
Elementy do montażu wind
Instrukcje montażu i użytkowania
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Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu i użytkowania 
Load eye PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Load eye PFEIFER służy jako punkt 
zaczepienia do czasowego zawieszania 
osprzętu podczas prac montażowych 
lub konserwacyjnych. Jest on przewi-
dziany do montażu w stropach 
żelbetowych.

Materiał:
stal specjalnej jakości
puszka z tworzywa sztucznego

Z-21.8-2030

Przykład zamówienia 10 szt. Load eye o nośności 2000 kg / WLL 20 kN: 
10 Load eye PFEIFER 20; WLL 20 kN; nr katalogowy 265242

Element zabezpieczający przed upadkiem osób – dopuszczenie 
do stosowania Z-14.9-778

Nr kata-
logowy

Nośność kg WLL 
kN

Kolor puszki
D

Wymiary w mm Waga 
kg/sztukaL VL vl1 vl2 VB t h H B b 

265242 2000 20 niebieski 90 130 195 125 70 132 60 55 75 90 50 2,1
265241 4000 40 czerwony 90 200 195 125 70 132 60 55 75 90 50 2,3
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Instrukcja montażu i użytkowania 
Load eye PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie 
z dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE
Element zabezpieczający przed upadkiem osób

System

Bezpieczeństwo 

Zastosowanie

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE uwzględniono następujące 
współczynniki bezpieczeństwa:
– Komponenty metalowe: =4
– Kotwienie w betonie klasy C 25/30: �=4

Elementami systemu Load eye PFEIFER są:
– puszki z tworzywa
– szekla 
– elementy kotwiące (pręt i talerz)
– naklejka identyfi kacyjna

 Ostrzeżenie: Stosowanie niekompletnego systemu kotwiącego 
zabronione! Brakujące komponenty mogą być wymieniane 
tylko przez producenta. Stosowanie elementów niebędących 
składnikami systemu może spowodować obniżenie współczynnika 
bezpieczeństwa i doprowadzić do awarii. Zachodzi przy tym 
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób biorących udział 
w montażu. Przed zastosowaniem należy sprawdzić kompletność.

 Ostrzeżenie: Dowód wystarczającej nośności stropu szybu 
przedkłada odpowiedzialny za konstrukcję projektant. 

 Ostrzeżenie: Podczas użytkowania systemu przez nieprzeszkolony 
 personel zachodzi ryzyko błędnego zastosowania, zwiększenie 
niebezpieczeństwa upadku elementów konstrukcji, a tym samym 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Należy powierzać wykonywanie 
czynności tylko przeszkolonemu personelowi!

 Wskazówka: Użytkowanie systemu jest możliwe tylko po zapozna-
niu się z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z nim. Jeśli 
pojawią się wątpliwości co do możliwości bezpiecznego użycia, 
wykwalifikowana osoba powinna dokonać oceny przydatności 
systemu!

System kotwiący dostarczany jest w komplecie. 
Nie ma możliwości zamawiania poszczególnych jego elementów.

 Ostrożnie: Load eye PFEIFER nie może mieć styczności 
z chemikaliami lub innymi agresywnymi substancjami. 

Talerz kotwiący

Pręt kotwiący

Szekla

Puszka z tworzywa

Ostrzeżenie: Punkt mocowania może służyć do podwieszania 
osprzętu lub zabezpieczania przed upadkiem osób. Zastosowanie 
w obu sytuacjach jednocześnie jest niedopuszczalne! 

Load eye PFEIFER jest przewidziany do montażu w stropach żelbetowych (min. klasa betonu C25/30). Służy jako:
1) punkt zaczepienia do czasowego zawieszania osprzętu podczas prac montażowych lub konserwacyjnych,
2) punkt zaczepienia zabezpieczający przed upadkiem osób.

 Wskazówka: 
Transport osób nie jest 
dopuszczony.

Zakwalifi kowanie Load eye PFEIFER jako elementu zabezpieczającego przed upadkiem osób zostało poprzedzone testami dynamicznymi. Badania 
przeprowadzono zgodnie z DIN EN 795:2012, symulując upadek 3 osób.



alternativ z.B. mit Heißkleber geklebt

3

54

c

c

hmin

s

s

1 2

6

4
© 2012 Copyright PFEIFER / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 03/2022

Montaż

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu i użytkowania 
Load eye PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE
Element zabezpieczający przed upadkiem osób

            Ostrzeżenie: Jakiekolwiek 
             zmiany, uzupełnienia i prace 
spawalnicze są niedopuszczalne. 
Może to doprowadzić do upadku 
elementów podwieszanych i tym 
samym do obrażeń ciała lub śmierci 
ludzi. Należy stosować element 
kotwiący tylko w niezmienionym, 
oryginalnym stanie.

 Ostrożnie: Obciążanie Load eye PFEIFER przed osiągnięciem wystarczającej wytrzymałości 
betonu jest zabronione. Wymagana minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi fck,cube = 30 N/mm².        

           Ostrożnie: Z powodu 
            wystających gwoździ 
występuje niebezpieczeństwo 
skaleczenia się. Należy zawsze 
pracować z odpowiednią uwagą 
i stosując sprzęt ochronny.

 Ostrożnie: Zakotwienia musi wyliczyć wykwalifikowany inżynier. 
Należy wykonać dające się skontrolować obliczenia i rysunki 
konstrukcyjne uwzględniające obciążenia przeznaczone do 
zakotwienia.

