
 
 
 
 

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 
Hydraulický válec 5t (26911) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOSNOST MAX.: 5 000 kg 
MIN.  DÉLKA:         620 mm 
ROZTAŽENÍ: 500 mm 

 
 

 
 
 



 
 
PRÁCE S HYDRAULICKÝM VÁLCEM  
 

- Rozpínání: Otočte vypouštěcí ventil do uzavřené polohy otáčením ve směru hodinových ručiček. 
Pumpujte ovládací tyčí pro roztažení do požadované délky. 

- Stažení pístu: Velmi pomalu otočte vypouštěcí ventil v protisměru hodinových ručiček. Pro pomalé a 
bezpečné stažení pístu otočte ventilem jen částečně. Pokud uvolníte vypouštěcí ventil z větší části, 
náklad bude spuštěn velmi rychle. 

 
 
!!! UPOZORNĚNÍ !!!  
 
Pro vaši bezpečnost a ochranu před možným zraněním. 
 

- Nezatěžujte hydraulický válec přes jeho jmenovitou nosnost. Přetížení může poškodit nebo zcela 
zničit toto zařízení. 

- Toto zařízení slouží pouze pro rozpínání ve vertikální poloze. Po roztažení předmětu do požadované 
vzdáleností musí být tento předmět okamžitě zajištěn odpovídajícími přípravky s odpovídající 
nosností. 

- Silný ráz by mohl poškodit tento hydraulický válec. 
- Před plněním oleje zcela spusťte píst. Válec umístěte do vertikální polohy dolijte olej po spodní 

okraj plnícího otvoru. Používejte pouze olej určený pro hydraulické zvedáky. Nesprávně zvolený 
olej může poškodit zařízení. 

- Všechny upínací prvky musejí být před použitím bezpečně dotaženy. Nezaměňujte přiložené 
příslušenství. 

- Je odpovědností majitele a/nebo obsluhy uchovat tento uživatelský manuál a všechny informativní a 
výstražné štítky udržovat čitelné. 

- Pečlivě prostudujte a řiďte se uvedenými instrukcemi. 
- Nedodržení uvedených instrukcí a nesprávného zacházení se zařízením může způsobit poškození 

a/nebo zranění osob. 
- Je zakázán jakýkoliv pohyb osob mezi roztaženými předměty. 

 
 
JAKMILE DOSÁHNETE MAXIMÁLNÍ DÉLKY, PŘESTAŇTE PUMPOVAT. MAXIMÁLNÍHO 
VYTAŽENÍ JE VYZNAČENA KROUŽKEM NA PÍSTU. PŘEKROČENÍ TÉTO HRANICE MŮŽE 
NÁSLEDNĚ ZPŮSOBIT NESPRÁVNÝ CHOD ZAŘÍZENÍ.  
 
Všeobecné záruční podmínky 
Vážení zákazníci, 
  děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit právě náš výrobek. Dovozce výrobku Levior s.r.o., Troubky 900, 
Troubky 751 02 Troubky poskytuje na svoje výrobky záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje 
na poruchy a závady, které v průběhu 24 měsíční záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitého 
materiálu. Tyto závady budou pravené bezplatně do 31 dní ode dne převzetí výrobku z prodejny. 
 
Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v následujících případech: 

- Výrobek byl instalovaný a/nebo obsluhovaný v rozporu s návodem k obsluze 
- Bylo poškozené výrobní číslo nebo záruční plomba přístroje 
- Porucha vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (neautorizovaným servisem) 
- Výrobek byl mechanicky poškozen (při dopravě nebo pádu) 
- Jedná-li se o běžnou údržbu výrobku /mazání, vyčištění stroje, atd.) 

Výrobek se k záruční opravě přebírá pouze v originálním balení. Právo na výměnu výrobku vzniká, pokud 
podle písemného vyjádření dovozce (servisu) jde o neodstranitelnou závadu. Pokud se ukáže, že reklamace 
byla neoprávněná, dovozce bude účtovat zákazníkovi náklady na dopravu a pracovní dobu, proto prosíme 
zákazníka, aby možné závady před reklamací konzultoval s odborníkem. 
 


