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Je¿eli w niniejszej Instrukcji monta¿u i zastosowania nie wyjaniono w wyczerpuj¹cy sposób
pewnych zagadnieñ lub problemów, z prob¹ o ich wyjanienie prosimy zwróciæ siê
bezporednio do producenta urz¹dzenia (patrz: rozdzia³ 1.2).
Ponadto zaznaczamy, ¿e treæ niniejszej instrukcji nie jest czêci¹ sk³adow¹ zawieranej
wczeniej umowy, przyrzeczenia lub stosunku prawnego, ani te¿ nie zmienia ich treci. Podstaw¹
wszystkich zobowi¹zañ jest odnona umowa kupna-sprzeda¿y, która reguluje te¿ w kompletny
i jedynie obowi¹zuj¹cy sposób zobowi¹zania gwarancyjne (patrz równie¿ rozdz. 2.2). Umowne
zobowi¹zania gwarancyjne nie zostaj¹ ani rozszerzone, ani ograniczone przez zastosowanie
niniejszej Instrukcji monta¿u i zastosowania.
Przekazywanie oraz powielanie niniejszego dokumentu, wykorzystywanie i publikowanie jego
treci dozwolone s¹ tylko za wyran¹ zgod¹ producenta. Postêpowanie niezgodne z przepisami,
które jest sprzeczne z w/w postanowieniami, zobowi¹zuje do odszkodowania.
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1

INFORMACJE OGÓLNE

1.1

Wprowadzenie

Poni¿sza instrukcja monta¿u i zastosowania obowi¹zuje tylko drabiny podestowe
jezdne, z dostêpem z obu stron, których dotyczy Dopuszczenie typu konstrukcji
zamieszczone w rozdziale 1.3.
Informacje podane w niniejszej Instrukcji monta¿u i zastosowania, które dotycz¹
bezpieczeñstwa, jak równie¿ zasady i wytyczne w odniesieniu do obs³ugi drabin podestowych
na podwoziu jezdnym, obowi¹zuj¹ drabiny podestowe wymienione w niniejszej dokumentacji.
U¿ytkownicy powinni w ramach w³asnej odpowiedzialnoci:
staraæ siê o przestrzeganie przepisów lokalnych, regionalnych oraz krajowych,
przestrzegaæ wymienionych w niniejszej Instrukcji monta¿u i zastosowania przepisów
(ustawy, rozporz¹dzenia, wytyczne itp.) w celu bezpiecznego pos³ugiwania siê drabin¹
podestow¹,
zadbaæ, aby pracownicy montuj¹cy oraz u¿ytkuj¹cy drabinê mogli korzystaæ z niniejszej
Instrukcja monta¿u i zastosowania oraz aby przestrzegali szczegó³owo podanych w
niej informacji, takich jak: wskazania, ostrze¿enia oraz postanowienia dotycz¹ce
bezpieczeñstwa.

•
•

•

1.2

Producent

Producentem opisanej w niniejszej dokumentacji drabiny podestowej jest:
Tel.: 08 81/68 71 00
Telefax: 08 81/68 72 95
E-Mail: zarges@zarges.de
Internet: http://www.zarges.de

Firma ZARGES GmbH & Co. KG
Sparte Steigtechnik
Postfach 1630
82360 Weilheim

1.3

Dopuszczenie typu konstrukcji

Omówione poni¿ej drabiny podestowe zosta³y zbadane przez

i zarejestrowane przez organ kontrolny pod nr 46044-00-00 (wykonanie ze stopniami i z
platform¹ z metalu lekkiego) oraz nr 46046-00-00 (wykonanie ze stopniami i z platform¹ z
kratki stalowej).
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1.4

Nr nak³adu i/lub data wydania

Niniejsz¹ Instrukcjê monta¿u i zastosowania w wersji niemieckiej wydano w dniu 19.06.2002.
Niniejsz¹ Instrukcjê monta¿u i zastosowania w wersji polskiej wydano w dniu 03.02.2003.

