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UWAGA!

-

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.
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2. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA



Zestawienie modeli

 

UWAGA!

ZESTAWIENIE MODELI I LISTA ELEMENTÓW TOP FLEX

S160/180-23

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

3.INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

S160/180-34 S160/180-43 S160/180-54 S160/180-63 S160/180-74
Wieża jezdna o wymiarach 75 x 160 cm 

Artykuł S160-23* S160-34* S160-43* S160-54* S160-63 S160-74
H2 (m) 3,00 4,12 4,96 6,08 6,92 8,04
H1 (m) 2,31 3,43 4,27 5,39 6,23 7,35
H (m) 1,00 2,12 2,96 4,08 4,92 6,04

Ciężar wieży(kg) 45 68 96 107 127 141
Index

F75200.40 Rama 0.75x2.0 (m) 2 2 4 4 6 6
F75100.40 Rama 0.75x1.0 (m) 2 2 2

P160 Poręcz 2 2 2 2 2
TR160.40 Stężenie poziome 2 2 2 2 4
D160.40 Stężenie ukośne 1 1 2 4 4 6
RB160E Podest z klapą 1 1 1 1 2 2

TF75 Bortnica krótka 2 2 2 2 2
TF160 Bortnica długa 2 2 2 2 2

STAB1.40 Stabilizator
4

4 4 4 4
R125REG Kółko z regulacją Ø 125 mm 4 4 4 4 4

 Kotwienie
Na zewnątrz obiektów Bez kotwienia
Wewnątrz obiektów Bez kotwienia

Całkowite dopuszczalne obciążenie: 180 kg  S

Opis Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość

G1

bez składanej ramy

2

Wieża jezdna o wymiarach 75 x 180 cm 

Artykuł S180-23* S180-34* S180-43* S180-54* S180-63 S180-74
H2 (m) 3,00 4,12 4,96 6,08 6,92 8,04
H1 (m) 2,31 3,43 4,27 5,39 6,23 7,35
H (m) 1,00 2,12 2,96 4,08 4,92 6,04

Ciężar wieży(kg) 46 71 98 109 130 144
Index

F75200 Rama 0.75x2.0 (m) 2 2 4 4 6 6
F75100 Rama 0.75x1.0 (m) 2 2 2
P180 Poręcz 2 2 2 2 2

TR180 Stężenie poziome 2 2 2 2 4
D180 Stężenie ukośne 1 1 2 4 4 6

RB180E Podest z klapą 1 1 1 1 2 2
TF75 Bortnica krótka 2 2 2 2 2

TF180 Bortnica długa 2 2 2 2 2
STAB1.40 Stabilizator

4
4 4 4 4

R125REG Kółko z regulacją Ø 125 mm 4 4 4 4 4

 

Kotwienie
Na zewnątrz obiektów Bez kotwienia
Wewnątrz obiektów Bez kotwienia

Całkowite dopuszczalne obciążenie: 200 kg  S

Opis Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość

bez składanej ramy

2

*Możliwość montażu zestawu schodowego

*Możliwość montażu zestawu schodowego



 

UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

Wieża jezdna o wymiarach 75 x 160 cm 

Artykuł L-23 L-34 L-42 L-54 L-62 L-73
H2 (m) 2,96 4,08 4,92 6,04 6,88 8,00
H1 (m) 2,27 3,39 4,23 5,35 6,19 7,31
H (m) 0,96 2,08 2,92 4,04 4,88 6,00

Ciężar wieży(kg) 33 58 92 108 127 140
Index

F75200.40 Rama 0.75x2.0 (m) 2 2 4 4 6 6
F75100.40 Rama 0.75x1.0 (m) 2 2 2

P160S Poręcz 3 3 5 5 7
TR160.40 Stężenie poziome 1 2 1 2 1
RB160E Podest z klapą 1 2 2 3 3
TF75E Bortnica krótka 2 2 2 2 2
TF160 Bortnica długa 2 2 2 2 2

STAB1.40 Stabilizator
4

4 4 4 4
R125REG Kółko z regulacją Ø 125 mm 4 4 4 4 4

 Kotwienie
Na zewnątrz obiektów Bez kotwienia
Wewnątrz obiektów Bez kotwienia

Całkowite dopuszczalne obciążenie: 180 kg
  L

Opis Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość

bez składanej ramy z bezpiecznym systemem montażu 

1

L-82
8,84
8,15
6,84
160

8

7
2
4
2
2
4
4

Ilość

1

Z kotwi.

2

Zestawienie modeli

L-23 L-34 L-42 L-54 L-62 L-73 L-82
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ZESTAWIENIE MODELI I LISTA ELEMENTÓW TOP FLEX SAFETY



Zestawy do pracy na schodach

Index
F75050.40 Rama XS 0.75 x 0.50 (m) 1
F75075.40 Rama XS 0.75 x 0.75 (m)
F75100.40 Rama XS 0.75 x 1.00 (m)
D160.AD Stężenie ukośne KIT

ATTACH.40 Obejma obrotowa ⌀40 (mm)

Opis KIT SCHODY

2

1
2

1

Do wieży jezdnej o wymiarach 75 x 160 cm
Kod: KIT.SCHODY160

Zestaw schodowy możliwy do zastosowania jest tylko w konfiguracjach:
4 S160-23*, S160-34, S160-43, S160-54;
4 S180-23*, S160-34. S180-43, S180-54.
*W przypadku montażu zestawu schodowego do modeli:
S160-23, S180-23 należy dokupić:
TF75 burta krótka 2 szt.
TF160 lub TF180 burta długa 2 szt.
P160 lub P180 poręcz 2 szt.
Po zamontowaniu zestawu schodowego do S160-23, S180-23, podest roboczy
należy zamontować na trzecim szczeblu ramy F75200.40 lub F75200.

