
Návod k obsluze a údržbě

Závěsný hák na nosné vidlice
V souladu s Nařízením Vlády ČR 176/2008 Sb. ze dne 27. 05. 2008 s následnými 
doplněními (směrnice EU 2006/42/ES ze dne 17. 05. 2006 a s následnými 
doplněními).



Upozornění: Dříve, než uvedete přídavné zařízení do provozu, prostudujte si 
pozorně tento Návod k obsluze a údržbě. 
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1. Použití a uschování tohoto návodu: 
Návod k obsluze a údržbě (dále jen Návod) je vydán společně s přídavným 
zařízením vyrobeným společností P.P.H. GAB mgr inž. Jan Czokalo, Stalowa 
Wola, v souladu s Nařízením vlády ČR 176/2008 Sb. ze dne 27/05/2008 s 
následnými doplněními (směrnice EU 2006/42/ES ze dne 17/05/2006 a s 
následnými doplněními).

Níže uvedené údaje jsou nezbytné k tomu, aby přídavné zařízení mohlo být 
řádně užíváno. Obsluha provádějící montáž, užívání, údržbu a opravy přídav-
ného zařízení musí být řádně vyškolena k této činnosti.

Návod musí být považován za nedílnou součást přídavného zařízení a musí 
být uschován na přístupném a chráněném místě, aby byl kdykoliv k dispozici 
k nahlédnutí, a to až do doby, než bude přídavné zařízení vyřazeno z činnos-
ti. V případě, že Návod bude ztracen nebo poškozen, musí uživatel požádat 
dodavatele o zaslání kopie. Výrobce i dodavatel si vyhrazují právo na úpravy 
nebo změny tohoto Návodu bez předchozího upozornění a bez povinnosti 
doplnění výtisků, které byly dříve vydány k dispozici uživatelům.



Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za přídavné zařízení v případě:

• Použití v rozporu s Návodem k obsluze a údržbě.
• Přetížení s ohledem na zátěžový diagram vysokozdvižného vozíku včetně 

přídavného zařízení.
• Použití na vysokozdvižném vozíku, který neodpovídá specifikaci v kapitole 

Použití.
• Použití zařízení obsluhou, která nebyla řádně proškolena.
• Použití zařízení způsobem, který je v rozporu s platnými normami ČSN (EU) a 

platnými bezpečnostními předpisy.
• Nedostatečné údržby.
• Nepovolených konstrukčních zásahů a úprav (povoluje pouze výrobce nebo 

dodavatel).
• Použití náhradních dílů, které nebyly dodány přímo od výrobce (originální 

náhradní díly) nebo nejsou vhodné pro uvedený typ zařízení.
• Nedodržení platných bezpečnostních předpisů při manipulaci.
• Nedodržení postupu montáže.
• Vad vzniklých přepravou (nezajišťuje-li dodavatel).
• Vad vzniklých nevhodným skladováním.

2. Popis:       

Jeřábový hák je tvořen základním svařovaným rámem s možností použití a montá-
že na vidlice vysokozdvižného vozíku. Po nasunutí na nosné vidlice vysokozdvižné-
ho vozíku je nutné zařízení zajistit proti sklouznutí pojistnými šrouby.

Technické údaje jsou uvedeny také na výrobním štítku.

Závěsný hák UH 1/100

Hmotnost (kg) 10

Montáž na nosné vidlice průřezu 
(mm) 130 x 60

Celková nosnost zařízení (kg) 1 000

Nosnost při těžišti L = 500 mm 1 000



3. Montáž:

Toto zařízení musí být namontováno na vysokozdvižný vozík odpovídající nosnosti, 
na nosné vidlice odpovídajících rozměrů. Při montáži a obsluze používejte pracovní 
oděv a obuv.

• Zkontrolujte, zda nosné vidlice a nosná deska nejsou poškozeny.
• Nosné vidlice na vozíku mít být zajištěny proti posunu.
• Montáž se provádí nasunutím na nosné vidlice vysokozdvižného vozíku a 

zjištěním pojistnými šrouby.
• Zřízení musí být namontováno souměrně ve středu nosné desky.
• Dotáhněte přítlačné šrouby

4. Použití:
Přídavné zařízení je určeno pro zvedání břemen zavěšených na schválených 
vázacích prostředcích. Hmotnost břemene nesmí být větší než povolená zbytková 
nosnost zařízení nebo vysokozdvižného vozíku, na kterém je závěsný hák 
namontován.

Při používání přídavného zařízení je třeba postupovat dle následují-
cích pokynů:

• Dodržujte vlastní nosnost vysokozdvižného vozíku včetně přídavného zařízení v 
návaznosti na zátěžový diagram.

• Dodržujte návod k obsluze přídavného zařízení a vysokozdvižného vozíku.
• Před použitím zkontrolujte správnost montáže a zajištění. 
• Zkontrolujte upevnění zařízení na nosné vidlice. 
• Při práci dodržujte bezpečnostní předpisy.
• Přizpůsobte jízdu a její rychlost rozměrům zařízení a nákladu, omezeným ma-

névrovacím schopnostem a provozním podmínkám.

5. Údržba:
V případě nedodržení bezpečnostních norem a stanovených termínů údržby 
přídavného zařízení je ohrožena jeho funkčnost a životnost. Při nedostatečné 
údržbě nebude brán zřetel na reklamaci v záruční lhůtě.

Denní kontrola (před použitím):

• Zkontrolujte správnost upevnění.
• Zkontrolujte neporušenost zařízení.
• Zkontrolujte správnost zajištění háku.



Periodická kontrola (po odpracování každých 200 MTH nebo jednou 
měsíčně):

• Zkontrolujte bezpečnostní značení, v případě jeho poškození je nutná obnova.
• Zkontrolujte stav závěsných háků.
• Zkontrolujte pojistné čepy a šrouby. V případě jejich deformace nebo výskytu 

trhliny vyřaďte zařízení z provozu a kontaktujte prodejce, případně výrobce.

Veškeré úkony týkající se údržby se musejí provádět pouze, je-li 
zařízení mimo provoz!

6. Poruchy a opravy:
Opravy poruch může provádět pouze oprávněná osoba.

7. Bezpečnost při provozu:

• Zařízení smí obsluhovat pouze osoba, která je seznámena s obsluhou a 
bezpečnostními riziky a má platné oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku. 

• Dbejte na dodržení nosnosti vozíku podle zátěžového diagramu a zbytkovou 
nosnost podle výšky zdvihu. 

• Při práci dbejte na to, aby nedošlo k nárazu na pevnou překážku.
• V pracovním okruhu zařízení se nesmí pohybovat žádné osoby. 
• Se zdviženým zařízením je nutné jezdit jen s maximální opatrností a pouze po 

rovných plochách.  
• Nevstupujte pod zvednuté zařízení.
• Je zakázáno na zařízení přepravovat osoby či břemena a používat zařízení pro 

jinou manipulaci, než je přeprava výše uvedených materiálů.
• Je zakázáno tahat nebo tlačit břemeno pomocí zařízení.
• Udržujte bezpečnostní značení v dobrém stavu.
• Dodržujte všechny platné bezpečnostní předpisy pro provoz vysokozdvižných 

vozíků a vázání břemen.
• Před používáním zkontrolujte správnost montáže a zajištění.
• Je zakázáno provádět jakékoliv konstrukční změny na zařízení.


