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Instrukcja obsługi 
 

System podpór do stabilizacji PARATECH ACME THRED 
 

Reguły bezpieczeństwa 
 
Poniżej przedstawiono ogólne środki ostrożności, które nie są powiązane z konkretnymi 
procedurami, a zatem nie pojawiają się nigdzie indziej w niniejszej publikacji. Są to 
zalecane środki ostrożności, które użytkownicy muszą zrozumieć i wdrożyć.  
 
Systemy do stabilizacji omawiany w niniejszej publikacji, powinien być używany tylko 
przez wykwalifikowany personel zaznajomiony z procedurami obsługi. Przed 
rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać te instrukcje. 
 
Osoby nie biorące udział w działaniach powinny znajdować się poza obszarem sprawiania 
systemów do stabilizacji.  
 
Sprawianie systemu do stabilizacji przez osoby postronne jest zabronione. 
 
W czasie działania sprzętem należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej,  
w tym rękawice robocze, buty ze stalowym noskiem oraz sprzęt do ochrony głowy.  
 
W czasie pracy z systemem nie wychylaj się. Utrzymuj stabilną postawę i równowagę 
ciała.  
 
Zabronione jest podłączanie do podpory węży pneumatycznych pod ciśnieniem.  
 
Zabronione jest kierowanie wewnętrznego cylindra podpory w kierunku innych osób. 
Przypadkowe wysunięcie może spowodować obrażenia.  
 
Wprowadzanie sprężonego powietrza do podpór powinno następować jedynie po 
przejęciu przez nią obciążenia.  
 
Należy pamiętać, że sprężone powietrze w zależności od wprowadzonego ciśnienia ma 
również zdolność podnoszenia obiektów.  
 
Podpora: 
 
Podpora o regulowanej długości to element nośmy systemu do stabilizacji. Jest 
oznaczona białą naklejką z miarą długości transportowej i długości po maksymalnym 
wysunięciu wyrażonej w calach i centymetrach. Składa się z trzech elementów:  
1. pierścienia blokującego; 2. wewnętrznego cylindra z gwintem; 3. zewnętrznej 
obudowy.  
 
Na górze podpory znajdują się otwory umożliwiające założenie głowicy lub podstawy. Na 
dole podpory znajduje się zwężenie, umożliwiające łącznie z przedłużkami lub podstawą. 
Podporę można stosować obustronnie. Przy wysokich odległościach zaleca się używanie 
jej tak aby góra była połączona z podstawa, co pozwoli na lepszą regulację pierścieniem 
blokującym. 
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W celu sprawienia podpory, należy ją połączyć z głowicą i podstawą oraz, jeśli potrzeba  
z przedłużką. Należy ją wydłużyć, wyciągając wewnętrzny cylinder, a następnie po 
osiągnieciu żądanej wysokości, zabezpieczyć przekręcając w dół pierścień. Podpora jest 
zabezpieczona jeśli pierścień zetknie się z zewnętrzną odbudową. 
 
Podporę należy przenosić w pozycji poziomej lub pionowej ze świadomością, że podpora 
nie blokuje się i pod wpływem siły grawitacji, wewnętrzny cylinder może się wysunąć  
w całości na zewnątrz. 
 
Podpora w dolnej części posiada gniazdo pneumatyczne, umożliwiające wykorzystanie  
w niej sprężonego powietrza. Sprężone powietrze może zostać użyte do szybszego 
sprawienia podpory, szczególnie w trudno dostępnych miejscach (wykop). Sprężone 
powietrze znajdzie zastosowanie przy wsparciu podnoszenia wykonywanego innym 
urządzeniem. Sprężone powietrze w podporach nie służy do samodzielnego 
podnoszenia. 
 
Podpora w zewnętrznej obudowie posiada otwory bezpieczeństwa zapobiegające zbyt 
mocnemu wysunięciu za pomocą sprężonego powietrza. Stosując osprzęt pneumatyczny 
firmy Paratech wybicie wewnętrznego cylindra z zewnętrznej obudowy nie jest możliwe.  

 
 
Przedłużka: 
 
Przedłużka to pusty w środku element, łączący się z podporą i podstawami oraz 
głowicami. Służy do zwiększania zasięgu systemu do stabilizacji. Jest oznaczoną białą 
naklejką podającą jej długość (wyrażoną w calach i centymetrach). Posiada czarno – żółty 
klips, który służy do łączenia z podporami. Po odciągnięciu klipsu do jej wnętrza można 
wprowadzić element podpory. Rozłączanie odbywa się również po odciągnięciu klipsu.  
 
