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Rok produkcji:
Numer fabryczny:

U W A G A : Ponieważ maszyna może być modernizowana wskutek wprowadzania ulepszeń
technicznych, dokumentacja techniczno-ruchowa jest systematycznie aktualizowana przez
producenta i odpowiada tylko temu egzemplarzowi, do którego jest dołączona, zgodnie z
numerem fabrycznym urządzenia.
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1, NAZWA I ADRES PRODUCENTA
Urządzenie zostało w całości wykonane przez:

A&J spółka z o.o.
41-947 Piekary Śląskie
Ul.Szmaragdowa 15/II/11
biuro@aij.com.plwww.aij.com.pl
+48 32 2800451,

+48 32 2809906,

+48 32 2803290

Rozwiązania techniczne zastosowane w konstrukcji niniejszego urządzenia stanowią
własność firmy A&J. Kopiowanie urządzenia w całości lub elementach, bez uzyskania
zgody firmy. A&J Sp.z o.o. jest prawnie zabronione.
Wszelkie sugestie dotyczące konstrukcji i funkcjonalności urządzenia, można zgłaszać w
dziale technicznym firmy.
Firma A&J zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia na terenie całego
kraju. Awarie należy zgłaszać w serwisie pod numerami telefonu podanymi wyżej lub
pocztą elektroniczną pod adresem serwis@aij.com.pl
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2, INFORMACJE UMIESZCZONE NA

TABLICZCE

ZNAMIONOWEJ
Urządzenie przed dopuszczeniem do obrotu, zostało zaopatrzone w tabliczkę
znamionową, trwale przymocowaną w widocznym miejscu do korpusu urządzenia

Rysunek przykładowy tabliczki

Tabliczka zawiera następujące informacje :
Rodzaj informacji
Adres producenta

Treść informacji
A&J spółka z o.o.

Potwierdzenie zgodności z odpowiednimi
dyrektywami Unii Europejskiej

Oznaczenie CE

Typ urządzenia

WS

Numer seryjny

Nadawany przez producenta dla danego
egzemplarza urządzenia

Rok produkcji

Rok produkcji danego egzemplarza urządzenia

Zasilanie

400 V

Moc

Maksymalna moc elektryczna urządzenia

Stopień ochrony elektrycznej
Prędkość podnoszenia

Prędkość wznoszenia i opadania podnośnika

Udźwig maksymalny

Maksymalny dopuszczalny udźwig urządzenia
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
WSPÓLNOTY ZEUROPEJSKIEJ
NORMAMI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
PRODUCENT: A&J spółka z o.o.
PRODUCENT: 41-943
PPUH “A&J
Spółka
Cywilna
Jacek Lis, Andrzej
Browarski”
Piekary
Śląskie,
ul.Szmaragdowa
15/2/11
41-943 PiekaryUstawy
Śląskie,zul.Szmaragdowa
zgodnie z postanowieniami
dnia 30 sierpnia 15/2/11
2002 o systemie oceny
zgodności, deklaruje z pełną odpowiedzialnością że, dla wyrobu, do którego
PPUH
A&J Spółka
Cywilna,
zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 30 sierpnia
odnosi
się niniejsza
deklaracja:
2002 o systemie oceny zgodności, deklaruje z pełną odpowiedzialnością że, dla
wyrobu, do
którego odnosi się
niniejsza deklaracja:
Nazwa:
Wywrotnica
Skrzyniopalet
Typ/Model:
WS
Nazwa:
Podnośnik
słupowy
Rok produkcji:
Typ/Model:
Nr fabryczny:
Rok produkcji:
Nr fabryczny:
Została
przeprowadzona procedura oceny zgodności wyrobu z
postanowieniami dyrektyw:
Dyrektywa Nr 2006/42/WE - (wdrożona przez) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów
. (Transpozycja Dyrektywy UE 98/37 - maszynowa)
bezpieczeństwa
Została
przeprowadzona
procedura oceny zgodności wyrobu z postanowieniami
Dyrektywa
Nr
2006/95/WE
- (wdrożona przez) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dyrektyw:
dnia 11 września 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
- Dyrektywą 98/37/WE z 22 czerwca 1998 wdrożoną Rozporządzeniem Ministra
elektrycznego (Transpozycja dyrektywy UE nr 2006/95 - niskonapięciowa).
Gospodarki,
Pracy
i Polityki
Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 w sprawie
Oraz
z normami
zharmonizowanymi
zasadniczych
wymagań dla Bezpieczeństwo
maszyn i elementów
PN-EN 60204-1:201
maszyn -bezpieczeństwa
Wyposażenie elektryczne maszyn Część19
1: lutego
Wymagania
ogólne
- Dyrektywą 73/23/EWG z dnia
1973
wdrożoną Rozporządzeniem
PN-EN
60529:200
Stopnie
ochrony
zapewnianej
obudowy
(KodwIP)
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dniaprzez
12 marca
2003
sprawie
PN-EN
61310-3:200
Bezpieczeństwo
maszyn
Wskazywanie,
oznaczanie
i
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
sterowanie – Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i
- Dyrektywą 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 wdrożoną Rozporządzeniem
działania elementów sterowniczych
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
2 kwietnia
w sprawie prądem
dokonywania
oceny-Wspólne
zgodności
PN-EN 61140:200
Ochrona
przed porażeniem
elektrycznym
aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczącymi
aspekty instalacji
i urządzeń kompatybilności

elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania oraz że wyrób spełnia
Dyrektywa
2004/108/WE
- (wdrożona przez) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o
zawarte
w nich
zasadnicze wymagania
kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 556).

Ta deklaracja zgodności WE traci ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub
oraz że wyrób spełnia zawarte w nich zasadnicze wymagania
przebudowana
naszej
zgody
Ta deklaracja bez
zgodności
WE
traci ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub
przebudowana bez zgody producenta.
……………………………………..
(miejscowość i data wystawienia)

……………………………….....................
(pieczęć
i podpis
właściciela lub
Data i podpis
osoby
upoważnionej
kierownika firmy dokonującej oceny)
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4,ZASTOSOWANE GATUNKI STALI KWASOODPORNEJ
Skrócony opis stali
AISI 304/304L
AISI 316/316L/316Ti
AISI 321
AISI 309
AISI 310
AISI 314
AISI 303

stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i chemicznego oraz na części
wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w środowisku atmosferycznym, wody
naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów organicznych i nieorganicznych
stale z dodatkiem molibdenu, przez to bardziej odporne na korozję wżerową w środowisku z
jonami chlorku
stosowane na wymienniki ciepła, w elementach narażonych na działanie agresywnych
środków konserwujących, na urządzenia pracujące w temperaturze 200°C
stosowane na części mechaniczne, pracujące w wysokich temperaturach do 1050°C, obróbka
cieplna po spawaniu nie wymagana, podgrzewanie przy spawaniu
stosowane na części silnie obciążone mechanicznie i pracujące w wysokich temperaturach do
1150°C
stosowane na silnie obciążone mechanicznie części urządzeń pracujące w wysokich
temperaturach, konwersji metanu, pirolizy gazów, hydrogenizacji
o poprawionej skrawalności, stosowane w urządzeniach przemysłu spożywczego i
chemicznego oraz na części wymagające głębokiego tłoczenia, odporne na korozję w
środowisku atmosferycznym, wody naturalnej, roztworów alkalicznych, niektórych kwasów
organicznych i nieorganicznych

Normy i własności mechaniczne

Pn

AISI

OH18N9

304

OOH18N10

304L

OH18N10T

321

H17N13M2T

316

OOH17N14M
2

316L

H18N10MT

316T
i

H17

430

-

303

H20N12S2

309

H23N13

309S

H25N20S2

310

DIN

1.430
1
1.430
6
1.454
1
1.440
1
1.440
4
1.457
1
1.401
6
1.430
5
1.482
8
1.483
3
1.484
2

Rm

Re

A

HR
B

-

N/mm²

N/mm
²

%

-

-

88

austenit

88

austenit

88

austenit

95

austenit

95

austenit

95

austenit

88

ferryt

60

austenit

95

austenit

95

austenit

95

austenit

EUR

X5CrNi18 10
X2CrNi18 10
X6CrNiTi1810
X5CrNiMo17 12
X2CrNiMo17 13
X10CrNiMoTi18
12
X6Cr17
Y1Cr18Ni9
X15CrNiSi20-14
X7CrNi23-14
X6CrNi2520

540/68
0
520/66
0
540/68
0
540/68
0
520/66
0
540/68
0
440/59
0
500/70
0
500/75
0
500/75
0
540/68
0

195
175
205
205
195
215
255
230
230
210
225

4
5
4
5
4
0
4
0
4
0
4
0
2
2
3
5
3
0
2
6
4
0
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H25N20S2

