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КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СКЛАДНОЙ





УВАГА! 
Обмін виробів здійснюється тільки в межах асортименту, який постачається в Україну. Дефективні  

вироби приймаються для гарантійного обслуговування тільки чистими, укомплектованими і в оригі-
нальній упаковці.

Гарантійний талон заповнюється продавцем при передачі товару Покупцю і повинен мати на-
зву виробу, його серійний номер, строк гарантії, дату продажу. Гарантійний талон повинен бути 
засвідчений підписом продавця і його П.І.П.

Вносити зміни до гарантійного талону забороняється!

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕ ПО ГАРАНТІЇ

Ми знаємо, що технології, які лежать в основі наших виробів, залишаться актуальними через роки, 
після завершення офіційного терміну гарантії. Тому, ми продовжуємо обслуговувати  продані нами 
вироби і після його закінчення.

Нашим сервісним центром накопичений багатий досвід усунення несправностей різних видів 
виробів. Великий склад запасних частин і витратних матеріалів, конкурентоздатні розцінки на ремонт, 
штат дослідних кваліфікованих  інженерів дозволить в короткі терміни провести ремонт будь-якої 
складності.

Ми працюємо, аби кожен власник виробу MIOL отримав від нього максимум користі. Старий  
друг — краще нових двох! 

Адрес сервисного центра: 
ул. Новомосковская, 8а, 61020,  г. Харьков, Украина
тел. (057) 783-30-55, факс (057) 783-33-54, моб. тел. (050) 4 010 797, 
e-mail: service.miol@gmail.com
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MIOL благодарит Вас за то, что Вы выбрали продукцию нашей торговой марки. 
ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию и правила техники 

безопасности! Соблюдение ниже приведенных правил продлит эксплуатационный срок Вашего ин-
струмента и обезопасит Вашу жизнь и здоровье. 

Нарушение условий эксплуатации в гарантийный срок влечет за собой прекращение всех гаран-
тийных обязательств со стороны поставщика! 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте все предупреждения по безопасности перед началом эксплуатации. Несо-
блюдение этих предупреждений может привести к падению груза, повреждению и/или отказу подъемни-
ка для двигателя, что приведет в результате к травме или ущербу для имущества. 

• Не перегружайте подъёмник для двигателя, нагружая его грузом, превышающим номинальную гру-
зоподъемность для каждого заданного положения стрелы. Перегрузка может привести к повреждению 
или поломке подъемника. 

• Следует всегда использовать подъемник на твердой, ровной поверхности, способную выдержать на-
грузку от поднимаемого груза. Использование подъемника на другом типе поверхности может привести к 
неустойчивости подъемника и возможному падению груза. 

• Стрела и груз должна находиться в самом нижнем возможном положении перед началом переме-
щения. 

• Перемещайте груз медленно и плавно, чтобы избежать неконтролируемого качания и возможного 
падения груза. Убедитесь, что невозможно внезапное падение груза или его качание во время транспор-
тировки. 

• Убедитесь, что стрела полностью опущена перед добавлением масла в резервуар агрегата. 
• Запрещается вносить изменения в подъемник. 
• Следует использовать только стропы или цепи с грузоподъемностью большей, чем поднимаемый 

груз.
• Передние стойки должны быть в обязательном порядке заблокированы в нижнем положении перед 

подвешиванием груза и/или подъемом стрелы.
• Перед перемещением подъемника, тормоз заднего ролика должен находиться в отпущенном по-

ложении. Когда подъемник неподвижен, тормоз должен быть в нажатом положении.
• Стрела должна находиться в полностью опущенном положении перед подъемом стоек. Стойки не 

должны находиться в поднятом положении, когда подъемник несет груз. Стойки должны быть зафиксиро-
ваны на месте при подъеме груза.

• Запрещается работать с подъемником, находящимся под нагрузкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики 80-447 80-448

Грузоподъемность, кг 2000 2000

Высота подъема с вытянутой стрелой, мм 25–2200 25–2300

Высота опорной конструкции, мм 1486 1568

Длина опорной конструкции, мм 1750 1800

Ширина опорной конструкции, мм 1040 1040

ПОРЯДОК СБОРКИ

Вручную затянуть гайки и болты в процессе сборки. После того, как изделие будет полностью собрано 
правильно, следует вернуться в исходную точку и надежно затянуть все гайки и болты с помощью гаечного 
ключа.
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Проблема Вероятная причина Действие

Насосний агрегат не повертається 
повністю в початковий стан.

