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1. Opis i działanie 
 

1.1 Przeznaczenie urządzenia 
 

Wózek ręczny do obracania beczek jest przeznaczony do podnoszenia i transportu beczek na równych i poziomych 

powierzchniach. Wózek wyposażony jest w specjalne urządzenie podtrzymujące, zapewniające bezpieczną pracę i niezawodne 
mocowanie beczki. Wózek do beczek jest prosty w eksploatacji i przemieszczeniu. Jest to najwygodniejszy sposób przemieszczania 
beczek. 

Wózek do beczek może być używany na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń w temperaturze od -5C do +45C. 
UWAGA! Eksploatacja i obsługa wózka do beczek, a także praca wózka powinny być wykonywane zgodnie z wskazówkami, 

podanymi w niniejszej instrukcji. Każde inne zastosowanie będzie uważane za nieodpowiednie w stosunku do parametrów technicznych i 
mogące spowodować szkody dla ludzi, urządzenia lub mienia. Wózka do beczek nie należy eksploatować w obszarach zagrożonych 
pożarem lub wybuchem, a także w obszarach o wysokim ryzyku korozji lub wysokim stężeniu pyłu. 
 
Odpowiedzialność właściciela 

W niniejszej instrukcji obsługi „właściciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która używa wózek we własnym zakresie, lub gdy 
wózek jest wykorzystywany w jej imieniu. W niektórych przypadkach (na przykład, w przypadku leasingu lub dzierżawy) właścicielem jest 
osoba, która zgodnie z obowiązującą umową między właścicielem a użytkownikiem wózka, wykonuje obowiązki operacyjne. 

Właściciel powinien zagwarantować, że wózek jest wykorzystywany wyłącznie w celach, do których jest przeznaczony i że 
wykluczone jest zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika i osób trzecich. Ponadto konieczne jest przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa, a także zasad eksploatacji, konserwacji i napraw. Właściciel powinien zagwarantować, że wszyscy operatorzy wózka 
przeczytali i zrozumieli niniejszą instrukcję. 

W razie nieprzestrzegania instrukcji z eksploatacji gwarancja może zostać anulowana. To samo dotyczy przypadków, w których 
operator lub osoby trzecie niewłaściwie wykorzystują wózek bez zezwolenia działu obsługi producenta. 

Tylko upoważnieni i pouczeni pracownicy w wieku powyżej 18 lat, którzy udowodnili właścicielowi lub jego przedstawicielowi 
swoje umiejętności w zakresie obsługiwania ładunków i są przez nich mianowani na osób upoważnionych do eksploatacji wózka do 
beczek. 
 
Montaż przyrządów dodatkowych 

Montaż lub instalacja dodatkowego urządzenia, które wpływa lub poprawia charakterystyki wózka do beczek, wymaga pisemnej 
zgody producenta. 

 
1.2 Podstawowe charakterystyki 

 

Nazwa COT 0,35 

Artykuł 129135 

Udźwig, kg 350 

Wysokość podnoszenia (h3), mm 1425 

Długość całkowita (L), mm 1190 

Szerokość całkowita (B), mm 890 

Wysokość gabarytowa, min (h1), mm 2020 

Średnica beczki, mm 572 

Wysokość beczki, mm 915 

Objętość beczki, l 210 

Średnica kół (пprzednie/tylne), mm 180х50 / 200х50 

Ilość kół od przodu / od tyłu, szt. 2/2 

Promień obrotu (Wa), mm 875 

Temperatura robocza, C  od -5  do +45 

Waga, kg 155 

 

       Data sprzedaży:  MP:  Ilość:  szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Wymiary gabarytowe wózka do beczek COT.  
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2. Zastosowanie godne z przeznaczeniem 
 

2.1 Sposób zamontowania, przygotowanie i działanie 
Transport 

Podczas transportu wózka do beczek w opakowaniu należy przestrzegać środków ostrożności, przewidzianych dla transportu 
ciężkich ładunków z wystającymi częściami. Do transportu urządzenia zaleca się stosować wózki hydrauliczne.   
 
Rozpakowanie 

Po rozpakowaniu wózka do beczek należy dokonać kontroli wzrokowej pod kątem sprawności wszystkich elementów. W razie 
wątpliwości nie zaleca się eksploatować wózek, natomiast, należy skontaktować się z centrum serwisowym dostawcy. Opakowanie n ie 
ulega biodegradacji i podlega utylizacji. 
 
