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Legenda: 

Uwaga! 

Wskazówka 

Kontrola wzrokowa

Prosimy przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do niej. Instrukcję obsługi 
należy przechowywać, na wypadek konieczności późniejszego zastosowania jej, w 
miejscu pracy elementu, tak aby była ona łatwo dostępna i w każdej chwili można 
było się z nią zapoznać.
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1        Instrukcja obsługi 

1.1 ec  ro kt  

 
  
  

 
 

 
   

Osprzęt do podnoszenia zgodnie z DGUV 100-500, Rozdział 2.8

1 Zapadka za ezpiecza ąca 
2 Trzpień 
3 Kółko 
4 luminiowa płytka
5 lakietka kontroli 

rzpie  transportowy 
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1. Podczas stosowania trzpienia należy przestrzegać instrukcji obsługi.

2. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie warunków, w których dostarczona przez 
firmę NOE instrukcja eksploatacji będzie łatwo dostępna w miejscu pracy elementu i 
w każdej chwili będzie można się z nią zapoznać.

3. Klient może powierzyć samodzielne korzystanie z osprzętu do podnoszenia tylko 
osobom, które są zaznajomione z tymi zasadami.

4. Trzpień należy stosować w taki sposób, aby nikomu nie zagrażał.

5. Trzpienia nie wolno obciążać powyżej jego udźwigu (Ilustracja 2: Tabliczka 
znamionowa).

6. Zawsze należy pilnować, by były używane 4 trzpienie na płytę.

7. Nie wolno transportować elementów szalunku, na których części leżą luzem.

8. Ładunki należy podnosić i opuszczać w taki sposób, aby uniknąć przypadkowego 
przewrócenia się, upadku, ześlizgnięcia lub stoczenia ładunku.

9. Stosowanych lin i łańcuchów nie wolno mocować na ostrych krawędziach ładunków.

10. Liny stalowe i łańcuchy nie mogą być splątane.

11. Skręcone łańcuchy należy przed podwieszeniem ładunku rozplątać.

12. Ładunków nie wolno opuszczać na trzpień, ponieważ może on
w ten sposób ulec uszkodzeniu.

13. Trzpień należy przechowywać w miejscu chronionym przed wpływem czynników 
atmosferycznych i agresywnych materiałów, ponieważ może to niekorzystnie 
wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

14. Osoby, które stosują trzpień, muszą go obserwować podczas użytkowania pod 
kątem widocznych wad, takich jak ewentualne odkształcenia, ułamania, pęknięcia 
lub braki oznakowania.

15. Klient musi zadbać o to, aby trzpień z wadami zagrażającymi bezpieczeństwu został 
wycofany z dalszego użytkowania.

1.2 Zasady bezpieczeństwa 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji osprzętu 
do podnoszenia zgodnie z DGUV 100-500, rozdział 2.8 
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16.    Klient musi zadbać o to, aby ewentualne naprawy trzpienia były wykonywane tylko
         przez producenta.
17. Klient musi zadbać o to, aby trzpień był używany tylko wtedy, gdy został 

sprawdzony przez kompetentną osobę i gdy usunięto stwierdzone wady.
18. Klient musi zadbać o to, aby trzpień był sprawdzany przez kompetentną osobę w 

odstępach nie dłuższych niż jeden rok i aby kontrole były potwierdzone plakietką 
kontrolną.

19. Klient musi zadbać o to, aby trzpień został poddany nadzwyczajnej kontroli, 
wykonanej przez kompetentną osobę, po naprawie oraz po wystąpieniu uszkodzeń 
lub szczególnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na udźwig.

1.3 Przeznaczenie 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące obsługi i prawidłowego 
stosowania trzpienia. 
Trzpień jest osprzętem przeznaczonym do przestawiania elementów 
szalunkowych NOEtop. 

Przenoszenie elementów innych systemów szalunkowych jest 
niedozwolone!

Uszkodzone elementy i zespoły elementów, które nie są 
wystarczająco stabilnie połączone nie mogą być przenoszone za 
pomocą trzpienia! 

Elementy mogą być transportowane tylko w pozycji poziomej za pomocą 4 trzpieni na 
płytę. Transport elementów w pionie jest niedozwolony. 
Trzpień może być stosowany w temperaturach otoczenia od -20 °C do +60 °C. 
Podstawową zasadą jest wykorzystywanie wyłącznie elementów bez wad! Uszkodzone 
trzpienie należy wycofać z eksploatacji! 

Dozwolone jest wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych części 
zamiennych firmy NOE! 



