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SPIS TREŒCI:

Podczas pracy urz¹dzeniem zaleca siê zawsze przestrzegaæ podstawowych 
zasad bezpieczeñstwa pracy, w 

uprzejmie o 
zapoznanie siê z treœci¹ Instrukcji Obs³ugi. Prosimy o zachowanie Instrukcji.

Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceñ zawartych w Instrukcji 
Obs³ugi  wp³ynie na przed³u¿enie ¿ywotnoœci Pañstwa wci¹gnika.

celu unikniêcia  obra¿enia mechanicznego.
Przed przyst¹pieniem do eksploatacji narzêdzia prosimy 

RYS. Nr 1

 6. Przygotowanie do pracy
 7. U¿ytkowanie wci¹gnika

Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe
Kompletacja wci¹gnika oraz uwagi koñcowe

10. Karta Gwarancyjna 

 
 8.  
 9. 

Hak mocuj¹cy 
wci¹gnika  z zapadk¹ 

zabezpieczaj¹c¹

Korpus wci¹gnika  z 
przek³adni¹

£añcuch napêdu 
rêcznego   

£añcuch noœny ³adunku
(Na zdjêciu pokazano 
³añcuch podwójny - 

dotyczy modelu 
DED7903)

Blok haka noœnego
(Dotyczy modelu 

DED7903)

Hak noœny z zapadk¹ 
zabezpieczaj¹c¹
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 1.  DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE (EC)
 DEDRA-EXIM Sp z o.o. deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e maszyna:
               Wci¹gnik ³añcuchowy - modele: DED7900, DED7901, DED7903 
Rok produkcij: 2008

do której odnosi siê niniejsza deklaracja spe³nia wymagania Dyrektyw WE (EC):

98/37/WE    w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych maszyn (Machinery  safety)

  

oraz wymagania zasadnicze w RP: 

Zastosowane normy i warunki techniczne :  

Dyrektor Techniczny
Pruszków  2008 - 07 - 01 mgr in¿   Waldemar £abudzki
 

Deklaracja zgodnoœci WE (EC) traci swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana, lub jest u¿ytkowana 
niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi.

Dz. U.2005 nr 259 poz. 2170 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagañ
dla maszyn i elementów bezpieczeñstwa

EN 13157:2004

Dyrektor Techniczny

 2. Przeznaczenie wci¹gnika ³añcuchowego
Wci¹gnik ³añcuchowy jest produktem zaprojektowanym do unoszenia w pionie za pomoc¹ miêœni ludzkich, 

przedmiotów o wadze zadeklarowanej w danych technicznych i odpowiedniej do modelu wci¹gnika. 
              Sposób u¿ytkowania szczegó³owo opisano  w dalszej czêœci Instrukcji. 

 3. Ograniczenia u¿ycia
æ u¿ytkowany tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej “Dopuszczalnymi warunkami pracy”.

     

Samowolne zmiany w budowie mechanicznej, wszelkie modyfikacje, czynnoœci obs³ugowe nie opisane w 
Instrukcji Obs³ugi bêd¹ traktowane za bezprawne i powoduj¹ natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych. U¿ytkowanie 
narzêdzia niezgodne z przeznaczeniem lub treœci¹ Instrukcji Obs³ugi spowoduje natychmiastow¹ utratê Praw 
Gwarancyjnych.

 4. Dane Techniczne

             Wci¹gnik mo¿e by
W konstrukcji i budowie wci¹gnika nie przewidziano jego  zastosowania eksploatacyjnego w warunkach  

przemys³owych lub profesjonalnych. Urz¹dzenie jest przeznaczone dla majsterkowiczów i u¿ytkowania w warunkach 
warsztatów przydomowych. 

Typ maszyny                                                                        DED7900                   DED7901                 DED7903   
    
Maksymalny udŸwig                                                               500 kg                      1000 kg                   2000 kg       
Maksymalna wysokoœæ podnoszenia ³adunku                          3 m                           3 m                          3  m  
£añcuchy podnosz¹ce                                                        pojedyñczy                 pojedyñczy                podwójny      
Minimalny rozstaw haków                                                     280 mm                     314 mm                    324 mm 
Maksymalne rozwarcie haka noœnego                                   18 mm                        22 mm                      27 mm
Gabaryt zewnêtrzny                                                           142/126 mm              142/126 mm            142/126 mm
Waga                                                                                     13,5 kg                       14 kg                        17 kg
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DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY

U¿ytkowanie wci¹gnika dopuszczalne jest jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych.
Chroniæ przed wilgoci¹.



