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1. Úvod 
Tato příručka obsahuje návod k provozu, bezpečnostní pravidla, instrukce týkající se oprav, technické 
údaje o stroji, seznam náhradních dílů, schémata elektrického zapojení a tabulky kapacit 
odvalovacích polohovadel  Bendmak. 
 Mezi konkrétním typem stroje a popisem v příručce se mohou vyskytnout rozdíly. Tyto 
rozdíly pramení ze změn a zlepšení provedených na stroji. Během instalace či oprav kontaktujte 
svého distributora či firmu Bendmak. Tato příručka je vám určena k pomoci, uchovávejte ji na dobře 
dostupném místě. 
 
POZOR! 

 Tento návod k provozu musí být uložen poblíž stroje. 

 Stroj smí obsluhovat pouze zaškolený personál. 
 
Na stroji nesmějí být prováděny žádné úpravy bez písemného svolení formy Bendmak. Takové 
modifikace by totiž mohly vést k poškození stroje či k problémům při jeho práci. Za takovýchto 
okolností pozbývá záruka platnosti. 
Pracovní oblast stroje musí být čistá a nesmí se v ní vyskytovat hořlavé či výbušné látky. Stroj je určen 
k provozování uvnitř budov a musí být chráněn před povětrnostními vlivy. 
Obsluha stroje musí vždy při opouštění stroje přepnout hlavní spínač do polohy „0“. 
 

 Kontrolované položky stroje jsou vyjmenované v kapitole 2. 

 Uživatel/obsluha musí písemně potvrdit, že tento návod k provozu přečetli a všem bodům 
plně porozuměli. (Písemné potvrzení si ponechá vedení firmy i obsluha stroje.) 
 
 

Tabulka potvrzení o přečtení a porozumění návodu k provozu 
 
Jméno a příjmení 
operátora 

Podpis Datum Název stroje / 
označení 

Nadřízený 
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2. Součásti kontrolované v rámci bezpečnosti provozu na stroji 
 

Kontrolovaná součást Kontrolovaný stav Kontrola 
provedena? 

Ochranné kryty a plechy 
 

Instalovány a našroubovány  

Elektrická izolace hlavního 
spínače 

Instalována a zkontrolována její funkčnost  

Kontrolní světlo napájení Instalováno a zkontrolováno, zda svítí. 
Zkontrolujte funkčnost žárovky. 

 

Nouzový vypínač Instalován na ovládacím panelu a zkontrolováno, 
zda je jeho stiskem zastaven hlavní motor/motory. 

 

LCD displej (ukazatel rychlosti) Instalován na ovládacím panelu a zapojen, jakmile 
je stroj zapnut. 

 

Výstražné štítky na stroji Jsou umístěny na dobře viditelných místech na 
stroji. 

 

Výstražná signalizace Musí být bezpečně upevněna, dobře viditelná a 
dobře znázorňovat pracovní oblast stroje 

 

Napájecí kabel Je bezpečně připojen ke stroji, není nalomen ani 
nemá poškozenou izolaci. V místech možného 
mechanického poškození je chráněn. 

 

Kabel ovládacího panelu Instalován a jeho flexibilní vnější plášť musí být 
bez porušení. 

 

 

3. Kontaktní informace výrobce zařízení 
 
BEND-MAK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET AŞ. 

Akçalar  Sanayi Bölgesi Naldöken. Cad. No:10 Nilüfer / BURSA / TURKEY 
Tel. : +90 224 484 26 21 (Pbx) Fax     : +90 224 484 26 25 
Web    : www.bendmak.com 
e-mail : bendmak@bendmak.com.tr 

4. Základní bezpečnostní pokyny 
Polohovadla firmy Bendmak jsou určena k přidržování součástí s vyšší tonáží. Objekty cylindrického 
tvaru jsou umístěny na stroj a rotují na něm kolem své podélné osy. Z tohoto důvodu je důležité 
následující: 

1. Zatímco se objekt otáčí, udržujte od stroje určitý bezpečný odstup (přinejmenším vzdálenost, 
kam objekt dosahuje). 

2. Nikdy nepřekračujte hodnoty uvedené na štítku polohovadla. 
3. Dbejte na to, aby průměr objektu na polohovadle nepřesáhl rozměr, udaný výrobcem 

