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Instrukcja montażu szybu stalowego B4211-001. 

1) Opis. 

Szyb stalowy B4211-001 jest przeznaczony dla dźwigów towarowych małych. Konstrukcja szybu pozwala na 

rozkręcenie, ułatwiając tym samym transport. W szybie stalowym można płynnie zmieniać wysokości  

(po uprzednim kontakcie z producentem urządzenia). 

a. Odpowiedzialność i gwarancja. 

Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla osób, które zapoznane są z montażem i konserwacją dźwigów. 
Wymagana jest wystarczająca znajomość budowy dźwigów. Firma FUD nie ponosi odpowiedzialności za szkody, 
które powstały przez niefachowe lub nieprawidłowe postępowanie, niezgodne z instrukcją obsługi i naruszające 
przez to właściwości produktu. 
Gwarancja wygasa jeżeli omawiane urządzenie zastosowane zostanie w inny sposób niż jest to opisane w 
instrukcji. Ze względu na techniczne bezpieczeństwo nie jest dozwolone: 

- przeprowadzanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji szybu, 

- zniszczenie słupów nośnych i ceowników spinających poprzez niezgodną eksploatację, 

b. Środki bezpieczeństwa 

Zasadniczo monterzy lub ewentualnie pracownicy uruchamiający urządzenia firmy FUD odpowiedzialni są sami 
za bezpieczeństwo w trakcie pracy. 
Przestrzeganie i zachowanie wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i wymagań prawnych jest 
podstawą zapobiegania wypadkom wśród ludzi i uszkodzenia produktu w trakcie montażu, konserwacji i 
naprawy. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ważne oznakowania ostrzegające przed niebezpieczeństwem i 
szkodami, które oznaczone są następującymi symbolami: 
 

 
Ogólne oznakowanie niebezpieczeństwa 

 

Oznakowanie zwiększonego niebezpieczeństwa okaleczenia (np. poprzez zmiażdżenie, itd.) 

 

Oznakowanie niebezpieczeństwa uszkodzenia części (np. przez błąd montażowy, itd.) 

 

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią całego urządzenia. Musi być ona przechowywana w zabezpieczonym i w 

każdej chwili dostępnym miejscu (np. maszynownia). 

Przed rozpoczęciem pracy należy: 

Wejście w obszar montażowy i wykonanie wszystkich prac może zostać przeprowadzone tylko przez 

przeszkolony personel. 

- zabezpieczyć narzędzia montażowe i przedmioty przed przypadkowym spadnięciem do wnętrza szybu, 

- przy pracach w szybie zabezpieczyć otwory drzwiowe i zawiesić odpowiednie tablice ostrzegawcze, 

- prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być przeprowadzone tylko przez fachowca elektryka lub 

przeszkoloną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 
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Wartość dla konstrukcji stalowych / ocynkowanych 
galwanicznie śrub 

 Momenty dokręcające [Nm] 

d 5,6 8,8 10,9 

M5 2,5 5,4 7 

M6 4,5 9,5 13 

M8 11 23 32 

M10 22 46 64 

M12 38 80 110 

M14 60 125 180 

M16 92 195 275 

Tabela: momenty dokręcające dla stali. 

 

Ostrzeżenie! 
Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku braku odpowiednich kwalifikacji! Montażu, rozruchu i 
kontroli może podejmować się wyłącznie autoryzowany, specjalistyczny personel. 
Z tego powodu: 
- zlecać prace w tym zakresie specjalistycznemu personelowi. 
- strefy zagrożenia (np. szyb dźwigu, maszynownia) należy odgrodzić. 
 

 

Ostrzeżenie! 
Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia przed wejściem do szybu 
dźwigu! 
Nieprawidłowe zabezpieczenie szybu dźwigu na czas prac instalatorskich lub konserwacyjnych grozi 
ciężkimi obrażeniami lub śmiercią. 
Z tego powodu: 
- Przed wejściem do szybu autoryzowane personel musi unieruchomić urządzenie i aktywować 
wszystkie układy bezpieczeństwa. 
- W strefach zagrożenia może przebywać wyłącznie autoryzowany specjalistyczny personel. 

 

c. Przygotowanie pracy 

We własnym interesie należy wyjaśnić jakie możliwości (budowlane i przestrzenne) istnieją dla 

przeprowadzenia robót montażowych. Dlatego zaleca się przemyślenie przebiegu działania (biorąc pod uwagę 

wszystkie posiadane informacje), zanim wykona się przedwczesne lub nieprzemyślane prace. 

Po otrzymaniu dostarczonego towaru albo pojedynczych jego części należy sprawdzić ich prawidłowość i 

kompletność na podstawie zamówienia. 
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1) Elementy składowe: Szyb stalowy B4211-001. 

 

Poz. S1 Stopa (B4211-008). 
 
W skład podzespołu wchodzi kotwa 
stalowa M12. 

 
Poz. S2 Słup nośny - rura 
kwadratowa 40x40x2 (B4211-
002). 

 
Słupy nośne występują w różnych 
długościach ustawiamy je od 
najdłuższego do najkrótszego. 

 
Poz. S3 Łącznik  (B4211-007 
wyk.1). 

 

 
Poz. S4 Kątownik wewnętrzny  
(B4211-009). 

 
W skład elementu wchodzi śruba 
podsadzana M8x25 plus nakrętka 
kołnierzowa M8. 

 
Poz. S5 Kątownik zewnętrzny  
(B4211-010). 

 

 
Poz. S6 Łapka  (B4211-011). 

 

 
Poz S7 Ceownik spinający - do 
wsporników prowadnic  (B4211-
003). 
 

