
* Tvar čelisti se může u konkrétních variant modelu RUP 502-[...]T lišit.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Před použitím zařízení si důkladně 
přečtěte návod k používání

NAVIJÁK S BRZDOU RUP 502-[...]T
PROSTŘEDEK PRO ZVEDÁNÍ BŘEMEN

Referenční
číslo:
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čelist*

blokovací páka

klika

buben

lano

noha trojnožky

identifikační štítek

automatická brzda uvnitř krytu

URČENÉ POUŽITÍ
Naviják s brzdou řady RUP 502-[...]T je zařízení ke zvedání/spouštění břemen. Zařízení je vybaveno 
bezpečnostní brzdou pro zavěšení břemene.
Popis navijáků s brzdou řady RUP 502-[...]T:
 RUP 502-T – zvedací zařízení s čelistí pro montáž na trojnožky: TM 9-T
 RUP 502-AT – zvedací zařízení s čelistí pro montáž na trojnožky: TM 6-T / TM 12 / TM 12-2 / TM 13-T
 RUP 502-BT – zvedací zařízení s čelistí pro montáž na trojnožky: TM 7-T 
Symbol „xx“ – standardní délka pracovního lana v metrech (20, 25 m)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Mez pracovního zatížení: 500 kg

Potřebná ruční síla:  22 kg

Převodový poměr:   5:1

Délka kliky: 300 mm

Průměr lana: 6,3 mm

Váha:  lano 20 m - 13 kg

 lano 25 m - 14 kg

POZOR!
- Zvedací/spouštěcí funkce je určena pouze pro zvedání/spouštění břemen. 
Nepoužívejte naviják řady RUP 502-[...]T jako záchranné zařízení nebo 
zařízení pro zachycení pádu.
- Vždy ovládejte naviják pouze silou ruky a klikou přiloženou k zařízení.
- Před každým použitím navijáku je nutné provést podrobnou kontrolu. 
Kontrolu musí provést osoba, která hodlá zařízení použít. V případě 
poškozeného nebo nefunkčního navijáku musí být zařízení vyřazeno z 
používání.
- Nikdy neodvíjejte pracovní lano z navíjecího bubnu zcela. Na bubnu by měly 
zůstat alespoň tři závity lana – je to vyznačeno speciální bezpečnostní 
značkou, která je umístěná na lanu. Přestaňte odvíjet lano z bubnu, když se 
objeví červená bezpečnostní značka! Povinně kontrolujte stav bezpečnostní 
značky. 



MONTÁŽ NA TROJNOŽKU

4. Veďte lano za dvěma šrouby 
umístěnými nad bubnem.
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1. Otevřete čelist

zajišťovací otvor

čelist

pojistný kolík

noha trojnožky 

2. Nasaďte zařízení na nohu 
trojnožky. Pojistný kolík čelisti musí 
být zasunut do zajišťovacího otvoru 
umístěného na vnější straně nohy 
trojnožky.

3. Zavřete čelist. Zajistěte čelist 
pákou. Před montáží namažte 
závit páky malým množstvím 
trvalého maziva. Naviják nesmí 
na noze trojnožky klouzat.

šrouby

lano

POZOR!
Zajistěte, aby pojistný kolík byl řádně zasunutý do zajišťovacího otvoru. Pojistný kolík brání klouzání navijáku na noze trojnožky.

pojistný kolík

zajišťovací otvor

pojistný kolík zajišťovací otvor

ŠPATNĚ!
Pojistný kolík mimo 

zajišťovací otvor

SPRÁVNĚ!
Pojistný kolík zasunutý do 

zajišťovacího otvoru
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naviják

čelist

M10 šrouby

naviják

čelist

M10 matice

max. 60

1
3
0

 ±
 2

.0

max 25 mm

M10 šrouby

M10 podložky
(DIN 125A)

M10 samosvorné 
matice (DIN 985)

10

4
5

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ NA PEVNÝ KONSTRUKČNÍ PRVEK 
Zařízení může být namontováno přímo na pevný konstrukční prvek, jako je rovný povrch (např. stěna) nebo ocelový profil. Pevný 
konstrukční prvek, ke kterému se zařízení připevňuje, musí mít stabilní konstrukci a mít minimální statickou pevnost o velikosti alespoň 
dvojnásobku hmotnosti břemene. Konstrukce a připevnění pevného konstrukčního prvku musí znemožňovat náhodné odpojení zařízení. 
Pro montáž zařízení na pevný konstrukční prvek je nutné odstranit čelist, která je určena pouze k použití s trojnožkou.