(průměr, který je stroj schopen rotovat). 
4. Vždy dodržujte přípustné zatížení stroje. 
5. Ochranné kryty nesmí být nikdy sundávány, pokud je stroj v provozu. Do běžícího stroje je 

zakázáno zasahovat, ani pro účely údržby. 
6. Během rotace objektu je nutné natáhnout bezpečnostní zábrany (pásky) a rozmístit varovnou 

signalizaci kolem pracovní oblasti stroje. Vstup osob do pracovní oblasti stroje musí být 
zamezen. 

http://www.bendmak.com/
mailto:bendmak@bendmak.com.tr
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5. Varování a informace ohledně nepředvídatelných rizik na stroji 
Odvalovací polohovadla mohou být používána pro speciální druhy výroby nebo inspekce. Hlavním 
účelem pro jejich použití je ovšem svařování. Budou proto používána v kombinaci se svářecími 
zařízeními (tig, svařování pod tavidlem). Z toho důvodu je rovněž nutné provádět opatření pro 
bezpečné svařování. Obsluha se musí chránit před výpary, zápachy a škodlivými paprsky (masky, 
brýle atd.). 
 Obsluha stroje nesmí mezi rotující díly a kola stroje zasahovat rukama ani předměty. 

6. Popis stroje 

6.1 Štítky na stroji 
POZOR, VAROVÁNÍ Místa určená pro zdvihání Štítek CE 

                                                                     

 

      

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2 Technický výkres, rozměry stroje, foto  
Protože se tonáž stroje liší u různých typů modelů, mohou se konkrétní údaje lišit. 

Název stroje :                               

Model :                               

Kapacita :                               

Rok výroby :                               

Sériové číslo :                               

Motor :                               

Napětí :                               

Frekvence :                               

Šířka :                               

Délka :                               

Výška :                               

Hmotnost 

 

:                               
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TABULKA KAPACIT ODVALOVACÍCH POLOHOVADEL 
legenda: 

Data capacity Celková nosnost 

Load capacity (tons) Nosnost jednotlivé sekce (jednotky) 

Minimum diameter Minimální průměr 

Maximum diameter Maximální průměr 

Roller diameter Průměr rolny (kolečka) 

Roller width Šířka rolny (kolečka) 

Roller material Materiál rolny (kolečka) 

Overall length idler Celková délka nepoháněné jednotky 

Overall width idler Celková šířka nepoháněné jednotky 

Overall length drive Celková délka poháněné jednotky 

Overall width drive Celková šířka poháněné jednotky 

Height over rollers Výška nad rolnami 

Weight  Hmotnost 
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FOTOGRAFIE STROJE  

 

TATO FOTOGRAFIE JE POUZE ILUSTRATIVNÍ. STROJ SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA DRUHU MODELU. 
(VÝROBCE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU BARVY, ROZMĚRŮ A VELIKOSTÍ KONKRÉTNÍCH ČÁSTÍ 
STROJE.) 
 

6.3 Elektroschémata stroje 

typ polohovadel  SAR-CR 

 
 

Pohyb vpřed Pohyb vzad 
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6.4 Účel stroje 
Odvalovací polohovadla Bendmak jsou vybírána podle nosnosti a rozměrových potřeb zákazníka. Jsou 
navržena tak, aby rotace zpracovávaného objektu probíhala co nejsnáze a nejbezpečněji. Odvalovací 
polohovadla představují ideální řešení pro otáčení a další úkony s těžkými objekty. Zabezpečují 
rovnoměrnou distribuci tíhy. Naše společnost je schopna na vyžádání vyrobit polohovadla s nosností 
až 250 tun. Rychlost rotace je nastavována pomocí dálkového ovládání s délkou kabelu 5 m, 
umožňující obsluze snadné ovládání. Do všech modelů je možné zabudovat počítačovou jednotku s 
dálkovým ovládáním. 
 

6.5 Bezpečnostní systém stroje 
Polohovadlo je vybaveno tlačítkem nouzového vypnutí, na řídící jednotce. Tento nouzový vypínač 
slouží k zastavení celého systému. Při stlačení tlačítka stop dojde k okamžitému zastavení pohybů 
vpravo či vlevo. Na ovládacím panelu je spínač možné vybavit zamykacím zařízením. 
 