1.5

Prawa autorskie i ochronne

•

Prawa autorskie do niniejszej Instrukcji monta¿u i zastosowania posiada producent.

•

Zastrzega siê ponadto wszystkie prawa, w szczególnoci w przypadku uzyskania patentu
lub rejestracji wzoru u¿ytkowego.

•

Postêpowanie niezgodne z przepisami, które jest sprzeczne z w/w postanowieniami,
zobowi¹zuje do odszkodowania.

2

POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA PRACY

2.1

Podstawowe wskazówki BHP

•

W Niemczech w odniesieniu do u¿ytkowania drabin podestowych obowi¹zuj¹ przepisy
BGV D36 (uprzednio VBG 74) Drabiny i stopnie oraz przepisy Ulotka informacyjna
dla drabin podestowych zamieszczona w wydanym przez producenta BGI 637 (uprzednio
ZH 1/367). W pozosta³ych krajach obowi¹zuj¹ odpowiednie przepisy krajowe.

•

W Niemczech w odniesieniu do u¿ytkowania urz¹dzeñ elektrycznych na drabinach
podestowych obowi¹zuj¹ przepisy Zasady bezpieczeñstwa przy stosowaniu elektrycznych
urz¹dzeñ pomocniczych w warunkach podwy¿szonego zagro¿enia pora¿eniem
elektrycznym zamieszczone w wydanym przez producenta BGI 594 (uprzednio ZH 1/
228). W pozosta³ych krajach obowi¹zuj¹ odpowiednie przepisy krajowe.

2.2

Obowi¹zki, odpowiedzialnoæ i gwarancja

Podstawowym warunkiem bezpiecznej obs³ugi jest znajomoæ wskazówek i przepisów
bezpieczeñstwa. Poni¿sza instrukcja monta¿u i zastosowania, a w szczególnoci wskazówki
bezpieczeñstwa musz¹ byæ przestrzegane przez wszystkie osoby, które pracuj¹ przy / na
drabinie podestowej. Ponadto nale¿y przestrzegaæ wszystkich zasad i przepisów zapobiegania
nieszczêliwym wypadkom, które obowi¹zuj¹ w miejscu u¿ytkowania drabiny.
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Niebezpieczeñstwa wystêpuj¹ce podczas obs³ugi drabiny podestowej:
•

drabiny podestowe zbudowane s¹ zgodnie z najnowszym stanem techniki i na podstawie
uznanych zasad bezpieczeñstwa. Pomimo tego, przy ich u¿ytkowaniu mog¹ wyst¹piæ
zagro¿enia zdrowia i ¿ycia u¿ytkownika oraz osób trzecich lub niebezpieczeñstwo
uszkodzenia drabiny podestowej oraz innych dóbr materialnych. Drabinê podestow¹
nale¿y u¿ytkowaæ tylko
--> zgodnie z przeznaczeniem oraz
--> w nienagannym stanie technicznym.

Uszkodzenia, które mog¹ ujemnie wp³yn¹æ na bezpieczeñstwo pracy nale¿y bezzw³ocznie
usun¹æ.
Zobowi¹zania gwarancyjne i odpowiedzialnoæ
Zakres, okres obowi¹zywania oraz forma zobowi¹zañ gwarancyjnych s¹ ustalone w warunkach
sprzeda¿y i zamówieñ producenta. W odniesieniu do roszczeñ gwarancyjnych, których podstaw¹
jest wadliwa dokumentacja, postaw¹ jest zawsze obowi¹zuj¹c¹ w czasie dostawy instrukcja
obs³ugi (patrz: rozdz. 1.4). Oprócz warunków sprzeda¿y i zamówieñ obowi¹zuje ponadto, ¿e
producent nie przejmuje odpowiedzialnoci za szkody osobowe i rzeczowe, które nast¹pi³y
na skutek jednej lub kilku wymienionych poni¿ej przyczyn:
•

zastosowanie drabin podestowych niezgodne z przeznaczeniem,

•

nieprawid³owy monta¿ i u¿ytkowanie drabin podestowych,

•

Stosowanie drabin podestowych z uszkodzonymi elementami,

•

nieznajomoæ lub nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji monta¿u i zastosowania,

