
 

5110.0011 V2 PL 
 

 

 

Instrukcja Obsługi 
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji 

 
 
 
 
 
 

  

 
PW-III 

  



NAZWA: 

 

2 / 12 

 
 

5110.0011 V2 PL 
 

 

 

Spis treści 

1 CE - Deklaracja zgodności ...................................................................................................................................... 3 

2 Informacje ogólne .................................................................................................................................................. 4 

2.1 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem ........................................................................................................ 4 

2.2 Rysunek poglądowy i budowa ....................................................................................................................... 5 

2.3 Dane techniczne ............................................................................................................................................. 5 

2.3.1 Właściwości techniczne ............................................................................................................................. 5 

3 Bezpieczeństwo ..................................................................................................................................................... 6 

3.2 Znaki bezpieczeństwa .................................................................................................................................... 6 

3.4 Środki bezpieczeństwa osobistego ............................................................................................................... 6 

3.5 Wyposażenie ochronne .................................................................................................................................. 7 

3.6 Ochrona przed nieszczęśliwym wypadkiem ................................................................................................. 7 

3.7 Kontrola działania i wzrokowa ...................................................................................................................... 7 

3.7.1 Informacje ogólne ...................................................................................................................................... 7 

4 Regulacja i obsługa ................................................................................................................................................ 8 

4.1 zaprzestanie .................................................................................................................................................... 8 

4.2 eksploatacja .................................................................................................................................................... 9 

4.2.1 Uzupełnić olej hydrauliczny ....................................................................................................................... 9 

5 Konserwacja i utrzymanie .................................................................................................................................... 10 

5.1 Wartung ........................................................................................................................................................ 10 

5.1.1 Elementy mechaniczne ................................................................................................................................ 10 

5.2 Usuwanie awarii............................................................................................................................................. 11 

5.3 Naprawy ......................................................................................................................................................... 11 

5.4 Obowiązek przeprowadzania kontroli ......................................................................................................... 11 

5.5 Wskazówki dotyczące tabliczki znamionowej ............................................................................................. 12 

5.6 Wskazówka dotycząca wynajmowania/wypożyczania urządzeń marki PROBST ...................................... 12 

 

  



CE - Deklaracja zgodności 

 

3 / 12 

 

5110.0011 V2 PL 
 

 

 

 

1 CE - Deklaracja zgodności 

 

NAZWA: 
Typ: 
Nr zamówienia: 

Pózek Paletowy 

PW-III 

5110.0011  

Producent: Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen, Germany 
info@probst-handling.com   
www.probst-handling.com  

 

Wyżej wymieniona maszyna jest zgodna z odnośnymi wytycznymi następujących dyrektyw UE: 

2006/42/CE (dyrektywa maszynowa) 
 

Zastosowano następujące normy i specyfikacje techniczne: 

DIN EN ISO 12100 

Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania  - Ocena i redukcja ryzyka (ISO 12100:2010) 
 

DIN EN ISO 13857 

Bezpieczeństwo maszyn ― Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref 
niebezpiecznych (ISO 13857:2008) 

 

Autoryzować osoba dla EC- Dokumentacja :  

Nazwisko: J. Holderied 
Adres: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

Podpis, informacje na temat osoby podpisującej: 

 
Erdmannhausen,19.06.209.......................................................................... 

(Martin Probst, Prezes Zarządu) 

 

 

 

  

mailto:info@probst-handling.com
http://www.probst-handling.com/
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2 Informacje ogólne 

 

2.1 Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem 

 

 Urządzenie (PW III) nadaje się wyłącznie do transportu opakowań z kamienia na paletach na placu budowy. 
Palety muszą być wbijane pod bokiem. 

Urządzenie (PW III) może być stosowane wyłącznie na pochyłościach, jeżeli nie są one nachylone pod kątem 
większym niż 15°, a panujące warunki pozwalają na bezpieczną obsługę. 

Należy upewnić się, że podłoże wytrzyma ciężar całkowity. 

Urządzenie (PW IIII) może wprawić się w ruch na zboczach i spowodować znaczne szkody, jeśli nie jest 
wystarczająco zamocowane. 

Nie wolno przekraczać dopuszczalnego obciążenia. 

 

PW III nie jest wyposażony w hamulec postojowy.  

Z tego powodu jest absolutnie konieczne, aby PW III był dodatkowo mocowany za pomocą klocków 
hamulcowych na zboczach. 