6 Marzec 2020 

         
         

       
          

  

2 Zastosowanie trzpienia 

2.1 i i w

   
            

  

Przewożenie osób na ładunku oraz przebywanie pod 
podniesionym ładunkiem jest surowo zabronione! 

Trzpień nie o na u ywa  w przypadku brakującej  nieczytelnej lu  
nieko pletne  ta liczki. ową ta liczk  o e u ie ci  tylko . 
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2.2 t kieta i 

    

2.3 Udźwig 

Maksymalny dopuszczalny udźwig wynosi 500 kg. 

  
   
   

    
 

   
   

  

W przypadku brakującej lub nieczytelnej plakietki kontroli 
trzpień nie może być stosowany. Należy zlecić firmie NOE 
kontrolę i umieszczenie nowej plakietki. 
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2.4 ontowanie tr ienia 

ko aku skierowa  do ry z odnie z 
ilustrac ą  i wsuną  trzpie  tak  a y 
zapadka  zatrzasn ła si  z odnie z 
ilustrac ą .  

 

    
  

    
     

  

  

api te zawiesie 
ła cuc owe

max. 500 kg 

4 trzpienie 
na płyt  

Przed podniesieniem paneli, zawsze upewnij się, że 
trzpień został w całości wsuni ty we wła ciwy  miejscu.  

rzed podniesienie  ele ent w 
szalunkowyc  zawsze trze a sprawdzi  
poprzez pr  wycią ni cia trzpienia  
czy zapadka za ezpiecza ąca  est 
za lokowana lustrac a     
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2.5       Transport 

2.5.1       sprz t do podnoszenia 

ywa  edynie  
ła cuc owe o zestawu 
do podnoszenia. 

a cuc y ocu ące uszą c 
swo odnie si  porusza  w oku 
trzpienia. ale y u ywa  tylko 

ak w z za ezpieczenie  y 
unikną  nieza ierzone o wypi cia.  
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2.5.2    Przenoszenie wielu elementów 

NOEtop 
Zastosowanie przy poszyciach 

NOEform i Alkus 

Wymiary ramy Ilość 
elementów 

5300 x 2650 1 
3310 x 2650 2 
2650 x 2650 3 
1325 x 3310 4 
1325 x 2650 7 
1000 x 3310 7 
1000 x 2650 8 

Wszystkie inne wymiary! Max. 8 

NOEtop Alu 
Zastosowanie przy poszyciach 

 NOEform i Alkus 

Dozwolone jest przenoszenie ładunku o maksymalnej wadze 
1500 kg przy 4-trzpieniowej konfiguracji.   

Wysokość zestawu nie może 
przewyższać 8 płyt!



Marzec 2020 11 

urowo za ronione est 
przenoszenie kilku ele ent w 

ez plastikowyc  podkładek 
a azynowyc   lu  ez 

płytek ocu ącyc   na 
ka de  warstwie .  

  
  

    
   

rzenoszone ele enty uszą 
zosta  za ezpieczone ta a i 
transportowy i przed 
ewentualny  ze liz ni cie  
si  zsuni cie  lu  z ec anie . 

a ronione est podnoszenie za 
trzpienie przy ocowane do 

rnyc  ele ent w. a y 
transportowe edynie 
za ezpiecza ą ładunek a nie 
słu ą ako osprz t do 
podnoszenia.  

awsze ocu  osprz t do 
przenoszenia do trzpieni  
zało onyc  na na ni sze 
ele enty. 
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lternatywą do ta  
transportowyc  o ą y  2 
cią i z 4 nakr tka i kołowy i 

u ieszczony i poprzecznie. 
ato iast plastikowe 

podkładki a azynowe lu  
płyty ocu ące o ą zosta  
zastąpione u owy i ata i.    

awsze ocu  sprz t do 
przenoszenia do trzpieni  
zało onyc  na na ni sze 
ele enty  r wnie  w ty  
przypadku.  
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rzy przenoszeniu 
po edynczyc  ele ent w 
trzpienie o ą y  
przy ocowane do ic  
ko c w. 

ozwolone est przenoszenie ładunku o aksy alne  wadze 
 k  przy  trzpieniowe  kon i urac i. 
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2.6    ej owanie tr ienia 

oluzu  zapi cie 
ła cuc a i wy i  
trzpie  z odnie z 
ilustrac ą . 

  

rzekr  trzpie  tak y 
e o otw r znalazł si  na 

dole  z odnie z ilustrac ą 
. apadka

za ezpiecza ąca 
auto atycznie opadnie
na trzpie .