314

-

-

-

439

-

441

1.484
2
1.446
2
1.451
0
1.450
9

X6CrNi2520
X3CrTi17
X2CrTiNb18

540/68
0
680/88
0
430/63
0
430/63
0

225
450
205
250

4
0
2
5
2
2
2
0

95

austenit

105

austenit-ferryt
DUPLEX

-

ferryt

-

ferryt

Normy i skład chemiczny
Pn

AISI

DIN

EUR

C

Mn

P

S

Si

Cr

Ni

Mo

%

%

%

%

%

%

%

%

%

max

max

0,03

1,0

17/19

09/11

-

-

0,03

0,8

17/19

-

-

0,03

0,8

17/19

max

OH18N9

304

1.4301

OOH18N10

304L

1.4306

OH18N10T

321

1.4541

H17N13M2T
OOH17N14
M2
H18N10MT

316

1.4401

316L

1.4404

316
Ti

1.4571

X5CrNi18
10
X2CrNi18
10
X6CrNiTi18
10
X5CrNiMo1
7 12
X2CrNiMo1
7 13
X10CrNiMo
Ti18 12

H17

430

1.4016

X6Cr17

-

303

1.4305

Y1Cr18Ni9

H20N12S2

309

1.4828

H23N13

309
S

1.4833

H25N20S2

310

1.4842

H25N20S2

314

1.4842

-

1.4462

-

439

1.4510

-

441

1.4509

X15CrNiSi2
0-14
X7CrNi2314
X6CrNi252
0
X6CrNi252
0

X3CrTi17
X2CrTiNb1
8

ma
x

0,07

2,0

0,03

2,0

0,08

2,0

0,04
5
0,04
5
0,04
5
0,04

0,08

2,0

0,03

2,0

0,10

2,0

0,10

0,8

≤0,1

≤2,

0,20

≤0,1

5

0

0

5

0,20

2,0

0,15

2,0

0,20

1,5

0,20

1,5

0,03

1,5

0,05

1,0

0,03

1,0

5
0,04
5
0,04
5
0,04
0

0,04
5
0,04

10/12,
5
9/11

0,03

0,8

16/18

11/14

0,03

0,8

16/18

12/15

0,03

0,8

17/20

9/11

0,03

0,8

16/18

≤1,0

0,03

1,5/2,
0

-

Ti=5%C<0,
7

2,0/2,

Ti=5%C<0,

5

7

2,0/2,

-

5
1,5/2,

Ti=5%C=0,

2

8

0,6

-

-

17/19

8/10

≤0,5

-

19/21

11/13

-

-

0,03

1,0

22/24

12/14

-

W<0,5

0,03

2/3

24/27

18/21

-

-

0,03

≤3,0

24/27

18/21

-

W<0,5

-

-

0,6

22,5

5,5

3,0

N=0,13

0,04

0,01

0

5

1,0

16/18

-

-

Ti<0,8

0,04

0,01

0

5

-

-

5
0,04
5
0,04
5

1,0

17,5/18,
5

Ti0,1-0,6;
Nb<1,0

* skład chemiczny na podstawie normy PN-H/86020;PN-H/86022

Wywrotnica Skrzyniopalet Dokumentacja Techniczno Ruchowa

str. 8

Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela

5,

OGÓLNY OPIS URZĄDZENIA

Wywrotnica przeznaczona jest do przemieszczania surowca mięsnego umieszczonego
w skrzynio paletach, do maszyn masarskich typu wilk, masownica itd.
Istnieje możliwość sprzęgnięcia podnośnika z konkretną maszyną masarską.

Dane charakterystyczne

1
2
3
4
5

Moc całkowita urządzenia
Napięcie zasilania
Prędkość podnoszenia
Udźwig całkowity
Masa całkowita

