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КОНСОЛЬНЫЕ КРАН РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

1. YLEISTÄ ASENNUKSESTA

Tutustu mittapiirrustukseen sekä asennuspaikkaan ja puomin toiminta-alueeseen.  Määritä myös reitti 
virtasyötölle.  Mittapiirustuksessa olevia jänneväli-, tukiväli-, ja ulokemittoja on ehdottamasti noudatettava. 
Poikkeamat ovat sallittuja vain valmistajan luvalla.  Noudata asennuksessa annettuja kiristysmomentteja ja 
nosturistandardeja.

Asennusjärjestys lyhyesti:

1.  Asennuspaikka ja vapaa liikealue tarkastetaan.
2.  Pylväs tai konsoli asennetaan.
3.  Pylväs/konsoli säädetään pystysuoraan.
4.  Akselin laakerit rasvataan.
5.  Puomi asennetaan.
6.  Puomin kääntyminen ja suoruus tarkastetaan.
7.  Asennettujen pulttiliitosten kireys tarkastetaan.
8.  Sähkösyöttö ja nostin asennetaan.
9.  Muut pienosat, mm. päätylevy ja pulttipysäytin asennetaan.
10. Pylvään mahdollinen jälkivalu suoritetaan.
11. Suoritetaan nosturin koekuormitus ja käyttöönottotarkastus.

Ruuvien kiristysmomentit

Pylväskääntönosturi Seinäkääntönosturi

Huom. kemiallisia ankkureita ei kiristetä näin tiukkaan, vaan valmistajan suosituksen mukaan, kts. kohta Lattia-asennus.
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1. SAMMAS- JA SEINAKONSOOLKRAANADE ÜLDINFO.

Tutvuda paigalduskoha, kraana jooniste ja hoonega. Kontrollida kraana noole tööulatust. Lähim objekt 
peab olema vähemalt 100 mm kaugusel. Teha kindlaks kaabli võimalik paigalduskoht kraanani.

!! Kontrollida, et pind (põrand, betoonpadi, sein, sammas), kuhu soovitakse konsoolkraana 
paigaldada, oleks piisavalt tugev. Jälgida ka seda, et poldikeha poldid sobiksid kraana samba 
põhjaplaadiga.

Kontrollida kraana komplektsust.

Paigaldamise järjekord:
1. Mõõdista samba või konsooli paigalduskoht;
2. Vaadata, et paigalduskohas ja kraana tööulatuses ei oleks takistusi;
3. Paigaldada sammas või konsool;
4. Sättida samba või konsooli telgjoon sirgeks;
5. Paigaldada nool;
6. Paigaldada telfer, kaablid ja muu varustus;
7. Katsetada kraanat koormuse all kõikides positsioonides.

Sammaskonsoolkraana  

Pingutusjõud vastavalt poltidele:

Seinakonsoolkraana

Kui kasutatakse keemilisi ankruid, siis peab kasutama paigaldamisel tootja poolt etteantud jõudusid. Vaata lisaks 
põrandala paigaldamise peatükki.
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1. НАСТЕННЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ КРАН И НА КОЛОННЕ - ГЛАВНОЕ

Ознакомьтесь с местом установки и чертежами крана и здания. Проверить рабочую зону консоли крана. 
Рекомендуется 100мм свободного пространства вокруг рабочей зоны крана. Проверьте траекторию, через 
которую будет проходить кабель. Проверьте прочность поверхности, на которую будет крепится кран (пол, 
фундамент, бетонная стена, колонна), она должна быть достаточно прочной для установки консольного 
крана. Проверьте также соответствие установочных болтов отверстиям в опорном плите крана. Проверьте 
наличие всех комплектующих крана. 
Порядок установки:
1. Измерьте место, на которое будет установлена консоль или колонна.
2. Проверьте возможные препятствия в зоне установки или работы крана.
3. Установите колонну или консоль.
4. Выправите ось колонны или консоли.
5. Установите стрелу.
6. Установите подъемное средство, кабели и другое.
7. Проверьте крана с нагрузкой во всех рабочих положениях.

Консольный кран на колонне Настенный консольный кран

Усилие затяжки:

Для химических анкеров используйте усилия определнные производителем, смотрите раздел «Установка на пол.
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1.  Pulttikehä 
2.  Turvakatkaisija
3.  Pylväs
4.  Konekilpi
5.  Puomin akseli
6.  Lattakaapeli 4x1.5mm2

7.  Kaapelin liukukannatin/vaunu
8.  Nostin
9.  Nostinvaunu 
10. Teli ja kaksi vaunua
11. Huomioraidat -tarra
12. Pulttipysäytin
13. Nimi -tarra
14. Puomi
15. Kuorma -tarra
16. Päätylevy
17. Painikeohjain

2. PYLVÄSKÄÄNTÖNOSTURI

Pylväs asennetaan yleensä lattiaan valetun ns. pulttikehän päälle.  Neliskanttisella isolla pohjalevyllä varustetut 
pylväät voidaan asentaa kemiallisten ankkurien avulla myös suoraan lattialle.  Tällöin on erityisesti tarkistettava 
lattian kantavuus ja lujuus.

2. SAMMASKONSOOLKRAANA

Ümara põhjaplaadiga sammas paigaldatakse poldikehale, neljakandilise põhjaplaadiga põrandale või poldikehale.

Poldikehale paigaldatud sammas.

1. Poldikeha
2. Pealüliti
3. Sammas
4. Tehase number
5. Noole võll
6. Lappkaabel 4 x 15 mm2

7. Kaablikandur
8. Telfer
9. Vanker
10. Tandemvanker
11. Kollane/must viirutus
12. Vankri pidur
13. Nimesilt
14. Nool
15. Tõstevõime silt
16. Otsaplaat
17. Juhtpult

2. КОНСОЛЬНЫЙ КРАН НА КОЛОННЕ

Колонна (столб) с круглой опорной пластиной устанавливается на болтовую основу. Колонна с квадратной 
опорной пластиной может быть установлена как на болтовую основу, так и на пол. 

