 P

3

2

1

7

4b

5

6

8

4d

1+2
1          2

NOT

A U S

4a

Rys. 2a

TIRAK®

Typoszereg
X 2050 P

b

c
a

3

2

1

8

Rys. 2b

Rys. 2c

Rys. 2d

7

7
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3.6 Parametry techniczne

3.6.1 Wciàgniki TIRAK®

a b c

TIRAK® typ kg2) m/min –3) kW A mm kg4) mm mm mm

X 300 P 300 9 D 0,5 1,6 8 28 437 273 285

X 302 P 18 D 0,9 2,6 8 28 437 273 285

X 301 P 9 W 0,5 4,5 8 29 476 273 285

X 400 P 400 9 D 0,7 1,6 8 29 437 272 285
X 402 P 18 D 1,4 2,5 8 30 485 272 285
X 401 P 9 W 0,7 5,5 8 32 485 250 220
X 500 P 500 9 D 0,9 2,8 8 41 489 297 285

X 502 P 18 D 1,8 5,0 8 44 504 297 285

X 503 P 9 D 0,9/1,8 2,8/5,1 8 51 504 297 315

X 501 P 9 W 0,9 6,5 8 49 556 297 285

X 720 P 700 9 D 1,5 3,9 9 47 525 297 285

X 820 P 800 9 D 1,6 4,5 9 47 525 297 285

X 822 P 18 D 3,5 7,0 9 49 550 297 285

X 823 P 9 D 1,75/3,5 4,5/9,0 9 53 550 297 315

T 1020 P 800 9 D 1,9 4,6 9 72 580 346 318
T 1023 P 9/18 D 1,9/3,6 5,5/9,5 9 87 642 355 348

X 1030 P 1000 9 D 1,9 4,6 10 47 525 297 285

X 1032 P 18 D 3,8 9,5 10 53 563 307 285

X 1033 P 9 D 1,9/3,6 5,5/9,5 10 58 563 307 315

X 2050 P 2000 6 D 2,2 6 14 100 664 400 357
X 2052 P 12 D 5,5 12 14 117 664 400 358

Tabela 2 1) Urzàdzenia do 9 m/min = grupa zespo∏u nap´dowego 1Bm, urzàdzenia powy˝ej 9 m/min = grupa zespo∏u nap´dowego 1Cm
2) JeÊli udêwig TIRAK® nie wystarcza w bezpoÊrednim ciàgu, mo˝na go zwielokrotniç wykorzystujàc wielokrà˝ki.
3) D = 400 V pràd zmienny 3-fazowy, W = 230 V pràd zmienny. 4)  Ci´˝ar bez lin

a

b

c

a b c

BLOCSTOP® typ kg1) m/min mm kg mm mm mm

BSA 15-301 500 – 8 4 286 191 76

BSA 20-303 800 – 9 6 350 222 76

BSA 20-330 1000 – 10 6 350 222 76

BSA 35-305 2000 – 14 10,5 395 313 90

BSO 500 500 18 8 4,7 214 121 131

BSO 1020 800 18 9 6 251 140 131

BSO 1030 1000 18 10 6 251 140 131

BSO 2050 2000 18 14 14 408 150 183

Lina asekuracyjnaRys. 3

Tabela 3

3.6.2 Urzàdzenia samozaciskowe BLOCSTOP®

STOP
AUF

STOP

AUF

BSA 15-301 BSA 20-303 BSA 35-305 BSO 500 BSO 1020 BSO 2050
BSA 20-330 BSO 1030

Lina noÊna

Typy BLOCSTOP® BSO…  mogà byç
wyposa˝one do wyboru w wy∏àcznik
kraƒcowy, który zatrzymuje przy zamkni´-
tym BLOCSTOP® przesuw w dó∏
odpowiedniego wciàgnika.

Konstrukcja wg DIN 15 020 dla grupy zespo∏ów nap´dowych 1 B
m 

 lub 1 C
m

1).
Zmiany techniczne zastrze˝one

STOP

AUF

Udêwig

Pr´dkoÊç
przesuwu

liny

Rodzaj
nap´du

Pràd
znamionowyMoc

Ø liny
TIRAK®

Masa
w∏asna

ok.

Wymiary

Wciàgnik

Udêwig
Ø liny

TIRAK®

Masa
w∏asna

ok.

Wymiary
Urzàdzenie

samozaciskowe

dla maks.
pr´dkoÊci

liny
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3.7 Typowe zastosowania

1

2b

4
3

5

7

6

Pomost
roboczy
z zawiesiem
tylnym

Pomost roboczy
z zawiesiem
czo∏owym

1

2a

3
4

5

7

6

5

3
4

1

2b

7

6

Kosz roboczy

5

4 3

1
2b

7

6

Siedzisko robocze

(Rysunki schematyczne)

1 TIRAK®

2a Urzàdzenia samozaciskowe
BLOCSTOP® BSA

2b Urzàdzenia samozaciskowe
BLOCSTOP® BSO

3 Lina noÊna

4 Lina asekuracyjna

5 Obcià˝nik na linie
asekuracyjnej

6 Wy∏àcznik kraƒcowy
PODNOSZENIE

7 Wyzwalacz wy∏àcznika
kraƒcowego PODNOSZENIE

Rys. 4a Rys. 4b

Rys. 4c Rys. 4d
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Rys. 7 Elektroniczny ogranicznik si∏y
podnoszenia

START
0

0,5 s
TIH4X-G

A1   11    K                 I1    I2

(N)               (L)   (L)
                   10A   5AU

12   14    Y1        Y2           A2

12    14

11

10  %  100

40
60

80

START

Hysterese (= IS x 0,5)

U

Y1  Y2

IS

R

µ           5A  250V~  1000VA

A1  A2   K       I1 I2  Y1 Y2 12 11 14

~  5 A
10 A

IN   =   5 A, 10 A ~

GREIFZUG

U            IN               Speicher           R

3.8 Urzàdzenia zabezpieczajàce

3.8.1 Hamulec roboczy

Elektromagnetyczny hamulec spr´˝ynowy, który
zamyka si´ automatycznie
– przy puszczeniu przycisku do przejazdu GÓRA

lub DÓ¸ oraz
– przy zaniku zasilania.

3.8.2 WY¸.AWAR.

Po naciÊni´ciu przycisku ‘WY¸ÑCZENIA AWARYJ-
NEGO’ napi´cie sterujàce jest wy∏àczane.

W celu odblokowania naciÊni´tego przycisku nale˝y
obróciç go w kierunku wskazywanym przez strza∏k´,
a˝ przycisk wyskoczy.

3.8.3  Przekaênik kolejnoÊci faz

W sterowaniach do nap´du na pràd 3-fazowy
przekaênik kolejnoÊci faz zatrzymuje nap´d przy
b∏´dnej kolejnoÊci faz i zapobiega w ten sposób
b∏´dnemu przyporzàdkowaniu przycisków kierunko-
wych GÓRA/DÓ¸, co mog∏oby wy∏àczyç dzia∏anie
wy∏àczników kraƒcowych i ogranicznika si∏y podno-
szenia. Korekta: Obróciç prze∏àcznik faz we wtyczce
o 180° (rys. 6).

Rys. 6

Sterowanie dla
1 pr´dkoÊci 2 pr´dkoÊci

GÓRA

DÓ¸

WY .̧AWAR.

Rys. 5

Redukcja wartoÊci granicznej wy∏àczenia

Ustawienie na mniejszà wartoÊç granicznà, np. ze
wzgl´du na ni˝szy udêwig urzàdzenia do transportu
osób, mo˝e nastàpiç przez wykwalifikowanego elek-
tryka lub specjalistyczny warsztat (rys. 7):

A Ustawienie wst´pne

A.1 Pràd znamionowy

Obróciç górny regulator do oporu w prawo.

A.2 ObejÊcie rozruchu

Obróciç dolny regulator do oporu w prawo.

3.8.4 Ogranicznik si∏y podnoszenia.

3.8.4.1 Elektroniczny ogranicznik si∏y podnoszenia

Ogranicznik si∏y podnoszenia jest ustawiony przez
producenta w taki sposób, ˝e wy∏àcza on ruch w gór´
najpóêniej wtedy, gdy obcià˝enie osiàgnie 1,25-
krotnoÊç udêwigu wciàgnika. W skrzynce sterowania
nale˝y przewidzieç sygna∏ ostrzegawczy (lampa lub
buczek), który wskazuje obs∏ugujàcemu przecià˝enie.

Mo˝liwe przyczyny wy∏àczenia:

– Przecià˝enie urzàdzenia do transportu osób,
ewentualnie wskutek niekorzystnego rozk∏adu
obcià˝enia

lub

– zahaczenia si´ urzàdzenia przy zje˝d˝aniu w dó∏.

Zachowanie po wy∏àczeniu:

Wcisnàç przycisk DÓ¸ (AB),

– a˝ urzàdzenie do transportu osób zostanie
opuszczone na ziemi´ i zmniejszyç obcià˝enie
lub je tak roz∏o˝yç, aby nie by∏o ju˝ przecià˝enia,

lub

– a˝ urzàdzenie do transportu osób zostanie zwol-
nione z przeszkody, która musi byç usuni´ta przez
dalszà pracà.

Dzia∏anie ogranicznika si∏y podnoszenia

Elektroniczny ogranicznik si∏y podnoszenia reaguje
na pobór pràdu silnika. Przecià˝enie jest rozpozna-
wane podczas podnoszenia.

B. Ustawienie

     (przyk∏ady dla Tirak X 500 P)

B.1 Ustawienie przecià˝enia

Przecià˝enie = moc znamionowa + 25%
do zawieszenia (np. 625 kg)

Podczas podnoszenia nadmiernego ci´˝aru
obróciç górny regulator w lewo, a˝ wciàgnik
zatrzyma si´.

Prze∏àcznik faz
we wtyczce CEE
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OpuÊciç nadmierny ci´˝ar, a˝ lina zostanie
odcià˝ona.

Ponownie podnieÊç nadmierny ci´˝ar – wciàgnik
musi zatrzymaç si´, gdy znajdzie si´ pod
obcià˝eniem.

B.2 Ustawianie obejÊcia rozruchu

ZawieciÊ obcià˝enie znamionowe (np. 500 kg)
i podnieÊç obcià˝enie znamionowe z pod∏o˝a.

Obróciç dolny regulator do oporu w lewo.

Wcisnàç przycisk GÓRA (AUF) – wciàgnik musi
natychmiast zatrzymaç si´.

Po ka˝dym zatrzymaniu wciàgnika podczas
ustawiania krótko wcisnàç przycisk DÓ¸ (AB),
aby ponownie zwolniç przesuw w gór´.

Pociàgni´cie za pociàgni´ciem
– Obróciç dolny regulator nieznacznie w prawo,
– nast´pnie wcisnàç przycisk GÓRA (AUF),
a˝ mo˝liwe b´dzie podnoszenie wiszàcego
obcià˝enia znamionowego.

Wa˝ne! Wskazówka dla TIRAK z 2 pr´dko-
Êciami (silnik z prze∏àczalnymi biegunami):
Sterowanie posiada 2 ograniczniki si∏y podno-
szenia, ustawienie nale˝y wykonaç dla obu
pr´dkoÊci.

3.8.4.2 Mechaniczny ogranicznik
si∏y podnoszenia

Ogranicznik si∏y podnoszenia jest wbudowany
w mechanizmie linowym i wy∏àcza w razie przecià-
˝enia przesuw w GÓR¢.
Wyzwalany jest sygna∏ ostrzegawczy (lampa lub
buczek), który wy∏àcza si´, gdy usuni´ta zostanie
przyczyna przecià˝enia.
Mo˝liwe przyczyny wy∏àczenia:

– Przecià˝enie urzàdzenia do transportu osób,
ewentualnie wskutek niekorzystnego rozk∏adu
obcià˝enia, lub

– zahaczenia si´ urzàdzenia przy zje˝d˝aniu w dó∏.

Zachowanie po wy∏àczeniu:

– Zmniejszyç obcià˝enie lub je tak roz∏o˝yç, aby
nie by∏o ju˝ przecià˝enia, lub

– Podczas jazdy w dó∏, a˝ urzàdzenie do transportu
osób zostanie zwolnione z przeszkody, która musi
byç usuni´ta przez dalszà pracà.

2

1

Rys. 8

3.8.5 Tryb obs∏ugi r´cznej

Szczegó∏y w ust´pie 5.5 na stronie 25.

3.8.5.1 Opuszczanie ewakuacyjne

W razie zaniku pràdu w∏àczyç hamulec r´cznie
za pomocà dêwigni (1) (rys. 8).

3.8.5.2  Ruch w gór´

Przy otwartym hamulcu mo˝na kontynuowaç
jazd´ w gór´ r´cznie za pomocà pokr´t∏a (2)
(rys. 8).

3.8.6 Urzàdzenia samozaciskowe

Podnoszone urzàdzenia do transportu osób muszà
byç wyposa˝one w urzàdzenie samozaciskowe,
które zabezpieczy obcià˝enie na linie asekuracyjnej
przed spadkiem.

Poni˝ej opisane sà oba dost´pne systemy producenta
wciàgników TIRAK®.

3.8.6.1  BLOCSTOP®  typ BSA

Urzàdzenie samozaciskowe typu BLOCSTOP® BSA
jest otwierane przez obcià˝onà lin´ noÊnà (rys. 9)
i zabezpiecza urzàdzenie do transportu osób przed

a) zerwaniem liny,

b) awarià wciàgnika,

c) zahaczeniem si´/osadzeniem podczas jazdy
w dó∏, wskutek czego lina noÊna nie jest ju˝
napi´ta,

d) po∏o˝eniem pod skosem ponad dopuszczalne
maks. 14° (w pomostach roboczych z dwoma
wciàgnikami zamontowanym na koƒcach).

3.8.6.2  BLOCSTOP®  typ BSO

Urzàdzenie samozaciskowe typu BLOCSTOP® BSO
jest otwierane r´cznie (rys. 10).

Pr´dkoÊç przesuwu liny asekuracyjne jest stale
nadzorowana a mechanizm zaciskowy zamyka si´
automatycznie przy nagle wyst´pujàcej nadmiernej
pr´dkoÊci. Dzi´ki temu urzàdzenie do transportu osób
jest zabezpieczone przed

a) zerwaniem liny i

b) awarià wciàgnika.

Po wciÊni´ciu przycisku WY¸.AWAR. mo˝na
zamknàç urzàdzenie samozaciskowe w sytuacji
awaryjnej równie˝ r´cznie. Zaletà tego jest mo˝liwoÊç
wymiany uszkodzonego wciàgnika na wiszàcym
urzàdzeniu do transportu osób.

Okienko s∏u˝y do kontroli dzia∏ania mechanizmu
odÊrodkowego podczas pracy.

Zachowanie w razie zadzia∏ania urzàdzenia
samozaciskowego opisano w ust´pie 5.6 na
stronie 25.
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3.8.7 Wy∏àcznik kraƒcowy PODNOSZENIE

Dla ka˝dego wciàgnika TIRAK® nale˝y zamontowaç
wy∏àcznik kraƒcowy na górnym koƒcu ramy noÊnej/
pa∏àka noÊnego urzàdzenia do transportu osób, który
zatrzymuje po wciÊni´ciu przesuw w gór´ (rys. 11).

Rys. 11

Lina noÊna

Zamocowanie liny

Prze∏àcznik kraƒcowy

Tarcza oporowa

3.9 Pozosta∏e ryzyka

OSTRO˚NIE!
Nast´pujàcych zagro˝eƒ nie mo˝na ograni-

czyç konstrukcyjnie we wciàgnikach
TIRAK® i urzàdzeniach samozaciskowych
BLOCSTOP®:

a) Ogranicznik si∏y podnoszenia jest ustawiony
na maksymalny udêwig danego wciàgnika;
producent urzàdzenia do transportu osób musi
sprawdziç, czy dopuszczalna masa w∏asna jego
urzàdzenia (masa w∏asna + obcià˝enie u˝ytkowe)
odpowiada tej wartoÊci.

JeÊli wymagana jest mniejsza wartoÊç,

– zleciç ustawienie elektronicznego ogranicz-
nika si∏y podnoszenia przez wykwalifkowane
osoby;

(patrz ust´p 3.8.4 Ogranicznik si∏y podnoszenia);

– zleciç ustawienie mechanicznego ogranicz-
nika si∏y podnoszenia przez producenta

b) Elektroniczny ogranicznik si∏y podnoszenia
rozpoznaje przecià˝enie jedynie przy podno-
szeniu/jeêdzie do góry.

Dlatego nale˝y zachowaç starannoÊç przy
rozk∏adaniu obcià˝enia.

c) Urzàdzenia samozaciskowe BLOCSTOP®
spe∏niajà funkcj´ bezpieczeƒstwa jedynie wtedy,
gdy lina asekuracyjna b´dzie napi´ta mi´dzy
zamocowaniem liny i  BLOCSTOP® (bez luêno
zwisajàcej liny!).

Dlatego na luêno zwisajàcych linach asekuracyj-
nych zawsze 20 cm nad ziemià nale˝y
zamocowaç obcià˝nik (patrz 4.8.3).

a

Obcià˝ona
lina noÊna

Lina
asekuracyjna

Zwisajàca
lina noÊna

Przypadki
a) do c)

Rys. 9

Pomost
w po∏o˝eniu
pod zbyt
du˝ym skosem

Przypadek d)

Rys. 10

STOP
AUF

ZATRZYMANIE
AWARYJNE

ZAM

OTW

Okienko

Na linie noÊnej pod zamocowaniem liny nale˝y zamon-
towaç tarcz´ oporowà, która wyzwala wy∏àcznik
kraƒcowy. W miar´ mo˝liwoÊci odst´p (a) do
mocowania liny powinien wynosiç 1,5 m lub wi´cej.

Przy wyskakujàcych elementach konstrukcyjnych
zamocowaç tarcz´ oporowà na tyle pod zamoco-
waniem liny, aby urzàdzenie do transportu osób
terminowo zatrzyma∏o si´.

Uwaga! Po najechaniu na wy∏àcznik kraƒcowy,
wcisnàç przycisk DÓ¸, a˝ wy∏àcznik kraƒcowy
ponownie zostanie zwolniony.



12

4. Rozruch

4.1 Informacje ogólne

Producent urzàdzenia do transportu osób jest odpo-
wiedzialny za to, aby spe∏nia∏o ono wraz z konstrukcjà
zawiesia obowiàzujàce normy.

4.2 Wymagane wyposa˝enie

a) Urzàdzenia TIRAK® o odpowiednim udêwigu
z wbudowanym ogranicznikiem si∏y podnoszenia.

b) Urzàdzenia samozaciskowe np. BLOCSTOP®

z co najmniej takim samym udêwigiem jak
u˝ywane urzàdzenie TIRAK®.

c) Przepisowa lina TIRAK® w wystarczajàcej
d∏ugoÊci. Do tego olej uniwersalny do smarowania
lin.

4.3 Mocowanie urzàdzeƒ TIRAK®

4.3.1 Ârodki do mocowania i wymiary monta˝owe

TIRAK® Typoszeregi

Wymiar X 300 P X 500/720/820 P T 1020 P X 2050 P
X 1030 P

Wymiary [mm]

a 255 300 449 570
b 220 267 250 360
c 60 60 56 117

Ø d 10,5 10,5 - 16,1
e - 35 - 45
e

1
- - - 35

f - 67 - 132
g - 26 28 40
h - 19 14 27
h

1
- - - 70

Ø i - 16,5 16,5 30,1
k 112 100 - -
l 40 40 - 70

m 12 12 - -
n 98 98 - -
o 32 32 - -
p 26 26 - -

Ø q 13 13 - -

Tabela 4

Ârodki do mocowania

– Typoszeregi X 300/400/500/720 P
i X 820/1030 P przy przykr´caniu
obudowy w punktach (A):
Êruby M10x…, min. 8.8  z samoza-
bezpieczajàcymi si´ nakr´tkami;

– Typoszeregi X 300/400/500/720 P
i X 820/1030 P przy mocowaniu za
pomocà adapteru (rys. 14):
Êruby M12x…, min. 8.8  z samoza-
bezpieczajàcymi si´ nakr´tkami;

– TyposzeregiX 500/720/820/1030 P
przy zamocowaniu w punkcie (B):
Êruby M16x…, min. 8,8 z samoza-
bezpieczajàcà si´ nakr´tkà;

– Typoszereg T 1020 P w punktach
(C + D):
Êruby M16x…, min. 8,8 z samoza-
bezpieczajàcymi si´ nakr´tkami

– Typoszeregi X 2050 P przy przy-
kr´caniu obudowy w punktach (A):
Êruby M16x…, min. 8.8  z samoza-
bezpieczajàcymi si´ nakr´tkami;

– TyposzeregiX 2050 P przy
zamocowaniu w punkcie (B):
Êruby M30x…, min. 8,8 z samoza-
bezpieczajàcà si´ nakr´tkà

W miejsce Êrub mo˝na u˝yç trzpieni
itp. z min. takà samà trwa∏oÊcià.

d) Kabel przy∏àczeniowy o wymaganej d∏ugoÊci
z wystarczajàcà du˝ym przekrojem przewodów.

e) Przy nawracaniu i przeplataniu liny noÊnej: krà˝ki
linowe o wystarczajàcym udêwigu.

Sprawdziç nienaganny stan wszystkich elementów.
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h

g

h1

c

b

Ø i

f

e

e1

Ø d

a

l

A
B

Typoszereg T 1020 P

h

g

c

b

a

Ø i

C

D

Ø i

Rys. 15

h
g

c

b

a

Ø d

Ø i
f

e

A

B

Rys. 13Rys. 12

k

p
l

o n

m

Ø q

b c

a

Ø d

A

Typoszereg X 300/400 P

Rys. 14

Adapter (dost´pny jako wyposa˝enie dodatkowe)
do typoszeregów X 300/400/500/720/820/1030 P

Typoszeregi
X 500/720/820/1030 P

Typoszereg X 2050 P

Rys. 16
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90°

90°

Obcià˝ona
lina noÊna

Luêny
koniec liny

Rys. 17

B
Adapter

4.3.2  Mocowanie wciàgnika TIRAK®

Uwaga: Zamocowaç wciàgnik TIRAK® w taki
sposób, aby obcià˝ona lina wchodzi∏a
pionowo do wciàgnika! (rys. 17 do 19)

A)   TIRAK® typoszeregi
X 300 / 500 / 720 / 820 / 1030 P

(rys. 17)

– Zamocowaç wciàgnik TIRAK® z adapterem
w punkcie (B) lub

– Zamocowaç wciàgnik TIRAK® w minimum
dwóch z czterech otworach do kotwienia
A1 - A4; dopuszczalne: A1<–>A2,  A2<–>A3,
A3<–>A4

Uwaga! NIEdopuszczalne:
   tylko A1<–>A3  lub A1<–>A4  lub A2<–>A4.

