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ROZSAH PLATNOSTI CERTIFIKÁTU
VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZARÍZENÍ

1.

a)
b)

c)
d)
0

2.

Zdvihad\a apojízdnázdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, koČky apod.)
Jeřáby o nosnosti nad 5000 kg
Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m
stavební vytahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimlž se dopravují také osoby
Regálové zakladače se svisle pohyblilrymi stanovišti obsluhy

OSTATNÍ ZARÍZENÍ

a)
b)
c)

Zdvthadlia a pojízdnázdvihadla včetně nosných konstrukcí
Ieřáby, včetně nosných konstrukcí
Prostředky pro váuání či manipulaci s břemeny, používanéu zdvihacích zaŤízeni,

popřípadě dalšíchkonstrukčně uzpůsobených strojů
d) Mechanizmy charakteru jeřábu, nebo pojízdných systémůpro dopravu osob
e) Pohyblivé pracovní plošiny

0

g)
h)

i)

Stavební ýtahy a vrátky
Regálové zaYJadaěe, stohovací j eřáby a stohovače
prohlídky oceloých konstrukcí zdvihacích zařizenípodle čI.6.2 ČSN Z: Z0O+
Nakládací čela, pohyblivé rampy, manipulačnístoly a plošiny

j)

Zvedáky vozidel
k) ZaŤízenípro manipulaci s kontejnery
m) Motoricky ovládané vratové systémy a pojízdnéýsuvné žebříky
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