Tabela 1 – Wymiary minimalne

Nośność
kg

Odstęp od 
krawędzi c

mm

Odstęp 
minimalny s

mm

Minimalna 
grubość elementu 
konstrukcji hmin 

mm

Minimalne 
zbrojenie 
mm2/m

2000 250 500 150 (130*) 400

4000 350 700 220 (200*) (Ø10/200)

Montaż Load eye PFEIFER odbywa się zgodnie z poniższymi rysunkami:
1)  Podczas montażu w szalunku, przed betonowaniem, zamocować 

puszki poprzez przybicie gwoźdźmi lub przyklejenie, aby zapobiec ich 
przemieszczaniu. Podczas przyklejania należy zwrócić uwagę na właściwe 
położenie elementu.

2)  Ostrożnie wlewać beton, zwracając uwagę na zamontowane elementy. 
Zagęścić ostrożnie beton, unikając bezpośredniego kontaktu buławy wibratora 
z elementami pętli obciążeniowej.

3)  Rozszalowanie: Ostrożnie usunąć szalunek. Unikać uszkodzeń!
4) Odciąć gwoździe mocujące.
5) Zdjąć pokrywę puszki.
6) Wyjąć szeklę z elementu zabezpieczającego i ustawić w żądanej pozycji.

*)  Jeśli talerzyk kotwy posiada powłokę antykorozyjną w odpowiednim systemie, wtedy 
można zastosować zmniejszone grubości stropów. Odpowiednią weryfikację pod tym 
kątem przeprowadza użytkownik systemu.

Alternatywnie, np. klejenie za 
pomocą kleju termotopliwego

Wymiarowanie
Doboru elementu Load eye oraz zwymiarowania stropu żelbetowego wykona-
nego z betonu w klasie C25/30, w którym kotwy będą zamontowane, powi-
nien dokonać wykwalifikowany inżynier. Podstawą do tego wymiarowania jest 
dopuszczenie Z-21.8-2030 lub Z-14.9-778 Niemieckiego Instytutu Techniki 
Budowlanej (Deutsches Institut für Bautechnik).
Aby zapewnić miejscowe wprowadzenie siły, która ma zostać zakotwiona 
do betonu na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, nie wolno zmniejszać 
określonych odstępów od krawędzi i rozstawów osi. Poza tym, ze względu 
na ochronę przed korozją, obowiązują również minimalne wymagania wobec 
grubości elementu konstrukcji. Odstępy minimalne podane są w tabeli 1 
i odnoszą się każdorazowo do osi podłużnej kotwy.
Przy ustalaniu minimalnej grubości elementu konstrukcji przyjęto otulinę beto-
nową cnom = 20 mm do talerzyka kotwy i zbrojenia powierzchniowego. Zgod-
nie z odpowiednimi warunkami zastosowania oraz warunkami środowiskowy-
mi należy odpowiednio dostosować otulinę betonową, a tym samym grubość 
elementu konstrukcji w danym przypadku zgodnie z DIN EN 1992-1-1, punkt 4.
W celu przejęcia obciążenia, należy zastosować w dolnej warstwie minimalne 
zbrojenie według tabeli.
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Zastosowanie

OznaczenieUsuwanie

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu i użytkowania 
Load eye PFEIFER (wraz z książką kontroli)

Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE
Element zabezpieczający przed upadkiem osób

Elementy Load eye PFEIFER służą jako punkty zaczepienia do czasowego zawie-
szania osprzętu podczas prac montażowych lub konserwacyjnych. Są one prze-
widziane do montażu w stropach żelbetowych.
Dopuszczono rozciąganie osiowe.

 Ostrożnie: Przed oddaniem do użytku trzeba zadbać o to, aby 
punkt mocowania został włączony do eksploatacji. Musi zostać 
sprawdzony przez fachowca, a stwierdzone braki należy usunąć.

 Ostrożnie: Należy przestrzegać wszelkich instrukcji użytkowania 
i stosowania innych produktów stosowanych wraz z systemem 
PFEIFER.

Kontrole należy wykonywać zgodnie z poniżej opisanymi wytycznymi 
i dokumentować w książce kontroli. Jeśli kryteria kontroli nie zostaną spełnione, 
to element Load eye PFEIFER nie może być używany.

Kontrola okresowa
Kontrola przed zastosowaniem
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby system PFEIFER był 
kontrolowany w regularnych odstępach czasu. Przed każdym zastosowaniem 
należy upewnić się, że ostatnia kontrola oraz potwierdzenie możliwości stoso-
wania odbyły się nie dawniej niż 12 miesięcy wcześniej. W zależności od war-
unków użytkowania (częstotliwość użytkowania, wpływy środowiska) może być 
konieczne wykonywanie kontroli w krótszych odstępach czasu. Kontrolę może 
wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.

Kontrola nadzwyczajna
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby po szczególnych 
zdarzeniach, które mogą wpłynąć na nośność, elementy Load eye PFEIFER 

zostały poddane nadzwyczajnej kontroli przez osobę wykwalifikowaną. Także 
po wykonaniu prac naprawczych przyrząd do zaczepiania musi zostać dopu-
szczony pisemnie do użytkowania przez osobę uprawnioną.

Kryteria kontroli

Kontrole

 Ostrożnie: Punkt mocowania musi znajdować się w dobrym, 
nieuszkodzonym stanie. Oznaki korozji, widoczne odkształcenia, zużycie 
lub deformacje są niedopuszczalne.