Przechowywanie 

Przed wysłaniem wózka do beczek na magazyn na długi okres przestoju należy wykonać następujące czynności: wyczyścić 
zbiornik oleju i zapakować części, które mogą zostać uszkodzone z powodu kurzu. 
 
Utylizacja 

Przed wycofaniem i utylizacją konieczne jest usunięcie oleju hydraulicznego. Pod czas demontażu i utylizacji wózka do beczek 
należy pamiętać, że jest to szczególny rodzaj odpadów, które należy utylizować zgodnie z wymogami prawa. 

 
Sterowanie 
 

 

 
 

Rysunek 2. Wózek do beczek COT 0,35 
Zacisk beczki 
W celu zaciśnięcia beczki:  

• Przesuń wózek do beczki 

• Zabezpiecz beczkę górnym hakiem blokującym za pomocą rękojeści zacisku (patrz rysunek) 

• Podnieś beczkę (patrz rozdz. „Podnoszenie”) 

• Zabezpiecz beczkę dolnym hakiem blokującym.  
Uwaga! Dolny hak nie jest hakiem nośnym i służy wyłącznie do utrzymywania beczki w ramie montażowej pod czas obracania. 

 
Podnoszenie 

• Po zamocowaniu beczki należy upewnić się w niezawodności mocowania. 

• Dźwignię sterującą należy na przemian podnosić i opuszczać (lub pompować pedałem), aby utrzymać przepływ oleju w 
cylindrze. 

• Jeżeli podczas podnoszenia ładunku zatrzymasz poruszanie dźwignią sterującą, wspornik podnoszący zostanie 
zablokowany w tej pozycji, do której dojdzie do tego momentu. Wspornik zostanie zablokowany w tej pozycji za pomocą 
zaworu zwrotnego. 

• Po osiągnięciu maksymalnej wysokości wspornik zatrzyma się automatycznie. 

• Gdy wspornik osiągnie swoją maksymalną wysokość, należy zatrzymać przesuwanie dźwigni sterującej. 

Rękojeść zacisku beczki 

 

– Uchwyt podnoszenia  

 

 – Pokrętło obracania 

beczki 

– Układ hydrauliczny 

 

– Pedał podnoszenia 

– Pedał opuszczenia 

– Koła obrotowe z 

hamulcami 
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Opuszczenie 

W celu opuszczenia należy nacisnąć pedał obniżenia.  
 
Obracanie  

Aby obrócić beczkę, pokręć pokrętło urządzenia obracającego, po uprzednim włączeniu urządzeń hamujących. 
Uwaga! Upewnij się, że beczka jest stabilnie zamocowana!  

 
Układ hydrauliczny  

  
Rysunek 3. Układ hydrauliczny wózka do obracania beczek COT 0,35 

 

Nr Nazwa 

A Pompa ręczna   

B Filtr oleju 

C Zawór redukcyjny, utrzymujący wspornik w ustawionej pozycji  

D Zawór bezpieczeństwa kontrolujący prędkość opuszczania ładunku  

E Zawór do opuszczenia ładunku  

F Zawór zwrotny  

G Podłączenie manometru  

H Cylinder 

 
2.2 Konserwacja i przeglądy  

Jeśli wózek do beczek nie osiąga maksymalnej wysokości podnoszenia, należy dodać oleju.  
Aby dodać olej należy wykonać następujące czynności: 

• Ustaw wspornik wózka do beczek w pozycję dolną; 

• Odkręć na cylindrze śrubę powietrzną; 

• Dodaj olej.  
Dopuszcza się stosowanie tylko oleju przeznaczonego do układów hydraulicznych. Po zakończeniu procedury dodawania oleju, 

należy wkręcić śrubę i docisnąć ją do końca. 
W przypadku dodania nadmiernej ilości oleju, zostanie on automatycznie wyciśnięty przez śrubę powietrzną podczas opuszczania 

wspornika wózka do beczek. 
Konieczne jest regularne smarowanie osi i mocowania wspornika, a także osi kół.  
Konieczne jest regularne czyszczenie wózka do beczek. 
Konserwacja i czyszczenie sprzętu powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Najpierw należy 

wyładować wózek do beczek. 
Użytkownik lub upoważnione osoby mogą wykonywać tylko prace konserwacyjne opisane w tym rozdziale. Wszelkie inne prace w 

zakresie konserwacji są uważane za specjalne i powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistów. 
 