DEMONTÁŽ ČELISTI ZE ZAŘÍZENÍ RUP 502-T

1. Odšroubujte čtyři 
matice M10 na 
šroubech spojujících 
čelist s navijákem 
zařízení RUP 502-T.

2. Sundejte šrouby. 
Sundejte čelist.

DEMONTÁŽ ČELISTI ZE ZAŘÍZENÍ RUP 502-AT / 502-BT

1. Odšroubujte dvě 
matice M10 spojující 
čelist s navijákem 
zařízení RUP 502-
AT/502-BT.

2. Sundejte šrouby. 
Sundejte čelist.

MONTÁŽ NA ROVNÝ POVRCH 
1. Zařízení se připevní s pomocí dvou děr (10 mm a podlouhlá 10 x 45) umístěných na zadní stěně navijáku.
2. Namontujte naviják s použitím dvou ocelových mechanických nebo chemických kotevních šroubů M10. Kotvy musejí být namontovány v 
souladu s návodem dodaným výrobcem kotev. 
3. Pod každou matici vložte podložku M10 (DIN 125A). Utáhněte dvě samosvorné matice M10 (DIN 985).

Ø 10
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M10 samosvorné 
matice (DIN 985)

M10 šrouby
(DIN 933)

M10 podložky
(DIN 125A)

10

4
5

Zařízení ve svislé poloze

Zařízení ve vodorovné poloze

MONTÁŽ NA OCELOVÝ PROFIL 
1. Na úzké konstrukční prvky se naviják připevní s pomocí dvou děr (Ø 10 mm a podlouhlá Ø 10 x 45), umístěných na zadní stěně 

navijáku.
2. Zařízení se montuje s použitím dvou ocelových šroubů M10. Protáhněte šrouby přes zadní stěnu navijáku a přes konstrukční kotvicí 

profil. 
3. Pod hlavu každého šroubu a pod každou matici vložte podložku M10 (DIN 125A). Utáhněte dvě samosvorné matice M10 (DIN 985).

Ø 10

POLOHOVÁNÍ NAVIJÁKU RUP-503T 
1. Zkontrolujte správnou polohu zařízení a správné vedení lana podle následujících obrázků. 
2. Konstrukční prvek, na kterém je naviják namontován, musí být svislý nebo vodorovný.
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Max.
500 kg

STOP. Přestaňte 
odvíjet lano z 

bubnu, když se 
objeví červená 

značka!

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A HLAVNÍ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ  
ź  Naviják je určen jen pro zvedání břemen. Naviják se nesmí používat jako záchranné zařízení nebo zařízení pro zachycení pádu.
ź Naviják se nesmí používat k přepravě břemen nad místy, kde se mohou vyskytovat lidé.
ź Nezatěžujte naviják, když je lano zcela odvinuto. Na bubnu by měly zůstat alespoň tři závity lana.
ź Vždy ovládejte naviják pouze silou ruky a klikou přiloženou k zařízení. Naviják nikdy nesmí být ovládán motorem jakéhokoliv 

druhu. Není-li možné snadno obsluhovat naviják jednou rukou s použitím kliky, je zřejmě přetížený.
ź Při používání navijáku chraňte naviják před mechanickým, chemickým a tepelným poškozením.  
ź Znečištěný naviják musí být očištěn v souladu s článkem „Skladování a údržba“. 
ź Je zakázáno provádět jakékoliv změny nebo doplňování zařízení bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
ź Opravy smí provádět pouze výrobce zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce.
ź Zařízení nesmí být používáno mimo meze jeho použití ani pro jiné účely, než pro které je určeno.
ź Je zakázáno používat kombinace položek zařízení, v nichž je bezpečná funkce jedné položky ovlivněna bezpečnou funkcí jiné 

nebo narušuje bezpečnou funkci jiné.
ź Existuje mnoho rizik, která mohou ovlivnit výkon zařízení, a mnoho odpovídajících bezpečnostních opatření, která je nutné učinit, 

především: vedení nebo ovinutí spojovacích prostředků nebo záchranných lan přes ostré hrany, vady jako řezy, oděr, koroze, 
vystavení klimatu, pády s kýváním, teplotní extrémy, chemická činidla, elektrická vodivost.

ź Pevný konstrukční prvek, ke kterému se zařízení připevňuje, musí mít stabilní konstrukci a mít minimální statickou pevnost o 
velikosti alespoň dvojnásobku hmotnosti břemene.

ź Zkontrolujte spoje mezi pevným konstrukčním prvkem a navijákem a břemenem, aby nedošlo k náhodnému rozpojení libovolných 
prvků. 

ź Alespoň jednou za rok, po 12 měsících používání, by měl být prostředek osobního zabezpečení stažen z používání k provedení 
periodické podrobné kontroly. Periodické kontroly může provést výrobce prostředku nebo osoba pověřená výrobcem.  

KONTROLA
Kontrola je vyžadována pro zabezpečení řádné údržby zařízení a zajištění bezpečnosti používání, což závisí na průběžném výkonu 

a životnosti zařízení.
Před každým použitím je nutné:
ź Zkontrolovat všechny prvky zařízení z hlediska případného poškození (mechanického, chemického nebo tepelného), nadměrného 

opotřebení, koroze, oděru, řezů a nesprávného fungování.
ź Zkontrolovat stabilitu připojení k pevnému konstrukčnímu prvku a shodu namontovaných součástí. Během kontroly je nutné 

zkontrolovat čitelnost značek na zařízení.
ź Zkontrolovat spojení součástí, aby se zabránilo náhodnému uvolnění nebo rozpojení součástí.
V případě zjištění jakýchkoliv výše popsaných poškození musí být zařízení vyřazeno z používání.

VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ
Naviják musí být ihned vyřazen z používání, vzniknou-li jakékoliv pochyby o jeho stavu pro bezpečné použití, a nesmí být znovu 

použit, dokud jeho způsobilost k použití nebude písemně potvrzena výrobcem zařízení nebo jeho zplnomocněným zástupcem po 
provedení podrobné kontroly.

Opravy smí provádět pouze výrobce zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA
Naviják smí být čištěn tak, aby čištění nemělo negativní účinek na materiály použité při výrobě zařízení. Pro textilní výrobky se 

používá čisticí prostředek určený pro jemné tkaniny, zařízení se pere ručně nebo v pračce a opláchne ve vodě. Součásti z plastů 
smějí být čištěny jen vodou. Když je zařízení mokré – ať už z používání nebo v důsledku čištění – musí se usušit přirozenou 
cestou a nesmí být v dosahu přímého tepla. U kovových výrobků mohou být některé mechanické součásti (pružina, čep, závěs, 
apod.) pravidelně lehce namazány pro zajištění lepší funkce. 

Naviják musí být skladován volně zabalený na dobře větraném místě, mimo dosah přímého světla, ultrafialového záření, vlhkého 
prostředí, ostrých hran, extrémních teplot a korozivních nebo agresivních látek.

Maximální životnost prostředku je neomezená!

PŘEPRAVA
Naviják musí být přepravován v obalu (např. sáček z textilie nebo fólie nepropouštějící vlhkost nebo pouzdro z oceli nebo plastické 
hmoty), aby byl chráněn před poškozením a vlhkostí.



OBSAH IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU
a) Typ prostředku
b) Číslo modelu
c) Referenční číslo
d) Prostředek pouze pro zvedání břemen – poznámka 
e) Maximální pracovní zatížení
f) Měsíc a rok výroby
g) Sériové číslo 
h) Pozor: přečtěte si návod
i) Značka výrobce nebo distributora 

EVIDENČNÍ KARTA
UŽIVATELSKÁ ORGANIZACE JE ODPOVĚDNÁ ZA ZAJIŠTĚNÍ EVIDENČNÍ KARTY A VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH DETAILŮ. EVIDENČNÍ KARTA BY 

MĚLA BÝT VYPLNĚNA KOMPETENTNÍ OSOBOU ODPOVĚDNOU ZA PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZABEZPEČENÍ. EVIDENČNÍ KARTA BY MĚLA BÝT 

VYPLNĚNA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM. VŠECHNY INFORMACE O PROSTŘEDKU JAKO JSOU PERIODICKÉ KONTROLY, OPRAVY, DŮVOD VYŘAZENÍ 

PROSTŘEDKU Z POUŽÍVÁNÍ MUSEJÍ BÝT ZAPISOVÁNY. EVIDENČNÍ KARTA BY MĚLA BÝT UCHOVÁVÁNA PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ 

PROSTŘEDKU. NEPOUŽÍVEJTE PROSTŘEDEK BEZ EVIDENČNÍ KARTY.

VÝROBCE:
LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Tel.: +420 553 751 111, Fax: +420 553 654 125, E-mail: lanex@lanex.cz, 
www.lanex.cz
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REF. ČÍSLO

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DATUM VÝROBY

DATUM ZAKOUPENÍ

DATUM PRVNÍHO POUŽITÍ

JMÉNO UŽIVATELE

HISTORIE PERIODICKÝCH KONTROL A OPRAV

DATUM DŮVOD KONTROLY NEBO 
OPRAVY

PROVEDENÉ OPRAVY JMÉNO A PODPIS 
KOMPETENTNÍ OSOBY

DATUM PŘÍŠTÍ
KONTROLY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MODEL A TYP ZAŘÍZENÍ

a

c

b

g

f

h

i

d

e

NAVIJÁK S BRZDOU 

RUP-502-T
Ref.AT 050-T-25

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

DATUM VÝROBY:

MAX
PRACOVNÍ
ZATÍŽENÍ

500 kg:

DÉLKA LANA:

25 m

00000000

MM.YYYY

POUZE PRO 
ZVEDÁNÍ

ZBOŽÍ

NEPOUŽÍVAT PRO ZÁCHRANNÉ
ÚČELY ANI ZVEDÁNÍ OSOB

NAVIJÁK S BRZDOU

RUP-502-BT
Ref.AT 050-BT-25

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

DATUM VÝROBY:

MAX
PRACOVNÍ
ZATÍŽENÍ

500 kg:

00000000

MM.YYYY

NEPOUŽÍVAT PRO ZÁCHRANNÉ
ÚČELY ANI ZVEDÁNÍ OSOB

DÉLKA LANA:

25 m

POUZE PRO 
ZVEDÁNÍ

ZBOŽÍ


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6

