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OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

Upozornění: 

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a porozumějte všem pravidlům bezpečného používání. 

Nedodržení těchto informací může mít za následek poškození zařízení nebo zranění. Po přečtení 

si tento návod uschovejte a skladujte na snadno přístupném místě, abyste ho mohli použít 

kdykoliv během práce s nářadím. Práce se stahovákem může být nebezpečná, nářadí je určeno 

výhradně pro použití vyškoleným servisním personálem. 

Zařízení je určeno ke stlačování automobilových tlumičů (pružiny s tlumiči) dříve demontovaných 

z vozidla.  

 

VÝZNAM SYMBOLŮ 

Přečtěte si návod k obsluze a porozumějte mu 

Uživatel je povinen dodržovat návod k obsluze a poučit všechny uživatele nářadí o zásadách jeho 

používání v souladu s tímto návodem k obsluze. 

 

Upozornění! 

Tento symbol označuje informace o nebezpečných podmínkách práce a nebezpečích nebo pokynech 

týkajících se bezpečnosti.  

 

Používejte ochranu zraku  

Abyste si chránili oči před odlétávajícími prvky, vždy noste ochranné brýle, brýle nebo masku na tvář.  

 

 Noste pracovní rukavice  

Nenoste volné oblečení, kravaty, šperky atd. Používejte plnou, protiskluzovou obuv. 
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PRACOVIŠTĚ 

● Na pracovišti udržujte pořádek. Nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody. 

● Věnujte pozornost podmínkám na pracovišti. Nepoužívejte stahovák na vlhkých, mokrých 

místech. Nevystavujte působení deště. 

● Pracoviště by mělo být suché, dobře osvětlené a větrané. 

● Nepoužívejte nářadí v přítomnosti dětí a nedovolte dětem, aby měly přístup k zařízení. 

Nedovolte dětem přenášet stahovák ani žádné příslušenství s ním spojené. 

● Pokaždé před prací proveďte vizuální kontrolu, zda neobjevíte praskliny nebo ohyby materiálu, 

v případě nalezeni prasklin laku je třeba provést podrobnou kontrolu prvku, nejčastěji 

odlupování barvy znamená zakřivení. 

 

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ 

 

● Stahovák používejte pouze k účelu, pro který byl navržen. 

● Nepřetěžujte zařízení. Dodržujte přípustné průměry stlačovacích pružin. Stahovák je určen pro 

použití s pružinami osobních automobilů. 

● Nestlačujte tlumiče, které jsou namontované na vozidle. 

● Nepoužívejte stahovák jako zvedák, nepřemisťujte s ním lidí ani zvířata. 

● Nepracujte, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu, léků nebo jiných prostředků snižujících 

koncentraci, včetně některých léků proti bolesti. 

● Sundejte si volné oblečení, nenoste kravaty, hodinky, šperky. Sepněte si dlouhé vlasy. 

● Vždy noste ochranu zraku. Při práci se zatížením existuje riziko odloupnutí se prvků laku. 

● Udržujte stabilitu a rovnováhu, nesahejte nad nářadí. Nedávejte žádnou část těla 

pod stlačované tlumiče, mohlo by dojít k přimáčknutí! 

● Buďte neustále v pozoru, při práci se zatížením sledujte a kontrolujte zařízení po celou dobu. 

● Neponechávejte zatížený stahovák bez dozoru. 

● Chraňte nářadí před působením vysoké teploty a ohně. Mohlo by dojít k poškození těsnění. 

● Neupravujte zařízení ani nepoužívejte příslušenství, které pro něj není určeno.  
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OBSLUHA  

 

Kontrolujte nářadí před každým použitím. Pokud je prasklé, ohnuté, netěsné nebo jinak poškozené, 

nezahajujte práci. Jakékoliv závady by měly být neprodleně odstraněny. 

 

Chcete-li rozmontovat tlumiče:  

 

● Uvolněte šroub tlumiče, ale úplně ho neodšroubujte. Stlačená pružina nahromadila energii, 

která po odšroubování šroubu způsobí vystřelení pružiny. To může způsobit poškození zařízení 

a zranění osob. 

● Tlumič, který má být stlačen, by měl být čistý a bez mastnoty. Nečistoty mohou způsobit jeho 

vypadnutí z úchytů. 

● Přizpůsobte úchyty velikosti tlumičů, zajistěte je v ramenech. 

● Otáčejte hlavní otáčecí pákou za účelem nastavení správné výšky úchytu. 

● Přizpůsobte výšku horního ramene výšce tlumiče. Umístěte tlumič svisle mezi úchyty tak, 

aby byl rovnoběžně s vodítkem. Šroub tlumiče by měl být nahoře, jak je znázorněno na obrázku. 

● Tlumič zajistěte pomocí řetězů tak, abyste zajistili maximální bezpečnost. 

● Pomalu začněte pumpovat nožní pákou, dokud se oba límce pružiny 

nedotknou úchytu. 

● Pokud je tlumič připevněn rovně a bezpečně, začněte stlačování pomocí 

hlavní otáčecí páky. 

● Po stlačení zcela odšroubujte šroub tlumiče. 

● Chcete-li snížit tlak z tlumiče, pomalu začněte otáčet hlavní otáčecí pákou. 

● Když se úchyt sníží do spodní polohy, můžete vyjmout tlumič z úchytů 

zařízení. 

 

Chcete-li smontovat tlumič: 

 

● Při sestavování tlumiče pamatujte na všechny prvky. 

● Stlačujte tlumič tak dlouho, dokud nebude možné namontování šroubu tlumiče. 

● Namontujte a utáhněte šroub tlumiče tak, abyste bezpečně uvolnili tlak pružiny. 

● Pomalu odstraňujte zatížení z tlumiče, aby bylo možné ho vyjmout z úchytů. 

● Utáhněte matici tlumiče točivým momentem, který uvádí výrobce. 
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ  

 

● Udržujte zařízení v čistotě. Věnujte zvláštní pozornost úchytům a ramenům. Měly by být 

zbaveny mastnoty a nečistot. 

● K mazání čepů, vodítka a dalších pohyblivých částí používejte lehké oleje. 

● Pravidelně kontrolujte hlavní šroub, zda nevykazuje známky koroze. Očistěte ho čistým 

hadříkem namočeným v oleji. K tomuto účelu nikdy nepoužívejte brusný papír nebo jiné 

abrazivní materiály. 

● Pokud nářadí nepoužíváte, skladujte jej na místě, které není vystaveno působení vlhkosti 

a atmosférickým srážkám. 

● Místo pro skladování zařízení by mělo být nepřístupné dětem a osobám neoprávněným 

k obsluze. 

● Stahovák skladujte na suchém místě s co nejstálejší teplotou. 

● Při skladování chraňte nelakované prvky stahováku speciálním prostředkem nebo technickou 

vazelínou.  

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Nevyhazujte zařízení spolu s domácími odpady. Zařízení a hydraulický olej musí být zlikvidován 

v podniku, který je určený k tomuto účelu.  

 

 

 

Ruční stahovák pružin  
Model      M80443  

Přípustný průměr pružiny    220 mm  

Minimální průměr pružiny   90 mm  

Přípustná tloušťka drátu    16 mm  

Přípustný průměr tělesa    55 mm  

Přípustná výška pružiny   500 mm  

Skok úchytu    80 mm  

Maximální tlak     1100 kg 

  

MAR-POL s. c., Suchowola 6a, 26-020 Chmielnik, Polsko, výroba 2019. 

 

Prohlášení o shodě spolu s technickými obrázky je připojeno v samostatném dokumentu.  



6 

Záruční list 

 

název zařízení:   .................................................................. 

typ / model:   ................................................................... 

datum prodeje:  ................................................................... 

poznámky:   ................................................................... 

 

 .................................... 

podpis a razítko prodejce 

 

Záruční podmínky 

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců 

od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 

12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze 

a způsobu použití. 

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným 

účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. 

Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné 

předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené 

údržby. 

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 

zpracování. 

Nárok na uplatnění záruky zaniká: 

1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze 

2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o. 

3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen 

4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti 

5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby 

6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů 

7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem 

8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém 

9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení 

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejích normální funkce 

(např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.) 

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly. 

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se 

o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, 

budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí. 

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.  

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem 

zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady. 

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe 

do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, 

nelze uznat jako záruční vady! 

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým 

prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou 

v záruce uznány. 