Analiza usterek i sposoby ich usunięcia 

Opis usterki Ewentualne przyczyny  Sposoby usunięcia  

Za mały udźwig 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Zawór redukcyjny jest zabrudzony lub 
uszkodzony.  

Zdemontuj cylinder i pompę, wyślij uszkodzone części 
do centrum serwisowego dostawcy  

Zawór opuszczenia ładunku jest otwarty lub 
zabrudzony  

Zdejmij zawór (poz. 2) i oczyść go, a w razie 
uszkodzenia, wymień zawór  

Uszczelki cylindra są uszkodzone  
Zdemontuj cylinder i pompę, wyślij uszkodzone części 
do centrum serwisowego dostawcy 

W wyniku działania pompy 
wspornik podnosi się, ale następnie 
szybko spada. 

Za mało oleju w zbiorniku  Dodaj oleju   

Zawór zwrotny jest zabrudzony lub 
uszkodzony. 

                               

Ostrożnie zdemontuj zawór i wyczyść go za pomocą 
benzyny i sprężonego powietrza. w razie 
uszkodzenia, wymień zawór.   

Odcinek podnoszenia jest bardzo 
krótki  

Uszczelki pompy są uszkodzone Zdemontuj pompę i wymień uszczelki (poz. 3).  

Za mało oleju w zbiorniku Dodaj oleju   

Wspornik nie da się ustawić w 
żądanym położeniu i cały czas 
spada 

Uszczelki cylindra są uszkodzone 
Wymień uszczelki cylindra lub wyślij całą część do 
centrum serwisowego dostawcy.   

Zawór do opuszczenia ładunku jest 
zabrudzony lub uszkodzony  

Ostrożnie zdemontuj zawór (poz. 2) i oczyść go za 
pomocą benzyny i sprężonego powietrza. W razie 
uszkodzenia, wymień zawór. 

Wspornik zbyt szybko spada 
Zawór bezpieczeństwa, kontrolujący 
prędkość opuszczania beczki jest 
przekręcony lub uszkodzony.  

Zdemontuj cylinder, zdejmij zawór i przekręć go. W 
razie uszkodzenia, wymień zawór (poz. 4) 

Podzespół hydrauliczny nie podnosi 
beczki 

Olej jest zbyt lepki lub całkowicie nieobecny Dodaj lub wymień olej 

Olej zawiera wysoki poziom dodatków, który 
przeszkadza szczelnemu zamknięciu zaworu. 

Wymień olej 

Pedał albo sprężyna są rozciągnięte w taki 
sposób, że zawór wylotowy jest nieszczelnie 
zamknięty 

Sprawdź i wyreguluj sprężynę 

Pedał albo zawór wylotowy zostały 

nieprawidłowo zamocowane 
Zamocuj prawidłowo pedał albo zawór wylotowy 

Ładunek się nie opuszcza 

Zawór przepustowy nie jest wyregulowany 

Wyreguluj lub wymień tłoczysko lub łożysko 
Przekroczono udźwig wózka, co 
spowodowało odkształcenie tłoka 

Rama nośna, koła lub koło zębate zostały 
odkształcone. 