1,5kW
3x400V/50Hz
4,2 m/min
300 kg
285 kg

Konstrukcja urządzenia

Podnośnik wykonany jest jako konstrukcja spawana umieszczona na kołach
przystosowana do przemieszczania ręcznego. Wewnątrz wózka umieszczono zasilacz
hydrauliczny zasilający siłownik. Siłownik po podaniu sygnału elektrycznego napędza kołyskę z
przymocowanymi do niej widełkami widełkami, w które wprowadza się skrzyniopaletę.
Do uruchamiania podnośnika służą dwa przyciski umieszczone w skrzynce instalacji
elektrycznej. W celu wyłączenia podnośnika w skrajnych położeniach kołyski, wykorzystano
hydrauliczne zawory przepływowe. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne podnośnika wykonane
są z materiałów kwasoodpornych. Przednie koła jezdne zastosowano jako stałe, natomiast tylne
w wersji skrętnej z hamulcem.
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Wyposażenie elektryczne
W skład wyposażenia elektrycznego wchodzą:
- zasilacz hydrauliczny napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 1,5 kW
-skrzynka sterownicza
- wyłącznik główny
Aparatura elektryczna umieszczona jest w skrzynce rozdzielczej usytuowanej ma obudowie.
Cała instalacja odłączana jest za pomocą wyłącznika głównego.
Silnik napędu głównego zabezpieczony jest od skutków zwarć, za pomocą bezpieczników
automatycznych, a od skutków przeciążeń, wyzwalaczami termicznymi.
Podłączenie urządzenia do sieci zasilającej, wykonuje użytkownik we własnym zakresie. W celu
ochrony przed porażeniem elektrycznym, urządzenie należy podłączyć z przewodem zerowym.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przygotowanie do uruchomienia
Miejsce instalacji urządzenia
Pomieszczenie i posadzka
Stanowisko na którym będzie zainstalowaneurządzenie powinno zapewniać wygodne i
bezpieczne warunki pracy obsługi.
Posadzka wokół urządzenia powinna umożliwiać jego dokładne zmywanie i
dezynfekcję i jednocześnie wykluczać możliwość poślizgnięcia

Zasilanie w energię elektryczną
Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego
elektryka.
Napięcie zasilania należy doprowadzić przewodem OPd 750V /lub podobnym/ o
przekroju żył 5x1,5 mm2 / dotyczy żył miedzianych/. Przewód podłączyć do zacisków wyłącznika
głównego i zacisku zerowania ochronnego, zwracając uwagę, aby kierunek jazdy w górę i w dół
był zgodny ze strzałkami przy przyciskach.
Sprawdzić skuteczność zerowania przez pomiar oporności połączeń układu zerującego,
która w żadnym odcinku nie może być większa niż 0,1 oma. W razie nieprawidłowości sprawdzić
i mocno docisnąć wszystkie połączenia na listwach i zaciskach zerowania.
Sprawdzić działanie wyłączników krańcowych. Podczas próby podnoszenia i opuszczania
widełek podnośnika, po osiągnięciu przez widełki położeń skrajnych powinno nastąpić
wyłączenie napędu. Nie wolno używać podnośnika jeśli napęd nie zostaje wyłączony po
osiągnięciu położeń skrajnych. W razie potrzeby przeprowadzić regulację położeń skrajnych.
Możliwe jest podłączenie do podnośnika sterowania z pulpitu maszyny współpracującej.
Połączenie takie należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym i uwagami tam
zawartymi.

Uwaga!!!
Instalacja może być wykonana tylko przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Warunki środowiskowe
Temperatura w której można użytkować urządzenie powinna się zawierać
pomiędzy 0°C a 45° C.
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Uwaga!!!
Spadek temperatury poniżej 0°C może spowodować poważne uszkodzenia urządzenia.

Montaż
Urządzenie dostarczana jest do klienta w stanie zmontowanym. Po podłączeniu do sieci
elektrycznej urządzenie jest gotowe do pracy.
Uwaga!!!
Przed dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji, użytkownik ma obowiązek wykonać pomiary
izolacji układu elektrycznego.

Użytkowanie
Wywrotnica jest urządzeniem mobilnym, przystosowanym do przemieszczania w obrębie
hali produkcyjnej i nie wymaga specjalnego mocowania. Należy pamiętać aby przed
włączeniem zasilacza hydraulicznego, zablokować hamulce w kołach skrętnych, co
zabezpieczy przed niekontrolowanym przemieszczaniem wózka.

Przygotowanie, przebieg i zakończenie pracy
Czynności przed rozpoczęciem pracy
Przed uruchomieniem podnośnika należy zapoznać się szczegółowo z tekstem niniejszej
instrukcji i opisem technicznym.
Sprawdzić, czy stanowisko pracy w odległości 70 cm od obrysu urządzenia nie jest
zastawione zbędnymi przedmiotami.
Sprawdzić, czy osłony urządzenia są pozamykane.
Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do instalacji elektrycznej.

Czynności podczas pracy
Cały cykl pracy składa się z niżej wymienionych czynności:
* ustawić widełki w dolnej pozycji
* wprowadzić wózek z farszem w widełki do oporu, tak aby haki zamknęły się na
prowadnicach wózka
* nacisnąć górny przycisk- zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie ruchu wózka w górę
* po opróżnieniu wózka nacisnąć dolny przycisk - zwolnienie przycisku powoduje zatrzymanie
ruchu wózka w dół
* wyprowadzić opróżniony wózek z widełek
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* następne cykle podnoszenia powtarzają się jak opisano wyżej
UWAGA
Kategorycznie zabrania się przebywania w strefie podnoszenia wózka w trakcie pracy
wywrotnicy

Czynności po zakończeniu pracy
Odłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym
Codziennie po zakończeniu pracy należy oczyścić powierzchnie podnośnika z resztek farszu i
osadzonego tłuszczu z zastosowaniem gorącej wody i środków czyszczących.