Zestaw schodowy

 

UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.
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LISTA ELEMENTÓW ZESTAWU SCHODOWEGO

VR.P Podstawa ze śrubą do regulacji 2

Index
F75050 Rama XS 0.75 x 0.50 (m) 1
F75075 Rama XS 0.75 x 0.75 (m)
F75100 Rama XS 0.75 x 1.00 (m)

D180.AD Stężenie ukośne KIT

ATTACH.50 Obejma obrotowa ⌀50 (mm)

Opis KIT SCHODY

2

1
2

1

Do wieży jezdnej o wymiarach 75 x 180 cm
Kod: KIT.SCHODY180

VR.P Podstawa ze śrubą do regulacji 2



 

UWAGA!

-

 

Rozpakowanie i rozstawienie

Instrukcja rozstawienia i obsługi - informacje ogólne

-

Konserwacja

Producent

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

WIEŻE JEZDNE MOŻNA UŻYTKOWAĆ WYŁĄCZNIE DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH, KONSERWACYJNYCH LUB
PODOBNYCH. MONTAŻU, DEMONTAŻU I PRZEBUDOWY WIEŻY MOGĄ DOKONYWAĆ POD NADZOREM
KIEROWNIKA ROBÓT PRACOWNICY, KTÓRZY POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

Po rozpakowaniu należy skontrolować, czy elementy wieży nie są uszkodzone.
Sprawdź czy otrzymałeś wszystkie luźne elementy, w przypadku braków zwróć się do dostawcy.
Należy używać tylko nieuszkodzone i prawidłowo funkcjonujące części! 

Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 
• stosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, instrukcją
   obsługi lub zasadami korzystania,
• wykonania napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez osoby inne niż Gwarant,
• nieprawidłowego przechowywania produktu lub jego nieprawidłowej konserwacji.

Wieże jezdne prezentowane w tej instrukcji składają się z różnych
pojedynczych części, które można nabyć jako części zamienne lub moduły do rozbudowania 
wieży. 

Jeżeli wynikną problemy podczas ustawiania, przestawiania lub składania wieży, należy
zgłosić to do sprzedawcy.
  

Wieże jezdne nie wymagają daleko idącej konserwacji. Kontroli należy poddawać
koła, hamulce, zaczepy zatrzaskowe i zabezpieczenia na ramach oraz podestach.
Kontrole należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi

Faraone Poland Sp. z o. o. Prosta 32, Łozienica, 72-100 Goleniów
Tel: 91 579 03 90, e-mail: info@faraone.pl, www.faraone.pl    

Faraone Poland Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowania osób
poszkodowanych, które w niezamierzony sposób nie stosowały się do postanowień dotyczących
bezpieczeństwa oraz wskazówek niniejszej instrukcji obsługi.

Wieże jezdne wykonane są zgodnie z EN1004.
Przy rozstawianiu, stabilizowaniu i użytkowaniu należy przestrzegać instrukcji użytkowania
przejezdnych wież roboczych. Wieże mogą być rozstawiane wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia, które zostały zapoznane z niniejszą instrukcją obsługi.

WSTĘP

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania środków
ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.
Przed montażem i demontażem należy wyznaczyć i odgrodzić strefę niebezpieczną.
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UWAGA!

.

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa - wyciąg z normy EN1004
RYS.A: Wieże jezdne mogą być montowane i demontowane 
wyłącznie przez uprawnione osoby, które posiadają 
odpowiednie uprawnienia, znajomość instrukcji oraz 
doświadczenie praktyczne w montażu i użytkowaniu.

RYS.B: Nie wolno stosować uszkodzonych elementów.

RYS.C: Należy stosować wyłącznie elementy oryginalne, 
zgodne ze wskazaniami producenta.

RYS.D: Podłoże, po którym przesuwa się wieże jezdne, 
musi być odpowiednio wytrzymałe. Podłoże to musi być 
wypoziomowane, bez dziur i znaczących wypukłości. W 
przypadku pracy na nierównym terenie należy zakryć 
ewentualne pustki, podkładając pod kółka, deski lub 
równorzędne zabezpieczenia.

RYS.E: Podczas przemieszczania, na wieży jezdnej nie 
mogą znajdować się materiały lub osoby. Sprawdzić 
każdorazowo czy w obszarze przestrzennym 
przemieszczania nie znajdują się przeszkody i kable 
elektryczne. Wieże jezdne nie posiadają izolacji. Nie zbliżać 
się na odległość mniejszą niż 5 metrów do przewodów 
elektrycznych.

RYS.F: Wieże jezdne można przesuwać tylko ręcznie, 
wyłącznie po nawierzchniach zwartych, gładkich i 
pozbawionych przeszkód. Podczas przesuwania nie wolno 
przekraczać normalnej prędkości chodzenia. Przed 
przemieszczaniem zmniejszyć wysokość wieży 
odpowiednio do stanu nawierzchni i siły wiatru.

RYS.G: Przed przystąpieniem do użytkowania sprawdzić, 
czy wieża jezdna została zmontowana zgodnie z niniejszą 
instrukcją oraz czy znajduję się w pozycji pionowej.

RYS.H: Nie zezwala się na mocowanie i użytkowanie 
urządzeń wyciągowych, chyba, że zostało to przewidziane 
w fazie projektowania.
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UWAGA!

 

 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

RYS.I: Nie wolno stosować pomostów między wieżą jezdną, 
a budynkiem lub inną konstrukcją, nie stanowiącą części 
wieży jezdnej.

