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1. Seznam dokladů o provedené údržbě a seznam kontrolních  
 (revizních) zpráv

V případě potřeby připojte další listy.
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Výrobce:

Typ:

Výrobní číslo: 

Rok výroby:

Max. nosnost:    kg

Při max. vzdálenosti břemene:   mm

Max. přípustný provozní tlak:  bar

Provozní napětí □12V □24V

Typ plošiny □Hlíník □Ocel Rozměr: 

GGVS/ADR: □Ano  □Ne

Bezpečnostní zařízení:
Elektricky ovládané sedlové ventily
Bezpečnostní ventily snímající narušená vedení resp. ventily pro regulaci průtoku
Ventily pro omezení tlaku viz hydraulická schémata
Obouruční resp. obounožní ovládání s blokováním řídících míst
Varovné štítky, předepsané označení pro stojící obsluhu
Varovné světelné kontrolky a varovné praporky
„Safety point“ (majáček) a upozornění na nebezpečí při dálkovém ovládání

Přílohy ke kontrolní knížce:
Typové schválení ochrany proti podjetí
DAUTEL – Návod k obsluze a údržbě hydraulické plošiny s elektrickými 
a hydraulickými schématy

2. Kmenový list

Provozní rychlosti:
max. rychlost zdvihání a spouštění: 15 cm/sekundu
max. rychlost otevírání a zavírání: 10º/sekundu
max. rychlost sklápění u země: 4º/cm
max. rychlost při skládání 0,7 m/sekundu
max. pojezdová rychlost: 0,3 ms/sekundu

DAUTEL GmbH
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3. Zásady aplikované při kontrole hydraulické plošiny znalcem

3.1   Úvodní poznámky
Konstrukce, výroba, montáž a kontroly našich hydraulických plošin probíhají 
dle následujících předpisů:
• Technické normy ve znění platném v okamžiku expedice plošiny;
• EN normy pro hydraulické plošiny ve znění platném v okamžiku expedice 
  plošiny;
• Národní normy, které podporují plnění technických norem;
• Výrobce potvrzuje v prohlášení o shodě, že dodaná hydraulická plošina 
  odpovídá výše uvedeným předpisům;
• Tato servisní knížka slouží jako doklad o řádně provedené montáži, údržbě 
 a o pravidelných kontrolách.

3.2   Kontroly 
3.2.1  Kontrola před a po montáži
Před montáží zkontrolujte hlavní komponenty hydraulické plošiny. Po in-
stalaci na vozidlo musí technik provést předepsané kontroly a písemně 
potvrdit jejich úspěšné absolvování na formuláři „Přejímací kontrola“. Je-li 
výsledek kontrol „bez závad“, je možno začít hydraulickou plošinu požívat. 
Je zakázáno používat hydraulickou plošinu předtím, než po montáži prošla 
přejímací kontrolou „zcela bez závad“.

3.2.2 Pravidelné kontroly
Přinejmenším jednou ročně musí hydraulickou plošinu zkontrolovat technik  
a písemně potvrdit úspěšné absolvování kontroly. Podstatné části takové 
kontroly jsou popsány v kapitole č. 5.
Podnět ke kontrole musí dát provozovatel hydraulické plošiny.
Je věcí provozovatele, kterého technika pověří provedením kontroly. 
Přitom musí dbát na to, aby zvolená osoba splňovala příslušné požadavky. 
Mimořádnou odpovědnost nese provozovatel tehdy, když za technika usta-
noví osobu ze svého vlastního podniku. 

3.2.3 Mimořádné kontroly
Po zásadních opravách musí být provedena kontrola odborným technikem, 
přičemž rozsah kontroly závisí na rozsahu provedené opravy. Kontrola musí 
být písemně potvrzena a rozsah opravy musí být zapsán do formuláře, který 
je uveden v příloze. 
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3.3   Technik
Osoba s technickými znalostmi zkušenostmi, která je schopna posoudit 
bezpečnost práce ve vztahu k hydraulické plošině.

3.4   Rozsah kontrol dle bodu 3.2.1
3.4.1 Kontrola před montáží plošiny
Vizuální kontrola na poškození vzniklá při transportu a zjevné vady.

3.4.2 
Kontrola, zda je vozidlo schváleno pro instalaci hydraulické plošiny.

3.4.3 
Kontrola, zda elektrická výbava hydraulické plošiny odpovídá elektrické 
instalaci vozidla.

3.4.4
Kontrola, zda je možno dodržet přípustné nástavbové rozměry podle 
montážního výkresu.

3.4.5
Kontrola, zda je zaručena stabilita vozidla (bezpečnost) s hydraulickou 
plošinou. 

3.4.6  Kontrola po montáži vozidla
Kontrola, zda byla hydraulická plošina řádně instalována.

3.4.7 
Byly instalovány všechny šrouby závěsu a byly utaženy předepsaným 
utahovacím momentem.

3.4.8
Všechny svarové spoje řádně provedl prověřený svářeč.

3.4.9
Čepy pro všechny válce / kulisy byly opatřeny prvotním mazivem. Pojistka 
čepů byla instalována i s dodaným pojistným šroubem a vše je utaženo 
předepsaným utahovacím momentem.