 5. Bezpieczeñstwo pracy
Prosimy uprzejmie o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u, celem maksymalnego 

ograniczenia mo¿liwoœci powstania urazu, b¹dŸ wypadku spowodowanego niew³aœciw¹ obs³ug¹ lub 
nieznajomoœci¹ Przepisów Bezpieczeñstwa Pracy.

1. Narzêdzie mo¿e u¿ytkowaæ osoba, która dok³adnie zapozna³a siê i zrozumia³a  treœæ Instrukcji Obs³ugi.
2. W czasie pracy nale¿y stosowaæ œrodki ochrony osobistej:,  odzie¿ ochronn¹, rêkawice, kask, obuwie z wk³adk¹ chroni¹c¹ palce  stóp .
3. Nie chwytaæ ³añcucha wci¹gnika go³¹ rêk¹ podczas pracy co stwarza ryzyko zranienia palców i d³oni. Nie przebywaæ w obszarze pracy 
wci¹gnika i zawieszonego ³adunku.

DOZÓR TECHNICZNY UPROSZCZONY 
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z 29 padziernika 2003 r - Dz. U.193. poz.1890
Zwolnione z decyzji zezwalaj¹cej na eksploatacjê wydawanej przez Prezesa UDT

4. W  miejscu pracy nie mog¹ przebywaæ osoby nie powo³ane. Maszyna jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci, dlatego nale¿y 
do³o¿yæ szczególnej troski, by urz¹dzenie by³o absolutnie niedostêpne dla dzieci.
 5.Nale¿y utrzymywaæ  porz¹dek w miejscu pracy. Ba³agan na stanowisku pracy zwiêksza ryzyko wypadku.
 6. W czasie pracy nie przeci¹¿aæ maszyny - nie u¿ytkowaæ wci¹gnika do celów dla jakich nie jest przeznaczony.
 7. W czasie pracy przyj¹æ tak¹ pozycjê, aby nie przewróciæ siê. 

8.Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem pracy, sprawdzaæ stan techniczny wci¹gnika. Sprawdziæ czy wszystkie czêœci ruchome dzia³aj¹ 
poprawnie i  czy inne czêœci nie s¹ uszkodzone. Regularnie kontrolowaæ stan ³añcucha, haków  oraz mocowania wci¹gnika.
9. Zabronione jest praca ,podczas  której  przekraczane s¹  zadeklarowane wartoœci w Danych Technicznych.
10. Zabronione jest pozostawianie maszyny na deszczu, b¹dŸ u¿ytkowanie jej przy dostêpie wilgoci. Maszynê mo¿na eksploatowaæ 
jedynie w pomieszczeniach zamkniêtych
11. Kontrolowaæ ka¿dorazowo i starannie zamocowanie podnoszonego ³adunku.
12.

13. Nie podnosiæ ³adunków o wadze przekraczaj¹cej dopuszczalne obci¹¿enia wci¹gnika. 
14. Nie podnosiæ osób za pomoc¹ wci¹gnika ani nie podnosiæ ³adunków nad ludŸmi.

Wytrzyma³oœæ belki noœnej do której  wci¹gnik ma byæ zamocowany winna byæ obliczona przez osobê o odpowiednich kwalifikacjach 
do jej okreœlenia.

    Wci¹gnik ³añcychowy jest tak skonstruowany, ¿e wymaga zamocowania (podwieszenia) na belce noœnej. Do tego 
celu s³u¿y hak mocuj¹cy wci¹gnika, bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ wyposa¿eniem maszyny. 

UWAGA !!!
       Wytrzyma³oœæ belki noœnej do której  wci¹gnik ma byæ zamocowany winna byæ obliczona przez osobê o 
odpowiednich kwalifikacjach do jej okreœlenia.

           Konstrukcja wci¹gnika nie przewiduje mocowania go do pod³o¿a i stosowania bloczka zaczepianego na belce noœnej. 
Wci¹gnik MUSI byæ mocowany hakiem do belki noœnej.
       Konstrukcja wci¹gnika nie wyklucza mo¿liwoœci zastosowania dodatkowego wózka przesuwaj¹cego siê po belce 
noœnej. Zawsze jednak wci¹gnik MUSI byæ podwieszony. Takie rozwi¹zanie pozwala na zastosowanie wci¹gnika jako 
jednoszynowej suwnicy rêcznej. Wózek nie stanowi wyposa¿enia maszyny. 