•

niewystarczaj¹ce kwalifikacje lub niewystarczaj¹cy instrukta¿ personelu montuj¹cego i
u¿ytkuj¹cego drabinê podestow¹,

•

nieprawid³owo wykonane naprawy,

•

zastosowanie nieoryginalnych czêci zamiennych,
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•

samowolnie przeprowadzone zmiany konstrukcyjne drabiny podestowej,

•

przypadki katastrof wywo³ane przez cia³a obce i si³ê wy¿sz¹.

U¿ytkownik urz¹dzenia powinien staraæ siê w ramach w³asnej odpowiedzialnoci, aby:
•

przestrzegano postanowieñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy zgodnie z rozdz. 2, 5.1
i 6.1,

•

wykluczono zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem (patrz rozdz. 2.5) oraz
nieprawid³owe ustawienie i niedopuszczalne u¿ytkowanie oraz

•

aby zapewnione by³o ponadto zastosowanie zgodne z przeznaczeniem (patrz rozdz.
2.4).

2.3

Symbole ostrzegawcze

W instrukcji monta¿u i zastosowanie zastosowano nastêpuj¹ce okrelenia i oznaczenia
niebezpieczeñstwa:

Ten symbol ostrzega przed niebezpiecznym miejscem.

Ten symbol podaje wskazówki i porady dotycz¹ce optymalnego
wykorzystywania drabiny podestowej.

Ten symbol podaje wskazówki dotycz¹ce prawid³owego utylizowania i
sk³adowania odpadów powstaj¹cych w toku u¿ytkowania maszyny.

Nr 291221
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2.4

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Drabiny podestowe wymienione w poni¿szej instrukcji monta¿u i zastosowania wolno u¿ywaæ
tylko jako pomocy przy wspinaniu siê do pozycji roboczych, które nie mog¹ byæ osi¹gniête z
pozycji stoj¹cej. Nie mo¿na przekraczaæ przy tym maksymalnego dopuszczalnego obci¹¿enia
platformy.
Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nale¿y równie¿:
•

przestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji monta¿u i
zastosowania oraz

•

dokonywanie regularnych kontroli drabiny podestowej.

2.5

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Zastosowanie maszyny wbrew zaleceniom  a zatem ka¿de odstêpstwo od zaleceñ podanych
w rozdziale 2.4 niniejszej instrukcji monta¿u i zastosowania drabin podestowych  jest uwa¿ane
za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem w rozumieniu niemieckiej Ustawy o
Bezpieczeñstwie Wyrobów (stan prawny na dzieñ 22.04.1997). Dotyczy to tak¿e przypadku
nie stosowania siê do wymienionych w niniejszej instrukcji monta¿u i zastosowanie norm i
wytycznych.

2.6

Postêpowanie podczas prac z urz¹dzeniami elektrycznymi na
drabinie podestowej

W Niemczech, podczas wykonywania prac z elektrycznymi urz¹dzeniami, stoj¹c na platformie,
obowi¹zuje przestrzeganie wytycznych BGI 594 (uprzednio ZH 1/228). W pozosta³ych krajach
obowi¹zuj¹ odpowiednie przepisy krajowe.
Obowi¹zuje przy tym szczególnie:
Wolno u¿ytkowaæ tylko takie urz¹dzenia elektryczne, które b¹d s¹ zasilane
napiêciem bezpiecznym (48 V), b¹d posiadaj¹ roz³¹cznik (transformator
separuj¹cy), b¹d te¿ pod³¹czone s¹ przez stycznik przeciwpora¿eniowy o
dopuszczalnym pr¹dzie b³¹dz¹cym ≤ 30 mA.
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2.7

Postêpowanie podczas prac na urz¹dzeniach elektrycznych
przy u¿yciu drabiny podestowej

