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TÕSTEKORVI  KASUTUSJUHISED 

Art. nr: 

T0160 (AK-1, 800 х 800 mm) 

T0161 (AK-2, 800 х 1200 mm)  

T0162 (AK-3, 1200 х 1200 mm) 

T0163 (AK-4, 1000 x 1000 mm) 

EÜ vastavusdeklaratsioon 

EC-Declaration of conformity 

  

Tootja: 

Intra Materialhantering AB - Karbingatan 2- SE 231 66 Trelleborg, Rootsi 

Käesolevaga kinnitan, et 

INTRA TÕSTEKORVID 

on toodetud täielikus vastavuses SS 3628/ AFS 1986:24, 1993:1, 1993:59, 1994:48, 1995:2 väljendatud 

ohutus ja tervisekaitse nõuetega, mis on kehtestatud tõstukikorvide konstruktsiooni ja tootmise suhtes. 

Trelleborg 25.01.2005 

Stefan Möller / tegevdirektor 
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TOOTE LÜHIKIRJELDUS 
 

Tõstekorv on tööstusliku tõstuki lisaseade. Käesolevat tõstekorvi tohib kasutada ainult ühe või kahe inime-

se ajutiseks tõstmiseks kontrolli või hooldustööde läbiviimiseks ning see tuleb pai-gutada tõstukikahvlitele. 

  

TÕSTMISEKS ESITATUD NÕUDED 
 

Korviga tõstuki puhul peab lubatava koorma kaal (600 mm raskuskeskme kauguse ja lubatava tõstekõrguse 

puhul) olema vähemalt 4 korda väiksem lubatud kogumassist (vt. tõstukikorvi andmeplaadilt kehtivat väik-

seimat tõstevõimsust). 

Kontrollige ja tagage, et tõstuki tõstevõimsus 600 mm raskuskeskme kaugus on vastavuses kõrgusega, mil-

leni tõstukikorv tõstetakse (vt. erinevate tõstekõrguste puhul kehtivate tõstevõimsuste diagrammi / andme-

plaati tõstukil). Paigaldage tõstukile piirang, hoiatustuli või muu selgeltnähtav maksimaalse tõstekõrguse 

märge, mis aitab tõstevõimsuse ja stabiilsuse nõuetest kinni pidada. 

NB! Tõstekorvi ei tohi tõsta tõstuki tõstevõimsuse piirangust kõrgemale. Langetuskiirus ei tohi mingil ju-

hul ületada 0,6 m/s. Tõstuk peab olema tõstukikorvist laiem. Korv ei tohi horisontaali suhtes kalduda enam 

kui 10 kraadi. Kahvliharusid ei tohi ettevaatamatult vabastada. Korvi ei tohi paigaldada kahvliharude 

pikendustele. 

  

KASUTAMINE 
  

Tõstekorvi kasutamisel tuleb alljärgnevat silmas pidada: 

 -  kahvliharud peavad olema horisontaalasendis; 

 -  statiiv peab olema vertikaalasendis; 

 -  väljasirutuv statiiv peab olema sisse tõmmatud; 

 -  väljasirutuv kahvel peab olema sisse tõmmatud; 

 -  kui kahvliharusid saab ka küljepoole viia, peab kahvliharude vahe olema võimalikult lai, et korvi  

    telgjoon jääks tõstuki telgjoonele; 

 -  pööratavate kahvliharudega kahvel peab olema sõiduasendis; 

 -  kasutada võib ainult neid juhtkange, mis reguleerivad korvi tõstmist või langetamist ning tõstuki 

  liikumist; 

 -  vastukaaluga tõstuki ja väljasirutuva statiiviga tõstuki puhul peavad lukustussplindid olema viidud 

  kahvli vastavatesse avadesse; 

 -  kontrollige, et tõstekorv on korralikult tõstukile kinnitatud; 
  

KUI TÕSTEKORVIS ON INIMENE 
  

 -  inimeste tõstmine on lubatud ainult sel juhul, kui tõstuk asub rõhtsal pinnal; 

 -  enne tõste teostamist peab tõstukijuht koos tõstetava isikuga kontrollima, kas tõstuki tõstevõimsus on 

    vastavuses tõstekõrgusega ning kas tõstuki funktsioonid toimivad veatult. Peale selle tuleb kontrollida 

    tõstuki, korvi ja korvi lukustusseadme korrasolekut ning seda, et korvi kalle horisontaaltasandi suhtes  

    ei ületaks 10 kraadi; 

 -  tõstukijuht peab inimeste tõstmise puhul olema pidevalt juhi kohal ja nägema korvi ning tõstetavat isi- 

    kut. Vajadusel peab tõstukijuht olema valmis koheselt tegutsema; 

 -  korvis viibiv isik peab seisma korvis püsti; 

 -  tõstuk ei tohi paigalt liikuda, kui korv, milles on inimene, on tõstetud kõrgemale kui 0,5 m parkimispi- 

    dur ja olemasolevad stabilisaatorid peavad olema sisse lülitatud; siiski on lubatud tõstukit madalamal 

    kiirusel paigast liigutada, kui on seotud asendi reguleerimisega; 

  

KATSETAMINE / KONTROLL 
  

Soovitame esimesi tõstuki ja tõstekorvi katsetusi läbi viia koostöös vastavaid kogemusi omava 

organisatsiooniga. 
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