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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

 

 

Montér by měl být obeznámen a musí porozumět všem pokynům při práci s hydraulickým 
systémem. Pokud tak neučiní, mohlo by dojít k vážnému zranění. 
 
 
Doporučujeme pro manipulaci využívat proškolenou osobu. Při přítomnosti dvou osob 
doporučujeme: 

 Přesně stanovit dorozumívací prostředky a koordinaci práce. 

 Osoba držící hydraulický klíč musí kontrolovat operaci a dávat příkaz pro spuštění. 
 
Nastavení nástroje: 

 Chybné nastavení nástroje může způsobit jeho poškození, či zranění montéra. 
 

 
Vysoké nebezpečí hydraulického tlaku (690 bar)! 

 Používejte vhodné nářadí, hadice, armatury a ochranné pomůcky. 

 Nepřibližujte se k unikající hydraulické kapalině. Okamžitě opravte nebo nahraďte. 

 Nepřekračujte maximální pracovní tlak uvedený na napájecí hlavici. 
 
Ihned vyměňte poškozené hadice! 

 Poškozené hadice se mohou uvolnit a hydraulické kapaliny pod tlakem způsobit zranění. 

 Nevystavujte hadice nevhodným podmínkám. 

 Poškození hadic může být způsobeno mechanicky, tepelně nebo chemicky. 

 Nepoužívejte hadice jako popruh při zvedání a posouvání břemen. 
 
Udržujte zařízení v dobrém stavu! 

 Zkontrolujte zařízení na poškození či přítomnost trhlin apod. 

 Bezprostředně vyměňte poškozené díly a vyřaďte je z provozu. 

 Namažte pohyblivé díly vhodným mazivem. 

 Zkontrolujte celistvost a přítomnost všech dílů. 
 

Napětí: 

 Dodržujte správné postupy (zahrnuje všechny zdroje) před prováděním údržby. 

 Identifikujte a odstraňte veškeré napěťové hrozby. Nepoužívejte poškozené elektrické kabely. 
Elektrické čerpadlo: 

 Nepoužívejte ve výbušném a vlhkém prostředí. 

 Ujistěte se, že vše splňuje příslušné předpisy pro elektrickou instalaci. 
 

Používejte ochranné brýle! 

 Ochrana očí je nezbytná při práci s hydraulickým systémem nebo v jeho blízkosti. 

 Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky (BOP) jako jsou: bezpečnostní postroje, ochrana 
uší, přilba, boty bezpečnostní třídy S3, rukavice a další. 

 
 
Držte se v bezpečné vzdálenosti! 

 Chraňte své ruce, prsty a další části těla před skřípnutím. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od 
pohyblivých částí. 
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Nikdy nevstupujte do směru, kde je zařízení pod tlakem nebo napětím. 

 Držte se v bezpečné vzdálenosti a směru. 

 

Nevystavujte jakékoliv vybavení, nářadí a příslušenství nárazu! 

 Neměňte nástroj. Neoprávněné změny mohou způsobit zranění. 

 Pro úpravy se obraťte na svého dodavatele. 

 

Nebezpečí pádu pří práci s nástrojem nad hlavou. 

 Zajistěte bezpečné připevnění čtyřhranu. 

 Bezpečně připojte reakční rameno k elektrické hlavě s uzamykacím zařízením. 

 

Vyhodnoťte možná rizika a pokuste se snížit nebezpečí. 

 

 

 

Chraňte se před pádem. Používejte vhodné vybavení a dodržujte správné postupy pro práci ve 

výškách. 

 

Nářadí nepoužívejte při nadměrné únavě, pod vlivem drog, alkoholu a léků. 

 

 

Pracujte s platným povolením tam, kde je to vyžadováno. 

 

 

Nevstupujte pod zavěšené břemeno. 

 

 

Dodržujte pravidlo zákazu kouření! 