• Повітря в системі.
• Агрегат треба змастити.

• Видалити повітря з гідравлічного насоса, 
знявши мастилоналивний корок.
• Змастити зовнішні рухомі частини.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Шановний Покупець! 
MIOL дякує Вам, за вибір нашої продукції і гарантує високу якість роботи придбаного Вами виробу, 

при дотриманні правил його експлуатації. 
Гарантійний термін експлуатації прилада 6 місяців з дня покупки за умов виконання споживачем 

правил експлуатації та своєчасного проведення технічного обслуговування. Даним гарантійним тало-
ном виробник підтверджує і бере на себе зобов’язання по безкоштовному усуненню всіх несправно-
стей, що виникли з вини виробника.

Гарантійні зобов’язання виконуються лише за наявності заповненого гарантійного талона. 
ЗБЕРІГАЙТЕ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН!

Умови гарантійного обслуговування 
1. Гарантія діє за наявності правильно заповненого гарантійного талона з вказівкою дати продажу, 

моделі, серійного номера, назви фірми-продавця, підпису продавця і покупця. 
2. Гарантія діє при дотриманні умов експлуатації і дотримання правил техніки безпеки. 
3. Гарантія не поширюється: 
• на будь-які види очищення від забруднення;
• на механічні пошкодження обладнання, а також проводів і роз’єднувачів;
• на частини виробу, які легко пошкоджуються (пластмасу);
• на вихід з ладу деталей, що мають обмежений строк служби. 
4. Гарантійний ремонт не надається в наступних випадках: 
• використання прилада не за призначенням;
• порушення споживачем технічних характеристик (перевищення допустимого навантаження на 

прилад та ін.);
• порушення споживачем правил експлуатації і зберігання прилада;
• прилад отримав механічне або хімічне пошкодження в результаті транспортування та експлуа-

тації;
• пошкодження, які виникли внаслідок порушення вимог виробника при встановленні та експлу-

атації;
• пошкодження, які виникли внаслідок надмірного навантаження або недбалої експлуатації;
• пошкодження, які виникли внаслідок форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, блискавка 

тощо), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця та виробника;
• пошкодження, які виникли внаслідок потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, ко-

мах, пошкодження гризунами та ін.;
• при використанні в приладі неоригінальних  запасних частин;
• ремонт або внесення конструктивних змін не уповноваженими особами;
• якщо деталі вийшли з ладу через несвоєчасне проведення технічного і періодичного обслуго-

вування;
• наявне повне зношення деталей внаслідок надмірної експлуатації за короткий строк або в ре-

зультаті використання  в умовах виробництва;
• є іржа на деталях;
• присутні явні ознаки зовнішнього або внутрішнього забруднення.
5. Якщо прилад внаслідок інтенсивної експлуатації потребує додаткового періодичного обслуговуван-

ня, пов’язаного з заміною змазки, щіток, очищенням колектора, ці роботи виконуються за рахунок спожи-
вача.

6. Після закінчення гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок споживача.
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РОБОТА З ВИРОБОМ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Цеховий кран призначений тільки для підйому, а не для переміщення вантажів.
• Забороняється надмірно навантажувати виріб.
 ВАЖЛИВО. Попадання повітря в гідравлічну систему може призвести до погіршення її робочих ха-

рактеристик. При необхідності слід видалити повітря з системи шляхом повного відкриття розвантажуваль-
ного клапана. Це робиться шляхом повороту ручки за годинниковою стрілкою, як показано на малюнку, 
натискання на стрілу вниз і швидкого гойдання насосом кілька разів за допомогою ручки насоса.

 Підйом
Закрити розвантажувальний клапан, повернувши ручку за годинниковою стрілкою до упору. Не докла-

дати надмірних зусиль при затягуванні.
 Опускання
Відкрити розвантажувальний клапан, дуже повільно повертаючи ручку проти годинникової стрілки. Ви 

можете регулювати швидкість опускання, повертаючи ручку.
Примітка: Слід вставити і затягнути гвинт (6) і гайку (7) в основу перед складанням стійки вгору в 

положення для зберігання, тому що інакше існує небезпека перекидання виробу.
 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВАЖЛИВО. Використовувати тільки гідравлічне масло Shell Tellus 22 або його еквівалент.
• Забороняється змішувати різні сорти олива.Забороняється використовувати будь-яку іншу рідину, 

тому що це може привести до поломки виробу.
• Будьте уважні при заповненні системи оливою, щоб гарантувати, що в систему не потрапляють будь-

які сторонні речовини. Слід перевіряти циліндр і поршень на наявність корозії кожні три місяці. Очищати 
систему при необхідності і протирати її прооливленою тканиною.