6.6 Technické specifikace stroje 
 
Napájení                             380 V / 3 fáze (50 Hz) 
Rychlost otáčení               min. (3 / 360°) = 72 mm/min 
                                             max. (0 / 360°) = 1500 mm/min 
Uzemnění                           500 A 
 

7. Pokyny týkající se dopravy stroje a manipulace s ním 

7.1 Doprava stroje 
 Stroj musí být k dopravnímu prostředku (vozidlu) náležitě upevněn. 

 Je nutné předcházet uklouznutí, překlopení či nárazu dopravního prostředku. 

 Na ovládací panel nesmí být umístěna žádná další zátěž. 
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 Pokud je možno, namontujte nejprve na dopravní prostředek (vozidlo) nejprve speciální 
přepravní paletu nebo klec, a stroj zafixujte do ní. 

 Přeprava musí probíhat v uzavřeném nákladním vozidle. 

 Stroj nesmí být při přepravě vystaven dešti ani srážení vody. 

7.2 Značky pro přepravu, místa zdvihání stroje 
 Při manipulaci se strojem je nutné používat k tomu určené instalované háky pro zdvihání, 

které se nacházejí na tělese stroje. 

 Při manipulaci je nutné brát ohled na těžiště stroje. 

 Při zdvihání pomocí lana musí lano procházet stejnou osou, na které se nachází těžiště stroje 
a zdvihací část jeřábu. Jinak není možné zdvihání provádět bezpečným způsobem. 

 Stroj nesmí být zdvihán ani nijak manipulován, pokud se na něm nachází zpracovávaný 
objekt. 

 Při manipulaci se strojem upřednostňujte lana z nekovových materiálů, kvůli ochraně 
lakovaných částí stroje. 

 Poznámky a ilustrace ohledně rolen viz kapitola s návodnými schématy. 

8. Skladování stroje 
Pro případ že bude stroj během instalace delší dobu nepoužíván nebo bude třeba jej uskladnit, dbejte 
na následující pravidla: 

 Uschovejte si přepravní paletu nebo klec, v níž bude možné stroj skladovat. 

 Stroj uchovávejte v zakrytém stavu (ochrana před deštěm a vlhkostí). 

 Na oblasti, které mohou korodovat, ošetřete ochranným postřikem (převody, ložiska apod.). 

 Kovové součásti pracující ve vzájemném kontaktu promažte. 

9. Instalace stroje 

9.1 Popis připojení 
Stroj není nutné do podkladu kotvit. Musí však stát na rovném podkladě (0°). Stroj je nutné před 
umístěním zpracovávaného objektu vyrovnat. Osy koleček musí být rovnoběžné s podkladem, na 
kterém stroj spočívá a musí být vyváženy pomocí vodováhy. Stroj má kolečka (rolny) poháněná a 
nepoháněná. Poháněná kolečka obou dvou skupin musí být navzájem koaxiální. Pokud tato 
podmínka není splněna, mohlo by u zpracovávaného objektu docházet k lineárnímu pohybu a při 
delší době otáčení by objekt mohl ze stroje sjet. (To by mohlo způsobit poranění obsluhy stroje nebo 
poškození okolních předmětů.) Pokud jsou osy koleček nastaveny, aby byly koaxiální, je možní na ně 
namontovat komponent (profil, svorku, NPU atd.), který obě dvě skupiny (poháněná a nepoháněná 
kolečka) zafixuje k sobě.  
 V případě, že velikost rotujícího objektu na stroji je delší nežli běžný standard, mohou být 
výrobcem dodána další nepoháněná kolečka podle posouzení výrobce. Jinak by mohl objekt klesat 
nebo při svařování docházet k ohybu. Za takovéto případy výrobce nenese odpovědnost. 

9.2 Pracovní prostředí stroje 
Polohovadla Bendmak je možné provozovat v jakékoli dílně či továrně bez jakýchkoli problémů. 
Výpary, prach ani znečištění nemohou stroj ovlivnit, Standardní součásti stroje byly vybrány 
s přihlédnutím k těmto podmínkám. Nicméně v případě provozování v exteriéru musí být motor a 
elektrické součásti stroje zakryty (zabraňte přístupu vody). 
 Pokud ovšem odvalovací polohovadlo používáte při svařování, je nutné vzít v potaz svařovací 
teplotu a teplotu části stroje blízké svařování. Kolečka jsou vyrobena z polyuretanu, a vydrží teplotu 



             Bendmak, odvalovací polohovadla, návod k provozu a údržbě 
 

                                                                                                                                                          Stránka 11 z 20 
 

pouze 80° C. Jinak se mohou zdeformovat nebo dokonce při nadměrné teplotě roztavit. Na tyto 
případy se nevztahuje záruka! 