Pylväs asennettuna lattiaan valetun pulttikehän päälle

1. Болтовая основа
2. Главный выключатель
3. Колонна
4. Идентификационный номер
5. Вал консоли
6. Плоский кабель 4х1,5мм2

7. Тележка кабель
8. Тельфер
9. Тележка
10.  Подвеска 2х тележек
11.  Желто – черные полосы
12.  Тупик
13.  Табличка с наименование
14.  Консоль
15.  Табличка с 

грузоподъемностью
16.  Боковая пластина
17.  Пульт управления

Колонна установленная на болтовую основу.
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2.1 PULTTIKEHÄASENNUS

Tarkastetaan että pulttikehä ja pylvään pohjalevy sopivat toisiinsa.  Pulttikehän valussa huomioitava erityisesti että 
pulttikehä tulee oikeaan kulmaan suhteessa haluttuun puomin käätöalueeseen -  tolpan kulma osoittaa puomin 
kääntöalueen keskikohtaan (kts. kuvat alla pohjalevyistä ja puomin kiinnityskorvakkeista).  Betonin on annettava 
kovettua valmistajan ohjeiden mukaisesti ennen asennuksen aloitusta.

Jokaiseen peruspultin kierteeseen asennetaan alemmat mutterit ja aluslevyt keskenään samalle korkeudelle.   
Nosta pylväs paikoilleen ja kiristä ylempiä muttereita niin paljon että pylväs ei heilu.  Asenna puomin akseli 
paikoilleen ilman puomia. Akselin suoruus joka suuntaan säädetään luotilangan/vatupassin ja  vastamuttereiden 
avulla. Tämän vaiheen lopuksi mutterit kiristetään annettujen momenttien mukaan.

Seuraavaksi kts. kohta Puomin asentaminen.
Lopuksi suoritetaan ns. jälkivalu eli täytetään pohjalevyn ja lattian välinen rako betonilla.   Vasta tämän kovetuttua 
saa puomia kuormittaa.

2.1 SAMBA PAIGALDAMINE POLDIKEHALE

Jälgida, et poldikeha poldid sobiksid kraana samba põhjaplaadiga. Poldikeha betoneerimise asukohta valides 
jälgida noole soovitud tööulatust. Betoneeritud poldikeha peab enne kraana paigaldamist kivistuma.

Keerata alumised mutrid ja seibid poltidele. Nivelleerida mutrid samale kõrgusele. Tõsta sammas poldikehale ja 
keera ülemisi mutreid niipalju, et sammas ümber ei õõtsuks. Paigaldada noole võll oma pesasse ja sättida alumisi 
mutreid keerates selle telgjoon vertikaalseks. Pingutada ülemisi mutreid eelpool mainitud jõuga. Paigaldada nool 
vastavalt juhendile.

Betoneerida põhjaplaadi ja põranda vaheline ala pärast seda kui nool ja telfer on paigaldatud ja nende liikumised 
testitud. Ära koorma kraanat enne kui betoon on täielikult kivistunud.

Poldikeha paigaldus; ülemised ja alumised mutrid.

Pylvään pohjalevy ja ylemmät ja alemmat mutteri

Установка болтовой основы; верхние и нижние гайки.

2.1 УСТАНОВКА КОЛОННЫ НА БОЛТОВУЮ ОСНОВУ

Проверьте, болтовая основа соответствует опрной пластине колонны. Зацементируйте болтовую основу 
так, чтобы угол поворота консоли покрывал необходимую вам поверхность. Время для цементовки нужно 
выбрать так, чтобы бетон успел как следует застыть до установки крана. 
Закрутить нижние гайки с шайбами на болты. Расположить все гайки на одном уровне. Установить колонну 
на ее место и затянуть гайки так, чтобы колонны стояла устойчиво. Установить вал между кронштейнами 
и установить вал абсолютно вертикально к уже установленной колонне. Затянуть гайки с необходимым 
усилием. Далее смотрите «Установка консоли».
Заливка цемента под пластину поверх болтовой основы производится после установки консоли, тельфера 
и проверки поворота консоли. Кран можно нагружать только после затвердения цемента.
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2.2 LATTIA-ASENNUS

Käytettäessä kemiallisia-, (tai kiila- tai lyönti-) ankkureita on lattialaatan lujuus ja kantavuus tarkastettava ennen 
asennusta.  Betonin on oltava vähintään lujuutta K30.  Porauksen kestävyyden vuoksi lattialaatan on oltava 1.5 
kertaa paksumpi kuin poraussyvyys, vastaavasti porauksen etäisyys laatan reunasta.  Käytettävien kemiallisten 
ankkurien tyyppi, poraussyvyys ja lattiaan kohdistuva vetovoima ilmenevät piirustuksesta 147892 ja taulukosta 
propuom.  Lisätietoja esim. Hiltin käsikirjassa.

Nosta pylväs paikoilleen ja poraa ensimmäinen ankkurireikä.  Asenna ankkuri paikoilleen ja kiristä hieman 
jotta pylväs ei liiku kun seuraavia reikiä porataan.  Asenna loput ankkurit.  Tee lopullinen kiristys vasta pylvään 
suoruuden säätämisen jälkeen.

Ankkuriasennuksessa puomin akselin suoristaminen tehdään säätölevyjen avulla. Säätölevyjä asennetaan 
pylvään pohjalevyn ja lattian väliin lähelle ankkureita.  Lopuksi ankkurit kiristetään valmistajan suosituksen 
mukaisesti (HILTI  HAS M16 125Nm, M20 240Nm, M24 410Nm).

Neliskanttinen pohjalevy kun asennetaan suoraan lattialle tai pulttikehälle, pyöreä pohjalevy vain pulttikehäasennukseen.

2.2 SAMBA PAIGALDUS KEEMILISTE ANKRUTEGA

Samba põhjaplaat peab olema ümar. Paigaldamiseks kasutada keemilisi või muid sobilikke ankruid.

Betoon peab olema piisavalt tugev, et taluda kraana omakaalu ja ankrute tõmbejõudusid. Mõlemad jõud on antud 
joonistel/tehnilises kataloogis. Betoon peab olema tugevusklassist K30 (300N/mm2). Põranda paksus ja puurimise 
kaugus põhjaplaadi äärest peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kui puuritav auk (vaadata tehnilisi tabeleid).

