CS Instrukce pro kompletování
SK Pokyny na montáž
SL Navodila za sestavo
HR Upute za sastavljanje

END DRIVE UNIT, X70X
SK JEDNOTKA KONCOVÉHO POHONU
SL KONČNA POGONSKA ENOTA
HR KRAJNJA POGONSKA JEDINICA
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CS KONCOVÁ HNACÍ JEDNOTKA

CS Právní text
Žádná část tohoto programu a příručky nesmí být, použita, reprodukována, ukládána nebo přenášena v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného
souhlasu společnosti FlexLink AB. Obsah této příručky je pouze informativní.
Veškeré informace a specifikace obsažené v tomto dokumentu byly pečlivě zkontrolovány společností FlexLink AB a jsou považovány za pravdivé a přesné v době
vydání. Kvůli nepřetržitému vývoji produktů si však společnost FlexLink AB vyhrazuje
právo modifikovat produkty a jejich příručky bez oznámení. Záruku nelze uplatnit,
jestliže nebyly dodrženy pokyny z této příručky, byly provedeny úpravy bez povolení
od divizí PSD společnosti FlexLink , nebo pokud nebylo dodrženo zamýšlené použití.
Společnost FlexLink AB nepřebírá odpovědnost za jakékoli chyby či nepřesnosti v tomto programu nebo dokumentaci. Jakékoli škody na materiálu nebo
další nepřímé následky vyplývající z použití části produktu od společnosti
FlexLink AB, nepřesností či chyb v dokumentaci jsou omezeny na hodnotu
příslušných produktů nakoupených od společnosti FlexLink AB.

SK Právny text

Společnost FlexLink nepřijímá odpovědnost za škody, pokud není
servis zařízení prováděn ve shodě s touto příručkou.
Žiadna časť tohto programu ani príručky sa nemôže používať, reprodukovať, ukladať
ani prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu
spoločnosti FlexLink AB. Obsah tejto príručky slúži len na informačné účely.
Všetky informácie a technické údaje, ktoré tento dokument obsahuje, boli v maximálnej miere starostlivo skontrolované spoločnosťou FlexLink AB a sme presvedčení,
že sú v čase zverejnenia pravdivé a presné. Vzhľadom na neustále úsilie v oblasti
vývoja produktov si však spoločnosť FlexLink AB vyhradzuje právo upravovať výrobky
a návody bez predchádzajúceho upozornenia. Platnosť záruky sa ruší, ak nie sú
dodržané pokyny uvedené v tejto príručke, úpravy sa vykonajú bez povolenia PSD
spoločnosti FlexLink alebo v prípade nedodržania plánovaného spôsobu používania.
Spoločnosť FlexLink AB nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo
nepresnosti v tomto programe alebo v dokumentácii. Zodpovednosť za akékoľvek
materiálne škody alebo iné nepriame dôsledky vyplývajúce z chýb akejkoľvek súčasti
produktu FlexLink AB, dokumentácie alebo neočakávaného správania sa programu sa
obmedzujú na hodnotu príslušných produktov zakúpených od spoločnosti FlexLink AB.
Spoločnosť FlexLink nenesie zodpovednosť za škody, ak sa nevykonáva servis zariadenia v súlade s touto príručkou.

