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NORMET 2

Szanowny Kliencie 

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości pod-
nośnik dwukolumnowego PK- 4200, z au-
tomatyczną blokadą ramion nośnych.

Możliwość pracy z autami typu Smart i
tych z dużym rozstawem osi jak MB-
Sprinter czy VW-LT2 to jedna z na-
jważaniejszych cech wyróżniająca nasz 
podnośnik na rynku.

Udzwig maks. to 4200kg. Ramiona 
teleskopowe, trzystopniowe o zasięgu 
łącznym prawie 4 m to kolejny atut , dzięki 
któremu praca bedzie dużo wygodniejsza

Niniejsza instrukcja w sposob prosty opisze 
wszelkie niuanse dotyczace instalacji,  obs-
ługi i konserwacji. 

Dalsze informacje otrzymacie poprzez nasz 
serwis, który też bedzie partnerem przy 
ewentualnych problemach technicznych.

Opisany tutaj podnośnik spełnia wszelkie 
warunki wymagane i zgodne z norma CE.

Prosimy aby dotrzymywać terminów
przegladów , a także stosować się do in-
strukcji obsługi podnośnika. 

Tylko takie postępowanie gwarantuje beza-
waryjne funkcjonowanie podnośnika

W niniejszej broszurze znajdziesz wiele 
wyrazów fachowych używanych przez 
personel serwisowy bądź montażowy.

Pojecie przeszkolony personel serwisowy 
to taki, który montuje oraz dokonuje 
odbioru. Są to osoby z wykształceniem
z zaresu konstrukcji stalowych do 
których należy URZQLHż ͤUPD 
Normet .

Korzystanie z takich firm gwarantuje
fachowy montaż podnosnika i jego bez-
pieczne użytkowanie

Przed pierwszym uruchomieniem 
przeczy-taj uważnie instrukcje. :
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Za szkody wynikłe z nieumiejetnego i niez-
godnego z instrukcja obslugi korzystania 
nasza firma nie odpowiada 

 TRANSPORT:
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UWAGA!
Za jakiekolwiek samowolne przebudowy 

OXE�]PLDQ\�SU]\�SRGQRśQLNX nasza

ͤUPD nie ponosi odpowiedzialnosci 

Podnośnik jest przeznaczony do podnosze-

nia pojazdów w pomieszczeniach       

zamkniętych

Do naprawy czy wymiany należy używac

tylko i wyłącznie oryginalnych części

Czesci z niewiadomych źródeł mogą
uszkodzić podnośnik.

• Osobom ponizej 18-go roku zycia pra-

ca przy podnosniku jest zabroniona

• Udźwig maksymalny nie moze być 
przekraczany

• Przebywanie osób trzecich w obrę-
bie podnośnika jest zabronione

• Osobom nieupoważnionym nie wolno 

przebywać pod uniesionym pojazdem

• Przemieszczanie sie badz wchodzenie 

na podnosnik jest zabronione

• Przestrzegaj punktów przeznaczonych 

do podnoszenia  wskazych przez 

producenta pojazdu

• Czesci elektryczne należy chron-

ic przed wilgocią 

• Używanie myjek pod cisnieniem do 

czyszczenia jest niewskazane

• należy przestrzegać zasad ochrony 

środowiska, oleju hydraulicznego nie 

wylewaj do ziemi

• Włacznik główny musi byc zawsze 

bezproblemowo dostępny

• Przy niskich pomieszczeniach propo-

nujemy użycie fotokomórki  w celu 

zapobiegnięciu kolizji stropu z po-

jazdem. Taka fotokomórka nie należy

do wyposażenia standartowego 

podnośnika.  

• Prosimy o powolny wjazd na           

podnośnik i tylko gdy ten znajduje 

sie na najniższym poziomie
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Fig. 1

Fig. 2

Transport i opakowanie

Podnośnik przesyłamy w skrzyni. Jeśli ją
unosimy dzwigiem, należy ją zabezpieczyć
poprzez dwa pasy. Zwróć uwagę na kieru-

nek wideł widlaka.

Masa podnośnika to ok.790 kg  

. 

Wielkosc   opakowania 

: 

                                           3280x780x690mm.

Sprawdź zawartość i brak szkód zaraz przy 

odbiorze. Szkody transportowe musza być
zaznaczone na dokumencie dostawy danej 

spedycji i potwierdzone przez kierowce. 