Kontrollida noole pöörderaadiust ja paigaldada sammas soovitud kohale. Puurida esimene auk ja asetada sinna 
ankur. Pingutada mutrit niipalju, et põhjaplaat ei nihkuks sel ajal kui puuritakse teist auku. Puurida ülejäänud 
augud. Pingutada mutreid piisavalt, et sammas ei õõtsuks. Paigaldada noole võll ja sättida see vertikaalseks, 
lisades põhjaplaadi ja põranda vahele kiilusid. Kui võll on vertikaalne, pingutada pealmisi mutreid jõududega, mis 
on antud tootja poolt (näiteks HILTI M20 puhul 240 Nm). Järgnevalt paigaldada nool vastavalt juhendile.

2.2 УСТАНОВКА КОЛОННЫ ПРЯМО НА ПОЛ ПРИ ПОМОЩИ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ

Опорная пластина должна быть квадратного типа. Используйте химические или другие подходящие 
анкера. Бетон должен быть достаточно прочен, чтобы выдержать вес крана и отрывающую силу болтов. 
Обе эти силы даны в чертежах или технической документации. Класс силы бетона должен быть К30 
(300 Н/мм2). Толщина пола и расстояние отверстий от края должны быть в 1,5 раза больше, чем глубина 
отверстий (смотрите таблицы в технической документации).
Проверить угол поворота консоли и поставить колонну на ее место. Просверлить первое отверстие 
и поставить анкер на его место. Затянуть гайку так, чтобы пластина не двигалась, при сверлении 
второго отверстия. Просверлись все необходимые отверстия. Затянуть гайки так, чтобы пластина не 
двигалась. Установить вал и откорректировать его положение так, чтобы он был строго вертикально 
при помощи регулировочных пластин,  добавляя их между полом и опорной пластиной. Когда вал будет 
в горизонтальном положении, затянуть гайки усилием, предусмотренные производителем анкеров 
(например, для анкера М20 фирмы HILTI усилие составляет 240Нм). Далее смотрите «Установка консоли».

Ümarplaat poldikehale paigaldamiseks ja neljakandiline põrandale paigaldamiseks. 

Круглые опорные пластины для установки на болтовую основу и квадратная – для установки на пол.
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3. PUOMIN ASENTAMINEN

Otetaan akseli pois paikoiltaan, nostetaan puomi korvakkeiden väliin ja asennetaan puomin akseli paikoilleen 
(mielellään alakautta).  Lukitaan akseli mukana olevalla pultilla.  Akseli on hyvä rasvata ennen asennusta.  
Mikäli akseli ei työntämällä mene paikalleen voi sitä vetää kierretangon avulla.  Kierretanko kiinnitetään akselin 
päässä olevaan kierteeseen.

Tarkastetaan että puomi pääsee kääntymään vapaasti ja että se ei käänny itsestään.

Seuraavaksi asennetaan kaapelivaunut/liu’ut, nostinvaunu(t), lattakaapeli, nostin ja profi ilin päätylevy.  Profi ilin 
tyvessä alapinnassa oleviin reikiin kiinnitetään kiinteä kaapelisatula (muovinen satula ja latta, joiden väliin 
kaapeli puristuu).  Kaapelin pituus kiinteältä kaapelisatulalta nostimelle on 1.2 kertaa nostimen liikematka.  
Pylvään rungon ja kiinteän satulan väliin jäävä kaapelilenkki tulee jättää hyvin löysäksi, jotta kaapeli ei puomia 
käänneltäessä kiristy liikaa.  Profi ilin juureen asennetaan pulttipysäytin; kaapeliliu’ut/vaunut pääsevät kulkemaan 
pulttipysäyttimen alitse, jolloin pulttipysäytin estää nostinvaunun rullaamisen kaapelivaunujen/liukujen päälle.

Pylvään kylkeen asennetaan turvakytkin sähkösyöttöä varten.  Seinäkääntönosturia asennettaessa seinään 
kiinnitetään jakorasia, seinäkäännöissä turvakytkin ei kuulu toimitukseen.  Kaapeli puomilta turvakytkimelle 
vedetään pylvään sisällä.  Pylväässä olevat läpivientireiät on suojattu muovisilla holkeilla.  Mikäli pylvään kylkeen 
pinta-asennetaan sähköjohtoja tulee ne suojata metalliputkella.  Sähkökytkennät kts. sähköpiirustukset ja 
nostimen asennusopas.

 Muista asentaa työntövaunun ripustusakselin lukitussokka paikoilleen.  Mikäli sokkaa on avattu useamman 
kerran vaihda se uuteen.



9
9KÄÄNTÖNOSTURIT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE

KONSOOLKRAANA PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND
КОНСОЛЬНЫЕ КРАН РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

3. NOOLE PAIGALDUS.

Eemaldada noole võll pesast. Paigaldada nool pesasse, jälgides, et laagrid oleksid otse. Määrida võlli natuke 
enne paigaldamist. Hoida noolt pesas ja suruda võll sisse. Lukustada võll poldiga. Kontrollida noole pöörangut ja 
vertikaalsust – nool ei tohi ise liikuma hakata.

Paigaldada kaabel, kaablikandurid ja telfer. Fikseerida võlli poolne kaablisadul. Kaabli kogupikkus on telfri 
liikumisalast 1,3 korda pikem. Soovitatav distants kaablikandurite vahel on 1,3 m. Jälgida, et kaabel ei ole noolt 
pöörates pinges.

Paigaldada otsaplaat ja vankri pidur. Vankri pidur (polt) hoiab ära telfri siirdevankri libisemise kaablikandurite 
vastu.