• Коли пристрій не використовується, стріла обов’язково повинна знаходитися в крайньому нижньому 
положенні.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І ЇХ УСУНЕННЯ

Вантаж падає. Забруднені сідла 
клапанів.

• Опустити стрілу. Закрити 
розвантажувальний клапан і видалити 
мастилоналивний корок.
• Встановити одну опорну лапу на стійку 
і підняти стрілу рукою в крайнє верхнє 
положення.
• Відкрити розвантажувальний клапан, 
щоб опустити стрілу.
• Замінити зношені ущільнення

• Вантаж не піднімається.
• Вантаж не може бути піднятий на 
максимальну висоту.
• Насосний агрегат поводиться 
нестійко під навантаженням.
• Насосний агрегат не повертається 
повністю в початковий стан.

Повітря в системі. • Відкрити розвантажувальний клапан і 
видалити мастилоналивний корок.
• Натиснути на ручку насоса кілька разів і 
закрити розвантажувальний клапан.

• Вантаж не може бути піднятий на 
максимальну висоту.
• Насосний агрегат поводиться 
нестійко під навантаженням.

Рівень масла занадто 
високий або занадто 
низький.

• Перевірити рівень масла. Зняти 
мастилоналивний корок.
• Відрегулювати правильний рівень 
масла.

Насосний агрегат поводиться нестійко 
під навантаженням.

Зношене ущільнення 
насоса.

Замінити ущільнення насоса.
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Рис. 1. Состав крана гидравлического

Поз. Обозначение Кол-во Поз. Обозначение Кол-во Поз. Обозначение Кол-во

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

H10 
H11

Пружинная шайба 8
Гайка М8
Болт М8×20
Болт М8×12
Болт М14×95
Шайба 14
Гайка М14
Пружинная шайба 16
Гайка М16
Болт М16×100
Болт М16×115

24
16
16
8
2
3
3
2
6
1
2

H12
H13 
H14
H15 
H16
H17 
H18 
H19 
H20
H21
H22 

Болт М18×125
Пружинная шайба 18
Гайка М18
Штифт 18×110
Шплинт
Болт M16×90
Шайба 16
Болт М18×110
Шайба 18
Болт М16×75
Болт М14×75

2
2
3
2
2
2
4
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 

Основание
Большой ролик
Малый ролик
Колонна 
Опора 
Стойка
Домкрат
Стрела
Удлинитель 
Ручка домкрата
Цепь/Крюк

1
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1
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РАБОТА С ИЗДЕЛИЕМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Цеховой кран предназначен только для подъема, а не для перемещения грузов.
• Запрещается избыточно нагружать изделие.
 ВАЖНО. Попадание воздуха в гидравлическую систему может привести к ухудшению ее рабочих 

характеристик. При необходимости следует удалить воздух из системы путем полного открытия предо-
хранительного клапана. Это делается путем поворота ручки по часовой стрелке, как показано на рисунке, 
нажатия на стрелу вниз и быстрого качания насосом несколько раз с помощью ручки насоса.

 Подъем
Закрыть разгрузочный клапан, повернув ручку по часовой стрелке до упора. Не прилагать избыточных 

усилий при затягивании.
 Опускание
Открыть разгрузочный клапан, очень медленно поворачивая ручку против часовой стрелки. Вы мо-

жеть регулировать скорость опускания, повернув ручку.
Примечание: 
Следует вставить и затянуть винт (6) и гайку (7) в основание перед складыванием стойки вверх в по-

ложение для хранения, так как противном случае существует опасность опрокидывания изделия.
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО. Использовать только гидравлическое масло Shell Tellus 22 или его эквивалент.
• Запрещается смешивать разные сорта масла. Запрещается использовать какую-либо другую жид-

кость, так как это может привести к поломке изделия.
• Будьть внимательны при заполнении системы маслом, чтобы гарантировать, что в систему не по-

падают какие-либо посторонние вещества. Следует проверять цилиндр и поршень на наличие коррозии 
каждые три месяца. Очищать систему при необходимости и протирать ее промасленной тканью.

• Когда изделие не используется, стрела в обязательном порядке должна находиться в крайнем ниж-
нем положении.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Вероятная причина Действие

Груз падает. Загрязненные седел 
клапанов.

