
3.500 kg
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Equipment Stand  01/2021

2-Säulen Hebebühne  – 2.30 EL
2 post lift – 2.30 EL

•	 Elektronisch	gekoppelte	Einzelsäulen	aus	warmgewalztem	
Profilstahl	

•	 Säulen	um	30°	gedreht	(verbesserter	Türöffnungswinkel)
•	 Kurzer	Tragarm	von	beiden	Seiten	schwenkbar
•	 Tragmutter	aus	Bronze-	/	Sicherheitsmutter	aus	Gusslegie-

rung
•	 Hubwagen	mehrfach	rollengelagert
•	 Wiederauffahrsicherung
•	 Säuleninnenabdeckung
•	 Sicherheits-Signalton	beim	Senken	im	Fußbereich
•	 Türanschläge	federnd,	verstellbarer	Drehteller	(ca.	25	mm)
•	 Bedienteil	mit	abschließbarer,	ergonomischer	Wendeschütz-

steuerung
•	 Automatische	Tragarmarretierung	mit	manueller	Entriege-

lungsmöglichkeit
•	 Schutzart	IP	54,	GS-Prüfplakette,	DIN	EN	1493,	CE-Zertifikat

•	 Electronically synchronised columns made of hot-rolled  
profile steel

•	 Columns turned by 30° (improved angle for door opening)
•	 Short swivel arms movable from both sides
•	 Bronze alloy load nut / cast alloy safety nut
•	 Carriage with 4 maintenance-free roller bearings
•	 Broken nut raise lock-down feature
•	 Covering of post interior
•	 Acoustic foot protection
•	 Cushioning door stop, adjustable pick up plate  

(approx. 25 mm)
•	 Lockable operating device with reversing contactor
•	 Automatic arm locking device with manual release function
•	 Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493,  

CE-certificate

Konstruktionsmerkmale	4

4-fach	rollengelagerter	Hubwagen	

Carriage guided by 4 rollers 

Bedienteil	mit	abschließbarer,		
ergonomischer	Wendeschützsteuerung

Lockable operating device with  
reversing contactor



3.500 kg

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von den Artikeln abweichen. 
Printing errors, mistakes and technical changes reserved. Illustrations can deviate from the products.

Modell 2.30 EL

Artikel-Nr. 654244

Tragfähigkeit	
Capacity kg 3.000

Motorleistung
Motor data kW	/A	/	V 2 x 2,5 / 20 / 400

Hub-/	Senkzeit
Lifting- / lowering time s 50

Hubhöhe*		
Lifting height mm 2.005

Aufstellhöhe	
Set-up height mm 2.550

Aufstellbreite	
Set-up width mm 3.315

Durchfahrbreite
Drive-through width mm 2.320

Tragarmlänge	lang	min. 
Long arm extension min. mm

830 
(2-teilig,	2 pcs.)

Tragarmlänge	lang	max. 
Long arm extension max. mm

1.330 
(2-teilig,	2 pcs.)

Tragarmlänge	kurz	min. 
Short arm extension min. mm

430 
(3-teilig,	3 pcs.)

Tragarmlänge	kurz	max. 
Short arm extension max. mm

830 
(3-teilig,	3 pcs.)

Unterschwenkhöhe**	
Swivel-in height mm 85

Säulenabstand	innen
Clear distance column mm 2.650

*Hubhöhe	erreichbar	mit	optionalem	Zubehör.	
  Lifting heights only reachable with optional accessories
**Niedrigste	Einschwenkhöhen	erreichen	Sie	bei	optimalen	Bodenverhältnissen.	
   Lowest swivel-in heights reachable with optimal floor conditions
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Двуколонен подемник

(електро-механичен с електронна синхронизация)
Consul 2.30-EL  (H505)



 

 

 

 

 
 

  
 

Consul Werkstattausrüstung GmbH - Halver, den 03.01.2017       
          
            (Frank von der Crone) 
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

     

     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАБРИЧЕНСЕРТИФИКАТ

С настоящото се удостоверява, че доставеният подемник за превозни средства,
съгласно нашето типово описание, отговаря на названието и на тествания 
конструктивен образец. Той е произведен в съответствие с технологичните 
разпоредби и може да се използва без промени за предназначението си и по 
разпоредбите на съответните правила за изпитване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

  

 Consul 2.30-EL  (H505)

Сериен номер:

Година на производство:

Дата на пуск в експлоатация:  .........................................................

Производител:

Модел (Тип):

Consul Werkstattausrüstung  GmbH    D-58553 Halver



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

       
    ----------------------------------------------------------------------  

             (Frank von der Crone/Geschäftsführer) 
             

 

Потвърждение в съответствие с §5, раздел 4 от Правилника за 
предотвратяване на злополуки за „Електрически уреди и 
оборудване“ (BGV A3)

Сериен номер:  _____________

С  настоящото  се  удостоверява, че  електрическото  оборудване / електрическите  уреди / електрическата
инсталация  на  машината  или  инсталацията

  Двуколонен подемник, Модел  Consul  2.30-EL (H505)

_____________________________________________________________________
(Точни  подробности  за  вида  и  местоположението  на  монтажа)

отговаря  на  наредбите  за  предотвратяване  на  злополуки  за  „Електрическо  оборудване  и  електрически
уреди” (BGV A3)

Това  потвърждение  служи  изключително  за  целта  на  освобождаването  на  собственика / потребителя  от
изпитването  на  електрическото  оборудване / електрическите  уреди / електрическата  инсталация  преди
първоначалната  й  експлоатационна  употреба (§5, раздел 1,4 от BGV A3). Това  потвърждение  не  включва  никакви
гаранции  по  гражданското  право, нито  служи  за  покриване  на  задължения.

Производител или Инсталатор на Оборудването/Уредите:

Halver, 03.01.2017
--------------------------------------------------------------------------
(Място и Дата)

Consul
Werkstattausrüstung GmbH
Daimlerstraße 1
D  –  58553 Halver



2006/42/EG 
2014/30/EU 

0044 
EN1493:2010 
EN 60204 Teil 1:2006+A1:2009
EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011  

Fa. Consul Werkstattausrüstung GmbH 
D-58553 Halver  

                                         

__________________  
                                       Frank von der Crone      Frank von der Crone     
                                       CEO        CEO   

Consul Werkstattausrüstung GmbH - Filing                                 

ЕС – Декларация за съответствие

Consul Werkstattausrüstung GmbH
Daimlerstr.1

D  –  58553 HALVER

За директива за машини  TÜV NORD CERT 2006/42/EC

С настоящото декларираме, че подемника за превозни средства със следното описание е проектиран, построен
и монтиран в съответствие с настоящите основни изисквания за безопасност и здраве, както е посочено в
регламентите на ЕС. Ако бъдат направени промени в подемника за превозни средства, за които не сме се
съгласили, тази декларация губи своята валидност.

2-колонен подемник
2.30-EL (H505)
____________________________

_______________

Наименование  на  подемника:

Обозначение на типа:

Сериен номер:

одина на производство:

ействащ регламент на ЕС
лектромагнитна съвместимост

Приложими съгласувани  стандарти:

 

Е
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н

о

м

е

р

:

EN55014-2:2015
EN61000-6-3  :2007+A1  :2011
EN ISO 12100:2010

риложени национални стандарти и техническа 
пецификация:  DGUV G308-003

ехнически отговорник за документацията:

Тъй като работните средства не могат да се доставят готови за работа, работните средства трябва
да бъдат проверени за готовност за работа от експерт преди първоначалното пускане в
експлоатация. Обучените във фирмата монтьори на партньорите на Consul са експерти.

ясто:
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Дата:
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Подписи :                   __________________________

пореден номер CE:  ____



 

 

 

 

 
 
    

 

 

 

 
 

 
 

 

Работна зона

 
 

    

7 метра

3,5  метра

 

   
   

Двуколонен подемник

Необходима  площ:

Минимум  1  метър  отпред,
отстрани  и  зад  превозното
средство/подемника



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Област на приложение и правилна употреба

Двуколонният  хидравличен  подемник  е  проектиран  за  функционалност  и  издръжливост. Той  ви
предлага  най-добрата  ефективност  и  безопасност. От  вас  зависи  да  се  възползвате  от  тези
предимства.

Основните  условия  са  правилната  експлоатация, безупречно  обслужване  и  добра  грижа  за
хидравличния  подемник. Моля, прочетете  внимателно  това  ръководство. То  съдържа  цялата
необходима  информация  и  ви  показва  как  винаги  да  поддържате  хидравличния  си  подемник
работещ.

Хидравличният  подемник  е  предназначен  за  повдигане  на  моторни  превозни  средства. Превозът  на
пътници  е  строго  забранен. Ако  използвате  хидравличния  подемник  в  бояджийски  цехове  или
помещения, в  които  се  използват  големи  количества  материали, съдържащи  разтворители, моля, 
внимавайте  за  опасности  от  експлозия. Стандартният  двигател  не  е  взривобезопасен.

Хидравличният  подемник  е  предназначен  единствено  за  повдигане  на  моторни  превозни  средства, 
чието  общо  тегло  не  надвишава  макс. товароподемност  и  чиито  задължителни  позиционни  точки  се
намират  в  областта  на  позициониране  на  хидравличния  подемник.