Niedozwolone sposoby użytkowania
Na właściwy poziom bezpieczeństwa pracy ma wpływ ścisłe przestrzeganie przez użytkownika
zaleceń producenta co do zasad użytkowania urządzenia, kwalifikacji operatorów i warunków
pracy.
Do nieprawidłowych warunków pracy zalicza się:
- dopuszczenie do obsługi urządzenia operatorów, którzy nie zostali odpowiednio przeszkoleni. W
związku z tym program szkolenia powinien uwzględnić potencjalne zagrożenia, zastosowane
techniczne środki bezpieczeństwa i warunki pracy określone w niniejszej instrukcji.
- Dopuszczenie do usuwania usterek, przeprowadzania napraw oraz
dokonywania zabiegów konserwacyjnych osób nieupoważnionych.
- Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych i przeprowadzanie napraw bez
odcięcia dopływu energii i zabezpieczenia przed przypadkowym jej
przyłączeniem.
- Dokonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych urządzenia bez
porozumienia z producentem, gdyż mogą one mieć wpływ na obniżenie poziomu
bezpieczeństwa lub pojawienie się nowych zagrożeń.

Kwalifikacje operatorów
Operatorzy urządzenicy muszą przejść szkolenie stanowiskowe obejmujące:
- Budowę, działanie i obsługę urządzenia.
- Potencjalne zagrożenia i zastosowane środki bezpieczeństwa, które eliminują lub
ograniczają te zagrożenia.
- Rozpoznawanie usterek i niesprawności.
Upoważnieni do tego pracownicy powinni ponadto zostać zaznajomieni ze sposobami usuwania
usterek, z przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych, okresowych przeglądów i
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przeprowadzaniem napraw.

Utrzymanie ruchu urządzenia
Sprawne i niezawodne działanie urządzenia zależy w dużej mierze od regularnego
wykonywania czynności konserwacyjnych, właściwej eksploatacji oraz usuwania
zauważonych usterek podczas okresowych przeglądów lub w przypadku ich stwierdzenia.

Uwaga:
Przeglądów i konserwacji dokonywać zgodnie z załączoną KARTĄ PRZEGLĄDÓW
I KONSERWACJI , oraz potwierdzić wpisem osoby uprawnionej.
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OSZACOWANIE ZAGROŻEŃ

Niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego
W związku z pracą urządzenia w warunkach dużego zagrożenia porażeniowego (wysoka
wilgotność powietrza), zastosowano w nim ochronę podstawową w postaci izolacji części
czynnych o rezystancji i wytrzymałości elektrycznej wymaganej przez obowiązujące przepisy i
normy. Aparatura łączeniowa umieszczona jest w obudowie zapewniającej minimalny stopień
ochrony IP55, a pulpit sterowniczy IP66.
Ochronę dodatkową przed porażeniem stanowi połączenie zacisków ochronnych PE z
przewodem ochronno neutralnym PEN w sieci zasialającej typu TN-C lub z przewodem
ochronnym PE w sieci typu TN-S. Ochronę uzupełniającą stanowi wyłącznik różnicowoprądowy.

Uwaga!!!
Wszelkie prace konserwacyjne do wykonania których wymagane jest zdjęcie
osłon zabezpieczających należy wykonywać po uprzednim odłączeniu źródła
zasilania elektrycznego.

Zagrożenia mechaniczne
Urządzenie składa się między innymi z elementó ruchomych, pomimo że ruchome elementy
urządzenia poruszają się z niewielką szybkością , w przypadku nieostrożnej i
nieodpowiednio ubranej obsługi (zbyt luźne, nie pozapinane ubranie robocze lub rękawy)
istnieje możliwość zaczepienia ubrania o poruszający się wózek. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa operatora przy konsoli sterowania, umieszczono wyłącznik bezpieczeństwa
umożliwiające unieruchomienie urządzenia w każdej chwili.
Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce przebywania operatora podnośnika, nie może on
znajdować się w pod podnoszonym pojemnikiem, ani w jego bezpośredniej bliskości.
ZABRANIA SIĘ OSOBOM POSTRONNYM PRZEBYWAĆ W POBLIŻU PODNOŚNIKA

