
 

                                                                                                                                                   

 
 

WÓZEK TRANSPORTOWY 
GLW 800 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi 
 
 
 



 

                                                                                                                                                   

 
 

PRZEZNACZENIE 
Wózek transportowy GLW 800 przeznaczony jest do transport: 

- szkła 
- kamienia 

- płyt drewnianych 
- innych materiałów płytowych 

 

DOSTARCZONY ZESTAW 
Wózek składa się z: 
- 2x część boczna 
- 3x rurka łącząca 

 

MONTAŻ WÓZKA 
 

Do montażu wózka transportowego potrzebne są co 
najmniej dwie osoby.  
Umieść jedną część boczną (poz. 1) w pozycji 
pionowej. Włóż rurkę łączącą (poz. 3) w jeden z 
otworów umieszczonych w części bocznej a 
następnie obróć pokrętło do mocowania rur 
łączących (Poz. 2) Umieść drugą część boczną (poz. 
4) w pionie pozycja. Wsuń rurkę w drugą część 
boczną w miejsce, odpowiadającej części pierwszej. 
Włożoną rurkę również zaciśnij pokrętłem do 
mocowania. Czynność powtórz dla wszystkich 
trzech rurek. Po zamontowaniu rurek we 
właściwych miejscach użyj pokręteł do mocowania, 
aby dostosować odległość między częściami 
bocznymi w zależności od wielkości 
transportowanego materiału. Przed pierwszym 
uruchomieniem sprawdź ciśnienie w oponach i 
stabilność wózka transportowego. 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                   

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE TECHNICZNE 
 

- maksymalny udźwig 800kg 
- maksymalny sprawdzony wymiar transportowanych tafli 6m x 3m 
- waga wózka złożonego 82kg 
- montaż i demontaż bez użycia narzędzi 
- ocynk ogniowy gwarantujący trwałość konstrukcji 
- podwójne łożyskowanie w głowicy skrętnej kół wraz z uszczelnieniem 
- igiełkowe łożyska 
- opony pneumatyczne o wzmocnionej konstrukcji 
- hamulec postojowy na każdym kole 
- utwardzone panwie łożyska zapewniają łatwobieżność oraz wyjątkową trwałość 
- gwarancja 24 miesiące 
 

KONSERWACJA I SERWIS  
 

Tylko wykwalifikowany i wyznaczony personel może konserwować lub naprawiać wózek! 
W razie zauważenia nieprawidłowej pracy, któregoś z elementów skontaktuj się z 

producentem. 
 

ŚRODKI OCHRONY I PRZEPISY 
BEZPIECZEŃSTWA 

 
Przed załadunkiem należy zawsze przeprowadzić kontrolę wzrokową wózka.  

 Nośność wózka nie może zostać przekroczona.  
Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony na obie strony.  

Przed przemieszczeniem wózka należy zabezpieczyć materiał do transportu.  
Przed rozładunkiem upewnij się, że wózek jest bezpiecznie zaparkowany (koła są 

zablokowane) i stoi równomiernie i czy ładunek nie jest uszkodzony.  
Podczas każdego postoju zablokuj koła hamulcami, aby uniemożliwić samoistne zsunięcie 

się wózka. 
Wózek transportowy najlepiej jest pchać. Kiedy jest ciągnięty, istnieje ryzyko stoczenia się 

wózka, co może skutkować uszkodzeniem towaru.  
 

 
 
 



 

                                                                                                                                                   

 
 

Używaj wózka transportowego tylko na równym, twardym i nośnym podłożu.  
Podczas transportu poruszaj wózkiem na tyle wolno, aby można go było zatrzymać bez 

niebezpieczeństwa. 
 

ZACHOWANIE W PRZYPADKU AWARII  
 

 Natychmiast przerwij pracę w przypadku rozpoznawalnego zagrożenia.  
Bezzwłocznie zgłaszaj wykryte defekty.  

Naprawy powinny być wykonywane WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowanego technika. 
 

GWARANCJA  

 
Gwarancja wygasa w przypadku:  

- nieprzestrzegania wymagań zawartych w instrukcji obsługi;  
- użycie poza specyfikacją produktu;  

- zmiany konstrukcyjne wózka transportowego lub niewłaściwe użytkowanie. 
 

Data Przegląd, naprawa, konserwacja Osoba 
uprawniona 

Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 


