
  

 

Haklift Oy 
Asessorinkatu 3-7  

20780 Kaarina, Finlandia 
Tel. +358 2 511 5511 

sales@haklift.com 
www.haklift.com 

 

Lifting Solutions Group 
Axel Johnson International 

 

Wer. 20190118 

 

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ 
 

HYDRAULICZNY PODNOŚNIK BUTELKOWY 

 
TUNKKI20P, TUNKKI50P, TUNKKI100P, TUNKKI10PM, TUNKKI160P, TUNKKI200P, TUNKKI300P, 
TUNKKI500P 
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Należy przeczytać ze zrozumieniem niniejszą instrukcję przed użyciem produktu! Nieprzestrzeganie 
tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub szkody materialne. Należy zachować niniejszą 
instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 Nie należy przeciążać podnośnika powyżej jego udźwigu znamionowego. 
 Podnośnik ten jest przeznaczony do stosowania tylko na twardych, płaskich powierzchniach 

zdolnych do utrzymania obciążenia. Zastosowanie na powierzchniach innych niż twarde, płaskie 
podłoże może spowodować niestabilność podnośnika i ewentualną utratę ładunku. 

 Jest to tylko urządzenie do podnoszenia. Natychmiast po podniesieniu podeprzeć ładunek za 
pomocą nóg podporowych. 

 Nie należy wchodzić pod ładunek ani wpuszczać nikogo pod ładunek, dopóki nie zostanie on 
podparty przez nogi podporowe. 

 Nie przesuwać ani nie przewozić pojazdu/ładunku znajdującego się na podnośniku.  
 Podnosić tylko w miejscach pojazdu określonych przez jego producenta.  
 Przed podniesieniem należy wyśrodkować ładunek na siodle. Niektóre pojazdy wymagają 

przejściówki do prawidłowego zaczepienia ramy do podnoszenia. 
 Nie wolno używać tego podnośnika do podnoszenia ludzi. 
 Nie wolno dokonywać żadnych zmian/przeróbek tego produktu bez pisemnej zgody producenta lub 

dostawcy. 
 Przed każdym użyciem podnośnika należy sprawdzić, czy nie ma on widocznych śladów uszkodzeń, 

przecieków lub wadliwego działania. 
 Niezastosowanie się do tych instrukcji i ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała i/lub szkody 

materialne. 
 Właściciel i/lub operator jest odpowiedzialny za zapewnienie konserwacji, utrzymując wszystkie 

naklejki i etykiety ostrzegawcze oraz produkt w dobrym stanie.  
 Zawsze należy upewnić się, że operator rozumie treść niniejszej instrukcji obsługi. 

 

SPECYFIKACJA 

Kod produktu Zakres podnoszenia 
(mm) 

*Wysokość 
regulacji (mm) 

DOR (t) 

TUNKKI20P 168–268 48 2 

TUNKKI50P 207–332 70 5 

TUNKKI100P 222–367 80 10 

TUNKKI10PM 125–225 - 10 

TUNKKI160P 227–377 80 15 

TUNKKI200P 235–385 60 20 

TUNKKI300P 285–465 - 32 

TUNKKI500P 280–450 - 50 

 

*Podnośniki 5-tonowe i 20-tonowe mają przykręcaną część regulacyjną nad górną częścią tłoka. Wysokość 
regulacji jest dodawana do podanej maksymalnej wysokości podnoszenia. 
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EKSPLOATACJA 

Podniesienie pojazdu 

1. Należy upewnić się, że podnośnik i pojazd znajdują się na twardej, równej powierzchni. 
2. Zawsze należy uruchomić hamulec postojowy pojazdu i zablokować koła. 
3. Aby ustalić położenie punktów podnoszenia dla podnośnika, należy zapoznać się z instrukcją 

obsługi pojazdu i umieścić podnośnik pod jednym z zalecanych punktów podnoszenia. 
4. Obrócić zawór spustowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji zamkniętej. 

NIE dokręcać zbyt mocno. 
5. Aby podnieść pojazd na żądaną wysokość, należy umieścić dźwignię w gnieździe i pompować w 

górę i w dół. 
6. Umieścić nogi podporowe pod pojazdem w miejscach zalecanych przez producenta pojazdu. Nie 

należy wchodzić pod pojazd bez użycia nóg podporowych. Podnośniki nie są przeznaczone do 
utrzymywania dużych obciążeń przez długi czas. Nie należy próbować umieszczać nóg 
podporowych jednocześnie pod obydwoma końcami pojazdu lub jedną całą boczną częścią pojazdu. 