Kaablikandurid:
Profi il 095 B = kandurite arv x 40 mm
Profi il 200, 260 B = kandurite arv x 65 mm
Kaablivankrid: B = kaablivankrite arv x 110 mm

3. УСТАНОВКА КОНСОЛИ

Выньте вал из кронштейнов. Установите консоль между кронштейнами. Удостоверьтесь, что подшипники 
расположены прямо. Смазать немного вал перед установкой. Установить консоль между кронштейнами 
и затолкать в вал. Закрепить вал болтом. Проверить поворот и вертикальное положение консоли – она 
должна оставаться в том месте, где ее остановили. 
Установить кабель, держатели кабеля и тельфер. Фиксированный конец кабеля крепится под консолью. 
Необходимая длина кабеля – длина траектории тельфера умноженная на 1,3. Рекомендуемая длина 
между держателями кабеля – 1,3 м. Проверьте, чтобы кабель не был слишком натянут при повороте 
консоли. 
Затем необходимо установить боковую пластину и ограничитель для тельфера. Ограничетель (болт) 
предотвращает движение тельфера в той части, где находится депо для держателей кабеля. 
Профиль 125  В = количество держателей х 40мм
Профиль 200,260 В = количество держателей х 65мм
Тележки:  В = количество тележек х 110мм

Комплектация консольного крана на колонне включает главный выключатель крана, который 
устанавливается на колонну. В комплектацию настенного консольного крана входит электрощиток, который 
нужно установить на стену рядом с консолью.
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4. SEINÄKÄÄNTÖNOSTURI

Seinäkääntönosturin konsoli voidaan asentaa rakennuksen pylvääseen tai seinälle.  Varmista aina seinän/pylvään 
lujuus ennen konsolin asennusta. Tarkasta myös puomin toiminta-alue.

1. Konsoli
2. Puomin akseli
3. Konekilpi
4. Lattakaapeli 4x1.5mm2

5. Kaapeliliuku
6. Nostin
7. Painikeohjain
8. Vaunu
9. Telivaunu
10. Musta-keltaraidoitus
11. Päätylevy
12. Puomi
13. Kuormatarra
14. Nimitarra
15. Pulttipysäytin
16. Liukueste
17. Kytkentärasia

4. SEINAKONSOOLKRAANA

Konsooli võib paigaldada seina külge või ümber posti. Kontrollida, et koht, kuhu kraana paigaldatakse, peab 
jõududele vastu. Need jõud on antud tabelis Seinakonsoolid.

1. Konsool;
2. Noole võll;
3. Tehase number;
4. Lappkaabel 4x1,5 mm2; 
5. Kaablikandur/kaablivanker;
6. Telfer;
7. Juhtpult;
8. Vanker;
9. Tandemvanker;
10. Viirutus;
11. Otsaplaat;
12. Nool;
13. Tõstevõime silt;
14. Nimesilt;
15. Vankri pidur;
16. Lisatugi;
17. Ühenduskarp.

4. НАСТЕННЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ КРАН

Консоль может быть установлена на стену или на любую колонну. Главное, чтобы поверхность могла 
выдержать те нагрузки от крепления консольного крана. Все силы даны в таблице «настенные консоли».

1. Консоль
2. Вал консоли 
3. Идентификационный номер
4. Плоский кабель 4х1,5мм2

5. Тележка кабель
6. Тельфер
7. Пульт управления
8. Тележка
9. Подвеска 2х тележек
10.  Желто – черные полосы
11.  Боковая пластина 
12.  Укосина
13.  Табличка с 

грузоподъемностью 
14.  Табличка с наименование
15.  Тупик
16.  Защелка безопасности
17.  Электрощит
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4.1 Asennus seinälle:

Nosta konsoli seinää vasten ja merkitse ankkuriruuvien paikat.  Asenna ankkuriruuvit ja konsoli.  Säädä  konsolin 
akselin suoruus asettamalla säätölevyjä konsolin ja seinän väliin (ankkurien viereen), käytä apuna vesivaakaa.  
Kiristä mutterit ankkuritoimittajan suosituksen mukaisesti.  Asenna vielä ns. liukueste konsolin alapuolelle.  Tämä 
varmistaa konsolin pysymisen tarkasti paikoillaan.

4.1 Paigaldamine seinale

Tõsta konsool seinale ja puurida ankru jaoks auk. Pingutada see piisavalt tugevalt, et konsool ei kukuks maha ja 
ei pöörleks. Puurida ülejäänud augud. Paigaldada võll ja säti see vertikaalseks kasutades kiilusid. Pingutada kõik 
mutrid ja paigalda lisaplaat konsooli alla (vajalik sellejaoks, et hoida konsooli paigas). Eemaldada uuesti võll ja 
paigaldada nool, nagu selgitatud peatükis Noole paigaldus.

4.1 УСТАНОВКА НА СТЕНУ

Поднести консоль к стене. Просверлить отверстие для анкера. Затянуть анкер так, чтобы консоль ни 
падала, ни качалась. Просверлись оставшиеся отверстия. Установить вал и выровнять консоль, используя 
регулировочные пластины. Затянуть гайки и установить защелку безопасности под косолью (проследите, 
чтобы консоль была в правильном положении). Снимите вал и установите консоль как описано в части 
«Установка консоли».
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4.2 Asennus pylvääseen:

Tarkasta nostokorkeus ja merkitse vastaava konsolin asennuskorkeus pylvään kylkeen.  Asenna konsoli, 
kierretangot ja vastarauta pylvään ympärille ja nosta ne oikeaan korkeuteen.  Säädä konsolin akseli suoraan 
esim. vesivaa’an avulla, asettamalla säätölevyjä konsolin ja pylvään väliin.  Kiristä mutterit oikeaan momenttiin.  
Lopuksi asenna pylvään sivuille kulmakappaleet, jotka varmistavat että konsoli pysyy aina suorassa.

Puomin asennus selostettu toisaalla tässä ohjeessa.

Konsoli asennettuna pilaria vasten, konsoliin hitsattu kulmakappaleet jotka estävät kääntymisen sivulle.

4.2 Konsooli paigaldamine ümber posti.

Kontrollida, kas konsool sobib ümber posti. Märkida konsooli kõrgus. Suruda konsool vastu posti ja lükata 
keermelatid läbi konsooli, nurgikute ja tagumise toe avade. Tõsta konsool soovitud kõrgusele ja pingutada mutrid 
piisavalt tugevalt, et konsool jääks soovitud asukohale. Sättida võlli telgjoon kiiludega vertikaalseks ja pingutada 
mutrid lõplikult kinni. Eemaldada võll ja paigaldada nool nagu selgitatud peatükis Noole paigaldus. Viimasena 
keevitada terasest nurgikud konsooli külge, mis väldib konsooli kaldumist külgsuunas koormatud olekus.

Ümber posti paigutatud konsool; nurgikute keevitus konsooli külge.