 Ostrożnie: Punkty mocowania z nieczytelnym lub brakującym 
oznakowaniem nie mogą być użytkowane.

 Ostrożnie: Strop szybu, zwłaszcza beton, muszą znajdować się 
w nienagannym stanie. Widoczne pęknięcia, odpryski lub oznaki korozji 
są niedopuszczalne.

 Wskazówka: Niezwłocznie po stwierdzeniu stanu kwalifikującego do 
wymiany należy jednoznacznie i wyraźnie oznaczyć dany element. 
W razie potrzeby należy go zdemontować i poddać recyklingowi.

 Wskazówka: Przed złomowaniem (złom stalowy) należy zniszczyć 
 wadliwy element, aby wykluczyć ponowne zastosowanie.

PFEIFER Seil- und 
Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66 
D-87700 Memmingen

Personensicherung/
Fall Protection
Z.-14.9-778

PFEIFER-Lastöse
Typ / Ident.-Nr.: 265242/275100
Baujahr / Serien-Nr.:

Last-Anschlagpunkt
Load Attachment Point

Personensicherung
Fall Protection

2000 kgoder/or

2006/42/EG

Kombinierte Anwendungen NICHT zulässig!
Combined usage is NOT allowed!

+

 Ostrożnie: Punkt mocowania nie jest przeznaczony do transportu 
ludzi.

Zaczep 
nośny

Kolor

20 niebieski
40 czerwony

Kolor elementu 
zabezpieczającego:

Zaczep nośny PFEIFER
Typ/Nr id.
Rok produkcji/nr seryjny

Punkt mocowania 
obciążenia

Połączone użycie nie wolno!

lub
Bezpieczeństwo 
osobiste

 Ostrożnie: Możliwe są 2 warianty zastosowania punktu zaczepienia 
(tabela obok). Użycie w dwóch sytuacjach jednocześnie jest 
niedopuszczalne!

Zaczep 
nośny

Kolor Nośność
Wariant A:

Punkt zaczepienia 
osprzętu

Nośność
Wariant B:

Zabezpieczenie 
osób przed upadkiem

20 niebieski 2000 kg 3 ludzie

40 czerwony 4000 kg 3 ludzie
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Instrukcja montażu i użytkowania 
Load eye PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Technika zamocowań

Montaż wind

KSIĄŻKA KONTROLI

Rok produkcji: Data pierwszego zastosowania:

Data zakupu: Numer partii:

Data Powód kontroli (kontrola 
okresowa lub naprawa)

Stwierdzone uszkodzenia, 
przeprowadzone naprawy itp.

Nazwisko/podpis osoby 
wykwalifi kowanej Data kolejnej okresowej kontroli
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Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu i użytkowania
Pętla obciążeniowa LSV firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Pętle obciążeniowe LSV firmy PFEIFER 
są punktami mocowania służącymi do 
przeniesienia obciążeń statycznych. 
 Montowane są w stropach nadszybia 
 windowego przed zabetonowaniem. 
Służą one wyłącznie do czasowego 
zawieszania kabiny windy lub innego 
sprzętu podczas wykonywania prac 
montażowych lub konserwacyjnych. 
Nie mogą służyć do transportu ludzi ani 
ich zabezpieczania przed upadkiem.

Materiał:
Kotwa śrubowa, ocynkowana
Elastyczna lina z drutu stalowego, 
 ocynkowana
Puszka metalowa, ocynkowana

Nr katalogowy Nośność
kg 

WLL 
kN L

Wymiary w mm Waga kg/
sztukah A B H

250921 500 5 65 100 230 80 50 0,36 kg

250922 1000 10 85 90 230 80 50 0,48 kg

250923 1750 17,5 110 145 230 80 50 0,78 kg

Przykład zamówienia 10 pętli obciążeniowych LSV PFEIFER o nośności 1000 kg / WLL 10 kN:
10 pętli obciążeniowych LSV PFEIFER; WLL 10 kN, nr zamówienia 250922
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Instrukcja montażu i użytkowania pętli 
obciążeniowej LSV firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE

System

Bezpieczeństwo 

Zastosowanie

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE uwzględniono następujące 
współczynniki bezpieczeństwa:
– Współczynnik bezpieczeństwa wszelkich metalowych komponentów: �=4
– Współczynnik bezpieczeństwa lin: �=5
–  Potwierdzone zakotwienie za pomocą kotwy stopkowej w betonie klasy 

C20/25 przy współczynniku bezpieczeństwa 4. (Podstawa: Dopuszczenie do 
powszechnego stosowania w budownictwie dla pętli obciążeniowych LSV: 
Z-21.8-1958)

Pętle obciążeniowe LSV firmy PFEIFER są punktami mocowania służącymi do przejęcia obciążeń statycznych. Są montowane w żelbetowych stropach nadszybia 
wind. Służą one jako punkty mocowania do czasowego zawieszania przedmiotów podczas prac montażowych i konserwacyjnych.

Elementy systemu pętli obciążeniowych LSV fi rmy PFEIFER:
– Puszka metalowa
– Pętla linowa zabezpieczona przed wykręceniem
– Kotwa śrubowa
– Naklejka identyfi kacyjna

Ostrożnie: Pętla obciążeniowa LSV PFEIFER nie może mieć 
styczności z chemikaliami lub innymi agresywnymi substancjami. 