Nie wolno przy u¿yciu drabiny podestowej wykonywaæ prac na niezabezpieczonych
urz¹dzeniach elektrycznych pod napiêciem lub w ich pobli¿u jeli:
•

czêæ urz¹dzenia nie jest od³¹czona,

•

czêæ urz¹dzenia nie jest zabezpieczona przed ponownym w³¹czeniem,

•

nie stwierdzono, ¿e czêæ urz¹dzenia od³¹czona jest od napiêcia,

•

czêæ urz¹dzenia nie jest zwarta z szyn¹ uziemiaj¹c¹, oraz

•

czêæ urz¹dzenia nie jest odseparowana od s¹siaduj¹cych elementów bêd¹cych pod
napiêciem.

3

OPAKOWANIE I TRANSPORT

Dziêki czterem kó³kom samonastawnym drabinê mo¿na przesun¹æ do miejsca u¿ytkowania.
Podczas przewo¿enia drabiny podestowej na pojazdach mechanicznych nale¿y zabezpieczyæ
j¹ przed stoczeniem przez przywi¹zanie.

4

OPIS DRABINY PODESTOWEJ

4.1

Przegl¹d modeli

Drabina podestowa dostêpna jest w wersjach o ró¿nych wysokociach podestu oraz w
wykonaniu z aluminium lub stali ocynkowanej.
W wersji ze stali stopnie i podest wykonane s¹ z kratki stalowej.

Nr 291221
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4.2

Wymiary i ciê¿ary

H

L
Rys. 1

B

Wymiary

Wyk onanie z aluminium
nr zam.

41981

41982

41983

41984

41985

41986

d³ugoœæ [L]

1,52 m

1,80 m

2,07 m

2,35 m

2,63 m

2,91 m

szerokoœæ [B]
wysokoœæ
podestu [H]
ciê¿ar

0,77 m

0,82 m

0,87 m

0,93 m

0,98 m

1,04 m

0,72 m

0,96 m

1,20 m

1,44 m

1,68 m

1,92 m

31,8 kg

36,7 kg

41,8 kg

47,1 kg

52,6 kg

58,3 kg

41963

41964

41965

41966

Wykonanie ze st ali oc ynk ow anej
nr zam.

41961

41962

d³ugoœæ [L]

1,52 m

1,80 m

2,07 m

2,35 m

2,63 m

2,91 m

szerokoœæ [B]
wysokoœæ
podestu [H]
ciê¿ar

0,77 m

0,82 m

0,87 m

0,93 m

0,98 m

1,04 m

0,72 m

0,96 m

1,20 m

1,44 m

1,68 m

1,92 m

43,5 kg

52,0 kg

61,1 kg

70,6 kg

80,5 kg

90,6 kg
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4.3

Oznaczenie drabiny podestowej

Tabliczka znamionowa (2/1) naklejona jest z
boku podestu.

1

Rys. 2

Miejsce umieszczenia oznaczeñ

41981

No.:

DEKRA

STOP
150kg

ZARGES

geprüfte

4003866......

Nr katalogowy

Sicherheit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

98

99

dopuszczalne
obci¹¿enie

00

01

rok produkcji

150 kg
miesi¹c produkcji

Rys. 3

Nr 291221
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4.4

Dane techniczne

Dopuszczalne obci¹¿enie
Wielkoæ platformy
Szerokoæ stopni
Kó³ka samonastawne
Wysokoæ porêczy

150 kg
600 x 800 mm
200 mm
Ø 125 mm, z samoczynn¹ blokad¹
1000 mm

4.5

Wyposa¿enie

4.5.1

Wyposa¿enie podstawowe

Wyposa¿enie podstawowe drabiny podestowej obejmuje:
2 elementy wejciowe
1 platforma
2 bariery boczne
4 kó³ka samonastawne
1 przystawka

•
•
•
•
•
4.5.2

Wyposa¿enie dodatkowe

4.5.2.1 Porêcz
Jako wyposa¿enie dodatkowe mo¿na zamówiæ porêcz (4/1) do elementu wejciowego.
Poni¿sza tabela pokazuje mo¿liwoci ³¹czenia porêczy z drabinami podestowymi.