Издигането на МПС трябва да се извършва само от опитен и обучен персонал.

Защитни устройства

Вашият  подемник  е  оборудван  с  няколко  предпазни  устройства, за  да  се  гарантира  безопасността  на
работниците, ако  подемника  се  използва  съгласно  това  ръководство.

Моля, внимавайте  за  тези  предпазни  устройства, когато  монтирате  подемника  и  ги  проверявайте  след
всеки  случай  на  повреда.

Само  обучени  сервизни  техници  имат  право  да  ремонтират  този  подемник.

За  ремонт  трябва  да  се  използват  само  оригинални  части. Ако  за  ремонт  се  използват  части  с
неустановен  произход, CE сертификатът  за  съответствие  ще  бъде  нищожен  и  не  може  да  се  прилага.

В  съответствие  с  разпоредбите  относно  експлоатацията  на  подемни  устройства, те  трябва  да  бъдат
проверени  за  тяхната  експлоатационна  безопасност  от  експерт  най-късно  след  една  година (LOLER - 
Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations).

Трябва  да  се  съхраняват  записи  за  проверките.

В  тази  връзка, моля, обърнете  внимание  и  се  уверете, че  само  обучени  във  фирмата  експерти, които
са  инструктирани  за  функционирането  на  подемниците  и  които  притежават  сертификат  от  фирмата
производител, проверяват  и  одобряват  вашия  подемник.



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкции за безопасност

   

  

         
      

     
       

  

       
      

         
    

       

        

         
             

       
               

 
   
 
  
 
  
  
  
 
  

   

  
Разпоредби за 
защита на труда

Правилник за 
предотвратяване 
на злополуки на 
сдружението за 
застроховане на 
отговорността на 
работодателите

Общи  инструкции  за  безопасност

Отговорност  на  собственика:

Подемника  за  превозни  средства  е  конструиран  и  изграден  в
съответствие  със  законовите  стандарти  и  допълнителни
технически  спецификации.  Следователно  той  отговаря  на
съвременните  технологии  и  гарантира  най-висока  степен  на
безопасност  при  работа.

Моля,  имайте  предвид,  че  машината  е  безопасна  при  работа
само  когато  са  изпълнени  всички  необходими  мерки.
Отговорност  на  собственика  на  подемника  е  да  планира  и
проверява  дали  разпоредбите  се  спазват.

Собственикът  носи  отговорност  за  следните  аспекти  на
безопасността:

-  Подемника  за  превозни  средства  трябва  да  се  използва
  само по предназначение
-  Подемника  за  превозни  средства  трябва  да  се  поддържа
  в  добро  работно  състояние  и  по-специално  оборудването
  а безопасност трябва да се проверява редовно, за да се
  гарантира, че функционира надеждно.
-  Персоналът  по  експлоатация,  поддръжка  и  ремонт  трябва
  да  бъде  снабден  с  необходимата  защитна  екипировка  и  е
  от съществено значение тя да се носи.
-  Инструкциите за експлоатация трябва да се съхраняват в
       четливо състояние и трябва да са на разположение, 
       където се използва машината.
-  Само квалифициран и оторизиран персонал трябва да 
       работи, поддържа и ремонтира машината.
-  Персоналът трябва редовно да бъде информиран за
       съответните въпроси, свързани с безопасността на 
       работата и опазването на околната среда и трябва да 
       познава инструкциите за експлоатация и преди всичко 
       съдържащите се в тях разпоредби за безопасност.
-  Всички стикери за безопасност и предупреждения, 
       прикрепени към подемника, не трябва да се отстраняват
       и трябва да бъдат четливи.

инструкции за 
експлоатация



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

      

         
      

        
        

 
  
 
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  

 

 
 

 

инструкции за експлоатация

Основни  мерки  за  безопасност  при  нормална
работа:

Подемника  за  превозни  средства  може  да  се  управлява  само
от  оторизиран  персонал,  който  е  получил  специално  обучение,
познава  инструкциите  за  експлоатация  и  може  да  ги  спазва.
Преди  да  включите  подемника,  трябва  да  се  провери  и  осигури
следното:

-  че  в  работната  зона  на  подемника  присъстват  само
упълномощени  лица.

-  че  никой  не  може  да  бъде  наранен, когато  подемника  се 
       движи.
-  Преди  всяка  употреба  подемника  трябва  да  се  проверява

за  видими  повреди  и  трябва  да  се  гарантира, че  работи
само  в  добро  състояние.

-  Неизправностите  трябва  незабавно  да  бъдат  докладвани
       на  отговорния  член  на  персонала
-  Преди  да  започнете  работа  с  машината, тя  трябва  да  бъде

проверена  и  осигурена  дали  цялото  оборудване  за
безопасност  е  в  добро  функциониращо  състояние.

-  Трябва  да  се  спазват  интервалите  за  проверка  и
поддръжка, посочени  в  инструкциите  за  експлоатация.

Основни мерки за безопасност по време на 

обслужване и ремонт:

Преди извършване на обслужване или ремонт работната зона 
на подемника трябва да бъде направена недостъпна за 
неоторизирани лица. Знакът трябва да показва ясно, че 
дейности по ослужване или ремонт са в ход!

Преди извършване на дейности по поддръжка или ремонт, 
изключете захранването или, ако това не е възможно, 
изключете от главния прекъсвач и го заключете с катинар. 
Ключът от този катинар трябва да се съхранява от лицето, 
което извършва обслужването или ремонта. Ако трябва да се 
сменят тежки машинни части, носещата и буферна гайка  
трябва да са подходящи и в добро състояние.

Всички лубриканти, охлаждащи течности или почистващи 
препарати, които могат да застрашат околната среда, трябва
да се изхвърлят правилно.

Отработено Масло



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
  
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по електрозахранването:

Ремонтните дейности по електрическата система на 
подемника трябва да се извършват само от квалифициран 
електротехник.

Електрическите инсталации трябва да се проверяват редовно.

Разхлабените връзки трябва да бъдат затегнати.

Повредените проводници/кабели трябва да се сменят 
незабавно.

Съблюдавайте кутиите на електрическите инсталации да са 
затворени през цялото време. Достъпът е разрешен само на 
упълномощени лица, отговарящи за ключа за 
достъп/инструментите за достъп.

Кутиите на електрическите инсталации никога не трябва да се 
почистват с маркуч и вода.

Защита на околната среда:

По време на цялата работа с и по подемника за превозни 
средства трябва да се спазват законовите разпоредби относно
намаляване на отпадъците и правилното им изхвърляне.

По-специално по време на монтажни, ремонтни и поддържащи
работи, замърсяващите води материали не трябва да се 
допускат да проникнат в почвата или в канализационната 
система. Те включват:

  масла и греси
  масла за хъдравлични системи
  течности за охладителни системи
  почистващи препарати съдържащи разтворители

Такива материали трябва да се съхраняват, транспортират и 
събират в подходящи контейнери и да се рециклират.



Практически инструкции и знаци за безопасност:

Приложените инструкции за експлоатация съдържат практически инструкции за безопасност, за
да насочат вниманието към всички неизбежни остатъчни рискове, които могат да възникнат, 
докато подемника за превозни средства работи. Такива остатъчни рискове застрашават:

  хора
  продукция
  околната среда

Знаците, използвани в инструкциите за експлоатация, са там главно за привличане на
вниманието към указанията за безопасност.

Знакът  показва  опасност  за  хора (опасност  от  смърт  или  наранявания)

Този  знак  показва  опасност  за  машините, материалите  и околната
среда.

Опасност (Danger) – общ знак

Този  знак  напомня, че  захранването  машината  трябва  да
бъде  изключено  и  заключено, така  че  да  бъде  защитено
срещу  случайно  включване.

Най-важната цел на инструкциите за безопасност е да се предотврати нараняване на хора.

Съответният приложен знак не може да замести текста на инструкциите за безопасност. 
Текстът винаги трябва да се чете изцяло.

Този знак не се отнася до безопасността, но дава информация, 
която трябва да доведе до по-добро разбиране на работата на 
машината.



Общи инструкции за безопасност за подемници на превозни средства: 

Подемника трябва да се използва само за повдигане на превозни 
средства в съответствие с техническите данни.

Само обучен персонал може да работи със системата.

Защитните механизими и устройства не трябва да се сменят.

Необходимите ремонтни дейности могат да се извършват само от 
инструктиран персонал за обслужване на клиенти. Неоторизираните 
промени на оборудването изключват всякаква отговорност от страна на 
производителя за произтичащи от това щети.

Работата по електрическите инсталации може да се извършва само от 
електротехници.

Подемника на превозни средства не трябва да се използва в среда, с опасност от 
експлозия.



Общи инструкции за безопасност при повдигане на превозни средства:

! Неравномерното разпределение на натоварването върху предната и 
задната повдигаща платформа не трябва да надвишава следното 
съотношение :
2.30-EL (H505)  с капацитет от 3000 кг.  3 към 2  и  2 към 3 

Автомобилът трябва винаги да лежи на всичките 4 носещи лапи с 
подложки. 

! Превозното средство трябва да бъде повдигано само в точките, посочени от 
производителя му.

! Превозното средство и подемника трябва да се наблюдават по време на 
движението нагоре при издигане.