Naklejka 
identyfikacyjna

Pętla linowa

Puszka metalowa

Kotwa śrubowa

Ostrzeżenie: Stosowanie niekompletnego systemu kotwiącego jest 
zabronione. Brakujące komponenty mogą być wymieniane tylko 
przez producenta. Stosowanie części nie należących do systemu 
może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa, a nawet 
zniszczenia kotwy i upadku elementu konstrukcji. Przy tym zachodzi 
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób biorących udział 
w montażu. System kotwiący należy skontrolować przed montażem 
pod kątem kompletności zestawu.

Ostrzeżenie: Dowód wystarczającej nośności stropu szybu 
(grubość, zbrojenie, przekazanie obciążenia) przedkłada 
odpowiedzialny projektant.

Ostrzeżenie: Podczas użytkowania systemu przez nieprzeszkolony 
personel zachodzi ryzyko błędnego zastosowania, zwiększenie 
niebezpieczeństwa upadku elementów konstrukcji, a tym samym 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Należy powierzać wykonywa-
nie czynności tylko przeszkolonemu personelowi!

Ostrzeżenie: Punkt mocowania do środków przejmujących 
obciążenie jest przewidziany do zawieszania przedmiotów. 
Nie jest on przeznaczony do zabezpieczania osób przed upadkiem 
lub do transportu  ludzi.

Wskazówka: Użytkowanie systemu jest możliwe tylko po zapozna-
niu się z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z nim. 
Jeśli pojawią się wątpliwości co do możliwości bezpiecznego 
użycia, należy dokonać oceny przydatności systemu 
(przez wykwalifikowaną osobę)!

System kotwiący dostarczany jest w komplecie.
Nie ma możliwości zamawiania poszczególnych jego elementów.
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Montaż

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu pętli obciążeniowej 
LSV firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany, uzupełnienia i prace spawalnicze 
są niedopuszczalne. Może to doprowadzić do upadku elementów 
podwieszanych i tym samym do obrażeń ciała lub śmierci ludzi. 
Należy stosować pętle obciążeniowe LSV tylko w niezmienionym 
stanie oryginalnym.

Ostrożnie: Obciążanie pętli obciążeniowej LSV PFEIFER przed 
osiągnięciem wystarczającej wytrzymałości betonu jest zabronione. 
Wymagana minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi 
fck,cube = 25 N/mm².

1 2

5

Wymiarowanie

Ostrożnie: Zakotwienia musi wyliczyć wykwalifi kowany inżynier.
Należy wykonać dające się skontrolować obliczenia i rysunki 
konstrukcyjne uwzględniające obciążenia, których zakotwienie 
dotyczy.

Doboru pętli obciążeniowych oraz wymiarowania stropu żelbetowego, w któ-
rym pętle będą zamontowane, musi dokonać wykwalifikowany inżynier. Ewen-
tualnie należy uwzględnić osłabienie przekroju betonu w wyniku montażu pętli 
obciążeniowych.
Aby zapewnić miejscowe wprowadzenie siły do betonu na odpowiednim poziomie 
bezpieczeństwa, określone odstępy od krawędzi i rozstawy osiowe nie mogą 
zostać zmniejszone. Poza tym, ze względu na ochronę przed korozją, obowiązują 
również minimalne wymagania wobec grubości elementu konstrukcji. Minimalne 
wartości podane są w tabeli 1 i odnoszą się każdorazowo do osi podłużnej kotwy.
Przy ustalaniu minimalnej grubości elementu konstrukcji przyjęto otulinę betonową 
cnom = 20 mm. Zgodnie z odpowiednimi warunkami zastosowania oraz warunkami 
środowiskowymi należy odpowiednio dostosować otulinę betonową, a tym samym 
grubość elementu konstrukcji w danym przypadku zgodnie z DIN EN 1992-1-1, 
punkt 4.
W celu przejęcia siły rozłupującej w wyniku rozciągania osiowego należy 
zamontować dla każdej pętli obciążeniowej minimalne zbrojenie zgodnie 
z tabelą 1. Cały przekrój zbrojenia jest sumą montowanych na każdą pętlę 
obciążeniową przekrojów pojedynczych. Zbrojenie szczelinowe należy 
rozmieścić zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym.

Tabela 1 – Wymiary minimalne

Nośność
kg

Odstęp od 
krawędzi a

mm

Odstęp 
minimalny 

b
mm

Minimalna 
grubość elementu 

konstrukcji d
mm

Minimalne 
zbrojenie 

na rozłupanie

500 170 340 135 50

1000 200 400 155 50

1750 230 460 180 70

Montaż pętli obciążeniowej LSV PFEIFER odbywa się zgodnie z poniższymi rysunkami:
1)  Podczas montażu w szalunku, przed betonowaniem, zamocować puszki poprzez 

przybicie gwoźdźmi lub przyklejenie, aby zapobiec ich przemieszczaniu
2)  Ostrożnie wlewać beton, zwracając uwagę na zamontowane elementy. 

Zagęścić ostrożnie beton, unikając bezpośredniego kontaktu buławy wibratora 
z elementami pętli obciążeniowej!