Nr katalogowy draNr kata- biny podestowej
logowy porêczy

41981
41961

41982
41962

41983
41963

41984
41964

41985
41965

41986
41966

41970

--

X

X

X

X

--

41959

--

--

--

--

--

X

Mo¿liwe kombinacje zaznaczono przy pomocy X.
W zamówieniu nale¿y podaæ dwa razy nr katalogowy porêczy, aby na ka¿dym
elemencie wejciowym mo¿na by³o zamontowaæ jedn¹ porêcz.

PL
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Porêcz (4/1) mo¿na zamontowaæ z lewej lub/
i prawej strony.

1

Rys. 4
4.5.2.2 Kó³ka samonastawne z
hamulcem

Porêczy

1

Kó³ka samonastawne z hamulcem (4.1/1)
(Nr zamówienia 203266) maj¹ rednicê 125
mm i s¹ wyposa¿one w hamulec postojowy.

Rys. 4.1 Kó³ka samonastawne z hamulcem
Nr 291221
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5

MONTA¯ DRABINY PODESTOWEJ

5.1

Postanowienia dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy

•

Nale¿y stosowaæ tylko i wy³¹cznie nieuszkodzone i niewadliwe czêci oryginalne, nale¿¹ce
do systemu drabin podestowych, których dotyczy zawiadczenie instytucji kontrolnej.

•

Przy monta¿u lub naprawie wolno stosowaæ tylko nakrêtki samozabezpieczaj¹ce.

•

Po zmontowaniu nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie po³¹czenia na wkrêty s¹ silnie skrêcone.

5.2

Monta¿

Zdj¹æ foliê opakowania i usun¹æ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
ochrony rodowiska.

Zalecamy wykonywanie monta¿u w dwie osoby. Ponadto nale¿y przygotowaæ
dwie podpórki robocze.
Do monta¿u potrzebne s¹ nastêpuj¹ce narzêdzia:
•
•

klucz inbusowy,
rozmiar 5
klucz oczkowo-szczêkowy, rozmiar 13

1.

Wszystkie pojedyncze elementy nale¿y
roz³o¿yæ na czystej powierzchni,
podpórki robocze ustawiæ na równej,
wystarczaj¹co du¿ej powierzchni w
odstêpie 0,5 m.

2.

Platformê u³o¿yæ na platformie roboczej,
tak jak pokazano na rys. 5.
Rys. 5

PL

- 14 -

Platforma
Nr 291221

3.

Barierê (6/1) wraz z listw¹ doln¹ (6/3), skierowan¹ na zewn¹trz, nasun¹æ nad cztery
wkrêty z ³bem czworok¹tnym na stronie bocznej platformy. Barierê przykrêciæ rêcznie
przy pomocy podk³adek i nakrêtek ko³pakowych (6/2). Te same czynnoci powtórzyæ
przy monta¿u drugiej bariery.
Wszystkie nakrêtki dokrêciæ momentem 30 Nm.

1

3
Rys. 6
4.

2

Monta¿ barier bocznych

Platformê z zamontowanymi barierami zdj¹æ z podpórek roboczych i obróciæ tak, aby
porêcze opiera³y siê na pod³odze.

Nr 291221
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5.

Przez ka¿d¹ wêz³ówkê przetkn¹æ z
wewn¹trz na zewn¹trz po jednym
wkrêcie z ³bem czworok¹tnym M8x18.
Wkrêt z ³bem czworok¹tnym (7/1)
zaopatrzyæ w podk³adkê i nakrêtkê
ko³pakow¹, nakrêtki nie dokrêcaæ, tylko
na³o¿yæ.

1

Rys. 7
6.

Element wejciowy (8/1) wsun¹æ do
oporu pomiêdzy wêz³ówki od strony
czo³owej (bez barier). Wkrêty z ³bami
czworok¹tnymi w wêz³ówkach nale¿y
przy tym wprowadziæ do kana³u wkrêtów
(8/4) elementu wejciowego.
Przy wprowadzaniu wkrêtów
z ³bem czworok¹tnym i
równoczesnym wsuwaniu
elementu wejciowego zachodzi niebezpieczeñstwo
zmia¿d¿enia.