! Докато подемника работи, опасната зона трябва да бъде свободна. Издигането 
и свалянето на хора с подемника не е разрешено. Лица под 18 години не 
трябва да работят с подемника.

! Не бива да се променят положението или функцията на предпазните и 
защитни устройства.

! Ремонтите трябва да се извършват само от оторизирани специалисти.

! Трябва да се спазват законовите правила за предотвратяване на злополуки.

! Не трябва да се извършват никакви дейности по превозното средство по време 
на вертикални движения.

! Номиналният товар, отбелязан върху подемника, не трябва да се превишава.

! След кратко повдигане на автомобила трябва да се провери дали всички 
повдигащи рамена са заключени от стопера. Ако е необходимо, автомобилът 
трябва да се спусне отново и чрез леко завъртане на повдигащото рамо, 
стоперърт да се плъзне на място.

! При монтажа и демонтажа на частите на превозното средство трябва да се 
вземе предвид изместването на центъра на тежестта.

! Внимавайте, когато превозните средства са натоварени! 
(промяна в общото тегло или отместване на теглото) 

! Ако се налагат заваръчни дейности по издигнато с подемника превозно 
средство или на самия подемник, моля, завъртете главния прекъсвач в 
положение ИЗКЛ.



При неспазване на инструкциите за безопасност 
съществува опасност от нараняване!

      

Остатъчни рискове:

По време на вертикалнoто движение на подемника не е позволено лице да 
стои под повдигнато превозно средство или в опасната зона. Ако тази 
забрана не се спазва, може да има опасност от нараняване. Операторът 
трябва да бъде изрично инструктиран да активира превключвателя за 
посока нагоре и надолу само ако в опасната зона не стои човек.

Ако превозното средство е захванато правилно към подемника съгласно 
инструкциите, няма да има опасност от злополука. Ако обаче автомобилът не 
е бил вдигнат според инструкциите, съществува опасност от нараняване. 
Специално внимание трябва да се обърне при натоварени превозни средства 
или в случаи на изместване на центъра на тежестта чрез монтаж или 
демонтаж на тежки части. Операторът трябва да бъде инструктиран да 
провери правилното захващане и повдигане на превозното средство, преди да 
започне работа.

Защитата за крака отговаря на законовите разпоредби, но това не изключва 
всички възможни нараняванеия, а само тези, които са вероятни според 
опита. Операторът трябва да бъде инструктиран да активира 
превключвателя нагоре и надолу само ако в опасната зона не стои човек.

Преди всяка употреба защитните устройства на подемника трябва да се 
проверява за перфектната му функционалност.

Опасност



Мрежово захранване

Електрическо свързване:

Подемник, задвижван от електричество, трябва да има заключващо 
устройство на лесно достъпно място, така че подемникът да може да 
бъде защитен срещу неоторизирано използване, когато вече не се 
използва (заключващ се главен прекъсвач на захранването).

Danger 

Двигател:                                2x  2,5  kW (без 230 V изводи за контакти)

Мрежово захранване:                                 3 Ph, N, PE  -  400 V;  50 Hz

Сечение на захранващия прводник:         5 x 2,5  mm²

3x 20 A бавнодействащи (2.30-EL (H505))Защита (автоматични 
предпазители вградени):

Клапан за сгъстен въздух:
Постоянна бърза връзка за подаване на сгъстен въздух, чиято линия трябва да е снабдена със
спирателен кран , се  инсталира на място, което е лесно достъпно от подемника. 

Захранващите кабели може да бъдат подведени директно към върха на
управляващата колона или през кабелен канал в земята, директно под
основната плоча на управляващата колона.

Ако на колоните на подемника или електрическото табло са монтирани
въшни електрически контакти, те трябва да бъдат обезопасени отделно
чрез  FI (RCD) прекъсвач (прекъсвач с дефектнотокова защита) .



                 

По време на повдигането на товара, не трябва да 
има хора в областта под повдиганото превозно 
средство! 

  

  

Описание на информационния стикер
Стикер Описание

Преди да използвате подемника, прочетете внимателно
ръководството за експлоатация. Само квалифициран
персонал може да работи с подемника! Съгласно
разпоредбите за предотвратяване на злополуки, лица под
18 години нямат право да работят с подемника без надзор.

Пренасянето на хора не е разрешено.
1. Повдигнете автомобила само на определените от
производителя точки за повдигане. Повдигнете
автомобила на малко разстояние и отново проверете
точките за повдигане.
         
След това повдигнете автомобила

По време на движението на подемника, трябва да се
наблюдава повдиганото превозно средство!

Преди повдигане или спускане на автомобил, проверете
дали някой не е в опасност, че нищо не се опира в
превозното средство и че няма препятствия под него!

Следете  за  товароносимосттта! Не  претоварвайте  подемника!

Разпределението  на  товара  не  трябва  да  надвишава
съотношението 3: 2 с 3500 кг
Разпределението  на  товара  не  трябва  да  надвишава
съотношението 3: 1 с 4000 кг
Опасност! Електрически части (например главен прекъсвач, 

контактори...!) Електрически удар при докосване на захранващи
електрически части. Консумация на електроенергия!

1 - Моля, прочетете  ръководството  и  дневника  за
проверки.
2 - Визуална  проверка
3 - Смазване  с  мултифункционална  грес
4 - Смазване  с  масло - за  този  подемник
използвайте  грес
5 - Подържайте  чисти  и  без  смазки!
6 -  Използвани  са PH-неутрални  основи
A - Период  на  обслужване: месечно!
B - Период  на  обслужване: на  всеки 3 месеца!
В - Период  наобслужване: на  всеки 6 месеца!

Пазете рамото
чисто и без
грес, 

Пазете
поддържащия
супорт  чисти
неомаслено

Моля, периодично
смазвайте
работната част на
ключалката на
повдигащото
рамо!.

Виж глава задвижващ ремък

Смазвайте месечно повдигащия винт с
многофункционална грес!

Смазвайте ролките и опорната им повърхност с
многофункционална грес два пъти годишно!

Вижте глава Предпазно заключващо устройство! 
(неизправност на товарната гайка)

Вижте глава „Инструкции за почистване,

грижа и обслужване“



Изисквания за доставка и монтаж

1. Доставка от спедиторска компания, фактуриране със стандартна транспортна такса: 
Мотокар трябва да бъде предоставен в кратък срок. Тегло на подемниците: прибл. 650 – 
2700 кг, в зависимост от типа на подемника.
2. Доставка с камион оборудван с разтоварна техника, фактуриране с повишена 
транспортна такса: Оборудване за помощ при преместване до мястото за монтаж трябва 
да бъде предоставено в кратък срок. Тегло на подемниците прибл. 650 – 1000 кг, в 
зависимост от типа на подемника

3. Подготовка за монтаж
1. Преди монтажа операторът (собственикът) трябва да организира следните дейности:

 Подготовка на фундамента (виж стандарт за фундамент).
 Осигуряване на електрическо свързване до мястото на монтаж.
 Осигуряване на линия за сгъстен въздух до мястото на монтаж (при необходимост).
 Преместване на подемника до мястото на монтаж.

4. Минимални изисквания към фундамента (основата)
Повърхността на основата трябва да е равна и хоризонтална за всички подемници. 
Фундаментът трябва да отговаря на общите указания за основите (DIN1054). 
За подемници, монтирани на открито, основата трябва да е устойчива на замръзване. 
Когато се монтира върху плоча (над мазе или помещение), устойчивостта на пода 
трябва да бъде сертифицирана от строителен инженер. Подемниците могат да бъдат 
анкерирани с анкерни болтове, химически болтове или проходни болтове, минимална 
якост 8,8 и шайби.

5. Монтаж от обучен инсталатор на CONSUL
Обслужването на клиенти на Consul или оторизираните партньори на Consul поемат 
монтажа на подемника както следва:
- Закрепване към фундамента (основата).
- Сглобяване на подемника. При монтирането на подемника трябва да се осигури 

допълнителен персонал и/или помощни средства за повдигане в кратък срок.
- Електрическа функционална проверка и пробен пуск без окончателно свързване към 

мрежата, които трябва да се извършат от поддържащия ел. инсталацията специалист.  
- Свързването на кабели между стълбове на EL подемници за постоянно става само 

ако се използва одбрения от Consul кабелен мост.
- Приемане при одобрение за безопасност с вписване в тестовата книжка.
- Кратък инструктаж.

6. Средно време за инсталиране (при условие че са изпълнени условията по-горе):

Едноколонен подемник -  приблизително 3 работни часа. 
2-Колонен подемник - прибл. 4 работни часа 
При 2-Колонен подемник от серията EL, електрическите свързващи кабели се монтират 
само фиксиран монтаж с използване на кабелен мост (аксесоар). В противен случай тези 
кабели трябва да бъдат закрепени от оператора (собственика).
4-Колонен подемник 

- С помощен повдигач приблизително 7 работни часа 
- Без помощен повдигач приблизително 9 работни часа 
Нископовдигачщи подемници     приблизително 2 работни часа
Ножични подемници  приблизително 9 работни часа



 

7. Годишна проверка (LOLER) 

В допълнение към проверката преди първоначалното пускане в експлоатация на подемника 
от нашия отдел за обслужване на клиенти, официалните разпоредби изискват поне една 
проверка на безопасността годишно от експерти. Нашата служба за обслужване на клиенти 
с удоволствие ще Ви предостави оферта за договор за поддръжка.