B)   TIRAK® typoszereg X 2050 P
(rys. 18)

– Zamocowaç wciàgnik TIRAK® trzpieniem lub
szeklà w punkcie (B).

Uwaga: Podeprzeç wciàgnik TIRAK® za
pomocà dodatkowych uchwytów w kierunku
ciàgni´cia.

– Lub zamocowaç wciàgnik TIRAK® w minimum
dwóch z czterech otworach do kotwienia
A1 - A4;
dopuszczalne: A1<–>A2,  A2<–>A3,  A3<–>A4,

Uwaga! NIEdopuszczalne:
   tylko A1<–>A3  lub A1<–>A4  lub A2<–>A4.

Uwaga:
Przez uchwyt (C) musi byç zagwarantowane,
˝e si∏a roz∏o˝y si´ równomiernie na oba otwory
mocujàce.

Wa˝ne:
Zalecamy podczas planowania zamocowania
skonsultowanie go z producentem.

Obcià˝ona lina noÊna

Luêny
koniec liny

B

A1

C
Uchwyt przy
bocznym
zamocowani

Rys. 18

Typoszeregi
X 300/500/720/820/1030 P

Typoszereg X 2050 P

A2

A4 A3

A1 A2

A4
A3

Rys. 19

90°

D

Obcià˝ona
lina noÊna

Luêny
koniec liny

C

Typoszereg T 1020 P

C)  Typoszereg TIRAK® T 1020 P
(rys. 19)

– Zamocowaç wciàgnik TIRAK® w obu
punktach (C i D).

Przy tym punkt mocowania musi wystarczyç
przy (C) na ca∏y udêwig wciàgnika, podczas
gdy mocowanie s∏u˝y przy (D) jedynie do
stabilizacji wciàgnika.

P∏askownik stalowy 60 x 12,
165 d∏ug.

Profil kwadratowy
120 x 4,5, DIN 59410
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4.4 Monta˝ urzàdzeƒ samozaciskowych

4.4.1 Dowód udêwigu

Konstrukcja do zawieszenia liny asekuracyjnej oraz
element konstrukcyjny, na którym mocowane jest
urzàdzenie samozaciskowe BLOCSTOP®, muszà mieç
co najmniej czterokrotny udêwig (przed zerwaniem)
BLOCSTOP®.

Jest to niezb´dne, aby sprostaç obcià˝eniu dynamicz-
nemu w razie spadku.

4.4.2 Wymiary monta˝owe urzàdzeƒ BSA

Rys. 20

Przetyczka
zabezpieczajàca

D)   Wszystkie urzàdzenia TIRAK®!

Uwaga:
Przy zastosowaniu trzpieni mocujàcych
z przetyczkà:

Zwróciç uwag´ na poprawne po∏o˝enie
przetyczki  zgodnie z rys. 20!

Wymiary w mm dla BLOCSTOP® BSA …
Wymiar BSA 15-301 BSA 20-303/330 BSA 35-305

a 286 350 395
b

1
191 222 313

b
2

269 324 370
c

1
34 37 53

c
2

75 75 90
d 91 121 140
e 42,5 55 60
f 14 25 28
g 20 19,5 22

Ø h 12,1 12,1 22,2
S 100 100 200

Tabela 5

e

Ø h

f

d

c2

b1

b2

c1

g

a

S

Lina asekuracyjna

Rys. 21

Rys. 23

e

Ø h

f
d

c2

S

b1

b2

c1

g

a

BLOCSTOP® BSA 15-301

BLOCSTOP® BSA 20-303/330

Lina noÊna Lina asekuracyjna

Lina noÊna

e

Ø h

f
d

c2

S

b1

b2

c1

g

a

Rys. 22 BLOCSTOP® BSA 35-305

Lina noÊna
Lina asekuracyjna

c1 = szerokoÊç obudowy  c2 = szerokoÊç ponad wszystko
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B)   BLOCSTOP® BSO 500
i BSO 1020/1030

(wymiary monta˝owe na stronie 18)

a) Odst´p pomi´dzy linà asekuracyjnà i noÊnà nie
jest zdefiniowana; musi byç on jednak mo˝liwie
najmniejszy.

b) Urzàdzenie samozaciskowe® BLOCSTOP nale˝y
zamocowaç na otworze mocujàcym (A) w taki
sposób, aby lina asekuracyjna wchodzi∏a pionowo
w otwór wlotowy BLOCSTOP®  (rys. 26). JeÊli
jest to wymagane, przeprowadziç lin´ asekura-
cyjnà przez krà˝ki nawrotne.

Uwaga: Nie dociàgaç Êruby; typy BLOC-
STOP BSO 500 i BSO 1020/1030 muszà byç
odchylane o otwór mocujàcy (A).

STOP
AUF

Rys. 26

A

90°90°

BSO 1020/1030BSO 500

Rys. 25

Zamocowanie
 z odchyleniem

 niedopuszczalne!

4.4.3 Monta˝ urzàdzenia samozaciskowego

A)   BLOCSTOP® BSA …

– Urzàdzenie BLOCSTOP® musi byç zamocowane
na obu otworach kotwiàcych (A) (rys. 24) w taki
sposób, aby powsta∏ odst´p
10 cm (S) BSA 15/20… lub
20 cm (S) BSA 35-305
mi´dzy linà asekuracyjnà i noÊnà

(rys. 21 do 23).

– Element konstrukcyjny, na którym zamocowany jest
BLOCSTOP® typu BSA, musi byç sztywno po∏à-
czony z urzàdzeniem do transportu osób.
W przeciwnym wypadku BLOCSTOP® nie mo˝e
dzia∏aç jako ogranicznik po∏o˝eƒ skoÊnych (rys. 25).

Uwaga!
Chroniç urzàdzenia TIRAK® przed zanie-
czyszczeniem! (szczegó∏y na stronie 17)

Ârodki do mocowania

BSA 15-301 / 20-303 / 20-330:

Âruby M12x…, min. 8.8  z samoza-
bezpieczajàcymi si´ nakr´tkami;

BSA 35-305:

Âruby M22x…, min. 8.8  z samoza-
bezpieczajàcymi si´ nakr´tkami;

lub trzpienie
itp. z min. takà samà trwa∏oÊcià.

Rys. 24

A

Ârodki do mocowania

Âruba M12x…, min. 8.8  z samoza-
bezpieczajàcymi si´ nakr´tkami;

lub trzpienie
itp. z min. takà samà trwa∏oÊcià.

Dotyczy analogicz-
nie dla nieprzedsta-
wionych modeli BSA

STOP

AUF
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90°90°

C)   BLOCSTOP® BSO 2050

(wymiary monta˝owe na stronie 18)

a) Odst´p pomi´dzy linà asekuracyjnà i noÊnà
nie jest zdefiniowana; musi byç on jednak
mo˝liwie najmniejszy.

b) Element mocujàcy nale˝y przewidzieç w odpo-
wiednim odst´pie od wciàgnika na urzàdzeniu
do transportu osób w taki sposób, aby lina aseku-
racyjna wchodzi∏a pionowo w otwór wlotowy
BLOCSTOP®  (rys. 27).

Uwaga!
Element mocujàcy (a) musi sk∏adaç si´
z dwóch zak∏adek itp. tak, aby BLOC-STOP®

by∏ z nim po∏àczony po obu stronach
(rys. 28).

c) Po∏àczyç urzàdzenie na obu otworach mocujà-
cych przez trzpienie (b) z elementem mocujàcym
(a) pomostu roboczego.

Ârednica trzpieni: 22 mm

Minimalna jakoÊç:
stop. 8.8 (800 N/mm2 ≅  800 MPa)

d) Trzpienie muszà byç zabezpieczone przed utratà
przetyczkami (c) lub równowartymi elementami
zabezpieczajàcymi.

Rys. 27

Rys. 28

a

b

c

Dotyczy wy∏àcznie urzàdzenia w wbudowanym wy∏àcznikiem kraƒcowym:

4.4.4  Pod∏àczanie do sterowania  TIRAK®

4.4.4.1  Dzia∏anie

Gdy urzàdzenie samozaciskowe BLOCSTOP® jest
zamkni´te, nastàpi przerwanie pràdu do ruchu
w dó∏ danego wciàgnika.

4.4.4.2  Przy∏àcze (rys. 29)

A) Po∏àczenie wtykowe

Pod∏àczyç kabel wy∏àcznika kraƒcowego (a) z po∏à-
czeniem wtykowym na skrzynce sterowania
danego wciàgnika.

B) Po∏àczenie sta∏e

Pod∏àczyç kabel wy∏àcznika kraƒcowego (a) przez
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z do∏àczo-
nym schematem ideowym w skrzynce sterowania
danego wciàgnika.

Rys. 29

a

Sterowanie
wciàgnika

Po∏àczenie wtykowe

Sterowanie
wciàgnika

Sta∏e okablowanie

Wykonanie przez
elektryka!

(Schemat ideowy)

Uwaga!

Chroniç urzàdzenia TIRAK® przed zanieczysz-
czeniem!

Przeprowadziç czynnoÊci, które zagwarantujà, ˝e
lina nie b´dzie przenosiç do BLOCSTOP® jakichkol-
wiek cia∏ obcych.

Dotyczy to szczególnie prac z betonem lanym
lub przy powlekaniu sztucznà ˝ywicà itp.!

Tego typu osady mogà prowadziç do zak∏óceƒ
pracy, które zagra˝ajà bezpieczeƒstwu pracy!

BLOCSTOP® BSO 2050
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4.5 Luêny koniec liny

4.5.1  Zwisajàce liny

Zawsze zadbaç o swobodny wylot luênej, nieobcià-
˝onej liny.

Dla wylotowej liny w razie potrzeby zamontowaç
krà˝ek linowy lub innà prowadnic´ liny, aby nie prze-
biega∏a ona przez kraw´dzie i nie zosta∏a uszkodzona.
Zadbaç o to,

– aby luêny koniec liny luêno zwisa∏ i nie móg∏ si´
zap´tliç lub

– aby lina prawid∏owo uk∏ada∏a si´ i nie tworzy∏y si´
p´tle.

4.5.2  Zastosowanie wciàgarki linowej

Luêny, nieobcià˝ony koniec liny mo˝e byç nawijany
na odpowiednie nawijarki linowe (np. b´bny silnikowe
lub spr´˝ynowe).

Przy planowaniu zalecamy, ze wzgl´du na konstrukcj´
i rozmieszczenie nawijarki linowej, skonsultowanie si´
z producentem wciàgników TIRAK®.

Rys. 32

Wymiary w mm dla BLOCSTOP® BSO …
Wymiar BS0 500 BSO 1020 BSO 2050

BSO 1030

a 214 251 408
a1 - - 70
b 121 140 150
c1 131 131 183
c2 37 37 110
c3 - - 55
d1 64 65 60
d2 20 20 27,5
e 40 56 35
f 12,5 12,5 60
g 21,5 21,5 36

Ø h 12,2 12,2 22,2

STOP
AUF

e

Ø h

b c1

g

a

c2

d1 d2

f

Rys. 30

Lina asekuracyjna

STOP

AUF

e

Ø h

b

g

a

c1

c2

d2d1

f

Lina asekuracyjna

BLOCSTOP®  BSO 1020/1030

BLOCSTOP® BSO 500

STOP

AUF

a

ef

g

Ø h

b c1

c2

c3

d1 d2

a1

Tabela 6

4.4.5 Wymiary monta˝owe urzàdzeƒ BSO

Rys. 31

Lina asekuracyjna

BLOCSTOP® BSO 2050
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4.6 Zasilanie elektryczne

Producent urzàdzenia do transportu osób jest odpo-
wiedzialny za pod∏àczenie wciàgników TIRAK®

z uwzgl´dnieniem do∏àczonych schematów ideowych.