7.

1

Zak³adanie wkrêtów z ³bem
czworok¹tnym

2

3

4

5
Rys. 8

Montowanie elementu
wejciowego

Drugi wkrêt z ³bem czworok¹tnym (8/5) wprowadziæ do kana³u wkrêtu przy wyciêciu (8/
3) i dosun¹æ do rowka w wêz³ówce.
Wyciêcia oznaczone s¹ niebiesk¹ naklejkê w kszta³cie kropki (8/2).

8.

Wkrêt z ³bem czworok¹tnym zaopatrzyæ w podk³adkê i nakrêtkê ko³pakow¹. Czynnoæ 7
powtórzyæ przy monta¿u drugiej podpory elementu wejciowego. Wszystkie nakrêtki
ko³pakowe dokrêciæ momentem 30 Nm.
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9.

Przy montowaniu drugiego podestu nale¿y powtórzyæ czynnoæ 7 i 8.

10. Obróciæ drabinê podestow¹ i ustawiæ na stopach drabiny.
11. Do kana³ów wkrêtów (niebieska kropka) wszystkich czterech podpór wprowadziæ z
zewn¹trz.po jednym wkrêcie z ³bem czworok¹tnym M 8x18.
12. Ustawiæ drabinê podestow¹ na równym
pod³o¿u i pod³o¿yæ pod ka¿d¹ z czterech
podpór p³ytkê z tworzywa sztucznego z
zestawu monta¿owego (9/3).

1

2

13. Podpory ³¹cz¹ce (9/2), p³ask¹ stron¹
skierowan¹ do podpór, nasadziæ na
wkrêty z ³bem czworok¹tnym. Wkrêty z
³bem czworok¹tnym zaopatrzyæ w
podk³adkê i nakrêtkê ko³pakow¹ (9/1).
14. Zamontowaæ drug¹ podporê ³¹cz¹c¹ w
sposób opisany w punkcie 13.

3
Rys. 9

Montowanie podpory ³¹cz¹cej

15. Dokrêciæ nakrêtki ko³pakowe przy podporach ³¹cz¹cych momentem obrotowym 30 Nm.
16. Skontrolowaæ, czy wszystkie po³¹czenia na wkrêty s¹ silnie skrêcone.

5.3
1.

Kontrola, wzgl. regulacja ustawienia kó³ek samonastawnych
Sprawdziæ, czy kó³ka samonastawne lekko sprê¿ynuj¹.

Nr 291221
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2.

Przy nieobci¹¿onej drabinie podestowej
odleg³oæ pomiêdzy nasadk¹ z tworzywa
sztucznego a pod³o¿em powinna
wynosiæ ok. 6 mm. W razie koniecznoci
pod³o¿yæ grubsze p³ytki z tworzywa
sztucznego (10/3) i poluzowaæ nakrêtki
ko³pakowe (10/1) przy podporach
³¹cz¹cych (10/2) oraz przesun¹æ
podporê tak, by kó³ka samonastawne
dotyka³y pod³ogi, dokrêciæ nakrêtki
ko³pakowe.

Je¿eli drabina podestowa u¿ywana bêdzie
przez osoby o niewielkiej wadze, mo¿e siê
zdarzyæ, ¿e ciê¿ar cia³a nie wystarczy do
dociniêcia kó³ek samonastawnych do
pod³o¿a. W takim wypadku wsporniki kó³ek
samonastawnych nale¿y przesun¹æ tak daleko
do góry, ¿eby podpory przesta³y dotykaæ
pod³o¿a.

5.4

1

2

3
Rys. 10

Ustawianie kó³ek samonastawnych

1
2

Przymocowanie porêczy
(wyposa¿enie dodatkowe)

1.