3.4.10
Kontrola, zda je správně nastavena a zajištěna délka naklápěcích válců.
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3.4.11
Kontrola, zda je ovládací jednotka instalována tak, aby bylo možno plošinu 
při obsluze v plné míře vizuálně sledovat. 

3.4.12
Kontrola, zda jsou všechna elektrická vedení řádně upevněna, zapojena po-
dle elektrického schéma, a zda jsou zajištěny dostatečné ohybové poloměry.

3.4.13
Kontrola, zda je zapojen vypínač v kabině řidiče.

3.4.14
Kontrola, zda byl kabel umístěný do plošiny instalován s dostatečně velkou 
volnou smyčkou a správně vyveden ke kulise (v žádné poloze plošiny nes-
mí hrozit rozmačkání kabelu), zda je řádně zapojen a opatřen potřebnými 
kabelovými průchodkami.

3.4.15
Kontrola, zda je instalována hlavní elektrická pojistka, a zda je speciálním 
tukem na póly baterií chráněna před oxidací.

3.4.16
Kontrola, zda je olejová nádrž naplněna olejem podle ukazatele. Při této 
kontrole musí plošina zcela přiléhat k zemi.

3.4.17
Kontrola, zda jsou všechny válce po několikerém zdvihnutí, spuštění, vyk-
lopení a sklopení řádně odvzdušněny.

3.4.18
Kontrola, zda je výrobní štítek s informacemi o vzdálenostech břemen ins-
talován na dobře viditelném místě.

3.4.19
Kontrola, zda byl instalován štítek Dautel, a zda z něj byla sejmuta ochranná fólie.

3.4.20
Kontrola, zda je na plošině vyznačena vzdálenost břemene.

3.4.21
Kontrola, zda je instalován prvek, kterého se bude držet osoba jedoucí na 
plošině.
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3.4.22
Kontrola, zda jsou případné hydraulické nebo mechanické opěry instalovány 
podle montážního návodu.

3.4.23 u pojízdných typů plošiny
Kontrola, zda jsou vodítka nasměrována podle montážního návodu, zda jsou 
instalovány všechny šrouby a zda jsou utaženy předepsaným utahovacím 
momentem. Kontrola, zda má vysouvací válec pod vozidlem dostatek vol-
ného prostoru.

Funkční kontrola bez zatížení
(Až po kontrole všech výše uvedených bodů provedeme funkční zkoušku).

3.4.24
Pokud je tak relevantní, svítí kontrolka v kabině řidiče v době, kdy je hyd-
raulická plošina zapnutá.

3.4.25
Kontrola otevírání pomocí boční ovládací jednotky.

3.4.26
Kontrola, zda oba varovné majáčky při otevřené plošině blikají.

3.4.27
Kontrola, zda funguje spouštění přes boční ovládací jednotku, a zda plošina 
zůstává při spouštění ve vodorovné poloze.

3.4.28
Kontrola, zda funguje automatické sklápění plošiny u země.

3.4.29
Kontrola, zda funguje zdvihání přes boční ovládací jednotku, a zda se plošina 
automaticky naklápí do přednastavené polohy a přechází ve zdvihání.

3.4.30
Kontrola, zda funguje zavírání přes boční ovládací jednotku, a zda se plošina 
řádně zavírá. Po vypnutí hydraulické plošiny zhasne v kabině řidiče světelná 
kontrolka, pokud je instalována.
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33.4.32
Z plošiny zkontrolovat řádné fungování nožních spínačů.

3.4.33
Kontrola, zda je možno bez potíží vysunovat a zasunovat případné hyd-
raulické opěry.

3.4.34
Kontrola manuálního vysunutí / zasunutí a zajištění případných mecha-
nických opěr.

3.4.35
Podle typu provést kontrolu zasouvání a vysouvání plošiny, jednotlivých pohybů 
a dále zkontrolovat všechna vedení, kabely atd., zda se volně pohybují.

3.4.6
U skládaných typů plošiny prověřit rozbalení a složení špičky plošiny, a zda 
je možno plošinu bezvadně vysunout a složit.

Funkční kontrola se jmenovitým zatížením

Umístit na plošinu 100 % jmenovitého zatížení do předepsané vzdálenosti 
podle zatěžovacího diagramu a plošinu zdvihnout / spustit, sklopit ji u země 
a provést její vyklopení nahoru. Všechny pohyby musí proběhnout bezvadně.

Funkční kontrola s přetížením

Umístěte na plošinu nacházející se vodorovně na zemi 125 % jmenovitého 
zatížení podle zatěžovacího diagramu. Ventil pro omezení tlaku je nasta-
ven tak, že v podstatě není možno zdvihnout více než 125 % jmenovitého 
zatížení. Zdvihněte plošinu do poloviční výšky mezi podlahou automobilové 
nástavby a vozovkou, umístěte na plošinu 125 % jmenovitého zatížení. 
Během 15 minut smí plošina poklesnout maximálně o 15 mm směrem dolů 
a posunout se max. o 2º do strany.