Przedłużki nie można zakładać na podporę od góry. 
 
W układzie z podporą wykorzystywaną do stabilizacji można stosować dwie przedłużki,  
o sumarycznej długości nie większej niż 91 cm. Warunek ten nie dotyczy budowy 
trójnogu z wykorzystaniem odpowiedniej głowicy PARATECH. 
 
Przykład: Przedłużka 30 cm + przedłużka 61 cm, lub przedłużka 30 cm + przedłużka 30 cm, 
lub sama przedłużka 91 cm. 
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Głowice i podstawy: 
 
Głowicą jest element zwieńczający system stabilizacji i jest wykorzystywana  
do uzyskiwania styku ze stabilizowanym elementem.  
 
Podstawą są elementy znajdujące się na dole systemu do stabilizacji, służące  
do ustawienia podpory na podłożu. 
 
Niektóre głowice mogą być również wykorzystywane jako podstawy! Dotyczy  
to szczególnie głowic płaskich i ich zastosowania przy stabilizacji konstrukcji budowlanych 
lub wykopów. 
 
Głowice i podstawy posiadają czarno – żółty klips, który służy do łączenia z podporami  
i przedłużkami. Po odciągnięciu klipsu do jej wnętrza można wprowadzić element 
podpory lub przedłużki. Rozłączanie odbywa się również po odciągnięciu klipsu. 
 
Po wprowadzeniu przedłużki możliwy jest ruch w zakresie 360 stopni. Po wprowadzeniu 
podpory ruch będzie związany z jednoczesnym wyciągnięciem 
pierścienia. 
 
Głowica Multibase 
 
Głowica wielofunkcyjna do zastosowania przy wypadkach 
komunikacyjnych. Posiada dwa szpikulce umożliwiające 
wprowadzenie jej do otworu pod kątem 90 stopni, oraz 
miejsce na łańcuch u góry głowicy. Ma również otwory 
pozwalające na łączenie z drewnem.  

 
Głowica konturowa 
 
Głowica do zastosowania przy wypadkach komunikacyjnych 
oraz przy podnoszeniu. Głowica w kształcie spłaszczonej litery 
U, posiada powierzchnię antypoślizgową. 
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Głowica Convex 
 
Głowica wielofunkcyjna do 
zastosowania przy wypadkach 
komunikacyjnych. Składa się 
powierzchni radełkowanej do 
zastosowania na płaskich elementach 
konstrukcyjnych samochodów, otworu 
na łańcuch znajdującego się u góry 
głowicy, oraz końcówki stożkowej 
umożlwiającej wprowadzenie głowicy do zastanego otworu. W głowicy od strony 
powierzchni z ząbkami znajduję się otwór na hak pasa mocującego. Głowicę wraz 
podporą można wykorzystywać tak, aby 3 bok trójkąta był również pasem mocującym 
(wzdłuż stabilizowanego pojazdu). 
 
 
Głowica płaska 15x15 cm 
 
Głowica płaska która może zostać zastosowana jako podstawa. Służy do 
stabilizacji w pozycji pionowej lub poziomej. Posiada otwory pozwalają na 
łączenie jej z drewnem za pomocą gwoździ. Od spodu zabezpieczona jest 
antypoślizgowo.  
 
Głowica płaska 15x15 cm ruchoma 
 
Głowica płaska która może zostać zastosowana jako podstawa. 
Element łączący z podporą lub przedłużką wykonuję ruch z zakresie 
20 stopni względem podstawy. Służy do stabilizacji w pozycji 
pionowej lub poziomej (wykop). Posiada otwory pozwalają na 
łączenie jej z drewnem za pomocą gwoździ. Od spodu zabezpieczona 
jest antypoślizgowo.  
 
Podstawa duża z zaczepem 
 
Podstawa o wymiarach 30,5 na 30,5 cm, wykonująca ruch w 
zakresie 45 stopni pozwalająca na zastosowanie w 
stabilizacji pojazdów oraz w stabilizacji przy katastrofach 
budowlanych do budowy pionowych konstrukcji 
zabezpieczających. Posiada ruchomy zaczep pozwalający na połączenie z pasem 
mocującym lub łańcuchem. Duże otwory o średnicy 2,5 cm pozwalają na kotwienie jej w 
ziemi. Mniejsze otwory pozwalają na łączenie jej z drewnem za pomocą gwoździ. Od 
spodu zabezpieczona jest antypoślizgowo.  
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Podstawa mała z zaczepem 
 
Podstawa o wymiarach 15 na 15 cm, wykonująca ruch w 
zakresie 45 stopni pozwalająca na zastosowanie w 
stabilizacji pojazdów oraz w stabilizacji przy katastrofach 
budowlanych do budowy pionowych konstrukcji 
zabezpieczających. Posiada ruchomy zaczep pozwalający na 
połączenie z pasem mocującym lub łańcuchem. Posiada 
otwory pozwalające na łączenie jej z drewnem za pomocą 
gwoździ. Od spodu zabezpieczona jest antypoślizgowo. 
 
Podstawa VSK 6 
 
Podstawa o wymiarach 15 na 15 cm, zintegrowana z 
przedłużką oraz pasem mocującym o nośności 1,5 t. 
Wykonująca ruch w zakresie 45 stopni pozwalająca 
na zastosowanie w stabilizacji pojazdów oraz w 
stabilizacji przy katastrofach budowlanych do 
budowy pionowych konstrukcji zabezpieczających. 
Posiada ruchomy zaczep pozwalający na połączenie 
z pasem mocującym lub łańcuchem. Posiada otwory 
pozwalające na łączenie jej z drewnem za pomocą 
gwoździ. Od spodu zabezpieczona jest 
antypoślizgowo. 

 
Przy stabilizacji samochodów podstawę należy 
ustawiać tak aby zaczep znajdował się po stronie 
pojazdu a nawijak pasa z grzechotką po przeciwnej. 
 
W przypadku stabilizacji wysokich pojazdów, można 
górę podpory wprowadzić do otworu łączącego w 
podstawie VSK. Aby to zrobić należy uprzednio 
wysunąć nieco wewnętrzny cylinder.  
 
 
Zintegrowana przedłużka, poza zdarzeniami 
związanymi z katastrofami budowlanymi, nie musi 
być liczona w regule „nie więcej niż dwie przedłużki i 
91 cm”. [patrz informację o przedłużkach] 
 

Pamiętaj, zawsze upewnij się że wszystkie elementy zostały dobrze połączone! 
 
Łączenie z drewnem i innymi podporami. 
 
Podpory można łączyć z elementami drewnianymi, zarówno za pośrednictwem otworów 
w głowicach jak również nakładając drewno na podpory przy budowie konstrukcji do 
zabezpieczania budynków po katastrofach budowlanych. Tą możliwość można uzyskać 
poprzez stosowanie nakładek do łączenia z drewnem (nr. kat. 22-796290).  
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Konstrukcję wspierająca można również wzmacniać kolejnymi podporami. W tym celu 
konieczne jest stosowanie odpowiednich głowic z obejmą (nr. kat.22-796330) oraz 
wsporników B23 i B57.   
 
 
Głowica trójnogu 

 
A- Trzy otwory ze sworzniem blokującym o kącie 20 °, gdzie kąt ten jest 

maksymalnie bezpiecznym kątem nachylenia ramienia statywu. 
B- Śruba oczkowa do zamocowania osprzętu ratownictwa wysokościowego 
C- Otwór górny ze sworzniem blokującym umożliwiający połączenie z podporą 

Paratech 
D- Trzy otwory na akcesoria 
E- Sworzeń blokujący 

Głowica ta umożliwia spięcie trzech nóg trójnogu i ustawienie trójnogu ratowniczego.  
 
Głowica kanałowa 

 
16 x 17,8 cm 

 

 
10,9 x 15,2 cm 

Głowice kanałowe umożliwiają wsparcie podpór elementami drewna o odpowiednich 
parametrach. Swoje zastosowanie znajdą w stabilizacji otworów okiennych, drzwiowych 
czy również jako elementy podparcia stropów lub wykopów z elementami drewnianymi. 
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Podpory do stabilizacji SUPPORTER X2 

 
Podpory Supporter X2 używane są do stabilizacji pojazdów, składają się z podstawy, 
trzonu głównego (podpory), głowicy, zintegrowanego pasa samozwijającego z grzechotką 
oraz przedłużki o długości 76 cm co pozwala nam na maksymalny wysuw podpory na 
wysokość 242,3 cm. 