RYS.L: Przed przystąpieniem do użytkowania należy 
upewnić się, czy zastosowano wszelkie środki 
bezpieczeństwa, chroniące przed przypadkowym 
przesunięciem wieży, czyli specjalne hamulce blokujące i 
ewentualnie, regulowane zaciski.

RYS.M: Zabrania się wchodzenia lub schodzenia z 
pomostów roboczych poza miejscami do tego 
przeznaczonymi.

RYS.N: Niedozwolone jest skakanie na wieży ani 
umieszczanie ładunków lub osób, których ciężar przekracza 
nośność określoną przez producenta. W żadnym wypadku 
nie opierać na podestach czy szczeblach dodatkowych 
konstrukcji w celu zwiększenia wysokości pracy.

  

UWAGA!
Dla bezpiecznego montażu , użytkowania i demontażu należy stosować środki ochrony indywidualnej.

W każdym przypadku wejście i zejście pracownika powinno odbywać się zawsze we wnętrzu wieży.
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UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

TOP FLEX S160-23 / S180-23

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX

1

3

4

5

Kod S160-23 / S180-23 Opis Ilość
F75200.40 / F75200 2Rama 0.75x2.0 (m)

Nr. Elementu

TR160.40 / TR180

RB160E / RB180E 1Podest z klapą

Stężenie poziome
1111

2

4

2
D160.40 / D180 Stężenie ukośne3 1

 5 R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

2

 2
3
0
9
 

 7
2
0
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UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

TOP FLEX S160-34 / S180-34

1

3

5

4

6
7

8

9

Opis Ilość
F75200.40 / F75200 2
F75100.40 / F75100

Rama 0.75x2.0 (m)
Rama 0.75x1.0 (m) 2

Nr. Elementu

P160 / P180 2
TR160.40 / TR180

Poręcz

RB160E / RB180E 1
TF75 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

2
D160.40 / D180 Stężenie ukośne5 1

TF160 / TF180 28

 9

Bortnica długa
R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

 3
4
2
9
 

 2
1
2
0
 

2

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX

Kod S160-34 / S180-34
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UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

Opis Ilość
4Rama 0.75x2.0 (m)

Nr. Elementu

P160 / P180 2
TR160.40 / TR180

Poręcz

RB160.40 / RB180E 1
TF75 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

2
D160.40 / D180 Stężenie ukośne

5

2

TF160 / TF180 2
STAB1.40 4Stabilizator8

 9

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

1

3

5

4

6 7

2

8

9

 ~
4
2
6
9
 

 2
9
6
0
 

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX

TOP FLEX S160-43 / S180-43
Kod S160-43 / S180-43
F75200.40 / F75200
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UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

Opis Ilość
F75200.40 / F75200 4
F75100.40 / F75100

Rama 0.75x2.0 (m)
Rama 0.75x1.0 (m) 2

Nr. Elementu

P160 / P180 2
TR160.40 / TR180

Poręcz

RB160E / RB180E 1
TF75 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

2
D160.40 / D180 Stężenie ukośne5 4

1

Tf160 / TF180 2
STAB1.40 4Stabilizator

8

 9

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm10

 1650 

 5
3

8
9

 

 5
0

5
8

 

 4
0

8
0

 

 725 

E

1

2

3

4

5

5

6
7

8

9

10

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX

TOP FLEX S160-54 / S180-54
Kod S160-45 / S180-54 
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UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

Opis Ilość
F75200.40 / F75200 6Rama 0.75x2.0 (m)

Nr. Elementu

P160 / P180 2
TR160.40 / TR180

Poręcz

RB160E / RB180E 2
TF75 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

2
D160.40 / D180 Stężenie ukośne

5

4

TF160 / TF180 2
STAB1.40 4Stabilizator8

 9

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

1

3

5

4

6 7

2

8

9

 6
2

2
9

 

 4
9

2
0

 

E

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX

TOP FLEX S160-63 / S180-63
Kod S160-63 / S180-63 
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UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

1

10

5

4

7 8

6

9

 7
3

4
9

 

 6
0

4
0

 

E

Opis Ilość
F75200.40 / F75200 6
F75100.40 / F75100

Rama 0.75x2.0 (m)
Rama 0.75x1.0 (m) 2

Nr. Elementu

P160 / P180 2
TR160.40 / TR180

Poręcz

RB160E / RB180E 2
TF75 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

4
D160.40 / D180 Stężenie ukośne5 6

TF160 / TF180 2
STAB1.40 4Stabilizator

8

 9

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm10

2

3

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX

TOP FLEX S160-74 / S180-74
Kod S160-74 / S180-74
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UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

4

2

3

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX SAFETY

TOP FLEX SAFETY L-23
Kod L-23 Opis Ilość

F75200.40 2Rama 0.75x2.0 (m)
Nr. Elementu

P160S

RB160E 1Podest z klapą

Poręcz
1111

2

4

1
TR160.40 Stężenie poziome3 2

 5 R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

 9
5

5
 

 2
2

6
5

 

1

5
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UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

1

5

4

6

2

3

TOP FLEX SAFETY L-34
Opis Ilość

F75200.40 2
F75100.40

Rama 0.75x2.0 (m)
Rama 0.75x1.0 (m) 2

Nr. Elementu

P160S 3
TR160.40

Poręcz

RB160E 1
TF75E 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

1
5

TF160E 2
8

Bortnica długa
R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

Kod L-34

 3
3

8
5

 

 2
0

7
5

 

8

7

16. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX SAFETY



 

UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

1

4
5

8

7

2

3

Opis Ilość
4Rama 0.75x2.0 (m)