 

Opuszczenie ładunku tworzy nieunikniony punkt przylegania stóp. Dlatego też zawsze trzymaj dystans. 
Dzieci są szczególnie narażone na ryzyko. 

 

 

  

DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE: 

 

 

Samowolne przeróbki urządzenia lub stosowanie samodzielnie wykonanych urządzeń dodatkowych stanowi 
zagrożenie dla zdrowia oraz życia i z tego powodu jest zasadniczo zabronione!! 

 

Nie przekraczać udźwigu (WLL) i szerokości znamionowej/zakresu uchwytu urządzenia. 

 Wszelki niedozwolony transport przy pomocy tego urządzenia jest zakazany: 

 • Transport ludzi i zwierząt. 

• Transport innych ładunków i materiałów niż opisane w niniejszej instrukcji. 

• Zawieszanie na urządzeniu ładunków za pomocą lin, łańcuchów itp 
 

 

• Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie do zgodnych z przeznaczeniem zastosowań 
opisanych w niniejszej instrukcji obsługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz 
odpowiednimi postanowieniami deklaracji zgodności. 

• Każde inne zastosowanie traktowane jest jako niezgodne z przeznaczeniem i jest zabronione! 

• Należy dodatkowo przestrzegać obowiązujących w miejscu zastosowania ustawowych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przed każdym użyciem urządzenia użytkownik musi upewnić się, że: 

• urządzenie nadaje się do danego zastosowania, jest sprawne oraz że dany ładunek można podnosić za 
pomocą tego urządzenia. 

W razie wątpliwości skontaktować się przed zastosowaniem z producentem. 
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2.2 Rysunek poglądowy i budowa 

 

 

Rys.1 

1 uchwyt 

2 Dźwignia obsługowa 
Cylinder podnoszący 

3 Szpaty widelcowe 
(regulowane) 

 

 

 

2.3 Dane techniczne 

 

Guy: Długość palety: Odległość między widelcami: Ładowność: Waga własna: 

PW III 1.250 mm regulowany  1.500 kg 195 kg 

 
 

2.3.1 Właściwości techniczne 

 

Skok przy maksymalnym obciążeniu: Maksymalna szerokość palety: Szerokość: Długość: Wysokość: 

200 mm 1263 mm 1615 mm 1400 mm 800 mm 
 

 

 

 

Ciśnienie w kole: Ilość oleju hydraulicznego: Rodzaje oleju: 

Duże 3 ,5 kg/cm2 (min. 2,7 /max. 3 bar) 

Małe2  kg/cm2 kg/cm2 

cylinder niebieski/czarny  0,5 l 

Szarość cylindrów 
 0,3 l 

SAE 10 Hydra; SHELL Tellus Oil 37;  
HOUGHTON HD 22,5 
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3 Bezpieczeństwo 

 

3.1 Wskazówki bezpieczeństwa 

 

Niebezpieczeństwo dla życia! 
Oznacza niebezpieczeństwo. W przypadku, gdy nie będzie unikane, następstwem może być śmierć lub 
ciężkie zranienie. 

 

Sytuacja niebezpieczna! 
Oznacza sytuację niebezpieczną. W przypadku, gdy nie będzie unikana, następstwem mogą być ciężkie 
zranienia lub szkody materialne. 

 

Zakaz! 
Oznacza zakaz. W przypadku nieprzestrzegania następstwem mogą być śmierć, ciężkie zranienie lub szkody 
materialne. 

 

Ważne informacje lub przydatne porady użytkowania 

 

3.2 Znaki bezpieczeństwa 

 

ZNAKI OSTRZEGAWCZE 

Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkość 
 

 

Niebezpieczeństwo zgniecenia rąk. 
2904.0221 
2904.0220 
2904.0107 

30 x 30 mm 
50 x 50 mm 
80 x 80 mm 

 

ZNAKI NAKAZU 

Symbol Znaczenie Nr zam. Wielkość 
 

 

Każdy operator musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dla 
urządzenia i zawarte w niej przepisy bezpieczeństwa. 

2904.0665 
2904.0666 

Ø30 mm 
Ø50 mm 

 

3.3 Definicja personelu fachowego / osoby wykwalifikowanej 

Prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowy personel lub 
osobę wykwalifikowaną w danej dziedzinie! 

Personel fachowy lub osoby wykwalifikowane muszą dysponować niezbędną wiedzą 
zawodową z następujących dziedzin, o ile odnoszą się one do tego urządzenia: 

• mechanika 

• hydraulika 

• pneumatyka 

• elektryka 
 

3.4 Środki bezpieczeństwa osobistego 
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• Każdy operator musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dla urządzenia i zawarte w niej przepisy 
bezpieczeństwa. 