Uważaj przy usuwaniu pasków opakowa-

nia. Uważaj aby żadne przedmioty nie 

wypadły z opakowania.

Natychmiast po rozpakowaniu sprawdż
czy urządzenie nie posiada uszkodzeń.

Materiał opakowania moze stwarzać niebe-

zpieczeństwo dla otoczenia. Dopilnuj aby 

znajdował sie poza zasięgiem dzieci a także
aby dzieci nie bawiły sie w okolicy urządze-

nia.
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 Dane techniczne : PK-4200

Udźwig

4 2 0 0  kg

Masa(z pompą hydrauliczną)
7 9 0  kg

Maksymalna wysokość podniesienia

2066 m m *

Wysokość najazdu

25 mm*

Szerokość całkowita

3250 m m *

Wysokość całkowita

2774 m m *

Wysokość prześwitu

90 mm* 

Ciśnienie

8  b a r

Zasilanie :
400/50 (V/Hz.) 16 A CEE 

220V

Czas unoszenia ramion

30 - 40 sec.

Kolor

BluNero

Synchronizacja dzięki linkom stalowym

Duży udźwig poprzez system

podwójnych cylindrow

Asymetryczne, teleskopowe ramiona nosne

Automatyczna blokada ramion nosnych

* w milimetrach



 Wymiary PK-4200

 Maksymalna wielkosc pojazdów  

Szerokosc maksymalna
24 0 0  m m
Szerokosc osi
3 0 0 0  m m

Jesli pojazd ma zbyt maly przeswit do ziemi, 
prosimy podlozyc plaskie klocki gumowe
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 Miejsce ustawienia podnośnika

Najlepsze warunki pracy podnośnika to 
wilgotność rzedu od 30 do 95 % oraz 
temperatury celsjusza od 5 do 55 stopni.
W obrebie podnośnika nie należy prze-
chowywać materiałów wybuchowych lub 
łatwopalnych.

Wymogi specjalne dla miejsca rozstawu

- miejsce powinno być płaskie i poziome

- wylewka betonu to ok. 30 cm betonu 
niezamarzajacego

- gestosc betonu to 3000PSI(3,0kg/mm)

- Rodzaj betonu to (wg Norm EU) c 20 / 25 
N/m2 odpowiadajacy A...20 / B...25

Istnieje tez mozliwosc wylewki betonu 
50cm wokol kolumny na glebokosc 60cm!

Dane na poniższym rysunku to minimalne 
potrzebne miejsce do funkcjonowa-
nia podnośnika. W tym obrebie nie mogą
przebywać osoby nieprzeszkolone i 
nieuprawnione, szczególnie gdy 
podnośnik jest w użyciu.

Wysokość VXͤWX� PXVL� E\F� RGSRZLHGQLa
GOD�miejsca i prac warsztatowych.

Wyboru miejsca ustawienia i odpowiedzial-
ność za nie ponosi własciciel podnośnika!

Sprawdź przez upoważnione osoby 
podłoże!

Warunki gruntowe

Podnosnik powinien stac na rownym 

podlozu o wytrzymalosci wiecej 3kg7mm2 i 

minimalnej grubosci 300mm. Nowa wyle-

wka betonu powinna miec czas schniecia 

28 dni przed zainstalowaniem na niej 

podnosnika
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 Mocowanie podnośnika do położa 

widok z boku

widok z góry
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 Panel sterujący  podnośnika PK-4200

Opis Funkcja

przelacznik glowny wlacz / wylacz

lampka ostrzegawcza
z sygnalem

opuszczanie podnosnika

lampka dzialania
pokazuje doplyw napiecia

przycisk „do gory“ podnoszenie

przycisk blokady zabezpieczenie

przycisk „opusc“ opuszczanie

Przelacznik stop CE

Guma ochrony drzwi
przy obu kolumnach
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Opis podnosnika PK-4200                   

zawór bezpieczeństwa

farba proszkowa

            Sterówka IP 54 z 
wyłącznikiem i 
blokadą typu CE

Silnik E z aluminium

nadcisnieniowygumowa
ochrona drzwi

blokada ramion
nośnych

teleskopowe ramiona
nośne

podkładki talerzowe Synchronizacja za pomoca
linek metalowych
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 Testy mechaniczne

• Śruby, łączenia, mocowania muszą
być dokręcone z odpowiednim mo-
mentem najlepiej użyj do tego klucza 
dynamometrycznego

• Skontroluj wszystkie  części ruchome

• Skontroluj prawidłowość wszelkich

czesci urządzenia

• Sprawdź prawidłową pozycje os-

łon ochronnych

• Sprawdź czy wymagające tego części

są wystarczająco nasmarowane 

smarem..

