
  KINZCĘRDOP
UŻYTKOWNIKA

MiniMax
Przejezdna, aluminiowa, modułowa wieża 

dla profesjonalistów

3T - Metoda przez właz w podeście 



MiniMax PODRĘCZNIK  UŻYTKOWNIKA

Przede wszystkim bezpieczeństwo
Wieże przejezdne – metoda 3T  

Należy dokładnie zapoznać się z treścią tego podręcznika.
Umieszczone w tekście rysunki służą wyłącznie do celów 
poglądowych.
Podręczniki użytkownika są również dostępne do pobrania z 
naszej strony internetowej, pod adresem 
minimaxtower.com

Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera instrukcje 
przedstawiające krok po kroku łatwy i bezpieczny sposób montażu 
systemu z wykorzystaniem metody 3T (montaż przez właz).

Zgodnie z wymogami prawnymi osoby wykonujące montaż lub 

przejezdnej MiniMax musi posiadać egzemplarz ninie

producentem

-          jszego      
podręcznika. Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania 
przejezdnych wież dostępowych z platformą roboczą znajdują się 
w kodeksie dobrych praktyk stowarzyszenia branżowego PASMA.

Aby uzyskać dalsze informacje, porady dotyczące konstrukcji, 
dodatkowe egzemplarze podręcznika bądź inną pomoc związaną z 

pod numer +44 (0)1621 745 900 lub wysyłając maila na adres
uk.customercare@wernerco.com

ZGODNOŚĆ

Wykonany z aluminium system Minimax przeszedł testy i uzyskał 

Instrukcja obsługi EN 1298-IM-EN 

OCENA RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu niniejszego produktu 
konieczne jest przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka. 
Szczegółowe informacje podane są na naszej stronie internetowej, 
minimaxtower.com, z której można pobrać Formularz Oceny 
Ryzyka oraz instrukcje korzystania z formularza. Można także 
przeprowadzić ocenę ryzyka, korzystając z interaktywnej funkcji 
naszej strony i wydrukować wyniki.

WPROWADZENIE 
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Przed użyciem sprzętu należy dokonać przeglądu, aby upewnić 
się, czy nie jest uszkodzony i czy działa w sposób prawidłowy. Nie 
wolno używać uszkodzonych bądź niewłaściwych elementów.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

 Sprawdzić czy wszystkie elementy składowe znajdują się 
    na miejscu, nie są uszkodzone i działają w sposób prawidłowy 
    (Patrz: Lista kontrolna i wykaz komponentow). Nie wolno 
    używać uszkodzonych bądź niewłaściwych elementów.

 Sprawdzić czy podłoże, na którym montowana i przemieszczana 
    będzie przejezdna wieża dostępowa, ma odpowiednią nośność.

 Podczas montażu i użytkowania na wieże należy wchodzić od 
    strony wewnętrznej.

 W przypadku pozostawiania wież bez dozoru zaleca się ich 
    przymocowanie do konstrukcji stałej.

 Regulowane nóżki służą wyłącznie do poziomowania i nie wolno  
    stosować ich do zwiększania wysokości.

PODNOSZENIE SPRZĘTU 

 Elementy składowe wieży należy podnosić przy użyciu 
    wytrzymałych materiałów do podnoszenia (np. mocnej liny), 
    stosując niezawodne węzły (np. wyblinkę), aby zapewnić 
    bezpieczne mocowanie, a samo podnoszenie musi zawsze 
    odbywać się w obrębie obrysu wieży.

 Zmontowanych wież przejezdnych nie można podnosić przy 
    użyciu dźwigu ani innych urządzeń podnoszących.

Przede wszystkim bezpieczeństwo 

PRZYGOTOWANIE I KONTROLA
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MAKSYMALNE BEZPIECZNE OBCIĄŻENIA ROBOCZE 



 

Przed montażem upewnić się czy wszystkie zatrzaskowe 
mocowania stężeń działają i blokują się w sposób prawidłowy

Przed montażem sprawdzić wszystkie komponenty

Przed użyciem dokonać przeglądu wieży 

Wieża w pozycji pionowej i wypoziomowana 

Kółka samonastawne zablokowane, a nóżki odpowiednio 
dopasowane

Stężenia ukośne założone 

Stabilizatory/wysięgniki zamocowane zgodnie ze 

Platformy założone wraz z zabezpieczeniem przed 
uniesieniem przez wiatr

Bortnice założone 

Sprawdzić czy poręcze ochronne są prawidłowo 
zamocowane. Patrz: rysunek poniżej.