• Urządzenie i wszystkie urządzenia nadrzędne, w/do których urządzenie jest zamontowane, mogą być 
użytkowane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i posiadające odpowiednie pozwolenie. 

 

• Tylko maszyny posiadające uchwyty mogą być obsługiwane ręcznie. 

 

3.5 Wyposażenie ochronne 

 

 
Zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa wyposażenie 
ochronne składa się z: 

• odzieży ochronnej 

• rękawic ochronnych 

• butów ochronnych 
 

3.6 Ochrona przed nieszczęśliwym wypadkiem 

 

 

• Zabezpieczyć miejsce pracy przed osobami nieupoważnionymi, w szczególności dziećmi.  

• Zachować ostrożność w przypadku burz! 

 

• Zapewnić odpowiednie oświetlenie miejsca pracy. 

• Zachować ostrożność w przypadku materiałów mokrych, zamarzniętych lub zabrudzonych. 

 

• Zabrania się pracy urządzenia przy temperaturze zewnętrznej poniżej 3 ° C (37,5° F)! Zachodzi 
niebezpieczeństwo wyślizgnięcia się trzymanego materiału wskutek wilgoci lub oblodzenia. 

 

3.7 Kontrola działania i wzrokowa  

 

3.7.1 Informacje ogólne 

 

• Przed każdym użyciem urządzenie należy sprawdzić pod kątem działania i stanu. 

• Konserwację, smarowanie i usuwanie awarii wolno przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym 
urządzeniu! 

 

• W przypadku usterek dotyczących bezpieczeństwa urządzenie może być ponownie użytkowane 
dopiero po całkowitym usunięciu usterki. 

• W przypadku pojawienia się rys na elementach nośnych urządzenie należy bezzwłocznie wyłączyć z 
użytkowania. 

 

• Instrukcja obsługi urządzenia musi być w każdej chwili dostępna w miejscu użytkowania. 

• Zabrania się usuwania tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu. 

• Nieczytelne tabliczki informacyjne (takie jak znaki zakazu i ostrzegawcze) należy wymienić. 
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4 Regulacja i obsługa 

4.1 zaprzestanie 

 • Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem (PW III) konieczne jest dostosowanie ramion widełek (3) do 
wymaganej odległości. 

• Szyny wideł (3) mogą być przesuwane, dzięki czemu mogą być bezstopniowo dopasowywane do 
wymiarów palety. 

 

 
Rys. 1 

3 kraty widelcowe 
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4.2 eksploatacja 

 • W celu opuszczenia ramion widełek (3) należy uruchomić dźwignię sterującą II umieszczoną na siłowniku 
hydraulicznym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, uzyskując w ten sposób łagodne, 
stopniowe opuszczanie. 

• Gdy tylko widły (3) zostaną wystarczająco nisko opuszczone, urządzenie (PW III) może być wbijane pod 
paletę, która ma zostać podniesiona. 

• Aby podnieść ładunek (paletę), przesuń dźwignię podnoszenia I z pozycji 1 do pozycji 2 i odwrotnie, aby 
osiągnąć żądaną wysokość (maksymalna wysokość 200 mm).  
Należy pamiętać, że czynność ta jest wykonywana tylko wtedy, gdy dźwignia sterująca II znajduje się w 
pozycji 1. 

• Urządzenie (PW III) można teraz przenieść do miejsca przeznaczenia. W celu opuszczenia ładunku 
(palety) należy uruchomić dźwignię sterującą II umieszczoną na siłowniku hydraulicznym w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, co pozwoli na łagodne, stopniowe opuszczanie. 

 

Opuszczenie ładunku tworzy nieunikniony punkt przylegania stóp. Dlatego zawsze trzymaj się z daleka. 
Szczególnie zagrożone są dzieci. 

 

Urządzenie (PW III) nie jest wyposażone w hamulec postojowy. Z  
tego powodu jest absolutnie konieczne, aby urządzenie (PW III) było dodatkowo mocowane za pomocą 
klocków hamulcowych na zboczach. Aby zapobiec przetaczaniu się urządzenia. Ryzyko wypadku!!!!!" 

 

 
Rys. 2 

 

• Należy upewnić się, że urządzenie (PW III) znajduje się w stanie obniżonym, gdy nie pracuje. Zwiększa to 
żywotność układu hydraulicznego. 

