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OSTRZEŻENIE 

Przed rozpoczęciem należy przeczytać i zrozumieć zasady przedstawione w niniejszej instrukcji. W 
przypadku naruszenia zasad operator ponosi odpowiedzialność za wywołane konsekwencje. 

Po otrzymaniu maszyny sprawdź naklejki ostrzegawcze. W przypadku niezgodności prosimy o kontakt z 
producentem. 
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W pełni elektryczny mały podnośnik nożycowy serii ZF został opracowany przez naszą firmę w oparciu o 
najlepsze wzorce podobnych produktów w kraju i za granicą. Jest rodzajem sprzętu, przeznaczonego do 
pracy na wysokości o wysokiej stabilności podnoszenia i szerokim zastosowaniu. Nadaje się głównie do 
prac wewnętrznych. Dzięki niewielkim rozmiarom jest bardzo mobilny i zwrotny, co sprawia, że ma 
szeroki zakres zastosowań. 

Podstawowe zespoły i konstrukcja 

 

Rysunek 1. Konstrukcja elektrycznego podnośnika nożycowego serii ZF 
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4. Zasada działania i charakterystyki techniczne  

 

Charakterystyki Jedn. m. CFPT039ZF 

Udźwig platformy Kg 240 

Udźwig pomostu Kg 105 

Liczba pracowników, maks.  2 
Maksymalna wysokość 

robocza（H2) M 5.9 

Maksymalna wysokość 
platformy（H1) M 3.9 

Długość (L) Mm 1320 

Szerokość (W) Mm 760 
Wysokość (z barierkami 

ochronnymi) M 2040 

Wysokość (bez barierek 
ochronnych) Mm 1730 

Wymiary platformy Mm 1150*700 
Wymiary pomostu Mm 550 

Prześwit drogowy, min. Mm 50 
Promień skręcania, min. Mm 0 

Silnik podnoszenia V/KW 24/0.8 
Prędkość ruchu (w stanie 
złożonym) Km/Godz. 4 

Prędkość ruchu (w stanie 
rozłożonym) Km/Godz. 0.5 

Bateria V/Ah 2*12/105 

Ładowarka V/A 24/12 

Ocena % 25 

Pochylenie robocze, maks. 。 1.5 - 3 

Masa całkowita Kg 860 
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4.1 Działanie układu hydraulicznego  
 
Pompa olejowa jest napędzana przez silnik. Olej pod wysokim ciśnieniem przepływa do zaworu 
elektromagnetycznego 4. W zależności od obciążenia, ciśnienie robocze jest ustawiane przez zawór 
bezpieczeństwa 2 i zawór bezpieczeństwa 13, aby zapobiec przeciążeniu lub nadciśnieniu. Po 
wyprowadzeniu zaworu zwrotnego 1 na lewą stronę zaworu elektromagnetycznego, zawór 
elektromagnetyczny 12 steruje zawracaniem. Lewa lub prawa strona zaworu elektromagnetycznego jest 
otwierana w celu sterowania zawracaniem w lewo lub w prawo. 
 
Elektrozawór 4 jest pod napięciem w celu zapewnienia wolnego podnoszenia platformy roboczej. Kiedy 
platforma robocza jest opuszczana, zawór elektromagnetyczny 4 zamyka się, a olej hydrauliczny 
przepływa do elektrozaworu 4 pod wpływem na platformę roboczą siły grawitacji, zawór 1 wtedy jest 
odwracany. W stanie zamkniętym olej hydrauliczny może być spuszczony do zbiornika tylko przez zawór 
elektromagnetyczny 4 poprzez zawór zmiennego przepływu 3, platforma robocza wtedy powoli się 
opuszcza. Podczas wykorzystania regulowanej przepustnicy platforma będzie się opuszczać ze stałą 
prędkością. (Patrz rysunek 2) 

 
 
 
Rys. 2 
 
 
1. zawór zwrotny 

2. zawór bezpieczeństwa 

3. przepustnica 

4. zawór elektromagnetyczny 

5. cylinder 

6. pompa olejowa 

7. ekran oleju 

8. silnik 

9. ekran oleju 

10. zbiornik oleju 

11. cylinder 

12. zawór elektromagnetyczny 

13. zawór bezpieczeństwa 
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5.1 Sterowanie z ziemi 

1. Ustaw przełącznik sterowania platformą w pozycji włączonej, aby umożliwić sterowanie. Po 
pokręceniu przełącznika w pozycję 0, maszyna zostanie wyłączona. Po pokręceniu przełącznika w 
pozycję dolną, będziesz mógł sterować maszyną z ziemi.  

