
URČENÉ POUŽITÍ
Zvedací trojnožka TM 9-T je určena ke zvedání a spouštění břemen vážících až 500 kg.

ź TECHNICKÉ ÚDAJE
ź mez pracovního zatížení: 500 kg
ź schváleno k použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (podle EN 05201, EN 05204)
ź pracovní výška:
     - nohy zcela vysunuté: 229 cm
     - nohy zcela zasunuté: 147 cm
ź rozteč noh:
     - nohy zcela vysunuté: 182 cm
     - nohy zcela zasunuté: 119 cm
ź dopravní rozměry: 180 x 24 x 24 cm
ź hmotnost: 16,5 kg

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
ź hlava – vyrobená z pozinkované natřené oceli        
ź    připojovací body – jeden centrální připojovací bod (šroub s okem), 3 boční připojovací body (otvory) umístěné na 
stěnách hlavy 
ź    nohy – vyrobené z vyztuženého hliníku se zaoblenými hranami. 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 „zuby“ umožňující polohování trojnožky na kluzkém (např. 
zledovatělém) povrchu.
ź    řetěz – řetěz noh se dodává k minimalizování vodorovných sil a zabránění nadměrnému roztažení noh a zhroucení 
trojnožky. Řetěz může být nahrazen speciálním popruhem, který se prodává jen s trojnožkou.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
Před použitím si důkladně 
přečtěte návod k používání

ZVEDACÍ TROJNOŽKA
PROSTŘEDEK PRO ZVEDÁNÍ BŘEMEN

Referenční 
číslo: TM 9-T 
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rozteč noh:
- nohy zcela vysunuté: 182 cm
- nohy zcela zasunuté: 119 cm

p
ra

co
vn

í 
vý

šk
a
:

- 
n
o
h
y 

zc
e
la

 v
ys

u
n
u
té

: 
2
2
9
 c

m
- 

n
o
h
y 

zc
e
la

 z
a
su

n
u
té

: 
1
4
7
 c

m

hlava

vnější část nohy

pojistný otvor pro montáž 
navijáku s brzdou

pojistný kolík

vnitřní část nohy

řetěz

ocelová patka

centrální připojovací bod
(šrob s okem)

boční připojovací bod



MONTÁŽ TROJNOŽKY
ź  Položte trojnožku na rovný, stabilní a pevný 

povrch. Vytáhněte nohy do požadované délky a 
zajistěte je pojistnými kolíky.

ź Podržte trojnožku ve vzpřímené poloze a zcela 
roztáhněte nohy trojnožky.
ź Zkontrolujte, zda patky trojnožky spočívají na 
pevném podkladu a mohou nést břemeno.
ź Seřiďte délku noh tak, aby hlava byla ve vodorovné 
rovině. 
ź Nohy musejí vždy mít stejnou délku. 
ź Trojnožka by měla být ustavena nad otvor tak, že 
pracovní lano bude umístěno přibližně ve středu 
otvoru.
ź Zkontrolujte, zda jsou pojistné kolíky řádně 
zajištěny. Konce kolíků musejí vyčnívat nad povrch 
noh trojnožky. 
ź Zajistěte nohy trojnožky řetězem proti náhodnému 
roztažení. Konce řetězu musejí být zajištěny 
karabinou. Řetěz musí být mezi nohami trojnožky 
napnutý. Odstraňte nadměrný průvěs řetězu.
ź Pro složení trojnožky zasuňte a složte nohy.

MONTÁŽ NAVIJÁKU
Trojnožka může být používána s navijákem s brzdou RUP 502-T. Naviják RUP 502-T se montuje na nohy trojnožky. Čelist 
navijáku RUP 502-T musí být zajištěna v zajišťovacím otvoru umístěném na vnitřní stěně vnější části nohy. Lano musí být 
vedeno přes lanovou kladku připojenou k centrálnímu připojovacímu bodu nebo jednomu z bočních připojovacích bodů. Pro 
správnou a bezpečnou montáž a používání navijáku RUP 502-T dodržujte příslušný návod k používání.
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NOSNOST TROJNOŽKY
Břemeno zvedané trojnožkou TM-9-T může být připojeno k jednomu z připojovacích bodů, které jsou umístěny na hlavě trojnožky. 
Maximální provozní nosnost trojnožky TM-9-T je 500 kg.

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/plastické hmoty/vodovzdorného dřeva.

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 neomezená!

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA A HLAVNÍ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ 
- Trojnožka se používá ke zvedání a spouštění břemen vážících až 500 kg.
- Trojnožka 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. 
- 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 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.
- Zkontrolujte stabilitu břemene připojeného k lanu, na kterém je zvedáno, aby nedošlo k náhodnému rozpojení libovolných prvků. 
- Použití trojnožky 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, v nichž provoz kterékoliv položky narušuje provoz ostatních 
položek. 
- V případě jakýchkoliv pochyb o stavu a použití trojnožky se obraťte na výrobce prostředku.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO TM 9-T
ź Při práci věnujte pozornost řetězu, který zajišťuje nohy trojnožky, protože může způsobit náhodné klopýtnutí pracovníka. 
ź Trojnožka nesmí být používána bez namontovaného řetězu (nebo popruhu) spojujícího nohy.  
ź Vyhněte se práci v místech, kde se pracovník může rozhoupat a narazit do nějakého předmětu, a v místech, kde se lana mohou 
překřížit nebo zaplést s lanem jiného pracovníka na tomto místě. 
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OBSAH IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU
  a) Typ prostředku
b) Číslo modelu
c) Referenční číslo
d) Prostředek pouze pro zvedání břemen – poznámka 
e) Měsíc a rok výroby
f) Sériové číslo trojnožky
g) Pozor: přečtěte si návod
h) Značka výrobce nebo distributora trojnožky

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 96/1, 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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MODEL A TYP ZAŘÍZENÍ

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
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NE pro požití
jako osobní

ochrany!
Ref.:AT-011-T

ZVEDACÍ
TROJNOŽKA

TM-9-T

Datum výroby:

MM.YYYY
Serial number:

00000000
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