4.2.1 Uzupełnić olej hydrauliczny 

 Jeśli olej ma być ponownie napełniony w cylindrze, należy postępować w następujący sposób:  

• Opuścić ramiona wideł (3 / Rys. 1) wózka podnoszącego obracając dźwignię obsługową II przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara.  

• Odkręcić śrubę imbusową M8 na siłowniku (patrz rys. 2) i uzupełnić olej przez ten otwór aż do 
przepełnienia. 
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5 Konserwacja i utrzymanie 

 

5.1 Wartung 

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa pracy i żywotności urządzenia, prace 
konserwacyjne wymienione w poniższej tabeli muszą być wykonywane po upływie określonych terminów. 

Można stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, w przeciwnym razie gwarancja wygasa. 

 

Wszystkie prace mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy urządzenie nie znajduje się pod ciśnieniem, jest 
odłączone od zasilania i wyłączone! 

 

5.1.1 Elementy mechaniczne 

Okres konserwacji Zakres prac 

Pierwsza inspekcja po 25 
godzinach pracy 

• Skontrolować i w razie potrzeby dokręcić wszystkie śruby mocujące  
(prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby). 

Co 50 godzinach pracy • Dokręcić wszystkie śruby mocujące (zwrócić uwagę, aby dokręcać śruby zgodnie z 
obowiązującymi momentami dokręcającymi właściwej klasy wytrzymałości.) 

• Skontrolować prawidłowe działanie wszystkich przegubów, prowadzeń, sworzni i 
kół zębatych, w razie potrzeby wyregulować lub wymienić. 

• Sprawdzić sprawność wszystkich zamontowanych elementów zabezpieczających 
(takich jak zawleczki) i wymienić uszkodzone elementy zabezpieczające. → 1) 

• Skontrolować zużycie szczęk chwytaka (o ile występują), w razie potrzeby 
wymienić. 

• Nasmarować górną i dolną stronę łożyska przesuwnego (o ile występuje) przy 
otwartym urządzeniu. 

• Wszystkie gniazda smarowe (jeżeli są) nasmarować praską smarową. 

Co najmniej 1 do roku 

(w trudnych warunkach pracy 
przerwy między kontrolami 
skrócić) 

• Skontrolować elementy zawieszenia oraz sworznie i łączniki. Kontroli pod kątem 
rys, zużycia, korozji i pewności działania winna dokonać osoba wykwalifikowana. 

 

1) 
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5.2 Usuwanie awarii 

 

Zaburzenie Przyczyna Korygowanie 

Wózek paletowy nie może 
być podnoszony. 

Zawór opuszczania (dźwignia obsługowa II) 
jest otwarty. 

Zamknąć zawór opuszczania (dźwignia 
obsługowa II) 

Wózek paletowy nie może 
zostać opuszczony. 

Uszkodzony zawór opuszczania (dźwignia 
obsługowa II) 

Sprawdzić zawór opuszczania (dźwignia 
obsługowa II), w razie potrzeby wymienić 

Urządzenie (PW III) jest 
trudne w sterowaniu. 

Uszkodzone łożysko kierownicy. 

Zbyt niskie ciśnienie w oponach 

Sprawdzić łożysko 

Sprawdzić ciśnienie w oponach 

 

5.3 Naprawy 

 

 

• Napraw urządzenia mogą dokonywać jedynie osoby posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności. 

• Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić osobie wykwalifikowanej przeprowadzenie gruntownej 
kontroli. 

 

5.4 Obowiązek przeprowadzania kontroli 

 

• Użytkownik zapewni, że urządzenie zostanie poddane kontroli przez osobę wykwalifikowaną co najmniej 
raz w roku, a stwierdzone usterki zostaną bezzwłocznie usunięte (zob. rozporządzenie DGUV 1-54 i 
rozporządzenie DGUV 100-500). 

• Przestrzegać odnoszących się do tego postanowień deklaracji zgodności! 

• Ekspercka kontrola może być również przeprowadzona przez producenta Probst GmbH. Skontaktuj się z 
nami pod adresem: service@probst-handling.com 

• Zalecamy, aby po przeprowadzeniu kontroli i usunięciu usterek urządzenia umieścić w dobrze 
widocznym miejscu plakietkę potwierdzającą fakt kontroli (Nr zamówienia.: 2904.0056 + naklejka 
przeglądowa z datą) 

 

 

mailto:service@probst-handling.com
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Kontrolę urządzenia należy bezwzględnie udokumentować! 

