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�
�

�

� �
�� Udźwig:� ����kg�
�� Moc�napędu:� ����kW�������9����Hz�
�� Prąd�znamionowy:� ��Amp.�
�� Prędkość�obrotowa:� 1400�I/min�
�� Czas�włączenia�(CZW):� �����
�� Prędkość�podnoszenia:� ���m/min�
�� Stopień�ochrony:� ,3����
�� Lina:�

�
Minimalna/obliczeniowa�wytrzymałość�na�zerwanie:�

Lina�stalowa�5�mm�
FE�zn�k��1770�[zS�(lewa)]�E1���������
������kN�

�� Pojemność�bębna�linowego�maks.:� ���m�
�� Lina�pociągowa�do�podnoszenia:� ��������
�� Rama�wychylna�(promień�wychylenia):� �����m�
�� Ciężary:�
�� Ciężar�wyciągu:�
�� Ciężar�(kompl.�z�ramieniem�wychylnym�i�liną�26�m)�

�
���kg�
���kg�

�� Sterownik:� ���V,�wył.�awar.,�w�górę,�w�dół,�
przewód�2�m�(podłączony�na�stałe)�

�� Wymiary�wciągarki�zapakowanej�DŁ.�X�SZER.�X�WYS.� ���x����x����
�� Parametry�emisji�hałasu�

(stała�niepewności�pomiaru�wynosi�4�dB(A))�
/3��<�85�dB�(A)�

�

� �

�� Udźwig:� ����kg�
�� Moc�napędu:� ����kW�/�230�9����Hz�
�� Prąd�znamionowy:� ����
�� Prędkość�obrotowa:� 2800�I/min.�
�� Czas�włączenia�(CZW):� �����
�� Prędkość�podnoszenia:� ���m/min.�
�� Stopień�ochrony:� ,3����
�� Lina:�

�
Minimalna/obliczeniowa�wytrzymałość�na�zerwanie:��

Lina�stalowa�5�mm�
FE�zn�k��1770�[zS�(links)]�EN�12385���
������kN�

�� Pojemność�bębna�linowego�maks.:� ���m�
�� Lina�pociągowa�do�podnoszenia:� ��������
�� Rama�wychylna�(promień�wychylenia):� �����m�
�� Ciężary:�
�� Ciężar�wyciągu:�
�� Ciężar�(kompl.�z�ramieniem�wychylnym�i�liną�26�m)�

�
���kg�
���kg�

�� Sterownik:� ���V,�wył.�awar.,�w�górę,�w�dół,�
przewód�2�m�(z�wtyczką)�

�� Wymiary�wciągarki�zapakowanej�DŁ.�X�SZER.�X�WYS.� ���x����x����
�� Parametry�emisji�hałasu�

(stała�niepewności�pomiaru�wynosi�4�dB(A))�
/3��<�85�dB�(A)�

�

2� Dane�techniczne�
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�
�
Osprzęt�mocujący�
(możliwość�zastosowania�z�GEDA�STAR�200�STANDARD�i�GEDA�67�R�250�COMFORT)�
�� Mocowanie�do�rusztowań�rurowych�1�1/2"� ���kg�
�� Wspornik�kondygnacyjny�wysuwany�230���325�cm� ���kg�
�� Wolnostojący�kozioł�trójkątny�z�pojemnikiem�

balastowym�
���kg�

�
Osprzęt�do�podnoszenia�
(możliwość�zastosowania�z�GEDA�STAR�200�STANDARD�i�GEDA�6TAR�250�COMFORT)�
Nosidełko�na�2�wiadra� ����kg�
Nosidełko�na�4�wiadra� ����kg�
Zawiesie�na�4�wiadra� ����kg�
Kubeł�przechylny�35�litrów� ����kg�
Kubeł�przechylny�65�litrów� ���kg�
Zbiornik�na�zaprawę�65�litrów� ���kg�
Kosz�na�kamienie�62�x����x�50�cm�z�paletą�drewnianą� ���kg�
Kosz�transportowy�92�x����x�44�cm�z�paletą�drewnianą� ���kg�
Zawiesie�łańcuchowe�do�taczek� ����kg�
Chwytak�płyt� ���kg�
�
Osprzęt�
(możliwość�zastosowania�z�GEDA�STAR�200�STANDARD�i�GEDA�STAR�250�COMFORT)�
Mała�rozdzielnica�budowlana� ��kg�
Przedłużacz�bębnowy�40�m,�3�x�2,5�mm�� ��kg�
Zabezpieczenie�miejsca�załadunku��Simple�� ���kg�
�
(możliwość�zastosowania�z�GEDA�STAR�250�COMFORT)�
Sterownik�ręczny�z�wyłącznikiem�awaryjnym�i�kabel�30�m� 8�kg�
Sterownik�ręczny�z�wyłącznikiem�awaryjnym�i�kabel�50�m� ���kg�
�

�
�����67�5�����67�1��5���������67�5������20�257�

•� Idealne�urządzenie�transportowe�do�zastosowania�na�budowach.�
•� Lekka�wciągarka�linowa�na�ramieniu�wychylnym�

�� GEDA�STAR�250�COMFORT�w�wytrzymałej�obudowie�z�aluminium.�
•� Wielorakie�możliwości�zastosowania�dzięki�różnemu�osprzętowi�mocującemu�

(możliwość�zastosowania�z�GEDA�STAR�200�STANDARD�i�GEDA�67�5�����
COMFORT)�

•� Duży�wybór�elementów�przejmujących�obciążenie�

3� 2S���
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�
�
���� Części�składowe�i�elementy�sterowania�
�
������ �����67�5�����67�1��5����udźwig�200�NJ�
1�=�GEDA�STAR�200�67�1��5��
2�=�bęben�liny�
3�=�wyłącznik�krańcowy�
4�=�skrzynka�rozdzielcza�
5�=�przewód�sieciowy�
6�=�zapadka�zabezpieczająca�
7�=�hak�ładunkowy�
8�=�rama�wychylna�
�

�

� 5�V����GEDA�STAR�200�STANDARD�

zabezpieczeniem�
6�=�zapadka�zabezpieczająca�
7�=�hak�ładunkowy�
8�=�ramię�wychylne�
�

�

� 5�V����GEDA�Star�250�COMFORT�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�
4����� �����67�5������20�257��Gźwig�250�NJ�
1�=�GEDA�STAR�250�COMFORT�
2�=�bęben�liny�
3�=�wyłącznik�krańcowy�
4�=�przewód�sieciowy�
5�=�trzpień�wtykany�z�
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�
�
������ Sterownik�ręczny�
�
Sterownik�ręczny�jest�taki�sam�dla�wszystkich�wciągarek�linowych�na�
ramieniu�wychylnym.�
�� Przewód�o�długości�2�m�
�� W�przypadku�GEDA�STAR�250�COMFORT�zakończony�wtyczką��
�
1�=�wyłącznik�awaryjny�
2�=�przycisk��W�GÓRĘ��
�� �SU��cisk��W�DÓŁ��
4�=�pałąk�do�zawieszania�

�

� 5�V����Sterownik�ręczny�

�

�
Możliwości�zamocowania�
Wciągarka�linowa�na�ramieniu�wychylnym�mocowana�jest�za�pomocą�osprzętu�mocującego�
do�budynku�lub�rusztowaniD��
�� Podłoże,�strop�lub�rusztowanie�muszą�posiadać�odpowiednie�możliwości�zamocowania�i�

wytrzymałość.�

�

•� Inwestor�musi�udostępnić�rozdzielnicę�budowlaną�z�wyłącznikiem�różnicowo�
prądowym�o�napięciu�230�V�50�Hz�i�bezpiecznikiem�16�A,�zwłocznym.�

�� Jako�przewód�zasilający�konieczny�jest�przewód�elastyczny�w�izolacji�gumowej�o�
przekroju�co�najmniej�3�x�2,5�mm²,�który�musi�zostać�podłączony�bezpośrednio�do�
rozdzielnicy�budowlanej�bez�włączania�w�obwód�innych�odbiorników�prądu,�aby�zapobiec�
spadkowi�napięcia�i�tym�samym�redukcji�mocy�silnika.�

�
��.����.��
W�przypadku�niewystarczającego�zasilania�należy�ewentualnie�odłączyć�inne�odbiorniki�
elektryczne.�
�

•� Wtyczkę�sieciową�podłączyć�do�zasilania�a�sterownik�ręczny�do�gniazda�w�GEDA�
STAR�250�COMFORT.�Wciągarka�jest�gotowa�do�pracy.�

��

��

��

��

5� Wymagania�odnośnie�miejsca�ustawienia�

�
5��� Przyłącze�elektryczne�(udostępnia�inwestor)�
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�
�

�

Wciągarka�powinna�zostać�zamontowana�przez�wyznaczonych�SU����
kierownictwo�przedsiębiorstwa�fachowców�zgodnie�z�instrukcją�
montażu�i�eksploatacji!�

•� Przed�przystąpieniem�do�montażu�sprawdzić,�czy�lina�nośna,�przewody�sieciowe�
oraz�sterownik�z�kablem�są�w�nienagannym�stanie.�W�przypadku�stwierdzenia�
uszkodzeń�nie�wolno�uruchamiać�wciągarki!�Uszkodzone�części�natychmiast�
wymienić.�

•� Przed�przystąpieniem�do�pracy�w�miejscu�użytkowania�należy�zapoznać�się�z�
otoczeniem�w�miejscu�pracy�np.�utrudnieniami�w�strefie�roboczej�i�poruszaniu�się�
oraz�zapewnić�wymagane�zabezpieczenia�miejsca�budowy�przed�ruchem�osób�
postronnych.�

•� Ogrodzić�strefę�roboczą�wciągarki�(biało�czerwony�łańcuch,�etc.)�i�oznakować�
tabliczkami�ostrzegawczymi.�

�

Nie�wolno�przebywać�lub�pracować�pod�zawieszonym�ładunkiem!�

•� Nie�przekraczać�dopuszczalnego�udźwigu�wciągarki.�
•� Należy�przestrzegać�krajowych�przepisów�BHP�oraz�wszystkich�obowiązujących�

ustaw�i�dyrektyw.�
•� Należy�stosować�środki�ochrony�indywidualnej�(np.�kask�ochronny,�obuwie�

ochronne).�
•� Wchodzenie�na�element�przejmujący�obciążenie�jest�zabronione.�
•� Transport�osób�jest�zabroniony.�

6� Montaż�

�
Osoby�te�muszą�zapoznać�się�z�treścią�instrukcji�montażu�i�użytkowania�wciągarki�
oraz�posiadać�niezbędne�doświadczenie�w�tym�zakresie.�Ponadto�należy�
poinstruować�je�w�zakresie�potencjalnych�zagrożeń.�
�
6��� Wskazówki�dotyczące�bezpieczeństwa�
�

�
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�
�
���� Zabezpieczenie�miejsca�załadunku�i�wyładunku�
�����WN���miejsca�załadunku�i�wyładunku,�w�których�występuje�niebezpieczeństwo�upadku�
z�wysokości�większej�niż�2�m,�muszą�posiadać�zamocowane�zabezpieczenia�przed�
wypadnięciem�osób.�(Patrz�krajowe�przepisy)�
�
��.����.��
Sposób�montażu�osprzętu�
zabezpieczającego�miejsce�
załadunku��Simple��firmy�GEDA�
został�opisany�w�dołączonej�do�
niego�instrukcji�eksploatacji�(nr�
%/������
�

�

� 5�V����Zabezpieczenie�miejsca�załadunku�i�rozładunku�

GEDA�STAR�250�COMFORT�
�
Wciągarkę�należy�wczepić�w�oba�czopy�i�zabezpieczyć�zawleczką�
składaną�(1).�
�
��.����.��
Dolny�czop�(2)�musi�być�przykręcony�w�przypadku�GEDA�STAR�do�
dolnych�otworów.�

•� Dolny�czop�(2)�przykręcić�do�dolnych�otworów�za�pomocą�
2�śrub�M�12�DIN�931�������
Moment�dokręcający�60�Nm�(SW�18/19)�

�

�

� 5�V����Zawieszanie�wciągarki�

������
Elementy�mocowania�wyrównać�dokładnie�za�pomocą�poziomicy,�aby�zapewnić�poprawne�
nawijanie�liny.�
�
Dla�wciągarek�linowych�na�ramieniu�wychylnym�dostępne�są�różne�elementy�mocujące:�

��

��

�
6��� Możliwości�zamocowania�
Wszelki�osprzęt�mocujący�pasuje�również�do� GEDA�STAR�200�Standard�i
�

•�  Wolnostojący�kozioł�trójkątny�UR�dział�6����
•�  Mocowanie�do�rusztowań�rozdział�6�����
•�  Wspornik�kondygnacyjny�rozdział�6�����
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�
�
������ Wolnostojący�kozioł�trójkątny�
Kozioł�trójkątny�transportowany�jest�jako�trzy�podzespoły.�

•� Zmontować�kozioł�trójkątny�na�środku�pomieszczenia.���z�powodu�
niebezpieczeństwa�upadku�nie�montować�na�krawędzi�balustrady�

•� Oba�profile�szynowe�(1)�ułożyć�na�
płaskiej�podłodze�w�trójkąt.�

•� Na�to�założyć�pojemnik�balastowy�(4)�
oraz��stojak�rurowy�(2)�ze�wspornikami�
(3).�Stojakiem�rurowym�można�
obracać�osiowo�o�180�,�w�zależności�
od�tego�w�którą�stronę�ma�być�
wychylane�ramię.�

•� Stojak�rurowy�(2)�na�dole�a�wsporniki�
(3)�na�obu�końcach�przymocować�
śrubami�(SW�24).�

�

� 5�V����Wolnostojący�kozioł�trójkątny�

•� Zawiesić�wciągarkę�i�zabezpieczyć�składaną�zawleczką.�
�

•� Kompletny�kozioł�trójkątny�z�
wciągarką�i�pojemnikiem�balastowym�
����Rstrożnie�dosunąć�do�balustrady.�

��Ostrożnie�niebezpieczeństwo�upadku!�
�

•� Pojemnik�balastowy�(4)�obciążyć�
����kN�(400�kg)�

�

� 5�V����Ustawienie�kozła�trójkątnego�

�

Obsługa�wciągarki�odbywa�się�zza�osłon�bocznych�(5)!�

�

��

��

��

��

��

��
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�
�
������ Mocowanie�do�rusztowań�

•� Mocowanie�do�rusztowania�(1)�odbywa�się�za�pomocą�
łączników�(rury�ø�1�1/2").�

�� Górny�łącznik�(2)�można�przesuwać�w�pionie,�co�pozwala�na�
mocowane�na�różnej�wysokości.�

�

� 5�V�����Mocowanie�do�rusztowania�

�

•� Jako�zabezpieczenie�przed�upadkiem�

•� Ramę�pionową�(3),�do�której�
mocowana�jest�wciągarka,�zakotwić�
dodatkowo�oprócz�normalnego�
mocowania�rusztowania�na�górnym�i�
dolnym�końcu�do�budynku�(4)�(kotwy�
odporne�na�ciągnięcie�i�nacisk�min.�
����kN�)�i�wystarczająco�podeprzeć�
wspornikami�(7).�

•� Zawiesić�wciągarkę�i�zabezpieczyć�
składaną�zawleczką.�

�

� 5�V�����Montaż�mocowań�rusztowania�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

zamontować�poręcze�balustrady�(5),�
przykręcane�do�dwóch�ram�pionowych
�za�pomocą�stałych�łączników�(6)�lub�
zamontować�zabezpieczenie�przed�
upadkiem��Simple���rozdział�6�����
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�
�
������ Wspornik�kondygnacyjny�z�przegubem�obrotowym�

•� Ładunek�wychylny�już�w�przypadku�otworów�okiennych�o�
szerokości�od�0,70�m.�

•� Wysuwany�od�230�do�325�cm.�
�

�

� 5�V�����Wspornik�kondygnacyjny�

������
W�przypadku�zastosowania�na�balkonach�etc.�nie�można�przeciążać�ich�poprzez�mocowanie.�
�

•� Wspornik�kondygnacyjny�(1)�z�dużą�
płytą�górną�(2)�u�góry�poprzez�
obracanie�dolnym�trzepieniem�(3)�
rozeprzeć�pomiędzy�stropem�a�
podłogą�i�tak�ustawić,�aby�wysięgnik�
�ablokować�w�wychylonej�pozycji.�

•� Zawiesić�wciągarkę�i�zabezpieczyć�
składaną�zawleczką.�

�

�

� 5�V�����Montaż�wspornika�kondygnacyjnego�

��

��

��
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�
�

�

Wchodzenie�na�elementy�przejmujące�obciążenie�oraz�transport�osób�jest�
zabroniony!�

�
Udźwig�osprzętu�do�podnoszenia�jest�różny�i�został�wytłoczony�na�każdym�z�nich.�
�
Następujący�osprzęt�do�podnoszenia�można�używać�z�wciągarkami�linowymi�na�ramieniu�
wychylnym�GEDA�STAR�200�STANDARD�i�GEDA�STAR�250�COMFORT��
�

�

� 5�V�����Nosidełko�na�2�wiadra�

�

� 5�V�����Nosidełko�na�4�wiadra�

7�Osprzęt�do�podnoszenia�

7��� Nosidełko�na�2�wiadra�
Na�2�okrągłe�lub�owalne�wiadra�lub�1�duże
�owalne.�
�
Udźwig:�75�kg�
Ciężar:�4,4�kg�
(wszystkie�wymiary�podano�w�cm)�
�

�
7��� Nosidełko�na�4�wiadra�
Na�2�lub�4�okrągłe�i�owalne�wiadra.
��
Udźwig:�150�kg�
Ciężar:�9,0�kg�
(wszystkie�wymiary�podano�w�cm)�
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�
�
����� Zawiesie�na�4�wiadra�

•� Wczepić�hak�liny�w�otwór.�
•� �o�podwieszenia�2�lub�4�wiader.���

Stosować�wyłącznie�odpowiednie,�
Vtabilne�wiadra.�

�
Udźwig:�150�kg�
Ciężar:�4,0�kg�
(wszystkie�wymiary�podano�w�cm)�

�

� 5�V�����Nosidełko�na�4�wiadra�

zabezpieczenie�(1)�i�przechylić�kubeł.�
�
Udźwig:�75�kg�
Ciężar:�9,5�kg�
(wszystkie�wymiary�podano�w�cm)�

�

� 5�V�����Kubeł�przechylny�35�litrów�

zabezpieczenie�(1)�i�przechylić�kubeł.�
�
Udźwig:�150�kg�
Ciężar:�16�kg�
(wszystkie�wymiary�podano�w�cm)�

�

� 5�V�����Kubeł�przechylny�65�litrów�

��

��

7���   Kubeł�przechylny�35�litrów�
•�  W�celu�wyładowania�otworzyć�

 7���  Kubeł�przechylny�65�litrów�
•� W�celu�wyładowania�otworzyć�
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�
�
����� Zbiornik�na�zaprawę�65�litrów�

•� W�celu�opróżnienia�otworzyć�klapę�za�
pomocą�dźwigni�(1).�

�
Udźwig:�150�kg�
Ciężar:����kg�
(wszystkie�wymiary�podano�w�cm)�

�

� 5�V�����Zbiornik�zaprawy�65�litrów�

�
Środki�bezpieczeństwa�

•� Łańcuch�do�podwieszenia�koła�skrócić�
na�tyle,�żeby�taczka�wisiała�poziomo!�

•� Zapadka�zabezpieczająca�haka�
ładunkowego�musi�być�zamknięta!�

�

�

� 5�V�����Zawiesie�łańcuchowe�do�taczek�

��

7��� Zawiesie�łańcuchowe�do�taczek�
�
Udźwig:�150�kg�
Ciężar:�4,0�kg�
(wszystkie�wymiary�podano�w�cm)�
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�
�
����� Kosz�na�kamienie�z�paletą�drewnianą�
Załadunek�

•� Ułożyć�ładunek�na�palecie�(46).�
•� Podnieść�zabezpieczenie�(3),�

dźwignię�(2)�pociągnąć�na�zewnątrz.�
•� Nałożyć�kosz�na�kamienie�tak,�by�

przylegał�do�palety�(1).�
•� Dźwignię�(2)�ustawić�w�pozycji�

pionowej�i�przesunąć�zabezpieczenie�
(3)�do�dołu.�

�
Rozładunek�

•� Podnieść�zabezpieczenie�(3),�
dźwignię�(2)�pociągnąć�na�zewnątrz.�

•� Unieść�kosz.�
•� Rozładować�paletę�(1).�

� �

� 5�V�����Kosz�na�kamienie�z�paletą�drewnianą�

Udźwig:�150�kg�
Ciężar:�21�kg�

����DU��
wewnętrzne�(cm)�

����DU��
zewnętrzne�(cm)�

dł�  ���� DŁ
ges
�  ����

V��U� ���� SZER
ges�
 ����

wys� ���� WYS
ges�

 ����

�

•� Ułożyć�ładunek�na�palecie�(1).�
•� Podnieść�zabezpieczenie�(3),�

dźwignię�(2)�pociągnąć�na�zewnątrz.�
•� Nałożyć�kosz�transportowy�tak,�by�

przylegał�do�palety�(1).�
•� Dźwignię�(2)�ustawić�w�pozycji�

pionowej�i�przesunąć�zabezpieczenie�
(3)�do�dołu.�

�
Rozładunek�

•� Podnieść�zabezpieczenie�(3)��
dźwignię�(2)�pociągnąć�na�zewnątrz.�

•� Unieść�kosz�transportowy.�
•� Rozładować�paletę�(1).�

�

�

� 5�V�����Kosz�transportowy�z�paletą�drewnianą�

Udźwig:150�kg�
Ciężar:�38�kg�

����DU��
wewnętrzne�(cm)�

����DU��
zewnętrzne�(cm)�

dł�  ������� �Ł
geV
�  �����

V��U� ���� SZER
ges�
 ����

wys�  ���� WYS
ges�

 ����

��

��

��

��

��

��

7�� � Kosz �transportowy �z �paletą �drewnianą�
Załadunek�
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�
�
������ Chwytak�płyt�

•� Wczepić�hak�liny�w�pierścień�(1)���
Sodczas�podnoszenia�płyty�
przytrzymywane�są�przez�dźwignię�
�����

•� Przy�rozładunku�poluzować�linę,�aby�
można�było�odchylić�do�góry�dźwignię�
(2)�o�min�9�����

�
•� W�zależności�od�szerokości�płyty�

chwytak�można�regulować�na�
wysokość.��
W�tym�celu�usunąć�śruby�(3)�(górną�
część�mocować�do�dolnej�zawsze�za�
pomocą�4�śrub).�

�� Najniższe�położenie�dla�płyt�o�szerokości�
od�100�do�83�cm�

�� Środkowe�położenie�dla�płyt�o�szerokości�
od�112�do�95�cm�

�� Najwyższe�położenie�dla�płyt�o�szerokości�
od�125�do�108�cm�

�

�

� 5�V�����Chwytak�płyt�

Udźwig:�150�kg�
Ciężar:�24�kg�
(wszystkie�wymiary�podano�w�cm)�

��

��

��


