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NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU 

 

Tento návod obsahuje dôležité informácie pre správne používanie systému FX-KT, malej magnetickej 
traverzy. Pred používaním systému pozorne si prečítajte tento návod a taktiež návod na obsluhu 
a údržbu magnetov rady FX Lift a postupujte podľa inštrukcií v návode.  
 
Inštrukcie na používanie systému musia byť vždy prístupné pre osoby, ktoré so systémom pracujú. 
Z bezpečnostných dôvodov si preštudujte tiež návod na obsluhu a údržbu bremenových  
magnetov FX Lift.  
 
Záručná doba systému FX-KT je 36 mesiacov od dátumu doručenia. 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené: 

 nesprávnym používaním systému a/alebo nedodržaním inštrukcií v návode na obsluhu 
a údržbu systému FX-KT 

 bežným opotrebením 

 úpravami a/alebo opravami systému, ktoré neboli schválené a vykonané výrobcom alebo 
dodávateľom 

 

1 - Rozsah použitia 
Systém FX-KT (malá traverza) je určený pre horizontálne (vodorovné) dvíhanie pracovných kusov 
a obrobkov so stredovým výrezom/otvorom. 
 

2 - Technické špecifikácie
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 3 - Použitie 
Maximálna nosnosť systému FX-KT závisí od magnetov použitých v systéme a od charakteru 
pracovného kusu (bremena). Maximálnu možnú váhu bremena na základe jeho tvaru a materiálu je 
možné určiť podľa tabuliek uvedených v návode na obsluhu a údržbu bremenových magnetov FX Lift. 
Samotný charakter bremena môže výrazne ovplyvniť nosnosť systému, často krát ju aj znížiť 
niekoľkonásobne! 
Vždy sa riaďte inštrukciami v návode!!! 
 

3.1 - Všeobecné inštrukcie pred uvedením do prevádzky  
 Pred každým použitím, skontrolujte kontaktný povrch magnetu aj manipulovaného kusu. 

Kontaktný povrch musí byť čistý a hladký! (Oboznámte sa taktiež s inštrukciami pre 
používanie bremenových magnetov rady FX.) 

 VŽDY ODKLADAJTE ZAISŤOVACIE KOLÍKY SPOLU SO SÚVISIACIMI FIXAČNÝMI KLINMI !!! 
 

3.2 – Obsluha systému FX-KT (malá traverza) 
Umiestnite systém FX-KT na pracovný kus. Predtým ako systém umiestnite prispôsobte 
rozteč a geometriu systému FX-KT podľa konkrétneho pracovného kusu (bremena).     

 
 
Uistite sa, že závesné oko žeriavu je vhodné pre šírku pracovného kusu, ktorý chceme so 
systémom manipulovať. Pokiaľ boli rozteč a nastavenia traverzy prispôsobené veľkosti 
a charakteru bremena, zaistite klin ako vidíte na obrázku nižšie. Potom vykonajte potrebnú 
manipuláciu podľa inštrukcií v návode na obsluhu a údržbu bremenových magnetov FX. 
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 4 – Údržba 
 
Pred každým použitím: 

 Skontrolujte stav a funkčnosť posuvných častí a zaisťovacích klinov/skrutiek PLUS 
magnet na základe inštrukcií na údržbu FX bremenových magnetov 

 
Týždenne: 

 Skontrolujte prípadné deformácie, praskliny či opotrebovanie systému 

 Pokiaľ sú závesné oká viditeľne opotrebované musia byť ihneď vymenené 

 Namažte posuvné časti a zaisťovacích klin 

 Zničené a/alebo nečitateľné štítky musia byť ihneď nahradené 
 
Ročne: 

 Pravidelná kontrola by mala byť vykonaná na základe štandardov minimálne raz  
za 12 mesiacov. V závislosti od intenzity používania a stavu magnetu, pravidelné 
kontroly môžu byť vykonávané aj v kratších intervaloch pokiaľ je to nevyhnutné. 

 

Vždy sa riaďte zároveň inštrukciami pre bremenové magnety rady FX! 
 