9.3  Požadavky na instalaci 
K instalaci stroje je zapotřebí pouze zdroj energie. Stroj pracuje s proudem 380 V s uzemněním. 

9.4 Pokyny ohledně snižování hluku a vibrací 
Stroj během provozu nevytváří žádný hluk. Bylo zjištěno, že na něm nedochází k vibracím, ani při 
otáčení naprázdno, ani při zátěži. 

9.5 Výměna provozních kapalin (jsou-li přítomny) 
Provozní kapaliny je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat a popřípadě doplnit jejich hladinu. 
Podrobnosti ohledně maziv jsou popsány v kapitole o údržbě. (Podrobnosti ohledně mazání jsou 
v příloze o údržbě). 

10. Pokyny ohledně kontroly před prvním spuštěním stroje 
 Po instalaci a před zahájením provozu je nutné provést vizuální kontrolu stroje. 

 Pokud došlo během přepravy stroje k jakémukoli poškození, je nutné tuto skutečnost 
neprodleně oznámit příslušnému oddělení. 

 Pokud během přepravy stroje došlo k úniku kapalin z některých jeho částí, stroj nepoužívejte. 

 Nastavení motoru bylo provedeno přímo v továrně výrobce (Bendmak) s ohledem na nejlepší 
fungování provozu. Obsluha stroje tyto hodnoty nesmí měnit. 

 Stroj po vyrovnání do roviny nejprve nechte běžet po nějakou dobu bez zátěže – testovací 
proces. 

 Pokud se během testovacího procesu neobjeví žádné vizuální komplikace a abnormální zvuky 
z motoru, stroj je možné začít používat. 

 

11. Provozní pokyny 

11.1 Popis ovladače (schéma) 

 

Nouzové tlačítko 

tlačítko 
napájení 

zámek 
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Digitální ukazatel rychlosti ukazuje vzdálenost, kterou zpracovávaný objekt urazí, v milimetrech za 
minutu. 

 

11.2 Popis ovladače (master panel) pro synchronní ovládání více hnacích 

jednotek 
POKUD  JE ZAPOTŘEBÍ SYNCHRONIZOVAT VÍCE HNACÍCH JEDNOTEK: 
Konektory ovládacího (master) panelu zasuňte do zásuvek příslušných panelů (1,2,3). Tímto 
způsobem budou na základě příkazu zadávaného na master panelu vykonávány všemi hnacími 
jednotkami stejné pohyby. 

 
 
 

ukazatel 
rychlosti 

Nouzové tlačítko 

(volitelné) 
 

(volitelné) 

Rotace 
(vpravo) 

Rychlost rotace 

Zastavení rotace 

Rotace 
(vlevo) 

legenda k obrázku: 
emergency buton = nouzový 
vypínač 
power switch = spínač napájení 
lock = zámek 
socket  = zásuvka 
 

Konektory ovládacího (master) 

panelu zasuňte do zásuvek 

příslušných panelů (1,2,3 
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11.3 Návodná schémata k provozu stroje 

Návodné schéma č. 1  
Důležitá upozornění: 

1. Zpracovávaný objekt musí být na polohovadlo umístěn tak, aby osa jeho otáčení byla 
koaxiální s osou koleček. 

2. Těžiště v podélném směru objektu se musí nacházet přímo uprostřed vzdálenosti mezi 
poháněnými kolečky a nepoháněnými kolečky (čímž je váha na kolečcích rozložena 
rovnoměrně). 

3. Obsluha musí zkontrolovat, zda je zpracovávaný objekt plně v kontaktu s kolečky. 
4. Vzdálenost mezi poháněnými a nepoháněnými kolečky nastavte podle délky zpracovávaného 

objektu. 
5. Pro ukládání zpracovávaného objektu na polohovadlo použijte vhodný zvedací prostředek, 

odpovídající hmotnosti objektu. (Pokud by při ukládání prasklo lano, hrozí nebezpečí 
poranění obsluhy nebo poškození zpracovávaného objektu.) 