3.4.37
Ještě jednou zkontrolujte naklápěcí válce a případně je seřiďte a zajistěte.



Jméno technika (tiskacími písmeny)

Místo, datum:

Podpis technika:

Firma / adresa:

Profesní označení:
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3.5  Přejímací kontrola / potvrzení před prvním uvedením do provozu
Jestliže byly všechny kontroly absolvovány s výsledkem „bez závad“ a rovněž 
montáž proběhla bez závad, je třeba tyto skutečnosti písemně potvrdit, viz 
dále.

Kontrolu před prvním uvedením do provozu musí provést technik 
Rozsah prací a kontrol určují následující předpisy:
a) Směrnice pro strojní zařízení EU 2006/42 a normy EN 1756-1; 
b) předpisy BGG 945 a silniční zákon (pouze v NSR) nebo příslušné  
  národní předpisy;
c)  Montážní dokumentace od společnosti Dautel;
d) Směrnice vydané výrobcem vozidla.

Tímto prohlašuji, že hydraulická plošina byla instalována v souladu s doku-
menty dle bodů a, b, c, d, a že před uvedením hydraulické plošiny do provozu 
provedl znalec (odborná osoba) předepsané kontroly a zkoušky. 



Jméno provozovatele (tiskacím písmem)

Datum

Podpis technika:

Firma

Jméno technika (tiskacím písmem):

Datum

Podpis technika:

Firma
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4.  EU prohlášení o shodě podle směrnice pro strojní zařízení  
 č. 2006/42/EU

Tímto prohlašujeme, že dále uvedená hydraulická plošina (samostatný 
technický celek) na základě své koncepce a konstrukce odpovídá v námi 
do oběhu uváděném provedení příslušným základním bezpečnostním  
a zdravotním požadavkům směrnic EU.
Při změně hydraulické plošiny, která s námi nebyla odsouhlasena, ztrácí 
toto prohlášení platnost.

Typ hydraulické plošiny:  DLB, DL, DS, DF, DFL -24/-27/-36/-44/-45/-46/-47/-48  
       plus doplňky
Nosnost:  500 až 3500 kg

Aplikované EU směrnice: EU směrnice o strojích č. 2006/42/EU
       norma EN 1756-1 a v ní uvedené normativní odkazy

Uvedení hydraulické plošiny do provozu je zakázáno tak dlouho, než je 
zjištěno, že hydraulická plošina byla instalována v souladu s pracovními 
pokyny a, b, c, d , a než byla potvrzena úspěšná přejímací kontrola.
Provozovateli plošiny musí být předán Návod k obsluze. Dále musí být pro-
vedeno školení uživatele o provozování plošiny v souladu s určeným účelem 
a o bezpečnostních zařízeních a prvcích. O těchto školeních je třeba rovněž 
provést záznam do servisní knížky. 

zmocněnec výrobce výrobcova osoba odpovědná za dokumentaci Datum
Dautel GmbH, Dieselstraße 33, 74211 Leingarten, Tel. +49 7131 407-0

Rutger Dautel Klaus Schönberger
11.10.2011



podle konkrétního 

provedení
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Po provedení přejímací kontroly a po potvrzení o zaškolení umístěte  
na ovládací jednotku přiloženou známku CE, viz obrázky. 
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5. Pravidelné kontroly dle předpisů BGG 945/BGR 500

Pravidelné kontroly dle předpisů BGG 945/BGR 500 jsou povinné 
pouze na území Německa. Při provozování hydraulických zdvihacích plošin
na území České a Slovenské republiky je nutné dodržovat platné národní 
předpisy. 

Kontrolní formuláře dle předpisů BGG 945/BGR 500 nejsou součástí
servisní knížky v ČR/SR.
.
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6. Informace o zárukách a servisu

Zakoupením hydraulické plošiny značky DAUTEL jste získali vysoce kvalitní 
produkt. Abyste zůstali spokojeni i během dlouhé doby používání hydraulické 
plošiny DAUTEL, dbali jsme již při vývoji plošiny na to, aby jednotlivé 
komponenty vyžadovaly minimální údržbu, a aby jejich servis byl snadný,  
a aby bylo možno opotřebitelné díly snadno vyměnit. Do této oblasti spadají 
také pokyny, které mají zajistit nutná opatření k tomu, aby byla zajištěna 
bezpečnost dopravy a bezpečnost provozu.
Za pomoci dat o hydraulické plošině v kontrolní knížce a při uvedení továrního 
čísla je zajištěno, aby byly pro hydraulickou plošinu dodávány vždy správné 
náhradní díly. Tato data přispívají k tomu, aby bylo možno bez problémů 
plošinu opravovat ještě i po mnoha letech. 

Společnost DAUTEL poskytuje záruku v rámci své odpovědnosti za vady 
dodávky po dobu maximálně 24 měsíců od data vystavení faktury na hy-
draulickou plošinu, a to podle příslušných platných záručních podmínek.

