
 

 1 

 

DVIEJŲ KOLONŲ KELTUVAS 

Originali naudojimo instrukcija 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

1 Skyrius – Bendra informacija ........................................................................................................................... 4 

1.1 Instrukcijos laikymas................................................................................................................................ 4 

1.2 Įsipareigojimai gedimo atveju ................................................................................................................. 4 

1.3 Įspėjimas dėl operatorių saugos ............................................................................................................. 5 

1.4 Įspėjimai .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

1.5 Utilizavimas .............................................................................................................................................. 5 

2 Skyrius – Produkto identifikavimas ................................................................................................................ 6 

2.1 Prekės garantija ....................................................................................................................................... 6 

2.2 Techninis aptarnavimas ........................................................................................................................... 6 

3 Skyrius - Pakavimas, transportavimas ir saugojimas ................................................................................ 7 

3.1 Dviejų kolonų keltuvo įpakavimas .......................................................................................................... 7 

3.2 Kėlimas ir laikymas .................................................................................................................................. 7 

3.3 Pakuočių sandėliavimas ir kaupimas ...................................................................................................... 7 

3.4 Pakuočių pristatymas ir tikrinimas .......................................................................................................... 7 

4 Skyrius – Keltuvo aprašymas .......................................................................................................................... 8 

5 Skyrius – Techninės specifikacijos / parametrai ......................................................................................... 9 

5.1 Keltuvo matmenys ir pagrindinės specifikacijos (Žr. pav. 3) .................................................................. 9 

5.2 Variklio informacija .................................................................................................................................. 9 

5.3 SIURBLYS .................................................................................................................................................. 9 

5.4 Informacija apie hidraulinį siurblį ir hidraulinės sistemos brėžinys .................................................... 11 

5.5 TEPALAI .................................................................................................................................................. 11 

5.6 Elektrinė schema ......................................................................................................................................... 12 

6 Skyrius – Sauga ................................................................................................................................................. 14 

6.1 Bendrasis įspėjimas................................................................................................................................ 14 

6.2 Saugos įrenginiai .................................................................................................................................... 14 

6.3 Saugumo ženklai .................................................................................................................................... 15 

7 Skyrius – Įrengimas ........................................................................................................................................... 16 

7.1 Reikalingi įrankiai ................................................................................................................................... 16 



 

 3 

7.2 Patikrinkite vietos tinkamumą .............................................................................................................. 16 

7.3 Apšvietimas ............................................................................................................................................ 16 

7.4 Reikalavimai grindims ............................................................................................................................ 16 

7.5 Objekto planas ....................................................................................................................................... 17 

7.6 Keltuvo kolonų įtvirtinimas ................................................................................................................... 17 

7.7 Sinchronizavimo kabelių sujungimas .................................................................................................... 19 

7.8   Hidrauinės sistemos jungtys .................................................................................................................. 20 

7.9 Elektros šakutės prijungimas ................................................................................................................. 21 

7.10 Kėlimo letenų surinkimas ...................................................................................................................... 21 

7.11 Paleidimas ir patikrinimas ..................................................................................................................... 21 

7.11.1  Patikrinkite prieš paleidžiant...................................................................................................... 21 

7.11.2 Paleidimas ...................................................................................................................................... 21 

7.11.3  Patikrinimas paleidimo metu ..................................................................................................... 21 

7.12 RIBINIŲ JUNGIKLIŲ ĮRENGIMAS ............................................................................................................ 22 

7.13 Patikrinkite su apkrova .......................................................................................................................... 22 

8 Skyrius – Veikimas ir naudojimas ................................................................................................................. 23 

8.1 Valdymai ................................................................................................................................................ 23 

8.2 Pakelti keltuvą ....................................................................................................................................... 23 

8.3 Nuleisti keltuvą ...................................................................................................................................... 24 

9 Skyrius – Įrenginio priežiūra ........................................................................................................................... 25 

9.1 Įprastinė priežiūra .................................................................................................................................. 25 

9.2 Periodinė priežiūra................................................................................................................................. 25 

10 Skyrius – Gedimų sprendimas ..................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 
 

1 Skyrius – Bendra informacija 
Šiame skyriuje pateikiamos įspėjamosios instrukcijos, kaip tinkamai valdyti dviejų kolonų keltuvą ir 

išvengti dirbtuvių operatorių sužalojimo ar daiktų sugadinimo. 

 

Šis vadovas parašytas naudoti dirbtuvių technikams, atsakingiems už keltuvą (operatorius) ir įprastinės 

techninės priežiūros specialistams (techninės priežiūros operatoriai). 

 

Naudojimo instrukcija laikoma neatskiriama keltuvo dalimi ir turi likti su juo visą jo tarnavimo laiką. 

 

Prieš pradėdami naudoti keltuvą, atidžiai perskaitykite kiekvieną šio vadovo skyrių ir tada išpakuokite, 

nes vadove pateikiama naudinga informacija apie: 

 

- ŽMONIŲ SAUGĄ 

- KELTUVO SAUGĄ 

- KELIAMŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAUGĄ 
 

Bendrovė neatsako už galimas problemas, žalą, nelaimingus atsitikimus ir pan., atsiradusius nesilaikant 

šiame vadove pateiktų nurodymų. 

 

Kėlimo, transportavimo, surinkimo, montavimo, reguliavimo, kalibravimo, nustatymo, ypatingos 

techninės priežiūros, remonto, kapitalinio remonto ir išmontavimo darbus leidžiama atlikti tik 

kvalifikuotiems asmenims, įgaliotiems pardavėjo ar techninio aptarnavimo centro, įgalioto gamintojų.  

 

Gamintojas taip pat nėra atsakingas už galimą žmonių sužalojimą, transporto priemonių ar daiktų 

sugadinimą, jei minėtus veiksmus atlieka neteisėtas personalas arba netinkamai naudojamas keltuvas. 

 

Draudžiama naudoti bet kokiems mašinos naudotojams, kurie nėra susipažinę su čia pateikiamomis 

instrukcijomis ir procedūromis. 