Test elektryki

• Porównaj wszelkie łacza z tymi z rysunku 

w rozdziale „elektryka“

• Nie zapomnij aby urządzenie

zostało uziemione

 Sprawdź następnie: 

• Zamek mechaniczny 

• zabezpieczenia elektro-magnesu

• Zawor spustowy oleju

 Test hydrauliki(oleju)

• Sprawdź czy zbiornik na olej jest 

szczelny

• Zwróć uwagę na poprawną 

    kolejność pracy cylindrów

 Test kierunku obrotu silnika

Zwróć uwagę aby kierunek obrotów był
zgodny ze strzałką na silniku. Włącz silnik 

na maks 2 sek.. Silnik powinien krecici

się w prawo(jak wskazowki zegara-zobacz 

rozd-zial „elektyka“
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Przed instalacją

Potrzebne narzedzia i wyposazenie

• odpowiednie wyposazenie

• Olej hydrauliczny HLP 32 lub 46

• Wiertarka

• klucze  nasadkowe , śrubokrety

• Mlotek,szczypce, klucze 17, 19, 22.

     klucz dynamometryczny 

Lista kontrolna(przesyłki)
Wszystko wypakuj i sprawdź wg. listy 

1.czy nie ma braków

Zasady bezpieczenstwa przed instalacją

Sprawdź czy kolumny sa do siebie 

rownoległe i pionowe względem podłoża

• Sprawdź  połaczenia mechaniczne , 
elektryczne i hydrauliczne .

 Ruzruch może nastapić, gdy wszystko 

jest szczelne.

• Sprawdź dokręcenie wszelkich śrub

    kluczem dynamometrycznym 

ń

UWAGA !!!
Nie wjeżdżaj pojazdem pod-
czas pierwszego próbnego 
podnoszenia 
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 Instalacja 

   UWAGA !!! 
Wszelkie prace montażowe powinien 
przeprowadzać przeszkolony 
personel  

Krok 1: Usuń opakowanie i wyjmij wszelkie 
części. Przeczytaj i zrozum instrukcje 
obsługi zanim zaczniesz  instalacje.

Krok 2: Na początku wstaw pomiedzy 
kolumny wspornik lub unieś jedną z nich 
dzwigiem. Wówczas usuń śruby mocujące

Krok3:  Nastepnie to samo zrób przy 
drugiej kolumnie

Krok 4: Ustaw obie kolumny w odleglosci 
ok.2830mm od siebie.

• Po rozpakowaniu zdecyduj, która z 
kolumn gdzie stoi biorąc pod uwagę 
podłaczenie elektryczne. Ustaw kolumne 
główną połóż koło niej blachę osłonową i 
to samo z drugą kolumną aby obie zsyn-
chronizować ze sobą.

• Zawsze uważaj żeby  żadna z kolumn 
     nie  przewróciła się.

• Wywierć w podłożu dziury na kotwy .  
     Wierć pionowo. Po wywierceniu usuń   
    kurz i nieczystosci.

Krok 5: Zamontuj elektromagnesy i do 
nich nalezne protekto-ry.
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Krok 6: Przykręć do kolum-
silnik z pompą a następnie 
podłącz przewód
hydrauliczny

• zamontuj silnik

• upewnij sie, ze koncowki przewodow sa czyste

• polacz przewody jak widoczne na zdjeciu.
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Krok 7: Połacz po montażu kotw, „sanki“ z 

linkami stalowymi

• ustaw „sanki“ po obu stronach, ok 

800mm ponad ziemią

• Upewnij sie, że działają zamki bez-

pieczeństwa zanim zaczniesz łączyć linki

• „sanki“ musza byc na tej samej 
wysokosci od ziemi zanim przejdziesz 
dalej

• wciągnij linki jak pokazane jest na zd-

jeciu

• linki mają być po obu stronach 

naciągnięte, tak aby było słychać po 

uniesieniu obie jednoczesne zadziałnie 
obu zamków bezpieczeństwa

• Zabezpiecz linki i naoliw

UWAGA

obie śruby/nakrętki na końcach

skontrować !