 
DZIAŁANIE PASKA Z GRZECHOTKĄ Z OPCJĄ „ANTYPOŚLIZGOWEGO PASKA” (ABS):  
UWAGA: System ABS umożliwia zwolnienie siły naprężenia wstępnego małymi krokami:  
1. Pociągnij za spust grzechotki, otwórz całkowicie uchwyt zapadki i zwolnij spust. To 
blokuje rączkę zapadki w pozycji neutralnej 4 i umożliwia swobodny ruch pasa przez 
zapadkę mechanizm, patrz Rysunek 2 i 3.  
2. Wyciągnij żądaną długość pasa z końca podstawy urządzenia i zamocuj swobodnie 
przesuwany hak w żądane położenie w samochodzie, Rysunek 5. Uwaga: Taśma jest 
naprężona z powodu automatycznego przewijania bębna.  
3. Aby wyregulować napięcie pasa, pociągnij do góry spust i obróć uchwyt do pozycji 
naprężenia pasa 1, przesunięcie uchwytu zapadki do przodu i do tyłu w położeniu 1 
zwiększy napięcie paska systematycznie, aż do uzyskania pożądanego napięcia. Przesuń 
dźwignię zapadki z powrotem do pozycji zablokowanej 3 po naprężeniu, rysunek 3.  
4. Aby zwolnić napięcie paska, pociągnij spust do góry i obracając uchwyt do kontrolki 
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zwolnij pozycję 2 i zwolnij spust, Rysunek 3.  
5. Naciąg zostaje zwolniony przez przesunięcie uchwytu do przodu i do tyłu w położeniu 
2 zwolnienie występuje w małych przyrostach z każdym pociągnięciem klamki, rysunek 3. 
Uwaga: Kontrolowane zwolnienie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pasek jest 
obciążony.  
6. Aby uwolnić pasek, pociągnij do góry spust i obracając uchwyt do pozycji neutralnej 4. 
Grzechotka jest teraz w pełni otwarta i pasek można wyciągnąć swobodnie przez 
mechanizm zapadkowy, Rysunek 2 i 3. 

 
Sprawianie podpory – wykonanie stabilizacji 
1. Połóż jedną rękę na radełkowanym kołnierzu TwistLock, a drugą na podstawie kolca, 
patrz rysunek 4.  
2. Odblokuj kołnierz TwistLock, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara (- kierunek etykiety), aż się zatrzyma, około 45 °. Powoduje to 
rozłączenie zazębiających się zębów na wale.  
3. Wyreguluj długość kolumny (wysuwanie / wsuwanie wału), aby ustawić podstawę 
kolca w wyznaczonym miejscu punkt kontaktowego w pojeździe. Uwaga: Długość 
wysuwu musi być tylko przybliżona do punktu wstawienia w pojeździe z podporą 
pochylona do pojazdu pod kątem około 45 ° - 60 ° (najlepiej 45 °); patrz rysunek 4.  
4. Trzymając obie ręce na miejscu, obróć mechanizm TwistLock w prawo (- kierunek 
etykiety) aż do wyrównania czerwonych pasków wskaźnika blokady. OSTRZEŻENIE: 
Mechanizm TwistLock jest obciążony sprężyną i może powrócić samoczynnie; Jednakże 
Operator musi zawsze fizycznie obrócić mechanizm z powrotem, aby upewnić się, że 
zazębiają się zęby w pełni.  
5. Przesuń podporę w żądane miejsce w pojeździe, umieszczając najpierw podstawę 
kolca. 6. Jak pokazano w sekcji „OBSŁUGA PASA Z ZAPADKĄ” powyżej, zwolnij pas 
zapadkowy i przymocuj swobodnie przesuwany hak do spodu pojazdu. Haki mocujące 
mogą służyć do ułatwienia połączenia między pojazdem a hakiem paska z mechanizmem 
zapadkowym zgodnie z wymaganiami.  
7. Naciągnij pas zapadkowy, aż wspornik zostanie bezpiecznie na miejscu i zablokuj 
rączkę zapadki.  
8. W razie potrzeby przymocuj podstawę szpilkami (każdy otwór Ø = 1 ”/ 25,4 mm).  
9. Aby usunąć podporę, wykonaj kroki 1–6 w odwrotnej kolejności. 
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Oto ilustracja idealnej stabilizacji pojazdu przy użyciu dwóch podpór. Zwróć uwagę na 
optymalny kąt 45 ° między podporami, podłożem i pojazdem. Podstawy podpór i haki 
pasa z grzechotką są przymocowane do ram pojazdu i sztywnego obszaru nadwozia, jak 
pokazano na rysunku. Pasek zapadkowy jest w pozycji zablokowanej. 
 