Zawsze mocować w sposób pokazany na rysunku.

Powyższą listę kontrolną należy zastosować przed każdym 
użyciem wieży.
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Lista kontrolna elementów bezpieczeństwa 
Wieże przejezdne – metoda 3T   

LISTA KONTROLNA 
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Opis wiatru  Skala Beauforta 
w skali 

Beauforta
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Przede wszystkim bezpieczeństwo  
KOTWIENIE

 Kotwy należy stosować gdy wieża przekracza swoją 
    bezpieczną wysokość, przekracza granice stabilizatorów/
    wysięgników lub istnieje niebezpieczeństwo utraty stabilności. 
    Kotwy powinny być sztywne, mocowane obustronnie do obu 
    stojaków ramy za pomocą obciążeniowych złącz prostopadłych 
    lub kątowych. Stosować można wyłącznie złącza odpowiednie 
    dla rur wieży o średnicy 50,8 mm. Idealnym rozwiązaniem 
    byłoby zastosowanie elementów mocujących po obu stronach 
    stałej konstrukcji za pomocą kotwienia.
 

 Rozstaw kotew może się różnić w zależności od zastosowania, 
    lecz powinny być rozmieszczone co najmniej co 4 metry 
    wysokości.
 

 Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wiązania wieży, 

KONSERWACJA – PRZECHOWYWANIE – TRANSPORT 
 

 Wszystkie komponenty i ich części, w szczególności 
    złączenia, powinny przechodzić regularny przegląd pod kątem 
    uszkodzeń. Części zgubione lub uszkodzone należy wymienić, 
    a elementów rurowych o wgnieceniach głębszych niż 5 mm 
    nie wolno używać i należy odkładać je w jedno miejsce, w celu 
    przekazania do naprawy w autoryzowanym przez producenta 
    punkcie serwisowym. Gwinty regulowanych nóżek należy 
    oczyścić i delikatnie nasmarować, aby zapewnić ich sprawne 
    działanie.

 Mocowania zatrzaskowe stężeń, zaciski blokujące ramę, 
    zatrzaski włazów oraz zabezpieczenia przed uniesieniem 
    platformy należy regularnie sprawdzać pod kątem prawidłowego 
    zablokowania.

 Elementy składowe i ich części należy przechowywać w 
    odpowiedni sposób, aby unikać uszkodzeń.

 Należy zadbać, aby elementy składowe nie ulegaly 
    uszkodzeniu na skutek nadmiernego ściskania pasami 
    podczas transportu.

.
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34kg 1 1 1 1 1 

8kg 1 

16kg  1 1 1

47kg 1 2

6kg  4 a 4

9kg 4

5kg 1 1 1 1 1 

5kg 1 c 1 c 1 1 1 
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8 Zamocować trzecie stężenie ukośne. Stężenia ukośne 
powinny układać się w zygzak po przeciwległych stronach 

wieży. Założyć 4 blokujące zaciski sprężynujące, dostarczane w 
zestawie poręczy. Zamocować ramę poręczową z dwoma 
szczeblami po obu stronach modułu podstawy. Upewnić się, czy 4 
zaciski blokujące ramy prawidłowo się domknęły. 

9 Zamocować czwarte stężenie 
ukośne pomiędzy niższym 

szczeblem ramy poręczowej z 
dwoma szczeblami a ósmym 
szczeblem ramy przedłużenia.

10 Platformę należy teraz 
przemieścić na szósty 

szczebel wieży w następujący 
sposób: Odpiąć 4 haki stężeń, 
służących jako poręcze, znajdujące 
się najdalej od włazu, ale pozostawić 
stężenia na miejscu. Z 
zabezpieczonej pozycji w obrębie 
włazu odpiąć 4 pozostałe haki 
stężeń i zdjąć 4 stężenia służące 
jako poręcze.
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Procedura montażu 
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SMALL STABILISER

MEDIUM STABILISER

2.3m

4.6m

4.2m

1.3m

2.9m

3.2m

Bottom clamp  



Aby uzyskać dodatkowe infor-
macje na temat tego lub innych 

produktów oraz usług, 
skontaktuj się z nami:

Członek:

Blackwater Trading Estate,
The Causeway, Maldon,

Essex, CM9 4LJ,
Wielka Brytania 

 +44 (0)1621 745 900
 +44 (0)1621 859 845

uk.customercare@wernerco.com
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minimaxtower.com


