
Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 

 Wyciągi GEDA mogą być rozbudowywane do wysokości 18,3 m. 
 Montaż wykonywany jest bezpośrednio na miejscu pracy bez użycia narzędzi. 
 Poręczne i lekkie szyny aluminiowe są wtykane jedna w drugą i skręcane ręcznie. 

Teleskopowy aluminiowy wspornik drabiny należy do kompletu wyposażenia. 
 Wciągarka wyłącza się automatycznie, gdy dotrze do górnego końca lub lina ulegnie 

zluzowaniu. 
 

WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK GEDA 200 "STANDARD" 
- 1 prędkość podnoszenia 

prędkość podnoszenia sań maks. 25 m/min. 
 Wciągarka obsługiwana jest sterownikiem ręcznym. 
- Za pomocą sterownika ręcznego można wybrać kierunek ruchu do góry lub w dół. 
 

WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK GEDA 250 "COMFORT" 
- 2 prędkości podnoszenia 

ruszanie i zatrzymywanie 15 m/min., pomiędzy tymi fazami prędkość podnoszenia sań 
maks. 30 m/min. 

 Wciągarka obsługiwana jest za pomocą odłączanego sterownika ręcznego. 
- Za pomocą sterownika ręcznego można wybrać kierunek ruchu do góry lub w dół z 

dwoma prędkościami. 
 Za pomocą układu sterowania w części wieńczącej można (przy naciągniętej linie) wybrać 

kierunek ruchu do góry lub w dół z dwoma prędkościami. 
 Gdy wyciąg aktywuje dolny wyłącznik krańcowy, ruch do góry jest możliwy wyłącznie za 

pomocą sterownika ręcznego. 
 

WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK GEDA 250 "PERFECT" 
Kołowrót linowy WYCIĄGU DO PRZEPROWADZEK GEDA 250 "PERFECT" rusza łagodnie 
i bez szarpnięć, potrzebując ok. 1,5 s do osiągnięcia prędkości znamionowej podczas ruchu 
do góry lub w dół. 
Wciągarka zatrzymuje się również bez szarpnięć, czas zatrzymania wynosi w przypadku 
pierwszej  prędkości ok. 4 sekund a w przypadku 2 prędkości ok. 1 sekundy (taki sam 
odcinek zatrzymania) 
Czujnik utraty naciągu liny powoduje natychmiastowe wyłączenie wyciągu. Naprężyć linę 
i nacisnąć przycisk W GÓRĘ (2). 
 

UWAGA: 
Po zwolnieniu przycisku wyciąg natychmiast się zatrzymuje. Jeżeli konieczne jest 
zatrzymanie pomostu ładunkowego w razie zagrożenia, to jest to możliwe przez naciśnięcie 
wyłącznika awaryjnego w punktach sterowania. 
 

 2 prędkości podnoszenia  
Wyciąg przyspiesza równomiernie w zakresie od 0 do 15 bądź 30 m/min i wyhamowuje 
również bez szarpnięć z obydwu prędkości do 0. 

 Wyciąg obsługiwany jest za pomocą sterownika ręcznego bądź układu sterowania 
w części wieńczącej. 

- Za pomocą sterownika ręcznego można wybrać kierunek ruchu w górę lub w dół z dwoma 
prędkościami. 

 Za pomocą układu sterowania w części wieńczącej można wybrać kierunek ruchu w górę 
lub w dół z dwoma prędkościami. 

- Gdy wyciąg uaktywni dodatkowy dolny wyłącznik krańcowy, ruch do góry jest możliwy 
wyłącznie za pomocą sterownika ręcznego. 

1 Opis 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
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Rys. 02 Widok całościowy 
 
1 Nogi części drabiny 6 Części drabiny 
2 Wyciąg 7 Część wieńcząca 
3 Sterownik ręczny 8 Koła części wieńczącej 
4 Sanie 9 Duży pomost transportowy 
5 Pomost obrotowy z wózkiem na rolkach   
 

 
1.1  Wyposażenie
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
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 Rys. 03 Wyciąg "STANDARD" 
 
Sterownik ręczny 
 
1 = przycisk WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO 
3 = przycisk W GÓRĘ 
4 = przycisk W DÓŁ 
5 = pałąk do zawieszania 
 

Rys. 04 Sterownik ręczny "STANDARD" 
 
Wyłącznik krańcowy ruchu w górę 
 
6 = Wyłącznik krańcowy ruchu w górę 
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Rys. 05 Wyłącznik krańcowy ruchu w górę "STANDARD" 

 
1.1.1 Wyciąg do przeprowadzek 200 "STANDARD" 
 
Wyciąg 
 
W przypadku wyciągu "STANDARD" sterownik ręczny 
i wyłącznik krańcowy ruchu w górę są podłączone na 
stałe. 
 
1 = WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 "STANDARD" 
2 = sterownik ręczny (podłączony na stałe) 
3 = przewód sieciowy z wtyczką 
4 = przewód wyłącznika krańcowego ruchu w górę 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 

górę" lub część wieńcząca ze sterownikiem 
4 = gniazdo 7-stykowe (czerwone) (tylko w wyciągu do 

przeprowadzek "Perfekt") dodatkowego dolnego 
wyłącznika krańcowego 

5 = przewód sieciowy z wtyczką 
6 = przewód górnego wyłącznika krańcowego lub 

przewód przedłużający części przedłużającej ze 
sterownikiem 
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 Rys. 06 Wyciąg "Comfort" i "PERFECT" 
 
Wyłącznik krańcowy ruchu w górę 
 
Wtykowy wyłącznik krańcowy ruchu w górę (7) stosuje 
się w przypadku wersji bez "części wieńczącej ze 
sterownikiem". 
 
