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INSTRUKCE PRO POUŽITÍ SKLÁPĚCÍHO ZAŘÍZENÍ (DÁLE JEN ZAŘÍZENÍ) 
 
Typ: Hydraulické, sklápěcí a vztyčovací RLH168/AB 
 
Důrazně doporučujeme přečíst tyto instrukce a instrukce pro zajištění bezpečnosti práce před 
použitím tohoto zařízení. 
 
Tento typ sklápěcího zařízení může obsluhovat celý sortiment sklápěcích stožárů řady LIGHT  
a MEDIUM bez ohledu na výšku stožáru a jeho maximální vrcholové zatížení.  
 
OBECNĚ 
 
Tato zařízení se skládají z jednočinně pracujícího hydraulického pístu připojeného k ocelovému 
rámu s čerpadlem na kolovém podvozku. Zařízení může být použito pouze pro stožáry s 
průměrem základového dílce 168 mm. Pokud je ovládací páka připojena k zařízení, funguje jako 
klika. Nosnost zařízení je větší než nosnost pružinových sklápěcích zařízení, proto může být 
použito pro všechny stožáry Abacus s průměrem základového dílce stožáru 168 mm. 
 
RLH168/AB – 50mm píst – barva černá – nosnost 5500 Nm (bezpečné zatížení v 8 m = 40 kg) 
 
Nosnost odpovídá maximálnímu ohybovému momentu v kloubu stožáru. Pro podrobnosti celého 
rozsahu bezpečného pracovního zatížení odkazujeme na technická data stožárů. 
Upozorňujeme, že bezpečné pracovní zatížení sklápěcího zařízení závisí na výšce stožáru.  
 
Čerpadlo je poháněno ručně tlakem přepouštěcího ventilu nastaveného na 220 barů (3200psi). 
V případě, že je hadice čerpadla poškozena, zajistí bezpečné sklopení stožáru přepouštěcí 
kontrolní ventil, který je propojen s pístem.  
 

 
 

RLH168/AB (hmotnost 41 kg) 
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Zařízení je dodáváno s minerálním hydraulickým olejem, nádržka má objem 1 l. Hladina oleje by 
měla být vidět v olejoznaku (při nádržce v horizontální poloze). Pokud bude hladina vyšší, může 
olej při zatahování pístu z nádržky přetéci. Čerpadlo obsahuje odvzdušňovací zařízení v uzávěru 
plnícího otvoru ve vrchní části nádržky. Když není přístroj používán, měl by být uskladněn 
s nádržkou v horizontální poloze, aby nedošlo k vytékání oleje. 
Zařízení disponuje několika bezpečnostními prvky – vymezovacím kroužkem, dorazovou 
smyčkou (objímkou) a příchytnými háky. Ovládací páka má dorazovou drážku. Význam 
vymezovacího kroužku je zabránit uživateli v otáčení páky, pokud není úplně zasunuta. Také 
zabraňuje vytažení páky, pokud vačkový kloub není uzamknutý.  
 

 
Používejte pouze originální zařízení.  
 
Sklápěcí zařízení nemůže být připojeno, když je stožár ve sklopené poloze. V tomto případě je 
třeba, aby byl stožár např. pomocí jeřábu vztyčen do svislé polohy.  
 
V této pozici může být vačka použitím kliky otočena pouze k uzavření stožáru. Nyní může být 
sklápěcí zařízení použito v souladu s následujícími instrukcemi. 
 

 
PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PŘED POUŽITÍM 

 
1. Zkontrolujte, zda není poškozena konstrukce vozíku a spoje a zda je vozík pojízdný. 
2. Zkontrolujte vymezovací kroužek a dorazovou smyčku, že jsou na místě a nepoškozeny. 
3. Zkontrolujte hladinu oleje (hladina je viditelná v olejoznaku při nádržce v horizontální 

poloze a zataženým pístem).  
4. Zkontrolujte hydraulické hadice. 
5. Zkontrolujte píst, především v oblasti okolo těsnění, zda není viditelně poškozen, 

případně neuniká olej. 
6. Zkontrolujte přepouštěcí ventil pístu, zda je na místě, nepoškozen a neuniká olej. 
7. Zkontrolujte ovládací páku. Drážka i páka by měly být čisté a bez trhlin.  
8. Zkontrolujte vzdálenost osy čepu od dokončeného povrchu, tato by měla být ideálně 350 

mm. Aby bylo možné bezpečně manipulovat se sklápěcím zařízením, nesmí být 
tato vzdálenost menší než 240 mm. 
 

POKUD JE SHLEDÁN V JAKÉMKOLI BODĚ TÉTO KONTROLY NEDOSTATEK, ZAŘÍZENÍ 
NESMÍ BÝT POUŽITO. 
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SKLÁPĚNÍ STOŽÁRU 
 
Nepokoušejte se sklápět stožár, je-li rychlost větru 30Km/h nebo vyšší.  
 