UWAGA !!!
               Zastosowanie dodatkowego wózka wymaga pomocy osoby wykwalifikowanej, niezbêdnej do okreœlenia  
w³aœciwych i bezpiecznych parametrów wytrzyma³oœciowych ca³oœci konstrukcji (belki noœnej oraz samego wózka).

  6. Przygotowanie do pracy

 7. U¿ytkowanie wci¹gnika ³añcuchowego
            Po zaznajomieniu siê z treœci¹ instrukcji obs³ugi oraz po wykonaniu czynnoœci przygotowawczych  i zamocowaniu 
wci¹gnika na belce noœnej, mo¿na przejœæ do eksploatacji wci¹gnika. 
            Ka¿dy typ wci¹gnika wyposa¿ony jest w dwa rodzaje ³añcuchów (zob. Fot 1). 
       Jeden z ³añcuchów (znajduj¹cy siê z ty³u korpusu maszyny), o drobniejszych ogniwach jest ³añcuchem napêdu 
rêcznego. £añcuch ten jest o zamkniêtym obwodzie i poprzez poci¹ganie go przez operatora maszyny w odpowiedni¹ 
stronê, s³u¿y jedynie do podnoszenia lub opuszczania ³adunków. Do niego nie podczepia siê ³adunków.
            Drugi z ³añcuchów jest ³añcuchem noœnym ³adunku  z zamocowanym na nim hakiem. Wci¹gniki ³añcuchowe model 
DED 7900 oraz DED 7901 maj¹ pojedyñcze ³añcuchy noœne zakoñczone hakami noœnymi. Wci¹gnik DED 7903 posiada 
³añcuch noœny podwójny i dodatkowe zblocze przy haku noœnym, co pozwala na podnoszenie wiêkszego ciê¿aru, 
rozk³adaj¹cego siê na podwójnym ³añcuchu.
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               SPECJALNE ZALECENIA DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA

! Przestrzegaæ wartoœci maksymalnego obci¹¿enia podanej na tabliczce znamionowej wci¹gnika oraz w instrukcji 
obs³ugi a nie

!
!

! Zawsze kontrolowaæ stan ³añcuchów i haków wci¹gnika. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów 
zu¿ycia przerwaæ pracê. £añcuch lub haki nale¿y wymieniæ na identyczny parametrami jak oryginalny. Skontaktowaæ 
siê z serwisem.

! Nie skracaæ ³añcuchów w ¿aden sposób np poprzez skrêcenie œrub¹ ogniw ³añcucha. Nadmiar ³añcucha noœnego 
wybraæ przesuwaj¹c ³añcuchem napêdu rêcznego.  

! Unosz¹c prawid³owo zamocowany ciê¿ar nale¿y przyj¹æ pozycjê stabiln¹ i bezpiecznie oddalon¹ od zawieszonego 
³adunku (na ile pozwala d³ugoœæ ³añcucha napêdu rêcznego).

! Do unoszenia ³adunku nie stosowaæ innego napêdu ni¿ si³a miêœni ludzkich.

! Obci¹¿ony ³añcuch utrzymywaæ w pozycji maksymalnie pionowej. Nie dopuszczaæ do skrêcania i spl¹tania ³añcucha. 
Nie ko³ysaæ zawieszonym ³adunkiem.

! Nie przechodziæ pod zawieszonym ³adunkiem.

! Nie wykonywaæ ¿adnych prac na zawieszonym ³adunku.

! Nie pozostawiaæ przez d³u¿szy okres czasu podwieszonego ³adunku.

! Nie kontynuowaæ pracy wci¹gnikiem gdy si³a niezbêdna do obs³ugi jest wiêksza od zwyczajowej, gdy ³añcuch nie 
przesuwa siê równomiernie lub gdy pojawi siê nadmierny ha³as. Sprawdziæ czy waga ³adunku nie przekracza 
dopuszczalnej wartoœci, sprawdziæ czy nic nie zapl¹ta³o siê wraz z ³adunkiem oraz czy bloczek dzia³a prawid³owo.

 wartoœci¹ udŸwigu podan¹ na haku.  Nie mocowaæ ciê¿aru gdy zachodzi podejrzenie, ¿e jego masa jest 
wiêksza od noœnoœci danego modelu wci¹gnika.

