
Zestaw transportowy 20 T
(Wózek do przewozu ciężkich maszyn

o nośności całkowitej 20 T)

Instrukcja obsługi



Przed eksploatacją należy dokładnie przeczytać dokument.

Przestrzegać wskazówki bezpieczeństwa!

Dokument należy zachować!

Budowa zestawu do transportu ciężkich maszyn:

- zestaw składa się z dwóch podwójnych wózków sprzężonych ze sobą dwoma
łącznikami (rys. 1),

- każdy wózek wykonany jest ze stalowej konstrukcji spawanej,

- jeden wózek zbudowany jest na 16-tu kołach rolkach poliamidowych, wymiar koła
82 x 70 mm,

- każde koło posiada łożyska 6204 2RS,

- każdy wózek może przenieść max 5T obciążenia statycznego

Rys. 1 Sposób łączenia wózków łącznikami



Obsługa zestawu do transportu ciężkich maszyn:

Prawidłowe połączenie zestawu do transportu ciężkich maszyn:

- przednie wózki są skrętne (ruchoma głowica), tylne podążają za nimi,
- wózki łączy się w zestawy do jazdy na wprost parami, za pomocą łączników,
- zabrania się jazdy bez łączników lub jazdy tylko z jednym łącznikiem,
- wózki należy sprzęgać łącznikami przed obciążeniem,
- wózki nie posiadają hamulców i zabrania się przesuwania ciężarów po podłożu
pochylonym,
- prędkość przesuwu ciężarów nie może przekraczać 0,1 m/sek.,
- obciążenie statyczne 20T oznacza, że zestaw pod pełnym obciążeniem (20T) może
poruszać się tylko po powierzchni równej, bez uskoków, szczelin, przełamań, itp.,
- obciążanie zestawu powinno odbywać się delikatnie, bez tąpnięć i uderzań,
- luźne, nie związane z podłożem odpryski, wióry, śruby, kamienie itp. mogą uszkodzić
rolki, dlatego ,
- pozostawienie obciążonego wózka, bez jazdy przez 8 godzin, może spowodować
miejscowe odkształcenie (spłaszczenie) powierzchni bieżni w miejscu styku z
podłożem i utrudnić swobodne odtaczanie się kół w przyszłości,
- bieżnik nie jest odporny na kwasy, zasady, detergenty, dlatego powierzchnia
transportu powinna być wolna od takich związków chemicznych.

należy usunąć je przed rozpoczęciem transportu

Rys. 2 Prawidłowe połączenie zestawu do transportu



Charaterystyka techniczno-materiałowa:

- kątownik g/w 90 x 60 x 8 mm,
- pręt płaski 90 x 10 mm,
- blacha 150 x x 470 x 10 mm,
- rura okrągłą 25 x 4 mm (łącznik),
- tulejki fi 40 x 50 mm,
- koła fi 82 x 70 mm,
- łożyska 6204 2RS,
- pręt okrągły ciągniony fi 20 mm,
- ochrona przed korozją - lakier proszkowy.

Kątownik g/w 90 x 60 x 8 mm

Tulejka fi 40 x 50 mm
Kątownik g/w 90 x 60 x 8 mm

Koło fi 82 x 70 mm

Pręt płaski 90 x 10 mm

Rys. 3 Charakterystyka materiałowa

Pręt okrągły ciągniony
fi 20 mm



Rysunek schematyczny elementów zestawu do transportu ciężkich maszyn:

Rys. 4 Schemat elementów zestawu transportowego



Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obejmuje wady ukryte i uszkodzenia wynikłe w okresie gwarancyjnym z winy
Producenta, tj.wskutek wady materiału, złej obróbki, montażu, i polega na bezpłatnej wymianie
wadliwych lub uszkodzonych części a w przypadku nieprawidłowego działania na bezpłatnej
wymianie.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesięce licząc od daty zakupu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć w ciągu 7 dni zgłoszoną reklamację i w przypadku jej
uznania dokonać skutecznej naprawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zgłoszona reklamacja
będzie uznana tylko wówczas, gdy stwierdzona zostanie prawidłowa eksploatacja wózka.
4. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym Użytkownik z powodu wady nie mógł
eksploatować
wózka.
6. Gwarancją nie są objęte:
- wady powstałe wskutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania,
przechowywania,
i niewłaściwej eksploatacji wózka,
- koła wózka (z wyjątkiem widocznych wad wewnętrznych),
- uszkodzenia mechaniczne powstałe w związku z niewłaściwą eksploatacją,
- uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Użytkownika
lub osoby trzecie.
7. Kupujący ponosi koszty naprawy nie uznanej przez Sprzedawcę oraz delegacji eksperta do miejsca
eksploatacji wózka.
8. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez
Kupującego ważnej karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna bez wpisanej daty sprzedaży, pieczątki
punktu sprzedaży oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon) jest nieważna.
9. Odstąpienie Kupującego od umowy kupna, żądanie obniżenia ceny lub wymiany wyrobu na nowy,
może nastąpić w przypadku niespełnienia warunków gwarancji przez Sprzedawcę.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa wyrobu …………………………………………………

Data sprzedaży …………………………………………………

Gwarancję przedłużono do dnia: …......………………………

Podpis i pieczątka punktu sprzedaży