Nr. Elementu

P160S 3
TR160.40

Poręcz

RB160.40 2
TF75E 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

2

5

TF160E 2
STAB1.40 4Stabilizator

8

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

TOP FLEX SAFETY L-42
Kod L-42

F75200.40

 4
2

2
5

 

 2
9

1
5

 

6

E

17.INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA
 

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX SAFETY



 

UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

1

4

6 7

9

8

2

3

Opis Ilość
F75200.40 4
F75100.40

Rama 0.75x2.0 (m)
Rama 0.75x1.0 (m) 2

Nr. Elementu

P160S 5
TR160.40

Poręcz

RB160E 2
TF75E 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

1
5

TF160E 2
STAB1.40 4Stabilizator8

 9

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

TOP FLEX SAFETY L-54
Kod L-54

 5
3
4
5
 

 4
0
3
5
 

5

18. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX SAFETY



 

UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

1

7

8

5 6

2

3

Opis Ilość
F75200.40 6Rama 0.75x2.0 (m)

Nr. Elementu

P160S 5
TR160.40

Poręcz

RB160E 3
TF75E 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

2

5

TF160E 2
STAB1.40 4Stabilizator

8

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

TOP FLEX SAFETY L-62
Kod L-62

 6
1

8
5

 

 4
8

7
5

 

E

4

19.INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA
 

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX SAFETY



 

UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

1

5

4

76

8

2

3

Opis Ilość
F75200.40 6
F75100.40

Rama 0.75x2.0 (m)
Rama 0.75x1.0 (m) 2

Nr. Elementu

P160S 7
TR160.40

Poręcz

RB160E / RB180E 3
TF75 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

1
5

TF160 / TF180 2
STAB1.40 4Stabilizator8

 9

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

TOP FLEX SAFETY L-73
KOD L-73

 7
3

0
5

 
 5

9
9

5
 

9

20. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX SAFETY



 

UWAGA!
Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

1

8

5 6

7

4

Opis Ilość
F75200.40 8Rama 0.75x2.0 (m)

Nr. Elementu

P160S 7
TR160.40

Poręcz

RB160E 4
TF75E 2

Podest z klapą
Bortnica krótka

Stężenie poziome

1111

2

3

4

6

7

2

5

TF160E 2
STAB1.40 4Stabilizator

8

Bortnica długa

R125REG 4Kółka z regulacją Ø  125 mm

TOP FLEX SAFETY L-82
Kod L-62

 8
1

4
5

 

 6
8

3
6

 

2

21.INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA
 

WYBRANAE KONFIGURACJE TOP FLEX SAFETY



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

ZDJĘCIA ELEMENTÓW WIEŻ JEZDNYCH TOP FLEX I TOP FLEX SAFETY

zdj.6

zdj.1

zdj.4

zdj.8
zdj.5

zdj.9

zdj.2

zdj.7

Rama 0.75x2.00
z zamontowanymi
kołami 
Kod: F75200.40 /
F75200 + R125REG

Rama 0.75x2.00
Kod: F75200.40 /
F75200

Poręcz                                        Kod: P160/P180

Podest z klapą                   Kod: RB160E/RB180E

Stężenie ukośne                                                      Kod: D160.40/D180

Stężenie poziome                                                 Kod: TR160.40/TR180

Bortnice               Kod: TF75E/ TF75 i TF160/180

Blokada kół / Koła                       Kod: R125REG
zdj.3
Rama 0.75x1.00
Kod: F75100.40 /
F75100

zdj.10
Stabilizatory     Kod: STAB1.40

Łączniki stabilizatorów zdj.11
Bezpieczna poręcz                              Kod: P160S

22. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

Moduł S160-23 / S180-23 
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą dwóch poziomych stężeń
       (zdj.5). Stężenia umieść na krawędziach pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamontuj podest (zdj.8) na drugim szczeblu ram bocznych;
d)    Zamocuj jedno stężenie ukośne (zdj.7) na 2 i 6 szczeblu jednej z krawędzi.

INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW TOP FLEX

Moduł S160-34 / S180-34 
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą dwóch poziomych stężeń
       (zdj.5). Stężenia umieść na krawędziach pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamontuj podest (zdj.8) na siódmym szczeblu ram bocznych;
d)    Zamocuj jedno stężenie ukośne (zdj.7) na 2 i 6 szczeblu jednej z krawędzi;
e)    Na szczycie ram podstawy (zdj.1) umieść jednometrowe ramy (zdj.3) i zablokuj je;
f)     Do ram jednometrowych (zdj3.) zamocuj naprzeciw siebie dwie poręcze nad 9 i 10 szczeblem; 
g)    Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na podeście roboczym.

Moduł S160-43 / S180-43 
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą dwóch poziomych stężeń
       (zdj.5). Stężenia umieść na krawędziach pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamocuj dwa stężenia ukośne (zdj.7) na 2 i 6 szczeblu przeciwnych krawędzi ram bocznych tak by się
       krzyżowały;
e)    Na szczycie ram podstawy (zdj.1) umieść dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
f)     Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Zamocuj górny uchwyt między
       5 a 6 szczeblem, dolny między 3 a 4 szczeblem; 
g)    Zamontuj podest (zdj.8) na dziesiątym szczeblu ram bocznych;
h)    Do ram (zdj3.) zamocuj naprzeciw siebie dwie poręcze nad 12 i 13 szczeblem;
i)     Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na podeście roboczym.