4.2 Установка консоли вокруг колонны

Проверьте, чтобы стержни с резьбой не соприкасались с колонной, но и не были слишком далеко от нее. 
Отметьте необходимую высоту консоли. Расположите консоль рядом с колонной и просуньте стержни 
с резьбой через отверстия. Установите консоль на нужной высоте и затяниет гайки так, чтобы консоль 
стояла жестко. Установить вал и выровнять консоль, используя регулировочные пластины. Затфнуть 
все гйки и убрать вал. Установить укосину и электрооснастку как указано в части «Установка консоли». 
Далее приварить уголки к сторонам консоли. Колонна должна предотвращать консоль от опрокидывания, 
падения в любых случаях. 

Консоль установленная вокруг колонны; сварка уголков.
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5. KÄYTTÖÖNOTTO

 Suoritetaan nosturin käyttöönottotarkastus, tehdään koekuormitus 25 %:n ylikuormalla ja 
mitataan puomin taipuma nimelliskuormalla taakan ollessa puomin päässä.

KÄYTTÖ
Kun käännät puomia tai siirrät taakkaa niin vedä sitä taakasta, älä painikeohjaimesta.

6. HUOLTO
1-2 kk asennuksen jälkeen
Pulttiliitosten kireyden tarkastus
6 kk välein
Puomin akselin tarkastus ja laakerien voitelu 
Vaunujen, kaapelivaunujen ja kaapelien tarkastus.
Pulttiliitosten kireyden tarkastus
Nosturin teräsrakenteiden silmämääräinen tarkastus.

Nostimen huolto erillisen nostimen huolto-ohjeen mukaisesti.
Kovassa tai useassa vuorossa tapahtuvassa käytössä huoltoväliä lyhennetään vastaavasti.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 До начала использования крана его необходимо 
провести испытания крана. Операция предполагает 
следующие действия:

- общий осмотр крана: конструкция, установка;
- работа консоли и тельфера;
- испытания с нагрузкой 125% от номинальной;
- измерения прогиба;
- выдача сертификата.

При перемещении груза, повороте консоли держаться 
за цепь или нагрузку,  не за пульт управления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

6. 1-2 месяца после установки

Проверить все соединения и уплотнения

Каждые 6 месяцев

Проверять тележки, кабели – электрооснастку. 
Проверять вал консоли и смазку подшипников.
Проверять и уплотнять болтовые соединения.
Визуальный осмотр металлоконструкции.

Осмотр тельфера согласно его инструкции.

Если кран используется очень часто и при 
максимальных нагрузках, то осмотр проводится чаще.

5. KASUTAMINE

 Enne kraana kasutusse andmist kontrollida 
paigaldust. Kontrollida visuaalselt konstruktsiooni 
ja paigaldust, noole ja telferi talitlust, katsetada 
25% ülekoormusega, mõõta lubatud koormusega 
läbipainet konsooli tipus ja kirjutada selle kohta 
sertifi kaat.

Koormuse ja telfri liigutamiseks peab tirima ketist või 
koormast, mitte juhtpuldist.

6. HOOLDUS

1-2 kuud peale paigaldamist:
Kontrollida ja pingutada poltliited
Iga 6 kuu jooksul:
Vankri, kaablikandurite/kaablivankrite kontroll
Noole võlli kontroll ja laagrite määrimine
Poltliite kontroll ja pingutamine
Teraskonstruktsiooni visuaalne kontroll
Telferi hooldus vastavalt kasutusjuhendile

Kui kraanat kasutatakse mitmes vahetuses või väga 
tihedalt, siis peab hooldusperiood olema lühem.
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7. KASUTUSJUHEND

Konsoolkraanad on mõeldud 
kinnitatud koormate tõstmiseks. 
Alljärgnev on keelatud:
- maksimaalse lubatud tõstekoormuse 
ületamine;
- inimeste transportimine;
- koorma tõstmine nurga all;
- inimeste viibimine tõstetava objekti 
all;
- jõhker hiivamine ja lohistamine.

Konsoolkraana osasid ei tohi lahti 
võtta välistingimustes ja kohtades, 
kus võib esineda keemiliste 
jääkainete akumulatsiooni 
(kalvaaniseerimistehased vms.).

8. Ohutusnõuded:

- Konsoolkraanad on ehitatud 
vastavalt tehnilistele standarditele. 
Mittesihipärane või vale kasutamine 
on ohtlik;
- Tutvuda enne paigaldamist ja 
käivitamist juhendiga;
- Tutvuda „Kraana kasutaja 
tingimustega”, punkt 28;
- Jälgida alati töötamise ajal 
ohutusnõudeid;
- Teha enne töötamist kindlaks nupu 
EMERGENCY STOP (hädastopp) 
asukoht;
- Kui kraana on vigastatud või 
talitluses esineb vigu, teatada 
koheselt tarnijat. Kraanat enne vea 
kõrvaldamist kasutada ei tohi;
- Kraana küljest ei tohi eemaldada 
ühtegi kasutamise juhist. Kõik 
kahjustatud sildid peab asendama;
- Valesti paigaldatud konsoolkraana 
osad võivad olla väga ohtlikud.

7. Käyttötarkoitus
Kääntöpuominosturi on tarkoitettu 
vain riippuvien kuormien 
nostamiseen. Kiellettyä on
- ylittää enimmäiskuorma
- kuljettaa ihmisiä
- vetää kuormaa kulmassa 
- oleskella riippuvan kuorman 
alapuolella
- hinata, vetää tai työntää 
kuormaa.
Käyttö: Kääntöpuominosturia ei saa 
käyttää ulkona tai teollisuustiloissa, 
joissa on runsaasti sähköä johtavia 
välineitä (esimerkiksi peittaukseen tai 
galvanointiin tarkoitettuja laitteita).

8. Turvallinen käyttö
- Kääntöpuominosturi on valmistettu 

teknisten standardien mukaisesti. 
Siitä huolimatta laitteen tahaton tai 
epätarkoituksenmukainen käyttö 
saattaa olla vaarallista.

- Lue kokoonpano-ohje ennen 
laitteiston asentamista ja 
käyttöönottoa.

- Tutustu huolellisesti ”Nosturin 
käyttäjän velvollisuuksiin”, kohta 16.