Linki wyrównawcze(rownoleglość działa-

nia) zamocować jak na rys. 

Linki tak naciagnać aby sie dotykały przy 

nacisku ręką. Dokładny nacisk jest ustawi-

any z ciężarem typu pojazd na podnos-

niku.
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Krok 8:
Zamontuj skrzynke obsługi “sterówkę”

• Zamontuj skrzynke na głównej kolum-

nie

• Połącz z zasilaniem jak widac 

na zdjeciu wg. planu elektrycznego

• Zamontuj wyłącznik krańcowy u 

góry(na zewnatrz) na kolumnie silnikowej/

glownej



Normet  19

Krok 9:
Zamontuj osłone drzwi na obu kolumnach

Krok10:
Zamontuj ramiona nośne

• wstaw ramiona w „szyny/sanki“,   
     uważaj na zazębienie

• Naciągnij śruby

• Wstaw bolce trzymajace ramiona 

nośne i zabez piecz “ półksiężycem”

Montaz półksieżyca
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Krok 11:

Wlewanie oleju hydraulicznego
Wlej olej Pamięjtaj  używaj wyłącznie oleju hy-
draulicznego.(DIN-ISO Norm 6743/4 kont-
aminacji wg DIN ISO 4406) o oznakowa-
niu HLP32 lub HLP42

 Olej nie nadajacy sie do pomp hydraliki 
niszczy maszyne/urzadzenie głównie przy 
przewodach lub cylindrach!

Krok 12:

Test obciazenia
Nigdy nie rozpoczynaj pracy podnośnika
bez testu wstępnego. Ten krok jest 
bardzo wazny aby zapobiec 
nieszczelnościom i innym ukrytym 
usterkom. Np. gdy silnik kręci w odwrot-
na strone można uszkodzic trzy fazy 
pompy lub szpule hydrauliki( nie podlega
gwarancji producenta).

UWAGA! 
Nie unoś pojazdu przed porządnym
testem. Unieś i opusść ramiona
kilkukrotnie aby sprawdzic czy zapadki
blokady funkcjonują i czy cylindry sie 
odpowietrzają.

UWAGA ! 
Przy urzyciu napiecia 400V kierunek 
obrotowy silnika to wg normy DIN w 
prawo. W innym przypadku uszkodzisz 
pompę. Tak spowodowane uszkodzenia 
nie podlegaja gwarancji.



Krok 13:
Zamontuj blache pod kable pomiedzy kolumnami
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Punkty kontrolne po instalacji

S/N SPRAWDŻ TAK   NIE

1 Czy kolumny są wertykalnie wzgl.podloza? (90°)

2 Czy kolumny są równo wzgledem siebie?

3 Czy przewód oleju jest szczelnie podłaczony?

4 Czy linka stalowa jest mocno zamontowana?

5 Czy ramiona nośne są prawidłowo zamontowane? 

6 Czy łacza elektryczne są dobrze podłaczone?

7 Czy wszystkie połączenia są dobrze skręcone?

8 Czy częsci smarowne są pokryte smarem?



 Instrukcja obsługi (podnoszenie i opuszczanie)

Normet 23

Podnoszenie

• przeczytaj i zrozum niniejsza instrukcje 
zanim rozpoczniesz prace przy podnośni-
ku

• ustaw pojazd miedzy obiema kolumna-

mi

• Ustaw tak wysiegniki aby były pod miej-

scem pojazdu do tego przeznaczonym.

 

Sprawdź pozycjonowanie pojazdu.

• Włącz podnośnik i wcisnij przycisk

“do gory“ do momentu zetkniecia 

 podstawek nosnika z miejscem oznac-

zonym w pojeździe przez producenta.

• Przyciśnij przycisk do uniesienia pojaz-

du na wys. 10-15cm. zatrzymaj podnosze-

nie i sprawdzź prawidłowe umiejscowie-

nie pojazdu na podnośniku

• Po ostatecznym umiejscowieniu i kont-

roli użyj ponownie przycisku „do góry“ do 

życzonej wysokosci. Wcisnij przycisk pow-

odujący zapad blokady bezpieczenstwa. 

Możesz teraz wyłaczyc podnośnik i 

rozpocząć pracę przy pojezdzie.