SL Pravno besedilo
Brez pisnega dovoljenja družbe FlexLink AB ni dovoljeno v nobeni obliki in z
nobenimi sredstvi uporabiti, reproducirati, shraniti ali posredovati nobenega dela
tega programa in priročnika. Vsebina tega priročnika je samo informativna.
Družba FlexLink AB je po svojih najboljših močeh skrbno preverila vse informacije in
specifikacije v tem dokumentu, za katere se je ob objavi štelo, da so točne in natančne.
Vendar si družba FlexLink AB zaradi stalnih prizadevanj pri razvoju izdelkov pridržuje
pravico do spreminjanja izdelkov in njihovih priročnikov brez obvestila. Garancija
ne velja, če ne upoštevate navodil v tem priročniku, če opravite spremembe brez
dovoljenja oddelka FlexLink PSD ali če ne ravnate v skladu s predvideno uporabo.
Družba FlexLink AB ne prevzema odgovornosti ali obveznosti za napake ali netočnosti v tem programu ali dokumentaciji. Kakršna koli materialna škoda ali druge
posredne posledice, ki izhajajo iz katerega koli dela izdelkov družbe FlexLink AB,
neskladnosti in napak v dokumentaciji ali nepričakovanega delovanja programa,
so omejene na vrednost ustreznih izdelkov, kupljenih od družbe FlexLink AB.
Družba FlexLink ni odgovorna za škodo, če se oprema ne servisira v skladu s tem priročnikom.
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HR Pravni tekst
Nijedan dio ovog programa i priručnika ne smije se koristiti, reproducirati, pohranjivati niti prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez pismenog dopuštenja
tvrtke FlexLink AB. Sadržaj ovog priručnika je samo za informativnu upotrebu.
Sve informacije i specifikacije sadržane u ovom dokumentu pažljivo su provjerene
od tvrtke FlexLink AB, a vjeruje se da su istinite i točne od vremena objavljivanja.
Međutim, zbog neprekidnih napora u razvoju proizvoda tvrtka FlexLink AB zadržava
pravo izmjene proizvoda i njegovih priručnika bez prethodne obavijesti. Jamstvo
se neće primjenjivati ako se upute u ovom priručniku ne poštuju, izmjene se
vrše bez dozvole tvrtke FlexLink PSD ili kršenja na namjeravanu upotrebu.
Tvrtka FlexLink AB ne preuzima nikakvu odgovornost ni za kakvu pogrešku ili
netočnost u ovom programu ili dokumentaciji. Bilo kakva materijalna šteta ili druge
neizravne posljedice koje proizlaze iz bilo kojeg dijela proizvoda tvrtke FlexLink AB,
nedosljednosti u dokumentaciji i pogreške ili nepredviđena ponašanja programa
ograničeni su na vrijednost odgovarajućih proizvoda kupljenih od tvrtke FlexLink AB.
Tvrtka FlexLink nije odgovorna za štetu ako servisiranje uređaja nije izvršeno u skladu s ovim uputama.

FLX1005221-03©FlexLink 2020
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CS Úvod
Společnost FlexLink nepřijímá odpovědnost, pokud produkt není
používán ve shodě s instrukcemi pro kompletování.
Tyto instrukce obsahují bezpečnostní upozornění, kterými je nutno
se řídit pro zajištění vaší osobní bezpečnosti, bezpečnosti dalších
zainteresovaných osob a také pro prevenci poškození stroje. U úrovní
„NEBEZPEČÍ“ a „Varování“ je nutné eliminovat veškerá zbytková
rizika nebo je snížit na postačující úroveň.
Používají se následující bezpečnostní symboly:

NEBEZPEČÍ: Popis bezprostředního nebezpečí, jehož ignorováním
dojde k závažnému zranění nebo smrti.

Varování: Popis bezprostředního nebezpečí, jehož ignorováním může
dojít k závažnému zranění nebo smrti.

Upozornění: Popis rizika drobných zranění osob, závady nebo
poškození stroje či rizika pro životní prostředí.

Poznámka: Nejedná se o bezpečnostní upozornění, ale o cenné podrobné informace.

SK Úvod
Společnost FlexLink nepřijímá odpovědnost, pokud produkt není
používán ve shodě s instrukcemi pro kompletování.
Tyto instrukce obsahují bezpečnostní upozornění, kterými je nutno se
řídit pro zajištění vaší osobní bezpečnosti, bezpečnosti dalších zainteresovaných osob a také pro prevenci poškození stroje. Pri úrovniach
rizika „NEBEZPEČENSTVO“ a „Výstraha“ musia byť všetky zvyškové
riziká odstránené alebo znížené na adekvátnu úroveň.
Používají se následující bezpečnostní symboly:

NEBEZPEČÍ: Popis bezprostředního nebezpečí, jehož ignorováním
dojde k závažnému zranění nebo smrti.

Varování: Popis bezprostředního nebezpečí, jehož ignorováním může
dojít k závažnému zranění nebo smrti.

Upozornění: Popis rizika drobných zranění osob, závady nebo
poškození stroje či rizika pro životní prostředí.
Poznámka: Nejedná se o bezpečnostní upozornění, ale o cenné podrobné informace.
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SL Predgovor
Družba Flexlink ne prevzema odgovornosti, če se izdelek ne uporablja
v skladu s temi navodili za sestavljanje.
V teh navodilih so navedena varnostna obvestila, ki jih morate upoštevati, da zagotovite svojo varnost in varnost drugih oseb, ki so
vključene v upravljanje, ter preprečite poškodovanje stroja.Pri nivojih
tveganja “NEVARNOST” in “Opozorilo”morate odpraviti vsa preostala
tveganja ali jih zmanjšati na ustrezen nivo.
Uporabljajo se naslednji varnostni simboli:

NEVARNOST: Opis neposredne nevarnosti in okvare, ki privedeta do
hude telesne poškodbe ali smrti, če se ne preprečita.