- Wtykowy wyłącznik krańcowy (7) ruchu W GÓRĘ 

z 10-stykowym metalowym wtykiem. 
7 

Rys. 07 Wyłącznik krańcowy ruchu w górę 
 
Wyłącznik krańcowy ruchu W DÓŁ ("PERFECT" pojedynczy) 
Wtykowy wyłącznik krańcowy ruchu w dół (8) stosuje się w przypadku wersji "Perfect" 
pojedynczej (bez "części wieńczącej ze sterownikiem"). 
- Wyłącznik krańcowy ruchu w dół z 7-sty-

kowym, czerwonym wtykiem CEE  

Rys. 08 Wyłącznik krańcowy ruchu W DÓŁ ("PERFECT" pojedynczy) 

 
1.1.2 Wyciąg do przeprowadzek 250 "COMFORT" i "PERFECT" 
 
Wyciąg 
 
1 = WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 250 
2 = gniazdo 7-stykowe (niebieskie) sterownika ręcznego 
3 = gniazdo 10-stykowe wyłącznika krańcowego ruchu "w 

 
7
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
Część wieńcząca ze sterownikiem 
Część wieńcząca ze zintegrowanym wyłącznikiem krańcowym ruchu W GÓRĘ i przewodem 
połączeniowym 
- Część wieńcząca ze sterownikiem (9), 

podporą, rolkami gumowymi i wyłączni-
kiem krańcowym ruchu W GÓRĘ 

- Przewód połączeniowy od wyciągu do 
sterownika w części wieńczącej  

 

 
11 = przycisk WYŁĄCZNIKA 

AWARYJNEGO 
12 = przycisk W GÓRĘ 
13 = przycisk W DÓŁ 
14 = łącznik samopowrotny "szybkiego 

biegu"  
(w prawo) do przełączania na wyższą 
prędkość 

 

9
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 Rys. 09 Część wieńcząca ze sterownikiem 
 
WSKAZÓWKA 
W przypadku zastosowania podpory części wieńczącej bądź sań z poprzednich serii 
produkcyjnych należy sprawdzić zgodność wyłącznika krańcowego bądź blachy wyłącznika 
krańcowego na saniach. Te warunki zostały podane w informacji dla Klientów KM 127. 
 
Wyłącznik krańcowy ruchu W DÓŁ automatycznego trybu pracy, z wyłącznikiem 
krańcowym oczekiwania na wysokości 2 m  
("PERFECT LUXUS") 
Wtykowy wyłącznik krańcowy ruchu w dół z wyłącznikiem krańcowym oczekiwania (15) 
stosuje się w przypadku wersji "Perfect" LUXUS (część wieńcząca ze sterownikiem). 
 
- Wyłącznik krańcowy ruchu W DÓŁ z 7-

stykowym, czerwonym wtykiem CEE i wy-
łącznikiem krańcowym oczekiwania (15), 
który pozwala na jazdę w trybie automa-
tycznym jedynie powyżej strefy bezpie-
czeństwa. 
 

15

Rys. 10 Wyłącznik krańcowy ruchu W DÓŁ ("PERFECT" Luxus) 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
Sterownik ręczny do wersji "Perfect" 
1 = przycisk WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO 
2 = Kluczykowy przełącznik selekcyjny 
 Położenie 0  
- Sterownik wyłączony (wyciągany kluczyk) 
 Położenie "Ręczny"  
- Sterownik ręczny i sterownik w części wieńczącej są aktywne 

w trybie krokowym. 
 Położenie AUTO (tylko w przypadku "Perfect" Luxus) 
- Pierwsza prędkość jest włączana w trybie krokowym, a 

1 

2 
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5 

4 

Rys. 11 Sterownik ręczny "Perfect" 
 
Sterownik ręczny do wersji "Comfort" 
1 = przycisk WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO 
3 = przycisk W GÓRĘ (pierwszy punkt oporu ok. 15 m/min) 

(drugi punkt oporu ok. 30 m/min) 
 
4 = przycisk W DÓŁ (pierwszy punkt oporu ok. 15 m/min) 
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Rys. 12 Sterownik ręczny "COMFORT" 
 

druga 
 powyżej wysokości 2 m w trybie automatycznym. 
 
3 = przycisk W GÓRĘ 
4 = przycisk W DÓŁ 
5 = pałąk do zawieszania 
 

(drugi punkt oporu ok. 30 m/min) 
 
5 = pałąk do zawieszania 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
Podstawa 2 m regulowana na wysokość do wersji "Luxus" 
Za pomocą przestawianej podstawy można dopasować wysokość 
toru drabinowego w zakresie do ok. 30 cm (9 różnych możliwości 
ustawienia). Możliwa jest również kompensacja bocznych nierówno-
ści terenu. 

Rys. 13 Podstawa regulowana na wysokość 
 
Podpora do wersji bez  
"części wieńczącej ze sterownikiem" 
 
Podporę (1) montuje się naprzeciw rolki liny do części 
wieńczącej (2). 