23.INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA
 



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

Moduł S160-54 / S180-54 
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą dwóch poziomych stężeń
       (zdj.5). Stężenia umieść na krawędziach pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamocuj dwa stężenia ukośne (zdj.7) na 2 i 6 szczeblu przeciwnych krawędzi ram bocznych tak by się
       krzyżowały;
d)    Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Górny uchwyt między 5 a 6
       szczeblem, a dolny między 3 a 4 szczeblem;
e)    Zamontuj kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) na szczycie zmontowanej już podstawy;
f)     Usztywnij konstrukcję za pomocą dwóch stężeń ukośnych (zdj.7) mocując je na 8 i 12 szczeblu przeciwnych
       krawędzi ram bocznych tak by się krzyżowały;
g)    Na 14 szczeblu ram bocznych umieść podest (zdj.8);
h)    Mając już zamontowany podest na szczytach ram umieść kolejne jednometrowe ramy (zdj.3);
i)     Na krawędziach ramy jednometrowych umieść dwie poręcze (zdj.6). nad 16 i 17 szczeblem;
j)     Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na podeście roboczym.

Moduł S160-63 / S180-63
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą dwóch poziomych stężeń
       (zdj.5). Stężenia umieść na krawędziach pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamocuj dwa stężenie ukośne (zdj.7) na 2 i 6 szczeblu przeciwnych krawędzi ram bocznych tak by się
       krzyżowały;
d)    Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Górny uchwyt między 5 a 6
       szczeblem, a dolny między 3 a 4 szczeblem;
e)    Na siódmym szczeblu ram bocznych umieść podest (zdj.8);
f)     Zamontuj kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) na szczycie zmontowanej już podstawy;
g)    Usztywnij konstrukcję za pomocą dwóch stężeń ukośnych (zdj.7) mocując je na 8 i 12 szczeblu ram tak by
       stężenia naprzeciw siebie się skrzyżowały;
h)    Zamontuj kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) na szczycie;
i)     Na 17 szczeblu ram bocznych umieść podest (zdj.8);
j)     Na krawędziach  szczytowej ramy umieść dwie poręcze (zdj.6). nad 19 i 20 szczeblem;
k)    Kończąc umieść bortnice (zdj.9) na podeście roboczym.

24. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW TOP FLEX



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

Moduł S160-74 / S180-74
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą dwóch poziomych stężeń
       (zdj.5). Stężenia umieść na krawędziach pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamocuj dwa stężenie ukośne (zdj.7) na 2 i 6 szczeblu przeciwnych krawędzi ram bocznych tak by się
       krzyżowały;
d)    Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Górny uchwyt między 5 a 6
       szczeblem, a dolny między 3 a 4 szczeblem;
e)    Na siódmym szczeblu ram bocznych umieść podest (zdj.8);
f)     Zamontuj kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) na szczycie;
g)    Usztywnij konstrukcję za pomocą dwóch stężeń ukośnych (zdj.7) mocując je na 8 i 12 szczeblu przeciwnych
       krawędzi ram bocznych tak by się krzyżowały;
h)    Załóż na krawędziach 14 szczebla ram dwa stężenia poziome.
i)     Zamontuj kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) na szczycie;
j)     Usztywnij konstrukcję za pomocą dwóch stężeń ukośnych (zdj.7) mocując je na 15 i 19 szczeblu przeciwnych
       krawędzi ram bocznych tak by się krzyżowały;
k)    Na 21 szczeblu ram bocznych umieść podest (zdj.8);
l)     Mając już zamontowany podest na szczytach ram umieść jednometrowe ramy (zdj.3);
m)   Na krawędziach szczytowej ramy umieść dwie poręcze (zdj.6) nad 23 i 24 szczeblem;
n)    Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na podeście roboczym.

25.INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA
 

INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW TOP FLEX



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

Moduł L-23 
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą dwóch poziomych stężeń
       (zdj.5). Jedno stężenie umieść na krawędzi pierwszego szczebla ram i po tej samej stronie krawędzi drugie
       stężenie na siódmym szczeblu;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamontuj podest (zdj.8) na trzecim szczeblu ram bocznych;
d)    Zamocuj jedną bezpieczną poręcz (zdj.11) na 5 i 7 szczeblu po przeciwnej krawędzi co wcześniej zamontowane
       stężenia poziome. Ramiona ukośne poręczy zaczep o drugi szczebel ram bocznych.

Moduł L-34
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą jednego poziomego stężenia
       (zdj.5). Stężenie umieść na krawędzi pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamocuj jedną bezpieczną poręcz (zdj.11) na 4 i 6 szczeblu po przeciwnej krawędzi co wcześniej zamontowane
       stężenia poziome (UWAGA! Pozostaw 5 cm przestrzeni od krawędzi, ponieważ w późniejszym etapie rozbudowy
       w tym miejscu zostanie zamontowane ramię ukośne wyżej montowanej poręczy). Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 2 szczebel ram bocznych.
d)    Zamontuj podest (zdj.8) na siódmym szczeblu ram bocznych;
e)    Na szczycie ram podstawy (zdj.1) umieść jednometrowe ramy (zdj.3) i zablokuj je;
f)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi  9 i 11 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 6 szczebel ram bocznych.
h)    Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na podeście roboczym.

Moduł L-42 
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą jednego poziomego stężenia
       (zdj.5). Stężenie umieść na krawędzi pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamontuj podest (zdj.8) na trzecim szczeblu ram bocznych;
d)    Zamocuj jedną bezpieczną poręcz (zdj.11) na 5 i 7 szczeblu po przeciwnej krawędzi co wcześniej zamontowane
       stężenia poziome. Ramiona ukośne poręczy zaczep o 2 szczebel ram bocznych. 
e)    Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Górny uchwyt między 5 a 6
       szczeblem, a dolny między 3 a 4 szczeblem;
f)     Na szczycie ram podstawy (zdj.1) umieść dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
g)    Zamontuj podest (zdj.8) na dziesiątym szczeblu ram bocznych;
h)    Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi 12 i 14 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 9 szczebel ram bocznych.
h)    Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na podeście roboczym.

26. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I NORMY BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW TOP FLEX SAFETY



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

Moduł L-54
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą jednego poziomego stężenia
       (zdj.5). Stężenie umieść na krawędzi pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamocuj jedną bezpieczną poręcz (zdj.11) na 4 i 6 szczeblu po przeciwnej krawędzi co wcześniej zamontowane
       stężenia poziome (UWAGA! Pozostaw 5 cm przestrzeni od krawędzi, ponieważ w późniejszym etapie rozbudowy
       w tym miejscu zostanie zamontowane ramię ukośne wyżej montowanej poręczy). Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 1 szczebel ram bocznych.
d)    Zamontuj podest (zdj.8) na siódmym szczeblu ram bocznych;
e)    Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Górny uchwyt między 5 a 6 szczeblem,
       a dolny między 3 a 4 szczeblem;
f)     Na szczycie ram podstawy (zdj.1) umieść dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
g)    Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi  9 i 11 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 6 szczebel ram bocznych.
h)    Na szczycie wieży umieść jednometrowe ramy (zdj.3) i zablokuj je;
i)     Zamontuj podest (zdj.8) na czternastym szczeblu ram bocznych;
j)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi  16 i 18 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 13 szczebel ram bocznych.
k)    Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na górnym podeście roboczym.

Moduł L-62 
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą jednego poziomego stężenia
       (zdj.5). Stężenie umieść na krawędzi pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamontuj podest (zdj.8) na trzecim szczeblu ram bocznych;
d)    Zamocuj jedną bezpieczną poręcz (zdj.11) na 5 i 7 szczeblu po przeciwnej krawędzi co wcześniej zamontowane
       stężenia poziome. Ramiona ukośne poręczy zaczep o 2 szczebel ram bocznych.
e)    Zamontuj jedno stężenie (zdj.5) na krawędzi 7 szczebla.
f)     Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Górny uchwyt między 5 a 6 szczeblem,
       a dolny między 3 a 4 szczeblem;
g)    Na szczycie ram umieść dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
h)    Zamontuj podest (zdj.8) na dziesiątym szczeblu ram bocznych;
i)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi 12 i 14 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 9 szczebel ram bocznych.
j)     Na szczycie ram umieść kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
k)    Zamontuj podest (zdj.8) na siedemnastym szczeblu ram bocznych;
l)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi 19 i 21 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 16 szczebel ram bocznych.
m)   Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na  najwyżej położonym podeście roboczym.
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INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW TOP FLEX SAFETY



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

Moduł L-73
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą jednego poziomego stężenia
       (zdj.5). Stężenie umieść na krawędzi pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamocuj jedną bezpieczną poręcz (zdj.11) na 4 i 6 szczeblu po przeciwnej krawędzi co wcześniej zamontowane
       stężenia poziome (UWAGA! Pozostaw 5 cm przestrzeni od krawędzi, ponieważ w późniejszym etapie rozbudowy
       w tym miejscu zostanie zamontowane ramię ukośne wyżej montowanej poręczy). Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 1 szczebel ram bocznych.
d)    Zamontuj podest (zdj.8) na 7 szczeblu ram bocznych;
e)    Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Górny uchwyt między 5 a 6 szczeblem,
       a dolny między 3 a 4 szczeblem;
f)     Na szczycie ram bocznych umieść dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
g)    Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi  9 i 11 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 6 szczebel ram bocznych.
h)    Zamontuj podest (zdj.8) na 14 szczeblu ram bocznych;
f)     Na szczycie ram bocznych umieść kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
i)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi  16 i 18 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 13 szczebel ram bocznych;
h)    Zamontuj podest (zdj.8) na 21 szczeblu ram bocznych;
f)     Na szczycie ram bocznych umieść jednometrowe ramy (zdj.3) i zablokuj je;
i)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi 23 i 25 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 20 szczebel ram bocznych;
m)   Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na górnym podeście roboczym.
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INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW TOP FLEX SAFETY



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

Moduł L-82
a)    Dwie ramy z kołami (zdj.1) ustaw pionowo, a następnie połącz je za pomocą jednego poziomego stężenia
       (zdj.5). Stężenie umieść na krawędzi pierwszego szczebla;
b)    Zablokuj koła opuszczając zamek zapadkowy (zdj.4);
c)    Zamontuj podest (zdj.8) na trzecim szczeblu ram bocznych;
d)    Zamocuj jedną bezpieczną poręcz (zdj.11) na 5 i 7 szczeblu po przeciwnej krawędzi co wcześniej zamontowane
       stężenia poziome. Ramiona ukośne poręczy zaczep o 2 szczebel ram bocznych.
e)    Zamontuj jedno stężenie (zdj.5) na krawędzi 7 szczebla;
f)     Zamontuj cztery stabilizatory (zdj.10) na pionowych krawędziach ram. Górny uchwyt między 5 a 6 szczeblem,
       a dolny między 3 a 4 szczeblem;
g)     Na szczycie ram umieść dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
h)    Zamontuj podest (zdj.8) na dziesiątym szczeblu ram bocznych;
i)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi 12 i 14 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 9 szczebel ram bocznych;
j)     Na szczycie ram umieść kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
k)    Zamontuj podest (zdj.8) na 17 szczeblu ram bocznych;
l)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi 19 i 21 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 16 szczebel ram bocznych;
m)   Na szczycie ram umieść kolejne dwumetrowe ramy (zdj.2) i zablokuj je;
n)    Zamontuj podest (zdj.8) na 24 szczeblu ram bocznych;
o)     Zamocuj kolejne dwie bezpieczne poręcze (zdj.11) na krawędzi 26 i 28 szczebla ram. Ramiona ukośne poręczy
       zaczep o 23 szczebel ram bocznych;
m)   Na koniec umieść bortnice (zdj.9) na  najwyżej położonym podeście roboczym.
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INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW TOP FLEX SAFETY