Opozorilo: Opis neposredne nevarnosti in okvare, ki lahko privedeta
do hude telesne poškodbe ali smrti, če se ne preprečita.

Pozor: Opis manjše telesne poškodbe, okvare ali škode na stroju ali
nevarnosti za okolje.

Opomba: To ni varnostni ukrep, vsebuje pa koristne podrobne informacije.

HR Uvod
Tvrtka Flexlink ne preuzima nikakvu odgovornost ako se proizvod ne
koristi u skladu s ovim uputama za montažu.
Ova uputa sadrži sigurnosne napomene kojih se morate pridržavati
kako bi osigurali vašu osobnu sigurnost, sigurnost drugih uključenih u
rad, kao i sprečavanje oštećenja stroja. Za razine rizika „OPASNOST” i
„Upozorenje” potrebno je eliminirati sve preostale rizike ili ih smanjiti
na dostatnu razinu.
Koriste se sljedeći simboli:
OPASNOST: Opis neposredne opasnosti i kvara ako se ne izbjegne,
rezultirat će ozbiljnim ozljedama ili smrću.

Upozorenje: Opis neposredne opasnosti i kvara ako se ne izbjegne,
može rezultirati ozbiljnim ozljedama ili smrću.

Oprez: Opis manjih tjelesnih ozljeda, kvarova ili oštećenja na strojevima ili ekološkim rizicima.
Bilješka: To nije sigurnosna mjera, ali će dati korisne detaljne informacije.

FLX1005221-03©FlexLink 2020
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1. CS Rozsah dodávky
SK Rozsah dodávky
SL Obseg dostave
HR Opseg isporuke

XLEBX 0A70HNLP
XLEBX 0A70HNRP

XLEBX 0A70HNLP
XLEBX 0A70HNRP

1.1. CS Umístění štítku stroje
SK Umiestnenie štítka s údajmi o zariadení
SL Mesto oznake stroja
HR Položaj znaka na stroju
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2. CS Popis výrobku
SK Opis výrobku
SL Opis izdelka
HR Opis proizvoda
CS Táhne řetěz systému X70X (XLEBX 0A70HNRP vyobrazený na ilustracích).
SK Slúži na ťahanie reťaze systému X70X (na obrázkoch je zobrazený model XLEBX
0A70HNRP).
SL Vleče verigo sistema X70X (na slikah je prikazan XLEBX 0A70HNRP)
HR Povlači lanac sustava X70X (XLEBX 0A70HNRP na ilustracijama).

kg
XLEBX 0A70HNLP
XLEBX 0A70HNRP

6.8

XLEBX 0A70HNLGP
XLEBX 0A70HNRGP

5.5

152

70

300

78
210

320
FLX1005221-03©FlexLink 2020
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3. CS Požadavky
SK Požiadavky
SL Zahteve
HR Preduvjeti

3.1. CS Požadavky na uživatele
Obecné požadavky:
•
Uživatelem musí být dospělá osoba.
•	Nenoste volné oblečení, doplňky nebo dlouhé vlasy, protože
se mohou zachytit ve stroji (pohyblivé součásti).
•	Nekvalifikovaný/kvalifikovaný (viz definice ISO 12100:2010)
Elektrotechnici, pracovníci údržby nebo specialisté
Kvalifikace:
•
Dostatečné technické vzdělání
•
Dostatečné vzdělání pro čtení technických informací.
•
Schopnost porozumět technických výkresům
•
Schopnost číst v angličtině
•	Vysoká úroveň povědomí, kompetence a zkušeností s
bezpečnostními riziky stroje; viz kapitola Bezpečnost.
Obsluha
Nekvalifikovaný nebo s kvalifikací:
•
S omezením rozsahu prací a bez povolení provádět údržbu
•	Absolvoval školení o používání stroje a rozumí montážní
příručce.