Podnośnik hydrauliczny HFS 10 z pompką 

 

 
 
Podnośnik hydrauliczny HFS 10 jest wstanie podnieść 10 ton przy stosunku bezpieczeństwa 2:1  
Dzięki pompce wyposażonej w przewód możemy wykonywać to z bezpiecznej odległości. 
Otwór w podnośniku HFS pasuje do wszystkich podpór firmy Paratech a dzięki temu możemy 
przedłużyć wysokość podnośnika do odpowiedniej zadanej wysokości.  Optymalny kąt pracy 
urządzenia to kąt pomiędzy 60 – 80 ⁰. 
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Regulator butlowy 

 
Regulator butlowy służący do regulacji przepływu powietrza z butli.  
Regulated Air Pressure Outlet – Regulowany wylot powietrza 
On-Off-Valve – Zawór odcinający 
Saffety vent relief valve under protective screen – Zawór bezpieczeństwa 
odpowietrzający pod ekranem ochronnym 
Red Label position off – Pozycja czerwonej etykiety to pozycja wyłączona 
Green label position on – Pozycja zielona etykiety to pozycja włączona  
High pressure inlet – wlot wysokiego ciśnienia z butli 
Pressure adjusting knob – Pokrętło regulacji ciśnienia 
Pressure gauge in gauge protective shroud – Manometr w osłonie ochronnej manometru 
 
Sterownik podwójny 
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1. Podłącz szybkozłączke wlotową na sterowniku G3 RSS do regulowanego źródła 
powietrza.  
2. Podłącz wąż (węże) powietrza między kontrolerem/ami a używanymi podporami. 
UWAGA: Należy używać kolorowego przewodu powietrza, aby umożliwić szybką i 
skuteczną identyfikację podpór podłączonych z każdej strony sterownika.  
3. Obrócić pokrętło regulacyjne regulatora ciśnienia w prawo, aby zwiększyć ciśnienie 
tłoczenia od 0 psi do 250 psi (17,2 bar).  
4. Powoli otworzyć (obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) zawór 
odcinający regulatora ciśnienia. Ciśnienie tłoczenia powinno pozostać poniżej ciśnienia 
250 psi (17,2 bara).  
5. Naciśnij zielony przycisk na kontrolerze G3 RSS, wysuń podporę na wymaganą 
wysokość. Jeśli do sterownika jest podłączona druga podpora, użyj drugiego zielonego 
przycisku, aby wysunąć podporę. Podpory mogą być wysuwane jednocześnie lub 
naprzemiennie, zgodnie z życzeniem operatora.  
6. Aby wsunąć podporę, wyregulować jej wysokość lub ciśnienie upustowe z systemu 
RSS, naciśnij czerwony przycisk na kontrolerze RSS G3. 
 

Konserwacja 
 
Podpory oraz inny oprzęt do podpór należy utrzymywać w czystości.  
 
Podpora działa pomimo zapiaszczenia. W sytuacji ratowniczej można użyć takie 
urządzenie, należy jednak zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym 
wykorzystaniu pneumatyki. W przypadku zapiaszczenia podpory, przedłużki lub głowicy 
należy niezwłocznie po powrocie do koszar przemyć bieżącą wodą dane urządzenie. 
Usuwanie zapiaszczenia z podpory (szczególnie z gwintu cylindra) sprężonym powietrzem 
nie jest zalecane, natomiast można je stosowanie go do usuwania innych zabrudzeń.  
 
Dla lepszej swobody pracy zaleca się stosowanie środków teflonowych 
wykorzystywanych do smarowania.  
 
Należy dokonywać przeglądów stanu uszczelek w głowicach po każdym czyszczeniu.  
 
 
Dystrybutor na rynek Polski 
 
Kadimex Sp. z o.o. 
Ul. Wólczyńska 290  
01-919 Warszawa 
 