 

1.1 Instrukcijos laikymas 

Kad šis vadovas būtų tinkamai naudojamas, rekomenduojama laikytis: 

• Instrukciją laikykite šalia keltuvo lengvai pasiekiamoje vietoje. 

• Laikykite vadovą vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės. 

• Naudokite šį vadovą tinkamai, nepažeisdami jo. 

• Draudžiama naudoti bet kokiems mašinos naudotojams, kurie nėra susipažinę su čia pateikiamomis 

instrukcijomis ir procedūromis. 

Šis vadovas yra neatskiriama keltuvo dalis: jis turi būti suteiktas naujam savininkui, jei ir kai keltuvas 

yra perkeliamas. 

 

1.2 Įsipareigojimai gedimo atveju 
 

Mašinos gedimo atveju vadovaukitės kituose skyriuose pateiktomis 

instrukcijomis.
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1.3 Įspėjimas dėl operatorių saugos 

Naudodamiesi mašina operatoriai negali būti vartoję raminamųjų, narkotikų ar alkoholio. 
 

 
 

Prieš naudodamiesi keltuvu, operatoriai turi būti susipažinę su visų valdymo įtaisų 

padėtimi ir funkcijomis, taip pat su mašinos funkcijomis, pateiktomis skyriuje „Veikimas  

ir naudojimas”  
 

 
1.4 Įspėjimai 

 
Neautorizuoti keltuvo pakeitimai ir (arba) modifikacijos atleidžia gamintoją nuo  

atsakomybės už galimus daiktų ar žmonių sužalojimus.  

Neišimkite arba neišjunkite saugos įtaisų, nes dėl to bus pažeisti darbo saugos įstatymai 

ir teisės aktai. 
 

 

 
Bet koks kitas naudojimas, kuris skiriasi nuo keltuvo gamintojo nurodyto naudojimo, 
 yra griežtai draudžiamas. 

 

 
 

Naudojant ne originalias dalis gali būti sužeisti žmonės ar sugadinti objektai 
 
 
 

 

1.5 Utilizacija 

Kai jūsų prietaiso eksploatavimo laikas baigėsi ir jis nebegali būti naudojamas, jis turi būti neaktyvus, 

šalinant bet kokią maitinimo šaltinių jungtį. 

Šie įrenginiai yra laikomi specialiomis atliekomis ir turi būti išardyti dalimis ir utilizuojami, laikantis 

galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. 

Jei pakuotė yra teršianti arba biologiškai neskaidoma, pristatykite juos į atitinkamą tvarkymo stotį. 
 

GARANTIJOS DEKLARACIJA IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS 

Gamintojas tinkamai atkreipė dėmesį į šio vadovo parengimą. Vis dėl to, niekas nekeičia ir nepakeičia 

gamintojo susitarimo, kuriuo šis keltuvas buvo įsigytas, terminų ir sąlygų, ir jokiu būdu nepadidina 

gamintojo atsakomybės klientui. 

 
SKAITYTOJUI 

Buvo stengiamasi užtikrinti, kad šiame vadove pateikta informacija būtų teisinga, išsami ir naujausia. 

Gamintojas neatsako už klaidas, padarytas rengiant šį vadovą ir pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti 

gaminio tobulinimą.
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2 Skyrius – Produkto identifikavimas 
 

Mašinos identifikavimo duomenys pateikiami serijinėje plokštelėje, esančioje ant galinės pusės kolonos. 
Transporto priemonių keltuvas CE 

Modelio Nr. MT-TP40 Įvadas 

220V,230V, 

380V,415V 

Kėlimo aukštis(mm) 1800mm Alyvos slėgis (Mpa)  

Keliamoji galia(Kg) 4000kg Galia (Kw) 2.2KW 

NW(Kg) 520 Serijos Nr.  

GW(Kg) 550 Pagaminimo data  

Gamybos informacija 

 
Jei norite užsisakyti atsargines dalis ir susisiekti su gamintoju, naudokite aukščiau 
 nurodytą serijos numerį. Šios etiketės pašalinimas yra griežtai draudžiamas. 

 

Mašinos gali būti atnaujinamos arba šiek tiek pakeistos estetiniu požiūriu ir dėl to jos gali atrodyti 

kitokios, nei parodyta, nepažeidžiant to, kas čia aprašyta. 

 

2.1 Prekės garantija 
 

Garantija galioja 1 metus, skaičiuojant nuo siuntos atvykimo į kliento sandėlį dienos arba 12 mėnesių 
nuo pirkimo sąskaitos faktūros dienos, atsižvelgiant į transportavimo laiką. 

Garantija iš karto baigsis, jei bus atlikti neleistini įrenginio ar jo dalių pakeitimai. 

Gamybos defektų buvimą turi patikrinti atsakingas gamintojo personalas. 

 

2.2 Techninis aptarnavimas 
 

Dėl visų aptarnavimo ir techninės priežiūros darbų, nenurodytų šioje instrukcijoje, kreipkitės į pardavėją, 

kur buvo įsigyta mašina arba į gamintojo komercinį skyrių.
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3 Skyrius - Pakavimas, transportavimas ir saugojimas 
Pakavimo, kėlimo, krovimo, transportavimo ir išpakavimo operacijas leidžiama atlikti tik patyrusiems 

darbuotojams, susipažinusiems su keltuvu ir šiuo vadovu. 
 

3.1 Dviejų kolonų keltuvo įpakavimas  
 

Keltuvo pakuotė susideda iš šių komponentų: 

• Nr. 1 Pagrindinis įtaisas supakuotas plieniniame rėme, suvyniotame į įbrėžimams 

atsparią medžiagą, kartu su valdymo skydeliu ir visais priedais. 

• Nr. 2 Variklis supakuotas kartoninėje dėžutėje. 

• LCL vežimui mes paprastai supakuojame į vieną paketą. 