• Опустить стрелу. Закрыть разгрузочный 
клапан и удалить маслозаливную пробку.
• Установить одну опорную лапу на 
стойку и поднять стрелу рукой в крайнее 
верхнее положение.
• Открыть разгрузочный клапан , чтобы 
опустить стрелу.
• Заменить изношенные уплотнения

• Груз не поднимается.
• Груз не может быть поднят на 
максимальную высоту.
• Насосный агрегат ведет себя 
неустойчиво под нагрузкой.
• Насосный агрегат не возвращается 
полностью в исходное состояние.

• Воздух в системе. • Открыть разгрузочный клапан и удалить 
маслозаливную пробку.
• Нажать на ручку насоса несколько раз и 
закрыть разгрузочный клапан.

• Груз не может быть поднят на 
максимальную высоту.
• Насосный агрегат ведет себя 
неустойчиво под нагрузкой.

• Уровень масла 
слишком высокий или 
слишком низкий.

• Проверить уровень масла. Снять 
маслозаливную пробку.
• Отрегулировать правильный уровень 
масла.
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Мал. 1. Склад крана гідравлічного

Поз. Опис Кілк. Поз. Опис Кілк. Поз. Опис Кілк.

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9

H10 
H11

Пружинна шайба 8
Гайка М8
Болт М8×20
Болт М8×12
Болт М14×95
Шайба 14
Гайка М14
Пружинна шайба 16
Гайка М16
Болт М16×100
Болт М16×115

24
16
16
8
2
3
3
2
6
1
2

H12
H13 
H14
H15 
H16
H17 
H18 
H19 
H20
H21
H22 

Болт М18×125
Пружинна шайба 18
Гайка М18
Штифт 18×110
Шплінт
Болт M16×90
Шайба 16
Болт М18×110
Шайба 18
Болт М16×75
Болт М14×75

2
2
3
2
2
2
4
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 

Основа
Великий ролік
Малий ролік
Колона 
Опора 
Стійка
Домкрат
Стріла
Подовжувач 
Ручка домкрата
Ланцюг/Гак

1
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1
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2

10

10

9

11

2
2

2

КРОК 5

КРОК 6

КРОК 7

КРОК 8 КРОК 9

H18

H9

H17

H19

H21

H17

H18

H9

H6

H7H22

H18
H19

H20

H14
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2 1 4

2

2

3 3

H4

H1
H2

H3

H1

H7

H6

H5

H10

H12

H15

H15

H16

H13 H14
H11

H9
H8

H9
H8

H8
H9

H2

H1

H3

КРОК 1

КРОК 2

КРОК 3

КРОК 4

Проблема Вероятная причина Действие

• Насосный агрегат ведет себя 
неустойчиво под нагрузкой.

• Изношенное 
уплотнение насоса.

• Заменить уплотнение насоса.

• Насосный агрегат не возвращается 
полностью в исходное состояние.

• Воздух в системе.
• Агрегат должен быть 
смазан.

• Удалить воздух из гидравлического 
насоса, сняв маслозаливную пробку.
• Смазать внешние подвижные части.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый Покупатель! 
MIOL благодарит Вас, за выбор нашей продукции и гарантирует высокое качество работы приоб-

ретенного Вами изделия. 
Гарантийный срок эксплуатации устройства 6 месяцев со дня покупки при соблюдении потре-

бителем правил эксплуатации и своевременного проведения технического обслуживания. Данным 
гарантийным талоном производитель подтверждает и берет на себя обязательство по бесплатному 
устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийные обязательства выполняются только при наличии заполненного гарантийного тало-
на. СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

Условия гарантийного обслуживания 
1. Гарантия действует при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием 

даты продажи, модели, названия фирмы-продавца, подписи продавца и покупателя. 
2. Гарантия действует при соблюдении условий эксплуатации и соблюдения правил техники без-

опасности. 
3. Гарантия не распространяется: 
• на любые виды очистки от загрязнения; 
• на механические повреждения оборудования, а также проводов и разъемов; 
• на части изделия, которые легко повреждаются (пластмассу);
• на выход из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы. 
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях: 
• использование устройства не по назначению;
• нарушение потребителем технических характеристик (превышение допустимой на устройство 

нагрузки и др.);
• нарушение потребителем правил эксплуатации и хранения устройства;
• устройство получило механическое или химическое повреждение в результате транспорти-

ровки и эксплуатации;
• повреждения, которые возникли вследствие нарушения требований изготовителя при уста-