- 
Laitetta käyttäessäsi huolehdi aina 

turvatoimenpiteistä.
- Ennen laitteen käytön aloittamista 

tarkista, mistä hätäpysäytyspainike 
löytyy.

- Kääntöpuominosturissa ilmenneistä 
vioista on ilmoitettava välittömästi 
asiasta vastaavalle henkilölle. Älä 
käytä kääntöpuominosturia, ennen 
kuin vika on korjattu.

- Älä poista kääntöpuominosturin 
käyttöä koskevia ohjekilpiä. Korvaa 
kaikki vahingoittuneet tai epäselvät 
kilvet.

- Väärin asennetut kääntöpuomin
osturikomponentit saattavat olla 
vaarallisia.

7. Предполагаемое 
использование

Системы консольных кранов 
предназначены для подъема 
подвешенных грузов. Следующие 
действия запрещены:

- превышать максимальную 
грузоподъемность;

- перемещать людей;
- перемещать груз под углом;
- находится людям в зоне 

подвешенного груза;
- грубое обращение.

Использование: способность 
консольного крана не могут 
применяться вне помещения или 
в промышленных помещениях с 
большим накоплением вредных 
веществ, такие как гальваника, 
травление.

8. Операции для обеспечения 
безопасности

- Консольный кран 
изготовлен согласно 
техническим стандартам. 
Не смотря на это, 
некоректное использование 
может привести к 
повреждениям.  

- Прочитайте инструкцию 
консткурции предже,чем 
начать установку и 
использование.

- Соблюдайте «Обязанности 
оператора крана». Пункт 
28.

- Всегда соблюдайте меры 
безопасности в течение 
работы.

- До начала работы найдите 
место кнопки «Экстренной 
остановки».

- Если обнаружите поломку, 
то немедленно сообщите 
ответственному лицу. Не 
начинайте работу пока 
дефект не будет устранен.

- Не удалять таболички, 
установленные на кране. 

- Неподходящие компоненты, 
установленные на кран, 
могут вызвать поломку.
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9. Ettevõtte ohutusreeglid:

- Kraanat võivad kasutada ainult 
väljaõppe saanud töölised. Jälgida 
võimalikke vanusepiiranguid!;
- Kontrollida regulaarselt, kas 
seadeldist kasutatakse ohutult ja 
sihipäraselt;
- Jälgida hooldusgraafi kut ja pidada 
hooldusraamatut;
- Hoida konsoolkraana kasutusjuhend 
töötajatele kättesaadavas kohas.

10. Üldised juhised:

- Ohutusnõuded õnnetuste 
vältimiseks;
- Riigisisesed regulatsioonid;
- Katsetamised peavad läbi viima 
autoriseeritud isikud;
- Kraana kasutaja peab tutvuma 
kasutamisjuhendiga;
- Kontrollide lähimate objektide 
kaugust kraanast.

11. Paigaldus:

- Konsoolkraana paigaldamisel peab 
jälgima, et kõrvalistel isikutel puudub 
töökohale ligipääs;
- Kui paigaldamise kõrgused on üle 
2 m maapinnast, siis võib paigaldust 
läbi viia ainult tellingutel või 
töölavadel;
- Paigaldajad, kes töötavad väljaspool 
töölavasid, peavad kasutama 
abivahendeid;
- Töötades elektriga, peab jälgima 
ohutusnõudeid.

9. Организационные меры 
безопасности

- Только обученный персонал 
может управлять краном. 
Также контролируйте 
возраст оператора.

- Регулярно проверяйте, 
что кран используется 
корректно, согласно 
инструкции.

- Соблюдайте интервалы 
осмотра крана. 

- Инструкция по 
использованию крана 
должна быть всегда под 
рукой у оператора.

10. Общие правила

- Правила безопасности и 
меры предосторожности 
для предотвращения 
аварий.

- Правила, предусмотренные 
страной.

- Испытания может 
проводить только 
специально обученный 
человек.

- Оператор крана должен 
знать и руководствоваться 
правилами использования.

- Безопасные расстояния 
должны быть соблюдены.

11.Установка

- Во время установки, 
оператор должен оградить 
территорию от всех людей, 
необладающих правом 
присутствовать на данной 
территории.

- При установке на высоте 
более 2 м необходимо 
использовать леса/
подмостки.

- Люди, находящиеся 
не на подмостках 
дожны использовать 
приспособления для 
обеспечения собственной 
безопасности.

- Меры безопасности должны 
быть предприняты при 
работе с электричеством.

9. Käyttöä koskevat 
turvatoimenpiteet
- Vain tehtävään koulutetut 

henkilöt saavat käyttää laitetta. 
Ota huomioon lain edellyttämä 
vähimmäisikä!

- Tarkista säännöllisesti, että laitetta 
käytetään turvallisella tavalla.

- Ota huomioon, että laite on 
tarkastettava säännöllisesti. Pidä 
tarkastuskirjat ajan tasalla.

- Säilytä ohjekirjaa aina siten, että 
se on saatavilla paikassa, jossa 
kääntöpuominosturia käytetään.

10. Yleiset määräykset
- Turvamääräykset ja -toimenpiteet 

onnettomuuksien ehkäisemiseksi
- Maakohtaiset säädökset
- Tehtävään koulutetun 

henkilökunnan on tehtävä 
toimintatesti.

- Nosturin käyttäjän on tutustuttava 
nosturin käyttöä koskeviin 
määräyksiin.

- Turvallisuusmääräyksiä on 
noudatettava.

11. Asentaminen
- Kun kääntöpuominosturia 

asennetaan, nosturin käyttäjän 
on varmistettava, että laitteen 
läheisyydessä liikkuvat ainoastaan 
siihen luvan saaneet henkilöt.

- Kun asennustöitä tehdään yli 2 
metrin korkeudella maanpinnasta, 
on käytettävä telineitä.

- Asentajien, jotka eivät tee työtä 
rakennustelineillä, on käytettävä 
takiloita.

- Sähkötöiden yhteydessä on 
toteutettava asianmukaiset 
turvatoimenpiteet.
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12. Ohutusnõuded 
konsoolkraanade osadele.

