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Zderzak do palet

Instrukcja i ksiśśeczka podzespołów

Nr instrukcji: MA25102017-03POL Jązyk: POL
Data wydania: 25-10-2018 Wersja: 03



Ostrześenie:
Fragmenty tekstu oznaczone ikoną „Ostrzeąenie” (pokazaną po lewej) oraz rozpoczynające sią od słowa „Ostrześe-
nie:” zawierają informacje dotyczące czynnoąci, które mogą doprowadzią do powaąnych obraąeą ciała.

Waśne:
Fragmenty tekstu oznaczone ikoną „Waąne” (pokazaną po lewej) oraz rozpoczynające sią od słowa „Waśne:” za-
wierają informacje dotyczące czynnoąci, które mogą doprowadzią do uszkodzenia zderzaka do palet, podzespołów 
zderzaka do palet lub towarów.

Uwaga

© Copyright 2018, Meijer Handling Solutions B.V. Wszelkie prawa zastrzeąone.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Meijer Handling Solutions B.V. powielanie informacji pochodzących z niniejszej instrukcji, 
w tym m.in. ilustracji i tekstu, jest zabronione.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji podaje sią bez ąadnych gwarancji. W ąadnym wypadku Meijer Handling Solu-
tions B.V. nie ponosi odpowiedzialnoąci za urazy i szkody wynikłe wskutek uąywania niniejszej instrukcji.

Informacje podane w niniejszej instrukcji mogą zostaą zmienione w dowolnym momencie i bez wczeąniejszego powia-
domienia. Ponadto w instrukcji mogą sią zdarzyą nieącisłoąci techniczne i błądy drukarskie. Meijer Handling Solutions B.V. 
dokłada wszelkich staraą w celu wyeliminowania z instrukcji błądów, ale nie moąe udzielią w tym zakresie ąadnej gwaran-
cji. W przypadku natrafienia na jakiekolwiek błądy lub jeąli mieliby Paąstwo jakieą sugestie, prosimy o kontakt.

Nazwy marek i produktów uąywane w instrukcji, ale nie wymienione osobno, są znakami towarowymi ich odpowiednich 
właącicieli.

Definicje

Normy i dyrektywy (dotyczśce jakości)

Meijer Handling Solutions B.V. spełnia nastąpujące normy jakoąci: ISO 9001.

Ponadto, zderzak do palet jest zgodny z nastąpującymi normami i dyrektywami:

• ISO 3834-2 Wymagania jakoąci dotyczące spawania materiałów metalowych – Cząąą 2: Pełne wymagania jakoąci 
• CE (2006/42/WE) – Dyrektywa Maszynowa
• ISO 2328 – Wózki widłowe – Widły na ramionach typu hakowego i karetki ramion wideł – Wymiary montaąowe
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Ostrześenie:
Zderzaka do palet nie naleąy nigdy uąywaą w 
temperaturze poniąej -30°C / -22°F ani powyąej 
50°C / 122°F.

Ostrześenie:
Zderzak do palet powinien byą uąywany wyłącznie 
przez wykwalifikowanych operatorów; nigdy nie 
moąe byą uąywany przez osoby niepełnoletnie.

Ostrześenie:
Bez wyraąnej zgody dostawcy do zderzaka do 
palet nie wolno nigdy niczego dospawywaą. Wy-
konanie jakichkolwiek prac spawalniczych bez 
pozwolenia powoduje utratą całej gwarancji.

Ostrześenie:
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki 
zderzaka do palet, nie naleąy go uąywaą do czasu 
przeprowadzenia profesjonalnej naprawy lub 
wymiany. 
 
Waśne: 
U ywanie zderzaka do palet moąe ograniczaą pole 
widzenia.

Bezpiecześstwo
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Identyfikacja

Symbole na tabliczce znamionowej:

Opis typu

Type plate

Na ilustracji obok pokazano położenie tabliczki zna-
mionowej.

Opis typu

Numer seryjny

Masa

Rok produkcji

Dodatkowe informacje

OT CH

Szerokość korpusu wózka

Klocek dystansowy i/lub klocek chemiczny

Zwis 

Typ zawieszenia

Model
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Montaś na wózku widłowym
Opis Nr produktu Ilośś

1 żruba imbusowa M10 07160 M10x35 1

Nakrżtka M10 01300 M10 1

Podkładka sprżżynujżca 
M10

37020 M10 1

Podkładka M10 RE0090002 1

2 wspornik do zawie-
szania

* 1

Za pomocż żruby pozycjonujżcej (poz. 1) wycentroważ zderzak do 
palet na płycie karetki.

Zamocoważ zderzak do palet do płyty karetki przytwierdzajżc 
wspornik do zawieszania (poz. 2). 

Za pomocż dostarczonych zestawów żrub (poz. 3), zamocoważ 
na zderzaku do palet bloczek uderzeniowy (poz. 2). Uwaga: Do 
każdej grubożci trzonu wideł dostarczona jest dodatkowa płytka 
regulujżca (poz. 1), której można użyż, jeżeli paleta nadal dotyka 
podstawy wideł.