8. Разходи за монтаж и фактурирането им
Посочените по горе дейности при обслужването на клиенти се фактурират в съответствие 
със съответните приложими срокове и условия за монтаж, почасови ставки и еднократни 
пътни суми. Материалите за закрепване не са включени в комплекта на подемника.

9. Гаранция
Въз основа на факта, че подемниците трябва да отговарят на определени изисквания за 
безопасност за защита на лицата, работещи с тях, обръщаме внимание на факта, че трябва 
да обвържем правото на гаранция на собственика с правилно извършеното приемане и 
одобрение за безопасност и вписването на това в контролния списък. Винаги използвайте 
оригинални резервни части на CONSUL. Използването на други части анулира разрешителното 
за проектиране и всички гаранционни претенции.
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Фундамент 

Повечето 2-Колонни подемници Consul са с “безосновна” (baseless) конструкция, поради което 
закрепването им към пода е от решаващо значение. Целият товар (мъртво тегло на подемника и 
движещо се тегло на превозното средство) се прехвърлят към пода чрез анкерните болтове.

Преди да монтирате подемника е задължително да сте сигурни в съществуващата основа (вижте част 
„Правила за тестване на закрепване на повдигателно оборудване към основа чрез анкериране”).

При монтиране на подемника върху окачен под, поддръжката на пода трябва да бъде 
проверена от инженер или друго компетентно лице

Правилната дължина (L) на активната част на анкерния болт се получава чрез прибавяне на
измерванията “h” + дебелината и височината на подовата настилка и височината на инсталационната
база. Размерът на свредлото и степента на затягане трябва да са в съответствие с инструкциите
на производителите на анкерни болтове.  

За да се постигне идеална инсталация, бетонния под трябва да бъде максимално равен и с бетон
(минимум C20 / 25, устойчив на замръзване) със съответната товароподемност.

Според типа анкери използвани за отвора 21+ 1 mm в основната 
плоча, гайките трябва да са с подходящ размер!

Само след проверка на наличното подземно пространство може да се вземе решение за
съответната система за фиксиране!

Трябва да се имат в предвид и дълбочините на проникване на анкерите (не са предоставени
самите акнери) (виж инструкциите на производителите на анкери) В противен случай, 
безопасността на подемника може да бъде нарушена. 
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Фиксиране/анкериране за подемници 
до 4 т 

   

B = дебелина на пода (21 cm) 
H  = анкерна дълбочина 
s = дебелина на настилката на пода до 
бетона С20/25                      
           
t  = дебелина на 
компонент 
g  = дължина на резбата 
L = дължина на анкери 
X = според обозначенията на 

производител  
Дължина на шпилката: L = h + s + t + g  

Подлежи на промяна без предизвестие!  

Размери в mm 

В зависимост от вида поставяни анкери,използвайте
шайби с подходящи размери за отворите 21+1 mm на 
инсталационната основа



 

 

 

 

 

BST 500 M= 2,57 cm²/m
BST 500 M= 3,77 cm²/m

 

 

 

  

 
 

 
  

 
 

 

  
 
 

 

  

 
 
 
 
 

Фундаментни изисквания за подемници до 4 тона
Подсилване:
метална мрежа Q131
отдолу + горе (95х110)

Подземен бетон без повреди
Допустима сигма  b=200KN/m²
C20 /25, BST 500 M
Бетонен под> 2,0 cm

Кофраж
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Допустима сигма  b=150 kN/m²

Подсилване
метална мрежа Q131
отдолу + горе  (115х110)

Единичен блок
за всяка колона

За подемник Consul
2.30-Limited (H500):

X = 374 cm

Y = 257 cm

Бетонова плоча C20 /25 без пукнатини
Дебелина: d >= 21 cм

Необходим asx 
Необходим  aSx,y

- подсилване долу   
- подсилване горе

Закрепване на колоните с анкери например:
Hilti HVA/HAS-M12x110 mm

Важно: Винаги следвайте инструкциите за монтаж и спазвайте мин. дълбочини на 

анкериране, посочени от производителите на анкерни болтове които ще използвате!

Задължително е тестването на съществуващ бетонен под преди анкериране!

Цяла основа (плоча)
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1.25 H321   80 Nm 150 

cm 200 
cm 15 cm C 20/25 12,5 

cm 
400 V/ 50 
Hz/ 3x16 A  

2.30-Classic 
2.35-Premium 
2.30 Limited 
2.30 EL 
2.35 HD FLEX 
2.35 HD PRO 

 

H440.10 
H400.10 
H500 
H505.00 
H480.10 

 
 

 

40 Nm 

 

 

120 
cm 
 

 

100 
cm 

 

21 cm 
 

 

C 20/25 11 
cm 
 

  

400 V/ 50 
Hz/  
3x20 A 

2.40-Classic 
2.40-Premium 
2.40 HD FLEX 
2.40 HD PRO 
2.45 Premium 
 

 

H440.10 
H327.10 
H480.10 

 
 

 

80 Nm 

 

 

120 
cm 
 

 

100 
cm 21 cm C 20/25 12,5 

cm 

 

400 V/ 50 
Hz/ 
3x20 A 

2.55 
2.55 HD FLEX 
2.55 G 
 
2.65 
2.65 HD FLEX 

 

Z240 
 
H476 
 
H331 
H331.1 

 
 

  

80 Nm 150 
cm 150 

cm 21 cm C 20/25 12,5 
cm 

400 V/ 50 
Hz/ 3x25 A 
3x20 A 

4.45 … 

 
 

 
 

 
40 Nm 100 

cm 100 
cm 18 cm C 20/25 12,5 

cm 
400 V/ 50 
Hz/ 3x16 A 

4.55 
4.70 
 

  
 

80 Nm 100 
cm 100 

cm 18 cm C 20/25 12,5 
cm 

400 V/ 50 
Hz/ 3x16 A 

0.30 KH H435.20  
 

 

40 Nm 150 
cm 100 

cm 15 cm C 20/25 11 
cm 

400 V/ 50 
Hz/ 3x16 A 

0.32 DS 
0.35 DS H410  

 
40 Nm 250 

cm 150 21 cm C 20/25 11 
cm 

400 V/ 50 
Hz/ 3x20 A 

 
 

            
 

 

 

Спецификации на фиксаторите (анкери) и стойности за ел. захранване

ТипПодемници (модел) Анкери вид по листата на 
произвидителя:
Необходим брой:

Усилие 
на 
затяган
е:

Размери на 
индивидуални
фундаменти:

Бетонна плоча 
(над мазе) 
фундаментни 
изисквания

Примери:

Ел.захран- 
ване и пред-
пазители

Важно: 

всички 

бушони
„бавно 

действащи“
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Химически анкер
Hilti HVA/HAS-M16x125 (6 Stück)

Химически анкер
Hilti HVA/HAS-M12x110 (12 Stück)

Химически анкер
Hilti HVA/HAS-M16x125 (12 Stück)

Химически анкер
Hilti HVA/HAS-M16x125 (12 Stück)

Химически анкер
Hilti HVA/HAS-M12x110 (16 Stück)

Химически анкер
Hilti HVA/HAS-M16x125 (16 Stück)

Опционално:
Химически анкер
Hilti HVA/HAS-M12x110 (8 Stück)

Химически анкер
Hilti HVA/HAS-M12x110 (8 Stück)

                     

Трябва да се спазват инструкциите на производителя на болтовете (анкерите)!

Монтажът

 на  подемниците  е  допустим  и  ще  се  извършва  само  ако  са  изпълнени  минималните  изисквания  за  основа  на  посоченото  място  
за  монтиране.
Трябва да се спазват инструкциите на производителя на болтовете (анкерите)!
Подлежи на промяна без предизвестие! Дата: 06.01.2015г 
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C20/25 ................ B25  

Най-важните обозначения съгласно новия стандарт за бетон
B 4710-1

Класове  експозиции (според  класовете  на  околната  среда)

XO                  без риск от корозия и замръзване

корозия, освободена чрез карбонизация

неподсилен бетон, бетон в сгради с <30% влажност на въздуха

бетон в сгради (апартаменти, офиси), кухни, бани, перални; Основи в 
подпочвените води

интериори с висока влажност на въздуха, перални, помещения за добитък, 
закрити басейни, с височина на водата под 2 m

налягане на водата 2 до 10 m; Запечатани бетонни сгради (предишно обозначение: WU)

         
 

Потребление  в  условия  на дъжд  и  замръзване,  за  извити  (> 5%)  и
вертикални  повърхности,  подлези

Бетон със пълнители против замръзване и соли за извити (<5%) и 
хоризонтални повърхности

За условия на дъжд и замръзване за хоризонтални повърхности

Бетон с пълнители против замръзване соли за хоризонтални повърхности (в
миналото: FTB)

Класове якост на бетона

Новите класове на якост трябва да бъдат сравнени приблизително по следния начин:

C 8/10 ......................  B 8/B 80
C12/15 .....................  B 15/B 160
C16/20 .....................  B20 / B225



CLine_Anleitung_230 EL_Stand=04.2019 GB 

ВНИМАНИЕ! 

