
Manuál pro obsluhu 2x složených zasouvacích plošiny Dautel 
 
0) Zapneme kabinový vypínač 
1) Pokud je plošina správně namontovaná, tak dáte prostřední páčku doleva. Plošina 
sjede dolů a vyjede na maximum ven 
Pokud nefunguje jak má, tak se vnějšími páčkami spustí trochu dolů a prostřední 
vysune na maximum ven 
2) Potom vnějšími páčkami plošinu spustíme dolů. Pokud plošina nejde, tak dáme 
vnějšími páčkami odklápět (levou dolů, pravou nahoru) a následně opět oběma dolů. 
Na obrázku níže jsou vidět nárazníkové profily, které by měly být trvale svisle dolů. 
Pokud se přetočí do šikmé nebo dokonce vodorovné plošiny, tak hrozí, že plošina 
nebude fungovat jak má, nebo dokonce dojde k jejímu poškození (válců apod). 
Svislost těchto nárazníkových profilů se nastavuje naklápěcími válci. 

 
3) Rozložíme první část 
4) Rozložíme druhou část - špici 
5) O něco zvedneme plošinu 
6) Prostřední páčkou dáme zasouvat. Plošina se přesune do pracovní polohy 
7) Můžeme jet k podlaze nebo na zem. Jsme v pracovní poloze 
- Pro rozkládání nikdy nepoužíváme naklápěcí válce!!!  
- Naklápěcí válce jsou na plošině pouze pro nastavení pracovní roviny, do které se 

následně plošina vždy automaticky vrací z přiklopení k zemi 
- Plošinu není možné naklopit špicí směrem k zemi jako rampu, protože potom 

hrozí, že přeskočí naklápěcí válce začepované do platformy do nevratné polohy, 
v které rovněž hrozí, že se poškodí hydraulické válce viz. obr. níže. 

 
 



Skládání do přepravní polohy: 
8) Prostřední páčkou max. vysunout 
9) Spustit na zem a nastavit platformu vodorovně (ze země se vrací do vodorovné 
polohy automaticky zvedacími válci) 
10) Složit/překlopit špici 
11) Složit překlopit patu plošiny, tak aby se opírala o kolečka u vysouvacích válců 
12) Zvedat plošinu do polohy, kdy se platforma dostane pod úroveň dorazových gum 
na spodní hraně lyžin. Pokud se těžko skládá, tak jedem výš, až si platforma sama 
sedne na ramena a pak teprve plošinu spustíme zpět pod úroveň dorazových gum v 
lyžinách 
13) Zasuneme složenou plošinu do krajní polohy 
14) Zvedneme plošinu do přepravní polohy, aby se s citem dotkla dorazových gum 
na spodní straně vysouvacích lyžin 
15) Vypneme kabinový vypínač  
 
 
Více info u Petra Lukáše na tel. +420 735 799 349 