Nasazení zařízení na stožár: 
Vytáhněte ovládací kliku ze sklápěcího zařízení a nasaďte sklápěcí zařízení na stožár (z protější 
strany, než je štítek stožáru) tak, aby háky zařízení zapadly na kroužky kloubu stožáru. Dokud 
není píst vytažen, nesnažte se zasunout ovládací kliku do kloubu stožáru. Zavřete ovládací 
přepouštěcí ventil na manuálním čerpadle a začněte pumpovat pákou čerpadla, dokud se horní 
část zařízení nepřiblíží ke stožáru na max. vzdálenost 5 mm od stožáru. Nepřibližujte horní části 
zařízení ke stožáru více, protože zvýšením tlaku na sklápěnou část pak bude bránit volnému 
otočení vačky kloubu. Pohledem skrz otvor vačky zkontrolujte, zda pero uvnitř vačky je v zákrytu 
s perem pojistného kroužku. Teprve nyní je možno zasunout ovládací kliku dovnitř kloubu. 
Ovládací klika je správně zasunuta tehdy, když pero vymezovacího kroužku zapadne do vybrání 
kliky a pokud lze perem volně otáčet v rozmezí jeho rozsahu +-20°.  
Z hlediska bezpečnosti je naprosto zásadní, aby ovládací klika byla prostrčena skrz celý 
stožár až do protějšího pojistného kroužku sklápěcího zařízení! 
 
Sklápění stožáru: 
Před samotným sklápěním odstraňte zajišťovací šroub (inbus 8 je vsunut do kliky sklápěcího 
zařízení). 
Otočením ovládací kliky o 180° v protisměru hodinových ručiček (za předpokladu, že je zařízení 
používáno ze strany, jako je uvedeno na obrázcích níže. Pokud se bude stožár sklápět z druhé 
strany, pak se ovládací klikou bude otáčet po směru hodinových ručiček) vačka kloubu vyzvedne 
horní sklápěcí část ze zasedlé pozice na spodní nesklápěcí části. Vyzvednutím vznikne mezera 
mezi oběma částmi stožáru cca 5 mm. Jestliže tato mezera nevznikne, je nutno klikou otočit 
tolik, až vznikne.  
Nyní mírně otevřete ovládací ventil čerpadla a ručně zatlačte na horní sklápěnou část, čímž 
zahájíte sklápění stožáru. Zajistěte, aby horní část rámu (podložka) byla pořád v kontaktu 
s horní částí stožáru. Pro zajištění plynulého sklápění jemně regulujte otevření ovládacího 
ventilu. Sklápění stožáru je možno kdykoli zastavit uzavřením ventilu.  
 
Vztyčení stožáru 
Zavřete ovládací ventil a začněte pumpovat pákou, dokud není horní část stožáru vztyčena do 
vertikální pozice. Během manipulace se může vačka kloubu mírně pootočit, což může zapříčinit, 
že horní část bude kolidovat se spodní částí (nepůjde zavřít), toto se snadno odstraní 
znovuotočením ovládací kliky do polohy o 180°, kdy znovu dojde k vyzvednutí horní části 
stožáru nad spodní pevnou část.  
Pro uzavření stožáru otočte ovládací klikou zpět o 180° tak, aby horní část pevně zasedla do 
spodní pevné části. Stožár je zajištěn, když je horní hrana štítku ABACUS srovnána s hranou 
horní sklápěcí části.  
Vytáhněte ovládací kliku, dokud je píst vytažen a opřen o stožár. Pro vytažení kliky bude možná 
nutno mírně zahýbat perem pojistného kroužku.  
Pro sklopení stožáru musí být pojistný šroub odstraněn, je ale důležité jej po opětovném 
vztyčení stožáru znovu našroubovat.  
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POSTUP SKLÁPĚNÍ POMOCÍ ZAŘÍZENÍ RLH168/AB 
 

           
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

           
 
 
 
 

      
  
 
 
 

Nasaďte ovládací páku čerpadla  a zajistěte závlačkou.  Vyšroubujte zajišťovací inbus šroub. 

Nasaďte sklápěcí zařízení na 
stožár.  

Utáhněte ventil na 
hydraulickém čerpadle 

a pumpujte pákou čerpadla, 
dokud se horní část sklápěcího 
zařízení nedotkne stožáru.   

Nasaďte kliku s pojistnou 
drážkou (směrem nahoru) do 
kloubu stožáru. Kliku je možné 
nasadit z obou stran stožáru.  

Klika musí být nasazena tak, aby 
prošla až na druhý konec.  

Otočte klikou ve stožáru o 180°.  
 

Pomalu otáčejte ventilem na 
hydraulickém čerpadle a regulujte 
rychlost sklápění.  
 
 
 

  
 

POZNÁMKY: 
 
Elektrické kabely jsou kolem 
excentrického kloubu vedeny 
v ochranné průchodce.  
 
Vztyčení stožáru probíhá 
analogicky. 