Przed przyst¹pieniem do pracy sprawdziæ czy mechanizmy s¹ nasmarowane i obracaj¹ siê bez oporów.

Przed uniesieniem ³adunku nale¿y upewniæ siê, ¿e ciê¿ar jest prawid³owo zamocowany. Nigdy nie wieszaæ ³adunku na 
krawêdzi haka, gdy zapadka zabezpieczaj¹ca nie jest na w³aœciwym miejscu.

   8. Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe
        Wci¹gnik nale¿y utrzymywaæ w czystoœci. Na bie¿¹co usuwaæ kurz i zabrudzenia, a po zakoñczeniu pracy elementy 
ruchome  nasmarowaæ np smarem £ 4.  
        Regularnie sprawdzaæ stan ³añcuchów oraz haków. Wci¹gnik musi byæ w pe³ni sprawny.
        Kontrolowaæ ka¿dorazowo prawid³owoœæ zamocowania wci¹gnika do belki noœnej. 
        Dok³adniejszy przegl¹d powierzyæ specjaliœcie.
        Naprawy wewnêtrznych elementów wci¹gnika nie dokonywaæ samemu. Zwróciæ siê do serwisu lub specjalisty.
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            Zaczepiæ prawid³owo ³adunek zwracaj¹c uwagê na zapadkê przy haku aby po zamocowaniu zaskoczy³a na swoje 
miejsce. Odsun¹æ siê od podnoszonego ³adunku i poci¹gn¹æ za ³añcuch napêdowy w celu uniesienia ³adunku. Wci¹gnik jest  
tak skonstruowany, ¿e mechanizmy przek³adni pozwalaj¹ unosiæ ³adunek przy u¿yciu niewielkiej si³y. Po uniesieniu na 
¿¹dan¹ wysokoœæ mechanizm zapadkowy blokuje mo¿liwoœæ samoczynnego przesuwu ³adunku. W celu opuszczenia 
³adunku poci¹gn¹æ drug¹ nitkê ³añcucha noœnego. Do unoszenia lub opuszczania ³adunku poci¹gaæ ³añcuch napêdowy 
równomiernie. Nie szarpaæ ³añcuchem.

   9. Kompletacja wci¹gnika
             Ka¿dy model wci¹gnika w swoim wyposa¿eniu posiada: hak mocuj¹cy z zapadk¹ zabezpieczaj¹c¹, ³añcuch napêdu 
rêcznego, ³añcuch noœny, hak noœny z zapadk¹ zabezpieczaj¹c¹. Dodatkowo model DED 7903 wyposa¿ono w zblocze.

Uwagi koñcowe:
Prosimy opisaæ uszkodzon¹ czêœæ, podaj¹c orientacyjny termin zakupu wci¹gnika.

W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane s¹ na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. Reklamowany produkt 
prosimy przekazaæ do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ reklamowany produkt), albo 
przes³aæ do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM na adres: 

DEDRA-EXIM Sp. z o.o.  05-800 Pruszków     ul. 3-go Maja 8    Millenium Logistic Park A2.            
          Uprzejmie prosimy do³¹czyæ kartê gwarancyjn¹ wystawion¹ przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa bêdzie 
traktowana jako pogwarancyjna.
        Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt nale¿y przes³aæ do Serwisu 
(koszty wysy³ki pokrywa u¿ytkownik).



IMPORTER:
DEDRA - EXIM Sp. z o.o.

05-800 PRUSZKÓW ul. 3-go Maja 8
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779

E-mail info@dedra.com.pl.

Wszelkie prawa zastrze¿one. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obs³ugi we 
fragmentach albo w ca³oœci bez zgody DEDRA-EXIM zabronione

Wci¹gnik ³añuchowy :         DED 7900, DED 7901, DED 7903     strona  5



DEDRA  EXIM  Sp. z o.o.   
05-800 Pruszków  ul. 3 Maja 8 
tel:  (+48 / 22)  73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779 
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl

Karta Gwarancyjna
Pieczêæ sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

Nr katalogowy: 

Nazwa:  Wci¹gnik ³añuchowy

 ..............................................................................
 