 

 
 

Při ukládání a rotaci zpracovávaného objektu musí obsluha 
dbát na riziko klopýtnutí či uklouznutí. 

obrázek 1: 
Zpracovávaný objekt je uložen na 
polohovadlo pomocí zdvihacího zařízení a 
lana (řetězu, pásu), které objekt unese. 
Objekt pak vyrovnáme vycentrováním os 
koleček pohybem vpravo či vlevo. 
Následně je od objektu odpojeno lano. 
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Návodné schéma č. 2 
 

 
 

Při ukládání a rotaci zpracovávaného objektu musí obsluha 
dbát na riziko klopýtnutí či uklouznutí. 
 

V zónách označených jako „A“ je nutné dbát na opatření proti žáru ze svařování.  Kolečka vydrží 
maximální teplotu 80°C. Pokud je překročena tato teplota, může dojít k jejich poškození (prasknutí, 
roztavení, změna polohy). Za takovéto případy výrobce stroje neodpovídá a na opravy se nevztahuje 
záruka. 
 
Zóna označená jako „B“ je vložena mezi poháněná kolečka a nepoháněná kolečka, aby nedocházelo 
při větší délce zpracovávaného objektu k prověšení či prohnutí v důsledku jeho váhy. 
 

obrázek 2: 
Vzdálenosti mezi kolečky nastavte 
v závislosti na průměru zpracovávaného 
objektu. K tomuto účelu slouží spojovací 
otvory na tělese koleček. Po ustavení 
koleček do správné vzdálenosti je nutné 
je utáhnout k tělesu na 4 místech. 
Nezahajujte rotaci, pokud tento proces 
není dokončen. 

volitelné 
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Lože s kolečky nemusí být zakotveno do podlahy, nicméně musí být uloženo koaxiálně, aby se 
zamezilo axiálnímu pohybu rotujícího objektu (posunům vpravo či vlevo). Výrobce stroje proto 
doporučuje pro zabezpečení bezproblémového otáčení a zajištění koaxiální polohy lože k podlaze 
připevnit, k čemuž slouží otvory v jejich tělese. 
 

Návodné schéma č. 3 (volitelné funkce) 
Automatický mechanismus posunování koleček: 
Vzdálenosti mezi tělesy koleček musí být nastaveny s ohledem na průměr zpracovávaného objektu a 
tento úkon je zapotřebí provést ještě před uložením objektu. Pomocí automatického mechanismu 
posunování (volitelné) jsou tělesa koleček k sobě navzájem přibližována nebo naopak jsou 
oddalována. Tento pohyb je ovládán obsluhou pomocí tlačítek na ovládacím panelu. Posunování 
ukončete, když jsou tělesa ve vhodné poloze a zajištěna čepy a šrouby v otvorech. 
automatické posunování: 

 
 
 
Hydraulický mechanismus pro nastavení výšky: 
Po umístění objektu na kolečka může být zapotřebí nastavení výšky objektu. (Bývá to zapotřebí 
zejména u svařování potrubí.)  Pro automatické nastavení výšky jsou používány hydraulické písty. 
Příkaz „vpřed“ je signál pro píst, aby objekt zvedl. Je-li zapotřebí objekt zdvihnout zprava, je příkaz 
dán pravému pístu, je-li třeba zdvihnout objekt na levé straně, je aktivován píst vlevo. Má-li být 
objekt zdvižen celý vzhůru, je oběma pístům dán stejný příkaz. Příkaz „zpět“ je dán pístům pro pokles 
objektu a při ukončení práce. 
Tento příkaz nesmí být používán, pokud zpracovávaný objekt rotuje. 
 

 
 

hydraulické nastavení 

výšky 
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11.4 Schéma uložení a zarovnání stroje 

 

 

 

 

 

přípustné odchylky: 

tělesa koleček musí plně doléhat  
na podlahu 

přípustná odchylka výšky a sklonu 
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11.5 Schéma zdvihání a manipulace s tělesem koleček 

                        

 

 

 

                         

Při manipulaci s poháněnými kolečky nebo při jejich přemísťování, je nutné je zachytit pomocí závěsů, 
jak ukazuje obrázek. 
Závěsy 1 a 2 musí být přichyceny za zdvihací otvory v tělese, závěs 3 je nutné připevnit ke zdvihacímu 
rámu pomocí háků. Těleso koleček je poté připraveno k manipulaci. 
Těleso koleček lze tedy zdvihnout a přemístit je na vhodné místo, kde je pak připevněno šrouby. 
Těleso z bezpečnostních důvodů nezdvihejte příliš vysoko. 
 