Wywrotnica Skrzyniopalet Dokumentacja Techniczno Ruchowa

str. 15

Przedruk, tłumaczenie oraz powielanie niniejszej instrukcji w jakikolwiek sposób (również częściowy) wymaga pisemnej zgody właściciela

8,

PROTOKÓŁ ODBIORU ZEROWEGO
WYWROTNICA SKRZYNIOPALET
TYP URZĄDZENIA

WS

Przed kontrolą techniczną urządzenia, należy bezwzględnie zapoznać się z całością treści Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej. Elementy które nie zostały zamontowane przez producenta z uwagi na transport, należy
zainstalować zgodnie z informacjami o konstrukcji, oraz bezpośrednimi wskazaniami producenta. W przypadku
jakichkolwiek niejasności odnoszących się do instalacji niezamontowanych elementów, należy bezwzględnie
skontaktować się z producentem. Wszelkie informacje dotyczące ustawień i regulacji przed pierwszym
uruchomieniem, zostały umieszczone w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Podczas instalacji i użytkowania
należy zwrócić szczególną uwagę na informacje dotyczące zagrożeń wyszczególnione w DTR.

UWAGA
PODCZAS PRZEPROWADZANIA PONIŻSZYCH TESTÓW, NALEŻY ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.
WSZELKIE OSTRZEŻENIA UMIESZCZONE W DTR, MAJĄ ZASTOSOWANIE W TEJ
PROCEDURZE

Procedura kontroli (punkty oznaczone symbolem

Nr punktu
kontroln.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

, kolejność wg numeracji.)

Procedura kontroli

Wynik prawidłowy

Sprawdzić stan ilościowy i jakościowy dostawy
Sprawdzić zgodność przedmiotu z DTR
Sprawdzić zgodność informacji na tabliczce znamionowej
Sprawdzić stan osłon i zabezpieczeń, oraz przewodów elektrycznych
i elementów sterowniczych urządzenia
Załączyć dopływ prądu wyłącznikiem głównym
Podnieść skrzyniopaletę w skrajne górne położenie
Opuścić skrzyniopaletę w skrajne dolne położenie
Wprowadzić skrzyniopaletę do zaczepów
Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem awaryjnym tylnym
Odblokować wyłącznik awaryjny
Wyłączyć napęd urządzenia wyłącznikiem głównym

Zgodnie z zamówieniem i DTR
Zgodnie z zamówieniem i DTR
Zgodnie z zamówieniem i DTR
Zgodnie z DTR

Punkt do
sprawdzenia

…………………………
Data przeglądu

Zgodność
(Tak/Nie)

Zgodnie z DTR
Wyłącznik krańcowy wyłączył
Wyłącznik krańcowy wyłączył
Zamek blokuje pojemnik
Urządzenie zatrzymuje się
Zgodnie z DTR
Zgodnie z DTR

…………………
Podpis
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

Urządzenie:

Wywrotnica Skrzyniopalet

Typ:
Nr.seryjny:
Rok budowy:

WS

1. Dane techniczne urządzenia zgodne z DTR.
2. Urządzenie przekazano w stanie kompletnym, pełnosprawnym i gotowym do pracy
w warunkach zgodnych z Dokumentacją Techniczno Ruchową
3. Przeprowadzono szczegółowe szkolenie załogi dotyczące
- obsługi sterowania
- obsługi bieżącej oraz konserwacji urządzenia
Szkolenie ukończyli:
1. ……………………………………………………………………

…………………………

2. ……………………………………………………………………

………………………….

3. ……………………………………………………………………

…………………………

4. Użytkownik przyjmuje urządzenie i nie wnosi żadnych roszczeń co do jakości,
sposobu wykonania oraz ilości zapewnionej w zamówieniu
5. Użytkownik zapoznał się z warunkami gwarancji oraz otrzymał pełny zestaw
dokumentacji techniczno ruchowej (opis techniczny urządzenia, instrukcja obsługi i
eksploatacji, ogólna instrukcja stanowiskowa BHP)
6. Uwagi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

Przedstawiciel A&J

Użytkownik
Właściciel lub osoba upoważniona
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PROTOKÓŁ ROZRUCHOWY

Typ urządzenia:
Numer seryjny:
Rok budowy:

Wywrotnica Skrzyniopalet

W dniu ………………… przeprowadzono rozruch Urządzenia
Zakres rozruchu obejmował:
1. Ustawienie urządzenia
2. Podłączenie urządzenia
3. Rozruch technologiczny
4. Szkolenie załogi w zakresie:
- obsługi sterowania
- bieżącej obsługi oraz konserwacji urządzenia