NIEBEZPIECZE¡STWO!

Pod∏àczenia elektryczne wciàgników TIRAK®

nale˝y wykonaç zgodnie z EN 60204-1.

Przewód zasilajàcy musi byç zabezpieczony
lokalnie.

Wyciàgnàç wtyczk´ sieciowà przed otworze-
niem pojedynczego lub centralnego
sterowania.

a) Czy napi´cie sieci i silnika sà zgodne?

– Pràd trójfazowy:
400 V (3P + N + PE), 50 Hz,
16 A wtyczka CE

– Pràd zmienny:
230 V (3P + N + PE), 50 Hz,
16 A wtyczka ze stykiem ochronnym

JeÊli nie: zapytaç dostawc´.
b) Przekroje minimalne kabli zasilajàcych. Wa˝ne

przy rosnàcej odleg∏oÊci mi´dzy przy∏àczem
sieciowym lub generatorem i TIRAK:

Tabela 7a
Podaje kod do TIRAK i dost´pnego napi´cia
roboczego.

W TIRAK z dwoma pr´dkoÊciami miarodajna
jest maksymalna pr´dkoÊç.

Tabela 7b
Podaje do kodu minimalny przekrój dla
ró˝nych d∏ugoÊci kabli.

c) U˝ywaç ci´˝kich przewodów gumowych
z organem noÊnym.

d) Wiszàce kable od d∏ugoÊci
30 m zamocowaç z poƒczochà
kablowà (rys. 33).

e) Przy zastosowaniu generatora
powinien on mieç co najmniej
2,5-krotnà moc TIRAK.

Dla d∏ugoÊci kabla ...

20 m 50 m 100 m 200 m

A 1,5 1,5 1,5 1,5

B 1,5 1,5 1,5 2,5

C 1,5 1,5 2,5 4

D 1,5 2,5 4 6

E 1,5 2,5 4  10

F 1,5 4 10 16

G 2,5 6 10 16

Przekrój kabli  [mm2]

Ko
dy

 z
 ta

be
li 

 7
a

Tabela  7b

Tabela  7a

9 A B C A D E

18 A C - B E -

9 A C E B E F

18 B E - D G -

9 A - F D - -

18 B - - E - -

9 B D - D - -

18 C E - E - -

9 B E - D F -

18 C F - F G -

9 B E - D - -

18 C F - F - -

6 C F - F G -

12 D F - F G -

1 TIRAK 2 TIRAK

400V 230V 230V~ 400V 230V 230V~

TIRAK®

Typo-
szeregi

X 300 P

X 500 P

X 720 P

X 820 P

T 1020 P

X 1030 P

X 2050 P

Poƒczocha kablowa

Rys. 33

Wa˝ne!

Wy∏àcznik kraƒcowy pod∏àczyç do ogra-
niczenia ruchu w gór´ na po∏àczeniu
wtykowym skrzynki zacisków TIRAK®.
Patrz równie˝ rys. 35 na stronie 20.

Schematy ideowe przy∏àcza elektrycznego sà
w skrzynce zacisków wciàgnika TIRAK® oraz
ewent. w skrzynce przy∏àczeniowej centralnego
sterowania.

Maks.
pr´dkoÊç

liny
m/min

Pr.zm.Pr. zm. 3-fazowy Pr.zm.Pr. zm. 3-fazowy
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4.7.2 Przyk∏ad centralnego sterowania:

1+2
1          2

NOT

A U S

Rys. 35

1 2
3

d

c

h

e f

1 TIRAK®

2 Centralnych sterowaƒ,
a Przycisk GÓRA
b Przycisk DÓ¸
c Przycisk WY¸.AWAR.
d Przycisk wyboru dla pojedyn

czego lub wspó∏nego trybu
pracy wciàgników

e Kabel sterowania/zasilania
do wciàgników

f Przewód zasilajàcy
g Lampa ostrzegawcza

„Przecià˝enie”
h Gniazdo 230 V do lamp

lub narz´dzi
3 Wy∏àcznik kraƒcowy do

ogranicznika ruchu w gór´

a

g

b

4.8 Instalacja liny

4.8.1 Przygotowanie liny

OSTRO˚NIE!
Podczas pracy z linà u˝ywaç r´kawic

ochronnych.

a) U˝ywaç wy∏àcznie nienagannej, przepisowej
przez producenta liny TIRAK®.

b) Sprawdziç poprawnà Êrednic´ liny (rys. 36)
i wystarczajàcà d∏ugoÊç liny.

c) Równo rozwinàç lin´ (rys. 37), aby nie posta∏y
p´tle, które zniszczà lin´.

d) Sprawdziç przepisowy stan liny:

– Nieuszkodzone kausze i ko∏nierze zaciskowej;
w linach z hakiem: Hak linowy nie za∏amany
i poprawna klapka zabezpieczajàca (rys. 38);

– Lina na ca∏ej d∏ugoÊci bez widocznych
uszkodzeƒ, koƒcówka liny rys. 39.

Rys. 37

Lina z hakiem …

... z kauszà

Rys. 36

Oznakowanie
na ko∏nierzu

 dociskowym:
przyk∏ad dla liny

o Ø 8 mm D
IN

G
B

8

Rys. 34

Sterowanie dla
1 pr´dkoÊci 2 pr´dkoÊci

GÓRA

DÓ¸

WY .̧AWAR.

4,7  Sterowanie

4.7.1   Dzia∏anie / w∏àczanie urzàdzenia

Sterowanie przyciskiem dla GÓRA i DÓ¸.

W urzàdzeniach z 2 pr´dkoÊciami obowiàzuje:

WciÊni´cie do po∏owy= Powoli
WciÊni´cie do koƒca = Szybko

Przycisk WY¸.AWAR.:

Wcisnàç przycisk = Przerwany
dop∏yw pràdu

W celu w∏àczenia obróciç przycisk WY¸.AWAR.
w prawo, a˝ wyskoczy.
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4.8.2 Instalacja liny noÊnej

Uwaga! Przy zastosowaniu urzàdzenia samozacisko-
wego typu BLOCSTOP® BSA… wetknàç lin´
noÊnà najpierw od góry mi´dzy krà˝ek
i prowadnic´ liny ramienia wodzàcegos (rys. 40)!

a) Wprowadziç koƒcówk´ liny od strony silnika
mo˝liwie daleko na TIRAK® (rys. 41).

b) Wcisnàç przycisk GÓRA i dociskaç lin´, a˝
nawinie si´ na samodzielnie i ponownie wyjdzie
w przeciwleg∏ym otworze.

Uwaga! Nie wciàgaç liny przyciskiem DÓ¸,
poniewa˝ nie wy∏àczy si´ ogranicznik si∏y
podnoszenia!

W silnikach na pràd trójfazowy: Obróciç
prze∏àcznik faz we wtyczce przewodu zasilajà-
cego sterowania o 180° (rys. 41).

Zwróciç uwag´ na swobodny wylot liny! (rys. 42)

c) JeÊli lina nie wchodzi:

– Czy koƒcówka liny jest w porzàdku?
– Czy wciÊni´ty zosta∏ poprawny przycisk?

Rys. 40

Rys. 42

GÓRA

Rys. 41

Prze∏àcznik faz
we wtyczce CEE

Zwróciç uwag´
na swobodny wylot liny!

Lina noÊna

Rami´ wodzàce

Prowadnica liny

Rys. 39

Ø

max.

2 Ø

Klapka zabezpieczajàca

Ko∏nierz zaciskowy

Kausza

Rys. 38

Dotyczy
analogicznie
dla nieprzedsta-
wionych
modeli BSA

e) Uwaga!
Nigdy nie u˝ywaç liny do mocowania
ci´˝arów!

Nigdy nie przeciàgaç po kraw´dzi!

Zadbaç o swobodny wylot liny!

Lina powinna byç zawsze nieznacznie
nasmarowana! U˝ywaç dost´pnych w handlu
smarów uniwersalnych; nie u˝ywaç Êrodków
smarowych zawierajàcych dwusiarczek
(np. Molycote®)!

Wa˝ne!
JeÊli punkt mocowania liny znajduje si´ nad
urzàdzeniem TIRAK®, najpierw zamocowaç
lin´ , dopiero wtedy w∏o˝yç na wciàgnik TIRAK®.
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4.8.3  Instalacja liny asekuracyjnej

a) Lina asekuracyjna musi zawsze swobodnie
zwisaç obok liny noÊnej.

b) Otworzyç BLOCSTOP® (rys. 43 + 44):

A)   BLOCSTOP® BSA …

– PodnieÊç rami´ wodzàce (A) r´cznie, jeÊli nie
jest ono ju˝ podniesione przez napr´˝onà lin´
noÊnà.

B)   BLOCSTOP® BSO …

– OpuÊciç dêwigni´ (B) do momentu
zablokowania.

c) W∏o˝yç lin´ asekuracyjnà od góry przez urzà-
dzenie samozaciskowe i napr´˝yç r´cznie.

W BLOCSTOP® BSO 2050 wystajàcy trzpieƒ
kontrolny (C) wskazuje, ˝e lina zosta∏a poprawnie
w∏o˝ona. W przeciwnym wypadku ponownie
wyciàgnàç lin´ i jeszcze raz prze∏o˝yç.

Uwaga! JeÊli nadal nie wychodzi, przes∏aç
urzàdzenie w celu sprawdzenia do dostawcy.

d) Obcià˝nik zamocowaç ok. 20 cm nad ziemià na
linie asekuracyjnej (rys. 45):

9,5 kg do BSA 15-301 / 20-303 / 20-330
i BSO 500 / 1020 / 1030;

2 x 9,5 kg do BSA 35-305 i BSO 2050

Rys. 43

BLOCSTOP®

BSA …

Rys. 44

Rys. 45

Lina noÊna

A

Lina asekuracyjna

Obcià˝nik
STOP

AUF

Lina asekuracyjna

B

Dotyczy
analogicznie
dla nieprzedsta-
wionych
modeli BSA

1 x 9,5 kg
2 x 9,5 kg

Lina asekuracyjna

5. Eksploatacja

5.1 Kontrola przed pierwszym uruchomieniem

Rzeczoznawca musi

a) przeprowadziç kontrole zgodnie z  ust´pem 5.2
i 5.3,

b) wykonaç rozruch próbny z dopuszczalnym
obcià˝eniem urzàdzenia do transportu osób
i przy tym

c) wcisnàç przycisk WY¸.AWAR., urzàdzenie do
transportu osób musi zatrzymaç si´.

W celu w∏àczenia przekr´ciç przycisk WY¸.
AWAR. w prawo. Kontynuowaç prac´ i

d) sprawdziç górny wy∏àcznik kraƒcowy: przy
jeêdzie w gór´ wcisnàç r´kà, dany wciàgnik musi
natychmiast zatrzymaç si´.

Spisaç wynik tej kontroli
i przechowywaç go.