Konsoolkraanade mehhanismides 
on lubatud kasutada ainult  
originaalosasid.
- Poltliited peavad olema vastavalt 
nõuetele piisavalt pingutatud. 
Kasutada võib ainult ettenähtud 
kinnitusi ja lukusteid;
- Kõik poltliiteid peab kontrollima 
ja sõltuvalt nõuetest, peab 
kasutama splinti või mõnda muud 
fi kseerimisvahendit;
- Poltliiteid ei tohi töödelda 
määrdeainetega;
- Määrida kõik liikuvad sõlmed 
ettenähtud ainetega;
- Liidete ühendamisel ei tohi olla 
takistusi;
- Jäigad liited võivad tekitada 
väsimuskulumisi.

13. Kasutuselevõtt

Vastavalt EL Masinadirektiivile võib 
konsoolkraana kasutusele võtta 
ainult siis, kui kasutuskõlblikkus on 
tõestatud. See vajab alljärgnevat:
- seadmetel on kehtiv CE sertifi kaat; 
- CE märgistus on kinnitatud 
konsoolkraanale ja
- katsetamine on teostatud.
CE sertifi kaat ja märgistus on 
kehtivad ainult siis, kui katsetus on 
tehtud.

12. Правила безопасности 
для компонентов 
консольного крана

Только оригинальные компоненты  
могут быть использованы при 
работе с консольным краном.

- Болтовые соединения 
должны быть приложены. 
Обычно предполагаемые 
закрывающие элементы не 
устанавливаются на другие 
элементы. Обязательные 
затягивающие усилия 
должны быть соблюдены. 

- Все соединения, 
уплотнения должны 
быть надежными, 
прочными, в зависимости 
от соответствующих 
инструкции, со шпонкой или 
шпилькой.

- Болтовые соединения могут 
быть не смазаны – тогда 
данные значения будут 
более высокие.

- Смазать все узлы 
соприкасающиеся с валом 
и подшипником.

- Ничто не должно 
препятствывать движению 
соединений.

- В жестких соединениях 
могут возникать 
напряжения, приводящие к 
усталостному износу.

13. Ввод в эксплуатацию

В соответствии с директивами 
механизмов EC, консольные кран 
должен иметь следующее:

- сертификат соответствия;
- знак СЕ, прикрепленный к 

крану;
- проведено испытание с 

нагрузкой.
Первые два пункта имеют силу 
только после успешного испытания.

12. Kääntöpuominosturi
komponentteja koskevat 
turvallisuusmääräykset

Kääntöpuominosturimekanis-meissa 
saa käyttää vain alkuperäisiä osia.
- Ruuvit on väännettävä tiukkaan. 

Laitteeseen tarkoitettuja 
kiinnitysosia ei saa korvata 
muunlaisilla osilla. Kiristyksen 
vääntömomenttia koskevia 
määräyksiä on ehdottomasti 
noudatettava.

- Kaikki kierrepulteilla tehtävät 
kiinnitykset on varmistettava 
määräyksistä riippuen joko 
jousisokalla tai lukkosokalla.

- Ruuveja ei saa rasvata, koska 
annetuista arvoista tulisi silloin 
liian korkeita.

- Rasvaa kaikki nivelet 
harsittomalla rullalaakeriöljyllä.

- Nivelten liikettä ei saa estää.
- Jäykät liitokset saattavat 

rasittaa rakenteita ja aiheuttaa 
väsymisestä johtuvan 
toimintahäiriön. Laitteen 
liikkuvuus vähenee. 

13. Käyttöönotto

EU:n konedirektiivin mukaisesti 
kääntöpuominosturia saa käyttää 
vasta kun niiden käyttökelpoisuus on 
varmistettu. Tämä edellyttää, että
- laitteelle on myönnetty EU:n 

vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Kääntöpuominosturiin on 

kiinnitetty CE-merkintä
- toimintatesti on tarvittaessa tehty.
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutu
s ja CE-merkintä ovat voimassa vain, 
jos toimintatesti on tehty. 
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14. Katsetamine 
autoriseeritud isiku poolt:
Autoriseeritud isikud on vastava 
organi poolt sertifi tseeritud isikud. 
Eksperdi poolt teostatav katsetamine 
on vajalik kui lisaks telfri tõstele on 
kraanal veel mõni elektriline liikumine 
( pöörang, siire). See nõue laieneb ka 
manuaalselt töötavatele kraanadele, 
mille tõstevõime on üle 1000 kg.

15. Korraline hooldus:

- läbi võib viia ainult autoriseeritud 
isik.
Korraliselt peab jälgima alljärgnevat:
- Poltliidete kontroll 1-2 kuud peale 
kasutuskõlblikuks tunnistamist, 
seejärel iga 6 kuu jooksul;
- Kaablite, vankrite, kinnitusdetailide, 
splintide ja keermete kontroll iga 6 
kuu jooksul;
- Telferi hooldamine vastavalt 
hooldusjuhendile;
- Hooldustööd peab jäädvustama 
hooldusraamatus.

14. Испытание с нагрузкой 
уполномоченным лицом
Уполномоченные лица 

– эсперты, имеющие лицензию 
соответствующего учреждения. 
Испытания с экспертом проводится 
согласно законам, установленным 
в данном государстве.

15. Периодические 
испытания

- Могут проводится только 
уполномоченным лицом

Постоянно должны проверяться:

- Все болтовые соединения 
через 1-2 месяца после 
ввода в эксплуатацию, 
после этого с интервалом в 
6 месяцев.

- Электрооснастка, 
шпильки, шпонки должны 
проверяться каждые 6 
месяцев.

- Информация об осмотре 
тельфера должна быть в 
отдельной инструкции.

- Все осмотры должны быть 
занесены в специальную 
книгу.

14. Toimivaltaisen edustajan 
tekemä toimintatesti

Toimivaltaiset edustajat ovat 
asiantuntijoita, joilla on esimerkiksi 
ammattiyhdistyksen myöntämä 
toimilupa. Asiantuntijan tekemä 
testi on tarpeellinen, kun laitetta 
käytetään muuhun kuin kuorman 
nostamiseen (siirtämiseen, 
kuljettamiseen, kiertämiseen), esim. 
sähköisesti. Tämä koskee myös 
käsikäyttöisiä nostureita, joiden suurin 
nostokapasiteetti on 1 000 kg.