Numer seryjny:    PL  .............................................

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi
opisanymi  w  Instrukcji Obs³ugi. Udzielamy  gwarancji  na  okres 12 miesiêcy licz¹c od daty 
zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Reklamacja winna byæ zg³oszona pisem-
nie w okresie trwania gwarancji.

2. Obowi¹zki gwaranta wykonuje punkt sprzeda¿y.
3. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterki spowodowane wadliwymi materia³ami, nieprawid³owym 

monta¿em, b³êdami wykonania. 
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie 

ustalonym przez strony.
5. Produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y na koszt w³asny kupuj¹cego. 
Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie: 

- prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej,
- dowód zakupu (ewentualnie jego kopia) z dat¹ sprzeda¿y jak w Karcie Gwarancyjnej,

6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obs³ugi,
- u¿ytkowania urz¹dzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia silnika lub elementów  przek³adni 

mechanicznej,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych si³ami i 

czynnikami zewnêtrznymi,
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu, 

stosowania niew³aœciwych smarów, olejów, œrodków konserwuj¹cych
7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji:

bezpieczniki  termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty  narzêdziowe, 
akumulatory, koñcówki  robocze  elektronarzêdzi (pi³y  tarczowe,  wiert³a,  frezy,  itp.).

8.  Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y 
dok³adnie zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w 
oryginalnym opakowaniu. 

Warunki gwarancji s¹ mi znane, co potwierdzam w³asnorêcznym podpisem:

.........................................                                ...............................................
      data i miejsce                                                     podpis kupuj¹cego

Oœwiadczenie Nabywcy
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Dziêkujemy za dokonanie wyboru elektronarzêdzi DEDRA.

Zapraszamy do wypróbowania tak¿e innych naszych narzêdzi i elektronarzêdzi,  przeznaczonych do obróbki 

drewna, ceramiki i metalu.

Wœród nich znajd¹ Pañstwo miêdzy innymi:

! Pilarki tarczowe do drewna sto³owe, taœmowe,  rêczne oraz  k¹towe 600 W - 3000 W

! Strugarki gruboœciowe, wyrówniarki oraz strugi elektryczne rêczne

! Wyrzynarki przenoœne  i  rêczne oraz  frezarki

! Przecinarki do p³ytek ceramicznych z tarczami diamentowymi oraz  bruzdownice

! M³otowiertarki, wiertarki sto³owe i rêczne, wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe

! Przecinarki taœmowe do metalu oraz przecinarki œciernicowe

! Szlifierki k¹towe

! Wci¹gniki elektryczne

! Pi³y tarczowe do drewna z wêglikami spiekanymi oraz uniwersalne o œrednicach do 600 mm

! Diamentowe pi³y tarczowe do ciêcia ceramiki oraz jej szlifowania o œrednicach 110 mm-350 mm

! Diamentowe koronki do ceramiki

! Wycinacze otworów z nasypem wêglika wolframu oraz pilniki

! Otwornice do drewna

! Mieszaki do zapraw, tynków, klejów oraz farb

! Komplety kluczy, nasadek, koñcówek roboczych

! Wkrêtaki, kombinerki, szczypce, cêgi oraz nitownice

! Zestawy wierte³ do drewna, ceramiki i metalu

! Zestawy wierte³ oraz d³ut do m³otowiertarek

! Pi³y rêczne oraz brzeszczoty

! Miarki zwijane oraz sk³adane, no¿e

! Poziomnice, poziomnice laserowe, poziomnice wodne, ³aty murarskie

! No¿e do szk³a, przyssawki, oleje

! Torby narzêdziowe

! oraz wiele  innych narzêdzi  i  akcesoriów 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub bezpoœredni kontakt z nami. Wszelkich 

niezbêdnych informacji udziel¹ Pañstwu nasi pracownicy z dzia³ów  handlowego oraz technicznego. Do Pañstwa 

dyspozycji jest serwis  elektronarzêdzi  DEDRA z mo¿liwoœci¹ zakupu dowolnej czêœci zamiennej do wszystkich 

naszych maszyn.

W domu mo¿esz zrobiæ wszystko !z nami W domu mo¿esz zrobiæ wszystko !z nami 

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8

Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779
e-mail: info@dedra.com.pl

www.dedra.com.pl
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