7. Obrócić zawór spustowy POWOLI w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić 
ładunek na nogi podporowe. 

 

Opuszczanie pojazdu 

1. Obrócić zawór spustowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji zamkniętej. 
2. Pompować dźwignią, aby podnieść pojazd z nóg podporowych. 
3. Usunąć nogi podporowe. Podczas opuszczania pojazdu nie wolno wchodzić pod pojazd ani 

wpuszczać pod niego inne osoby. 
4. Obrócić zawór spustowy POWOLI w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby opuścić 

pojazd na ziemię. 
 

KONTROLA I KONSERWACJA 

Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wzrokową pod kątem występowania nietypowych 
zjawisk, takich jak pęknięte spoiny, uszkodzenia, zgięcia, zużycie, luźne lub brakujące części, lub wycieki 
oleju hydraulicznego. Kontrole należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją. Produkt należy 
natychmiast skontrolować, jeśli istnieje podejrzenie, że został poddany nietypowemu obciążeniu lub 
obciążeniu udarowemu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek lub wadliwego działania podnośnik 
należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Właściciel/operatorzy powinni mieć świadomość, że naprawa 
tego produktu może wymagać specjalistycznego sprzętu i wiedzy. 

Zalecana jest comiesięczna konserwacja. Smarowanie ma krytyczne znaczenie dla podnośników, ponieważ 
przenoszą one duże obciążenia. Wszelkie ograniczenia wynikające z zabrudzenia, rdzy itp. mogą 
powodować powolny ruch lub bardzo szybkie szarpnięcia uszkadzające wewnętrzne elementy urządzenia. 
Poniższe kroki mają na celu utrzymanie podnośnika w stanie gotowości do pracy i w stanie sprawności. 
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1. Nasmarować nurnik siłownika, mechanizmy dźwigni i łączników, siodło i mechanizm pompy lekkim 
olejem. 

2. Sprawdzić wzrokowo, czy nie ma pękniętych spoin, wygiętych, luźnych lub brakujących części, lub 
wycieków oleju hydraulicznego. 

3. Jeżeli istnieje podejrzenie, że produkt został poddany nietypowemu obciążeniu lub obciążeniu 
udarowemu, należy go natychmiast skontrolować. 

4. Wszelkie podnośniki hydrauliczne, w przypadku których stwierdzone zostaną jakikolwiek 
uszkodzenia, zużycie lub nieprawidłowe działanie, powinny zostać wycofane z eksploatacji do czasu 
ich naprawy przez upoważnionego przedstawiciela działu obsługi klienta. 

5. Oczyścić wszystkie powierzchnie i zadbać o widoczność wszystkich etykiet i ostrzeżeń. 
6. Sprawdzić i utrzymywać odpowiedni poziom oleju w nurniku siłownika. 
7. Nurnik siłownika należy sprawdzać co trzy miesiące pod kątem śladów rdzy lub korozji. Wyczyścić w 

razie potrzeby i przetrzeć ściereczką ze smarem. Kiedy urządzenie nie jest używane, należy zawsze 
zostawiać siodło i nurnik siłownika w pozycji całkowicie opuszczonej. 

 

Należy zawsze przechowywać podnośnik w pozycji całkowicie opuszczonej. Pomaga to chronić krytyczne 
obszary przed korozją. Nie należy używać płynów hamulcowych, przekładniowych ani zwykłego oleju 
silnikowego, ponieważ mogą one uszkodzić uszczelki. Należy zawsze kupować i stosować produkty 
oznaczone jako olej hydrauliczny do podnośników. 

 

Sprawdzanie poziomu oleju 

1. Obrócić zawór spustowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby umożliwić pełne 
wsunięcie nurnika siłownika. Może być konieczne przyłożenie siły do siodła, aby je obniżyć. 

2. Kiedy podnośnik jest w pozycji poziomej, należy zdjąć korek wlewu oleju. Ustawić podnośnik w 
pozycji pionowej z gniazdem dźwigni skierowanym w dół. Poziom oleju powinien być równy z dnem 
otworu wlewowego. Jeśli tak nie jest, należy go uzupełnić. Nie przepełniać. Należy zawsze wlewać 
nowy, czysty olej hydrauliczny do podnośników. 