Важни инструкции за монтаж на двуколонен подемник! 

1. Монтажът трябва да се извършва от квалифициран персонал в съответствие с конструкцията и 
инструкциите за експлоатация (в противен случай, гаранцията ще бъде невалидна). 

2. Проверете дали всички части са доставени преди да започнете сглобяването. 

3. Окончателните проверки на монтажа трябва да се извършват съгласно инструкция VDE 0100. 

4. Трябва да се спазват инструкциите за изпитване. 

5. Инструкциите за основите на подемника трябва да се спазват стриктно. 

6. Уверете се, че оста на двигателя е окачена паралелно на оста на вала. При всяка настройка, 
моля, разхлабете винтовете на основния плот и ги затегнете отново.

7. Проверете заключващия механизъм на рамената, след което се уверете, че болтът е вертикален 
и паралелен на предната част на колоната. 

8. Подемникът е предварително програмиран в завода и трябва да бъде настроен към местните 
условия. Проверете дали устройството за защита на краката е на правилната височина 
(задължително спиране и сигнал).

9. Проверете подравняването (външния наклон) на колоните. 

10. Проверете пролуката между кормилната рамка и лентата за опъване (коригирайте и смажете 
задната част на лентата за опъване, когато е необходимо).

11. Самозатягащите се винтове на рамената достигат пълна плътност  след 24 часа (проверете за
пролука от 1 до 2 мм между главата на винта и лагера).

 
12. Спазвайте графика за поддръжка (рамена, валове, лагери). 

13. За повдигане използвайте четирите подвижни рамена само на разрешените от производителя
места за повдигане. 
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Монтаж и първоначален пуск  

За да се инсталира коректно повдигача, бетона трябва да бъде гладък и хоризонтален, и да притежава 
изискваната  якост при натоварване (минимум C20/25). На първо място се поставят колоните на 
съответните места. Разстоянията на основите плочи на колоните са показани в съответната скица.

 В съответствие с EN1493 трябва да има минимално отстояние 500 мм между колоните на 
подемника и всяко друго препятствие (стена и т.н.) и по подобен начин, между товара, който 
трябва да се повдигне, и друга пречка.

След повторна проверка на настройката, основната плоча се забива с анкерни болтове през 
съществуващите пробити отвори (основните плочи трябва да лежат върху цялата си повърхност!). 
Съгласно глава “Фундамент” са необходими 12 бр. анкерни болта M12. Могат да се използват и други
анкерни болтове, които са одобрени за бетон, от надзорните органи на сградата, респективно за този
регион. Анкерните болтове не са включени в окомплектовката.

Колоните на подемниците трябва да са вертикални. Те в никакъв случай не трябва да се наклонени
навътре. Необходим е лек наклон навън (до 10 мм). Ако е необходимо, могат да се поставят
допълнителни подложки между основите на колоните и пода за изравняване.  

В подчинената колона има кабели, които са свързани към главната колона. Тези кабели ще се прекарат през 
празна тръба (монтира се на място) към основната колона. Кабелен мост може да се използва допълнително 
за тази връзка. При монтажа на кабелите е важно да се уверите, че проводниците не се смесват! Преди да 
започнете работа по електрическата инсталация, моля, прочетете внимателно и спазвайте инструкциите 
за първоначалния монтаж (следващите страници)! За допълнителни въпроси може да се обръщате към
Consul Service.  
Електрическата инсталация за подемника трябва да се извърши от електроинженер и съгласно приложената
електрическа схема и VDE нормите 0100. Подемникът трябва да работи в съответствие със символите
за посоката на движение, когато се активира главният ключ за задвижване. Ако е необходимо, променете
посоката на задвижване, като смените двете фази. 

Смажете старателно придържащите болтове. След закрепване на носещите рамена е необходимо 
да се има предвид, че палеца зацепва зъбците на ключалките върху носещите рамена. 

Подемникът трябва да се смазва в колоната съгласно схемата за смазване (следващите страници).  

Обезопасете повдигащият механизъм (т.нар. въртящи рамена) срещу откачане: 

Подсигурете повдигача чрез застопоряващта гайка на болта, така че да остане хлабина от 1 до 2 
mm между края на резбата на шийката на болта и основата (гребена).  

ВНИМАНИЕ: Застопоряващите гайки постигат пълно обезопасяване след 24 часа.

Водещите скоби за подвижния капак трябва да са достатъчно раздалечени от колоната, така че капака
да не бъде достигнат и да се повреди. Водещите скоби може да имат нужда от настройка.Винтовете
трябва да бъдат омаслени, а осите на вала на повдигащата количка трябва да се гресират.

Когато повдигащото устройство е в повдигащ режим на работа, може да има шум от подвижните капаци, 
тогава се прилага универсална грес в задната част на капака. При провеждане на тестовото пускане, 
проверете или препрограмирайте границите и защитното спиране. След изпитване на функциите на 
подвигащото устройство от специалисти, се преминава към пускане на устройството. 

Резултатите се записват в дневника за проверки. 

Важно:  
Проверки на защитните проводници трябва да се извършват след 
първоначалния монтаж и след ремонт. Също така проверки се 
провеждат при промени в инсталацията, както и предписаните 
съгласно разпоредбите на VDE 0100! 

?

Колоните на подемниците трябва да са вертикални. Те в никакъв случай не трябва да се наклонени навътре. 
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ТЕСТВАНЕ НА ПОДЕМНИКА 

Проверката трябва да се извършва в съответствие с принципите за предотвратяване на инциденти 
и съответните принципи и стандарти и спецификации вписани тук!

Например:        част 2, точка 5   

Естество, обхват и изпълнение на тестовете

Допълнение 2: Информация в основните данни на реботния дневник   

Тестване на подемник  

Изброените по-горе раздели са извадки, в противен случай съответните регулации за изпитване са 
задължителни. Необходимите тестове се провеждат от съответните сервизи и в сътветствие със 
спецификациите. Моля, изисквайте от търговските сътрудници на Consul изгодни договори за поддръжка.  

Депониране на 
подемника 

Подемникът може да се разглобява и да се изхвърля само от оторизиран специалист. Трябва да се
имат в предвид същите правила, както при монтажа му. В случаите на бракуване, всички материали
трябва да се изхвърлят в съответствие със законите на съответната страна, в която е инсталиран
подемникът.

Разглобяването на подемника трябва да бъде документирано в зависимост от изискванията на 
страната, в която е бил инсталиран.

Внимание

При натоварване / разтоварване, преместване, монтаж, сглобяване или бракуване на подемника
трябва да се спазват всички предпазни мерки, предвидени в правилата за предотвратяване на
аварии (предпазни каски, ръкавици, обувки), в съответствие със законите на съответната страна.



Адрес на клиента:                      

Сервизен партньор:  Тип: 

Сериен No.: 

Година: 

Начален пуск: 

A. Преди монтажа. 

O.K. не O.K. 

1. 
Преди монтажа, моля, проверете за повреди при транспортиране (напр. пулт за управление, 
капаци и др.).

В случай на повреда при транспортиране информирайте оператора (Търговеца / Превозвача). 

2. Проверете окомплектовката на подемника вкл. аксесоари.

3. Проверка на необходимото пространство за 
монтиране на подемника.

Отбележете тук: Височина на тавана, позициониране на превозното средство, 
предпазни разстояния и местоположение на контролния панел.

4. Тест пробиване на фундамента
(контролен отвор).

За 2-колонни подемници по един контролен отвор на мястото за монтаж на всяка 
от двете колони. Проверка на здравината на бетония слой (сила на затягане на 
анкера).Отбележете резултата от проверка на фундамента тук.

5. Нивелация на пода / спуснат подемник. 2-Колонен подемник:     L.=max 1% max.  1% 

4-Колонен подемник: L.=max 0,6% max. 0,5% 

Ножичен подемник: L.=max 0,6% max. 0,5% 

Ножичен AM подемник: L.=max 0,6% max. 0,5% 

6. Електрическо захранване на мястото за монтаж. Електрическо свързване (400V / 20A със стопяем предпазител) се 
извършва само от специалист съгласно DIN VDE 0100.

Въздух: 8-10 бара с модул за поддръжка (влагоуловител)

B. По време на монтажа: 

Важни препоръки преди и по време на монтажа на моделите 2- колонни подемници.

1. Монтажът да се извършва само от преминал обучение в CONSUL технически персонал в съответствие със 
стандартите на ръководството за монтаж (в противен случай гаранцията не се признава)

2.  Проверката на херметичността на електроизолацията да се извърши съгласно DIN VDE 0100 от местен 
електроспециалист, запознат със спецификацията на теста съгласно съответните правила за изпитване.

3. Стриктно спазване на препоръките към фундамента на подемника

4. Спазване на монтажните размери според ръководството за монтаж.

5. Обърнете специално внимание на успоредността на оста на двигателя и оста на шпиндела.
За корекция на челните плочи двата винта на челната плоча могат да се разхлабят и затегнат отново.

