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Návod na použitie pretláčacieho zariadenia PZ 65/ PZ 200

ELEKTROHYDRAULICKÝ AGREGÁT AG 220

Používa sa ako zdroj tlakovej kvapaliny pre pohon pretláčacieho zariadenia PZ65/PZ200, do hydraulického okruhu 

pretláčacieho zariadenia. Pred pripojením k  zdroju elektrickej energie je potrebné vizuálne skontrolovať stav 

agregátu a prívodného kábla.

Pri zistení chýb, napríklad uvoľnení skrutkových spojov, poškodení prívodného kábla, alebo iného mechanického 

poškodenia, nesmie byť agregát pripojený na el. sieť a musí byť odovzdaný na opravu.

Vykoná sa prepojenie hydraulického obvodu. Pri prepojovaní, alebo rozpojovaní je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť, 

aby nedošlo ku kontaminácii pôdy uniknutou pracovnou kvapalinou. Rýchlospojky musia byť po rozpojení vždy 

chránené krytkami.

Po pripojení k el. sieti a zapnutí agregátu je nutné nechať cca 5 minút agregát bežať bez zaťaženia. Pri dlhodobom 

maximálnom zaťažení je nutné dbať na to, že maximálna povolená krátkodobá teplota pracovnej kvapaliny je 80°C.

Údržba a opravy:

–  kontroluje sa tesnosť hydraulického obvodu

–  kontroluje sa množstvo a stav pracovnej kvapaliny

–  prevádzkovateľ musí na elektrickom zariadení vykonávať 1x ročne pravidelnú údržbu a pravidelnú revíziu podľa 

normy STN 3315000.

PRETLÁČACIE ZARIADENIE PZ 65 / PZ 200

používa sa na bezrýhové horizontálne ukladanie káblov, potrubí a pod. Technológia je použiteľná iba v plastických 

a  stlačiteľných zeminách. Zariadenie obsluhujú 2 pracovníci, ktorý sú preukázateľne oboznámení s  pohybmi 

v návode na obsluhu. Pred začatím prác musí byť známe uloženie všetkých inžinierskych sietí. Je potrebné dodržovať 

minimálne rozmery jám. Je potrebné používať vhodné náradie. Zariadenie je potrebné udržiavať v  čistote. Pre 

zabránenie kontaminácie pôdy je nutné venovať zvýšenú pozornosť kontrole tesnosti zariadenia.

Údržba a opravy:

–  čistenie kužeľových závitov pracovného náradia a ich mazania (napr. mazivo MOLYKA G)

–  mazanie závitov skrutiek upínacej hlavy (napr. mazivo MOLYKA G)

–  kontrola tesnosti hydraulického obvodu

–  čistenie a kontrola neporušenosti piestnic hydromotorov

–  odvzdušnenie hydraulického systému je potrebné vykonávať vždy, keď došlo k vniknutiu vzduchu do 

hydraulického obvodu (odvzdušnenie vykonáme viacnásobným presunutím piestnice z jednej krajnej polohy k 

druhej)

Pracovná jama:

Je potrebné dodržať prepísanú kolmosť oporných stien a zaistiť, aby tieto steny boli dostatočne únosné pre 

prenesenie síl. Pre zníženie merného zaťaženia oporných stien sa doporučuje použiť drevené hranoly, fošne a pod. 

Na navádzaciu tyč sa uloží zameriavací rám a v koncovej jame sa v požadovanom mieste pretlaku vztýči trasovacia 

tyč. Pretláčacie zariadenie sa presne nastaví do požadovaného smeru (horizontálne i vertikálne) pomocou vhodných 

(drevených) podložiek.

Pokiaľ sa zariadenie nepoužíva, je potrebné každých 6 mesiacov obnovovať konzerváciu vonkajších častí (napr. 

konzervačným olejom KONKOR 101).

Záručné a pozáručné opravy agregátu a pretláčaciaho zariadenia vykonáva výrobca.

Podrobné návody na obsluhu zariadenia dostáva zákazník pri preberaní zariadenia od distribútora a výrobcu.
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PRACOVNÁ JAMA

1400 - 1600 1200

KONCOVÁ JAMA

OS PRETLAKU

OS PRETLAKU

P
O

D
ĽA

H
ĹB

K
Y

 P
R

E
T

LA
K

U

1
2

0

1
2

0
0

 -
 1

3
0

0

1
2

0
0

4
0

0

DOPORUČENÉ ROZMERY PRACOVNÝCH JÁM

pre PZ 65:  š. 1200 x dl.1400 mm

pre PZ 200:  š. 1300 x dl. 1600 mm