10
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SK Požiadavky pre používateľa
Všeobecné požiadavky:
•
Zariadenie smie používať len dospelá osoba.
•	Nenoste voľné visiace oblečenie, doplnky ani nemajte dlhé
vlasy, ktoré by sa mohli zachytiť do zariadenia (do jeho
pohyblivých súčastí).
•	Bez zručností/so zručnosťami (pozrite si definíciu v norme
ISO 12100:2010)
Elektrikár, personál údržby alebo špecialisti
So zručnosťami v oblasti:
•
Dobré technické znalosti
•
Dostatočné znalosti v oblasti čítania technických údajov.
•
Schopnosť porozumieť technickým výkresom
•
Schopnosť čítať text v angličtine
•	Veľká znalosť bezpečnosti, odborné znalosti a poznanie rizík
súvisiacich so zariadením. Pozrite si kapitolu Bezpečnosť.
Operátor
Bez zručností alebo so zručnosťami v oblasti:
•
Obmedzenie činnosti a zákaz vykonávať údržbu
•	Absolvované školenie v oblasti používania strojného
zariadenia a porozumenie návodu na montáž
.

SL Zahteve za uporabnika
Splošne zahteve:
•
Uporabnik mora biti odrasla oseba.
•	Ohlapna oblačila, viseči dodatki ali dolgi lasje se lahko
zapletejo v stroj (premikajoči se deli), zato jih ne nosite.
•	Neusposobljene/usposobljene osebe (glejte opredelitev v
standardu ISO 12100:2010)
Električarji, vzdrževalci ali strokovnjaki
Usposobljenost na naslednjih področjih:
•
Dobro tehnično znanje.
•
Zadostno znanje za branje tehničnih informacij.
•
Sposobnost razumevanja tehničnih risb.
•
Sposobnost branja v angleškem jeziku.
•	Izjemno dobra usposobljenost v zvezi z varnostjo in
izkušenost na področju tveganj, povezanih s strojem;
poglavje o varnosti.
Upravljavci
Neusposobljenost/usposobljenost na naslednjih področjih:
•	Omejeno področje ukrepanja in prepoved izvajanja
vzdrževanja.
•	Opravljeno usposabljanje na področju uporabe stroja in
razumevanje priročnika za sestavljanje.
FLX1005221-03©FlexLink 2020
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HR Korisnički preduvjeti
Opći preduvjeti:
•
korisnik mora biti odrasla osoba
•	nemojte nositi široku odjeću, pribor ni raspuštenu kosu jer se
mogu zapetljati u stroju (pokretnim dijelovima)
•	nestručni/stručni (definiciju potražite u normi ISO
12100:2010)
Električar, osoblje za održavanje ili stručnjaci
Vještine:
•
dobro tehničko znanje
•
dovoljno znanje za čitanje tehničkih podataka
•
sposobnost razumijevanja tehničkih crteža
•
sposobnost čitanja engleskog jezika
•	visoka svijest o sigurnosti, stručnost i iskustvo za rizike
vezane uz stroj; pogledajte odjeljak Sigurnost
Operater
Nestručan ili stručan:
•
ograničenja u radu i bez dopuštenja za provođenje održavanja
•	izvršeno je osposobljavanje o upotrebi i stečeno
razumijevanje priručnika za montažu
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3.2. CS Požadavky na obrobky
SK Požiadavky na obrobok
SL Zahteve za obdelovance
HR Preduvjeti za obradu
CS Obecné požadavky na obrobek:
SK Všeobecné požiadavky na obrobok:
SL Splošne zahteve za obdelovance:
HR Opći preduvjeti za obradu:

10 KG

KG

W: 15 -140 mm

KG

KG

KG

KG

1.5 KG
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200 KG

3.3. CS Omezení použití
SK Obmedzenia používania
SL Omejitve uporabe
HR Ograničenja upotrebe

v

F

L

L

XLEBX 0A70HNLP
XLEBX 0A70HNRP
<30 m

XLEBX 0A70HNLGP
XLEBX 0A70HNRGP
<10 m

F

<800 N

v

<90 m/ min*

<40 m/ min

0 m/min

<20 m/ min

*>60 m/min + FLX1002085
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4. CS Bezpečnost
SK Bezpečnosť
SL Varnost
HR Sigurnost