3) Rozszalowanie: Ostrożnie usunąć szalunek. Unikać uszkodzeń! 
4) Usunąć taśmę
5)  Wyjąć pętlę z metalowej puszki, uprzednio usuwając element zabezpieczający 

za pomocą odpowiedniego narzędzia (młotek, wkrętak)
6) Odciąć gwoździe mocujące
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Zastosowanie

OznaczenieUsuwanie

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja użytkowania pętli 
obciążeniowej LSV PFEIFER (wraz z książką kontroli)

Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Pętle LSV firmy PFEIFER są przeznaczone do zabetonowania w stropach nadszybia 
wind. Służą one wyłącznie do czasowego zawieszania kabiny windy lub innego 
sprzętu podczas wykonywania prac montażowych lub konserwacyjnych. Nie mogą 
służyć do transportu ludzi ani ich zabezpieczania przed upadkiem. Przy wyborze 
elementów chwytających należy uwzględnić promienie krzywych przejściowych Rz 
zgodnie z tabelą 2.
Pętla obciążeniowa LSV przewidziana jest do przejmowania obciążeń wskutek 
rozciągania osiowego. Należy wykluczyć obciążenia w wyniku rozciągania ukośnego 
 12,5°.

Ostrożnie: Należy przestrzegać wszelkich instrukcji użytkowania 
innych produktów stosowanych wraz z pętlą obciążeniową LSV 
PFEIFER.

Kontrole

Tabela 2:

WLL [kN] Rz [mm]

500 9
1000 11
1750 14

Wskazówka: Przed złomowaniem (złom stalowy) należy zniszczyć 
kotwę lub pętlę linową (odciąć kotew, przeciąć pętlę itp.), aby 
wykluczyć ponowne zastosowanie.

dlina

Rz 

Hak do 
zawieszania

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66 · D-87700 Memmingen

Pętla obciążeniowa LSV 
firmy PFEIFER
Typ/Nr id.: 00000
Rok produkcji: 2020

Punkt mocowania obciążenia
1000 kg

2006/42/EG

Z-21.8-1958

Ostrożnie: Przed oddaniem do użytku należy zadbać o to, aby 
punkt mocowania został włączony do eksploatacji. Musi zostać 
sprawdzony przez fachowca, a stwierdzone braki należy usunąć.

Ostrożnie: Elementy pętli obciążeniowej muszą znajdować się 
w dobrym, nieuszkodzonym stanie. Zerwania drutu, oznaki korozji, 
widoczne odkształcenia lub deformacje są niedopuszczalne.

Ostrożnie: Punkty mocowania z nieczytelnym lub brakującym 
oznakowaniem nie mogą być użytkowane.

Ostrożnie: Strop szybu, zwłaszcza beton, muszą znajdować się 
w nienagannym stanie. Widoczne pęknięcia, odpryski lub oznaki korozji 
są niedopuszczalne.

Ostrzeżenie: Zbyt mały 
promień krzywej przejściowej 
Rz elementu chwytającego 
może doprowadzić, już przy 
obciążeniu znamionowym, 
do uszkodzenia lub zerwania 
pętli linowej. Należy 
stosować elementy 
chwytające o minimalnym 
promieniu krzywej 
przejściowej Rz!

Wskazówka: Niezwłocznie po stwierdzeniu stanu kwalifikującego 
do wymiany należy jednoznacznie i wyraźnie oznaczyć daną kotwę.
Po demontażu aż do czasu złomowania, odpowiednio oznaczone kotwy 
należy przechowywać w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu 
składowania.

Kontrole należy wykonywać zgodnie z poniżej opisanymi wytycznymi 
i dokumentować w książce kontroli. Jeśli kryteria kontroli nie zostaną spełnione, 
to pętla obciążeniowa LSV PFEIFER nie może być używana.

Kontrola okresowa
Kontrola przed zastosowaniem
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby pętla obciążeniowa 
LSV PFEIFER była kontrolowana w regularnych odstępach czasu. Przed każdym 
zastosowaniem należy upewnić się, że ostatnia kontrola oraz potwierdzenie 
możliwości stosowania odbyły się nie dawniej niż 12 miesięcy wcześniej. 
W zależności od warunków użytkowania (częstotliwość użytkowania, wpływy 
środowiska) może być konieczne wykonywanie kontroli w krótszych odstępach 
czasu. Kontrolę może wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.

Kontrola nadzwyczajna
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby po szczególnych 
zdarzeniach, które mogą wpłynąć na nośność, pętle obciążeniowe 

LSV PFEIFER zostały poddane nadzwyczajnej kontroli przez osobę wykwalifi-
kowaną. Także po wykonaniu prac naprawczych przyrząd do zaczepiania 
musi zostać dopuszczony pisemnie do użytkowania przez osobę 
wykwalifikowaną.

Kryteria kontroli
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Instrukcja użytkowania pętli 
obciążeniowej LSV firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Technika zamocowań

Montaż wind

KSIĄŻKA KONTROLI

Rok produkcji: Data pierwszego zastosowania:

Data zakupu: Numer partii:

Data Powód kontroli (okresowa 
kontrola lub naprawa)

Stwierdzone uszkodzenia, 
przeprowadzone naprawy itp.

Nazwisko/podpis osoby 
wykwalifi kowanej

Data kolejnej 
okresowej kontroli

© 2012 Copyright PFEIFER / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 03/2022
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Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu i użytkowania
Pętla obciążeniowa LSF PFEIFER 
do umieszczania w szalunku
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Pętle obciążeniowe LSF PFEIFER to 
elementy, które z uwzględnieniem 
zdefiniowanych minimalnych odstępów 
od krawędzi i rozstawów wzajemnych, 
montuje się przed betonowaniem 
w szalunku stropu szybów wind.
Służą one wyłącznie do czasowego 
zawie szania kabiny windy lub innego 
sprzętu podczas wykonywania prac 
montażowych lub konserwacyjnych. 
Nie mogą służyć do transportu ludzi 
ani ich zabezpieczania przed upadkiem.

