
PASZPORT PRODUKTU 
AUTONOMICZNY PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 

 

1. PRZEZNACZENIE PODNOŚNIKA 

Autonomiczny podnośnik hydrauliczny został zaprojektowany do podnoszenia i przesunięcia 

ładunków podczas wykonania prac ślusarskich, montażowych, naprawczych i innych.  

 

2. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE PODNOŚNIKÓW 

Słupkowe 

Model Udźwig, kg 
Wysokość 

podnośnika, mm 
Skok tłoka, mm 

Długość śruby 

przedłużającej, mm 
Waga, kg 

ДГ-2 2000 158 90 60 3,3 

ДГ-3 3000 194 125 60 4,0 

ДГ-5 5000 197 125 60 4,5 

ДГ-8 8000 205 125 60 6,4 

ДГ-10 10000 205 125 60 6,6 

ДГ-12 12000 215 125 60 7,8 

ДГ-15 15000 225 140 60 8,6 

ДГ-20 20000 244 145 60 11,7 

ДГ-25 25000 255 150  18 

ДГ-30 30000 285 180  19,5 

ДГ-50 50000 250 180  27 

ДГ-100 100000 350 140  78 

 

Słupkowe teleskopowe 

Model Udźwig, kg 
Wysokość 

podnośnika, mm 
Skok tłoka, mm 

Długość śruby 

przedłużającej, 

mm 

Waga, kg 

ДГ-10 10000 225 285 50 9,0 

ДГ-20 20000 235 285 50 16,5 

 

Data sprzedaży:   17.01.2017                             Pieczęć:                            Ilość:     2 szt. 

 

 3. KONSTRUKCJA I ZASADA DZIAŁANIA 

Konstrukcja podnośnika pokazana na rysunku 1.  

Przesuw tłoka dokonuje się pod wpływem siły, wynikającej w wyniku dostawy płynu hydraulicznego do 

komory roboczej pod tłokiem.  

Powrót tłoka w pozycję wyjściową odbywa się pod wpływem obniżenia ciśnienia śrubą pod wpływem 

wagi ładunku lub wysiłku ręcznego.   

 

1. Zawór spustowy 

2. Podstawa 

3. Zawór regulujący 

4. Tłok podnośnika (tłok prasowy) 

5. Cylinder 

6. Hermetyczny zbiornik oleju 

7. Pokrywa górna 

8. Obudowa pompy  

9. Pompa tłokowa 

10. Zawór bezpieczeństwa    

11. Dźwignia 



4. PRZYGOTOWANIE PODNOŚNIKA DO EKSPLOATACJI 

Wyjmij podnośnik z opakowania. W razie konieczności wypełnij zbiornik oleju płynem 

hydraulicznym. W tym celu wyjmij korek zbiornika oleju i napełnij go płynem hydraulicznym. Poziom 

płynu musi być na 5 mm poniżej otworu do napełniania, w celu ustawienia korku.  

Odpowietrz układ hydrauliczny podnośnika.  

Aby to zrobić: wysuń tłok w pozycję pełnego skoku; zrób dodatkowo 5-6 kolejnych ruchów do 

wypchania powietrza na zewnątrz; otwórz śrubę za pomocą uchwytu; powróć tłok w pozycję wyjściową; 

zatkaj zawór spustowy śrubą.   

Gładki ruch tłoku bez szarpnięć świadczy o braku powietrza w komorze roboczej podnośnika.  

 

5. KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI ROBOCZYCH 

Gotowy do eksploatacji podnośnik należy ustawić w miejscu wykonania prac, które powinno 

spełniać następujące wymagania: podnośnik musi być ustawiony na równym, płaskim, twardym i 

stabilnym podłożu, które zapewnia całkowite i szczelne przyciskanie podnośnika do podłoża, a także 

niezmienne położenie przestrzenne podnośnika podczas pracy. Odkręć śrubę regulacyjną aż do zetknięcia 

siodełka z podnoszonym ładunkiem. Poprzez napompowanie płynu hydraulicznego w komorę roboczą 

pod tłokiem podnośnika, podnieś ładunek do wymaganej wysokości. Po podniesieniu ładunku do 

pożądanej wysokości, należy ustawić pod ładunek wytrzymałe podstawki zabezpieczające przed 

opadnięciem. Aby powrócić tłok w pozycję wyjściową należy otworzyć śrubę. Następnie zatknij zawór 

spustowy śrubą.  