Provozovatel musí vzniklou vadu neprodleně po jejím objevení písemně oz-
námit resp. nechat ji stanovit autorizovaným servisním partnerem společnosti 
DAUTEL. Potřebné práce na k jízdě způsobilém vozidle se provádějí zásadně 
u servisního partnera společnosti DAUTEL (www.dautel.de/service). Jestliže 
se během záruční doby objeví škody, jejichž odstranění spadá pod záruční 
pravidla, musí zákazník respektovat a dodržovat dále uváděná ustanovení.

Při uplatnění záruky po 12. měsíci musí být k nároku připojeny kopie 
záznamů o „pravidelných kontrolách“, které byly provedeny výhradně 
servisním partnerem společnosti DAUTEL, a doklady o provedených 
údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené organizacemi 
DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou 
akceptovány. 

Společnost Dautel je povinna k následnému zlepšení resp. k náhradní do-
dávce pouze tehdy, jestliže zákazník splnil své smluvní povinnosti.
Vadné konstrukční díly musí být podány s kompletně vyplněnou záruční 
reklamací a případně také s kopiemi záznamů o „pravidelných kontrolách“ 
a s kopiemi dokladů o údržbě, a to nejpozději 4 týdny po provedené opravě.
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Reklamované díly vyzvedne - po zaslání požadavku na vyzvednutí - auto-
rizovaný speditér angažovaný společností Dautel.

K opravě hydraulické plošiny smí být používány výhradně originální 
díly značky DAUTEL.

Ohledání závady provede společnost DAUTEL resp. náš servisní partner. 
V každém případě od nás zákazník obdrží informaci.

Odtud vzniklé náklady na mzdy, díly a transport převezme společnost 
DAUTEL v rámci záruky podle příslušných platných záručních podmínek. 
Podkladem pro kalkulaci pracovních výkonů a mezd jsou směrné hodnoty 
obsažené v tabulce směrných časů.

Jestliže se při šetření ukáže, že škoda není kryta zárukou, budou zákazníkovi 
účtovány vzniklé náklady na kontroly a testy včetně eventuálně vzniklých 
přepravních nákladů.

Společnost DAUTEL je vlastníkem dílů, které jsou v rámci záruky vyměňovány.

Provedení záručních prací NEprodlužuje záruční dobu.

Záruční nároky, které byly vůči společnosti Dautel uplatněny, se promlčují 
uplynutím záruční doby.

Všechny nároky z titulu vad, které vedou k opravám, zanikají 3 měsíce poté, 
kdy servisní dílna prohlásila, že vada byla odstraněna.

Servisní a údržbové práce jsou generelně a výhradně k tíži zákazníka.

6.1 Omezení a vyloučení ze záruky

Záruka se omezuje na demontáž a montáž resp. rozložení / sestavení vadných 
dílů a jejich výměnu nebo opravu.

Rozhodnutí, zda má být vadný díl vyměněn nebo opraven, bude učiněno podle 
předpisů společnosti Dautel.
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Při výměně vadných dílů nemá zákazník právo na nové díly, instalovány mohou 
být také repasované výměnné díly.

Pro následující body je záruka vyloučena:
l  Zákazník vadu neoznámil ani ji nenechal zaznamenat;
l  Škoda byla způsobena nesprávnou obsluhou;
l  Nedodržení údržbových prací;
l  Nedodržení pravidelných kontrol;
l  Násilí a cizí působení jakéhokoliv druhu;
l  Zákazník navzdory požadavku neposkytnul možnost provést 
  zlepšení / opravu;
l  Následně škody obecně;
l  Hydraulická plošina byla nadměrně namáhána použitím, které je 
  v rozporu s určeným účelem nebo použitím k jinému než určenému účelu;
l  Byly instalovány díly anebo provedeny změny a přestavby, 
  které společnost DAUTEL neschválila ani neplánovala, 
  a které nepatří k dodávce společnosti DAUTEL;
l  Ztracené nebo chybějící díly;
l  Neschválená oprava dílů a také skupin;
l  Zákazník nedodržel řádně předpisy pro provoz, údržbu a ošetřování 
hydraulické plošiny podle návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se nevztahuje na následující:
l  Práce, které jsou zapříčiněny normálním opotřebením, údržbové 
  a seřizovací práce (např. naklápěcí válce);
l  a dále na ze zákona nařízené pravidelné kontroly;
l  Přímé a nepřímé následky z eventuálních škod, např. výpadek z použití,
   nájemní vozidla;
l  Přepravované zboží, poškození cizího vlastnictví, atd.;
l  Cizí díly, které nebyly dodány v původní dodávce od společnosti DAUTEL;
l  Pryžová tlačítka, sklo, lak, varovné světelné majáčky, výstražné praporky 
   a těsnění válců.
l  Škody způsobené podpětím kvůli prázdným bateriím nebo nevhodným 
průřezem kabelů, které zapříčinily „zapečení“ výkonového relé;
l  Převzetí nákladů u vozidel způsobilých k jízdě.