 

závěs 1 
délka 1350 mm 

závěs 3 
délka 1000 mm 

závěs 2 
délka 1350 mm 

 

těleso 
poháněného 
kolečka 

zdvihací rám  

závěsy 1-2 

závěs 3 
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11.6 Nastavení prováděná obsluhou 
Nejdůležitějším faktorem, který musí obsluha stroje vzít v úvahu, je hmotnost a délka 
zpracovávaného objektu. Obsluha musí výrobek prozkoumat předem. Pokud se hmotnost pohybuje 
v mezích normy dle tabulky, je možné výrobek upevnit a započít se svařováním. 
Obsluha může rychlost rotace stroje (zpracovávaného objekt) měnit pomocí potenciometru na 
ovladači. Jeho hodnoty jsou blíže specifikovány v kapitole 6.6. 
 

11.7 Informace a poznámky ohledně používání osobních ochranných 

prostředků (OOP) 
Protože bude odvalovací polohovadlo používáno v kombinaci se svařovacím zařízením (tig, svařování 
pod tavidlem), je nutné přijmout rovněž náležitá opatření týkající se bezpečnosti práce při svařování. 
Obsluha je povinna chránit se před výpary a pachy ze svařování, jakož i škodlivým zářením, které 
vzniká. Kromě toho je obsluha používat náležité ochranné pomůcky dle firemních pravidel (například 
helmu, pracovní obuv s kovovou výztuží), neboť při práci dochází k manipulaci s těžkými předměty. 
 

11.8 Upozornění, na která je dbát před prací a během ní 
 Tělesa koleček musejí být zarovnána v polohách odpovídajících průměru zpracovávaného 

objektu. Teprve potom je možné začít s prací. 

 Poháněná a nepoháněná lože s kolečky musí být vzájemně rovnoběžná. Pokud tato podmínky 
není splněna, má zpracovávaný objekt tendenci axiálně se pohybovat (vpřed či vzad). 

 Poháněná a nepoháněná kolečka musí být vzájemně koaxiální. 

 Posuvné plochy stroje je nutné chránit před oharky ze svařování. 

 Závitový mechanismus pohybující tělesy koleček je nutné chránit před oharky ze svařování a 
dalšími vlivy (volitelné vybavení). 

 Pozor na kontakt oharků ze svařování s hydraulickými nastavovacími písty na tělesech 
koleček. Chraňte hydraulické spoje a hadice před poškozením (volitelné vybavení). 

 Tělesa koleček musejí být ve vhodné poloze vždy upevněna pomocí vhodného šroubu a 
matice nebo čepu s hlavicí. 

 Nepohybujte tělesy koleček, pokud jsou šrouby nebo čepy zasunuté. 

 Při rotaci dbejte na minimální a maximální vzdálenost mezi tělesy koleček. 

12. Údržba, opravy a čištění stroje 

12.1 Pokyny pro operátora ohledně čištění stroje 
Protože kolečka na stroji, která otáčejí zpracovávaným objektem, mají polyuretanový povrch, není 
nutné je čistit. Doporučuje se však, aby obsluha vždy před uložením objektu a zahájením rotace 
kolečka vizuálně zkontrolovala (a očistila všechen případný prach, nečistoty apod. po předchozím 
svařování). Tato jednoduchá kontrola může předejít vážným nehodám (převrácení objektu při rotaci, 
posunutí atd.). 
 Obsluha musí kromě toho udržovat stroj v čistotě a jeho čištění provádět pravidelně. 

12.2 Nutné činnosti preventivní údržby 
 V určitých intervalech je nutné kolečka očistit od prachu pomocí speciálního spreje. (Jednou 

za týden.) 

 Mechanismus otáčení kolečky je nutné mazat. (Jednou za týden.) 
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12.3 Pravidelná údržba prováděná specializovaným personálem 

 Doplňovat hladinu maziva v převodovkách (pokud poklesla) a provádět generální kontrolu 
převodovek. 

 Kontrola vzdáleností ozubených kol. 