2 1 

 Rys. 14 Podpora 
 
Rura mocująca 
 
Wyciągana rura mocująca służy do zamocowania 
ramienia montażowego na czas montażu lub do 
przymocowania części wieńczącej na czas pracy. 

 Rys. 15 Rura mocująca 
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Ramię montażowe z kołowrotem ręcznym 
 
Do ustawienia toru drabinowego posiadamy w ofercie 
ramię montażowe z kołowrotem ręcznym, które montuje 
się razem z rurą mocującą. 

 Rys. 16 Ramię montażowe 
 
Lina perlonowa 22 m 
Za pomocą liny perlonowej można ustalić wymaganą 
długość toru drabinowego i możną ją również wyko-
rzystać do wciągania toru drabinowego, gdy brak jest 
ramienia montażowego. 

 Rys. 17 Lina perlonowa 22 m 
 
Element łamany 
Do transportu ładunków nad okapem (np. do okien dachowych) posiadamy w ofercie element 
łamany. Element łamany można płynnie dopasować do nachylenia dachu w przedziale od 
20° do 45°. 
 
Montaż elementu łamanego 
 Założyć element łamany (1) u góry toru drabinowego i 

przykręcić go. 
- Przełożyć śrubę zamykającą od wewnątrz przez 

obydwa elementy i przykręcić od zewnątrz nakrętką 
oczkową (2) z podkładką sprężystą. 

 
UWAGA 
Element łamany musi przylegać do okapu. Dla ułatwienia 
dopasowania można obrócić element łamany (długa 
strona 0,66m; krótka strona 0,33 m). 
 

2

2 

1 

 Rys. 18 Montaż elementu łamanego 

1.2 Osprzęt 
 

Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
 Odkręcić nakrętki oczkowe (3) na pałąku regulacyjnym 

(4) i dopasować element łamany (1) do pochylenia 
dachu. 

- Możliwość płynnej regulacji w zakresie od 20° do 45°. 
 
 Założyć wymagane części drabiny - co najmniej 

jednak element drabiny o długości 2 m - na element 
łamany (1) i przykręcić nakrętkami oczkowymi (2). 

7

4

3

 Rys. 19 Regulacja elementu łamanego 
 
 Ponownie dokręcić nakrętki oczkowe (3) na pałąku regulacyjnym elementu łamanego (1). 

Zazębienia muszą dobrze wpasować się w siebie. 
 
 

użytkować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa (np. rozdzielnica 
budowlana). – W tym celu podłączyć przewód sieciowy do rozdzielnicy budowlanej. 

- Przewód zasilający z wtyczką ma długość ok. 3 m. Do przedłużenia kabla zasilającego 
celem uniknięcia spadku napięcia i tym samym spadku mocy silnika, wymagany jest 
kabel w izolacji gumowej (co najmniej 3 x 2,5 mm²). 

- Zabezpieczenie punktu zasilania 16 A zwłoczne. 
 
WSKAZÓWKA 
W przypadku niewystarczającego zasilania należy ewentualnie odłączyć inne odbiorniki 
elektryczne. 
 

2 Wymagania odnośnie miejsca ustawienia 
 
2.1 Podłoże 
 Poziome, nośne podłoże. 
 Jeżeli warunki te nie są spełnione trzeba zastosować podkłady dla rozłożenia obciążenia. 
 
2.2 Przyłącze elektryczne (udostępnia inwestor) 
 Wciągarka pochyła posiada silnik prądu przemiennego (230V/50Hz) i należy go 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 

 
 Prosimy o sprawdzenie dostarczonego urządzenia pod kątem ewentualnych szkód 

transportowych, kompletności dostawy oraz zgodności ze złożonym zamówieniem. 
 W razie stwierdzenia szkód transportowych natychmiast powiadomić przewoźnika oraz 

sprzedawcę! 
 Do transportu na miejsce budowy wciągarkę można rozłożyć na części. 
- Najcięższa część = 56 kg 
- Najdłuższa część = 2,20 m 
 
WSKAZÓWKA 
Ze względu na wielkość opakowania ścianki pomostu nie są zamontowane. 
 
Otworzyć wszystkie zawleczki sprężynowe (1) na 
pomoście. 

1

 Rys. 20 Otwieranie rygli ścianek 
 
 Postawić ściankę na podłodze pomostu i zabezpie-

czyć ją zawleczkami sprężynowymi do pomostu (1). 
 
UWAGA 
Sprawdzić, czy rygle sprężynowe pomostu zostały dobrze 
zaryglowane. Rygiel sprężynowy musi być dobrze wi-
doczny. 

 Rys. 21 Montaż ścianek 
 
WSKAZÓWKA 
Zamontować ściankę do rozładunku (2), tak samo jak trzy 
aluminiowe ścianki burt, po tej stronie podłogi pomostu, 
po której znajdują się dźwignie odryglowujące (3) pomo-
stu. 

2 

1

3

 Rys. 22 Ścianka do rozładunku 

3 Transport 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
 Do transportu można zamontować podpory teleskopowe pomostu u dołu pomostu. 
- Złożyć podpory teleskopowe (1) do pomostu, wsunąć 

rurę teleskopową (2) aż do nakładki mocującej 
i zamocować zawleczką sprężynową (3). 

3
2

1

 Rys. 23 Transport dużego pomostu 
 
- Złożyć podpory teleskopowe (1) ze schowaną rurą 

teleskopową w kierunku do pomostu. Następnie 
przesunąć rurę teleskopową (2) przez wycięcie 
w belce poprzecznej i zamocować zawleczką 
sprężynową (3). 