Návod k provozu a servisní knížka jsou součástí hydraulické plošiny.
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K uplatnění záručních nároků musí být společnosti Dautel bez vyzvání 
předloženy (dobře čitelné) doklady o pravidelných kontrolách a o údržbových 
pracích. K tomuto bodu viz též naše záruční podmínky na stránkách www.
dautel.de/Service.

6.2 Údržba

Hydraulická plošina sice vyžaduje do značné míry minimalizovanou údržbu, 
nicméně pravidelná údržba může zabránit některým škodám, a přispět tak 
k vysoké provozní bezpečnosti a životnosti.

Údržbové práce smí provádět pouze odborné osoby a odborné dílny au-
torizované společností DAUTEL. Uvedené údržbové práce se vztahují 
k vozidlům v jednosměnném provozu a musí být prováděny ročně. U vozi-
del provozovaných na dvě směny, musejí být uvedené údržbové operace 
prováděny pololetně, u vozidel provozovaných ve třech směnách pak každé 
4 měsíce. Dodržování těchto pravidel je mimořádně důležité tehdy, když mají 
být uplatněny nároky z titulu záruky. Jestliže budou tyto důležité doklady 
chybět, mohou být nahlášené nároky odmítnuty. 

Nedostatky musí být zaznamenány do formulářů. Tím bude v kterémkoliv 
okamžiku průkazné, v jakém stavu se nachází hydraulická plošina.
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Jméno odborné osoby (tiskacími písmeny)

Místo, datum:

Podpis odborné osoby:

Firma / adresa:

Profesní označení:

List. č. .

výrobní číslo
Zpráva musí být s číslem stránky začleněna  
do seznamu

Doklad o provedených údržbových pracích
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Následující pravidelné kontroly musí být prováděny odborným servisem autorizovaným 
společností Dautel ročně resp. v případě provozu na dvě směny pololetně resp. po prvním 
uvedení do provozu. Údržbové práce se nedotýkají předepsaných ročních kontrol podle CE 
resp. dle předpisu BGR 500.

Při uplatnění záruky po 12 měsících musí být k nároku připojeny kopie záznamů o „pravi-
delných kontrolách“, které byly provedeny výhradně servisním partnerem společnosti DAU-
TEL, a doklady o provedených údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené orga-
nizacemi DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou akceptovány.

Kontrola hydraulického zařízení, šroubení a vedení na pevnou polohu a těsnost, 
okamžitá výměna poškozených hadic, avšak nejpozději po 6 letech.

Kontrola pevné pozice šroubů a matic (závěsné desky, zajištění čepů, připojovací hlava, atd.)

Kontrola válců na těsnost.

Dotažení kabelových šroubení u venkovního ovládání.

Vyčistit ložiska a namazat je stříkaným tukem nebo mazacím lisem, při těžkém 
provozu častěji, kontrola opotřebení ložisek..

Kontrola nastavení naklápěcích válců, kontrola pevné polohy pojistného šroubu..

Kontrola poháněcí jednotky, zda těsní hydraulická vedení a kabelové průchodky..
Kontrola funkce varovných světel a kontrolek, kontrola výstražných praporků 
na opotřebení.

Kontrola opotřebení a funkce nožních a ručních spínačů.
Hluk za chodu elektrického motoru, v případě potřeby vyměnit uhlíkové kartáče 
elektrického motoru.
Kontrola baterie, kontrola napětí baterie, chránit hlavní elektrickou pojistku proti 
korozi tukem na póly.
Kontrola nabíjecího vedení u přívěsu podle návodu k provozu.
Vyměnit hydraulický olej, pokud je znečištěný, avšak přinejmenším 1x ročně.
Namazat všechny pohyblivé díly (zarážka proti sjíždění vozíků, klouby, hřídele, 
atd.).
Opravit poškození laku.
Kontrolu provedl:
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Následující pravidelné kontroly musí být prováděny odborným servisem autorizovaným 
společností Dautel ročně resp. v případě provozu na dvě směny pololetně resp. po prvním 
uvedení do provozu. Údržbové práce se nedotýkají předepsaných ročních kontrol podle CE 
resp. dle předpisu BGR 500.

Při uplatnění záruky po 12 měsících musí být k nároku připojeny kopie záznamů o „pravi-
delných kontrolách“, které byly provedeny výhradně servisním partnerem společnosti DAU-
TEL, a doklady o provedených údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené orga-
nizacemi DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou akceptovány.

Kontrola hydraulického zařízení, šroubení a vedení na pevnou polohu a těsnost, 
okamžitá výměna poškozených hadic, avšak nejpozději po 6 letech.

Kontrola pevné pozice šroubů a matic (závěsné desky, zajištění čepů, připojovací hlava, atd.)

Kontrola válců na těsnost.

Dotažení kabelových šroubení u venkovního ovládání.

Vyčistit ložiska a namazat je stříkaným tukem nebo mazacím lisem, při těžkém 
provozu častěji, kontrola opotřebení ložisek..

Kontrola nastavení naklápěcích válců, kontrola pevné polohy pojistného šroubu..