Wycieki oleju 

Uszkodzony pierścień uszczelniający 

Sprawdź, wymień lub wyreguluj elementy i przyłącza 
mocujące 
 

Na niektórych częściach urządzenia pojawiły 
się pęknięcia i zadziory 

Dławik jest źle zaciśnięty, połączenie części 
jest luźne 

 
2.3 Środki ostrożności 

 
• Unikaj warunków grożących pożarem i trzymaj w pobliżu sprzęt przeciwpożarowy. Nie należy używać otwartego 
płomienia do sprawdzania dźwigni, wycieku elektrolitu, płynów lub oleju. Do czyszczenia części nie należy używać 
otwartych palet z paliwem lub cieczami łatwopalnymi. 
• Hamulce, układ sterowania, mechanizmy kontrolne, urządzenia zabezpieczające i ochronne muszą być regularnie 
sprawdzane i utrzymywane w stanie roboczym. 
• Szyldy ze specyfikacjami technicznymi, instrukcjami obsługi technicznej i konserwacji muszą być wykonane czytelnie. 
• Wszystkie części mechanizmów dźwigowych muszą być sprawdzane i utrzymywane w bezpiecznym stanie roboczym. 
• Wszystkie podzespoły hydrauliczne muszą być regularnie sprawdzane i serwisowane zgodnie z przyjętą praktyką. 
Cylindry, zawory i inne podobne elementy podlegają sprawdzeniu, aby „odchylenie” nie rozwinęło się do stopnia, 
mogącego spowodować zagrożenie. 
• Wózek do beczek należy utrzymywać w czystości, aby zminimalizować ryzyko pożaru i ułatwić wyszukiwanie luźnych i 
niezamocowanych części. 
• Klient lub użytkownik nie powinien wprowadzać zmian i dodatków, które mają wpływ na udźwig i bezpieczną 
eksploatację wózka, bez uprzedniej pisemnej zgody producenta. Szyldy i nalepki ze specyfikacjami technicznymi, 
instrukcjami obsługi i konserwacji muszą zostać odpowiednio zmienione. 

• Wózek podnośnikowy powinien być używany na twardej i równej powierzchni. Unikaj uderzeń z arkuszami stalowymi, 
narożnikami sprzętu, metalicznymi i innymi przedmiotami, które mogą uszkodzić koła, unikaj uderzeń zaczepu o ładunek. 
• W trakcie podnoszenia ładunku nie stawaj w pobliżu wózka. Używaj wózka tylko w sprawnym stanie. 
• Aby zapobiec spadnięciu ładunku, podczas przesuwania w dół przednie koło powinno wystawać. 
• W razie występowania nienormalnych efektów, takich jak deformacja ramy, zacisku i osłabienie wału, sworznia itp., 
najpierw należy usunąć usterkę, a następnie używać urządzenia. 
• Po zakończeniu prac rozładuj wózek, aby zapobiec jego odkształceniu z powodu długiego czasu obciążenia. Zacisk nie 
powinien wisieć w powietrzu ani znajdować się w krańcowej pozycji górnej. Ze względów bezpieczeństwa należy opuścić go 
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do najniższego poziomu. 
• Zabiegi w zakresie konserwacji wózka do beczek mogą przeprowadzać tylko upoważnieni specjaliści.  
• Wszelkie zmiany wózka nie przewidziane przez producenta, zwalniają go z odpowiedzialności za awarie wynikające na 
skutek takich zmian. 
• Należy upewnić się, że w trakcie eksploatacji wózka do beczek nie występuje zagrożenie dla osób trzecich. W 

przeciwnym razie zatrzymać jego pracę. 
• Należy upewnić się, że podczas działania wózka do beczek wokół nie znajdują się przedmioty, mogące zakłócać jego 
ruch i podnoszenie, opuszczanie, obracanie beczki. 
• W przypadku wadliwego działania wózka do beczek, należy natychmiast zatrzymać pracę i ustalić przyczynę zakłóceń. 
Przed podniesieniem i obróceniem beczki upewnij się, że jest bezpiecznie zamocowana. Wózek do obracania beczek można 
przemieszczać tylko ręcznie. Korzystanie z dodatkowych środków transportu jest surowo zabronione. 
• Należy upewnić się, że powierzchnia przeznaczona do zastosowania wózka do beczek jest wystarczająco równa, aby 
spełniać przepisy bezpieczeństwa. 
• Zakaz używania wózka na pochyłej powierzchni! 

 
3. Zobowiązania gwarancyjne 

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży użytkownikowi końcowemu, ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty 
produkcji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia, złej konserwacji, niewłaściwego użytkowania, a także 
w wyniku nieautoryzowanej interwencji w urządzenie osób, które nie posiadają specjalnego zezwolenia do naprawy. W celu ustalenia 
przyczyn odmowy i/lub rodzaju uszkodzeń produktu, badanie techniczne przeprowadza się przez okres 10 dni roboczych. Na podstawie 
wyników badania podejmowana jest decyzja o wymianie czy naprawie produktu. W takim przypadku produkt jest przyjmowany do 
badania tylko w razie przedłożenia paszportu ze wzmianką daty sprzedaży i pieczęcią organizacji sprzedającego.  

Okres obsługi serwisowej wynosi 3 lata. 
 

Wzmianki o okresowych przeglądach i naprawach 
 

Data Dane o przeprowadzonych przeglądach i naprawach produktu   Podpis osoby odpowiedzialnej  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