(Jei pageidaujate, galimi papildomi priedai, atitinkantys kiekvieno kliento poreikius). 

Pav. 1 – Dviejų kolonų keltuvo įpakavimas 

 
 
3.2 Kėlimas ir tvarkymas 

Įkeliant / iškraunant ar transportuojant įrangą į vietą, būtinai naudokite tinkamus krovimo (pvz., kranus, 
sunkvežimius, šakinį krautuvą ir kt.) ir kėlimo prietaisus. Be to, būtinai transportuokite komponentus 
taip, kad jie negalėtų nukristi, atsižvelgiant į pakuotės dydį, svorį ir svorio centrą bei jų trapias dalis. 

 
3.3 Pakuočių sandėliavimas ir kaupimas 

Pakuotės turi būti laikomos uždengtoje vietoje, atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir esant mažai 
drėgmei, nuo -15 ° C iki + 45 ° C temperatūroje. 

 
3.4 Pakuočių pristatymas ir tikrinimas 

Kai keltuvas pristatomas, patikrinkite, ar nėra pažeidimų transportuojant ir sandėliuojant; patikrinkite, 

ar tai, kas nurodyta gamintojo užsakymo patvirtinime, yra įtraukta. Esant pažeidimams pervežant, 

klientas privalo nedelsdamas informuoti vežėją apie problemą. 

Pakuotės turi būti atsargiai atidarytos, nesužeidžiant žmonių (laikykitės saugaus atstumo, kai atidarote 

diržus) ir nesugadinant keltuvo dalių (atidžiai stebėkite, ar daiktai nenukrenta nuo pakuotės).
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4 Skyrius – Keltuvo apžvalga 
 

 

Dviejų kolonų keltuvo apžvalga (Žr. pav. 2) 

Keltuvas tinka kelti transporto priemonėms su maksimaliu svoriu, kaip aprašyta keltuvo informacinėje 
lentelėje, kolonos galinėje pusėje. 

Visos mechaninės dalys, pvz., kolonos,pavaža ir kėlimo etenos, pagamintos iš plieno plokštės, kad 
rėmas būtų standus ir stiprus, išlaikant mažą komponentų svorį. 

Elektrinis-hidraulinis valdymas išsamiai aprašytas 8 skyriuje. 

 
Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai keltuvo elementai, leidžiantys vartotojui susipažinti su įrengimu. 
Kaip parodyta 2 paveikslėlyje, keltuvas susideda iš dviejų kolonų (1), kurių kiekvienoje yra pavaža (2) 
ir pora kėlimo letenų (3), kolonų pagrindo plokštėmis pritvirtintų prie žemės. Pravažiavimo plokštė(4) 
naudojama apsaugoti sinchronizacinius kabelius ir hidraulines linijas tarp kolonų. Kėlimas yra 
atliekamas paspaudžiant pakėlimo mygtuką valdymo pulte (5), kad veiktų variklis (6), kuris hidraulinį 
skystį tiekia į cilindrus kolonose, kad būtų pakeltas keltuvas hidraulinės sistemos pagalba. 
Nuleidimas atliekamas paspaudus ant galios įrenginio esančią nuleidimo rankenėlę. 
Kiekvienos pavažos viduje įmontuotas mechaninis saugumo sklastis (7) kuris įjungiamas automatiškai 
kėlimo metu ir gali būti atleistas tik traukiant atleidimo vielą (8). 
Sinchronizavimą valdo kiekvienoje kolonoje įrengta sinchronizacinių kabelių sistema. Kėlimo letenų  
apsaiga įjungiama automatiškai, kai keltuvas yra pakeltas. 
Maksimaliam kėlimo aukščiui valdančiojoje kolonoje sumontuotas ribinis jungiklis. 

Pav. 2 – Dviejų kolonų KELTUVAS 
 

 
 
 
 

1 
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5 Skyrius – Techninės specifikacijos / parametrai 
5.1 Keltuvo matmenys ir pagrindinės specifikacijos (Žr. pav 3) 

 

Nominali kėlimo galia 4000Kg 

Didžiausias kėlimo aukštis su praaukštinimais 145mm 

Minimalus kėlimo aukštis 105mm 

Bendras aukštis 2826mm 

Bendras plotis 3420mm 

Plotis tarp kolonų 2820mm 
mm Didžiausias leistinas transporto priemonių plotis 2500 mm 

Trumpesnės letenos min. ilgis 684mm 

Trumpesnės letenos maks. ilgis 1025mm 

Ilgesnės letenos min. ilgis 925mm 

Ilgesnės letenos maks. ilgis 1485mm 

Kėlimo laikas 45 s 
()() Nuleidimo laikas 30 s 
ad Triukšmo lygis ≤75 dB 

Darbinė temperatūra -15 °C − 40 °C 

Bendras pakuotės svoris 630kg 
 

5.2 Variklio informacija 
Įtampa 230V/220V-1Ph 400V/380V-3Ph 

Galia 2.2 KW 2.6 KW 

Fažių skaičius 2 4 

Izoliavimo klasė IP 54 
 

Variklio sujungimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į pridėtas elektros laidų schemas 6 pav. 

Variklio sukimosi kryptis rodoma ant variklio pritvirtinto informacinėje plokštelėje. 

Prieš naudodami keltuvą, patikrinkite, ar variklio specifikacija, nurodyta variklio informacinėje 

plokštelėje, atitinka vietinį elektros tiekimą. 

Jei elektros energijos tiekimas svyruoja daugiau kaip 10%, siūloma naudoti įtampos stabilizatorių, kad 

elektriniai komponentai ir sistema būtų apsaugoti nuo perkrovos. 
 

5.3 SIURBLYS 

Tipas Krumpliaratis 

Srautas 2.0 cm
3
/g 4.8 cm

3
/g 

Nuolatinis darbinis slėgis 160 bar - 200 bar 

Didžiausias slėgis 220 bar 
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Pav. 3 – MAKETAS (simetriška letenų konfigūracija) 
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5.4 Informacija apie hidraulinį siurblį ir hidraulinis brėžinys 

Variklius iš esmės susideda iš žemiau esančių dalių. 