Materiał:
Tuleja z rury stalowej precyzyjnej 
w specjalnej jakości, ocynkowana, 
sprasowana z odcinkiem stali 
zbrojeniowej spęcznionej na końcu
Elastyczna lina z drutu stalowego, 
 ocynkowana
Blacha montażowa, ocynkowana

Przykład zamówienia 10 pętli obciążeniowych LSF PFEIFER o nośności 1250 kg / WLL 12,5 kN:
10 pętli obciążeniowych LSF PFEIFER; WLL 12,5 kN, nr zamówienia 250721

Nr katalogowy Nośność
kg 

WLL 
kN

Wymiary w mm Waga kg/sztuka
L h a b 

250721 1250 12,5 148 180 170 70 0,7
250722 2250 22,5 218 245 170 70 1,9

Blacha a x b

Otwór Ø 3 mm (na gwóźdź)
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Instrukcja montażu i użytkowania pętli 
obciążeniowej LSF firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

System

Bezpieczeństwo 

Zastosowanie

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE uwzględniono następujące 
współczynniki bezpieczeństwa:
– Współczynnik bezpieczeństwa wszelkich metalowych komponentów: �=4
– Współczynnik bezpieczeństwa lin: �=5
–  Potwierdzone zakotwienie za pomocą kotwy stopkowej w betonie klasy 

C20/25 przy współczynniku bezpieczeństwa 4. (Podstawa: Europejska 
Aprobata Techniczna dla kotwy DB: ETA-11/0288)

Pętle obciążeniowe LSF firmy PFEIFER są punktami mocowania do środków przejmujących obciążenie. Są to elementy wkładane, które z uwzględnieniem 
zdefiniowanych minimalnych odstępów od krawędzi i rozstawów osi, montuje się przed betonowaniem powierzchniowo w szalunku stropu szybów wind.

Elementy systemu pętli obciążeniowych LSF fi rmy PFEIFER:
–  Tuleja gwintowana sprasowana z odcinkiem stali zbrojeniowej spęcznionej 

na końcu
– Pętla linowa zabezpieczona przed wykręceniem
– Blacha montażowa, ocynkowana
– Zawieszka identyfi kacyjna

Blacha 
montażowa

Pręt zbrojeniowy 
spęczniony na końcu

Kotew ze stopką 
DB 682 PFEIFER
(ETA-11/0288)

Tuleja gwintowana

Zawieszka identyfikacyjnaPętla linowa

Ostrzeżenie: Stosowanie niekompletnego systemu kotew jest 
zabronione. Brakujące komponenty mogą być wymieniane tylko 
przez producenta. Stosowanie części nie należących do systemu 
może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa, a nawet 
zniszczenia kotwy i upadku elementu konstrukcji. Zachodzi przy tym 
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób biorących udział 
w montażu. System kotwiący należy skontrolować przed montażem 
pod kątem kompletności zestawu.

Ostrzeżenie: Dowód wystarczającej nośności stropu szybu 
(grubość, zbrojenie, przekazanie obciążenia) przedkłada 
odpowiedzialny projektant.

Ostrzeżenie: Podczas użytkowania systemu przez nieprzeszkolony 
personel zachodzi ryzyko błędnego zastosowania, zwiększenie 
niebezpieczeństwa upadku elementów konstrukcji, a tym samym 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Należy powierzać wykonywa-
nie czynności tylko przeszkolonemu personelowi!

Ostrzeżenie: Punkt mocowania do środków przejmujących 
obciążenie jest przewidziany do zawieszania przedmiotów. 
Nie jest on przeznaczony do zabezpieczania osób przed upadkiem 
lub do transportu ludzi.

Wskazówka: Użytkowanie systemu jest możliwe tylko po zapozna-
niu się z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z nim. Jeśli 
pojawią się wątpliwości co do możliwości bezpiecznego użycia, 
wykwalifikowana osoba powinna dokonać oceny przydatności 
systemu.

System kotwiący dostarczany jest w komplecie.
Nie ma możliwości zamawiania poszczególnych jego elementów.

Ostrożnie: Pętla obciążeniowa LSF PFEIFER nie może mieć 
styczności z chemikaliami lub innymi agresywnymi substancjami.
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Montaż

Wymiarowanie
Za dobór kotwy odpowiada 
odpowiedzialny projektant.
Zwłaszcza przenoszenie obciążenia 
stropu żelbetowego należy 
zweryfi kować indywidualnie.

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu pętli obciążeniowej 
LSF firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany, uzupełnienia i prace spawalnicze 
są niedopuszczalne. Może to doprowadzić do upadku elementów 
podwieszanych i tym samym do obrażeń ciała lub śmierci ludzi. 
Należy stosować pętle obciążeniowe LSF tylko w niezmienionym 
stanie oryginalnym.

Ostrożnie: Obciążanie pętli LSF PFEIFER przed osiągnięciem 
wystarczającej wytrzymałości betonu jest zabronione.
Wymagana minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi 
fck,cube = 25 N/mm².

Ostrożnie: Projektowania 
mogą dokonywać tylko 
wykwalifikowani inżynierowie.