6.  Тест на функционирането на заключващия механизъм на въртящото се рамо (лапите).
ВНИМАНИЕ! При снижаване на височината на отключване на завъртане на лапите след монтажа, заключващият механизъм 

на въртящото се рамо (лапата) трябва първо да бъде разглобен  и след това да се сглоби и регулира отново.

7.  Задължително напълване на резервоара на система за смазване на шпиндела с одобрен тип смазочно масло.

8. Подемникът предварително програмиран и трябва да бъде настроен към условията на място. Проверете 
правилната височина на акустичната защита за краката (принудително спиране и звук на аларма)

9.  Разлика в успоредността на колоните (наклон навън) НЕ повече от, прибл.10 мм по дължина на колоната.

Проверете горното и долното разстояние на държача на покривната лента на винта (коригирайте, ако е 
необходимо и гресирайте задната страна на покривната лента, ако е необходимо).

Не стягайте самозатягащите се предпазни болтове на въртящото се рамо на лапите. Прибл. 1 мм хлабина за движение на 
въртящото се рамо (Спазвайте хлабината между главата на болта и лагера на въртящото се рамо от 1-2 мм).

След първата проба за работа без товар, следващото пробно пускане с трябва да се направи с близко до 
номиналния товар. Направете допълнителни регулировки, ако е необходимо. След това проверете и регулирайте 
движениeто и броячa с контрагайка при товар със средно тегло (прибл. 2/3 от номиналния товар).

Монтажен – Сервизен списък за проверка (checklist)

10. 

11. 

12. 



13. Проверете точките за периодично обслужване! (вижте плана за смазване и обслужване)

14. Направете повдигане само с 4-те въртящи се рамена в позиция на точките за повдигане посочени от производителя на ППС.

15. Проверете всички разглобяеми връзки.

Многократна проверка на всички настройки (напр. устройства за сигурност и точки за 
спиране, напрежение на ремъка, механика на движение, спирачка)

17. Представяне и инструктаж за функционирането на подемника, устройствата за сигурност, обслужването и поддръжката.

C. След монтажа

1. 

2. Обширен инструктаж на клиента относно функционирането на подемника.
Инструктаж за устройствата за сигурност и аварийно спускане, 
Инструктаж за работата и правилното използване на подемника (напр. 4 рамена – 4 точки за вдигане)

3. Предаване на тестовата документация, ръководството за монтаж и кратката инструкция (с указание за внимание!)

D. 

1.  Организира годишна проверка според съответните правила за изпитване!

2. 

Системата за автоматично омасляване прилага поддържащо смазване на шпиндела и гайките! Въпреки това омасляването 
може а не е ефективно (напр. сгъстяване на маслото поради студ). Проверявайте месечно! Смазването на ръка помага, 
когато се сблъскате с евентуални проблеми при вдигане или спускане (неравномерно или затруднено движение).

4.  Редовно обмазване с грес на монтажните (осеви) болтове на въртящите рамена. 

5. Проверка на обтягането на ремъка на двигателя и обтегнете, ако е наложително.. 

6. 

7. 
Кратък инструктаж по функционирането, работата и подържката и защитните устройства на подемника е проведен. 
Инструктаж за ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПОДРЪЖКАТА НА ОПЕРАТОРА е проведен. Операторът е обучен в детайли и е 
сигурен в безпроблемното и безопасно използване на подемника. Обръщане на внимание върху подпобното Ръководство за 
експлоатация! Гаранцията ще се счита за невалидна без надлежно попълване на този документ! 

Забележки: 

______________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

________      _____________________        _____________________________ 

Дата              Подпис                                   Име на клиент с главни букви 

________      _____________________       _____________________________

Дата             Подпис                                 Име на работник с главни букви

________       _____________________       _______________________________ 

Дата                 Подпис                                   Име на работник с главни букви
________       _____________________      _______________________________ 

Дата              Подпис                                  Име на оторизиран инсталатор/сервиз  

Печат Клиент: 

Печат Сервиз: 

16. 

Изрядно попълване на тестовата документация.

Инструктаж за поддръжка, обслужване и годишно UVV одобрение

Име на инструктираното лице:  ________________________________________(упълномощено лице) 

Задължения на оператора на 2-колонния подемник по поддръжката (Интервали за поддръжка: на тримесечие)

Периодично обслужване съгласно ръководството за експлоатация.

3. 

Проверка на ролката на спирачката. Затегнете ако е необходимо.

Регулярна проверка на защитните устройства (напр. закрючващ механизъм на въртящото рамо). 
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Описание на продукта 

Този подемник се състои основно от две колони, които се задвижват от електродвигател: 
управляваща колона с вградена основна плоча и допълнителна колона с вградена основна плоча. 
Между колоните на подемника няма механична връзка. Всяка от колоните съдържа повдигащи
шпиндели/валове и повдигаща количка с рамена за повдигане на товара

Задвижването върти повдигащия шпиндел. На шпинделите има гайки, които са прикрепени към 
повдигащата шейна, която в зависимост от посоката на задвижването се движи нагоре или надолу 
и по този начин извършва операцията на повдигане и спускане. Повдигащата каретка се носи върху 
ролкови лагери без поддръжка в колоната.

Във всяка колона има моторно задвижван ремък, който върти шпиндела. Равномерното движение 
на подемните каретки се осигурява чрез електронен синхронизиращ регулатор. Всяка липса на 
синхронизация в подемните каретки (напр. поради неравномерно натоварване, липса на смазване 
и т.н.) се регулира от контрола за синхронизация до разстояние от приблизително 10 mm. 
Придвижващата се карета за повдигане се спира за кратко, докато по-бавната количка достигне 
същата височина. Тази проверка може да се наблюдава няколко пъти в хода на повдигането.

Чрез преместване на главния превключвател на задвижването на контролната кутия се включва 
повдигането, съответстващо на символите за движение. По същия начин той отново се спира чрез 
освобождаването му и чрез програмируемо електронно устройство в горна и долна позиция. От 
съображения за безопасност движението надолу може да бъде програмирано да спира автоматично 
на височина от 200 mm (между пода и долната страна на повдигащия апарат). Чрез освобождаване 
и повторно задействане, главното задвижване превключва каретата при спускане до звука на 
предупредителен тон.

Превключвателят на главния задвижващ механизъм преминава автоматично в положение за 
спиране когато се освободи и повдигащото устройство е спряно в в съответното положение на 
носещите рамена. Освен това повдигачът е оборудван с различни устройства за пасивна и активна 
безопасност. Пример за това е предпазното устройство за счупени носещи гайки, което прехвърля 
натоварването към резервна предпазна гайка в случай на износена резба. В същото време е 
задействана механична блокираща система, която предотвратява продължаването на движението 
в спуснато положение в случай на износени резби. По този начин се избягва неволно движение на 
предпазните гайки.

Блокировката на подвижното рамо спира движението на товарните рамена след придвиждане нагоре 
на кратко разстояние от спуснатото положение. Това се прави, за да се предотврати изплъзване 
на повдигащия апарат от точките на крика на повдиганото превозно средство. Безопасността при 
работа е от първостепенно значение!

Топлинните сензори в задвижващите двигатели спират повдигача в случай на прегряване и позволяват 
на асансьора да се рестартира само след период на охлаждане.

Асансьорът Consul 2.30 Limited е изработен с асиметрични скоби. Има товароносимост 3000 кг и 
може с макс. Работят с допустимо разпределение на натоварването 3:2.

Ако използвате асиметричната версия на раменете, люлеещите се рамена имат различна 
дължина. Превозното средство трябва да бъде поставено в посока на движение с къси двойни 
разтегателни подемни рамена отпред и дълги рамена, само единично разтеглени, отзад.

Превозното средство, което ще се повдига, се разполага така, че пантите на предната врата да 
са близо до подемните колони, за да се улесни широкото отваряне на вратите. Желателно е 
двигателят на автомобила да е към късото въртящо се рамо (центърът на тежестта на 
превозното средство възможно най-близо до центъра на асансьора)! Всичките 4 точки на 
повдигане са позиционирани в точките на крика, определени от производителя на превозното 
средство!
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Практически съвети при работа с подемника 

Първо поставете главния превключвател в положение “Ein” (включено). Завъртете копчето за управление, 
за да се премести подвидага в посоката, посочена от стрелките. При освобождаване на копчето за 
управление той се връща автоматично в положение „изключено“.

Работата с подемника е разрешена само на упълномощени и инструктирани 
лица!

Съгласно разпоредбите за предотвратяване на злополуките, лица под 18 години нямат право да 
управляват повдигача без надзор.

Асансьорът е проектиран като повдигащо устройство за превозни средства и не трябва да се 
използва за други цели. Вижте инструкциите на подемната колона.

Ако има някакви неизправности в повдигача, изключете електричеството, обезопасете се, обезопасете 
срещу неоторизирана употреба и се свържете с оторизирания сервиз.  

Вижте инструкциите за работа на подемната колона! 

Преди да работите с подемника, проверете дали в опасната зона не се намират лица, също и че 
пред него не се опират или намират предмети. 

ВНИМАНИЕ: 

При някои превозни средства е необходим по-висок повдигач. При необходимост се 
предлага комплект (4) дистанционни втулки. Това гарантира безопасно повдигане на 
автомобила.При използване на шаси за задвижване, шасито трябва да бъде напълно 
спуснато, преди да продължите към асансьора. Общото тегло на превозното средство не 
трябва да надвишава разрешения капацитет и разпределение на товара.  