15. Säännöllinen testaaminen

- Vain toimivaltaiset henkilöt saavat 
suorittaa testauksia.

Seuraavat tarkastukset on tehtävä 
säännöllisesti: 
- Kaikki ruuviliitokset on 

tarkistettava, kun laitteen 
käyttöönotosta on kulunut 1–2 
kuukautta, ja tämän jälkeen 6 
kuukauden välein.

- Vaijerit, vaunut, kaikki nosturin 
komponentit, jousisokat, 
lukkosokat ja kierteet on 
tarkistettava 6 kuukauden välein.

- Nosturin huoltoa koskevat tiedot 
löytyvät erillisestä ohjekirjasta.

- Kaikki huoltotyöt on merkittävä 
huoltokirjaan, jotta niistä löytyy 
jälkeenpäin asianmukaiset 
todisteet.
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16. Kraana kasutaja 
ülesanded:

Kraana kasutamisel peab jälgima:
- Iga päev enne kasutamist kontrollida 
turvaseadete talitlust ja visuaalselt 
kraana võimalikke kahjustusi;
- Kui ilmneb häireid, siis peab 
lõpetama koheselt kraana 
kasutamise;
- Koormat ei tohi hoida inimeste 
kohal;
- Ära jäta hiivatud koormat valveta. 
Juhtpult peab olema kergesti 
kättesaadav.
- Lubatud nominaalset tõstevõimet ei 
tohi ületada;
- Koorma lohistamine, nurga all 
tõstmine, pukseerimine on keelatud;
- Kinnikiilunud koormat ei tohi hiivata.

17. Üldised inspekteerimise 
ja hoolduse juhised:

- Hooldus- ja remonttöid tohib 
teostada ainult siis kui kraana pole 
koormatud;
- Hoolduse ajaks peab kraana 
vooluvõrgust välja lülitama;
- Jälgida üldiseid ohutuseeskirju.

18. Remont:

- Kasutada ainult originaalvaruosasid, 
muidu katkeb garantii;
- Keelatud on moonutada toote 
struktuuri ja paigutada lisandeid;
- Lisavahenditega võib kraana olla 
ohtlik.

16. Обязанности оператора 
крана

- Каждый день до начала 
работы проверить систему 
и средства безопасности.

- Прекратить работу, если 
обнаруживаются дефекты, 
которые препятствуют 
безопасной работе.

- Не поднимать груз над 
людьми.

- Не оставлять подвешенный 
груз без присмотра.

- Нельзя превышать 
номинальную нагрузку.

- Грубое обращение не 
допустимо.

17. Основные инструкции 
для проверки и осмотра

- Осмотр и ремонт 
производится без нагрузки.

- Выключить кран и 
изолировать.

- Избегать случаев, 
несоответсвующих 
правилам использования.

18.Ремонт

- Использовать только 
оригинальные части для 
ремонта, иначе гарантия не 
будет действовать.

- Не переделывать и не 
добавлять ничего, может 
пострадать безопасность 
работы.

16. Nosturin käyttäjän 
velvollisuudet

Nosturia käytettäessä on 
noudatettava seuraavia ohjeita:
- Tarkista joka päivä ennen käytön 

aloittamista turvavarusteet ja se, 
ettei järjestelmässä ole näkyviä 
vikoja.

- Keskeytä nosturin käyttö, jos 
siinä ilmenee vika, joka voi 
heikentää käytön turvallisuutta.

- Älä nosta kuormaa ihmisten 
yläpuolelle.

- Älä jätä nostettua kuormaa 
valvomatta. Nosturin käyttäjän 
on pysyttävä ohjausyksikön 
lähettyvillä.

- Nimellistä kuormakapasiteettia 
ei saa ylittää.

- Kuorman raahaaminen tai 
vetäminen kulmassa sekä 
kuormattujen ajoneuvojen tai 
muiden kohteiden hinaaminen 
on kielletty.

- Älä nosta juuttunutta kuormaa.

17. Yleiset tarkastus- ja 
huolto-ohjeet

- Huolto- ja korjaustoimenpiteitä 
saa tehdä vain, kun 
kääntöpuominosturissa ei ole 
kuormaa.

- Sammuta virta ja lukitse 
päävirtakatkaisija.

- Noudata turvallisuusmääräyksiä 
onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi. 

18. Korjaukset
- Korjauksiin saa käyttää 

ainoastaan alkuperäisiä 
varaosia, muussa tapauksessa 
takuu ei ole voimassa.

- Rakennetta ei saa muuttaa 
millään tavalla, eikä siihen saa 
tehdä lisäyksiä.

- Lisärakenteilla ei saa heikentää 
laitteen turvallisuutta millään 
tavalla.
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19. Tehniline tugi

Olete teinud õige otsuse valides selle 
kvaliteetse konsoolkraana. Meie 
tehniline tugi aitab teil leida parimat 
kasutust masinatele. Hooldusleping, 
mille soovitame meiega sõlmida, 
aitab tagada konsoolkraana turvalise 
ja probleemivaba talitluse. Sel juhul 
teostame ka korralised katsetamised. 
Meie kvalifi tseeritud spetsialistid 
teostavad remonttöid kiirelt ja 
võimalikult odavalt.

19. Техническая поддержка

Великолепно, что Вы выбрали 
именно наш консольный кран 
для своих нужд. Наша бригада 
техобслуживания поможет 
Вам правильно использовать 
устройство. Для безопасного 
и корректного обслуживания 
устройства рекомендуем Вам 
заключить договор сервисного 
обслуживания. Тогда мы возьмем 
на себя и регулярные испытания 
крана. Ремонт будет осуществлен 
быстро и недорого нашими 
квалифицированными экспертами.

19. Tekninen tuki

Korkealaatuinen kääntöpuominosturi 
on erinomainen valinta. Teknisen 
tuen tiimimme auttaa sinua 
käyttämään laitteistoa oikein. 
Jotta kääntöpuominosturianne 
olisi turvallista ja ongelmatonta 
käyttää, suosittelemme, että teet 
kanssamme laitteesi huoltoa 
koskevan palvelusopimuksen. Silloin 
huolehdimme kaikesta tarpeellisesta 
säännöllisestä testaamisesta. 
Asiantuntijamme tekevät korjaukset 
nopeasti ja edullisesti.
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