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

ZDJĘCIA ELEMENTÓW ZESTAWU SCHODOWEGO
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zdj.12
Rama 0.75x0.50      Kod: 75050/75050.40

zdj.13
Rama 0.75x0.75    Kod: 75075/75075.40

zdj.14
Rama 0.75x1.00  Kod: 75100/75100.40

Stężenie ukośne*                                                      Kod: D160.AD/D180.AD

zdj.16
Obejma obrotowa                                                 Kod: ATTACH.40/ATTACH.50

zdj.17
Podstawa ze śrubą do regulacji
Kod: VR.P

* Stężenia o kodzie 160.AD wyróżniają się czerwonymi końcówkami montażowymi, natomiast 180.AD są aluminiowe. 

zdj.15



 

Przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem wieży jezdnej.
Zawsze przestrzegaj instrukcji BHP.

UWAGA!

Moduł podstawowy zestawu schodowego
a)     Z jednej podstawowej ramy (zdj.1 str.22) zdemontuj koła.
b)     W zależności od różnicy poziomów jaki musisz zniwelować przy pomocy ram zestawu schodowego
       ustawiając wieżę na schodach wybierz odpowiednią ramę :

c)     Do wybranej ramy (zdj. 12,13,14) zamocuj VR.P - podstawę ze śrubą do regulacji (zdj.17)
d)     Połącz ramę (F75200.40 lub F75200) (zdj.1 str.22) z ramą do której została zamocowana VR.P i zabezpiecz je.
e)     Zamocuj obejmę obrotową (zdj.16) na krawędziach najniższego szczebla wybranej  ramy zestawu schodowego.
f)     Ustaw ramę podstawy (F75200.40 lub F75200) oraz drugą ramę podstawy (F75200.40 lub F75200) połączoną
       już z wybraną ramą zestawu schodowego tak by krótsza znajdowała się na schodach, a dłuższa poniżej po
       przeciwnej stronie w taki sposób, aby najniższy  szczebel krótszej ramy (F75200.40 lub F75200) znajdował
       się w przybliżeniu na tym samym poziomie co najniższy szczebel ramy przedłużonej przez ramy z zestawu
       schodowego.
g)     Następnie załóż stężenia poziome (zdj.5 str.22) na krawędziach tych szczebli (Dokładny poziom należy
       wyregulować VR.P –podstawa ze śrubą do regulacji (zdj.17) oraz wspomagać się poziomicą – wieża musi
       być wypoziomowana)
h)      Zamontuj dwa stężenia ukośne z zestawu schodowego (zdj.15) na drugim szczeblu ramy podstawy
       umieszczonej na schodach i najniższym szczeblu ramy zestawu schodowego mocując je do obejm
       obrotowych (zdj.16). Sprawdź jeszcze raz wypoziomowanie. Jeśli się zmienił, wypoziomuj jeszcze raz
       za pomocą śruby do regulacji.
i)     Dalej kontynuuj składanie wieży wg. instrukcji przewidzianej dla poszczególnych modeli wież Top Flex.
       Uwaga!! Zestaw schodowy przeznaczony jest do wież Top Flex

INSTRUKCJA MONTAŻU MODUŁÓW ZESTAWU SCHODOWEGO
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Kod ramy
Niwelowana różnica

poziomu przez
ramę (mm)

Niwelowana różnica
poziomu przez

VR.P (mm)

Niwelowana różnica
poziomu – suma

rama + VR.P

F75050.40 lub
F75050

F75075.40 lub
F75075

F75100.40 lub
F75100

550

830

1100

200 (max)

200 (max)

200 (max)

750

1030

1300



GWARANCJA

1. Faraone Poland Sp z o.o., z siedzibą w Łozienicy przy ulicy Prosta 32, 72-100 Goleniów, udziela gwarancji
    na oferowane produkty na okres: 
          • 12 miesięcy na produkty Akala Linia Hobby,
          • 12 miesięcy na produkty specjalne,
          • 12 miesięcy na podnośniki – towarowe, 
          • 24 miesiące na produkty standardowe: drabiny, wieże jezdne i platformy robocze,  

2. Gwarancja jest udzielana na następujących warunkach:

   2.1.Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu produktu przez pierwszego nabywcę, przy czym 
         decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu wstawionym przez Faraone Poland Sp. z o.o.
         lub dystrybutora Faraone.
 
   2.2.Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produktu wynikające tylko z winy producenta i powstałe z przyczyn
         tkwiących w wyrobie (ukryte wady produkcyjne lub materiałowe) pod warunkiem, że:

          • produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowany,
             przechowany;
          • produkt nie był naprawiany przez osoby nieupoważnione, inne niż pracowników lub przedstawicieli
             Faraone Poland Sp. z o.o;
          • produkt nie był demontowany ani modyfikowany przez osoby nieupoważnione, inne niż pracowników
             lub przedstawicieli Faraone Poland Sp. z o.o;
          • nie zniszczono (usunięto) oznaczenia z numerem seryjnym produktu.  

   

 

 

 

Rodzaj produktu ………………………………………………………………………………………….............……….

Data zakupu ………………………………………………………………………................…………………………….

Nazwa klienta …………………………………….................…………………………………………………………….

Adres………………………………………………………................……………………………………………………..

Kod pocztowy ………………………….Miasto ………………..................……………………………………………..

Województwo ………………………...........……… Kraj …………………………………………………………..........