1 3 2 

 Rys. 24 Transport pomostu obrotowego 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 

 

 

Dźwig powinien zostać zamontowany przez wyznaczonego przez 
kierownictwo przedsiębiorstwa specjalistę zgodnie z instrukcją 
montażu i eksploatacji! 
Specjalista musi być zapoznany z instrukcją montażu i eksploatacji, 
posiadać wystarczające doświadczenie i być przeszkolony w zakresie 
istniejących niebezpieczeństw przy obchodzeniu się z wyciągiem. 

 

drabiny, przewody elektryczne i sterownik znajdują się w nienagannym stanie 
technicznym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie wolno uruchamiać urządzenia! 
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. 

 Odgrodzić strefę roboczą wciągarki i oznakować tabliczkami ostrzegawczymi. 
 Pod dźwigiem nie mogą przebywać żadne osoby. 
 Nie przekraczać maksymalnej wysokości konstrukcyjnej wyciągu, wynoszącej 18,3 m! 
 Zwrócić uwagę na udźwig wciągarki: Zależy on od długości wciągarki, pochylenia drabiny 

i czy zastosowano wspornik drabiny czy też nie. Patrz skala pochylenia oraz tabela 
obciążeń w części dolnej. 

 Transport osób jest zabroniony. 
 Wchodzenie na element przejmujący obciążenie jest zabronione. 
 Należy przestrzegać krajowych przepisów BHP  oraz wszystkich obowiązujących ustaw 

względu na stopniowane długości szyn możliwe jest dopasowywanie długości wyciągu 
z dokładnością do 25 cm.  
Dokładna wysokość jest kompensowana przez pochylenie lub regulowana za pomocą 
podstawy ze zmienną wysokością. 

 Ułożyć na ziemi podstawę (1) i części szyn (3) z przyspawanymi rurami do dołu. 

4 Montaż 

4.1 Zasady bezpieczeństwa 
 Przed każdym montażem sprawdzić, czy wszystkie części wciągarki, jak np. części 

i dyrektyw. 
 Należy stosować środki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny, obuwie ochronne). 
 
4.2 Montaż części drabiny i ustawianie 
 
4.2.1 Wyznaczyć dokładną wysokość wyciągu 
 Naciągnąć linę perlonową (akcesoria) od zewnętrznej krawędzi okna do podłoża, 

zaznaczyć długość na linie za pomocą przesuwnej tulejki nastawnej.
  Rozciągnąć linę wyprostowaną na podłożu. 
 
4.2.2 Montaż szyn 
 Ze 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
 Wprowadzić sanie (2) w podstawę (1) (zabezpieczenie 

przed zerwaniem liny musi być skierowane do góry). 
 

 Rys. 25 Wprowadzanie sań w podstawę 
UWAGA 
Sanie WYCIĄGU DO PRZEPROWADZEK 200 "COMFORT" i WYCIĄGU DO 
PRZEPROWADZEK 200 "PERFECT" mają różne pałąki najazdowe dla wyłączników 
krańcowych i dlatego nie są zamienne. 
 
 Połączyć ze sobą podstawę (1) i części szyn (3), 

a następnie skręcić je ze sobą (nakrętki oczkowe (4) 
muszą być skierowane do zewnątrz). Maks. długość 
urządzenia patrz tabela obciążeń na podstawie. 

 Zmontować części drabiny wzdłuż liny perlonowej aż 
do ustawionej długości (maks. 18,3 m). 

 Rys. 26 Montaż części drabiny 
 
 Założyć część wieńczącą (5) u góry toru drabinowego. 

- Osłona rolki liny (6) jest skierowana do góry. 
Przełożyć od wewnątrz śrubę zamykającą i przykręcić 
od zewnątrz nakrętką oczkową (4) z podkładką 
sprężystą. 

1 2 

1 3

4

6 

4

5

 Rys. 27 Montaż części wieńczącej 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 

- Przymocować linę perlonową do części wieńczącej. 
- W miarę możliwości wciągnąć wyciąg do przeprowadzek GEDA na linie perlonowej 

równolegle lub pod kątem prostym do ściany budynku. 
 Ramię montażowe (akcesoria) 
- Oprzeć ramię montażowe (1) z podkładką gumową na 

parapecie zewnętrznym. 
- Wprowadzić rurę teleskopową (2) do przewidzianych 

dla niej uchwytów w ramieniu montażowym (1) i do-
kręcić. (Rura z większą średnicą musi być skierowana 
do góry). 

- Ustawić ramię montażowe (1) odpowiednio do grubo-
ści muru i dokręcić. 

- Rozwinąć linę z kołowrotu ręcznego (3), zaczepić za 
część wieńczącą i wciągnąć do góry szyny wyciągu. 

3 

2 

1 

 Rys. 28 Ramię montażowe 

podstawy. 

 Rys. 29 Ramię montażowe 

 
4.2.3 Ustawianie toru drabinowego 
 Lina perlonowa (akcesoria) 

 
4.2.4 Ramię montażowe (akcesoria) 
Przydatną pomocą do ustawiania szyn jest wózek 
montażowy, który może być łatwo kierowany przez osobę 
znajdującą się na dole, podczas gdy druga osoba wciąga 
górny koniec. 
 Wózek montażowy jest zaczepiany za dolną rurę 

www.geda24.pl                  www.dekarze.pl
     GENERALNY DYSTRYBUTOR GEDA W POLSCE

Hi
gh
-T
ec
h 
Sp
. 
z 
o.
o.



Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 

Dokładna wysokość jest kompensowana przez niewielkie zmiany pochylenia lub 
ustawiana za pomocą podstawy regulowanej na wysokość. (Rys. 13). 

 Ustaw poziomo rurę mocującą 
(2). 

 Zabezpiecz tor szynowy przez 
przewróceniem przez zaczepie-
nie do rury mocującej (2) w czę-
ści wieńczącej (1). 

 
 

 

21

3

 Rys. 30 Mocowanie części wieńczącej 
WSKAZÓWKA 
Przymocowanie części wieńczącej do balustrady jest możliwe przez wycięcia (3). 
 
UWAGA 
Tor drabinowy może być ustawiany tylko w zakresie pochyleń 50° - 70°. Przy ustawieniu pod 
kątem ostrzejszym niż 70° należy zapewnić specjalne zakotwienia drabiny. 

 
 Zamocować podstawę do podłoża. (osadzić na kołkach, śledziach itp.) 
 
UWAGA 
Ustawiać wciągarkę na mocnym i płaskim podłożu w sposób zapewniający stabilność. Jeżeli 
jest to niemożliwe należy użyć podkładów rozprowadzających obciążenie. 

 
4.2.5 Przykładanie części wieńczącej do okna i zabezpieczanie 
 Oprzeć część wieńczącą z podkładką gumową na ościeżnicy okiennej lub na ścianie. 

www.geda24.pl                  www.dekarze.pl
     GENERALNY DYSTRYBUTOR GEDA W POLSCE

Hi
gh
-T
ec
h 
Sp
. 
z 
o.
o.



Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 

lub bez. Udźwig podany jest na naklejce na module podstawowym lub w jednej z poniższych 
tabel. 
 

Rys. 31 Tabela obciążeń  dla części drabiny 150/200 kg 
 

Rys. 32 Table obciążeń  dla części drabiny 200/250 kg 
 
WSKAZÓWKA 
Dane na temat ciężarów zamieszczone w tabeli obciążeń obowiązują wyłącznie dla sań 
standardowych (14,4 kg) i "dużego pomostu transportowego" (55 kg). Podane w tabeli 
obciążeń ciężary zmniejszają się w przypadku zastosowania sań obrotowych (75 kg) o 
dodatkowy ciężar tych elementów. 
 

 

Podstawa dla wszystkich typów wyciągów do przeprowadzek jest 
skonstruowana dla maks. obciążenia 250 kg. 
W tabeli obciążeń podano również dodatkowe udźwigi w zależności od 
następujących czynników: 
- części drabiny 150/200 kg; 
- części drabiny 200/250 kg; 
- długości całkowitej toru drabinowego;  
- pracy bez lub ze wspornikiem 5,4 m lub 7,2 m; 
- kąta nachylenia toru drabinowego 
- osprzętu do podnoszenia; 

 

4.3 Zastosowanie wsporników drabiny 
WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK GEDA 200 może być eksploatowany z podporą drabiny 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
 Na skali w podstawie należy sprawdzić kąt nachylenia toru 

drabinowego i odczytać udźwig z tabeli obciążeń. W zależności 
od potrzeb zastosować wspornik o długości 5,4 m lub 7,2 m. 

 

Rys. 33 Skala kąta nachylenia 
 
 Połączyć ze sobą ułożoną na podłożu górną (1) i 

dolną (2) podporę drabiny i je zabezpieczyć (sworzeń 
z przetyczką sprężynową (3)). 

- Podporę drabiny można teraz rozsunąć na długość do 
5,7 m. Jeżeli konieczna jest dłuższa podpora drabiny, 
należy użyć dostarczonej razem z wyciągiem rury 
przedłużającej (bez ilustracji), wtedy istnieje możli-
wość rozkładania teleskopowego do długości 7,2 m. 

 
3 

2

1 

 Rys. 34 Podpora drabiny 
 
WSKAZÓWKA 
Długość podpory drabiny należy tak dobrać, aby podpora mogła być zaczepiona w miarę 
możliwości w środku (lub nieco poniżej środka) toru szynowego, oraz aby podpora była 
ustawiona pod kątem ok 80° do podłoża (Rys. 37). 
 
 Zaczepić podporę drabiny od góry na szczeblu 

drabiny. - Zabezpieczenie rygluje się automatycznie, a 
można je zwolnić przez pociągnięcie za sznur. 

 
 Rys. 35 Zaczepianie podpory drabiny 
 
 Wysunąć rurę wyciąganą przez zwolnienie dźwigni 

blokującej (3) i ustawić wymaganą długość. 

 

3

 Rys. 36 Dźwignia mocująca 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
 Zabezpieczyć podstawę drabiny i podstawę podpory 

za pomocą śledzi. Przestrzegać podanych kątów. 
 

Rys. 37 Kąt ustawienia wsporników drabiny 
 

 

Wspornik drabiny nie może powodować naprężenia toru drabinowego. 
Wsporniki drabiny mogą redukować naturalne ugięcie drabiny 
maksymalnie o połowę. Zwrócić uwagę na prawidłowy kąt nachylenia 
wsporników drabiny. 
 