1) Variklis 

2) Centrinis įrenginys su slėgio reguliavimo ir nuleidimo greičio reguliavimo vožtuvais 

3) Nuleidimo vožtuvas ir nuleidimo rankena 

4) Alyvos bakas ir alyvos lygio kištukas 

Norėdami gauti išsamią informaciją, patikrinkite įrenginyje įrengtą jėgainę! 

 

Pav. 5 – Hidraulinis brėžinys 

 

 

 
1 Pagrindinis cilindras 6 Slėgio reguliavimo vožtuvas 

2 Pagalbinis cilindras 7 Nuleidimo greičio reguliavimo vožtuvas 
  3 Apsauginis vožtuvas 8 Variklis 

4 Nuleidimo vožtuvas 
  

9 Krumpliaratinis siurblys 

5 Vienakryptis 
vožtuvas 

10 Tepalų filtras 
   

5.5 Tepalai 
Hidrauliniam varikliui naudokite nesusidėvinčius tepalus pagal ISO 6743/4 taisykles (HM klasė). 
Rekomenduojama naudoti tepalus, kurių savybės panašios į nurodytas lentelėje. 

BANDYMO STANDARTAI Savybės Vertė 

ASTM D 1298 Tankis 20°C 0.8 kg/l 

ASTM D 445 Klampumas 40°C 32 cSt 

ASTM D 445 Klampumas 100°C 5.43 cSt 

ASTM D 2270 Klampumo indeksas 104 N° 

ASTM D 97 Stingimo temperatūra  30 °C 

ASTM D 92 Pliūpsnio temperatūra 215 °C 

ASTM D 644 Neutralizacijos skaičius 0.5 mg KOH/g 
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5.6 Elektros schema 

Pagal tarptautinį elektros energijos tiekimo laidais reglamentą ir, pavyzdžiui, ES standartą, 
apibrėžimas yra toks: 

Funkcija Lapelis Spalva, IEC 

Įžeminimas PE Žaliai geltona 

Neutralus N mėlyna 

Linijinė, viena fazė L ruda 

Linijinė, trifazė L1 ruda 

Linijinė, trifazė L2 juoda 

Linijinė, trifazė L3 pilka 

Taigi, kliento pusė paruoš L, N, PE 230V, vienfaziui ir L1, L2, L3, N, PE 380V, trifaziui. 

Keltuvo elektros valdymo dėžutėje bus jau paruoštos jungtys šiems laidams. 

Vienintelis dalykas klientui – tinkamai prijungti šiuos laidus po vieną. 

Žr. toliau pateiktą elektros schemą 230V ir 380V. 

Pav. 6 – Elektrinė schema (220V/230V, 1Ph; 380V/400V, 3Ph) 
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Pastabos: 

Jei variklis yra 230V, vienfazis, reikia tiesiog prijungti tiesioginę liniją prie L, neutralią liniją į N ir 

įžeminimą į PE. 

Jei variklis yra 380V / 400V, trifazis, reikia prijungti L1, L2, L3, N ir PE atitinkamai.
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6 Skyrius – Sauga 
Atidžiai ir išsamiai perskaitykite šį skyrių, nes jame pateikiama svarbi informacija apie 

operatoriaus ir už priežiūrą atsakingo asmens saugumą. 
 

Keltuvas suprojektuotas ir pagamintas transporto priemonėms kelti ir laikyti 
uždaroje patalpoje. Bet koks kitas naudojimas draudžiamas. 
 
Gamintojas neatsako už galimą žalą žmonėms, transporto priemonėms ar daiktams, 
atsiradusią dėl netinkamo keltuvo naudojimo. 

 

Operatorių ir žmonių saugai užtikrinti, kėlimo ir nuleidimo metu nuo keltuvo turi būti atlaisvintas 

kvadratinis plotas alink keltuvą ne mažesnis nei 1 metras nuo keltuvo. Keltuvas turi būti valdomas tik iš 

operatoriaus kontrolės vietos šioje saugos zonoje. 

Operatoriaus buvimas po transporto priemone darbo metu leidžiamas tik tada, kai transporto priemonė 

pakeliama ir saugos užraktas yra užrakinamas. 
 

Niekada nenaudokite keltuvo, kai saugos įtaisai yra išjungti. Žmonės gali būti sužeist 
arba keltuvas ir pakeltos transporto priemonės gali būti labai pažeistos, jei 
nesilaikoma šių nurodymų.  

 
 
 

6.1 Bendrasis įspėjimas 
Operatorius ir už priežiūrą atsakingas asmuo privalo laikytis nelaimingų atsitikimų prevencijos įstatymų ir 
taisyklių, galiojančių šalyje, kurioje yra įrengtas keltuvas. Jie taip pat turi atlikti šiuos veiksmus: 

• Neišimkite ir neatjunkite hidraulinių, elektrinių ar kitų saugos įtaisų; 
• Atidžiai laikykitės saugos instrukcijų, pateiktų ant įrenginio ir įtrauktų į vadovą; 
• Kėlimo metu stebėkite saugos zoną; 
• Įsitikinkite, kad transporto priemonės variklis yra išjungtas, pavara įjungta ir įjungtas stovėjimo 
stabdis; 
• Įsitikinkite, kad pakeliamos tik patvirtintos transporto priemonės neviršijant didžiausios kėlimo 
galios; 
• Patikrinkite, ar kėlimo bei stovėjimo metu niekas nestovi ant prietaiso kėlimo letenų. 

 

6.2 Saugos įrenginiai 

Siekiant išvengti perkrovos ir galimo gedimo, buvo naudojami šie saugos įtaisai: 

• Siekiant išvengti per didelio svorio, hidraulinio bloko viduje yra perkrovos vožtuvas. 
 

Gamintojas nustatė perkrovos vožtuvą tinkamam slėgiui. 
 Nereguliuokite jo bandydami padidinti nustatytą kėlimo galią. 

 
 

• Kiekvienos pavažos viduje yra įrengtas mechaninis saugos mechanizmas su automatiniu 
fiksavimu. 

 
 
 

Griežtai draudžiama modifikuoti saugos įtaisą. Visada užtikrinkite, kad saugos įtaisai 
tinkamai  veiktų aptarnavimo metu. 
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6.3 Saugumo ženklai 

Visi saugos įspėjamieji ženklai (žr. 7 pav.), rodomi mašinoje, yra skirti atkreipti operatoriaus 

dėmesį į pavojingas ar nesaugias situacijas. Lapeliai turi būti švarūs ir juos reikia pakeisti, jei yra 

atsilupę ar pažeisti. Atidžiai perskaitykite lapelių reikšmę ir įsiminkite. 

Pav. 7 – Saugos ženklai 

(Gamykla atnaujins ženklus, todėl ne visuomet jie gali atitikti 

nurodytus)
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7 Skyrius – Įrengimas 
 

 
Atlikti įrengimo montavimą turi tik kvalifikuoti specialistai, kuriuos paskiria gamintojas 
arba įgalioti pardavėjai. Jei įrenginius atlieka nekvalifikuotas personalas, gali būti 
padaryta didelė žala žmonėms ir keltuvui. Visada remkitės pridėtomis keltuvo 
schemomis, įrengimo metu. 

 
 
 

7.1 Reikalingi įrankiai 
1.  Elektrinis smūginis gręžtuvas 7. Šešiakampių / galinių raktų rinkinys 

2. Mūro grąžtai 8. Laužtuvas tarpiklių įrengimui 

3. Plaktukas 9.Matavimo virvė-žymeklis 

4. Gulsčiukas 10. Vidutinis kryžminis atsuktuvas 

5. Veržliarakčių rinkiniai 11. Vidutinis plokščiasis atsuktuvas 

6. Vidutinis reguliuojamas raktas 12. Ruletė 
 

7.2 Patikrinkite vietos tinkamumą 
Keltuvas buvo suprojektuotas naudoti uždarose ir apdengtose patalpose be konstrukcijų virš keltuvo. 

Įrengimo vieta neturi būti šalia plovimo zonų, dažymo darbastalių, tirpiklių ar lakų šalinimo įrangos. 

Įrengimas šalia patalpų, kur gali įvykti sprogimas, yra griežtai draudžiamas. Turi būti laikomasi 

atitinkamų vietinės sveikatos ir saugos darbe taisyklių standartų, pavyzdžiui, dėl minimalaus atstumo iki 

sienos ar kitos įrangos, pabėgimo ir pan. 
 

7.3 Apšvietimas 

Apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad atitiktų efektyvaus apšvietimo taisykles patalpoje. Visos 

vietovės šalia keltuvo turi būti gerai ir vienodai apšviestos.  
 

7.4 Reikalavimai grindims 

Keltuvas turi būti įrengiamas ant 3000 PSI betono, kurio storis yra ne mažesnis kaip 200 mm, taip pat 

1,5 m nuo tvirtinimo taškų atstumu betonas turi būti storesnis. Naujas betonas turi džiūti ne mažiau kaip 

20 dienų. 
 

 
Būtina laikytis betono specifikacijų. Jei to nepadarysite, tai gali sukelti keltuvo gedimą, 
dėl kurio gali būti sužeisti žmonės arba mirti. 

 

 
Tinkamam įrengimui patariamos lygios grindys. Nedidelius grindų nuolydžio skirtumus 
gali kompensuoti tinkamas rguliavimas. Bet koks didelio nuolydžio pokytis paveiks 
tolygų pakėlimą. Jei grindys yra abejotino nuolydžio, atsižvelgiant į tai, užpilkite naują 
betono sluoksnį. 
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7.5 Objekto planas 
• Dabar pastatykite keltuvą pagal grindų planą kaip 8 paveikslėlyje, naudokite dailidžių 

matavimo virvę-žymeklį, kad išdėstytumėte tinklelį kolonų vietoms  

• Po to, kai kolonų vietos yra tinkamai pažymėtos, naudokite kreidą arba pieštuką, kad kiekvienoje 

vietoje padėtumėte kolonų kontūrą, naudodami kolonos pagrindo plokštes kaip pavyzdį. 

• Dukart patikrinkite visus matmenis ir įsitikinkite, kad kiekvienos kolonos pagrindai yra 

kvadratiniai ir sulygiuoti su matavimo virve-žymekliu 

Pav. 8 – GRINDŲ PLANAS 
1) 5 M18 varžtai 

 

2) 6 M20 varžtai 

 
 
 
 

 

 

Pastabos:  

Paprastai mes pastatome keltuvą ant žemės ir tada gręžiame žemę varžtų tvirtinimui. 

Prieš pastatydami keltuvą savo dirbtuvėse, negrežkite skylės. 

 
7.6 Dviejų kolonų įtvirtinimas 

• Naudojant pagrindo plokštę ant kolonos kaip pavyzdį, kiekvieną skylę betone išgręžkite 

apytiksliai 200 mm gylio su elektriniu gręžtuvu D.18. Norėdami garantuoti stipų tvirtinimą, 

nepraplatinkite skylės arba neleiskite gręžtui judėti;  

• Po gręžimo, kruopščiai pašalinkite dulkes iš kiekvienos skylės, naudodami suspausto oro ir / 
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arba vielos šepetėlį. Įsitikinkite, kad kolona šio proceso metu išlieka sulygiuota su matavimo 

virve-žymekliu; 

• Sumontuokite poveržles ir veržles ant įtvirtinimų, tada pabaksnokite kiekvieną varžtą su 

plaktuku, kol poveržlė įsirems į pagrindo plokštę. Įsitikinkite, kad, jei reikia apipjaustyti, 

paliekama pakankamai sriegių; 

• Jei reikia apipjaustyti, jei reikia, įdėkite tarpiklius po pagrindine plokšte, kad priveržus 

tvirtinimo varžtus, kolonos bus pritvirtintos; 

• Užfiksuokite veržles ir tvirtinimo varžtus, pritvirtindami veržlę prie pagrindo. Šiai procedūrai 

NENAUDOKITE smūginio veržliarakčio; 

• Pritvirtinkite kitą koloną, kaip nurodyta aukščiau nurodytuose žingsniuose. 