1 32 4

5 6

Aby zapewnić miejscowe wprowadze-
nie siły do betonu na odpowiednim 
poziomie bezpieczeństwa, określone 
odstępy od krawędzi i rozstawy osi 
nie mogą zostać zmniejszone. Poza 
tym, ze względu na ochronę przed 
korozją, obowiązują również minimal-
ne wymagania wobec grubości 
elementu kons trukcji. Minimalne 
wartości podane są w tabeli 1 
i odnoszą się każdorazowo do osi 
podłużnej kotwy.
Przy ustalaniu minimalnej grubości 
elementu konstrukcji przyjęto otulinę 
betonową cnom = 20 mm. Zgodnie 
z odpowiednimi warunkami zastoso-
wania oraz warunkami środowisko-
wymi należy odpowiednio dostoso-
wać otulinę betonową, a tym samym 
grubość elementu konstrukcji 
w danym przypadku zgodnie 
z DIN EN 1992-1-1, punkt 4.

Tabela 1 – Wymiary minimalne

Nośność
kg

Odstęp od 
krawędzi a

mm

Odstęp 
minimalny b

mm

Minimalna grubość 
elementu konstrukcji  d

mm
1250 220 440 170
2250 330 660 250

Montaż pętli obciążeniowej LSF PFEIFER odbywa się zgodnie z poniższymi rysunkami:
1) Wykonać podłużny otwór w szalunku, a następnie go oczyścić.
2) Umieścić kotwę w otworze podłużnym.
3) Zamocowanie na szalunku:
 a) Przybić gwoźdźmi blachę montażową do szalunku
  (Blacha montażowa posiada otwory na gwoździe)
 b) Przykleić blachę montażową do szalunku

4)  Ostrożnie wlewać beton, zwracając uwagę na zamontowane elementy.
 Zagęścić ostrożnie beton, unikając bezpośredniego kontaktu buławy 
wibratora z elementami pętli obciążeniowej!

5) Rozszalowanie: Ostrożnie usunąć szalunek. Unikać uszkodzeń!
6) Odciąć gwoździe mocujące!
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Zastosowanie

OznaczenieUsuwanie

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja użytkowania pętli 
obciążeniowej LSF PFEIFER (wraz z książką kontroli)

Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Pętle obciążeniowe LSF firmy PFEIFER to elementy, które z uwzględnieniem 
zdefiniowanych minimalnych odstępów od krawędzi i rozstawów wzajemnych, 
montuje się przed betonowaniem w szalunku stropu szybów wind. Służą one 
wyłącznie 
do czasowego zawieszania kabiny windy lub innego sprzętu podczas wykonywania 
prac montażowych lub konserwacyjnych. Nie mogą służyć do transportu ludzi ani 
ich zabezpieczania przed upadkiem. Przy wyborze elementów chwytających należy 
uwzględnić promienie krzywych przejściowych Rz zgodnie z tabelą 2.
Pętla obciążeniowa LSF przewidziana jest do przejmowania obciążeń wskutek 
rozciągania osiowego. Należy wykluczyć obciążenia w wyniku rozciągania 
ukośnego  12,5°.

Ostrożnie: Należy przestrzegać wszelkich instrukcji użytkowania 
innych produktów stosowanych wraz z pętlą obciążeniową 
LSF PFEIFER.

Kontrole należy wykonywać zgodnie z poniżej opisanymi wytycznymi 
i dokumentować w książce kontroli. Jeśli kryteria kontroli nie zostaną spełnione, 
to pętla obciążeniowa LSF PFEIFER nie może być używana.

Kontrola okresowa
Kontrola przed zastosowaniem
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby pętle obciążeniowe LSF 
 PFEIFER były kontrolowane w regularnych odstępach czasu. Przed każdym 
zastosowaniem należy upewnić się, że ostatnia kontrola oraz potwierdzenie 
możliwości stosowania odbyły się nie dawniej niż 12 miesięcy wcześniej. 
W zależności od wa runków użytkowania (częstotliwość użytkowania, wpływy 
środowiska) może być konieczne wykonywanie kontroli w krótszych odstępach 
czasu. Kontrolę może wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.

Kontrola nadzwyczajna
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby po szczególnych 
zdarzeniach, które mogą wpłynąć na nośność, pętle obciążeniowe 

LSF PFEIFER zostały poddane nadzwyczajnej kontroli przez osobę 
wykwalifikowaną. Także po wykonaniu prac naprawczych przyrząd 
do zaczepiania musi zostać dopuszczony pisemnie do użytkowania 
przez osobę wykwalifikowaną.

Kryteria kontroli

Kontrole

Tabela 2:

WLL [kN] Rz [mm]

12,5 10
22,5 14

Strop żelbetowy
Szyb windy

Hak do 
zawieszania

dlina

Rz > dlina

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 Memmingen

Pętla obciążeniowa LSF firmy 
PFEIFER
Typ/Nr id: 000000
Rok produkcji: 2012

Punkt mocowania obciążenia

XXX kg
2006/42/EG

Ostrożnie: Przed oddaniem do użytku należy zadbać o to, aby 
punkt mocowania został włączony do eksploatacji. Musi zostać 
sprawdzony przez fachowca, a stwierdzone braki należy usunąć.

Ostrożnie: Elementy pętli obciążeniowej muszą znajdować się 
w dobrym, nieuszkodzonym stanie. Zerwania drutu, oznaki korozji, 
widoczne odkształcenia lub deformacje są niedopuszczalne.

Ostrożnie: Punkty mocowania z nieczytelnym lub brakującym 
oznakowaniem nie mogą być użytkowane.

