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SKRUTKOVÁ SVORKA 
Používateľská príručka (SK) 

Pozorne si prečítajte tieto pokyny! Uchovávajte dokument v rámci ľahkého prístupu operátorov. Je dôležité, aby operátori pred použitím produktu porozumeli týmto 
upozorneniam a pokynom.

BEZPEČNOSŤ A UPOZORNENIA

• Vyberte správnu veľkosť svorky pre prácu/zdvíhanie. Určite hmotnosť dosky alebo 
oceľovej konštrukcie, ktorá sa má zdvihnúť.

• Neprekračujte obmedzené pracovné zaťaženie uvedené v diagrame WLL. Hrúbka 
dosky musí byť v rozsahu uchopenia svorky. V niektorých prípadoch pri kalených 
doskách, ľahkých doskách (menej ako 1/5 kapacity vyznačenej na svorke) a 
tenkých doskách (menej ako 1/4 maximálneho rozsahu upínania) sa upínacia sila 
svorky zníži. V týchto prípadoch sa pred zdvihnutím presvedčte, že svorka má 
pozitívny záber.

• Pred každým použitím skontrolujte svorku; ak sú zuby vačky alebo podložky 
opotrebované, alebo ak je svorka poškodená, NEPOUŽÍVAJTE ju.

• Všetky označenia na svorke musia byť čitateľné.

• Počas zdvíhania alebo premiestňovania sa musia všetci zamestnanci zdržiavať v 
dostatočnej vzdialenosti od bremena.

• Náklad zdvíhajte pomaly a plynulo. Neodskakujte a netrhajte bremeno.

• Používajte svorku správnym spôsobom a prečítajte si nasledujúce pokyny pre 
spôsoby zdvíhania a upínania.

• Nikdy nepoužívajte svorku na iný materiál ako oceľ.

• Pri práci so svorkami vždy udržujte pevný postoj a pracujte len z miesta, ktoré 
bude vždy bezpečné.

• Pred zdvíhaním bremena sa uistite, že svorky sú v dobrom stave a fungujú správne

• Vždy chráňte povrch vačky a podložky pred rozstrekmi zo zvárania alebo inými 
škodlivými nečistotami. Povrch nákladu musí byť vždy čistý a zbavený vodného 

kameňa, mastnoty, farby, nečistôt a náterov alebo iných cudzích látok, ktoré môžu 
znižovať trenie.

• Majte na pamäti, že životnosť svoriek sa značne zníži, keď sú upínané plechy z ne-
hrdzavejúcej ocele alebo ocele s vysokou pevnosťou v ťahu. Nepoužívajte svorky 
pre tvrdú oceľ (30 HRC alebo viac).

• Nikdy vertikálne nezdvíhajte materiál, ktorý sa zužuje smerom k okraju.

• Nikdy nezdvíhajte viac ako jednu oceľovú platňu naraz.

• Vždy používajte popruhy správne. Venujte zvláštnu pozornosť korelácii medzi 
uhlom zdvihu a menovitým zaťažením.

• Nikdy nepoužívajte svorky, pokiaľ nie je bremeno správne vycentrované.

• Po zdvihnutí bremena o niekoľko centimetrov skontrolujte, či je bremeno dobre 
vyvážené.

• Nikdy nedovoľte, aby sa pozornosť operátora odvrátila pri práci so svorkami a 
nikdy nenechávajte zavesené bremeno bez dozoru.

• Nepoužívajte svorku ako závesný prvok.

• Výrobok neupravujte.

• Svorka je vhodná len na použitie v normálnych atmosférických podmienkach, nie 
v kyslom prostredí alebo pri vysokých/extrémnych teplotách.

• Pri opravách svoriek používajte iba originálne diely.

• Uistite sa, že zdvíhacie príslušenstvo, ktoré sa má pripevniť na svorku, je legitímne 
a má dostatočnú kapacitu. 

LIMIT PRACOVNÉHO ZAŤAŽENIA (WLL) A ZNÍŽENIE

Kód produktu WLL (t) 0°- 45°

LTTSCC05 0,5

LTTSCC075 0,75

LTTSCC15 1,5

LTTSCC3 3,0

LTTSCC6 6,0

LTTSCC05, LTTSCC075, LTTSCC15, LTTSCC3, LTTSCC6
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SPRÁVNE SPÔSOBY POUŽÍVANIA VERTIKÁLNYCH ZDVÍHACÍCH SVORIEK

• Vložte oceľový plech úplne do upínacej čeľuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Keď je ťažké nájsť ťažisko; Zdvihnite v troch bodoch, ako je znázornené vedľa.  
Vypočítajte ako dvojbodový zdvih, pretože tretia noha môže zostať nezaťažená. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pri uchopení predmetu umiestneného vodorovne nastavte svorku tak, že skrutku 
nasmerujete nahor (a podložku nadol). Pri opačnom nastavení nie je možné vizu-
álne sledovať stav skrutky a bolo by to veľmi nebezpečné. Znížte WLL podľa časti 
„Limit pracovného zaťaženia a zníženie“.