Uwaga! Nie zaleca się gwałtownie otwierać zawór spustowy, aby uniknąć upadku ładunku. Powrót do 

pozycji wyjściowej następuje pod ciężarem ładunku lub z pomocą czynności ręcznych. 

 

6. OBSŁUGA TECHNICZNA 

W celu podtrzymywania podnośnika w należytym stanie, należy stosować odpowiednią obsługę 

techniczną. Obsługa techniczna zaczyna się od kontroli wzrokowej: dokręceń połączeń śrubowych, stanu 

powierzchni roboczej tłoka. Niedopuszczalne są zadrapania, wióry i inne wady powierzchni. 

Pierwszą wymianę płynu hydraulicznego należy wykonać po 50 godzinach pracy. W razie 

dłuższych okresów przerwy, trwających ponad 4 miesiące, konserwację urządzenia należy przeprowadzać 

w następującej kolejności: oczyść podnośnik od kurzu i zanieczyszczeń, wytrzyj do sucha od wilgoci, 

nanieś smar konserwujący K-17 na zewnętrzne powierzchnie urządzenia. Przechowywać podnośnik 

należy w zakrytym nieogrzewanym pomieszczeniu, wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%. 

 

7. ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE 

Podnośnik odpowiada danym wymienionym w paszporcie pod warunkiem przestrzegania przez 

użytkownika wymagań dotyczącym eksploatacji, transportu i przechowywania produktu.  Okres 

gwarancyjny wynosi 6 miesięcy od daty początku użytkowania produktu, ale nie więcej niż 30 miesięcy 

od daty produkcji.  

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, spowodowanych przez naturalne zużycie, niewłaściwą 

obsługę, niewłaściwe wykorzystanie lub zaniedbanie, a także w wyniku nieuprawnionej ingerencji do 

urządzenia osób, które nie mają specjalnego zezwolenia na wykonanie naprawy. 

W celu ustalenia przyczyn odmowy i/lub charakteru uszkodzenia produktu przeprowadza się 

ekspertyza techniczną w ciągu 10 dni roboczych. Na podstawie jej wyników podejmowana jest decyzja o 

wymianie/naprawie produktu. Przy tym produkt jest przyjmowany do ekspertyzy tylko z paszportem z 

oznaczoną datą sprzedaży i pieczęcią organizacji-sprzedawcy. 

 

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

NIE WOLNO: 

• wykorzystywać uszkodzony podnośnik; 

• wykorzystywać podnośnik w pozycji poziomej lub nachylonej; 



• przekraczać maksymalne obciążenie podnośnika, zaznaczone w tabeli;  

• wysuwać drążek na wysokość, przekraczającą tą, która zaznaczona w tabeli; 

• stosować w podnośniku płyny hydrauliczne nieznanych marek i klasy czystości; 

• eksploatować podnośnik w warunkach dużego zanieczyszczenia (kurzu, brudu, piasku i t.p.) bez 

dodatkowych środków ochronnych;  

• podnosić i opuszczać ładunki, jeśli pod nimi znajdują się ludzie;  

• uderzać podnośnik; 

• pozostawiać podniesiony ładunek bez opieki, wyrównywać ładunek w stanie wiszącym; 

• pracować przy podnośniku personelu nieprzeszkolonemu; 

• dokonywać naprawy urządzenia z podniesionym ładunkiem.  

 

9. MOŻLIWE USTERKI I SPOSOBY ICH USUWANIA 

Nr  Zewnętrzny przejaw usterki Ewentualna przyczyna Sposób usuwania 

1 
Przecieki płynu hydraulicznego 

między tłokiem a tuleją  
Zużyte uszczelki  

Wymień pierścieni 

uszczelniające 

2 

Podczas ruchu ramia drążek nie 

wysuwa się   

 

Zawór spustowy jest otwarty  

Za mało lub brak płynu 

hydraulicznego w zbiorniku oleju  

Dokręć śrubę zaworu 

spustowego. Wlej płyn 

hydrauliczny do 

zbiorniku oleju  

 