Įsitikinkite, kad kolonos yra kvadrato formos ir tiesios, kaip parodyta 9 paveikslėlyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

 
 

 

Pav. 9 – PATIKRINKITE KOLONŲ KVADRATIŠKUMĄ IR TIESUMĄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turi būti laikomasi kolonos kvadratiškumo ir tiesumo reikalavimų. 
Jei to nepadarysite, tai gali sukelti keltuvo gedimą, dėl kurio gali būti sužeisti žmonės 
arba mirti. 

 

 

7.7 Sinchronizacinių trosų nutiesimas 
• Pakelkite ir užfiksuokite kiekvieną pavažą maždaug 1 m virš žemės aukštyje; 

• Prieš bandydami nutiesti sinchronizacinius trosus, įsitikinkite, kad kiekvienos kolonos mechaninis 

saugumas yra visiškai įjungtas. Prieš pradedant darbą , pavažos turi būti vienodame aukštyje; 

• Jei pavažos yra vienodame aukštyje, nutieskite trosus, kaip parodyta 10 pav. Įsitikinkite, kad 

trosai yra skriemulių vietose. Įsitikinkite, kad trosai tinkamai nutiesti; 

• Kai sinchronizaciniai trosai bus nutiesti, sureguliuokite veržlę, kad kiekvienas trosas būtų lygus, 

naudodami reguliatorių, pateiktą kartu su keltuvu. 
 
 
Sinchrinizaciniai trosai turi būti tikrinami kas savaitę, kad būtų lygūs. Jei to nepadarysite, 

  
kėlimas bus nevienodas. Trosai visada turi būti sureguliuoti taip, kad jie būtų vienodai 

įtempti, kai jie tvirtinami prie saugos spynų.



 

 20 

Pav. 10 – SINCHRONIZACINIŲ TROSŲ NUTIESIMAS 

 

7.8   Hidraulinės linijos sujungimas 
• Prijunkite variklį ant atramos, sumontuotos ant galinės šoninės kolonos ir pritvirtinkite pridedamais 

varžtais ir poveržlėmis. 

• Hidraulines žarnas nutieskite pagal 11 pav. 

• Gerai priveržkite jungtis. 
 

Tiesdami hidraulinę žarną įsitikinkite, kad žarna nesikabins už jokių judančių dalių. 

Įsitikinkite, kad žarnos išvalytos nuo dulkių. 
 
Pav. 11 – Hidraulinės linijos sujungimas
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7.9 Keltuvo elektros pajungimas į elektros tinklą 
 

Pajungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. 
 

Įsitikinkite, kad maitinimo tiekimas yra teisingas. 
 

Įsitikinkite, kad fazių pajungimas yra teisingas. Netinkamas elektros pajungimas gali 

sugadinti variklį ir garantija nebus taikoma. 
 

Variklis turi būti laikomas sausai. 

• Pritvirtinkite valdymo skydelį ant galinės pusės kolonėlės, naudodami pridedamus varžtus. 

• Elektros laidą prijunkite prie hidraulinio mazgo, vadovaudamiesi elektros laidų schemos 5 

paveikslėliu, naudodami pridėtą elektrinį kabelį. 

• Įsitikinkite, kad fazių prijungimas yra teisingas ir keltuvas yra įžemintas. 

 

Jei fazėms nėra specialių užklausų, juodos vielos skirtos fazėms, mėlynos - neutralioms 

(vienfazėms grandinėms), geltonos / žalios yra įžeminimui. 
7.10 Kėlimo leten ų įrengimas 

• Prieš montuodami, sutepkite pavažą ir visus sukimo kaiščius. 

• Pritvirtinkite kėlimo letnas prie pavažos, pridėtais kaiščiais. 

 
7.11 Paleidimas ir patikrinimas 

NENAUDOKITE variklio be alyvos. Gali atsirasti siurblio pažeidimas. 
 
NEGALIMA pakelti transporto priemonės, kol nebus atliktas išsamus eksploatavimo 

patikrinimas. 
 

7.11.1  Patikrinkite prieš paleidžiant 
• Įsitikinkite, kad kolonos yra tvirtos, o kėlimo letenos yra lygios. 

• Įsitikinkite, kad keltuvas yra pritvirtintas prie žemės ir visi varžtai priveržti. 

• Įsitikinkite, kad elektros sistemos maitinimo įtampa yra lygi nurodytai ant variklio vardinėje 

lentelėje.  

• Įsitikinkite, kad elektros sistemos prijungimas atitinka elektros schemą, pateiktą kaip elektros 

schema 6 paveikslėlyje ir kad keltuvas būtų tinkamai įžemintas. 

• Įsitikinkite, ar hidraulinė linija tinkamai prijungta.  

• Įsitikinkite, kad darbo zonoje nėra žmonių ir objektų. 

7.11.2 Paleidimas 

• Į baką įpilkite alyvos (apie 10 litrų). 

• Aprūpinkite keltuvą maitinimo jungikliu. 

• Patikrinkite maitinimo bloką, paspausdami kėlimo mygtuką (jei alyvos lygis pradeda mažėti, 

fazės jungtis teisinga). JEI MOTORAS ĮKAISTA ARBA GARSAS YRA KEISTAS, 

NEDELSIANT SUSTABDYKITE IR IŠ NAUJO PATIKRINKITE ELEKTROS JUNGTIS 

• Spauskite kėlimo mygtuką, kol leisis cilindrai ir keltuvas sustos. NEBESPAUSKITE mygtuko, 

kai keltuvas pasiekia visą aukštį. Jei tęsiama, gali būti pakenkiama varikliui.  

