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Vážený zákazníku! 
Děkujeme za nákup našeho výrobku, přejeme Vám úspěšné a pohodlné používání.  
Jste vlastníkem lanového navijáku, který je charakteristický maximální bezpečností a jednoduchou 
obsluhou, je nezávadný s vysokým výkonem a rychlou instalací určenou k snadnému použití.  
I když je jednoduchý v obsluze, musí být splňovány parametry, které jsou v této příručce popsány a 
musí splňovat normy a předpisy na území, kde je zařízení používáno.  
 
Technická data  

Model:  Naviják 454kg Naviják 818kg Naviják 1136 kg 

 M80730 M80732 M80734 

Max. Utažení  1000 LBS 1800LBS 2500LBS 

Síla lana: 4,5mm 4,8mm 5mm 

Délka lana: 10m 10m 10m 

 
Použití 
Lanový naviják je určen pro přepravní nebo montážní práce, kdy je zapotřebí statická síla. Není 
možné zařízení použít jako zařízení k přepravě lidí, nebo zvířat.  
 
Návod k použití 

 Západku navijáku je možné nastavit ve třech pozicích 
- horní poloha – používejte při vtahování 
- střední poloha – během samostatného svobodného rozvíjení a navíjení lana 
- dolní poloha – během rozvíjení lana se zátěží 

 Před započetím práce je potřeba lanový naviják připevnit, přišroubovat k pevnému, 
stabilnímu a tvrdému povrchu. K jednoduché a rychlé montáži patří rozvinout lano až do 
chvíle, kdy budou viditelné otvory na šrouby. Připevnění lanového navijáku musí být stabilní 
během práce a vydržet zátěž, která vznikne při tahání předmětu. 

 Za cílem tažení nějakého předmětu nebo svinutí lana je třeba točit klikou lanového navijáku 
ve směru hodinových ručiček. Při rozvinování lana – točit proti směru hodinových ručiček. 

 
 
Uchovávání, ochrana 
Lanový naviják udržujte v čistotě od možných maziv. Pohyblivé části je možné promazat.  
 



Zásady bezpečnosti 
Nedodržováním níže uvedených výstrah a zásad, ignorování technických doporučení – dovolujete 
výrobci, aby neuznal záruku. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé během práce se 
zařízením.  
 

 Uživatel nesmí překračovat maximální parametry, ke kterým bylo zařízení vyrobeno. 
Podívejte se do tabulky – technická data, kde jsou parametry lanového navijáku uvedeny. 

 Lanový naviják neslouží k tažení lidí, ani zvířat. 

 Není vhodné používat jeden náklad, který by tahaly dva a více lanových navijáků. 

 Je důležité kontrolovat stav lana. V případě potvrzení puklých, nebo odstávajících vláken na 
laně, již nepracujte, zabraňuje to v bezpečné práci. 

 Během práce nesmí přijít lano do kontaktu s ostrými hroty, hranami. 

 Nepoužívejte lanový naviják, když je lano zapletené. 

 Je potřeba, aby byl tažený náklad kontrolován. Je nutné kontrolovat, aby při tažení nákladu 
nestáli v cestě tažení lidé nebo zvířata. 

 Pamatujte na ošetření a kontrolu zařízení. Udržujte zařízení čisté, pro jeho další bezpečné 
použití. Úchyty udržujte suché, čisté a neznečištěné olejem. 

 Nedovoluje se během práce pokládat ruce nebo předměty na zařízení lanového navijáku. 

 Používejte ochranné rukavice k práci.  
 
 
 
 
 



Prohlášení o shodě (překlad):  
 
Potvrzujeme, že tento výrobek obsahuje technická data/ specifikace, které odpovídají následujícím 
normám a dokumentům:  
EN 13157:2004+A1:2009 
zároveň splňuje následujících předpisů: 2006/42/WE. 
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