новке и эксплуатации;
• повреждения возникли вследствие перегрузки или небрежной эксплуатации;
• повреждения, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнения, мол-

нии и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
• повреждения, которые возникли  вследствие попадания внутрь посторонних предметов, жид-

костей, насекомых, повреждения грызунами и т.п.;
• при использовании в устройстве неоригинальных  запасных частей;
• ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
• если детали вышли из строя ввиду несвоевременного проведения технического и периодиче-

ского обслуживания;
• очевиден полный износ деталей в результате чрезмерной эксплуатации за короткий срок;
• имеется ржавчина на деталях;
• имеются явные признаки внешнего или внутреннего загрязнения.
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5. Если устройство вследствие интенсивной эксплуатации требует дополнительного периодиче-
ского  обслуживания, эти работы выполняются за счет потребителя.

6. После окончания гарантийного срока эксплуатации ремонт производится за счет потребителя.

ВНИМАНИЕ! 

Обмен изделия осуществляется только в пределах поставляемого в Украину ассортимента. 
Дефективные  изделия принимаются для гарантийного обслуживания только чистыми, укомплек-

тованными и в оригинальной упаковке.

Гарантийный талон заполняется продавцом при передаче товара Покупателю и должен иметь 
название изделия, срок гарантии, дату про дажи. Гарантийный талон должен быть заверен подписью 
продавца и его Ф.И.О.

Вносить изменения в гарантийный талон запрещается! 

Адрес сервисного центра: 
ул. Новомосковская, 8а, 61020,  г. Харьков, Украина
тел. (057) 783-30-55, факс (057) 783-33-54, моб. тел. (050) 4 010 797, 
e-mail: service.miol@gmail.com 

-6-

MIOL дякує Вам за те, що Ви вибрали продукцію нашої торгівельної марки. 
УВАГА! Перед початком експлуатації уважно вивчіть інструкцію та правила техніки безпеки! Вико-

нання нижче наведених правил подовжить експлуатаційний термін Вашого інструменту забезпечить 
Ваше життя і здоров’я. 

Порушення умов експлуатації в гарантійний термін спричиняє за собою припинення всіх гаран-
тійних зобов’язань з боку постачальника! 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Уважно вивчіть цю інструкцію перед початком використання виробу!
 
ВАЖЛИВО! Прочитайте всі інструкції перед початком використання системи, і дотримуйтесь всіх ін-

струкцій, а також інструкцій по техніці безпеки, щоб уникнути травм і пошкодження майна.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
• Не перевантажуйте виріб через ризик отримання травм і / або пошкодження майна.
• Використовуйте виріб тільки на горизонтальних плоских поверхнях, тому що в протилежному випад-

ку воно може перекинутися, що призведе до травмування та / або пошкодження майна.
• Обов’язково стежте за захистом ніг і рук перед підйомом вантажу.
• Різьбові з’єднання на виробі можуть бути замінені тільки іншими відповідної якості.
• Перед кожним використанням пристрою не забувайте, щоб всі з’єднання були надійно затягнуті.
• Забороняється перевищувати максимально допустиме навантаження, що зазначене в маркуванні на 

стрілі крана.
• Недотримання цієї рекомендації по роботі з виробом, а також інструкцій з безпеки тягне за собою 

ризик отримання травми і / або смертельного результату.
• Не перевантажуйте виріб. Слід обов’язково вбачати допустиме максимальне навантаження при кож-

ному заданому положенні стріли.
• Використовувати виріб слід тільки на горизонтальних, плоских поверхнях, які можуть витримати вагу 

крана і вантажу, тому що в протилежному випадку існує ризик отримання травми і / або пошкодження 
майна.

• Стріла крана і вантаж під час транспортування повинні перебувати в найнижчому можливому поло-
женні.Переміщайте вантаж повільно і рівномірно, щоб уникнути коливання вантажу.

• Забороняється ходити або стояти під піднятим вантажем.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменуванння характеристики 80-447 80-448

Вантажопідйомність, кг 2000 2000

Висота підйому з витягнутою стрілою, мм 25–2200 25–2300

Висота опорної конструкції, мм 1486 1568

Довжина опорної конструкції, мм 1750 1800

Ширина опорної конструкції, мм 1040 1040

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

Вручну затягнути гайки та болти в процесі складання. Після того, як виріб буде повністю зібрано пра-
вильно, слід повернутися у вихідну точку і надійно затягнути всі гайки і болти за допомогою гайкового клю-
ча.
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