• Pilnai nuleiskite keltuvą, paspausdami nuleidimo rankenėlę ant variklio. 

• Pakartotinai pakelkite ir nuleiskite keltuvą mažiausiai 3 kartus, kad išleistumėte hidrauliniame 

cilindre įstrigusį orą ir išlygintumėte alyvos slėgį kiekviename cilindre. 

7.11.3  Patikrinimas paleidimo metu 

Paleidimo procedūros metu atidžiai patikrinkite: 

• Keltuvo kėlimo sinchronizacija: jei reikia, iš naujo sureguliuokite sinchronizacinius kabelius 

(sinchronizavimą galima patikrinti iš klausos kėlimo metu) 

• Sauga tinkamam veikimui 

• Letenos apsauga tinkamam veikimui  

• Tinkamas alyvos lygis bake: jei reikia, pripildykite 
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• Cilindro veikimas 

• Ar nėra nuotėkio hidraulinėje linijoje  

• Keltuvas pasiekia maksimalų aukštį 

 
 

7.12 RIBINIŲ JUNGIKLŲ ĮRENGIMAS 
Šią operaciją turi atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai. Netinkamas ribinių jungiklių reguliavimas gali 
pakenkti keltuvui, daiktams ir žmonėms.

• Pritvirtinkite galinį jungiklį ant galinės kolonos pusės 
tokioje padėtyje, kaip parodyta 14 paveikslėlyje, naudodami 
pateiktus varžtus. 
• Pakelkite keltuvą į 2000 mm aukštį, kad patikrintumėte, ar 
tinkamai veikia; 
• Jei jungiklis neveikia tinkamai, sureguliuokite jungiklio 
svirties padėtį. 

7.13 Patikrinimas su apkrova 
ĮSPĖJIMAS: atidžiai laikykitės būsimos pastraipos nurodymų, 
kad išvengtumėte keltuvo pažeidimų. 
Atlikite du arba trys visiško nuleidimo ciklus su pakrauta 
transporto priemone ir pakelkite bei: 

• Pakartokite 7.11.3 punkte numatytus patikrinimus. 

• Kėlimo ir nuleidimo metu patikrinkite, ar nėra keisto 

triukšmo 
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8 Skyrius – Veikimas ir naudojimas 
 
 

Niekada nenaudokite keltuvo, jei po juo stovi asmuo ar įranga. 
 

Niekada neviršykite kėlimo galios. 
 

Visada įsitikinkite, kad prieš pradedant dirbti transporto priemonėje ar šalia jos 

įjungtos mechaninės saugos priemonės. 

    Visada dėkite transporto priemonę ant kėlimo trinkelių.  

Niekada nepalikite keltuvo pakeltoje padėtyje, nebent saugikliai yra užfiksuoti. 
 

Jei tvirtinimo varžtas atsilaisvina arba bet kuri keltuvo sudedamoji dalis yra  

sugedusi, nenaudokite keltuvo, kol nebus atliktas remontas. 
 

Neleiskite, kad elektrinis valdymo skydelis sudrėktų! 
 

 
 

8.1 Valdymai 

Valdymo mechanizmai keltuvo valdymui: 

Pav. 15 – VALDYMO SKYDELIS 

 
JUNGIKLIS (1) 
Maitinimo jungiklį galima nustatyti dviem pozicijomis: 
0 padėtis: keltuvo elektros grandinė nėra maitinama; jungiklis 

gali būti užrakintas, kad būtų išvengta keltuvo naudojimo. 

1 padėtis: keltuvo elektros grandinė yra maitinama. 

 

Šviesa (2) 
 Tai rodo, kad keltuvo elektros grandinė yra maitinama. 

   
Pakėlimo MYGUKAS (3) 

Paspaudus, veikia variklis ir hidraulinė grandinė. Keltuvas 
pradeda kilti 

 
8.2 Pakelti keltuvą 

• Transporto priemonės pastatymas tarp kolonų. 

• Pakiškite kėlimo letenas taip, kad transporto priemonė būtų pastatyta taip, kad tarp jų būtų svorio 

centras svoris. Įsitikinkite, kad letenos užraktai užfiksuoti; 

• Pakelkite keltuvą, paspausdami kėlimo mygtuką, kol atramos užsifiksuos transporto priemonės 

apačioje; 

• Įsitikinkite, kad transporto priemonė yra stabili; 

• Pakelkite keltuvą į norimą aukštį, spausdami kėlimo mygtuką; 

• Nuleiskite keltuvą paspausdami nuleidimo rankeną, kad keltuvas atsistotų ant artimiausio saugos 

stovo. 

• Visada įsitikinkite, kad saugumas kiekvienoje pavažije yra įjungtas prieš bandant dirbti transporto 

priemonėje ar šalia jos.
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8.3 Nuleisti keltuvą  

• Pakelkite šiek tiek keltuvą paspaudę kėlimo mygtuką, kad išjungtumėte saugumą. 

• Atlaisvinkite saugą, ištraukdami atleidimo vielą po kiekviena pavaža. 

• Nuleiskite automobilį, paspausdami variklio nuleidimo rankeną. 

• Prieš patraukdami transporto priemonę iš keltuvo zonos, patraukite kėlimo letenas ir trinkeles, kad 

atblokuotumėte išvažiavimą. 

• Niekada nevažiuokite per keliamąsias rankenas. 
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9 Skyrius – Įrenginio priežiūra 
 

Aptarnauti keltuvą turi būti leidžiama tik apmokytiems darbuotojams, kurie žino,  
kaip veikia keltuvas. 

Norint tinkamai prižiūrėti keltuvą, reikia atlikti šiuos veiksmus: 

 

• Naudokite tik originalias atsargines dalis, taip pat įrangą, tinkamą darbui; 

• Laikykitės suplanuotų techninės priežiūros ir patikrinimo laikotarpių, pateiktų vadove; 

• Atraskite galimų gedimų priežastis, pvz., per daug triukšmo, perkaitimas, tekantys tepalai ir kt. 