Като приспособления за поддържане на товара могат да се използват само оригинални аксесоари 
(тествани средства), дървени блокове или други устройства за повдигане на товара не са разрешени. 
Препоръчително е превозното средство да се постави така, че центърът на тежестта да е между 
подемните колони (особено при асиметричните подвижни рамена). 

Обърнете внимание върху центъра на тежестта, когато работите с тежки товари, тъй като това може да 
доведе до падане на повдиганото превозно средство. Използвайте повдигача само по предназначение: за 
повдигане на превозни средства. Други, очевидно практически приложения, не са сред предвидените 
цели. 

Забранено е използването на повдигача за повдигане на тежки части от превозни средства, напр. 
двигатели. Подвижните рамена са снабдени с блокиращи устройства, които работят автоматично. Те 
ще застопорят подвижните рамена след повдигане на малко разстояние и ще ги освободят отново, 
когато бъдат спуснати на 15 mm.

Ако раменете трябва да са подвижни и на по-голяма височина, например, за да се постави превозно 
средство на стенд, то тогава се поставя ръчен болт. 

За да се гарантира безопасно повдигане на превозното средство, то 
може да се повдига в 4-те точки за повдигане, както е предвидено от 
производителя.
Проверете безопасността на повдигането, след като повдигнете малко 
автомобила. 
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Технически детайли 

Тип: Клин 2.30 EL  
(H505) 

Забележка: с асиметрични 
подвижи рамена 

Ширина (mm): 3315 

Височина (mm) ca.: 2550 

Макс.ширина на ПС 
(mm) ca:

(mm): 2320 

Обхват 
(mm): 

1.920 

Височина на повдигане
(mm): 

2005 

Мин. клирънс на рамо (mm) 85 

Време за повдигане  
(sec): 

35 

Нетно тегло (kg): 500 

Капацитет (kg): 
* 

3000 

Мощност на мотора (kW): 2 x 2,5 

Захранване (V): 400 

ED- капацитет S3 – 10 % 

Сила на ток (A): 16 

Предпозители (A gl): 20 

Ниво на шум 
(dB(A)): 

78 

Подлежи на промяна без предизвестие!

* Разпределението на товара не трябва да надвишава съотношението 
3:2 при товар от 3000 кг! 
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Размери на 2-Post-Lift Consul 2.30-EL (H505)  

Аксесоари: 

Виж каталог! 
Подлежи на промяна без предизвестие! 
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Устройства за безопасност (при неизправност на носеща гайка) 

Подемникът е снабден с предпазно заключващо устройство, което спира подемника, ако носещата 
гайка блокира. За обяснение на функцията на предпазното устройство, моля, обърнете внимание 
на следния чертеж.

Фиг. 2 и 3 показват съответно позицията на носещата гайка и осигурителната гайка и ъгловия предпазен 
захват между двете гайки в подвижните ъгли. Носещото устройство се намира вътре в повдигащата 
количка и не е достъпно отвън.

Когато повдигача е в нормален режим на работа, има хлабина между предпазната гайка и носача, което 
позволява на предпазната гайка да работи без товар.

Ако резбата на носещата гайка е износена, то тя ще се повреди. В този случай каретката пада върху 
предпазната гайка и активира заключващото устройство, което се притиска към задната стена на 
колоната (виж фиг. 3).

При еднократна работа на повдигача върху предпазната гайка, то той може да бъде спуснат. Ако 
каретката се премести отново нагоре, заключващите устройства опират в задната стена на 
стоперите и така се спира повдигането.

Заключващият механизъм не трябва да се изключва при никакви обстоятелства.

Ако повдигача спре на около 10 mm над нивото на земята, предпазителят е задействан.

Неизправностите по носещата гайка могат да бъдат отстранени само от квалифициран персонал!

За да се предотврати повреда на носещата гайка, трябва периодично да се извършва следната 
проверка:

При повреда или неправилни ремонти, стоенето на хора под повдигача е опасно за тях!!!
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Обслужване и сервиз

Преди извършване на каквото и да е обслужване или поддръжка повдигачът трябва да бъде спряно 
електрическото захранване и защитен от всякакво неразрешено използване!

При интензивно натоварване и ключът за постоянната готовност на повдигача е в поддръжката. При 
определени условия (например повишена заетост, ниска температура и т.н.) шпинделът трябва да се смазва 
отделно. Поне веднъж месечно трябва да проверявате дали количеството масло е достатъчно.

След монтажа и пускането в експлоатация може да има известно разтягане на трансмисиите, в зависимост от 
вида на асансьора. Например разтягане на задвижващия ремък, вериги или кабели, с последващи настройки, 
или настройки на системите за безопасност и т.н. Тези изменения не представляват износване на частите. Те 
са рутинни аспекти при пускането и са част от поддръжката от страна на клиента. При липса на грижи могат да 
възникнат повреди, които не са покрити от гаранцията. В този случай всички разходи се поемат от клиента.

Съединенията на подвижните се рамена трябва да се смазват, когато е необходимо и най-малко веднъж на 
тримесечие (масло под предпазните винтове). Когато повдигачите са изложени на атмосферни влияния, 
програмата за смазване трябва да се удвои (вижте инструкциите за смазване в основната колона).

Носещата апаратура трябва винаги да се поддържа в работно състояние. Буферните точки трябва да се 
поддържат чисти и обезмаслени. Шпинделите на каретите трябва да бъдат смазани. Те не трябва да могат да 
се развият напълно.

График за Подръжка 
 „Операционна табела“ 

Когато асансьорът се използва интензивно, моля, съкратете периода на поддръжка!  

Икона Значение Икона Значение 
Моля, прочетете ръководството и 
дневника за проверка.

Поддържайте чисти и обезмаслени! 

Визуална проверка

C 
Период за подръжка на половин година! 

Смажете с универсална 
грес A 

Период за подръжка месечно! 

Смажете с масло 
B 

Период за подръжка тримесечно! 

Вижте глава Оребрен 
задвижващ ремък

Смазвайте ежемесечно повдигащия 
шпиндел с масло за шпиндел!Моля, поддържайте 

опората за вдигане 
чиста и 
обезмаслена!

Смазвайте ролките и подвижната 
повърхност с многофункционална 
грес два пъти годишно!

Моля, поддържайте 
повдигащите рамена 
чисти и обезмаслени!

Моля, смазвайте периодично 
функционалните зони на 
фиксатора на повдигащото 
рамо!

Вижте глава Устройства за безопасност! 
(повреда на носеща гайка)
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Инструкции за почистване, грижа и обслужване 

Всички видими повреди по боята трябва да бъдат поправени от монтажника след монтиране на 
хидравличния подемник.

Подемникът трябва да се почиства само с вода с малки добавки от неутрален или леко алкален 
препарат. Частите могат да се търкат с кърпи или гъби. Моля, избягвайте силното търкане. 
Максималното време за прилагане на почистващия препарат не трябва да отнема повече от един час.

Температурата на водата не трябва да се повишава над 25°C. Незабавно изплакнете частите с чиста 
вода след процеса на почистване.

Консервация напр. с налично в търговската мрежа уплътнение за кухини в тялото (прозрачно) може 
да предложи допълнителна защита на покритието. Капилярите, които могат да бъдат намерени върху 
всяко повърхностно покритие, могат да бъдат затворени от тези консерванти. Консервацията трябва 
да се прилага върху всяко петно, което има отворени ръбове или показва влага. С изключение на 
горната страна на задвижващата релса.

Внимание!

-Не използвайте разтворители, които съдържат естер, кетон, алкохол или алкилхалогениди.

- Не използвайте никакви надраскващи абразиви.

-Не използвайте никакви киселинни или силно алкални почистващи препарати и повърхностно 
активни.

- Перилните препарати могат да се ползват при максимум 25°C. Не използвайте парни инжектори.

-Температурата на повърхността на частите, които се почистват, също не трябва да надвишава 25°C.

Времевите интервали за почистване и консервиране зависят от околната среда.

Препоръчваме почистване на критични части (капващи ръбове, силно замърсяване или влага) за 
период от 4 до 6 седмици с консервиране след това. То трябва да се извършва от монтажник най-
късно през стандартните интервали за поддръжка

Повредите от боята трябва да се шлайфат със шкурка и да се поправят с подходящ цвят по RAL по 
време на интервалите за поддръжка.

Консервирането и почистването запазват вида на хидравличния подемник и двете мерки допринасят 
за спестяване на последващи разходи.
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Информация за провеждане на визуална и функционална проверка 

Съгласно част 5.4, 3 част 2 от основните принципи, в рамките на регулярните проверки. 