Kontrola poháněcí jednotky, zda těsní hydraulická vedení a kabelové průchodky..
Kontrola funkce varovných světel a kontrolek, kontrola výstražných praporků 
na opotřebení.

Kontrola opotřebení a funkce nožních a ručních spínačů.
Hluk za chodu elektrického motoru, v případě potřeby vyměnit uhlíkové kartáče 
elektrického motoru.
Kontrola baterie, kontrola napětí baterie, chránit hlavní elektrickou pojistku proti 
korozi tukem na póly.
Kontrola nabíjecího vedení u přívěsu podle návodu k provozu.
Vyměnit hydraulický olej, pokud je znečištěný, avšak přinejmenším 1x ročně.
Namazat všechny pohyblivé díly (zarážka proti sjíždění vozíků, klouby, hřídele, 
atd.).
Opravit poškození laku.
Kontrolu provedl:
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Následující pravidelné kontroly musí být prováděny odborným servisem autorizovaným 
společností Dautel ročně resp. v případě provozu na dvě směny pololetně resp. po prvním 
uvedení do provozu. Údržbové práce se nedotýkají předepsaných ročních kontrol podle CE 
resp. dle předpisu BGR 500.

Při uplatnění záruky po 12 měsících musí být k nároku připojeny kopie záznamů o „pravi-
delných kontrolách“, které byly provedeny výhradně servisním partnerem společnosti DAU-
TEL, a doklady o provedených údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené orga-
nizacemi DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou akceptovány.

Kontrola hydraulického zařízení, šroubení a vedení na pevnou polohu a těsnost, 
okamžitá výměna poškozených hadic, avšak nejpozději po 6 letech.

Kontrola pevné pozice šroubů a matic (závěsné desky, zajištění čepů, připojovací hlava, atd.)

Kontrola válců na těsnost.

Dotažení kabelových šroubení u venkovního ovládání.

Vyčistit ložiska a namazat je stříkaným tukem nebo mazacím lisem, při těžkém 
provozu častěji, kontrola opotřebení ložisek..

Kontrola nastavení naklápěcích válců, kontrola pevné polohy pojistného šroubu..

Kontrola poháněcí jednotky, zda těsní hydraulická vedení a kabelové průchodky..
Kontrola funkce varovných světel a kontrolek, kontrola výstražných praporků 
na opotřebení.

Kontrola opotřebení a funkce nožních a ručních spínačů.
Hluk za chodu elektrického motoru, v případě potřeby vyměnit uhlíkové kartáče 
elektrického motoru.
Kontrola baterie, kontrola napětí baterie, chránit hlavní elektrickou pojistku proti 
korozi tukem na póly.
Kontrola nabíjecího vedení u přívěsu podle návodu k provozu.
Vyměnit hydraulický olej, pokud je znečištěný, avšak přinejmenším 1x ročně.
Namazat všechny pohyblivé díly (zarážka proti sjíždění vozíků, klouby, hřídele, 
atd.).
Opravit poškození laku.
Kontrolu provedl:
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Následující pravidelné kontroly musí být prováděny odborným servisem autorizovaným 
společností Dautel ročně resp. v případě provozu na dvě směny pololetně resp. po prvním 
uvedení do provozu. Údržbové práce se nedotýkají předepsaných ročních kontrol podle CE 
resp. dle předpisu BGR 500.

Při uplatnění záruky po 12 měsících musí být k nároku připojeny kopie záznamů o „pravi-
delných kontrolách“, které byly provedeny výhradně servisním partnerem společnosti DAU-
TEL, a doklady o provedených údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené orga-
nizacemi DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou akceptovány.

Kontrola hydraulického zařízení, šroubení a vedení na pevnou polohu a těsnost, 
okamžitá výměna poškozených hadic, avšak nejpozději po 6 letech.

Kontrola pevné pozice šroubů a matic (závěsné desky, zajištění čepů, připojovací hlava, atd.)

Kontrola válců na těsnost.

Dotažení kabelových šroubení u venkovního ovládání.

Vyčistit ložiska a namazat je stříkaným tukem nebo mazacím lisem, při těžkém 
provozu častěji, kontrola opotřebení ložisek..

Kontrola nastavení naklápěcích válců, kontrola pevné polohy pojistného šroubu..

Kontrola poháněcí jednotky, zda těsní hydraulická vedení a kabelové průchodky..
Kontrola funkce varovných světel a kontrolek, kontrola výstražných praporků 
na opotřebení.

Kontrola opotřebení a funkce nožních a ručních spínačů.
Hluk za chodu elektrického motoru, v případě potřeby vyměnit uhlíkové kartáče 
elektrického motoru.
Kontrola baterie, kontrola napětí baterie, chránit hlavní elektrickou pojistku proti 
korozi tukem na póly.
Kontrola nabíjecího vedení u přívěsu podle návodu k provozu.
Vyměnit hydraulický olej, pokud je znečištěný, avšak přinejmenším 1x ročně.
Namazat všechny pohyblivé díly (zarážka proti sjíždění vozíků, klouby, hřídele, 
atd.).
Opravit poškození laku.
Kontrolu provedl:
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Následující pravidelné kontroly musí být prováděny odborným servisem autorizovaným 
společností Dautel ročně resp. v případě provozu na dvě směny pololetně resp. po prvním 
uvedení do provozu. Údržbové práce se nedotýkají předepsaných ročních kontrol podle CE 
resp. dle předpisu BGR 500.