 
UWAGA 
Podstawa drabiny i podpora drabiny muszą być ustawione na mocnym podłożu i muszą być 
zabezpieczone. 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 

 Postawić wciągarkę linową (1) od tyłu na dolny 
szczebel podstawy (2). 

 Palcami wskazującymi otworzyć obydwie dźwignie 
ryglujące (3) i podnieść wciągarkę, aż sworznie 
zaczepią się o szczebel. 

 Rys. 38 Montaż kołowrotu linowego 
 
 Wetknąć sterownik ręczny (4) (7-stykowy niebieski 

wtyk) do wyciągu. 
 Podłączyć górny wyłącznik krańcowy lub przewód 

przedłużający sterownika w części wieńczącej (5) do 
wyciągu (10-stykowy wtyk). 

 Rys. 39 Listwa wtyków w wyciągu "COMFORT" i "PERFECT" 
 
 TYLKO W PRZYPADKU WYCIĄGU "PERFECT" podłączyć dodatkowy wyłącznik 

krańcowy ruchu w dół (6) (= 7-stykowy czerwony wtyk). (Typ "Comfort" nie posiada tego 
gniazda) 

 
 Doprowadzić kabel wyłącznika krańcowego do części 

wieńczącej i zakleszczyć bądź w przypadku wyciągu 
"STANDARD" przykręcić wyłącznik skrajny na prawej 
szynie wyciągu w wymaganym miejscu zatrzymania. 

- Wyłącznik krańcowy oddalony na co najmniej 120 mm 
od części wieńczącej. 

- Wyłącznik krańcowy musi być skierowany do góry. 
 

 

3

2

1 

4 5 
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"Standard"

 Rys. 40 Montaż górnego wyłącznika krańcowego 
 
WSKAZÓWKA 
Zamiast górnego wyłącznika krańcowego w przypadku wyciągów "COMFORT" i "Perfect" 
można również podłączyć część wieńczącą ze sterownikiem. 

4.4 Montaż wciągarki linowej 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 
 Doprowadzić przewód przedłużający (5) do 

części wieńczącej ze sterownikiem (10-
stykowa złączka) i tam podłączyć. 

 
WSKAZÓWKA 
Górny wyłącznik krańcowy jest zintegrowany 
w części wieńczącej ze sterownikiem. 

5

Rys. 41 Podłączanie części wieńczącej ze sterownikiem 
 
 W przypadku WYCIĄGU DO PRZEPROWADZEK 200 "PERFECT" należy zamontować 

dodatkowy dolny wyłącznik krańcowy, aby zagwarantować drogę dobiegu przed 
dojazdem do zderzaka. 

- Dolny wyłącznik krańcowy jest montowany od góry do drabiny, 
jak pokazano na ilustracji. Aby pozwolić saniom zjechać możliwie 
jak najniżej w dół, szyna wyłącznika krańcowego jest 
przesuwana w dół, aż uchwyt dotknie wyciągu. 

- Jeżeli punkt zatrzymywania pomostu transportowego (np. na 
wysokości skrzyni samochodu ciężarowego) byłby wyżej, to 
należy zamontować wyłącznik krańcowy również wyżej. Jeżeli 
szczebel drabiny uniemożliwiałby dokładne ustawienie, to 
obydwa uchwyty należy przenieść do drugiego otworu szyny 
wyłączników krańcowych. 

Rys. 42 Montaż wyłącznika krańcowego ruchu w dół 
 
UWAGA: 
Wyciąg "PERFECT" nie zatrzymuje się natychmiast po zwolnieniu przyciski lub najechaniu 
na wyłącznik krańcowy ruchu w górę lub w dół. Jeżeli konieczne jest zatrzymanie pomostu 
ładunkowego w razie zagrożenia, to jest to możliwe przez naciśnięcie uderzeniowego 
wyłącznika awaryjnego w punktach sterowania. 
 
 W przypadku WYCIĄGU DO PRZEPROWADZEK 250 "Perfect 

Luxus" na górnym końcu dolnej części drabiny należy 
zamontować wyłącznik krańcowy oczekiwania (patrz również 
Rys. 10) aby przerwać jazdę w trybie automatycznym na ok. 2 m 
nad podłożem. 

- Wetknąć uchwyt zaciskowy od dołu profilu drabiny i przykręcić. 

Rys. 43 Montaż wyłącznika krańcowego oczekiwania 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 

 Wyczepić linę (1) z pętli sprężynowej (2) na wciągarce linowej. 
 Nacisnąć przycisk W DÓŁ na sterowniku. - Rozwinąć dość liny 

(1), naciągając przy tym linę (1), aby czujnik utraty naciągu liny 
(3) pozostawał w pozycji roboczej. 

 
1

2 

3 

 Rys. 44 Rozwijanie liny 
 
 Poprowadzić linę wzdłuż prawej belki drabiny do 

części wieńczącej, pomiędzy saniami i szczeblami. 
 Wyciągnąć osłonę rolki liny (4) na części wieńczącej i 

nieznacznie ją obrócić. 
 Założyć linę (1) na rolkę liny i cofnąć osłonę rolki liny 

(4). - Patrz naklejka z PCV! 
 

4

1 

Rys. 45 Zakładanie liny na część wieńczącą 
 
WSKAZÓWKA 
Koniec liny z hakiem musi znajdować się po środku drabiny. 
 

 
 Zaczepić hak liny w uchu (4) sań, za rurą poprzeczną. 
 Sprawdzić swobodę poruszania się zabezpieczenia 

przed zerwaniem liny (5). 
 
