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6375 
Láncos emelő 

Használati útmutató 
 
 
 

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Ebben a dokumentumban hasznos 
információkat talál a termék rendeltetésszerű és helyes használatával kapcsolatban, ezért 
kérjük, olvassa el figyelmesen! Jelem használati útmutató az eredeti fordítása. 
 

FIGYELEM!  
A felemelt teher alatt tartózkodni, vagy alatta áthaladni, szigorúan tilos! 

 
Biztonság mindenek előtt! Kérjük, feltétlenül olvassa el a biztonsági utasításokat is! Azok 
be nem tartása áramütést, tüzet, vagy személyi sérülést okozhat. 
 
Rendeltetésszerű használat 
A láncos emelő alkalmas tárgyak emelésére és leeresztésére. Főként olyan helyen előnyös 
az alkalmazása, ahol elektromosság nem áll rendelkezésre. Az emelő kézi kocsira szerelhető, 
így felemelt tárgy mozgatható. Alkalmas egypályás szállítószalaggal, kézi és karos daruval 
való felhasználásra.  A készüléket barkács felhasználásra tervezték. A nem rendeltetésszerű 
használatból eredő mindennemű kárért a felelősség kizárólag a felhasználót terheli. 
 
Figyelmeztető szimbólumok 

A készülék adatlapján lehetnek jelzések.  
Ezek fontos információt jelölnek a termékkel vagy a használatával kapcsolatban. 
 

 
 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 
 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen védőlábbelit. 
 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen védőkesztyűt. 
 

 
 

A készülék használata közben mindig viseljen védősisakot. 
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Megfelel a termékre vonatkozó szabványoknak. 
 

 
 

Az elektronikus hulladékok nem tehetők a háztartási hulladék közé. Kérjük 
vigye el az újrahasznosító üzembe. Kérdezze meg a helyi hatóságot vagy a 
kereskedőt az újrahasznosítás lehetőségéről. 
 

 

Kezelési utasítások 

Tulajdonságok 
Öt kiemelkedő tulajdonsága van a láncos emelőnek: 
• Biztonságos, megbízható működés minimális karbantartás mellett. 
• Magas hatékonyság, könnyű kézi mozgatással. 
• Könnyű és könnyen kezelhető. 
• Kis méret. 
• Tartósság. 
 
Kialakítás 
A láncos emelő szimmetrikusan elrendezett, két fogaskerékből álló továbbító rendszerrel 
rendelkezik. A működési alapelve a következő: 
A kézi lánc meghúzásakor a kézi kerék az óra járása szerint fordul el. Ezzel szorosan neki-
nyomja a tapadó lapokat és a racsni kereket a fék fészeknek és ezek elfordulását okozza. A 
vezető kerék tengelye elfordítja a korong fogaskerekének tengelyét és ezért elfordul a büty-
kös kerék. Ezért az emelőlánc kereke, ami a bütykös keréken van feljebb húzza az emelőlán-
cot és a terhet simán és egyenletesen. 
A fék egy racsnis korong néhány különálló tapadókorongokkal. Ez ellenáll a terhelésnek és a 
kilincset a racsnis koronghoz a rugó ereje fogja hozzá, így működtetve a féket. 

 
Használat 
• A túlterhelés szigorúan tilos. 
• A láncos emelőt kizárólag emberi erővel szabad működtetni. 
• Győződjön meg róla, hogy a láncos emelő, a továbbító rendszer olajozása és az emelőlánc 
jó állapotban legyenek. 
• Emelés előtt ellenőrizze, hogy a kampók megfelelően rögzülnek-e. A kampó végére tilos 
terhet akasztani. Az emelőláncnak függőlegesen és csavarodás-mentesen kell állnia a biz-
tonság érdekében. 
• Használat közben a felhasználónak a kézikerék síkjában kell tartózkodnia. A teher feleme-
léséhez húzza a kézi láncot, hogy a kézi kerék az óra járása szerint forduljon el. Ha a másik 
irányba húzza a láncot, a teher lassan leereszkedik. 
• Biztonsági okokból a teher alatt átmenni vagy dolgozni alatta szigorúan tilos. 
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• A teher felemelése és leeresztése közben a láncot egyenletesen kell húzni, nehogy össze-
gubancolódjon vagy meghúzódjon. 
• Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a húzóerő meghaladja a normál húzóerőt. 

Végezzen el ellenőrzést: 
1. Nézze meg, hogy nem akadt-e valami a teherre. 
2. Nézze meg, hogy nincs-e probléma a készülék valamelyik alkatrészével. 
3. Ellenőrizze, hogy a teher tömege nem nagyobb-e, mint a láncos emelő terhelhe-
tősége. 

 
Karbantartás 
• Tisztítsa le az emelőláncot. Használat után zsírozza meg és tárolja száraz helyen. 
• A karbantartást és a vizsgálatot szakember végezze. Soha ne hagyja hozzá nem értőnek, 
hogy szétszerelje az emelőt. 
• Igazítsa össze a két fogaskerék „O” jeleit összeszereléskor. 
• A fékszerkezet összerakásakor ügyeljen, hogy a racsni korong ferde fogait és a kilincset 
illessze össze. Győződjön meg róla, hogy a rugó és a kilincs finoman és megbízhatóan mű-
ködnek. 
Ezután fordítsa el a kézi kereket az óra járása szerint. Ennek rá kell nyomnia a korongot és a 
lapokat a fék fészkére. Az óra járásával ellentétesen elforgatva a korong és a lapok között 
távolságnak kell lennie. 
• Tisztítás és javítás után az emelőt terhelés nélkül és nagy terheléssel ki kell próbálni. Az 
emelő akkor használható, ha ki lett próbálva és a fékhatás megfelelőnek bizonyult és jó 
állapotban van. 
• Tartsa a fék tapadó felületeit tisztán. A fékrendszert rendszeresen ellenőrizni kell a meg-
felelő működés és a teher leesésének megelőzése érdekében. 
 
Emelés előtt alaposan ellenőrizze a kampókat, az emelőláncot, a féket és a megfelelő ke-
nést. 
A biztonságos működés érdekében az alábbi hat szabályt tartsa be: 
 
  

 
 
 
 

Ne emeljen nagyobb tömeget, mint az emelő maximális ter-
helhetősége. 

 
 
 
 
 
 
 
 A munkadarab alatt áthaladni és dolgozni szigorúan tilos. 
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  Ne húzza fel túl magasra és ne engedje le túl alacsonyra. 
 
 

 Ne használja, ha az emelőlánc megcsavarodott vagy beakadt 
valamibe. 

 
 

 A lánc ne menjen le az emelőről. 
 
 

 Ha a kézi lánc nem mozdul, ne rángassa. Ne húzza tovább, 
hanem ellenőrizze az emelőt. 
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Műszaki adatok 

Típusszám: 6375 

Teherbírás: 2 tonna 

Lánc hossza: 3 m 

 
 
 
Alkatrészrendelés 

Alkatrészek megrendelésére lehetősége van postai utánvéttel honlapunkon keresztül: 

www.novotrading.hu/szerviz.  

Ott a következő adatok megadására lesz mindenképp szüksége: 
• A készülék típusa 

• A készülék sorozatszáma (S/N szám, közvetlenül a terméken található) 
• Alkatrész megnevezése, leírása  

(amennyiben rendelkezésre áll robbantott ábra, az alkatrész ott található száma) 

 
 
Környezetvédelem 

A nyersanyagokat hasznosítsa újra ahelyett, hogy kidobná a szemétbe. 
A készüléket, a tartozékokat és a csomagolást szét kell válogatni a környezetbarát 

újrahasznosítást segítve. 

A használati útmutató elkészítéséhez klórra nem volt szükség.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importálja / Forgalmazza: Novotrading Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.       

http://www.novotrading.hu/szerviz
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CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
(a 16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet előírásai szerint) 

 
Mi, Novotrading Kft., H-1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 

(importőr) 
 

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék: 
(a termék azonosító adatai) 

 
6375 CRAFT Láncos emelő 

 
A rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt vonatkozó előírásoknak 

 
M E G F E L E L  

 
Jelen CE Megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 

 
Direktívák: 

 
2006/42/EK előírás a gépekről (MD) 

 
 

Egyéb műszaki előírás, egyeztetett szabvány: 
 

EN 13157 + A1:2009 
 
A tanúsító szerv neve: 

 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,  

Tillystrasse 2, D-90431 Nürnberg, Németország 
 

A termék CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a vonatkozó harmonizált jogszabályok 
előírásainak megfelelően. 

 
Budapest, 2013.03.25 
A nyilatkozattétel helye és kelte 
 
 
 
 
  
 Dobák István 
 Ügyvezető 
  
 (A gyártó/importőr nevében kötelezettség vállalására  
 feljogosított aláíró neve, P.H.) 
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