3. Założyć ponownie korek wlewu. 
4. Sprawdzić działanie podnośnika. 
5. W razie potrzeby usunąć powietrze z systemu. 

 

Odpowietrzanie systemu 

1. Obrócić zawór spustowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden pełny obrót, 
aby go otworzyć. 

2. Pompować dźwignią, wykonując osiem pełnych pociągnięć. 
3. Obrócić zawór spustowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zamknąć. 
4. Pompować dźwignią aż do osiągnięcia maksymalnej wysokości nurnika siłownika i kontynuować 

pompowanie, wciskając dźwignię kilkakrotnie, aby usunąć uwięzione w nim powietrze. 
5. Ostrożnie i powoli ścisnąć korek wlewu oleju, aby uwolnić uwięzione powietrze. 
6. Obrócić zawór spustowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o jeden pełny obrót i 

opuścić nurnik siłownika do najniższej pozycji. W razie potrzeby użyć dodatkowej siły. 
7. Obrócić zawór spustowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do pozycji zamkniętej i 

sprawdzić, czy pompa działa prawidłowo. Może być konieczne wykonanie powyższych czynności 
więcej niż jeden raz, aby zapewnić całkowite usunięcie powietrza. 

 

 

 

 



  

 

Haklift Oy 
Asessorinkatu 3-7  

20780 Kaarina, Finlandia 
Tel. +358 2 511 5511 

sales@haklift.com 
www.haklift.com 

 

Lifting Solutions Group 
Axel Johnson International 

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Problem Możliwa przyczyna Działanie 

Podnośnik nie podnosi się na 
pełną wysokość 

-Niski poziom oleju -Sprawdzić poziom oleju 

Podnośnik nie utrzymuje 
obciążenia 

-Zawór spustowy nie jest 
zamknięty 
-Zanieczyszczony olej 
hydrauliczny do podnośników 
-Zawory pompy nie są szczelne 
-Zacięcie nurnika siłownika 

-Należy skontaktować się z 
producentem/dostawcą 

Podnośnik się nie obniża -Zacięcie nurnika siłownika 
-Zużyte części 
-Uszkodzenia wewnętrzne 

-Należy skontaktować się z 
producentem/dostawcą 

Podnośnik wydaje się słaby 
podczas podnoszenia 

-Należy zapoznać się z 
rozdziałem na temat 
oczyszczania z powietrza 

-Należy zapoznać się z 
procedurą oczyszczania z 
powietrza 
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Oryginalna deklaracja zgodności zgodnie z Załącznikiem 2:1A 
 
PL: SCM Citra Oy oświadcza, że pozycje wymienione poniżej są zgodne z obowiązującymi podstawowymi 
wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Dyrektywie Maszynowej WE 2006/42/WE. Jeśli klient 
dokona jakichkolwiek przeróbek produktów lub doda jakiekolwiek produkty, lub elementy składowe, które są 
niekompatybilne, SCM Citra Oy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje dotyczące 
bezpieczeństwa produktów.  

Opis i numery produktów: Hydrauliczny podnośnik butelkowy; 

TUNKKI20P: DOR/Työkuorma/Belastning 2 t 

TUNKKI50P: DOR/Työkuorma/Belastning 5 t 

TUNKKI100P: DOR/Työkuorma/Belastning 10 t 

TUNKKI10PM: DOR/Työkuorma/Belastning 10 t 

TUNKKI160P: DOR/Työkuorma/ Belastning 15 t 

TUNKKI200P: DOR/Työkuorma/ Belastning 20 t 

TUNKKI300P: DOR/Työkuorma/ Belastning 32 t 

TUNKKI500P: DOR/Työkuorma/ Belastning 50 t 

Numer seryjny: 

 
PL: Do urządzeń podnoszących, których dotyczy niniejsza deklaracja zgodności, stosują się następujące 
normy, które niniejsze urządzenia spełniają: 
 
EN 1494 
 

PL: Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej zgodnie z Załącznikiem VII część A: 

 

Jorma Tuominen, SCM Citra Oy, Juvan Teollisuuskatu 25 C, 02920 Espoo, Finlandia 

Producent: 

SCM Citra Oy 
Juvan Teollisuuskatu 25 C, 02920 Espoo, Finlandia  
Tel: +358 2 511 5511, sales@haklift.com 
www.haklift.com 

 
Data: 17.3.2021 

 


