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Zapůjčení manipulačních závěsů: pro vlastní montáž poskytne zhotovitel objednateli odpovídající manipulační závěsy. Druh a množství závěsů 
bude uvedeno na dodacím listu a podpisem tohoto dodacího listu se objednatel zaváže vrátit závěsy na vlastní náklady zpět zhotoviteli do 7 
dnů po jejich převzetí. 
Pronájem manipulačních závěsů: pokud objednatel nevrátí zapůjčené závěsy do 7 dnů, bude mu od osmého dne po jejich převzetí účtováno 
denní půjčovné podle druhu závěsu, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Prodej manipulačních závěsů: v případě, že objednatel vrátí závěsy poškozené (závěsy nebude možné dále bezpečně používat) nebo je nevrátí 
do 30 dnů od zapůjčení, bude zhotovitel tyto závěsy fakturovat objednateli. Prodejní a nájemní ceny závěsů – viz. níže nebo                               
na www.prefahubenov.cz/ceníky/ 

 Tabulka rozměrů: 
 
 

Popis výrobku 
Tyto zdviháky se vyrábějí pomocí nejmodernější technologie z legované oceli. 

Uživatel je povinen vést evidenci o každém zdvihacím zařízení, způsobem shodujícím se s vnitropodnikovým nařízením. 
Před prvním použitím zdviháků pro kotvy s kulovou hlavou doporučujeme uživateli tyto trvale označit inventárním číslem. 

Kontroly zdviháků musí být prováděny odborným a proškoleným pracovníkem nejméně jednou ročně dle následující normy: ČSN ISO 12480-1. 
Zápisy o těchto kontrolách musí být zahrnuty ve zkušebních protokolech, které na vyžádaní kontrolních orgánů jsou povinni uživatelé předložit. 
Při četnějším používání těchto zdviháků je nutné provádět kontroly opotřebení častěji. 

Zdviháky umožňují osový tah, ale také šikmé tahy. To je podmíněno doplněním výztuže v oblasti záhlaví kotvy, která tyto tahy přenese. 

Zdviháky pro kotvy s kulovou hlavou jsou určeny pro opakované zatížení, nejsou však určeny pro trvalá a stálá zatížení! 

Před každým použitím musí být závěs zkontrolován určeným a přezkoušeným pracovníkem. 

 Za poškozený se zdvihák považuje v případech, kdy je zřejmé, že došlo: 
- k poškození korozí 
- k deformaci jakékoliv části závěsu 
- častým používáním k opotřebování některých jeho částí tak, 
  že již nedosahuje mezních rozměrů 
  
Pokud špatným používáním dojde k ohnutí nosného 
Oka zdviháku, nesmí se ohýbat zpět a musí být vyřazen. 

Používání poškozeného závěsu je zakázáno!!! 

 

Přesné natočení zdviháku pro správné zdvihání    Zakázaný způsob zdvihání  

Označení Hmotnostní 
kategorie (t) 

Denní půjčovné (v 
Kč bez DPH) 

Prodejní cena 

(v Kč bez DPH) 
DEHA 2,5 2,5 30,- 1600,- 

DEHA 5,0 5,0 40,- 2300,- 

DEHA 10,0 10,0 85,- 5100,- 

                     Zdvihák se musí před aktivací síly otočit tak, aby jeho jazýček směřoval do směru zdvihání, dle následujících obrázků!!! 
                Jakékoli úpravy (obrušování) nebo opravy zdviháků pro kotvy s kulovou hlavou, zvláště svařování je nepřípustné!                                         
                                          Používání zdviháku pro kotvy s kulovou hlavou pro přetáčení výrobků je přísně zakázáno! 