  

rzed poluzowanie  trzpienia nale y zawsze zapewni  
odpowiednio sta ilne podło e i ezpieczne podparcie 
ele ent w szalunkowyc
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Wy i  trzpie  z 
otworu z odnie z 
ilustrac ą . 
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3    Załącznik 

3.1 Deklaracja zgodności EC 
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3.2 Kontrola i konserwacja 

3.2.1 Informacje ogólne
Podczas kontroli trzpienia należy uwzględnić odpowiednie paragrafy zasad DGUV 100-500, 
rozdział 2.8 „Eksploatacja środków pracy” oraz przepis dotyczący zapobiegania wypadkom w 
rozdziale „Osprzęt do podnoszenia w eksploatacji dźwigów” w najnowszej wersji. W 
szczególności obowiązuje tu rozdział 2.8 punkt 3.15.1 „Kontrola przed pierwszym 
uruchomieniem” i punkt 3.15.2 „Kontrole regularne” oraz 3.15.3 „Kontrole nadzwyczajne”, 
które muszą być przeprowadzone przez kompetentną osobę. Ponadto obowiązują przepisy 
normy DIN 685 część 5 „Kontrola i użytkowanie łańcuchów stalowych”.

3.2.2 Zakres obowiązywania
Niniejsza instrukcja kontroli dotyczy regularnych przeglądów lub przeglądów po 
szczególnych wydarzeniach następującego wyprodukowanego i sprzedawanego przez firmę 
NOE-Schaltechnik lub przez nią wynajmowanego osprzętu do podnoszenia ładunków: 

Nazwa Trzpień NOE 
Nr części 136808 
Udźwig 500 kg 
Ciężar własny 0,66 kg 

3.2.3 Cel 

Regularna kontrola osprzętu do podnoszenia ładunków gwarantuje bezpieczeństwo 
eksploatacji i niezawodność działania, a także wyeliminowanie ryzyka wypadków.
Kontrole muszą być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu
(w Niemczech przynajmniej co 12 miesięcy!).
W zależności od warunków stosowania mogą być wymagane również krótsze odstępy 
czasowe.
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3.2.4 akres kontroli 
          

         
       

u ycie lu  koroz a
Wyst powanie wszystkic  cz ci

kni cia spoin i poszcze lnyc  podzespoł w
iana kształtu osprz tu do podnoszenia ładunk w

szkodzenia ec aniczne

ontrola działania: 
wo odny ruc  zapadki za ezpiecza ące
wo oda prze ieszczania ruc o yc  cz ci

iedozwolone są zde or owania wi ksze ni   
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3.2.5 Konserwacja  
Należy zadbać o to, aby zapadka zabezpieczająca poruszała się lekko. Ewentualne
zanieczyszczenia na trzpieniu wpływające negatywnie na sprawność (resztki
betonu itp.) należy całkowicie usunąć.
Miejsce montażu trzpienia musi być wolne od zanieczyszczeń, które osłabiają
mocowanie, i nie może być uszkodzone.

3.2.6 Odpowiedzialność

Za zlecanie regularnych kontroli bezpieczeństwa osprzętu do podnoszenia ładunków 
odpowiada użytkownik lub jego inspektor ds. bezpieczeństwa. Kontrole bezpieczeństwa 
takiego osprzętu do podnoszenia ładunków mogą być przeprowadzane jedynie przez 
wyszkolony personel (w Niemczech: ekspert zgodnie z zasadą DGUV 100-500, 
rozdział 2.8).

Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez producenta. 



Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. 
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Belgia
NOE-Bekistingtechniek N.V. 
www.noe.be
info@noe.be

Francja 
NOE-France
www.noefrance.fr
info@noefrance.fr

Holandia
NOE-Bekistingtechniek 
b.v. www.noe.nl
info@noe.nl

Austria
NOE-Schaltechnik GmbH 
www.noe-schaltechnik.at 
noe@noe-schaltechnik.at

Szwajcaria
NOE-Schaltechnik 
GmbH www.noe.ch
info@noe.ch

NOE-Schaltechnik    
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG
Kuntzestr. 72, 73079 Suessen, Germany
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

NOE-PL Sp. z o.o.   
Mazowsze

ul. Jeziorki 84
02-863 Warszawa
T +48 22 853 00 91 
warszawa@noe.pl
www.noe.pl
www.noeplast.pl

Pomorze

ul. Grunwaldzka 35 
84-230 Rumia
T +48 697 068 080 
pomorze@noe.pl

Śląsk

ul. Ostatnia 3
41-909 Bytom
T +48 32 389 20 61 
slask@noe.pl