 
Poz. S8 Ceownik spinający  
(B4211-004). 

 
 
 



FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SP. Z O.O.                              TEL. +48 23 663 0600 
BOLĘCIN 41, 09-110 SOCHOCIN                               SEKRETARIAT@FUD.NET.PL 
WOJ. MAZOWIECKIE               WWW.FUD.NET.PL 
                                    

 

___________________________________________________________________________ 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze: 0000063689      

Kapitał zakładowy: 585.114,40 PLN  
NIP: 567-000-24-23     REGON: 130020252  

 

Poz. S9 Wspornik prowadnic 
przeciwwagowych  (B4211-005). 
 
W skład elementu wchodzi śruba 
podsadzana M8x25 plus nakrętka 
kołnierzowa M8. 
Dodatkowo łapki i komplet śrub do 
mocowania prowadnic.  
Poz. S10 Wspornik prowadnic 
kabinowych  (B4211-019). 
 
W skład elementu wchodzi śruba 
podsadzana M8x25 plus nakrętka 
kołnierzowa M8. 
Dodatkowo łapki i komplet śrub do 
mocowania prowadnic. 

 
Poz. S11 Łącznik ramy zespołu 
napędowego  (B4211-007 wyk.2). 
 
W skład elementu wchodzi śruba M12x70 
plus nakrętka  M12 i podkładka sprężysta 
12,2. 

 

 

Poz. S12 Ceownik nośny - zawsze 
występują dwie sztuki (B4211-
006). 

 
Poz. S13 Rama zespołu 
napędowego (B4211-012). 
 
W skład każdej ramy zespołu 
napędowego wchodzą amortyzatory. 
W szczególnych przypadkach może 
występować zespół koła zdawczego.   
Poz. S14 Wspornik mocowania 
szybu  (B4211-014). 
 
W skład elementu wchodzi śruba 
podsadzana M8x25 plus nakrętka 
kołnierzowa M8. 
Dodatkowo kotwa stalowa M12. 

 
  

 

 

 

 

 

 

2) Montaż: Szyb stalowy B4211-001. 
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Przed rozpoczęciem montażu szybu stalowego małego dokonać pomiaru części budowlanej i 

porównać z projektem montażowym. Po stwierdzeniu poprawności wykonania można przystąpić do 

prac montażowych. 

 

Montaż szybu stalowego B4211-
001 rozpoczynamy od 
rozstawienia w podszybiu 
elementów poz. S1 (stopa) 
następnie nasuwamy poz. 2 (słup 
nośny).  

  
Następnym krokiem jest wstępny 
montaż opasek spinających szyb 
stalowy. W szybie występują dwa 
rodzaje opasek  ze względu na 
miejsce montażu., jeśli opaska 
występuje na wysokości drzwi 
przystankowych stosujemy 
rozwiązanie „Opaska 2” . 
 
Opaska składa się z elementów 
poz. S7, S8, S4, S5, S6. Opaskę 
należy skręcić jak na rysunku.  

 
Opaska 1 
Najczęściej występującym rozwiązaniem jest „Opaska 1” montujemy ją na całej wysokości szybu 
z wyjątkiem miejsc gdzie będą zamontowane drzwi szybowe lub drzwi do maszynowni. 

 

 
Opaska 2 
„Opaskę 2” montujemy na wysokości drzwi szybowych lub drzwi do maszynowni. 
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Opaski można od góry nasuwać na 
zmontowane już słupy pionowe 
lub montować bezpośrednio na 
elementach pionowych. 
Opaski montujemy w rozstawach 
nie większych niż 1100mm 
(pamiętając że pod każdym 
progiem drzwi przystankowych 
musi być zamontowana opaska) 
W razie konieczności montażu 
opaski na wysokości drzwi 
przystankowych należy 
zastosować „opaskę 2” 

 
Poz. S3 (łącznik) nakładamy na 
poz. S2 (słup pionowy).  
W zależności od wysokości szybu 
operację trzeba powtórzyć kilka 
razy. 

 
Po zmontowaniu elementów 
pionowych nakładamy poz. S11 
(łącznik ramy zespołu 
napędowego). Należy pamiętać w 
którą stronę skierować śruby 
łącznika. 
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Następnym elementem 
montowanym do szybu jest poz. 
S12 (Ceownik nośny). 
Przykręcamy go do poz. S11 
(łącznik ramy zespołu 
napędowego). 

 
Najkrótsze słupy nośne poz.2 
nakładamy na poz. S11 (łącznik 
ramy zespołu napędowego). 

 
Po złożeniu elementów 
pionowych szybu (łączniki i słupy 
nośne) należy rozmieścić opaski 1 
i opaski 2 na całej wysokości szybu 
stalowego. 

 



FABRYKA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH SP. Z O.O.                              TEL. +48 23 663 0600 
BOLĘCIN 41, 09-110 SOCHOCIN                               SEKRETARIAT@FUD.NET.PL 
WOJ. MAZOWIECKIE               WWW.FUD.NET.PL 
                                    

 

___________________________________________________________________________ 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS o numerze: 0000063689      

Kapitał zakładowy: 585.114,40 PLN  
NIP: 567-000-24-23     REGON: 130020252  

 

Po ustawieniu i wy pionowaniu 
szybu należy go przy kotwić do 
podszybia, nadszybia i stropów.  
Za pomocą poz. S14 (wspornik 
mocowania szybu) mocujemy wy 
pionowany szyb do stropów. 
Stopy szybu poz. S1 i poz. S14 
mocujemy do stropu za pomocą 
kotew rozporowych Hilti lub 

Fuscher.  

 
 