Użytkownik przyjmuje urządzenie do eksploatacji bez zastrzeżeń
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Wykonujący rozruch

Przyjmujący do eksploatacji
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GWARANCJA

Karta gwarancyjna

1. Gwarancja obejmuje okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty rozruchu urządzenia
2. Części zamienne dostarczone w czasie trwania gwarancji nie są objęte oddzielną
gwarancją, ale włączone do oryginalnej gwarancji
3. Warunkiem koniecznym do korzystania z gwarancji jest korzystanie z oryginalnych części
polecanych przez producenta, oraz nie dokonywanie żadnych przeróbek.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek wadliwej obsługi, instalacji.
Gwarant nie odpowiada również za ewentualne uszkodzenia spowodowane zasilaniem
urządzeń innym niż 230V -5% lub +10% (na jednej fazie), nieodpowiedniej
częstotliwości (innej niż 50Hz).
5. Producent zobowiązuje się do uzgodnienia w ciągu 14 dni, od daty zgłoszenia przez
użytkownika, wyrobu do naprawy, sposobu i czasu naprawy, jak również bezpłatnej
naprawy lub wymiany w terminie realnie najkrótszym części, które uległy uszkodzeniu z
winy wad materiału lub błędów wykonania.
6. Producent ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy wyrób jest eksploatowany zgodnie
z dokumentacją techniczno-ruchową, a ujawniona wada powstała z przyczyn tkwiących
w rzeczy sprzedanej.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu także w przypadku:
- niewłaściwej obsługi
- niewłaściwego przechowywania i konserwacji
- dokonywania napraw przez osoby lub zakłady nieuprawnione
Typ urządzenia
Numer fabryczny
Data sprzedaży
Data rozruchu

Wywrotnica Skrzyniopalet

Oświadczam że zapoznałem się z warunkami udzielonej
gwarancji
Pieczęć i podpis Sprzedającego

Czytelny podpis Nabywcy
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KARTA SERWISOWA

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDÓW I NAPRAW SERWISOWYCH
DATA

DOKONUJĄCY
PRZEGLĄDU

WYKONANE PRACE

1

2

3

4
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5

6

7

8
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INSTRUKCJA STANOWISKOWA BHP

INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE Wywrotnicy

WYWROTNICĘ SKRZYNIOPALET MOŻNA PODŁĄCZYĆ JEDYNIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
POSIADAJĄCEJ SKUTECZNE ZEROWANIE.
WSZELKIE NAPRAWY, MYCIE, CZYSZCZENIE, KONSERWACJE POWINNY BYĆ
WYKONYWANE PO UPRZEDNIM ODŁĄCZENIU MASZYNY SPOD NAPIĘCIA.
4.1 Przestrzeganie wskazówek zawartych w Instrukcji obsługi
*Podstawowym założeniem bezpieczeństwa jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP
* Niniejsza instrukcja obsługi, zawiera najważniejsze wskazówki dla bezpiecznej eksploatacji
maszyny.
* Przestrzeganie tej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek bezpieczeństwa,
obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione przy maszynie.
* Ponadto przestrzegać należy reguły i przepisy w sprawie zapobiegania wypadkom,
obowiązujące w miejscu posadowienia maszyny
4.2 Zobowiązania użytkownika
Użytkownik zobowiązuje się do dopuszczenia do maszyny tylko te osoby , które:
* zapoznały się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i zapobieganiu wypadkom
oraz potrafią posługiwać się maszyną.
* czytały rozdziały dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki ostrzegawcze, przyjęły je do
wiadomości i potwierdziły własnoręcznym podpisem.
* Bezpieczna praca personelu będzie sprawdzana w regularnych odstępach czasu.
4.3 Zobowiązania personelu
Wszystkie osoby, które mogą pracować przy maszynie zobowiązują się przed rozpoczęciem
pracy:
* do przestrzegania podstawowych przepisów dot. bezpieczeństwa pracy i zapobiegania
wypadkom.
* do przeczytania w niniejszej instrukcji obsługi rozdziału o bezpieczeństwie pracy oraz
wskazówek ostrzegawczych i potwierdzenia tego własnoręcznym podpisem, że treść
zrozumiały.
4.4 Niebezpieczeństwa grożące przy obsłudze maszyny
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Wywrotnica skrzyniopalet została zbudowana zgodnie z aktualnym stanem techniki i wg
reguł technicznego bezpieczeństwa. Mimo to przy jego stosowaniu mogą wystąpić
niebezpieczeństwa dla ciała
i życia dla użytkownika albo osób trzecich lub też szkody na maszynie lub innych przedmiotach.
Maszynę wolno używać tylko:
* zgodnie z przeznaczeniem
* sprawną technicznie
Zakłócenia, które mogłyby być przyczyną wypadków należy natychmiast usuwać.
4.5 Używanie zgodnie z przeznaczeniem
Wywrotnica skrzyniopalet jest przeznaczona wyłącznie do przemieszczania surowca
mięsnego lub tym podobne umieszczonego w skrzynio paletach typu „BIGBOX”.
Inne lub wykraczające poza ten zakres użycie uznaje się jako użycie niezgodne z
przeznaczeniem.
Za szkody powstałe z takiego użycia, A&J sp.z o.o. nie odpowiada.
Do użycia zgodnego z przeznaczeniem należy również
* przestrzeganie wszystkich wskazówek z instrukcji obsługi
* dotrzymanie terminów robót konserwacyjnych i kontroli.
4.6 Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających
Przy pierwszym uruchomieniu należy sprawdzić skuteczność działania urządzeń
zabezpieczających. Odnosi się to do sprawdzenia działania wyłączników krańcowych.
Nie dopuszcza się żadnych zmian (przez osoby nieupoważnione) w urządzeniach
zabezpieczających.
Ewentualne zmiany zwalniają nas od obowiązku gwarancyjnego i odpowiedzialności.
4.7 Informacyjne środki bezpieczeństwa
* Instrukcję obsługi należy zawsze mieć w miejscu stosowania maszyny
* W uzupełnieniu do instrukcji obsługi należy mieć i przestrzegać powszechnie obowiązujące
przepisy w zakresie zapobiegania wypadkom.
4.8 Szkolenie personelu
* Tylko przeszkolony i wyznaczony personel może obsługiwać maszynę.
Kwalifikacje personelu dotyczące montażu, uruchomienia, obsługi, konserwacji
i utrzymania w ruchu muszą być potwierdzone.
Przyuczony personel może jedynie obsługiwać maszynę pod nadzorem doświadczonej osoby.
4.9 Środki bezpieczeństwa w pracy normalnej
* Eksploatować maszynę tylko, kiedy wszystkie urządzenia ochronne są w pełni sprawne
* Do współpracy z podnośnikiem używać tylko sprawne wózki
* Przed włączeniem maszyny upewnić się, że uruchomienie maszyny nie zagrozi nikomu.
* Sprawdzić przynajmniej raz na zmianę, czy maszyna nie wykazuje widocznych gołym okiem
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uszkodzeń i czy urządzenia ochronne są sprawne.
* Należy pamiętać, że w czasie pracy maszyny nie wolno:
-dokonywać doraźnych napraw i zabiegów konserwacyjnych
-wkładać ręki w przestrzeń roboczą łańcucha,
-przebywać w strefie pracy wózka
-dotykać przewodów znajdujących się pod napięciem
-polewać wodą lub innymi płynami płyty sterującej podnośnik z wyłącznikami elektrycznymi
-dokonywać szybkiej impulsowej zmiany kierunków obrotów silnika np w celu wyładowania
pozostałych kawałków mięsa., w takim przypadku należy ręcznie wybrać mięso z wózka farszu
lub przed załadowaniem zaleca się nalanie na dno wózka niewielkiej ilości wody - zapobiega to
przyklejaniu się mięsa do wózka i ułatwia wyładunek.
* Przestrzegać terminów przeglądów i konserwacji zgodnie z dołączoną kartą.
Regularnie sprawdzać stan techniczny łańcucha .
Przeglądów, napraw i konserwacji może dokonywać personel służby utrzymania ruchu,
posiadający ku temu uprawnienia i zapoznany z treścią niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie w/w zasad zwalnia producenta od jakichkolwiek roszczeń z tytułu powstałych
strat i wypadków przy pracy.
4.10 Zagrożenia energią elektryczną
* Prace przy instalacji elektrycznej wykonywać może elektryk posiadający odpowiednie
kwalifikacje .
* Wyposażenie elektryczne maszyny należy sprawdzać regularnie. Luźne połączenia
i nadniszczone kable natychmiast usuwać
* Szafa sterownicza musi być zawsze zamknięta, dostęp do niej dozwolony jest tylko osobom
uprawnionym
4.11 Szczególne miejsca zagrożeń
podnoszony i opuszczany wózek załadowczy (niebezpieczeństwo przygniecenia),
przestrzeń robocza łańcucha, rolki prowadzącej (niebezpieczeństwo zgniecenia palców)
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