
1 
 

Nejdůležitější informace týkající se obsluhy plošin Sörensen 

 
1) Těžiště nákladu 

1.1 Obsluha musí mít na paměti, že nosnost plošiny je garantovaná, pokud je náklad, 
tedy jeho střed, umístěn v ose mezi zvedacími rameny plošiny. Pokud je náklad vyosen a 
umístěn pouze na jedné straně zvedacích ramen, nosnost plošiny je nižší a není zaručen 
její rovnoměrný chod. 
1.2 je na plošině označené a znázorňuje nejvzdálenější bod od konce nástavby, v kterém 
když bude těžiště nákladu (za současného splnění podmínky 1.1.), tak plošina zvedne 
náklad o hmotnosti rovné nominální nosnosti plošiny. 

 

 
2) Zátěžový diagram 

Označuje, jak se zvětšující se vzdálenosti těžiště nákladu od konce nástavby (paty 
plošiny) klesá její nosnost, při překročení označené vzdálenosti na plošině.  

 

 

střed 
nákladu 

těžiště nákladu 

nosnost v kg 

těžiště nákladu v mm
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3) Bezpečná obsluha plošiny 

Obsluha je povinna se řídit pokyny pro správnou manipulaci a obsluhu plošiny, jak je 
znázorněna na samolepce vylepené na nástavbě v blízkosti plošiny. 

 

 
 

4) Kabinový vypínač 

Před použitím zvedací plošiny zmáčkněte kabinový vypínač, aby bylo možné ovládat 
zvedací plošinu. Pokud vypínač svítí, tak je plošina odklopená, tedy v pracovní poloze a 
není možné s vozidlem jet. 

 
 

5) Ovládací panel 

Jeho použití je jednoduché a logické. Jednotlivé funkce plošiny jsou zobrazené přímo na 
ovladači. 

 

Spouštění Otevírání 

Zvedání Zavírání 
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Nastavení vodorovné polohy, do které se plošina automaticky vrací po zvednutí špice od země 

Horizontální polohu platformy, do které se automaticky sama vrací, nastavíte tak, že plošinu otevřete 
do vodorovné polohy. Následně zmáčknete 3x levé horní tlačítko na ovládacím panelu a po té 3x 
pravé horní tlačítko. Varovné blikače pak na chvíli přestanou blikat, abyste poznali, že horizontální 
poloha je tímto nastavená. 
 
 

6) Ovládání na spirálovém kabelu 

Jednotlivé funkce zvedání a spouštění jsou srozumitelně znázorněné na ovladači na 
spirálovém kabelu plošiny viz. obrázek níže. 

 
 

7) Nášlapné kontakty na plošině 

Obsluha plošiny má stát v místě nášlapných kontaktů na plošině, pokud je plošina 
nášlapnými kontakty vybavena. 
Nášlapné kontakty fungují tak, že musí být během pohybu plošiny při ovládání 
nášlapnými kontakty stlačené oba dva nášlapné kontakty. 

 
 

 

Pro zvedání a srovnání platformy 

1 . Nejprve sešlápnout tlačítko blíže nástavbě 
2. Po té sešlápnout i druhý kontakt 
 

Pro spouštění a přiklopení platformy 

1 . Nejprve sešlápnout tlačítko dále od nástavby 
2. Po té sešlápnout i druhý kontakt 
 

Zvedání 

Spouštění 
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8) Vysvětlení diagnostiky diody na spodní straně jednotky 
 

Jednotka plošin Série 10 

 
 

 
 

 
 
V případě jakýchkoliv nejasností nebo potřeby servisního zákroku neváhejte kontaktovat zastoupení 
f. Sörensen v České republice. 

 

 

Kontakt na generálního dovozce: 
 

Tail Lifts s.r.o.  IČO: 03894894 
   DIČ: CZ03894894 

  Lipová 1228, 665 01 Rosice 
 

Tel.:   +420 735 799 349                          
Email:   info@taillifts.cz 
WWW:   www.soerensen.de 

Dioda svítí trvale 

kabinový vypínač je spuštěn 
nebo 
platforma je v pozici od 60° do 90° 
nebo 
platforma je v pozici od 0° do -10° 
 
Vysvětlení: 

Platforma v zavřené poloze 90° 
Platforma otevřená 0° 
Platforma přiklopená k zemi -10° 

 

Dioda bliká, pokud je plošina ovládaná z: 

ovládací skříňky 
nebo 
nášlapných kontaktů 
nebo 
ovladače na spirálovém kabelu 
nebo  
bezdrátovým ovladačem 
 

  Svítí 

Jednotka 

  Bliká 

Dioda nesvítí pokud: 

Je vypnutý hlavní vypínač 
Nebo 
Plošina je v poloze 0 až -60° 
 

 Nesvítí 

Jednotka 

Jednotka 


