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Kladkostroj řetězový, GEKO 

Návod k použití 
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné 

pro bezpečnou manipulaci s nářadím. 

 

Bezpečnostní prohlášení: 

Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. S nářadím smí pracovat pouze osoby, 

které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně 

dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci s nářadím nastat. Je tedy 

nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu. 

 

Použití: 
1. 1.Zvažte hmotnost zvedaného nákladu a ujistěte se, že hmotnost není vyšší než stanovená hmotnost 

zvedáku. Nikdy nepřetěžujte zvedák.  

2. Je třeba pečlivě zkontrolovat díly, jako jsou háky, nosnost řetězu, brzdné zařízení a mazání zvedáku, 

který může být uveden do provozu pouze v případě, že je v dobrém stavu. 

3. 3.Před zvedáním zkontrolujte háky, zda jsou připojeny. Šikmé háčky a zavěšení zátěže na špičce háku 

nejsou přípustné. Pro dokonalý výkon zdvihacího zařízení by měl být nákladový řetězec 

udržován rovný bez zákrutu, aby se zabránilo jeho zamotání. 

 

Údržba: 
Po použití očistěte nečistoty na řetězovém zvedáku a uložte je na suchém místě, aby nedocházelo k jejich 

poškození a korozi, mimo dosah dětí.  

 

Ochrana prostředí: 
 

Nářadí, příslušenství a balení nevyhazujte do netříděného odpadu. Umístěte jej do 

kontejneru k tomu určeném. I tato malá snaha je dobrá pro životní prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

EU Prohlášení o shodě  

Importér: Torriacars s.r.o. Jiráskova 476/69, 460 01 Liberec IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163 

 

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené 

provedení, odpovídají příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených 

změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost 

výrobce.  

 

http://www.torriacars.cz/
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Geko G01090-7 
 

Lanové vytahovací zařízení 

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:  

 

a harmonizačními předpisy:  

2006/42/EC 

 

a je v souladu s CE certifikátem: 

CE AM 50246296 0001 

 

Kompletaci technické dokumentace provedl Adam Jágr se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je 

dostupná na adrese výrobce.  

 

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: Jablonec nad Nisou  9.9.2016  

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce  

(podpis, jméno, funkce):  

Adam Jágr 

Importér 

 

 

Import / export značky GEKO v České republice: 

 

TorriaCars s.r.o. 

Jiráskova 476/69 

Liberec 

46001 

www.torriacars.cz 

email: info@torriacars.cz 
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