Tel……………….……………. Fax. ………………………………..Mail ……………………...............……………….

Rodzaj działalności lub stanowisko …………...............………………………………………………………………..

Pieczęć sprzedawcy

Karta gwarancyjna (do zachowania)

 

 

 

Warunki gwarancji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż Faraone Poland Sp. z o.o. jest administratorem
Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz
obowiązującymi przepisami. Z Administratorem można się kontaktować:

    - pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:                                           - drogą e-mailową pod adresem: iod@faraone.pl
      FARAONE POLAND Sp. z o.o.
      ul. Prosta 32,
      72-100 Goleniów, Łozienica;
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GWARANCJA
   2.3.Wadami w rozumieniu polityki gwarancji nie są w szczególności wady wynikłe z: naturalnego zużycia,
         nadmiernego obciążenia i/lub niewłaściwej eksploatacji, poddaniu na ekspozycje środków chemicznych
         lub dużej wilgotności, a także będące następstwami klęsk żywiołowych (siły natury), lub wynikające 
         z uszkodzeń mechanicznych (w tym mających związek z transportem produktu).

   2.4.Maksymalna odpowiedzialność Faraone Poland z tytułu gwarancji, a także ogólna odpowiedzialność 
         odszkodowawcza związana z dostawą wadliwego produktu nie może przekroczyć ceny zakupu
         u Gwaranta, w związku z którym wniesiono roszczenie. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za
         szkody powstałe z winy umyślnej Gwaranta.

   2.5.Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

          • stosowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami, instrukcją obsługi lub zasadami
             korzystania,
          • wykonania napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych przez osoby inne niż Gwarant;
          • nieprawidłowego przechowywania produktu lub jego nieprawidłowej konserwacji;

   2.6.Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych pod warunkiem, że:

          • dokonał zgłoszenia gwarancyjnego w formie przewidzianej w warunkach gwarancji;
          • przedstawił Gwarantowi dowody nabycia produktu;
          • zgłosił Faraone Poland w formie pisemnej wadę wyrobu w okresie obowiązywania gwarancji, jednakże
          nie później niż w terminie 3 dni od dnia ujawnienia wady;
          • zgłosił szczegółowy opis okoliczności powstania wady;
          • reklamowany produkt posiada cechy umożliwiające jego identyfikację, jako wyrobu pochodzącego
          od Faraone Poland.

   2.7.Karta Gwarancyjna jest uważana za ważną, jeśli zawiera: dowód zakupu.

   2.8.W przypadku uznania reklamacji Faraone Poland według własnego wyboru dokonuje naprawy bądź wymiany
         wadliwego produktu (jego części), chyba, że Strony w odrębnym porozumieniu postanowią inaczej.

   2.9.W przypadku wymiany całości lub części produktu objętego gwarancją wadliwa część/produktu jest
         własnością Faraone Poland i musi zostać zwrócona Faraone Poland na jego żądanie w terminie 7 dni od dnia
         dokonania wymiany.

   2.10.W razie dokonania bezpodstawnego zgłoszenia gwarancyjnego, Kupujący zobowiązany będzie do pokrycia
      poniesionych przez Faraone Poland z tego tytułu kosztów.

   2.11.Faraone Poland zobowiązuje się dokonać diagnozy uszkodzenia i ustalić sposób usunięcia usterki/naprawy,
          zgodnie z: „Regulaminem napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych” znajdującym się na stronie
          www.Faraone.pl › DO POBRANIA  >  WARUNKI GWARANCJI/REGULAMIN NAPRAW GWARANCYJNYCH
          I POGWARANCYJNYCH.

   2.12.Zgłoszenia gwarancyjne mogą być składane wyłącznie w postaci wypełnionego formularza Zgłoszenia
          Naprawy znajdującego się na stronie www.Faraone.pl › USŁUGI > FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY

   2.13.Produkt wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać Faraone Poland lub przesłać po
          wcześniejszym uzgodnieniu z Faraone Poland. Koszty przesyłki do Faraone Poland po stronie wysyłającego.
          Faraone Poland zwróci koszty przesyłki do wysokości:
          • 80 złotych netto dla produktów o długości do 3 metrów
          • 200 złotych netto dla produktów powyżej 3 metrów długości.
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GWARANCJA
2.14.Gwarancja jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe przepisy
      prawa w tym nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumentów.

2.15.Wykonane przez Faraone Poland świadczenia gwarancyjne nie skutkują przedłużeniem ani odnowieniem
      gwarancji, z  zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania art. 581 Kodeksu cywilnego.

2.16.Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji o
naprawach gwarancyjnych

i pogwarancyjnych

Więcej informacji o
przepisach i kontrolach 

Produkty Faraone Poland są wytwarzane w oparciu o ściśle określone normy i przepisy zapewniające maksymalne
bezpieczeństwo osób wykonujących prace na wysokości. Trzeba pamiętać, że to bezpieczeństwo musi być
zachowane w trakcie całego użytkowania sprzętu. Użytkownicy powinni, cyklicznie dokonywać przeglądów,
a przede wszystkim właściwe użytkować poszczególne produkty. W przypadku stwierdzenia zużycia poszczególnych
elementów eksploatacyjnych należy dokonywać koniecznych napraw przez upoważniony serwis

Wg Dyrektywy 2009/104/WE dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania
sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy pracodawca zobowiązany jest poddawać okresowym
kontrolom sprzęt narażony na działania powodujące usterki oraz rejestrować i przechowywać wyniki tych kontroli.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić
sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

OKRESOWE KONTROLE TECHNICZE

SERWIS

SERWIS I KONTROLE

Dodatkowe usługi
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