NESPRÁVNY POSTUP (NEBEZPEČNÉ – NEROBIŤ TO)
• Dvojbodové zdvíhanie s použitím iba jedného lana (nerovnováha).
• Bočné uchopenie / bočné nakladanie.
• Zdvíhanie posunutého ťažiska.
• Jednobodové zdvíhanie dlhého predmetu.
• Nedostatočné uchopenie – Doska nedosahuje spodnú časť čeľuste alebo skrutka 

nie je utiahnutá.
• Zdvíhanie viac ako jedného panela súčasne.
• Preťaženie.
• Vytiahnutie taniera zo stohu.

 
Ďalšie upozornenia: Nezdvíhajte predmety presahujúce rozsah upnutia. Dosku 
zdvíhanú svorkou nezvárajte elektricky.
 

  

 

 

 

 

 

Zdvíhanie posunutého ťažiska 

Bočné uchytenie 
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SPÔSOB PREVÁDZKY
1. Spustite svorku na dosku (predmet, ktorý sa má zdvihnúť). Uistite sa, že koniec taniera sa dotýka spodnej časti tela. 

Pri zdvíhaní z vodorovnej polohy umiestnite podložku čeľuste pod dosku a znížte WLL.
2. Otáčajte skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým sa malý stredový krúžok na vačke nedotkne dosky.
3. Pomocou dodanej rukoväte ďalej utiahnite skrutku;
• nad 5 Nm: LTTSCC05
• nad 35 Nm: LTTSCC075 – LTTSCC6 

Pri zdvíhaní hrubších alebo ťažších predmetov zvýšte počiatočnú uťahovaciu silu. Vždy zaistite primerané uchopenie.

Poznámka! Aby ste predišli neúmyselnému uvoľneniu skrutky, odstráňte rukoväť zo skrutky po utiahnutí svorky. 
Model s hmotnosťou 0,5 t je však vybavený pevnou rukoväťou, preto je potrebné venovať osobitnú pozornosť 
tomu, aby sa nedotýkala ničoho, čo by mohlo viesť k náhodnému uvoľneniu skrutky.

Keď začnete ťahať:
Menší stredový krúžok sa dotýka dosky a vačka je zvislá voči stredu osi skrutky.

Keď nakladáte:
• Vačka sa otáča úmerne k použitej záťaži a okraje zubov vačky sa pevne zahryznú do dosky, aby silne uchopili. 

4. Pri odpájaní taniera pomaly spúšťajte tanier na zem. Potom uvoľnite skrutku.

VAROVANIE:
• Skrutku neuvoľňujte, kým platňa nie je v pokoji a na rovnom povrchu.
• Pri nadmernom uvoľnení sa vačka oddelí od skrutky.
 

ÚDRŽBA, OPRAVY A SKLADOVANIE
Pravidelne kontrolujte, opravujte a vymieňajte diely a používajte ich správne, aby ste mohli bezpečne používať svorky počas celej životnosti. Najmenej každých 12 
mesiacov sa vykoná a zaznamená dôkladná kontrola..

BEŽNÉ KONTROLNÉ BODY:
• Skontrolujte, či na hlavnom tele nie sú praskliny, deformácie a poškodenia.
• Uistite sa, že otvor je normálny.
• Skontrolujte, či strmeň alebo skrutka strmeňa nie je zdeformovaná.
• Skontrolujte otvor pre čap závesu, či nie je rozšírený alebo uvoľnený.
• Skontrolujte, či zuby vačky a doštičky nie sú poškodené alebo opotrebované.
• Skontrolujte skrutku, či nie je ohnutá alebo opotrebovaná.
• Skontrolujte funkčnosť uťahovacieho zámku.
• Uistite sa, že značky na svorke sú dobre čitateľné.

Skontrolujte všetky uvedené položky. Väčšinu položiek je možné skontrolovať vizuálne alebo dotykom. Na meranie opotrebenia a otvorenia použite posuvné me-
radlá alebo podobne, aby ste získali presné merania. Skontrolujte podľa štandardu kontroly.

POŠKODENIE:
Ak v hlavnom tele nájdete zjavnú chybu alebo deformáciu, svorku zlikvidujte. Chyby v hlavnom telese nie je možné opraviť z hľadiska bezpečnosti. Hlavné telo 
môže byť prasknuté alebo deformované až po niekoľkých použitiach, ak sa používa nesprávne. Preliačenie alebo deformácia hlavného telesa alebo rozšírenie 
otvoru môže byť spôsobené preťažením alebo nesprávnym spôsobom používania.

VÝMENA:
Ak je záves zdeformovaný, okamžite ho vymeňte.
Keď sú zuby vačky alebo podložky opotrebované alebo poškodené, okamžite ich vymeňte. Rýchlosť opotrebenia sa zrýchli pri upnutí nehrdzavejúcej ocele alebo 
iného tvrdého materiálu. Keď sú dosky rovnakej hrúbky nepretržite upínané, rýchlejšie sa opotrebúvajú iba určité zuby.
Okrem toho vymeňte skrutku a ostatné diely podľa štandardu kontroly.