Při uplatnění záruky po 12 měsících musí být k nároku připojeny kopie záznamů o „pravi-
delných kontrolách“, které byly provedeny výhradně servisním partnerem společnosti DAU-
TEL, a doklady o provedených údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené orga-
nizacemi DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou akceptovány.

Kontrola hydraulického zařízení, šroubení a vedení na pevnou polohu a těsnost, 
okamžitá výměna poškozených hadic, avšak nejpozději po 6 letech.

Kontrola pevné pozice šroubů a matic (závěsné desky, zajištění čepů, připojovací hlava, atd.)

Kontrola válců na těsnost.

Dotažení kabelových šroubení u venkovního ovládání.

Vyčistit ložiska a namazat je stříkaným tukem nebo mazacím lisem, při těžkém 
provozu častěji, kontrola opotřebení ložisek..

Kontrola nastavení naklápěcích válců, kontrola pevné polohy pojistného šroubu..

Kontrola poháněcí jednotky, zda těsní hydraulická vedení a kabelové průchodky..
Kontrola funkce varovných světel a kontrolek, kontrola výstražných praporků 
na opotřebení.

Kontrola opotřebení a funkce nožních a ručních spínačů.
Hluk za chodu elektrického motoru, v případě potřeby vyměnit uhlíkové kartáče 
elektrického motoru.
Kontrola baterie, kontrola napětí baterie, chránit hlavní elektrickou pojistku proti 
korozi tukem na póly.
Kontrola nabíjecího vedení u přívěsu podle návodu k provozu.
Vyměnit hydraulický olej, pokud je znečištěný, avšak přinejmenším 1x ročně.
Namazat všechny pohyblivé díly (zarážka proti sjíždění vozíků, klouby, hřídele, 
atd.).
Opravit poškození laku.
Kontrolu provedl:
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Následující pravidelné kontroly musí být prováděny odborným servisem autorizovaným 
společností Dautel ročně resp. v případě provozu na dvě směny pololetně resp. po prvním 
uvedení do provozu. Údržbové práce se nedotýkají předepsaných ročních kontrol podle CE 
resp. dle předpisu BGR 500.

Při uplatnění záruky po 12 měsících musí být k nároku připojeny kopie záznamů o „pravi-
delných kontrolách“, které byly provedeny výhradně servisním partnerem společnosti DAU-
TEL, a doklady o provedených údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené orga-
nizacemi DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou akceptovány.

Kontrola hydraulického zařízení, šroubení a vedení na pevnou polohu a těsnost, 
okamžitá výměna poškozených hadic, avšak nejpozději po 6 letech.

Kontrola pevné pozice šroubů a matic (závěsné desky, zajištění čepů, připojovací hlava, atd.)

Kontrola válců na těsnost.

Dotažení kabelových šroubení u venkovního ovládání.

Vyčistit ložiska a namazat je stříkaným tukem nebo mazacím lisem, při těžkém 
provozu častěji, kontrola opotřebení ložisek..

Kontrola nastavení naklápěcích válců, kontrola pevné polohy pojistného šroubu..

Kontrola poháněcí jednotky, zda těsní hydraulická vedení a kabelové průchodky..
Kontrola funkce varovných světel a kontrolek, kontrola výstražných praporků 
na opotřebení.

Kontrola opotřebení a funkce nožních a ručních spínačů.
Hluk za chodu elektrického motoru, v případě potřeby vyměnit uhlíkové kartáče 
elektrického motoru.
Kontrola baterie, kontrola napětí baterie, chránit hlavní elektrickou pojistku proti 
korozi tukem na póly.
Kontrola nabíjecího vedení u přívěsu podle návodu k provozu.
Vyměnit hydraulický olej, pokud je znečištěný, avšak přinejmenším 1x ročně.
Namazat všechny pohyblivé díly (zarážka proti sjíždění vozíků, klouby, hřídele, 
atd.).
Opravit poškození laku.
Kontrolu provedl:
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Jméno odborné osoby (tiskacími písmeny)

Místo, datum:

Podpis odborné osoby:

Firma / adresa:

Profesní označení:

List. č. .

výrobní číslo
Zpráva musí být s číslem stránky začleněna  
do seznamu

Doklad o provedených údržbových pracích
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Následující pravidelné kontroly musí být prováděny odborným servisem autorizovaným 
společností Dautel ročně resp. v případě provozu na dvě směny pololetně resp. po prvním 
uvedení do provozu. Údržbové práce se nedotýkají předepsaných ročních kontrol podle CE 
resp. dle předpisu BGR 500.

Při uplatnění záruky po 12 měsících musí být k nároku připojeny kopie záznamů o „pravi-
delných kontrolách“, které byly provedeny výhradně servisním partnerem společnosti DAU-
TEL, a doklady o provedených údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené orga-
nizacemi DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou akceptovány.