Opuszczanie

• Włącz dopływ zasilania

• Wcisnij przycisk „do dołu“. Podnośnik

automatycznie uniesie sie o ok.5cm. Dzięki

temu blokady zostaną zwolnione. Elektro-

magnetyczny zawór zaczyna prace i opus-

zcza ramiona podnośnika

• Gdy podnośnik osiągnie najniższe poło-

żenie, wyciągnij z pod pojazdu ramiona 

podnośnika

• Teraz odjedz pojazdem

UUUWWWAAAGGGAAA   !!!!!!!!!

CAŁY CZAS KONTROLUJ  ZA-
CHOWANIE SIĘ POJAZDU NA
PODNOŚNIKU
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 Instrukcja obsługi w schemacie(podniesienie i opuszczenie)

 Podniesienie     Opuszczanie

Start

włącz zasilanie

wciśnij przycisk “do góry“

  silnik napędza pompe

Cylindry napedzaja łańcuch

łancuch ciągnie do góry

Podnośnik jest „na górze“

Start

włącz zasilanie

wciśnij przycisk “w dół“

Podnośnik uniesie sie na ok. 2 sek 
a następnie się opuści

Podnośnik jest opuszczony
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Magazynowanie

Jeśli na dłuższy okres nie korzystasz z 

podnośnika :

• dopilnuj aby dopływ zasilania był zam-   

   odcięty całkowicie

• nasmaruj częsci „mokre“ smarem 

   aby nie wyschneły

• opróżnij zbiornik z olejem hydraulicznym

• temperatura otoczenia przy zmagazy-

nowaniu to -10 do +40 stopni celsjusza

• składowanie warstwowe: takie sklado-

wanie daje możliwosc ustawienia do 5ciu 

podnośników na sobie lub warstwowo w 

kontenerze, transporcie ciezarówką. 

Ważnym jest aby warstwowo ustawione  

nie mogły sie przewrócic/przechylić.

Jesli, po dłuższej przerwie, znów chcesz 

pracować podnosnikiem...postepuj dokład-

nie w odwrotnej kolejności jak przy maga-

zynowaniu.



 ELEKTRYKA 

Elektryka powinna zostać sprawdzona 

przed użyciem przez uprawinonego 

elektryka. Rownież ewentualne późniejsze

prace powinien wykonywac szkolony 

elektryk z upowaznieniami. Nie 

przestrzeganie tego punktu moze nawet 

doprowadzic do utraty  zdrowia bądż zycia 

!!!

Efektywne uziemienie jest podstawą.

Zasilanie 400 V poprzez wtyczke 16 A. 

Obroty silnika zgodnie ze wskazowkami 

zegarka, w innym przypadku zmienić fazy.

WERSJA 230V



 Wersja  400V



Hydraulika
Pmietaj aby dotrzymywac czasookresow przgladu.
Pamietaj o terminowej konserwacji. 
Poziom oleju hydraulicznego powinien być
sprawdzany 1x w miesiącu. Wymiana oleju
raz do  roku(min). Przy kontroli poziomu 
oleju podnośnik powinien być calkowicie 
opuszczony.

Wciąż dokonuj kontroli wzrokowiej wszel-
kich łączy hydrauliki. Nieszczelne miejsca 
doprowadzają do utraty oleju.

1. cylinder hydrauliki

2. cylinder hydrauliki

2. elektryczny zawor spustowy

3. zawór spustowy  

5. silnik elektrycznyY90L-2

 (SHANGHAI HAONAN SPECIALMOTOR 

CO., LTD.)

6. Sprzegło

7. Sprzeglo-transmisji

8. zawor jednodrozny

9. zawor przelewowy

10. zawor przepustnicy

11. Bak 12 l., Frame Y90L-2, CMB1

(www.vibo-hydraulics.com) Hydraulik-Plan 



Opcjonalne ustawienie zaworów
czasu podnoszenia i opuszczania ramion

Po pierwszym podniesieniu i opuszczeniu 
ramion podnośnika bez pojazdu fachowy 
personel ustawia czas podniesienia i opus-
zczenia. Zaworem z czerwonam osłonka
ustawiamy udzwig.Pamietaj maks. udziwg 
to 4,2 T.
Zaworem środkowym ustawiamy czas 
uniesienia i opuszczenia. 
W ustawieniu proponowanym powinno 
to byc: 60sek podniesienie calk. 
oraz 50sek. calkowite opuszczenie.
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Hydrauliczna kontrola przeplywu