4.1. CS Všeobecně
SK Všeobecné informácie
SL Splošno
HR Općenito
CS
• Ke spuštění dopravníku musí být řetěz zcela nasazen.
• Neodstraňujte ani nevypínejte bezpečnostní prvky za chodu stroje.
• Konektory se nesmí připojovat ani odpojovat, pokud jsou pod napětím.
• Nesahejte na stroj, pokud běží nebo je zapnutý.
SK
• Pred spustením dopravníka sa musí vykonať kompletná inštalácia reťaze.
• Neodstraňujte ani nevypínajte bezpečnostné prvky, pokiaľ je zariadenie v chode.
• Po elektrickom zaťažení sa konektory nesmú pripájať ani odpájať.
• Nesiahajte do strojného zariadenia, ktoré je v chode alebo zapnuté
SL
• Veriga mora biti povsem nameščena, če želite zagnati transportni trak.
• Med delovanjem stroja ne odstranite ali onemogočite varnostnih pripomočkov
• Priključkov ni dovoljeno priklopiti/odklopiti, ko so pod napetostjo.
• Ko stroj deluje ali je vklopljen, ne segajte vanj.
HR
• Lanac mora biti u potpunosti instaliran kako bi se traka mogla pokrenuti.
• nemojte uklanjati ni deaktivirati sigurnosne mehanizme dok uređaj radi
• Konektori se ne smiju priključivati/isključivati kad postoji napon.
• nemojte posezati u stroj tijekom rada ili uključivanja

16
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XLEBX 0A70HNLP
XLEBX 0A70HNRP
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4.2. CS Vysvětlení bezpečnostních štítků
1. Vtažení
2. Horký povrch

SK Vysvetlenie bezpečnostných symbolov

1

1. Zachytenie pohyblivými súčasťami
2. Horúci povrch

SL Razlaga varnostnih znakov
1. Nevarnost stiska
2. Vroča površina

HR Objašnjenje zaštitnih znakova
1. Priklještenje
2. Vruća površina

4.3. CS Bezpečnostní kryty
SK Ochranné kryty
SL Varnostna varovala
HR Zaštitna oprema

18
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4.4. CS Všeobecná ostatní rizika
SK Všeobecné zvyškové riziká
SL Splošna preostala tveganja
HR Općeniti preostali rizici

FLX1005221-03©FlexLink 2020
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4.5. CS Hluk
SK Hlučnosť
SL Hrup
HR Buka
1.

2.

CS

Zatáčka s kolem

Zatáčka

SK

Koleno s kolieskom

Jednoduché koleno

SL

Kolesni zavoj

Navadni zavoj

HR

Zavoj za kotače

Običan zavoj

X70X

dB(A)
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d

C

2,7 m
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d=1m

B
60
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A
d
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small plain radius bend
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5. CS Zvedání a manipulace
SK Zdvíhanie a ovládanie
SL Dviganje in rokovanje
HR Podizanje i rukovanje

5.1. CS Vybalení
SK Rozbalenie
SL Odstranitev embalaže
HR Raspakiravanje

FLX1005221-03©FlexLink 2020
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6. CS Montáž
SK Montáž
SL Sestavljanje
HR Montaža

1

2

3

22

CS Instalace řetězu podle montážní příručky k systému.
SK Inštalácia reťaze podľa systému Montážna príručka.
SL Namestitev verige v skladu s sistemom Priročnik za sestavljanje.
HR Instalacija lanca prema sustavu Priručnik za montažu.

FLX1005221-03©FlexLink 2020

4
4 x 360°

5

6
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7

8

x4

2

9
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1
3
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7. CS Instalace
Doporučení: Frekvenční měnič umístěte tak, aby byl přístupný při
řešení potíží a údržbě.
Proveďte montáž a elektrickou instalaci frekvenčního měniče podle
návodu k použití produktu.

SK Inštalácia
Odporúčanie: Menič frekvencie umiestnite tak, aby sa zabezpečil
prístup pri riešení problémov a údržbe.
Namontujte frekvenčný menič a vykonajte jeho elektrickú inštaláciu
podľa návodu na obsluhu.

SL Namestitev
Priporočilo: frekvenčni pretvornik namestite tako, da je dostopen za
odpravljanje težav in vzdrževanje.
Opravite namestitev in priklopite frekvenčni pretvornik na napajanje v
skladu s priročnikom za izdelek.

HR Postavljanje
Preporuka: Frekvencijski inverter postavite tako da bude dostupan za
rješavanje problema i održavanje.
Postavite i obavite električnu instalaciju frekvencijskog invertera u
skladu s uputama za proizvod.