 

Urządzenie Rok Data Osoba kontrolująca Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

5.5 Wskazówki dotyczące tabliczki znamionowej 

 

Typ urządzenia, numer urządzenia oraz rok produkcji mają istotne znaczenie w procesie identyfikacji 
urządzenia. Dane te należy podawać w przypadku zamawiania części zamiennych, usług gwarancyjnych 
oraz pozostałych pytań związanych z danym urządzeniem. 

Maksymalny udźwig informuje o wartości maksymalnego obciążenia urządzenia. Nie wolno przekraczać 
maksymalnego udźwigu. 

Podany na tabliczce znamionowej ciężar własny należy uwzględnić w przypadku zastosowania 
podnośnika/urządzenia nośnego (np. dźwig, wyciąg łańcuchowy, wózek widłowy, koparka...). 

 

Przykład:  
 

5.6 Wskazówka dotycząca wynajmowania/wypożyczania urządzeń marki PROBST 

 

Każde wypożyczenie/wynajęcie urządzeń marki PROBST wymaga dołączenia oryginalnej instrukcji obsługi! 
Jeśli w kraju użytkownika obowiązuje inny język, należy ponadto dostarczyć tłumaczenie oryginalnej 
instrukcji obsługi. 

 

 

 





                     MONTAGE DES PALETTENHUBWAGENS  H-2 

    

Nº CODE  BEZEICHNUNG 

1 360000  Sicherungsbügel Ø18 

2 090000  Bolzen Ø18 

3 300000  Laufrolle 

4 020000  Gabelsatz 

5 030000  Hydraulikpumpe 

6 110000  Splint 5x50 

7 100000  Splint 3x30 

8 320000  Deckel Gabelführung 

9 060000  Lenkstange 

10 032300  Bolzen Ø10 

11 160000  Schraubenmutter M-12 

12 180000  Schraube 12x30 

13 010000  Chasis H-2 

14 280000  Rad 155-13” 

15 220001  Stahlnabe H-2 

16 330000  Lagerbuchse, selbstschmierend 

17 040000  Lenkachse 

18 200000  Sicherungsbügel Ø25 

20 270000  Rad 3.50-8” 

21 050000  Achse H-2 

22 190000  Selbstsichernde Schraubenmutter M-18 

23 260000  Lagerbuchse 

24 340000  
Lagerbuchse, selbstschmierend mit 
Begrenzungsscheibe 

  
 



 MONTAGE HYDRAULIKPUMPE 

Nº CODE BEZEICHNUNG 

1 030800  Stange 

2 030100  Hydraulikgehäuse 

3 032100  Gewindestift 

4 031400  Kugel 6 mm. 

5 030400  Ablasshahn 

6 031300  Kugel 8 mm. 

7 031200  Feder 

8 031900  Unterlegscheiben  

9 032000  Schraube 

10 031100  Feder 

11 030900  Dichtscheibe 

13 031700  Flanschring 

14 030300  Pumpenkolben 

15 030200  Hebel 

16 031800  Schaber 

17 031500  Runddichtring 

18 032300  Bolzen 

19 100000  Splint 3x30 

20 110000  Splint 5x50 

21 032200  Stopfen 

22 031600  Runddichtring 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

 Maximale Tragkraft: 1.500 kg 



Potwierdzenie wykonania konserwacji 
  

Roszczenia gwarancyjne dla tego urządzenia można zgłaszać tylko w przypadku wykonywania wymaganych 
prac konserwacyjnych (przez autoryzowany warsztat)! Po zakończeniu prac w każdym okresie serwisowym 

należy niezwłocznie przekazać nam zaświadczenie konserwacji (z podpisem i pieczątką)  1).                               
                                                                                                1) e-mailem na adres: service@probst-handling.com / faksem lub pocztą 
 

 
 

 

Probst GmbH     Telefon +49 7144 3309-0   www.probst-handling.com 
Gottlieb-Daimler-Straße 6    Fax         +49 7144 3309-50   info@probst-handling.com 
71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

Użytkownik: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Typ urządzenia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr artykułu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nr urządzenia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Rok budowy: _ _ _ _ 
 
 

Czynności konserwacyjne po 25 godz. pracy 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

 

Czynności konserwacyjne po 50 godz. pracy 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

 

Czynności konserwacyjne 1x w roku 
Data: Rodzaj konserwacji: Firma wykonująca konserwację: 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ……………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

  
 
 
Pieczęć 

  

  

   

  ………………………………………………… 
Nazwisko  Podpis 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