 Dokładnie i ciasno zwinąć luźną linę. 
 Zamontować pomost na saniach (patrz rozdz. 7.6 

Montaż pomostu ładunkowego). 
 Przeprowadzić jazdę testową pustym wyciągiem, 

w razie potrzeby skorygować położenie dolnego wy-
łącznika krańcowego w przypadku wyciągu z płynnym 
ruszaniem. 

5

4

 Rys. 46 Zaczepianie liny do sań 

 
4.5 Montaż liny 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 

 

 
Zabrania się wchodzenia na elementy przejmujące obciążenie oraz 
transportu osób. 

czterech rygli sprężynowych (1). 
- Otworzyć i zablokować wszystkie cztery rygle spręży-

nowe (1). 
 Zaczepić ramę za obydwa przednie łączniki (2) 

(z podporami teleskopowymi skierowanymi w dół) 
i zaryglować go obydwoma górnymi ryglami sprę-
żynowymi (1) sań. 

 

 

2

1

 Rys. 47 Rygle sprężynowe sań 
 
 Podnieść grupę podłogową pomostu i zaczepić 

podpory teleskopowe (3) u dołu ryglami sprężynowymi 
(1) do sań. 

 Za pomocą rygli sprężynowych podpór (4) ustawić 
ramę wózka z rolkami poziomo lub z lekkim pochyle-
niem do toru szynowego (ok. 5°) i zabezpieczyć. 

- Pomost ładunkowy można dopasować do kąta nachy-
lenia toru szynowego (krokowo co 5°) i zaryglować w 
wybranym położeniu. 

3

4

1

Rys. 48 Mocowanie wsporników teleskopowych 
 
 Wprowadzić pomost ładunkowy z rolkami bieżnymi do 

ramy i przesunąć do toru szynowego aż do zaryglowa-
nia. 

 
UWAGA 
Ścianka i dźwignie odryglowania pomostu obrotowego 
muszą być ustawione przed torem drabinowym 

 Rys. 49 montaż pomostu ładunkowego 

 
4.6 Montaż pomostu ładunkowego 

 
4.6.1 Pomost obrotowy 
 
Ciężar = 75 kg 
Udźwig zmniejsza się o 20 kg względem danych zamieszczonych w tabeli obciążeń, jest 
jednakże ograniczony maks. do 200 kg. 
 
 Pomost ładunkowy mocowany jest do sań za pomocą 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 

- Otworzyć i zablokować wszystkie cztery rygle sprężynowe (1) na saniach. 
 Zamocować ramę za obydwa przednie łączniki (6) (ze 

wspornikami teleskopowymi skierowanymi w dół) i 
zaryglować obydwoma górnymi ryglami sprężynowymi 
(1) sań. 

 

 
 Podnieść do góry duży pomost transportowy i 

zamocować wsporniki teleskopowe (3) u dołu sań za 
pomocą rygli sprężynowych (1). 

 Za pomocą rygli sprężynowych wsporników (4) 
platformę ustawić poziomo lub lekko nachyloną w 
kierunku toru szynowego (ok. 5°) i zamocować. 

- "Duży pomost transportowy" można dopasować do 
kąta nachylenia toru szynowego (krokowo co 5°) i 
zaryglować w wybranym położeniu. 

1

6

3

4
1

Rys. 50 Montaż dużej platformy transportowej 
 
- Jeżeli konieczne jest większe nachylenie pomostu 

ładunkowego w stosunku do toru szynowego, można 
przykręcić wsporniki teleskopowe do przednich 
otworów (5) uchwytów. 

5 

Rys. 51 Przestawianie wsporników teleskopowych 
 

 
4.6.2 Duży pomost transportowy 
 
Ciężar = 55 kg 
 
 "Duży pomost transportowy" mocuje się do sań za pomocą czterech rygli sprężynowych. 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 

Należy przy tym zwracać uwagę, aby transportowane przedmioty były zabezpieczone 
pasami do ściągania itp. 

 
- Przesunąć burtę (1) do góry, opuścić w dół, 

aż znajdzie się w pozycji poziomej, i 
wsunąć ją do ramy podłogi pomostu albo 
opuścić dalej, aby zwisały w dół. 3

2
1

1

 Rys. 52 Przestawianie ścianek burt 
 

 

 
Udźwig ścianek burt wynosi maks. 100 kg! 
Transport wystających ładunków jest zabroniony! 

 
 Przednią burtę (2) również można odchylić (np. w celu ułatwienia rozładunku na końcu 

górnej części toru drabinowego). 
- Przestawić pałąk zabezpieczający (3) do wewnątrz. 
- Podnieść ściankę burty (2) do góry, odchylić i wsunąć w ramę platformy. 
 