STOP

AUF

B

C
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5.2 Codzienne kontrole przez osob´ nadzorujàcà

a) Sprawdziç prawid∏owe zamocowanie urzàdzenia
TIRAK® i urzàdzenia samozaciskowego BLOC-
STOP® na urzàdzeniu do transportu osób.

b) Sprawdziç dzia∏anie przycisków GÓRA i DÓ¸ oraz
przycisku WY¸.WAR. (rys. 46).

c) Sprawdziç dzia∏anie górnego wy∏àcznika kraƒco-
wego: przy jeêdzie w gór´ wcisnàç r´kà, dany
wciàgnik musi natychmiast zatrzymaç si´.

d) Zwróciç uwag´ na to, aby pod zwieszonymi
ci´˝arami nie znajdowa∏y si´ jakiekolwiek osoby.

e) Sprawdziç urzàdzenie samozaciskowe
BLOCSTOP®.

NIEBEZPIECZE¡STWO!

Lina asekuracyjna nie mo˝e byç
ciàgni´ta w gór´ przy zamkni´tym urzà-
dzeniu samozaciskowym BLOCSTOP®!

BLOCSTOP® typ BSA…

– Urzàdzenie samozaciskowe zamyka si´
automatycznie, gdy lina noÊna nie jest obcià-
˝ona, np. przy odstawionym urzàdzeniu do
transportu osób (rys. 47).

JeÊli lina asekuracyjna mo˝e byç pomimo tego
wyciàgana w gór´, wymieniç BLOCSTOP®

i przes∏aç do sprawdzenia przez dostawc´.

BLOCSTOP® typ BSO…

– Zamknàç urzàdzenie samozaciskowe wciÊni´-
ciem przycisku WY¸.AWAR.  –  dêwignia musi
wskoczyç w pozycj´ „ZAM” (rys. 48).

JeÊli lina asekuracyjna mo˝e byç pomimo tego
wyciàgana w gór´, wymieniç BLOCSTOP®

i przes∏aç do sprawdzenia przez dostawc´.

– Ponownie otworzyç urzàdzenie samoza-
ciskowe naciskajàc dêwigni´ w dó∏ i pociàgnàç
gwa∏townie lin´ asekuracyjnà – BLOCSTOP®

musi si´ automatycznie zamknàç – jeÊli nie –
wymieniç BLOCSTOP® i przes∏aç do spraw-
dzenia przez dostawc´.

Podczas pracy regularnie sprawdzaç przez
okienko obracanie si´ regulatora odÊrodko-
wego.

STOP

Rys. 46

Sterowanie dla
1 pr´dkoÊci 2 pr´dkoÊci

GÓRA

DÓ¸

WY .̧AWAR.

Rys. 47

Lina noÊna

Lina asekuracyjna

STOP
AUF

Rys. 48

Lina asekuracyjna

WY¸.AWAR.

Okienko

ZAM

OTW

Dotyczy
analogicznie
dla nieprzedsta-
wionych
modeli BSA

Dotyczy
analogicznie
dla nieprzedsta-
wionych
modeli BSO

ii) Gdy zamkni´ty BLOCSTOP® blokuje lin´:

– Otworzyç BLOCSTOP® wciÊni´ciem dêwigni.

– Ostro˝nie opuÊciç pomost   – w ka˝dej
chwili gotowy, poprzez wciÊni´cie
WY¸.AWAR. zawiesiç pomost na linie
asekuracyjnej.

– Po osadzeniu pomostu wymieniç BLOC-
STOP® i przes∏aç do sprawdzenia przez
dostawc´.

UWAGA!
JeÊli regulator odÊrodkowy
nie obraca si´:

i) Sprawdziç dzia∏anie BLOCSTOP®

(patrz powy˝ej).
Gdy lina asekuracyjna nie jest blokowana
przez zamkni´ty BLOCSTOP®:

– Wykonaç czynnoÊci w celu ewakuacji
obs∏ugi pomostu:

– Zabezpieczyç pomost w taki sposób, aby
mo˝na by∏o wymieniç uszkodzony BLOC-
STOP®  na wiszàcym pomoÊcie.
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5.4 Tryb jazdy

5.4.1 Zatrzymanie / ZATRZYMANIE
AWARYJNE(rys. 49 + 50)

a) PuÊciç przycisk  do przejazdu GÓRA lub DÓ¸,
 Êrodek do przewozu osób zatrzymuje si´.

JeÊli nie:

b) wcisnàç przycisk WY¸.AWAR.,
sterowanie musi
ca∏kowicie wy∏àczyç si´.

JeÊli to równie˝ nie pomo˝e:

c) Wyciàgnàç wtyczk´ z przewodu zasilajàcego!

UWAGA! W przypadkach b) i c):

Wstrzymaç prac´ i zleciç kontrol´/
napraw´ przez wykwalifikowanego
elektryka.

d) Przy zastosowaniu urzàdzeƒ samozaciskowych
typu BSO … wcisnàç przycisk WY¸.AWAR. (A)
do uchwycenia urzàdzenia do transportu osób na
linie asekuracyjnej (rys. 50).

Rys. 50

5.4.2 Normalny tryb jazdy(rys. 49)

a) Przekr´ciç czerwony przycisk WY¸.AWAR.
w prawo, co spowoduje jego wyskoczenie
i w∏àczenie sterowania.

b) Jazda w gór´:  Wcisnàç przycisk GÓRA (AUF).
Jazda w dó∏: Wcisnàç przycisk DÓ¸ (AB).

W celu zatrzymania puÊciç odpowiedni przycisk
(patrz ust´p 5.4.1).

Wa˝ne: JeÊli wciàgnik nie uruchamia si´, mo˝e dosz∏o
do zamiany faz na przewodzie zasilajàcym –
wbudowana ochrona przed zamianà faz blokuje
sterowanie.
Korekta: Obróciç prze∏àcznik faz we wtyczce
przewodu zasilajàcego o 180°.

c) Przy zatrzymaniu wciàgnika obcià˝enie jest
zatrzymywane przez hamulec roboczy w ka˝dym
po∏o˝eniu.

d) W razie ewenatualnego po∏o˝enia ukoÊnego:

PodnieÊç le˝àcy nisko TIRAK® za pomocà przy-
cisku GÓRA na tyle, a˝ pomost znajdzie si´
ponownie poziomo.
Przy wyposa˝eniu w centralne sterowanie post´-
powaç zgodnie z poleceniami pojedynczego
sterowania wciàgników.

Rys. 49

Sterowanie dla
1 pr´dkoÊci 2  pr´dkoÊci

GÓRA

DÓ¸

WY .̧AWAR.

5.3 Cotygodniowe kontrole lin  i kabli

NIEBEZPIECZE¡STWO!

Uszkodzone liny zagra˝ajà
bezpieczeƒstwu pracy!

Dlatego kontrolowaç liny noÊne i aseku-
racyjne zgodnie z ust´pem 8.2.1 na stronie 30 pod
kàtem uszkodzeƒ, które wymagajà wymiany.

Uwaga

Liny powinny byç zawsze czyste i nieznacz-
nie nasmarowane. Przed∏u˝a to ich
˝ywotnoÊç.

Sprawdziç i w razie potrzeby wymieniç wszystkie
przewody zasilania i sterowania pod kàtem uszkodzeƒ.

STOP

STOP
AUF

STOP

AUF

A A

Lina asekuracyjna UWAGA!
Nie poruszaç si´ w gór´ z zamkni´tym

BLOCSTOP®!

Lina asekuracyjna zosta∏aby wyciàgni´ta w gór´
i nie mog∏aby byç naciàgni´ta mi´dzy zawiesiem
i BLOCSTOP®, co wyd∏u˝y∏oby drog´ opadania
w przypadku spadku.

UWAGA!
W BLOCSTOP® typ BSO … :

Przycisk ZATRZYMANIA AWARYJNEGO nie mo˝e
byç u˝ywany w normalnym trybie jazdy do
zatrzymywania urzàdzenia do transportu osób.
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5.5 Tryb obs∏ugi r´cznej

5.5.1  Opuszczanie ewakuacyjne

W razie zaniku pràdu mo˝na w∏àczyç hamulec r´cznie:

– Wyciàgnàç dêwigni´ zwalania hamulca (1) z uch-
wytu, wetknàç przez szczelin´ w pokrywie silnika
w pa∏àk hamulcowy i pociàgnàç do góry (rys. 51).
TIRAK® w∏àcza si´.

Wa˝ne:

Na pomostach roboczych z wi´cej ni˝ jednym
urzàdzeniem TIRAK® otworzyç hamulce na
wszystkich urzàdzeniach w miar´ mo˝liwoÊci
jednoczeÊnie  –  jeÊli na pomoÊcie jest tylko
jeden cz∏owiek, otwieraç hamulce na przemian,
aby nie wystàpi∏o niedopuszczalne po∏o˝enie
ukoÊne.

– OpuÊciç pomost na linie na dó∏. Hamulec odÊrod-
kowy dba o ograniczonà pr´dkoÊç opadania.

Hamowanie: PuÊciç dêwigni´ hamulca (1).

Po u˝yciu: Wetknàç dêwigni´ hamulca (1) ponownie
w uchwyt noÊny.

UWAGA!
Opuszczanie ewakuacyjne w razie

przecià˝enia jest zabronione!

Rys. 51
2

1

3

5.5.2  Przejazd w gór´

– Zdjàç zatyczk´ gumowà (3).

– Wetknàç pokr´t∏o (2) na wa∏ silnika i przy jedno-
czeÊnie otwartym hamulce (patrz powy˝ej)
w prawo (TIRAK® T …) lub obróciç w lewo
(TIRAK® X …), aby podnieÊç pomost w gór´.

– Po u˝yciu ponownie zamocowaç dêwigni´
hamulca (1), pokr´t∏o (2) i zatyczk´ (3).

5.6 Zachowanie w razie zadzia∏ania
 urzàdzenia samozaciskowego

A) NIEBEZPIECZE¡STWO!

W razie zerwania liny lub awarii
wciàgnika zorganizowaç ewakuacj´
obs∏ugi urzàdzenia do transportu osób.

Zawiesie liny asekuracyjne oraz po∏àczenie mi´dzy
BLOCSTOP® i pomostem roboczym sà w przy-
padku spadku nara˝one na obcià˝enia
dynamiczne.
Przed ponownym w∏àczeniem w normalnym trybie
przeprowadziç kontrole zgodnie z ust´pem 5.1!

B) W razie zahaczenia si´/nasadzenia przy jeêdzie
w dó∏, gdy lina noÊna nie jest ju˝ naciàgni´ta
(tylko w typach BLOCSTOP® BSA …),
w po∏o˝eniu pod kàtem ponad 14° (jedynie
w typach BLOCSTOP® BSA … na pomostach
z dwoma wciàgnikami umieszczonymi na
koƒcach),
w typach BLOCSTOP® BS0 … , które zosta∏y
zamkni´te wciÊni´ciem przycisku ZATRZYMANIE
AWARYJNE:
– odcià˝yç lin´ asekuracyjnà poprzez podnie-

sienie urzàdzenia do transportu osób –
w przypadku po∏o˝enia pod kàtem jedynie ni˝ej
le˝àcego koƒca.

– Przy zaniku pràdu w trybie obs∏ugi r´cznej
przesunàç w gór´ zgodnie z akapitem 5.5.2.

STOP

– Urzàdzenie samozaciskowe typu BLOCSTOP®

BSA jest ponownie automatycznie otwierane
przez napr´˝onà lin´ noÊnà (rys. 52).

– Otwieranie r´czne BLOCSTOP® typu BSO:
OpuÊciç dêwigni´ (A) do momentu zabloko-
wania (rys. 52).

Uwaga!

Gdy urzàdzenie do transportu osób znajdzie si´
ponownie na ziemi, sprawdziç dzia∏anie
urzàdzenia samozaciskowego zgodnie
z opisem w ust´pie 5.2 na stronie 23.

UWAGA! Wymieniç uszkodzone urzàdzenia
BLOCSTOP® i przekazaç do naprawy przez
producenta lub specjalistyczny zak∏ad.

STOP
AUF

Rys. 52Lina noÊna
Lina asekuracyjna

A

BLOCSTOP® BSA …   BSO …
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STOP

STOP NIEBEZPIECZE¡STWO!

Unikanie powa˝nych obra˝eƒ:

1. Kontrole i naprawy uk∏adu elektrycznego muszà
byç wykonywane przez wykwalifikowanych
elektryków!
Schematy ideowe w skrzynce zacisków wciàgnika
TIRAK® oraz w centralnym sterowaniu.

6. Usuwanie usterek

2. Naprawy wciàgnika TIRAK® i urzàdzeniach
samozaciskowych BLOCSTOP® mogà byç
dokonywane wy∏àcznie przez GREIFZUG
Hebezeugbau GmbH lub specjalistyczny
warsztat!

NIEBEZPIE-
CZE¡STWO!

Wyciàgnàç wtyczk´
sieciowà przed

otworzeniem skrzynki
zacisków sterowania

TIRAK lub centralnego
sterowania!

Pomost nie przesuwa
si´ ani w gór´ ani w dó∏,
chocia˝ silnik uruchamia
si´ po wciÊni´ciu na
przycisk GÓRA/DÓ¸.

Silnik
wogóle nie pracuje.

A1 Zator liny w wciàgniku TIRAK®.
Wadliwa lub niepoprawna lina
    lub
przeszkoda na wylocie liny.

A2 Pomost zaczepi∏ si´ za
 przeszkod´
    lubpomost zaplàta∏ si´.

A3 Brak zasilania elektrycznego

a) Sterowanie niew∏àczone.

b) Zasilanie sieciowe przerwane.

c) Przy silnikach na pràd trójfazowy:
Zmiana faz na przewodzie zasila-
jàcym, wbudowana ochrona przed
zamianà faz blokuje sterowanie.

d) Przerwany przewód zasilajàcy
mi´dzy przy∏àczem sieciowym
i sterowaniem.

A4 B∏´dne pod∏àczenie,
np. brak przewodu zerowego

A5 Wy∏àcznik ochronny przy
przegrzaniu:

a) Brak fazy

b) Wadliwe ch∏odzenie silnika

c) Za wysokie/za niskie napi´cie

a) Uszkodzony przewód zasilajàcy,
cewka hamulcowa lub prostownik.

b) Zu˝yty wirnik hamulcowy.

Natychmiast wstrzymaç prac´!
Wezwaç pomoc dostawcy lub producenta.

Ostro˝nie  zwolniç pomost z przeszkody
lub uwolniç jà.
Sprawdziç elementy pomostów pod kàtem
bezpieczeƒstwa pracy.

Poinformowaç osob´ nadzorujàcà.

a) Przekr´ciç przycisk WY¸.AWAR.
w prawo, co spowoduje jego
wyskoczenie.

b) ObjaÊniç przyczyn´ i odczekaç, a˝
zacznie ponownie przep∏ywaç pràd.

c) Obróciç prze∏àcznik faz we
wtyczce centralnego
sterowania o 180°.

d) Sprawdziç i w razie potrzeby naprawiç
kable sterowani i zasilania, bezpieczniki
i przy∏àcza centralnego sterowania
i skrzynki zacisków.

Porównaç przy∏àcze ze schematem ideowym.
W razie potrzeby konieczna przebudowa
przez producenta.

a) Sprawdziç/naprawiç bezpieczniki,
przewód zasilania i przy∏àcza.

b) WyczyÊciç pokryw´ silnika.

c) Zmierzyç pod obcià˝eniem napi´cie
i pobór pràdu na silniku. W razie potrzeby
zwi´kszyç przekroje przewodów.

a) Sprawdziç i naprawiç/wymieniç przewód
zasilajàcy, cewk´ hamulcowà, prostownik
przez elektryka.

b) Oddaç TIRAK ® do naprawy.

Usterka Przyczyna   Usuwanie

   NIEBEZPIECZE¡STWO!
   Ka˝da kolejna próba
   zagra˝a bezpieczeƒstwu pracy!

A6 Hamulec nie otwiera si´ (brak klikni´cia przy w∏àczaniu/wy∏àczaniu)
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STOP

NIEBEZPIE-
CZE¡STWO!

Wyciàgnàç wtyczk´
sieciowà przed

otworzeniem skrzynki
zacisków sterowania

TIRAK, pojedynczego lub
centralnego sterowania!

Jedynie przy
silnikach na

pràd zmienny

Silnik mocno szumi

lub

skrzypi mechanizm
linowy,

chocia˝ mo˝liwe sà jazda
w gór´ i dó∏.

Uwaga!
Dalsza praca mo˝e prowadziç
do uszkodzeƒ liny i mecha-
nizmu linowego.

Ostro˝nie opuÊciç pomost i usunàç
przeszkod´. Sprawdziç elementy pomostu
pod kàtem bezpieczeƒstwa pracy.
Poinformowaç osob´ nadzorujàcà.

Sprawdziç ci´˝ar i w razie potrzeby go
zmniejszyç lub równomiernie roz∏o˝yç.

Ponownie wpuÊciç lin´ noÊnà. WyjaÊniç,
dlaczego lina wylecia∏a, uniknàç powtórzeƒ,
np. wskutek zbyt d∏ugiej liny noÊnej.

a) Sprawdziç dzia∏anie/gniazdo wy∏àcznika
kraƒcowego. Ewentualnie wymieniç.

b) SpuÊciç na dó∏, a˝ wy∏àcznik kraƒcowy
b´dzie zwolniony.

Sprawdziç bezpieczniki i przewód zasilajàcy.

Sprawdziç i w razie potrzeby naprawiç
przy∏àcza, okablowanie i styczniki.

a) Sprawdziç kondensator rozruchowy
i w razie potrzeby wymieniç.

b) Zmierzyç pràd w skrzynce zacisków na
uzwojeniu pomocniczym. Naprawa przez
GREIFZUG GmbH.

Poszczególne przyczyny oraz ich usuwanie,
patrz strona 26 punkt A5.

Dlatego mo˝liwie niezw∏ocznie wymieniç
wciàgnik TIRAK® i zleciç jego sprawdzenie/
napraw´ przez GREIFZUG GmbH lub
specjalistyczny warsztat.

NIEBEZPIECZE¡STWO!
NieprzemyÊlane dzia∏ania
zagra˝a bezpieczeƒstwu
urzàdzenia!

B1 Pomost zaczepi∏ si´
za przeszkod´

B2 Przecià˝enie, ogranicznik si∏y
podnoszenia wy∏àczy∏ wciàgnik.

B3 Wysunàç lin´ noÊnà ca∏kowicie
przy odstawionym pomoÊcie.

B4 Górny wy∏àcznik kraƒcowy:

a) Uszkodzony wy∏àcznik kraƒcowy
lub niepod∏àczony.

b) Najechany wy∏àcznik kraƒcowy.

B5 Brak  jednej fazy

B6 B∏àd w obwodzie sterowania
GÓRA centralnego sterowania lub
wciàgników TIRAK

B7 Niepoprawna moc silnika

a) Uszkodzony kondensator
rozruchowy

b) Uszkodzony wy∏àcznik odÊrodkowy
(przecià˝ony kondensator
rozruchowy)

C1 Przegrzanie

C2 Zanieczyszczenie w mechanizmie
linowym

Usterka Przyczyna Usuwanie

Pomost przesuwa si´
w dó∏ ale nie w gór´
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STOP

STOP
NIEBEZPIE-

CZE¡STWO!

Wyciàgnàç wtyczk´
sieciowà przed

otworzeniem skrzynki
zacisków sterowania

TIRAK, pojedynczego lub
centralnego sterowania!

JeÊli kroki te nie prowadzà do ustalenia przyczyny i jej usuni´cia,
zwróciç si´ do GREIFZUG Hebezeugbau GmbH lub specjalistycznego zak∏adu.

a) Pomosty robocze zabezpieczajà:

– Odstawiç pomost roboczy z lekko napr´˝onymi
linami na ziemi

lub

– Zamocowaç pomost roboczy na budynku, aby
zabezpieczyç go przed ruchami wahad∏owymi.

b) Przerwaç zasilanie w energi´ w taki sposób,
aby nie by∏o mo˝liwe nieuprawnione u˝ycie:

Wyciàgnàç przewód zasilajàcy z rozga∏´ênika,

lub jeÊli jest zamontowany,

ustawiç prze∏àcznik g∏ówny na „0” i zamknàç.

7. Wy∏àczenie

NIEBEZPIECZE¡STWO!

NieprzemyÊlane dzia∏ania
zagra˝a bezpieczeƒstwu
urzàdzenia!

Pomost przesuwa si´
w gór´, ale nie w dó∏

Ostro˝nie podnieÊç pomost i usunàç
przeszkod´.
Sprawdziç elementy pomostu pod kàtem
bezpieczeƒstwa pracy.
Poinformowaç osob´ nadzorujàcà.

a) + b) Ewakuowaç pomost i post´powaç
zgodnie z zaleceniami ust´pu 5.6,
str. 25.

c) PodnieÊç do góry, a˝ obcià˝ona lina
noÊna otworzy BLOCSTOP®.

d) PodnieÊç do góry po∏o˝ony ni˝ej
koniec pomostu, a˝ obcià˝ona lina
noÊna otworzy BLOCSTOP®.

e) Sprawdziç wciàgnik.

f) Wymieniç BLOCSTOP ® i oddaç do
sprawdzenia.

Ewentualnie sprawdziç opuszczanie
ewakuacyjne (szczegó∏y w ust´pie 5.5)
przy∏àcza, okablowanie, styczniki itd.
i w razie potrzeby naprawiç.

D1 Pomost natrafi∏ na przeszkod´
lub zaczepi∏ si´ za nià.

D2 Urzàdzenie samozaciskowe
BLOCSTOP utrzymuje pomost
na linie asekuracyjnej

a) zerwanie liny

b) awaria wciàgnika

c) zahaczenie/osdzenia pomostu
(z BLOCSTOP BSA …)

d) u∏o˝enie pomostu pod skosem
(z BLOCSTOP BSA …)

e) Za wysoka pr´dkoÊç wciàgnika
(z BLOCSTOP BSO …)

f) Za niska pr´dkoÊç wyzwalajàca
(z BLOCSTOP BSO…)

D3 B∏àd w obwodzie sterowania DÓ¸
centralnego sterowania lub
wciàgników TIRAK®

UsuwaniePrzyczynaUsterka

NIEBEZPIECZE¡STWO!

Urzàdzenia samozaciskowe BLOCSTOP zagra˝ajà
bezpieczeƒstwu pomostu roboczego! Nale˝y je
niezw∏ocznie wymieniç!
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8. Utrzymanie stanu urzàdzenia

Gniazdo smarowe

Rys. 53

8.1 Piel´gnacja i konserwacja

8.1.1 Mechanizm linowy

Mechanizm linowy nie wymaga konserwacji.

Smarowanie:
Liny powinny byç zawsze nieznacznie nasmaro-
wane (patrz 8.2.1).
Nie wp∏ywa to negatywnie na skutecznoÊç
dzia∏ania, ale znacznie zwi´ksza ˝ywotnoÊç.

TIRAK® Typoszereg X 2050 P

Smarowanie zewn´trznego uz´bienia kó∏
nap´dowych:

Co 50 godzin pracy nape∏niaç zbiornik za gniazdem
smarowym za pomocà smarownicy (rys. 53).

Rodzaje: Nierozpuszczalny w wodzie i odporny
na wysokie temperatury smar przek∏ad-
niowy, np. VARILUB

IloÊç: dwukrotnie ok. 5 cm3

– U˝yç smarownicy i wt∏oczyç 3 do 5 skokami
pierwszà porcj´;

– Uruchomiç TIRAK® na oko∏o 2 sekundy;
– Wt∏oczyç drugà porcj´.

8.1.2  Liny

a) Nawijaç i rozwijaç lin´ zawsze równo.

b) Nie przeciàgaç liny do oporu do obcià˝enia i przez
kraw´dzie.

c) Lina powinna byç zawsze czysta i nieznacznie
nasmarowana. U˝ywaç w tym celu uniwersalnych
smarów, ale nie Êrodków smarowych zawiera-
jàcych dwusiarczek (np. Molycote®).

8.1.3  Silnik, hamulec i przek∏adnia

a) Si∏ownik nie wymaga konserwacji. Jedynie przy
silnym zanieczyszczeniu nale˝y go wyczyÊciç
i zadbaç o wystarczajàce doprowadzenie powietrza.

b) Hamulec nie wymaga konserwacji w normalnych
warunkach roboczych. CzyÊciç jedynie przy
znacznym zanieczyszczeniu. Nie dopuszczaç do
kontaktu hamulca z olejem i smarem!

c) Przek∏adnia nie wymaga konserwacji.

8.1.4 Urzàdzenia samozaciskowe BLOCSTOP®

Urzàdzenia samozaciskowe BLOCSTOP® nie
wymagajà w szerokim zakresie konserwacji.

Utrzymywaç urzàdzenia w czystoÊci i cz´sto,
mocno smarowaç, np. GREIFZUG®- lub olejem
silnikowym. Zbyt du˝a iloÊç oleju nigdy nie szkodzi –
nie wp∏ywa to negatywnie na dzia∏anie zaciskowe.

Termin Szczegó∏y
(kontrolujàcy) na stronie

Codziennie:
(nadzorujàcy)

Co tydzieƒ:
(nadzorujàcy)

Raz do roku:
(rzeczoznawca)

Co roku, ale najpóêniej
po 500 lub 250 godzinach pracy

(specjalista)

Raz do roku:
(rzeczoznawca)

Elementy mocujàce
wciàgników TIRAK®

urzàdzenia samo-
zaciskowe BLOCSTOP®

Liny
Kable elektryczne

Ca∏e urzàdzenie

Wciàgniki TIRAK®

Urzàdzenia samoza-
ciskowe BLOCSTOP®

Wymogi bezpieczeƒstwa
dla wiszàcych urzàdzeƒ do
transportu osób EN 1808

DIN 15 020, str. 2/ ISO 4309

EN 1808 (patrz wy˝ej)

BHP „Wciàgniki” VBG 8
EN 1808 (patrz wy˝ej)

EN 1808 (patrz wy˝ej)

Przedmiot kontroli Przepisy

23
23
23

30

–

31

31
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Rys. 55

c) Liny

Uwaga!
Wymieniaç liny, gdy podczas przepisowej
cotygodniowej kontroli stwierdzono nast´-
pujàce uszkodzenia:

– 8 i wi´cej miejsc p´kni´cia drutu (rys. 54)
na d∏ugoÊci, która odpowiada 30-krotnoÊci
Êrednicy liny.

P´tle linowe,
których nie mo˝na

rozwiàzaç

Za∏amanie
wskutek przeciàgni´cia p´tli liny

Za∏amanie
wskutek nieprawid∏owej obs∏ugi
(np. zamocowanie ci´˝aru linà)

Uszkodzenia wskutek zgniecenia,
najechania …

Kosz linowy

P´tlenie si´ liny

Rys. 56

Ârednica
 liny

Przerwania
drutu

Rys. 54

8.2 Kontrole

8.2.1  Bie˝àce kontrole

a) Informacje ogólne

Przed ka˝dym u˝yciem
i

podczas pracy zwróciç uwag´ na to, aby

– urzàdzenie TIRAK®,
– urzàdzenie samozaciskowe BLOCSTOP®

– oraz wszystkie stosowane Êrodki pomocnicze
(do mocowania, krà˝ki linowe itd.)

by∏y prawid∏owo zamontowane
i

nie wykazywa∏y usterek widocznych go∏ym
okiem.

Uwaga!
JeÊli podczas pracy wyst´pujà usterki,

–  wstrzymaç prac´,
–  jeÊli konieczne zabezpieczyç miejsce
   pracy,

i
–  usunàç usterk´!

b) Tabliczki znamionowe i ze wskazówkami

Kontrolowaç kompletnoÊç i czytelnoÊci wszystkich
tabliczek znamionowych i ze wskazówkami (patrz 9,5
na stronie 32/33).

Wymieniaç brakujàce lub nieczytelne tabliczki!

– Silna korozja na powierzchni lub we wn´trzu.

– Uszkodzenia spowodowane upa∏em,
rozpoznawalne po odbarwieniach.

– Zmniejszenie si´ Êrednicy o 5% lub wi´cej
w stosunku do Êrednicy znamionowej (rys. 56).

– Zewn´trzne uszkodzenia liny  –  najcz´stsze
uszkodzenia przedstawia rys. 55.

Podane przyk∏ady nie zast´pujà jednak
miarodajnej dla kontroli normy DIN 15 020,
strona 2 lub ISO 4309!

d) Kable elektryczne

Wymieniaç kable zasilania i sterowania, gdy
podczas przepisowej co tygodniowej kontroli
stwierdzono uszkodzenia izolacji lub po∏àczeƒ
kablowych.
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8.3  Naprawa

Naprawy urzàdzeƒ TIRAK® mogà byç wykonywane
wy∏àcznie przez producenta lub specjalistyczny
warsztat jedynie z u˝yciem oryginalnych cz´Êci
zamiennych.

JeÊli konieczna jest wymiana oleju przek∏adnio-
wego, nale˝y u˝yç jednego z olejów wyspecyfiko-
wanych w tabeli, który odpowiada zakresowi
temperatury, w którym u˝ywane jest urzàdzenie
TIRAK®.

Wymagana iloÊç:

Typoszeregi X 300/400 P: 1,4 l
Typoszeregi X 500/-1030 P: 2,0 l

Typoszereg T 1020 P: 2,0 l
Typoszereg X 2050 P: 5,0 l

Zakres temperatury -10  do +50 °C -35  do  +40 °C -15  do  +80 °C

Oleje mineralne3) Oleje syntetyczne3)

Specyfikacja API SAE85W-140 GL51) CLPPG lub PGLP ISO VG 100 CLPPG lub PGLP ISO VG 4602)

BP Hypogear EP 90 Klübersynth GH6100 Klübersynth GH6 460
SHELL Spirax HD 90

TEXACO Multigear EP6 S80 W90

1)   Standardowe nape∏nienie dla typoszeregów X 300P, X 500P do 820 P i T 1020 P; patrz równie˝ przypis 3)!
(Oznakowanie: Êruba spustu oleju z ∏bem wewn.szeÊciokàtnym, rys. 57)

2)   Standardowe nape∏nienie dla typoszeregów X 400 P i X 1030 do 2050 P
(Oznakowanie: Êruba spustu oleju z ∏bem wewn.szeÊciokàtnym, rys. 57)

3)   WA˚NE: Przy zmianie oleju mineralnego na syntetyczny nale˝y dok∏adnie wyczyÊciç przek∏adni´.

8.2.2 Kontrola bezpieczeƒstwa

Kontrola urzàdzeƒ TIRAK® i urzàdzeƒ samozacis-
kowych BLOCSTOP® przez rzeczoznawc´:

1. Co najmniej raz w roku, ale zgodnie z warunkami
pracy i w zak∏adzie mo˝liwa jest koniecznoÊç
cz´stszych kontroli. (Instrukcja BHP „Wciàgarki,
urzàdzenia do podnoszenia i ciàgni´cia (VBG 8)”
i wymogi bezpieczeƒstwa dla wiszàcych urzàdzeƒ
do transportu osób (EN 1808)”).

2. Urzàdzenia TIRAK®: po 500 godzinach pracy,
ale w urzàdzeniach z pr´dkoÊcià 18 m/min. lub
w typoszeregu X 2050 P z 12 m/min. pr´dkoÊci
liny po 250 godzinach pracy.

3. Nadzwyczajna kontrola

Uwaga!

Po zadzia∏aniu systemu asekuracji w razie
spadku nale˝y sprawdziç przez rzeczoznawc´
bezpieczeƒstwo pracy urzàdzenia samoza-
ciskowych BLOCSTOP® z elementami
mocujàcymi oraz linà asekuracyjnà i zamo-
cowaniem liny.

Przedsi´biorca musi zadbaç o to, aby wyniki
corocznych kontroli oraz nadzwyczajnej
kontroli zosta∏y wpisane do dziennika.

Tabela 8

Âruba spustu oleju dla oznakowania zastosowanego
oleju przek∏adniowego

Olej mineralny

Olej syntetyczny

Rys. 57

U˝ywanie olejów syntetycznych wy∏àcznie
za wyraênà zgodà producenta!

Przyk∏adowo…
(inne oleje na
zapytanie)
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9. Zamawianie cz´Êci zamiennych

9.1 Mechanizm linowy

Oprócz numeru artyku∏ i nazwy cz´Êci zamiennej
podawaç zawsze

– typ TIRAK®

– Êrednic´ liny i

– numer fabryczny!

9.2 Silnik i hamulec

Oprócz numeru artyku∏ i nazwy cz´Êci zamiennej
podawaç zawsze

– typ silnika

lub

– typ i napi´cie cewki hamulca!

9.3 Sterowanie elektryczne

Przy zamówieniach cz´Êci zamiennych/zapytaniach
zawsze

podawaç numer schematu po∏àczeƒ.

Schemat po∏àczeƒ znajduje si´ w skrzynce
z zaciskami.

9.4 Urzàdzenia samozaciskowe BLOCSTOP®

Oprócz numeru artyku∏ i nazwy cz´Êci zamiennej
podawaç zawsze

– Typ BLOCSTOP®

– Êrednic´ liny i

– numer fabryczny!

9.5 Tabliczki znamionowe i ze wskazówkami

Kontrolowaç kompletnoÊç i czytelnoÊci wszystkich
tabliczek znamionowych i ze wskazówkami
(patrz rys. 57 + 58).

Wymieniaç brakujàce lub nieczytelne tabliczki.

Listy cz´Êci zamiennych znajdujà si´
u dostawcy lub prosz´ je zamawiaç

bezpoÊrednio u producenta.

E
A

D

B  C

DE

A

D

B  C

A) Tabliczka znamionowa TIRAK®

B) Tabliczka znamionowa silnika

C) Tabliczka znamionowa hamulca

D) Naklejka „Ø liny”

E) Naklejka „Opuszczanie ewakuacyjne”

F) Tabliczka znamionowa BLOCSTOP® BSA …

G) Tabliczka znamionowa BLOCSTOP® BSO …

Rys. 57

B  C

D

E

STOP

AUF

G
F

A
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G 207-09/94

Opuszczanie ewakuacyjne
Dêwignia hamulca
 w uchwycie

Emergency Descent
Brake release lever
in TIRAK handle

Descente d’urgence
Manette de commande du frein
dans la poignée de portage

E

GREIFZUG GmbH   Bergisch Gladbach

Typ Nr

E-Mot. 60 Hz obr.min

kW cos ϕϕϕϕϕ

V A

prze∏. Kl. zabez. IP 55 F  Is.Kl.

B

GREIFZUG GmbH   Bergisch Gladbach

Typ hamulca

Moc W Napi´cie cewki V

Moment Nm

C

Ø

9
mm

Ø

8
mm

D

G

Typ: Udêwig
(kg):

Dopuszczalne obcià˝enie przy
transporcie osób  (kg):

Pr´dkoÊç liny (m/min):

Lina TIRAK
Ø Min. obcià˝enie
(mm): zrywajàce (kg):

Rok produkcji: Nr fabr.:

W razie zapytaƒ/zamówieƒ cz´Êci
zamiennych: podaç typ, nr fabr. i Ø liny!

GREIFZUG Hebezeugbau GmbH
51469 Bergisch Gladbach
Telefon 0 22 02/10 04-0

®

Wciàgnik linowy

1. Rozruch:
Mocowanie urzàdzenia. Pod∏àczyç przewód
zasilajàcy (patrz tabliczka znamionowa
silnika). Wsunàç lin´ i wcisnàç przycisk GÓRA
(AUF). Przeciàgaç lin´ tak d∏ugo, a˝ b´dzie
przelatywa∏a.
Zwróciç uwag´ na swobodny wylot liny!

UWAGA: U˝ywaç wy∏àcznie nienagannej,
przepisowej liny z zaokràglonà koƒcówkà.
Lina powinna byç zawsze nieznacznie
nasmarowana!

Szczegó∏y w instrukcji obs∏ugi!

2. Dane techniczne:

A

Bezpiecznik BLOCSTOP
Typ:
Dla Ø liny:
Maks. obci´˝enia:

GREIFZUG Hebezeugbau GmbH · D-51469 Berg. Gladbach

Utrzymywaç
w czystoÊci. Cz´sto
i mocno smarowaç.

BLOCSTOP ®

Urzàdzenia samozaciskowe

Typ Nr fabr.:

BSO

Obcià˝enie Lina o Ø Rok produkcji

             kg mm

Wymieniç lin´, gdy Êrednica jest o ponad 10%
mniejsza ni˝ wymiar znamionowy.
U˝ywaç wy∏àcznie nienagannej liny zgodnej
z DIN 15020.

Test dzia∏ania

1) Codzienny test dzia∏ania

– Otworzyç BLOCSTOP® dêwignià
i wcisnàç przycisk STOP.
BLOCSTOP musi si´ automatycznie
zamknàç.

– Ponownie otworzyç BLOCSTOP
i pociàgnàç gwa∏townie lin´ w gór´.
BLOCSTOP musi si´ automatycznie
zamknàç.

2) Podczas pracy obcià˝niki odÊrodkowe
muszà obracaç si´. Sprawdzaç regularnie
przez okienko.

JeÊli podczas kontroli wystàpi b∏àd, wymieniç
BLOCSTOP i przekazaç do kontroli zak∏adowej.

3) Coroczna kontrola przez rzeczoznawc´.

Wymiana liny:
W celu przeciàgni´cia liny ca∏kowicie wcisnàç
dêwigni´ w dó∏ i przytrzymaç!

GREIFZUG Hebezeugbau GmbH
D-51469 Bergisch Gladbach

Telefon 0 22 02/10 04-0
     G 121.4-02/96    Made in Germany

F

Ø

14
mm

Ø

10
mm

Rys. 58

tirak
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Wciàgnik do prac na silosie TIRAK®

Wciàgnik do transportu materia∏u TIRAK®

Urzàdzenia te spe∏niajà specjalne wymogi
bezpieczeƒstwa, obowiàzujàce prac przy silosach:

– R´czny mechanizm korbowy

– wiszàcy wy∏àcznik kraƒcowy do przepisowego
trybu r´cznego przy przekraczaniu otworu silosu.

Przedstawione urzàdzenie jest wyposa˝one
w automatycznà wciàgark´ linowà na 40 m liny.

Typoszereg XS 300 P

Szczegó∏y na ˝àdanie.

Kompaktowe & uniwersalne Udêwig

0,3 do 3 t
– Nieograniczona d∏ugoÊç ciàgni´cia.
– Niewielkie wymiary, wersja przenoÊna.
– Po∏o˝enie robocze poziome, ukoÊne, pionowe
– Pracuje równie˝ z obcià˝eniem na linie.
– Typoszereg T 1020 pracuje w obu kierunkach.

w porównaniu do dêwigu
i wciàgarki b´bnowej
o takiej samej sile pociàgowej i zasi´gu!

Oszcz´dnoÊç miejsca
i ci´˝aru i kosztów

TIRAK®  i zasobnik liny jako „PrzenoÊny wciàgnik”
dla d∏ugoÊci liny od 60 do 500 m

– Idealne urzàdzenie do podnoszenia przy
cz´sto zmienianych miejscach zastosowania.

– Szybko, ∏atwo, wielostronnie:

– Monta˝e na budowie
– Prace naprawcze w gotowych budynkach
– Ciàgni´cie wewnàtrzzak∏àdowych

urzàdzeƒ transportowych

Liny TIRAK®

w dowolnej d∏ugoÊci
 na nawojach r´cznych

i b´bnowych

Szczegó∏y na ˝àdanie.

Wciàgniki 300 kg
z zasobnikami liny 60 m

Wciàgniki 3 t
z zasobnikami liny 500 m

Wciàgnik 3 tWciàgnik 300 kg

Wy∏àcznik
kraƒcowy
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Urzàdzenia do prac przy fasadach i wewnàtrz budowli

„WciÊni´ciem przycisku” mo˝na
dotrzeç do ka˝dego miejsca
fasady –  pomostem
i wózkiem dachowym,
standardowe rozwiàzanie

Do pracy na budowlach,
na zewnàtrz i we wn´trzach  –

z pomostami przesuwanymi
na systemach szyn

Przesuwne schody
   i mostki robocze

Do czyszczenia, inspekcji i napraw okien, fasad
 i dachów szklanych. Na zewnàtrz i wewnàtrz!

Rozwiàzania dost´pu firmy GREIFZUG

Nowoczesne, oryginalne budowle wymagajà kreatywnych
rozwiàzaƒ.

Im wczeÊniej w∏àczysz nasze urzàdzenia do swojego projektu,
tym bardziej perfekcyjna stanie si´ instalacja – i do tego
korzystniejsza cenowo!

Aby Twoja budowla zawsze b∏yszcza∏a!

Zakup lub najem  –  korzystna alternatywa do rusztowaƒ!

Pomosty robocze, kosz roboczy & siedzisko robocze

Te nowe, przenoÊne stanowiska pracy
z nieograniczonà wysokoÊcià podnoszenia
do prac monta˝owych, inspekcji i napraw
sà jednoczeÊnie dêwigiem i stanowiskiem
roboczym.

Dla robotników budujàcych fasad´, specja-
listów od izolacji i fugowania, do budowy
kominów, kot∏ów i zbiorników lub malarzy
i fachowców od ochrony przeciwkorozyjnej,
którzy pracujà na du˝ych wysokoÊciach:

Wykorzystaj rozsàdne zast´pstwo dla ruszto-
wania! PrzenieÊ urzàdzenie na wysokoÊç
i to na takà, która pozwala na najbardziej
produktywnà pozycj´ pracy. Bowiem pozwala
to na oszcz´dnoÊç czasu i kosztów!

Zwi´ksz swojà konkurencyjnoÊç dzi´ki
zredukowaniu kosztów pracy.

Aby wykorzystaç wszystko co mo˝liwe!

Z elementów o d∏ugoÊci 2 i 3 m
mo˝na zestawiç
pomosty do 18 m d∏ugoÊci.

Pomosty aluminiowe
 +       silny TIRAK®

=  wysokie obcià-
˝enia u˝ytkowe

Szczegó∏y na ˝àdanie.

Szczegó∏y na ˝àdanie.
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TRAVSAFE®  –  system asekuracji poziomej przed upadkiem

TRAVSAFE® jest opatentowanym systemem
asekuracji poziomej do prac na wysokoÊci,
na których istnieje niebezpieczeƒstwo upadku.

Zakresy zastosowania: Budynki i dachy,
hangary samolotowe, centra handlowe, mosty
i wiadukty, instalacje przemys∏owe, suwnice
halowe, zbiorniki o leju i gazu, wie˝e
radiowe ...

System TRAVSAFE® sk∏ada si´ z dwóch lin
stalowych, na których Êlizga si´ wózek (1). Te liny
prowadzàce sà utrzymywane przez konsole (2)
zakotwione na budynku. U˝ytkownik mocuje
element po∏àczeniowy (3) swojego sprz´tu
asekuracji osobistej (4) za zaczep wózka.

System asekuracji poziomej TRAVSAFE® pozwala
na swobodne i nieograniczone ruchy i prac´.

3

1
2 4

Sprz´t osobistej asekuracji przed upadkiem z wysokoÊci

Pakiet bezpieczeƒstwa GREIFZUG

Urzàdzenia TRAVSAFE® wymagajà starannego
zaplanowania i fachowego wykonania  –
skorzystaj z naszych przydatnych porad.

Trzymajà tam, gdzie
ich potrzeba!

Do wszystkich prac, przy których istnieje niebezpie-
czeƒstwo upadku z wysokoÊci, g∏ównà zasadà jest
„Bezpieczeƒstwo na pierwszym miejscu!”.
Zale˝nie od miejsca zastosowania i wykonywanej
pracy nale˝y skompletowaç odpowiednie wyposa-
˝enie. Paleta produktów naszego asortymentu
zabezpieczeƒ obejmuje mi´dzy innymi

– Pasy asekuracyjne i szelki,
równie˝ jako praktyczne po∏àczenie (1)

– Urzàdzenia do asekuracji podczas
prac na wysokoÊci (2)

– Urzàdzenia samozaciskowe (3)

– Urzàdzenia do asekuracji podczas
prac na g∏´bokoÊci

– Liny noÊne

– Liny asekuracyjne (4)

– Amortyzatory taÊmowe (5)

– ró˝ne karabiƒczyki i zatrzaÊniki

Do typowych zastosowaƒ oferujemy szereg
kompletnych zestawów w praktyczne
j plastikowej walizeczce (6).

Wszystkie elementy sà dopuszczone zgodnie
z najsurowszymi normami europejskimi.

Od tego mo˝e zale˝eç
Twoje ˝ycie!

3

1

2

4

5

Skorzystaj z naszych przydatnych porad – ch´tnie pomo˝emy
przy kompletowaniu niezb´dnego wyposa˝enia.

6

Adres do korespondencji Adres siedziby firmy Sieç stac. Internet
Postfach 20 04 40 Scheidtbachstr. 19-21 Tel.: 0 22 02/10 04-0 www.greifzug.de
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