zdjac czerwone oslonki(sciagnac)

zdjac oslone matalowa

uszczelki

zmiana przeplywu
poprzez srubokret

sprawdz dokladnosc dokrecenia



Konserwacja podnosnika

 KONTROLA DZIENNA 

Zrezygnuj z czyszczenia podnośnika
urządzeniami wysokokiego cisnienia. 
Używaj srodków czystości nie szkod-
zących lakierom, uszczelkom. Usuwaj co 
pewien czas zabrudzenia chemikaliami jak 
p łyn hamulcowy, słona woda i podobne. 
Używaj oleju czyszczacego lub wosku. 
naprawiaj uszczerbki w lakierze aby nie 
dopuscic do korozji.

1. Kontrola i sprawdzanie

Jest bardzo ważna , codzienna kontrola 
srodków bezpoieczeństwa przed 
rozpoczeciem pracy.
- sprawdz sprawność lampek 

  ostrzegawczych

-skontroluj połączenia hydrauliki

-skontroluj łącza i przełączniki

-skontroluj kotwy, bolce, śruby i ewentual-
nie dokreć

2. Kontrola tygodniowa
Skontroluj wszystkie częsci ruchome 
podnośnika i usuń zanieczyszczenia

• Skontroluj wszelkie funkcje bezpiec-
zeństwa

• Skontroluj poziom oleju hydr. pod-
nosząc podnośnik do maksimum. Jeśli
podnośnik podane maksimum nie osiaga, 
dolej oleju
Skontroluj wszelkie śruby, nakrętki etc 
i dokręć jeśli jest to konieczne

3. Kontrola miesięczna

• Sprawdź czy śruby, nakrętki i bolce 
są mocno dokręcone

• Skontroluj łącza i przewody hydrauliki 
na przecieki

• Skontroluj czy częsci mają odpowied-
nie smarowanie

• Konstrukcja w całości powinna zostać
sprawdzona w kwestii śladów zużycia. 
Jeśli takowe stwierdzisz, napraw lub 
wymien na oryginalne części.

• Przez umiejetną pielegnacje zapobiegaj 
NRUR]ML�� 6]F]HJóOQLH� ͤOWU\� K\GUDXOLNL� VD�
narażone
3. Kontrola roczna

• Opróżnij zbiornik z olejem. Wlej nowy 
olej K\GUDXOLF]Q\��2GVZLHż�ͤOWU



Gwarancja /informacje dodatkowe

Gwarancją jest objęty cały podnośnik na
okres 12 m-cy. 
Za błędy wynikłe z nieprzestrzegania
instrukcji , oraz błędy powstałe z nieod-
powiedniego korzystania z podnośnika, 
nie podlegają gwarancji. 

Do takich należą też szkody powstałe w
wyniku magazynowania , złego
podłączenia lub użycia nieodpoweidnich
srodkow konserwacji.

O widocznych szkodach należy nas
powiadomic natychmiastowo , po przez
zgłoszenie na adres email :
biuro@normet.pl

Czas realizacji naprawy do 14 dni
roboczcych

Za uszkodzenia powstałe z powodu
urzytkowania podnośnika mimo awarii
nie odpowiadamy

Gwarancja nie sa objete czesci wymi-
enne ulegajace zuzyciu.
Podstawa dochodzenia gwarancji jest
dowod, iż podnośnik został fachowo
zainstalowany i przekazany do użytku.
Srodki BHP na miejscu pracy są w gestii
kupujacego/ obslugującego.
Każde samowolne zmiany przy 
podnosniku automatycznie
kończa umowe gwarancyjną.
W takim przypadku traci tez waznosc
certyfikat
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Deklaracja zgodnosci CE

Nr. CE-C-1009-09-05C

(stan na 12.5.2011)

Firma Normet we wlasnej odpowiedzialnosci 

stwierdza, iz okreslone tu urzadzenia

(maszyny) w ich koncepcji oraz rodzaju 

budowy spelniaja wszelkie standarty 

bezpieczenstwa w kwestii zdrowia i 

wytycznych ujetych w dyrektywie 

EG.Ponizsze oswiadczenie traci automaty-

cznie moc jesli zostana dokona-ne 

samowolne zmiany przy urzadzeniu(-

maszynie), takie ktorych nie uzgodniono 
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