В рамките на регулярна инспекция трябва да се провери специално: 

1. части на подемникаs цели на теста 
фирмена табелка
надписи
инструкции за монтаж и 
експлоатация

наличност
четимост
цялост 

2. разширени инструкции за работа статус
четимост  

3. предупредителни обозначения статус
видимост 

4. защита от неоторизирано 
ползване 

статус  
функция
мобилност
обезопасителен ключ

5. аварийно изключване и 
аварийно спускане 

статус  
функция
мобилност  

6. сигнални устройства, 
средства за комуникация 

статус  
функция
видимост  
сигурност 

7. стабилност на 
монтажните средства на 
опорите

статус  
функция  
износване
деформация
корозия
цепнатини 

8. подържаща конструкция цепнатини 
дефорнации 
корозия
добра работа на водачи, ролкови лагери, шарнири, телескоп, 
износване между водачите, ролкови лагери, шарнири, 
закрепване на лагери и безопасност на подвижните връзки 
функционалност при затваряне

9. подемно устройство
защита от приплъзване 
защита от претъркулване  
задържащи съоръжения; 
защита на подвижните рамена

статуus  
функция  

10. стоманен 
кабел
връзки на кабела 

износване  
корозия  
наранявания  
концентрирани наранявания
точки на притискане 
изкривявания във външна 
обвивка 

ролки цепнатини 
износвания  
напуквания на ролките;  коригиране 
подравняване на ролките  
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кабелна намотка
обтягащо устройство
предпазно устройство срещу изплъзване на кабела 

статус  
функция  

11. Шпиндел подреждане
деформация
замърсяване
износване на резба
насечки
точки
канал; функционалност на използвания
материал за капак

носеща гайка износване на резба (симулиране) 
компенсиращ  ринг (пръстен) цялост

статус  
прорези
драскотини 

12. хидравлика точки на изтичане 
тест за утечки
обезвъздушаване  

доставяне на масло  състояние и четливост на етикетите,
контрол на количеството масло
функционалност на съоръжението за прекъсване при нужда от масло

връзки на 
линии за 
масло 

подреждане
повреди
деформация
корозия 

тръби 
тръбни връзки 

подредба
повреди 
стареене
чупливост
порьозност  

цилиндър подредба 
разцепвания
свързване с линии и гъвкави тръби; затвореност на втулката 

бутало повърхност на буталото 
драскотини
натрупване на замърсявания 

филтър външно състояние 
клапан за регулиране налягане външно състояние 

неповредена оловна пломба 
13.пневматика
тръбопроводни
връзки 

подреждане
увреждане 
деформация
корозия

тръби 
тръбни връзки 

подредба повреди 
стареене
чупливост
порьозност  

цилиндър подредба; разцепвания;свързване с линии и гъвкави тръби; затвореност на втулката 

бутало повърхност на буталото;драскотини;натрупване на замърсявания 
изпускателен авариен клапан външен статус; пломба неповредена
manometer, pressure reducer външен статус, ефективност
14. задвижваща предавка (без преместване) връзки между задвижваща предавка, стартираща без резки движения
скоби, заключване, връзки износване

функционалност 
15. окачване на шаси, без прекосяване 
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сервизни спирачки, фиксиращи спирачки износване, функционалност 
Предпазно устройство на теглича статус, функционалност 
16. електро инсталация
кабели наранявания, подредба, клема на захранващ кабел и външен проводник

защитен проводник повреди, подредба 
Изолация подемник/подемно устройство
подемно устройство / ходова част 

прах, повреда, съпротивление на изолацията

17. специални защитни устройства 
аварийно спиране, хлабав превключвател на водача, хлабина

превключвател на веригата, превключвател за скъсване на 

водача, превключвател за прекъсване на веригата, предпазна 

релса за изключване, устройство за рестартиране на предпазно 

заключване, предпазно устройство за накланяне, 

предпазители, цялост

функционалност, разположение, промени в
състоянието, добро функциониране на 
контролния елемент, натрупване на 
замърсявания, състояние на силовата
пружина

Тези препратки не претендират за пълнота и трябва да се коригират към съответния подемник, за да 
се проверят. 

DGUV G308-003 
test book for post lifts  
(up to BGG945) 

association of industrial employer's liability insurance association 
technical board " conveyor and load suspension means" of BGZ Juli 
2001 
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Garantiekarte 
Warranty Card / carte de garantie

Гаранционна карта 

Dear Customer, 

your decision in favour of a CONSUL GmbH vehicle lift is wellfounded. Being one of the biggest manufacturer specialized in vehicle 
GmbH we have the necessary know-how. Many progressive developments -particularly in view of safety requirements - can be traced 
back to CONSUL GmbH. As result of our advanced technology we render 

a full-year guarantee 

after take-over of the lift, at the following conditions: 

During the guarantee-period. we remove all defects due to proved machining or material deficiencies We alternatively repair or 
replace defective parts. Replaced parts become our property. Guarantee-claims can be approved onlv in case of immediate 
notification of the defect. 
Interventions on the lift of persons non-authorized by CONSUL GmbH  effect the nullity of the guarantee. 
Damages due to improper operation or servicing of the lift, use of unsuitable operation-agents, as well as nonobservance of the 
operation instructions are not covered by the guarantee. Are furthermore excluded all damages due to normal wear and tear, wear 
and tear ilself and breakable plastic accessories. All service charges originated in other means than guarantee are to be beared by 
the customer. 

Sehr geehrter Kunde, 

aus gutem Grund haben Sie sich für eine CONSUL GmbH-Hebebühne entschieden Als einen der größten Hersteller und 
Spezialist von Hebebühnen verfügen wir über jahrelange technische Erfahrung Viele richtungsweisende Entwicklungen - 
insbesondere für die Sicherheit - sind auf CONSUL GmbH zurückzuführen Das Ergebnis unserer ausgereiften Technik ist die 
Gewährung einer 

Garantiezeit von einem ganzen Jahr 
ab Übernahmedatum zu nachstehenden Garantie. und Gewährleistungsbedingungen: 

innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos alle Mängel. die nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen 
sind. wobei es unserer Wahl überlassen bleibt. ob wir die defekten Teile ausbessern oder durch andere ersetzen. Ausgetauschte 
Teile gehen in unser Eigentum über, Garantieansprüche können von uns nur dann anerkannt werden. wenn uns der Mangel 
unverzüglich nach Feststellung gemeldet wird. 
Eingriffe nicht von uns bevollmächtigter Personen in das Gerät lassen jeden Garantieanspruch erlöschen. 
Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung und Wartung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, sowie durch Nichtbeachtung 
der Bedienungsanleitung entstehen, werden von der Garantie nicht umfasst. Ausgeschlossen sind auch Schäden. die infolge 
betriebsbedingter Abnutzung auftreten. Verschleißteile, elektrische Sicherungen, sowie zerbrechliche Zubehörteile aus Kunststoff oder 
Glas sind nicht im Garantieumfang enthalten. 

Cher Client, 

de bonnes raisons vous ont amené a porter votre choix sur un pont élévateur CONSUL GmbH.  
En tant qu'un des plus grands fabriquants de ponts élévateurs nous possédons une longue expérience technique dans ce domaine. 
CONSUL GmbH GmbH -  est à l'origine de nombreuses constructions qui ont marqué l‘évolution des ponts élévateurs. principalement 
en ce qui concerne la sécurité. Le resultat de notre technique éprouvé est l'octroi de 

une année de garantie 

à partir de la prise en possession, aux conditions suivantes: 
Pendant la période de garantie. nous éliminons tout defaut provoqué par un vice de fabrication ou une deféctuosité de pièces 
prouvés. Nous nous reservons le choix entre la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Les pièces remplacées 
deviennent notre proprieté. 
La garantie ne peut être accordée que si le défaut nous est signalé dès sa constatation 
Toute intervention sur l'appareil par des personnes non-autorisées par CONSUL GmbH -  entraine la cessation des droits de 
garantie. 
La garantie ne couvre pas des dommages dus à l'utilisation non.approgriée de l'appareil ou de produits nécessaires à son 
fonctionnement, à l‘entretien non.approprié ou à la non - observation de la notice de montage et de fonctionnement. Sont exclus 
également des dommages apparus par suite à l'usure due au fonctionnement normal de l'appareil, pièces d'usure et accéssoires 
fragiles en matière plastique. Les frais de deplacement et le temps passé sont à la charge du client. si la visite après-vente n'est pas 
justifiée par la garantie. 



Уважаеми клиенти,

Вашето решение за закупуване на подемник на CONSUL GmbH е основателно. Като един от най-големите производители, 
специализирани в превозни средства компания, ние имаме необходимото ноу-хау. Много прогресивни разработки - особено с оглед 
на изискванията за безопасност - произлизат от CONSUL GmbH. В резултат на нашата модерна технология, ние предлагаме

една година гаранция
след получаване на подемника, при следните условия:

По време на гаранционния период. ние отстраняваме всички дефекти, дължащи се на доказана механична повреда или материални 
недостатъци Ние алтернативно ремонтираме или сменяме дефектни части. Заменените части стават наша собственост. 
Гаранционните претенции могат да бъдат одобрени само в случай на незабавно уведомяване за дефекта.

Намесите по подемника на неупълномощени от CONSUL GmbH лица водят до нищожност на гаранцията.

Повреди в резултат на неправилна експлоатация или обслужване на подемника, използване на неподходящи експлоатационни 
средства, както и неспазване на инструкциите за експлоатация не се покриват от гаранцията. Освен това са изключени всички щети, 
дължащи се на нормално износване, износване и разкъсване на чупливи пластмасови аксесоари. Всички такси за обслужване, 
възникнали по начин, различен от гаранцията, се поемат от клиента.
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