 Kontrola válcových ložisek 

 Kontrola ložisek 

13. Standardní součásti / náhradní díly 
Standardní a náhradní díly stroje se mohou lišit podle typu stroje. CR polohovadla se dodávají 
v různých typech a tonážích. Obvyklé součásti: 
1. Převodovky. (Udejte, zda se nacházejí vpravo nebo vlevo.) 
2. Kolečka se speciálním povrchem. 
3. Elektrický panel. 
4. Ovládací panel. 
5. Válečková ložiska. (Udejte umístění, například válečkové ložisko zdvihání kolečka) 
6. Ochranné a bezpečnostní kryty.(Udejte polohu, například krycí plech převodovky.) 
7. Technické štítky a výstražné štítky. 
8. Návod k provozu. 
 
Náhradní díly používané pro polohovadla, které je možné vyměnit, jsou uvedeny výše. Vyplňte, 
prosíme, formulář / žádanku na díly a doručte nám ji. (Zákazník musí vzít na vědomí, že požadovaný 
obsah a velikost se za určitých okolností nemusí být k dispozici.) Je-li požadovaný díl standardní 
součástí, bude dodán v nejkratším možném čase. 
Budete-li požadovat součásti, které vyrábíme, vyrobíme je ihned a naše servisní technická služba je 
vymění. 
V případě, že důvod kontroly a výměny součásti nespadá do záruky, bude za jeho výměnu/výrobu 
vystavena faktura. 

14. Formulář / žádanka na díly 
 

ŽÁDANKA NA  DÍLY 
SERVICE/SPARE PART REQUEST FORM 

 
Datum poruchy: ...............................................    Poruchu zjistil: ........................................................ 
(FAILURE DATE)                                                         (FAILURE DETECTED BY) 

 Název stroje / označení 
(machine name/code) 

Sériové číslo 
(serial number) 

Požadovaný díl 
(requested part) 

Množství 
(quantity) 

Příčina poruchy 
(failure reason) 

1      

2      

3      

4      
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15. Informace týkající se záručních podmínek 
 Záruční doba za stroj činí 1 (jeden) rok od data vystavení faktury. V případě že stroj nebude 

používán v souladu s účelem, záruka zaniká. 

 Záruka se týká pouze dodání součástí, které je třeba vyměnit v důsledku selhání materiálu či 
chyby ve výrobě v továrně Bendmak. 

 Společnost Bendmak se zavazuje zajistit za poplatek technický servis a dodávky náhradních 
dílů po dobu 10 (deseti) let od data výroby, i po uplynutí záruční lhůty. Výjimku tvoří součásti 
a materiály, které nebyly vyrobeny firmou Bendmak. 

 Tento stroj neprovozujte, pokud jste řádně nepročetli tuto příručku. Tento návod obsahuje 
obecné údaje zajišťující vaši náležitou informovanost o stroji, jeho funkcích a funkcích jeho 
součástí. 

 Základní podmínky, za kterých záruka pozbývá platnosti, jsou uvedeny v přehledu níže. 
Nejsou nicméně kompletním výčtem a vztahují se i na podobné situace. Poskytnutí záruční 
opravy neprodlužuje záruční lhůtu o čas potřebný pro zjištění a odstranění defektu. Kupující 
nemá žádný právní nárok – ústní ani písemný – vůči prodávajícímu, pokud není v souladu 
s těmito záručními podmínkami. 

ZÁRUKA POZBÝVÁ PLATNOSTI V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH: 
1. Nesprávné používání stroje uživatelem. 
2. Nepovolaný personál prováděl montáž/demontáž nových dílů. 
3. Překročení kapacity stroje. 
4. Poškození vzniklá při přepravě stroje. 
5. Problémy vzniklé v důsledku neprovádění pravidelné údržby stroje. 
6. Poruchy, které nebyly oznámeny do tří (3) dnů od jejich výskytu. 
7. Na stroji se pokračovalo v práci i přes výskyt poruchy. 
8. Byly provedeny změny v elektrických obvodech nebo řídících hodnotách stroje. 
9. Stroj byl umístěn v exteriéru a byl vystaven povětrnostním vlivům, přímé vlhkosti atd. 
10. Štítky umístěné na stroji byly záměrně poškozeny či údaje na nich upraveny.  
11. Na stroji byly provedeny změny / vyměněny součásti nepovolanými osobami a nikoli 

technickým personálem firmy Bendmak. 

V TĚCHTO PŘÍPADECH SE NA ŽÁDNÉ NÁKLADY NA OPRAVY NEVZTAHUJE ZÁRUKA A VEŠKERÉ 

NÁKLADY NA OPRAVY NESE UŽIVATEL. 

 