Nyní je stožár sklopen a může být 
zahájena údržba. Ve sklopené 
pozici nelze kliku z kloubu vyjmout. 
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PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA 
 
Vzhledem k tomu, že zařízení je používáno dle potřeby nepravidelně, je obtížné stanovit 
pravidelný rozvrh údržby. Nicméně doporučujeme provádět následující jednoduché kontroly cca 
jednou ročně a případné poškozené součásti vyměnit. Dále doporučujeme každých 5 let provést 
servis zařízení u výrobce.  
Zkontrolujte hladinu oleje v nádržce. Nádržka by měla být co nejblíže horizontální poloze a píst 
zcela zatažen. Hladina oleje by měla být vidět v olejoznaku. Objem nádržky je 1 l a měla by být 
plněna minerálním olejem. Upozorňujeme, že je-li stanovená hladina překročena při vysunutých 
pístech, může olej během sklápění stožáru přetéci.  
Přezkoušejte hadice, které propojují písty a čerpadlo a zkontrolujte, že spoje jsou pevné a 
neporušené a hadice nepopraskané. 
Zkontrolujte konstrukci vozíku, zda není poškozen. Zkontrolujte kola vozíku. Zkontrolujte stav 
horních a spodních pryžových těsnění.  
Zkontrolujte a vyzkoušejte vrchní a spodní čepy uchycení pístu, jestli nejsou poškozeny a jsou 
zabezpečeny např. závlačkami.  
Zkontrolujte píst, především zda neuniká olej okolo těsnění, nebo jestli není těsnění poškozeno. 
Zkontrolujte přepouštěcí ventil, zda není poškozen a neuniká olej. 
Zkontrolujte, zda je čerpadlo pevně připojeno k vozíku a z těsnění mezi čerpadlem a nádržkou 
neuniká olej. 
Zkontrolujte funkci přepouštěcího kontrolního ventilu. Uzavřete kontrolní ventil na čerpadle a 
pumpujte klikou, abyste roztáhli píst cca 300 mm. Otevřete kontrolní ventil jedním otočením a 
rukou zavřete píst. Zařízení je v pořádku, bude-li zavření pístu vyžadovat značnou sílu.  
Když je píst plně vytažen před připojením zařízení ke stožáru zkontrolujte okolí těsnění, zda není 
poškozeno a neuniká olej. Zkontrolujte hladký povrch pístnice, jestli není popraskaný nebo 
nekoroduje. To může způsobit selhání těsnění.   
Zkontrolujte vymezovací kroužek a zajišťovací smyčku, zda jsou na místě a nepoškozeny.  
Přesvědčte se, že máte správný klíč ke dvířkám stožáru. 
Poznámka: Sklápěcí zařízení váží 41 kg, při práci s ním se ujistěte, že používáte správné 
manipulační techniky.  
NEPUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ DOKUD NEJSOU PROVEDENY VÝŠE UVEDENÉ KONTROLY.  
V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ SOUČÁSTÍ A POTŘEBY DALŠÍCH INFORMACÍ KONTAKTUJTE 
Abatec CZ, s.r.o. 
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ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE SE SKLÁPĚCÍM ZAŘÍZENÍM 
 
- Pracovník/uživatel musí být seznámen se zásadami bezpečného používání zařízení. 
- Doporučujeme proškolení zaměstnancem firmy Abatec CZ, s.r.o., jako zástupce firmy 

Abacus Lighting Ltd. 
- Sklápěcí zařízení musí být používáno pouze k účelům popsaným v instrukcích pro ovládání 

zařízení. Abatec CZ, s.r.o. nenese odpovědnost za zneužití zařízení. Stejně tak opravy, 
úpravy nebo údržba, která není specifikována v instrukcích, musí být odsouhlasena 
zástupcem firmy Abatec CZ, s.r.o. 

- Během sklápění a vztyčování stožáru se pracovník musí ujistit, že se v prostoru, kam bude 
stožár sklopen, nezdržují žádné osoby. Tento prostor by měl být jasně vyznačen, aby se 
zabránilo vstupu osob.  

- Je důležité, aby se do pohyblivých částí stožáru a sklápěcího zařízení nedostaly ruce a části 
oděvu. 

- Při sklápění a vztyčování stožáru noste pracovní helmu.  
- Pracovníci, kteří manipulují se sklápěcím zařízením, by měli být fyzicky schopní tuto práci 

zvládnout.  
- Ohledně maximálního povoleného zatížení a obložení stožáru ve vrcholu se držte dat 

dodávaných s instrukcemi pro instalaci.  
- Před použitím sklápěcí zařízení vizuálně zkontrolujte, zda není poškozeno. Jsou-li nutné 

opravy, musí být provedeny před použitím zařízení. Píst hydraulické části musí být po 
použití uzavřen, nebo může dojít k poškození pístu nebo těsnění, což může ohrozit 
bezpečné použití zařízení. 

- Doporučujeme, aby bylo sklápěcí zařízení skladováno ve vnitřních prostorách.  
- Hluk při manipulaci se sklápěcím zařízením nepřesahuje 70 dB. 
- Při použití hydraulického sklápěcího zařízení je důležité, aby si byl obsluhující pracovník 

vědom zásad bezpečné manipulace s minerálním olejem.  
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