Kontrola hydraulického zařízení, šroubení a vedení na pevnou polohu a těsnost, 
okamžitá výměna poškozených hadic, avšak nejpozději po 6 letech.

Kontrola pevné pozice šroubů a matic (závěsné desky, zajištění čepů, připojovací hlava, atd.)

Kontrola válců na těsnost.

Dotažení kabelových šroubení u venkovního ovládání.

Vyčistit ložiska a namazat je stříkaným tukem nebo mazacím lisem, při těžkém 
provozu častěji, kontrola opotřebení ložisek..

Kontrola nastavení naklápěcích válců, kontrola pevné polohy pojistného šroubu..

Kontrola poháněcí jednotky, zda těsní hydraulická vedení a kabelové průchodky..
Kontrola funkce varovných světel a kontrolek, kontrola výstražných praporků 
na opotřebení.

Kontrola opotřebení a funkce nožních a ručních spínačů.
Hluk za chodu elektrického motoru, v případě potřeby vyměnit uhlíkové kartáče 
elektrického motoru.
Kontrola baterie, kontrola napětí baterie, chránit hlavní elektrickou pojistku proti 
korozi tukem na póly.
Kontrola nabíjecího vedení u přívěsu podle návodu k provozu.
Vyměnit hydraulický olej, pokud je znečištěný, avšak přinejmenším 1x ročně.
Namazat všechny pohyblivé díly (zarážka proti sjíždění vozíků, klouby, hřídele, 
atd.).
Opravit poškození laku.
Kontrolu provedl:
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Následující pravidelné kontroly musí být prováděny odborným servisem autorizovaným 
společností Dautel ročně resp. v případě provozu na dvě směny pololetně resp. po prvním 
uvedení do provozu. Údržbové práce se nedotýkají předepsaných ročních kontrol podle CE 
resp. dle předpisu BGR 500.

Při uplatnění záruky po 12 měsících musí být k nároku připojeny kopie záznamů o „pravi-
delných kontrolách“, které byly provedeny výhradně servisním partnerem společnosti DAU-
TEL, a doklady o provedených údržbových operacích. „Pravidelné kontroly“ provedené orga-
nizacemi DEKRA, TÜV nebo dalšími kontrolními organizacemi však nebudou akceptovány.

Kontrola hydraulického zařízení, šroubení a vedení na pevnou polohu a těsnost, 
okamžitá výměna poškozených hadic, avšak nejpozději po 6 letech.

Kontrola pevné pozice šroubů a matic (závěsné desky, zajištění čepů, připojovací hlava, atd.)

Kontrola válců na těsnost.

Dotažení kabelových šroubení u venkovního ovládání.

Vyčistit ložiska a namazat je stříkaným tukem nebo mazacím lisem, při těžkém 
provozu častěji, kontrola opotřebení ložisek..

Kontrola nastavení naklápěcích válců, kontrola pevné polohy pojistného šroubu..

Kontrola poháněcí jednotky, zda těsní hydraulická vedení a kabelové průchodky..
Kontrola funkce varovných světel a kontrolek, kontrola výstražných praporků 
na opotřebení.

Kontrola opotřebení a funkce nožních a ručních spínačů.
Hluk za chodu elektrického motoru, v případě potřeby vyměnit uhlíkové kartáče 
elektrického motoru.
Kontrola baterie, kontrola napětí baterie, chránit hlavní elektrickou pojistku proti 
korozi tukem na póly.
Kontrola nabíjecího vedení u přívěsu podle návodu k provozu.
Vyměnit hydraulický olej, pokud je znečištěný, avšak přinejmenším 1x ročně.
Namazat všechny pohyblivé díly (zarážka proti sjíždění vozíků, klouby, hřídele, 
atd.).
Opravit poškození laku.
Kontrolu provedl:
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Hydraulická plošina byla dne                mimořádně opravena / přestavěna. 
Přitom byly vyměněny, opraveny a přestavěny následující podstatné konstrukční díly.:

Zařízení musí být podrobeno nové přejímací kontrole podle normy EN 1756-1 (viz 
zadní strana).

                ano                              ne

Opravu provedl:   

Zpráva o mimořádné opravě nebo o kon-
strukční změně
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Nová přejímací kontrola / potvrzení prvním uvedením do provozu podle 
oddílu č. 3.5 (kontrolní kniha).
Jestliže byly všechny kontroly absolvovány bez závad a jestliže i montáž 
proběhla bez závad, musí být montáž písemně potvrzena následovně.

Kontrolu před prvním uvedením do provozu musí provést znalec (odborná 
osoba)! Rozsah prací a kontrol určují následující předpisy:
a) Směrnice pro strojní zařízení EU 2006/42 a normy EN 1756-1; 
b) předpisy BGG 945 a silniční zákon (pouze v NSR) nebo příslušné národní
   předpisy;
c)  Montážní dokumentace od společnosti Dautel;
d) Směrnice vydané výrobcem vozidla.






