
Návod k používání
TM-11-T2 ZVEDACÍ TROJNOŽKA

URČENÉ POUŽITÍ
Zvedací trojnožka TM-11-T2 je určena ke zvedání a spouštění břemen vážících až 1000 kg.

źHlava vyrobená z oceli se 4 připojovacími body.
ź 4 připojovací body: 1 centrální připojovací bod (šroub s okem), 3 boční připojovací body (otvory) umístěné na stěnách hlavy.
ź Nohy vyrobené z duralových profilů se zaoblenými hranami. Skládají se ze dvou částí. Teleskopická konstrukce noh umožňuje uživateli nastavit 
jejich délku. K nastavení délky noh slouží pojistné kolíky. Nohy trojnožky jsou opatřeny samostavnými ocelovými patkami s pryžovými podložkami. 
Patky mají protiskluzové hroty umožňující polohování trojnožky na kluzkém (např. zledovatělém) povrchu.
ź Montážní stupátka pro maximální vytažení nohou, je možné použít dodatečná stupátka pro snadnou a bezpečnou instalaci lana na hlavu 
trojnožky. Pro jednu trojnožku lze použít až tři stupátka.
ź Řetěz: dodatečná ochrana proti nekontrolovanému roztažení noh trojnožky a neočekávanému složení trojnožky.

KONSTRUKCE

- mez pracovního zatížení: 1000 kg
- pracovní výška:
- nohy vysunuté: 322 cm
- nohy zasunuté: 213 cm
- hmotnost: 45,5 kg
- průměr, v němž lze trojnožku postavit: 
203-300 cm

SPECIFIKACE

Boční připojovací body

Stupátko umožňující
 vylezení na trojnožku

Ocelová patka s pryžovou podložkou
 a protiskluzovými hroty 

Pojistný kolík 
nohy trojnožky
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Za zápisy do evidenční karty odpovídá pracoviště, na kterém se prostředek používá. Evidenční karta by měla být vyplněna před 
prvním uvedením prostředku do provozu. Všechny informace o prostředku (název, sériové číslo, datum zakoupení a uvedení do 

provozu, jméno uživatele, informace o opravách a kontrolách, důvody vyřazení prostředku z provozu) je nutné zapsat do evidenční 
karty daného prostředku.

Centrální připojovací bod



NOSNOST TROJNOŽKY
Břemeno zvedané trojnožkou TM-11-T2 může být připojeno k jednomu z připojovacích bodů, které jsou umístěny na hlavě trojnožky. 
Maximální provozní nosnost trojnožky TM-11-T2 je 1000 kg.

źPodržte trojnožku ve vzpřímené poloze a zcela 
roztáhněte nohy trojnožky.

źZkontrolujte, zda patky trojnožky spočívají na 
pevném podkladu.

źSeřiďte délku noh tak, aby hlava byla ve 
vodorovné rovině. Nohy musejí mít stejnou 
délku. 

źZkontrolujte, zda jsou pojistné kolíky řádně zajištěny. 
Konce kolíků musejí vyčnívat nad povrch noh trojnožky. 

źZajistěte nohy trojnožky řetězem proti náhodnému 
roztažení. Konce řetězu musejí být zajištěny 
karabinou. Řetěz musí být mezi nohami trojnožky 
napnutý.

ź Položte trojnožku na rovný, stabilní a 
pevný povrch. Vytáhněte nohy do 
požadované délky a zajistěte je pojistnými 
kolíky.

ź
možné při použití stupátek stoupnout na nohy 
trojnožky. Montují se na vnější stranu noh do 
otvorů sloužících k nastavení výšky trojnožky.

Při montáži lana na hlavě vztyčené trojnožky je 

SLOŽENÍ TROJNOŽKY
- Složte nohy trojnožky k sobě.
- Položte trojnožku na zem a po vytažení pojistných kolíků zasuňte nohy dovnitř.

MONTÁŽ TROJNOŽKY ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ TROJNOŽKY TM-11-T2

- Trojnožka TM-11-T2 se používá ke zvedání a spouštění břemen vážících až 1000 kg.

- Trojnožka TM-11-T2 není nouzové zařízení ke zvedání osob a neměla by být používána pro tento účel.

- Nepoužívejte trojnožku v rozporu s jejím zamýšleným použitím.

- Nezvedejte břemena nad oblast, v níž se vyskytují lidé.

- Neměňte konstrukci trojnožky, neopravujte ani nevyměňujte prvky obsažené v sadě.

- Před každým použitím trojnožky proveďte důkladnou kontrolu a ověřte stav a správnou funkci trojnožky. 

Pečlivě zkontrolujte všechny prvky trojnožky a věnujte zvláštní pozornost případnému poškození, 

nadměrnému opotřebení, korozi, oděru, řezům a nesprávnému fungování. Zkontrolujte hlavu, všechny 

montážní šrouby, profily noh trojnožky, patky a řetěz. Zkontrolujte délku nastavení noh a zajištění 

nastavení.

- Jednou za rok, po 12 měsících používání, by měla být trojnožka stažena z používání k provedení 

podrobné periodické kontroly. Periodické kontroly může provést rovněž výrobce prostředku nebo osoba 

nebo firma pověřená výrobcem. 

- Trojnožka TM-11-T2 musí být ihned vyřazena z používání, vzniknou-li jakékoliv pochyby o stavu 

prostředku nebo jeho funkci. Prostředek může být znovu používán až po provedení podrobné kontroly 

výrobcem a obdržení písemného souhlasu výrobce s jeho používáním. 

- Trojnožka se ustavuje na rovný, stabilní a pevný povrch bez volných materiálů, jako jsou kameny, suť atd. 

Na kluzkém povrchu je nutné použít patky s protiskluzovými hroty.

- Věnujte pozornost řetězu, který zajišťuje nohy trojnožky, protože může způsobit náhodné klopýtnutí 

pracovníka.

- Zkontrolujte stabilitu břemene připojeného k lanu, na kterém je zvedáno, aby nedošlo k náhodnému 

rozpojení libovolných prvků. Zkontrolujte západku háku.

- Použití trojnožky TM-11-T2 s jinými zařízeními (jako jsou zařízení pro zvedání a spouštění břemen) musí 

být v souladu s instrukcemi pro používání těchto zařízení.

- Je zakázáno používat systémy, do kterých je začleněna trojnožka TM-11-T2, v nichž provoz kterékoliv 

položky narušuje provoz ostatních položek. 

- V případě jakýchkoliv pochyb o stavu a použití trojnožky se obraťte na výrobce prostředku.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Při používání trojnožky chraňte trojnožku před mechanickým, chemickým a tepelným poškozením.  

Nepoužívejte poškozenou nebo nefunkční trojnožku.

Znečištěnou trojnožku očistěte vlhkou tkaninou. Trojnožku skladujte uvnitř, mimo dosah vlhkosti a zdrojů 

tepla. Maximální životnost prostředku je neomezena!

PŘEPRAVA

Trojnožku přepravujte v obalu chránícím ji před poškozením a vlhkostí, např. v sáčku vyrobeném z 

impregnované tkaniny nebo v pouzdru nebo krabici z oceli nebo plastické hmoty.
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