 
4.6.3 Pomost ładunkowy do ładunków o dużych gabarytach 
 
 W przypadku elementów o dużych gabarytach ścianki burt (1) należy ustawić poziomo. 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 
 

 

WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK GEDA 200 "STANDARD" 
- Moc silnika: 1,0 kW 
- Prąd silnika: 6,4 A 
- Czas włączenia: 60 % 
- Stopień ochrony: IP 44 
- Ciężar wyciągu z liną: 56 kg 
- Maks. długość toru drabinowego: 19 m 
- Prędkość podnoszenia: 25 m/min 
- Udźwig: 200 kg  
- Długość jednej części drabiny: 0,5 m / 0,75 m / 1 m / 2 m  
- Masa jednej części drabiny: (2 m z nakrętkami 

oczkowymi) 
11,3 kg 

- Wymiary np. dla 18,3 m (wyciąg spakowany) 2,2 m x 0,8 m x 1,15 (1,45 m) 
- Długość liny 43 m 
  
WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK GEDA 200 
"COMFORT" 

 

- Moc silnika: 0,6/1,2 kW 
- Prąd silnika: 7 / 8 A 
- Czas włączenia: 60 % 
- Stopień ochrony: IP 44 
- Ciężar wyciągu z liną: 48 kg 
- Maks. długość toru drabinowego: 19 m 
- Prędkość podnoszenia: 15/30 m/min 
- Udźwig: 250 kg  
- Długość jednej części drabiny: 0,5 m / 0,75 m / 1 m / 2 m  
- Masa jednej części drabiny: (2 m z nakrętkami 

oczkowymi) 
11,3 kg 

- Wymiary np. dla 18,3 m (wyciąg spakowany) 2,2 m x 0,8 m x 1,15 (1,45 m) 
- Długość liny 43 m 
  
WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK GEDA 200 
"PERFECT" 

 

- Moc silnika: 1,5 kW 
- Prąd silnika: 12 A 
- Czas włączenia: 60% 
- Stopień ochrony: IP 44 
- Ciężar wyciągu z liną: 61 kg 
- Maks. długość toru drabinowego: 19 m 
- Prędkość podnoszenia: 30 m/min  

(sterowanie za pomocą 
przetwornicy częstotliwości) 

- Udźwig: 250 kg  
- Długość jednej części drabiny: 0,5 m / 0,75 m / 1 m / 2 m  
- Masa jednej części drabiny: (2 m z nakrętkami 

oczkowymi) 
11,3 kg 

- Wymiary np. dla 18,3 m (wyciąg spakowany) 2,2 m x 0,8 m x 1,15 (1,45 m) 
- Długość liny 43 m 
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Wciągarka pochyła GEDA WYCIĄG DO PRZEPROWADZEK 200 / 250 

- Zespół napędowy wyciągu "M2" wg FEM 1001 zeszyt 2 
  
- Parametry emisji hałasu  

(stała niepewności pomiaru wynosi 4 dB (A)) 
LPA < 78 dB (A) 

  
- Ciśnienie spiętrzenia wg pr EN 12158-2:  

podczas montażu 
podczas eksploatacji 
w spoczynku 

 
q = 100 N/m² (= 45 km/h) 
q = 100 N/m² (= 45 km/h) 
pomost na podłożu 

Nr kat. Nazwa Wersja 1 
"Standard" 

 
(1-stopniowy)  

13 m 
Nr kat. 2233 

Wersja 2a 
"Comfort" 
pojedynczy 

(2-stopniowy) 
18,3 m 

Nr kat. 2234 

Wersja 2b 
"Comfort" 

LUXUS 
(2-stopniowy) 

18,3 m 
Nr kat. 2242 

Wersja 3a 
"Perfect" 

pojedynczy 
(łagodny rozruch) 

18,3 m 
Nr kat. 2237 

Wersja 3b 
"Perfect" 

Luxus 
(łagodny rozruch)

18,3 m 
Nr kat. 2243 

16570 Wyciąg 1-stopniowy 1     
10536 Wyciąg 2-stopniowy  1 1   
19794 Wyciąg łagodny 

rozruch 
   1 1 

10790 Podstawa 2 m 1 1  1  
11295 Podstawa 2 m 

regulowana na 
wysokość 

  1  1 

08211 Sanie standardowe 1 1 1   
18767 Sanie łagodny rozruch    1 1 
02888 Część drabiny 2 m 5 7 7 7 7 
02889 Część drabiny 1 m 1 1 1 1 1 
02890 Część drabiny 0,75 m  1 1 1 1 
02891 Część drabiny 0,50 m  1 1 1 1 
03394 Rura mocująca  1 1 1 1 
03396 Pas mocujący  1 1 1 1 
05643 Wspornik drabiny 5,7 

m 
1     

03387 Wspornik drabiny 7,2 
m 

 1 1 1 1 

02253 Duży pomost 
transportowy 

1     

18722 Pomost obrotowy  1 1 1 1 
08184 Część wieńcząca 1 1  1  
10061 Podpora  1  1  
19770 Część wieńcząca ze 

sterownikiem 
  1  1 

18743 Przewód 
przedłużający 21 m do 
sterownika 

  1  1 

19793 Wyłącznik krańcowy 
(ruchu w górę) 
21 m wtykowy 

 1  1  

19792 Wyłącznik krańcowy 
(ruchu w dół) wtykowy 

   1  

18734 Wyłącznik krańcowy 
(ruchu w dół/oczeki-
wania) wtykowy 

    1 

 

- Ramię montażowe wciągarką ręczną 
tylko z rurą mocującą nr kat. 03394 

9 kg 

- Lina perlonowa 22 m z hakiem i tuleja nastawcza 0,8 kg 
- Bęben kablowy 33 m, 3x2,5 mm² 8 kg 
- Mała rozdzielnica budowlana 8 kg 
- Element łamany płynnie regulowany od 20° do 45° 16,5 kg 

 
5.1 Informacje ogólne 

 
5.2 Wersje 

5.3 Osprzęt 
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