Mazanie: Pohyblivé časti (skrutka a držiak vačky/guľový koniec) je potrebné pravidelne mazať. Úchopné plochy (t. j. vačky a zuby podložky) však nemažte – 
vždy ich udržujte úplne čisté.
Skladovanie: Svorku udržiavajte v čistote a skladujte ju vo vnútri chránenú pred koróziou a mechanickými vplyvmi.

 Object Cam 
Screw 

Pad 

Center-ring 

Cam 
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NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Postup výmeny pre vačku a podložku
Rozoberanie
Podložka: Vyberte uvoľnením skrutky s uzáverom (8) a matice (9).
Vačok: Otočte späť skrutku (2) a kladivom jemne udrite do zadnej časti vačky (3)..

Opätovná montáž
CAM:
1. Postavte telo podložkou nadol.
2. Umiestnite novú vačku (3) a dorazový krúžok (10) medzi podložku a skrutku.
3. Otáčajte skrutkou (2), kým vačka nezapadne na miesto.
4. Skontrolujte pohyb vačky.
Podložka: Nasaďte novú podložku a utiahnite ju skrutkou s uzáverom (8) a maticou (9).

Číslo Názov dieľu

MONTÁŽ OKOVOV

5 Okovi

6 Skrutka pre okovi

11 Závlačka

3 – 10 Vačkový-brzdový krúžok

MONTÁŽ PODLOŽKY

4 Podložka

8 Šesťhranná skrutka

9 Nylónová matica

SKRUTKOVÁ MONTÁŽ

2 Skrutka

7 Rukoväť
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ŠTANDARDY NA KONTROLU SVORKOV

SEKCIA KONTROLNÁ METÓDA PRÍPUSTNÝ LIMIT PRÍČINY PROBLÉMOV

TELO

Vizuálne skontrolujte alebo použite farebné 
farbivá na lokalizáciu trhlín.

Zmerajte posunutie stredu skrutky, aby ste 
určili veľkosť predĺženia.

Vymeňte, keď sa objavia praskliny.

Vymeňte, keď posunutie stredu skrut-
ky presiahne 2 mm.

-Preťaženie
-Zmeny v štruktúre materiálu spôsobené pôsobením tepla
- Únava z opakovaného používania

- Príliš veľký uhol zdvihu

SKRUTKY

Vizuálne skontrolujte alebo použite farebné 
farbivá na lokalizáciu trhlín.

Vizuálne skontrolujte ohyby skrutky.

Vizuálne skontrolujte opotrebovanie alebo 
poškodenie skrutky.

Vymeňte, keď sa objavia praskliny.

Vymeňte, keď pohyb nie je plynulý 
alebo keď je posunutie stredu skrutky 
veľké.

Vymeňte, keď sa posun alebo vôľa 
zväčšia.

-Preťaženie

-Dynamické nakladanie 

-Prirodzené opotrebovanie používaním

-Nedostatočné namazanie

VAČOK

Vizuálne skontrolujte a zmerajte mieru 
opotrebovania.

Vizuálne skontrolujte, či vačky nie sú 
zlomené.

 Šírka opotrebovania

 

Prípustný limit šírky opotrebovania: 
pod 0,5 mm
Pod 1/6 z D

-Prirodzené opotrebovanie používaním

- Opotrebenie zovretím tvrdeného materiál

- Opotrebenie zovretím tvrdeného materiálu

-Preťaženie

Podložka

Vizuálne skontrolujte a zmerajte mieru 
opotrebovania.

Vizuálne skontrolujte, či zuby podložky nie 
sú zlomené.

Šírka opotrebovania

 

Prípustný limit šírky opotrebovania: 
pod 0,5 mm
Below 1/6 of D

-Prirodzené opotrebovanie

- Opotrebenie zovretím tvrdeného materiálu

-Preťaženie

OKOVY

Vizuálne skontrolujte deformáciu.

Vizuálne skontrolujte alebo použite farebné 
farbivá na lokalizáciu trhlín.

Zmerajte opotrebenie a deformáciu otvoru 
pre skrutku.

Vymeňte, keď sa vôľa zúži a zabráni 
plynulému otáčaniu závesu..

Vymeňte, keď sa zistia praskliny.

Vymeňte, keď opotrebovanie presiah-
ne 0,5 mm..

-Preťaženie

-Príliš veľký úhol zdvihu 

-Preťaženie

-Nedostatočné namazanie

SKRUTKA NA 
OKOVY

Zmerajte hriadeľ a skontrolujte opotrebo-
vanie..

Vizuálne skontrolujte a zmerajte ohyby a iné 
formy deformácie..

Vymeňte, keď vôľa medzi hria-
deľom a otvorom presiahne 1 mm, 
alebo keď sa vôľa vačky zväčší.

• Prirodzené opotrebenie
• Nedostatočné namazanie 
• Preťaženie