2. Bezpiecznik samonastawny. 

3. Przełącznik podnoszenia platformy. Pociągnij przełącznik podnoszenia platformy do góry. Platforma 
się uniesie. Pociągnij przełącznik podnoszenia platformy w dół. Platforma się opuści. 

4. Przycisk zatrzymania awaryjnego. Naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji „wyłącz”, aby 
zatrzymać wszystkie funkcje. Maszyna będzie działać po naciśnięciu przycisku zatrzymania awaryjnego w 
pozycję „włącz”. 
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5.2 Sterowanie platformą 

1. Drążek sterowy 

2. Przycisk wyboru funkcji napędu 

3. Przycisk wyboru prędkości napędu 

4. Czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego 

5. Wyświetlacz LED 

6. Sygnalizacja dźwiękowa 

7. Przycisk wyboru kierunku ruchu góra-dół 

8. Uchwyt sterowy 

9. Przycisk włączenia funkcji sterowania 

 

 

Praca drążka sterowego  

1. Przełącznik dla kciuka. Naciśnij przełącznik obrotowy dla kciuka w dowolnym kierunku, aby włączyć 
funkcję kierowania. 

2. Przycisk wyboru funkcji jazdy. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję jazdy. 

3. Przycisk resetowania prędkości jazdy. Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję wolnej lub szybkiej 
jazdy. 

4. Przycisk zatrzymania awaryjnego. Naciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do pozycji 
„wyłącz”, aby zatrzymać wszystkie funkcje. Naciśnij czerwony przycisk zatrzymania awaryjnego do 
pozycji „włącz” w celu dalszego sterowania maszyną. 

5. Czytnik diagnostyczny i wskaźnik naładowania baterii. 

6. Sygnał dźwiękowy. Po naciśnięciu przycisku klaksonu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po zwolnieniu 
przycisku dźwięk ustaje. 

7. Przycisk wyboru ruchu góra-dół. Naciśnij ten przycisk, aby aktywować funkcję podnoszenia i 
przemieszczenia platformy w pionie. 

8. Uchwyt sterowy 

9. Przycisk włączenia funkcji pilota. 
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Funkcja windy: naciśnij i przytrzymaj przycisk włączenia funkcji na joysticku, aby włączyć funkcję windy. 
Poruszanie uchwytem sterowym w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę spowoduje 
podniesienie platformy. Poruszanie uchwytem sterowym w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę 
spowoduje opuszczenie platformy. Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy włączy się, gdy platforma będzie się 
obniżać. 

Funkcja jazdy: naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania funkcji na drążku sterowym, aby włączyć funkcję 
jazdy. Przesuwając drążek sterowy w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę na panelu 
sterowania, maszyna porusza się w kierunku wskazywanym przez niebieską strzałkę. Przesuwając drążek 
sterowy w kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę na panelu sterowania, maszyna porusza się w 
kierunku wskazywanym przez żółtą strzałkę. 

Uwaga: 

1. Gdy platforma podnosząca przez dłuższy czas nie jest używana, kluczyk na skrzynce sterowniczej 
należy wyłączyć i wyjąć. 

2. W żadnym razie nie należy przeciążać platformę podnoszącą podczas wykonywania prac z 
podnoszenia. 

3. Podczas niesienia platformy podnoszącej operator nie może nigdy używać innych przedmiotów na 
wysokości do wykonywania przemieszczenia w poziomie. 

4. Na podwoziu znajduje się zawór do spustu awaryjnego. Gdy platforma podnosząca ulegnie awarii lub 
system zasilania nagle straci moc, przycisk można wyciągnąć i platforma zacznie się powoli opuszczać. 
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6. Czynności konserwacyjne 

1. W ciągu 6 miesięcy po rozpoczęciu eksploatacji należy wymienić olej hydrauliczny. W dalszym ciągu 
olej hydrauliczny należy wymieniać nieregularnie, w zależności od częstotliwości użytkowania i stopnia 
zanieczyszczenia oleju. Podczas wymiany oleju hydraulicznego wnętrze zbiornika należy dokładnie 
wyczyścić, a ciała obce, takie jak cząsteczki metalu, nici bawełniane i włókna nie powinny przedostać się 
do zbiornika oleju. 

2. Zanieczyszczenie oleju hydraulicznego należy natychmiast usunąć. Olej nie powinien zawierać żadnych 
zanieczyszczeń, takich jak woda, kwasy i zasady, a w zbiorniku nie należy stosować oleju 
antykorozyjnego (płuczącego). 