Krótszy koniec porêczy (11/2)
przymocowaæ do bariery (11/1) za
pomoc¹ ruby inbusowej M6x65.

2.

Do kana³u wkrêtu elementu wejciowego
(niebieska kropka) wprowadziæ z
zewn¹trz wkrêt o ³bie czworok¹tnym
M8x50.

3.

D³u¿szy koniec porêczy umieciæ nad
wkrêtem o ³bie czworok¹tnym (11/3) i
dokrêciæ za pomoc¹ podk³adki i nakrêtki
ko³pakowej.
Nie dokrêcaæ za mocno
wkrêtów mocuj¹cych, aby
nie uszkodziæ porêczy.

PL
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5.5

Monta¿ kó³ek samonastawnych z hamulcem
(wyposa¿enie dodatkowe)

1.

Odkrêciæ nakrêtkê ko³pakow¹ (12/1) i
wyci¹gn¹æ w dó³ kó³ko samonastawne
ze sprê¿yn¹ (12/2).

2.

W³o¿yæ kó³ko samonastawne z
hamulcem (12/3) ze sprê¿yn¹ od do³u
przez uchwyt i przykrêciæ now¹ nakrêtk¹
ko³pakow¹ (samozakleszczaj¹c¹).

3.

Sprawdziæ
ustawienie
kó³ek
samonastawnych z hamulcem, patrz
rozdzia³ 5.3.

1

2

3
Rys. 12

Monta¿ kó³ka samonastawnego z
hamulcem

6

U¯YTKOWANIE DRABINY PODESTOWEJ

6.1

Postanowienia dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy

•

Drabinê podestow¹ wolno u¿ytkowaæ tylko zgodnie z przeznaczeniem, dla jakiego zosta³a
wykonana. Nie dopuszcza siê stosowania drabiny podestowej do innych celów.

•

Obowi¹zuje dok³adne stosowanie siê do postanowieñ dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy
podanych w rozdziale 2.

•

Przed rozpoczêciem u¿ytkowania drabiny podestowej nale¿y sprawdziæ stan techniczny
i prawid³owe dzia³anie wszystkich elementów konstrukcyjnych.

•

Drabinê podestow¹ mog¹ u¿ytkowaæ tylko osoby, które obeznane s¹ z treci¹ niniejszej
instrukcji monta¿u i zastosowania.

•

Monta¿ drabiny podestowej dozwolony jest wy³¹cznie w pionie i na poziomym pod³o¿u o
wystarczaj¹cej nonoci.

•

Korzystanie z drabin podestowych dozwolone jest wy³¹cznie po zamontowaniu pe³nej
ochrony bocznej, tzn. barier.

•

Na platformê wchodziæ mo¿na jedynie po stopniach elementu wejciowego. Zabronione
jest wspinanie siê na drabinê przez bariery.
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•

Obci¹¿enie u¿ytkowe platformy wynosi 150 kg. Na obci¹¿enie u¿ytkowe sk³ada siê ciê¿ar
osoby u¿ytkownika oraz posiadanych przez niego materia³ów/narzêdzi.

•

Drabiny podestowe mogê byæ powoli przesuwane tylko przez pracowników. Na platformie
podczas jej przesuwania nie mog¹ znajdowaæ siê ludzie, materia³y lub narzêdzia. Nale¿y
unikaæ wszelkiego rodzaju zderzeñ. Podczas przesuwania nie wolno przekroczyæ
prêdkoci poruszania siê pieszego. Zabrania siê holowania drabiny podestowej pojazdami
mechanicznymi.

•

U¿ywanie podnoników na drabinie podestowej jest niedozwolone.

•

Niedozwolone jest opieranie siê o bariery podczas pracy.

•

Niedozwolone jest ³¹czenie drabin podestowych z budynkiem za pomoc¹ dyli itp. Drabiny
podestowej nie wolno wykorzystywaæ jako schodów s³u¿¹cych do wspinania siê na inne
konstrukcje.

•

Niedozwolone jest skakanie po platformie.