26
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8. CS Seřízení
SK Úpravy
SL Prilagoditve
HR Namještanja

CS Indikátor průvěsu
SK Indikátor vôle
SL Indikator ohlapnosti
HR Indikator odstupanja

CS Seřiďte průvěs řetězu podle montážní příručky k systému.
SK Nastavte vôľu reťaze podľa montážnej príručky systému.
SL Nastavite ohlapnost verige v skladu s priročnikom za sestavljanje sistema.
HR Prilagodite otpuštenost lanca prema uputama u priručniku za montažu.

FLX1005221-03©FlexLink 2020

27

9. CS Uvedení do provozu
SK Poverenie
SL Naročilo
HR Puštanje u rad
CS 1. Zkontrolujte směr otáčení.
2. Utáhněte všechny šrouby.
SK 1. Skontrolujte smer otáčania.
2. Utiahnite všetky skrutky.
SL 1. Preverite smer vrtenja.
2. Privijte vse vijake.
HR 1. Provjerite smjer rotacije.
2. Pritegnite sve vijke.

1.

2.

13/10 mm

28
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10. CS Odstraňování závad
SK Riešenie problémov
SL Odpravljanje napak
HR Rješavanje problema

1.

Provede kvalifikovaný personál

CS

Problém

Náprava

1.

Přetížení dopravníku

Zkontrolujte celkové napnutí řetězu

Odstraňování závad na zapnutém zařízení musí provádět výhradně kvalifikovaný personál za použití
nezbytných bezpečnostních opatření.

Vykonáva kvalifikovaný personál

SK

Problém

Opatrenie

1.

Preťaženie dopravníka

Skontrolujte celkový ťah reťaze

Riešenie problémov pri zapnutom napájaní smie vykonávať len kvalifikovaný personál po prijatí
potrebných bezpečnostných opatrení.

Opravi usposobljeno osebje

SL

Težava

Ukrep

1.

Preobremenitev transporterja

Preverite skupno vlečno silo verige

Napake sme pri vklopljenem stanju odpraviti samo usposobljeno osebje, ki izvede potrebne varnostne
ukrepe.

Zadatke provodi stručno osoblje

HR

Problem

Rješenje

1.

Preopterećenje transportera

Provjerite ukupno povlačenje lanca

Postupke rješavanja problema koji se provode kada je stroj uključen smije provoditi samo obučeno
osoblje koje je poduzelo potrebne sigurnosne mjere.

FLX1005221-03©FlexLink 2020
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11. CS Údržba
SK Údržba
SL Vzdrževanje
HR Održavanje

Provede kvalifikovaný personál

CS

(viz ilustrace na následující straně)
Každé 3–4 týdny

1.

Seřiďte řetěz.

Jednou za měsíc

2. Setřením a vysátím odstraňte nečistoty.

Každých 1 500 hodin

3. Utáhněte šrouby.
4. Kontrola motoru.
5. Ložiska.
6. Seřiďte průvěs řetězu podle montážní
příručky k systému..
7.

Zkontrolujte vodicí lišty.

Vykonáva kvalifikovaný personál

SK

(pozrite si obrázky na ďalšej strane)
Po 3 – 4 týždňoch

1.

Upraviť reťaz.

Raz mesačne

2. Utrite a povysávajte nečistoty.

Každých 1500 h

3. Utiahnite skrutky.
4. Kontrola motora.
5. Ložiská.
6. Nastavte vôľu reťaze podľa montážnej
príručky systému..
7.

Kontrola vodiacich prvkov riadenia.

Opravi usposobljeno osebje

SL

(glejte slike na naslednji strani)
Po 3–4 tednih

1.

Nastavite verigo.

Enkrat mesečno

2. Obrišite in posesajte umazanijo.

Vsakih 1500 ur

3. Privijte vijake.
4. Pregled motorja.
5.

Ležaji.

6. Nastavite ohlapnost verige v skladu s priročnikom za sestavljanje sistema..
7.

30

Preverite usmerjevalna vodila.
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Zadatke provodi stručno osoblje

HR
Nakon 3 – 4 tjedna

1.

Prilagodite lanac.

Jednom mjesečno

2. Obrišite i usisajte kako biste uklonili prljavštinu.

1500 üzemóránként

3. Pritegnite vijke.
4. Provjera motora.
5. Ležajevi.
6. Prilagodite otpuštenost lanca prema uputama u priručniku za montažu..
7.

1. & 6.

2.