1 2

1 2

Opis Nr produktu Ilośś
1 żruba imbusowa M8x25* 07160 M8x25 1

Nakrżtka M8* 01300 M8 1

Podkładka M8* MSE-
21102000400

1

2 Skład spoiny MES X** ** 1
* Dla systemu zawieszania klasy 3 jest to M10

**W zależnożci od rodzaju systemu zawieszania w wózku 
widłowym

*W zależnożci od rodzaju systemu zawieszania w wózku widło-
wym

1

2

3

Opis Nr produktu Ilośś
1 Płytka regulujżca 5 mm 10088948 1*

2 Bloczek plastikowy 
184×Y*×35

** 1

3 żruba imbusowa M10×Y* ** 2

Podkładka sprżżynujżca 
M10

37020 M10 2

Podkładka M10 RE0090002 2

Nakrżtka M10 01300 M10 2

* Wartożż Y zależy od grubożci trzonu wideł.

** W zależnożci od grubożci trzonu wideł

Uwaga: Kolejnośś montaśu śruby imbusowej, 
nakrśtki, podkładki sprśśynujścej i podkładki patrz 
rysunek szczegółowy 1.

Uwaga: Kolejnośś montaśu śruby imbusowej, 
nakrśtki, podkładki sprśśynujścej i podkładki patrz 
rysunek szczegółowy 1.
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Opis Nr produktu Ilośś
1 Bloczek plastikowy 

184×100×35
10088755 1

Wysoki bloczek płytki 
regulujżcej

10089457 1**

2 Bloczek plastikowy 
184×40×35

10089458 1

Płytka regulujżca, strona 
górna

10089688 1**

3 żruba imbusowa M10×Y* ** 2

Podkładka sprżżynujżca M10 37020 M10 2

Podkładka M10 RE0090002 2

Nakrżtka M10 01300 M10 2

4 żruba imbusowa M10×Z* ** 4
* Wartożci Y i Z zależż od grubożci trzonu wideł.

** W zależnożci od grubożci trzonu wideł

Uwaga: Kolejnośś montaśu śruby imbusowej, 
nakrśtki, podkładki sprśśynujścej i podkładki patrz 
rysunek szczegółowy 1.
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Nastżpujżcy etap montażu dotyczy tylko używania bloczka dolnego 
(poz. 1) i bloczka górnego (poz. 2)

Bloczek dolny jest zamocowany w 4 punktach. Dwa dolne sż 
takie same jak w kroku 3. Dwa górne powinny byż zamocowane 
preparatem Loctite 243. Bloczek górny powinien także byż zamo-
cowany preparatem Loctite 243. 

Rysunek szczegółowy 1

1 2 3 4

Kolejnożż montażu żruby imbusowej (poz. 4), nakrżtki (poz. 3), 
podkładki (poz. 1) i podkładki sprżżynujżcej (poz. 2) pokazano na 
ilustracji poniżej.



Zderzak do palet – harmonogram konserwacji

Nr Opis Co miesiśc Co pół roku

1. Kontrola wzrokowa zderzaka do palet

2. Sprawdziż zużycie oraz ustaliż, czy bloczek plastikowy 
wymaga wymiany.

Konserwacja zderzaka do palet powinna byż przeprowadzana przez personel posiadajżcy stosowne uprawnienia w miejscu serwiso-
wania wózka widłowego. 

Zderzak do palet – dane techniczne
W tabeli poniżej podano wysokożż, szerokożż i ciżżar różnych zderzaków do palet. W odniesieniu do ciżżaru podane sż wartożci minimalne 
i maksymalne. Ciżżar zależy od zastosowanych bloczków plastikowych.

Typ zderzaka do palet Wysokośś [mm]
Szerokośś 
[mm] Ciśśar [kg]

Zderzak do palet 2A 487 226 6,9 - 8,3

Zderzak do palet 2B 563 226 8,7 - 10,1

Zderzak do palet 3A 590 256 9,0-10,3

Zderzak do palet 3B 715 256 12,2 - 13,6
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Załścznik: Czśści zamienne do zderzaka do palet 

Poz. nr Opis Nr produktu Ilośś
1 żruba imbusowa M8x25 07160 M8×25 1

2 Podkładka M8 MSE-2110200400 1

3 Nakrżtka M8 01300 M8 1

4 Skład spoiny MES X** * 1

5 Wspornik do zawieszania X** * 1

6 żruba imbusowa M10×Y*** * 2

7 Podkładka M10 RE0090002 3

8 Podkładka sprżżynujżca M10 37020 M10 3

9 Nakrżtka M10 01300 M10 3

10 żruba imbusowa M10×35 07160 M10×35 1

11 Bloczek plastikowy 184×Y***×35 * 1

12 Płytka regulujżca 5 mm 10088948 ***
#Nr produktu zaleąy od konkretnego modelu. Przy zamawianiu podzespołów prosimy podaą nr seryjny.

**W zaleąnoąci od rodzaju systemu zawieszania w wózku widłowym.

*** W zaleąnoąci od gruboąci trzonu wideł.
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