3. Jeśli zawór elektromagnetyczny zostanie zablokowany przez ciała obce, układ hydrauliczny nie będzie 
działał. Wywierć w korku gwintowanym M14 × 1,5 otwór przelotowy o Ф10 pośrodku, następnie odkręć 
miedzianą tuleję zaworu, wyciągnij ją razem z rdzeniem zaworu, zanurz ją w nafcie, ostrożnie obróć 
rdzeń zaworu, wyczyść zanieczyszczenia, które do niego wpadły, a następnie ostrożnie wyciągnij rdzeń 
zaworu , sprawdź, czy wewnątrz tulei zaworu nie ma ciał obcych i uszkodzeń, ostrożnie zawróć rdzeń 
zaworu po obróbce, aby rdzeń zaworu mógł się swobodnie przesuwać w tulei zaworu. Pamiętaj, aby 
zachować oryginalną dokładność montażu, a następnie umieść go razem w korpusie zaworu, a po tym 
zainstaluj zawór elektromagnetyczny. 

4. W przypadku stwierdzenia automatycznego upadku lub spontanicznego opuszczania się platformy 
należy sprawdzić, czy zawór jednokierunkowy jest szczelny, czy zawór awaryjnego spustu nie przecieka, 
czy w oleju nie ma miękkiego włókna, które powoduje nieprawidłowe działanie zaworu 
jednokierunkowego. 

5. Regularnie sprawdzaj, czy górny wyłącznik krańcowy działa prawidłowo. 

6. Osoby niekwalifikowane nie powinny zajmować się demontażem elementów układu hydraulicznego. 
Jeśli nie jesteś pewien, nie naprawiaj go, ale zwróć do nas w celu naprawy. 

7. Zasady bezpiecznej eksploatacji 

a) po podniesieniu platformy operatorom platformy roboczej surowo zabrania się wykonywania 
jakichkolwiek czynności związanych z ruchem bocznym lub trakcją podnośnika; 

b) zabronione jest regulowanie prędkości podnoszenia i opuszczania podnośnika po montażu i 
uruchomieniu; 

c) masa obciążonej platformy roboczej nie powinna przekraczać nominalnego udźwigu podnośnika; 

d) nikt nie może wchodzić pod platformę podczas podnoszenia; 

e) podczas naprawy kapitalnej dolna część platformy musi być przymocowana i zabezpieczona. 
Wyeliminuj ryzyko spadnięcia platformy na operatora (mechanika). 

f) surowo zabrania się ignorowania niebezpieczeństwa przeciążenia i sztucznego zwiększania ciśnienia w 
układzie hydraulicznym; 

g) zabrania się demontażu lub modyfikacji komponentów podnośnika bez zgody producenta.



 

 

8. Możliwe usterki i sposoby ich usunięcia  

Opis usterki Możliwa przyczyna  Sposoby usunięcia  

Silnik 
hydrauliczny nie 
działa  

1. Brak zasilania. 
2. Styk przełącznika jazdy 
odłączony lub uszkodzony. 
3. Brak kontaktu z innymi 
elementami elektrycznymi 

Sprawdź każdy poszczególny 
element z elektrykiem. 

Praca pompy 
olejowej jest 
utrudniona  

1. Za duże obciążenie 
podnośnika. 
2. Silnik pompy oleju nie jest 
wyrównany. 
3. Pompa oleju została 
zablokowana. 
4. Zawór został zablokowany. 
5. Poważne zanieczyszczenie 
oleju hydraulicznego. 

1. Przestrzegać znamionowe 
ograniczenia obciążenia. 
2. Wyrównaj pozycję silnika. 
3. Jeśli wałek ręcznego silnika 
korbowego nie może działać, to 
świadczy o zablokowaniu pompy 
olejowej i konieczności jej 
wymiany. 
4. Oczyść lub wymień zawór.  
5. Wymień olej hydrauliczny.  

Silnik i pompa 
olejowa działają 
normalnie, ale 
platforma 
robocza nie 
podnosi się lub 
nie sięga swej 
mocy 
znamionowej 

1. Wartość ciśnienia w 
układzie zasilania ciśnieniem 
jest zbyt niska. 
2. Wycieki z przewodu ssącego 
pompy olejowej, przez co 
powietrze przedostaje się do 
układu hydraulicznego. 
3. Poziom oleju w zbiorniku 
jest za niski. 

1. Wyreguluj zawór 
bezpieczeństwa hydraulicznych 
zaworów sterujących. 
2. Dokręć połączenia lub wymień 
uszczelki. 
3. Dolej olej hydrauliczny do 
normalnego poziomu. 

Platforma 
robocza nagle i 
bez wyraźnego 
powodu nie może 
się opuścić 

Zawór elektromagnetyczny 
został zablokowany. 

Zdemontuj i wyczyść zawór 
elektromagnetyczny lub wymień 
zawory. 

 