Provjerite vodilice.

3.

10/13 mm

4.
5.

7.
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CS Nahradit vodicí lišty
SK Vymeňte vodiacich prvkov riadenia
SL Zamenjati usmerjevalna vodila
HR Zamijenite vodiče

1. XLEBX 0A70HNLP
XLEBX 0A70HNRP

6.8 - 6.12

1

2

1

2
3

3
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1

3

2

2. XLEBX 0A70HNLP
XLEBX 0A70HNRP

1

2
1

2
3

3
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CS

Ilustrace se mohou lišit od skutečné podoby produktu.
Instrukce pro kompletování
ES PROHLÁŠENÍ O ZABUDOVÁNÍ
ČÁSTEČNĚ SESTAVENÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
Prohlašujeme, že následující zařízení splňuje požadavky
směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES. V souladu
s dodatkem I; 1. a 2.1. Toto částečně sestavené strojní
zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude
vydáno prohlášení o shodě plně sestaveného strojního
zařízení s požadavky této směrnice.

SL

Odgovorna oseba za tehnično dokumentacijo je vodja raziskav
in razvoja. Dokumentacija se zagotovi na zahtevo nacionalnih
organov. Uporabljeni harmonizirani evropski standardi:
ISO 12100:2010,
ISO 14121-2:2012

Za technickou dokumentaci odpovídá vedoucí výzkumu a
vývoje. Bude poskytnuta na vyžádání národními orgány.
Uplatněné harmonizované evropské normy:
ISO 12100:2010,
ISO 14121-2:2012
FlexLink AB
Byfogdegatan 11
SE-415 50 Göteborg
SWEDEN

SK

Za technickú dokumentáciu je zodpovedný vedúci
oddelenia výskumu a vývoja. Dostupné na vyžiadanie
národnými orgánmi.
ISO 12100:2010,
ISO 14121-2:2012
FlexLink AB
Byfogdegatan 11
SE-415 50 Göteborg
SWEDEN

info@flexlink.com
flexlink.com

FlexLink AB
Byfogdegatan 11
SE-415 50 Göteborg
SWEDEN

____________________
Alexander Schmitz
2020-02-12 Göteborg

Obrázky sa môžu líšiť od skutočného produktu
Pokyny na montáž
ES VYHLÁSENIE O ZAČLENENÍ
ČIASTOČNE SKOMPLETIZOVANÉHO
STROJOVÉHO ZARIADENIA
Vyhlasujeme, že nasledujúce zariadenie je v súlade
s požiadavkami smernice 2006/42/ES o strojových
zariadeniach. Uplatnili sme a sme v súlade s časťou
Príloha I; 1. a 2.1.. Toto čiastočne skompletizované
strojové zariadenie sa nesmie používať dovtedy, kým
skompletizované strojové zariadenie nebude v súlade
s touto smernicou.

____________________
Alexander Schmitz
2020-02-12 Göteborg

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.
Navodila za sestavo
IZJAVA O VGRADNJI ES
DELNO SESTAVLJENIH STROJEV
Izjavljamo, da je ta oprema izpolnjuje zahteve Direktive
o strojih 2006/42/ES. Uporabili smo in je v skladu z
določbami Priloge I; 1. in 2.1. Tega delno sestavljenega
stroja ni dovoljeno uporabljati, dokler niso končni stroji v
skladu z določbami te direktive.

HR

____________________
Alexander Schmitz
2020-02-12 Göteborg

Slike se mogu razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda
Upute za sastavljanje
IZJAVA O SUKLADNOSTI ZA EU
DJELOMIČNO DOVRŠENI STROJ
Ovim putem izjavljujemo da je ova oprema u skladu s
propisima Direktive o strojevima 2006/42/EZ. Primijenili smo
i uskladili opremu s Dodatkom I; 1. i 2.1.. Ovaj djelomično
dovršeni stroj ne smije biti pušten u rad dok se za dovršeni
stroj ne izda izjava o sukladnosti s propisima ove Direktive.
Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju: voditelj
odjela za istraživanja i razvoj. Dokumentacija će se
dostaviti na zahtjev državnih službi.
Primijenjeni usklađeni europski standardi:
ISO 12100:2010,
ISO 14121-2:2012
FlexLink AB
Byfogdegatan 11
SE-415 50 Göteborg
SWEDEN

____________________
Alexander Schmitz
2020-02-12 Göteborg