• Atlikite gaminio ar pardavėjo pateiktus techninės priežiūros darbus. 
 

Prieš atlikdami bet kokią keltuvo techninę priežiūrą ar remontą, atjunkite maitinimą, 

užrakinkite bendrą jungiklį ir laikykite raktą saugioje vietoje,  

kad neleistumėte neįgaliotiems asmenims įjungti arba valdyti keltuvo. 
 

9.1 Įprastinė priežiūra 
Keltuvas turi būti tinkamai valomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį, naudojant savaiminio valymo 
priemones. 

 

 

Draudžiama naudoti vandenį ar degius skysčius 
 

 

Įsitikinkite, kad hidraulinių cilindrų strypas visada yra švarus ir nepažeistas, nes dėl to gali atsirasti 
nuotėkis iš sandariklių ir dėl to galimi gedimai. 

9.2 Periodinė priežiūra 
 

 

Kasdieninis 

paruošimas 

• Patikrinkite hidraulinių jungčių ir žarnų sandarumą 

• Dirbant iš klausos ir vizualiai patikrinkite apsaugą 

• Patikrinkite rankenų fiksatorius 

• Patikrinkite, ar varžtai, veržlės ir sraigtai yra priveržti  

  

 
 
 
 
 
 

Kas 1 mėnesį 

• Patikrinkite, ar visos grandinių / laidų jungtys, kaiščiai ir varžtai yra 

tinkamai pritvirtinti 

• Patikrinkite visus tvirtinimo varžtus ir, jei reikia, priveržkite 

• Patikrinkite, ar kolonos yra kvadratinės ir tvirtos 

• Patikrinkite sinchrinizacinio troso įtamempimą ir, jei reikia, sureguliuokite 

• Patikrinkite visus rankenų pasukimo kaiščius. Įsitikinkite, kad jie  

tinkamai pritvirtinti 

• Patikrinkite visas kėlimo trinkeles ir, jei reikia, pakeiskite 

• Sutepkite kolonas tepalu 

• Patikrinkite hidraulinę alyvą, prireikus, užpildykite arba pakeiskite 

• Patikrinkite, ar tinkamai veikia hidraulinės sistemos 

 
 
 
 

 
Kas 12 mėnesių 

• Patikrinkite, ar nepažeisti visi komponentai ir mechanizmai 

• Patikrinkite, ar nenusidėvėję sinchronizaciniai trosai, jei reikia, pakeiskite 

• Patikrinkite elektros sistemą, kad patikrintumėte, ar variklis, galiniai 

jungikliai ir valdymo pultas veikia tinkamai (šį darbą turi atlikti 

kvalifikuoti elektrikai) 

• ištuštinkite alyvos baką ir pakeiskite hidraulinę alyvą 
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10 Skyrius – Gedimų sprendimas 
 

 Toliau pateikiamas galimų gedimų ir jų sprendimų sąrašas: 

Problema: Galima priežastis: Sprendimas: 

Keltuvas neveikia 

Pagrindinis jungiklis neįjungtas Įjunkite jungiklį 
 

Nėra galios 
Patikrinkite „Power on“, jei reikia 

įjunkite iš naujo 

Elektros laidai yra atjungti 
 

Prisijunkite iš naujo 

Išmušti saugikliai 
Patikrinkite, ar yra teisinga įtampa 

Pakeiskite 

Keltuvas nekelia 

Keltuvas yra perkrautas Patikrinkite transporto priemones 

svorį Variklio sukimosi kryptis 

neteisinga. 

Pakeiskite dvi pagrindinio 

jungiklio fazes 

Nepakanka alyvos maitinimo bloke. 
 

Įpilkite hidraulinės alyvos 

 
Kėlimo mygtukas yra sugedęs. 

Patikrinkite, ar mygtukas ir 

jungtis tinkamai veikia. Jei 

reikia, pakeiskite 

Perkrovos vožtuvas užsikimšęs arba 

yra nutekėjimas 

Patikrinkite ir išvalykite, jei 

nešvarus arba pakeiskite sugedusį 
 

Nuleidimo vožtuvas neužsidaro. 
Patikrinkite ir išvalykite, jei 

nešvarus arba pakeiskite sugedusį 

Siurbimo vamzdis arba siurblio 

filtras yra purvinas. 

 

Patikrinkite ir išvalykite, jei 

reikia.  

Oras hidraulinėje sistemoje 

 

Išleiskite orą iš hidraulinės 

sistemos 

 

Keliamoji galia yra  

nepakankama 

 

Pavaros siurblys sugedęs 
Patikrinkite siurblį ir, jei reikia, 

pakeiskite. 

Alyvos nuotėkis hidraulinėje 

grandinėje 

Patikrinkite, ar grandinėje nėra 

nuotėkio 

 
 

Paspaudus nuleidimo 

rankeną, keltuvas 

nenusileidžia 

Nuleidimo vožtuvas neveikia 

tinkamai 

Patikrinkite vožtuvą ir, jei reikia, 

pakeiskite. 

Neatleistos apsaugos 
 

Atleiskite apsaugas. 

Sinchronizaciniuose trosuose 

nevienoda įtampa. 

 

Sureguliuokitsinchronizacinius 

trosus. 

 

 

Keltuvas nuleidžia 

krovinį nestabiliai  

Oras hidraulinėje sistemoje 

 

Išleiskite orą iš hidraulinės 

sistemos 

Slenkančiosios nepakankamai 

suteptos 

 

Sutepkite 

Slenkančiosios yra pažeistos 

  

Pakeiskite 

Variklis nesustoja, kai 

keltuvas pasiekia 

maksimalų aukštį 

 

Maksimalus aukščio ribotuvas 

neveikia 

 

Patikrinkite galinį jungiklį 

ir, jei reikia, pakeiskite 



 

 27 

 

⚫ Jei nepavyksta išspręsti problemų, kreipkitės į techninę pagalbą! 