•

Nie wolno obci¹¿aæ drabiny podestowej w poziomie, np. przez wykonywanie prac na
s¹siednich konstrukcjach, które mog³yby spowodowaæ przewrócenie siê drabiny
podestowej.

•

W przypadku korzystania z drabiny podestowej w budowlach o charakterze przejciowym,
w budynkach niewykoñczonych oraz na rogach budynków nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na si³ê wiatru, aby niedopuciæ do przewrócenia siê drabiny podestowej.

•

Zabronione jest zwiêkszanie wysokoci rusztowania za pomoc¹ drabin, skrzynek lub
innymi sposobami.

•

Nale¿y stosowaæ tylko i wy³¹cznie nieuszkodzone i niewadliwe oryginalne wyposa¿enie
dodatkowe producenta, którego dotyczy zawiadczenie organu kontrolnego.

•

Je¿eli drabina podestowa zostanie ustawiona na drogach ruchu publicznego, nale¿y w
szczególny sposób oznaczyæ miejsce jej ustawienia, np.: ustawiaj¹c barierki, wiat³a
ostrzegawcze, czy te¿ osobê pilnuj¹c¹ bezpieczeñstwa.

•

Przesuwanie drabiny podestowej ze stoj¹cymi na niej osobami lub le¿¹cym materia³em
jest zabronione.
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6.2

Wskazówki dotycz¹ce u¿ytkowania
Podczas korzystania z drabin podestowych nale¿y przestrzegaæ postanowieñ
dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy zgodnie z rozdz. 2 oraz 6.1.

•

Przy wchodzeniu na drabinê podestow¹
nale¿y zwróciæ uwagê, by wszystkie
kó³ka samonastawne sprê¿ynowa³y i
wszystkie cztery podpory dotyka³y
pod³o¿a (13). W razie koniecznoci
sprawdziæ i wyregulowaæ ustawienie
kó³ek samonastawnych.

•

W przypadku stosowania kó³ek
samonastawnych z hamulcem
(wyposa¿enie dodatkowe) nale¿y w celu
zablokowania lub zwolnienia hamulca
przycisn¹æ lub podnieæ dwigniê
hamulca.

Rys. 13

7

KONSERWACJA

7.1

Czyszczenie drabiny podestowej

Kó³ko samonastawne

Drabinê podestow¹ mo¿na czyciæ wod¹ z dodatkiem dostêpnych w handlu rodków
czyszcz¹cych. Zabrudzenia farb¹ mo¿na zmyæ terpentyn¹.
rodki czyszcz¹ce nie mog¹ przedostaæ siê do ziemi, p³yn u¿yty do
czyszczenia nale¿y zutylizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami dot.
ochrony rodowiska.
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7.2

Smarowanie kó³ek samonastawnych

Zalecamy smarowaæ co pewien czas kó³ka samonastawne olejem uniwersalnym.
Nadmiar oleju nale¿y zetrzeæ, nie powinien on przesi¹kn¹æ na pod³o¿e.
Zabrudzone olejem szmaty zutylizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
dot. ochrony rodowiska.

8

PRZECHOWYWANIE

Drabinê podestow¹ nale¿y przechowywaæ w taki sposób, aby wykluczyæ mo¿liwoæ jej
uszkodzenia. Nale¿y je chroniæ przed wp³ywem czynników atmosferycznych. Je¿eli
przewidywane jest przechowywanie drabiny podestowej przez d³u¿szy okres czasu, nale¿y
ustawiæ j¹ na klockach drewnianych, tak aby kó³ka samonastawne nie dotyka³y pod³o¿a.

9

KONTROLA

Drabiny podestowe powinny byæ regularnie kontrolowane przez fachowca pod wzglêdem
prawid³owego stanu.
Regularnie oznacza, ¿e czêstoæ przeprowadzania kontroli drabiny podestowej powinna byæ
dostosowana do warunków pracy. W przypadku stosowania drabiny w warunkach trwa³ego,
wysokiego obci¹¿enia niezbêdna jest codzienna kontrola.
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