Ostrożnie: Strop szybu, zwłaszcza beton, muszą znajdować się 
w nienagannym stanie. Widoczne pęknięcia, odpryski lub oznaki korozji 
są niedopuszczalne.

Ostrzeżenie: Zbyt mały 
promień krzywej 
przejściowej Rz elementu 
chwytającego może 
doprowadzić, już przy 
obciążeniu znamionowym, 
do uszkodzenia lub zerwania 
pętli liny. Należy stosować 
elementy chwytające o mini-
malnym promieniu krzywej 
przejściowej Rz!

Wskazówka: Niezwłocznie po stwierdzeniu stanu kwalifikującego do 
wymiany należy jednoznacznie i wyraźnie oznaczyć daną kotwę.
Po demontażu aż do czasu złomowania, odpowiednio oznaczone kotwy 
należy przechowywać w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu 
składowania.

Wskazówka: Przed złomowaniem (złom stalowy) należy zniszczyć 
kotwę lub pętlę linową (przeciąć pętlę itp.), aby wykluczyć ponowne 
zastosowanie.
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Instrukcja użytkowania pętli 
obciążeniowej LSF firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Technika zamocowań

Montaż wind

KSIĄŻKA KONTROLI

Rok produkcji: Data pierwszego zastosowania:

Data zakupu: Numer partii:

Data Powód kontroli 
(okresowa kontrola lub naprawa)

Stwierdzone uszkodzenia, 
przeprowadzone naprawy itp.

Nazwisko/podpis osoby 
wykwalifi kowanej

Data kolejnej 
okresowej kontroli
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Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu i użytkowania
Pętla obciążeniowa LSG PFEIFER 
do montażu w otworze przelotowym
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Pętle LSG firmy PFEIFER są przeznaczo-
ne do późniejszego montażu montażu 
w nadszybiu wind. Służą one wyłącznie 
do czasowego zawieszania kabiny win-
dy lub innego sprzętu podczas wykony-
wania prac montażowych lub konser-
wacyjnych. Nie mogą służyć do trans-
portu ludzi ani ich zabezpieczania przed 
upadkiem.

Materiał:
Tuleja ze stalowej rury precyzyjnej 
w specjalnej jakości, ocynkowana,
sprasowana z prętem gwintowanym
Elastyczna lina z drutu stalowego, 
ocynkowana
Płaskownik stalowy, ocynkowany
Nakrętki sześciokątne, ocynkowane

Przykład zamówienia 10 pętli obciążeniowych LSG PFEIFER o nośności 1000 kg / WLL 10 kN:
10 pętli obciążeniowych LSG PFEIFER; WLL 10 kN, nr zamówienia 248364

Nr katalogowy Nośność
kg 

WLL 
kN M

Wymiary w mm Waga kg/
sztukaL h B t 

248364 1000 10 12 530 130 120 12 1,9
248938 1750 17,5 16 540 180 120 12 2,5
248939 2500 25 20 550 215 160 12 4,8

248940 4000 40 20 555 245 200 15 7,8

© 2012 Copyright PFEIFER / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 03/2022
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Instrukcja montażu i użytkowania pętli 
obciążeniowej LSG firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE

System

Bezpieczeństwo

Zastosowanie

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE uwzględniono następujące 
współczynniki bezpieczeństwa:
– Współczynnik bezpieczeństwa wszelkich metalowych komponentów: �=4
– Współczynnik bezpieczeństwa lin: �=5
–  Wymiary płytki stalowej zostały tak dobrane, aby miejscowy docisk 

mógł być przejmowany przez beton klasy nie niższej niż C20/25 
ze współczynnikiem bezpieczeństwa �=4.

Pętle obciążeniowe LSG fi rmy PFEIFER są punktami mocowania do środków przejmujących obciążenie. Są one przewidziane do późniejszego montażu 
w żelbetowych stropach nadszybia wind. Służą one jako punkty mocowania do czasowego zawieszania osprzętu podczas prac montażowych i konserwacyjnych.

Elementy systemu pętli obciążeniowych LSG fi rmy PFEIFER:
– Tuleja gwintowana sprasowana z prętem gwintowanym
– Pętla linowa zabezpieczona przed wykręceniem
– Płytka kotwiąca z otworem
– 2 nakrętki sześciokątne (nakrętka / nakrętka kontrująca)
– Zawieszka identyfi kacyjna

Zawieszka identyfikacyjna

Kotwa
Płytka kotwiąca

2 x nakrętka

Ostrzeżenie: Stosowanie niekompletnego systemu kotwiącego jest 
zabronione. Brakujące komponenty mogą być wymieniane tylko 
przez producenta. Stosowanie części nie należących do systemu 
może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa, a nawet 
zniszczenia kotwy i upadku elementu konstrukcji. Zachodzi przy tym 
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób biorących udział 
w montażu. System kotwiący należy skontrolować przed montażem 
pod kątem kompletności zestawu.

Ostrzeżenie: Dowód wystarczającej nośności stropu szybu 
(grubość, zbrojenie, przekazanie obciążenia) przedkłada 
odpowiedzialny projektant.

Ostrzeżenie: Podczas użytkowania systemu przez nieprzeszkolony 
personel zachodzi ryzyko błędnego zastosowania, zwiększenie 
niebezpieczeństwa upadku elementów konstrukcji, a tym samym 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Należy powierzać wykonywa-
nie czynności tylko przeszkolonemu personelowi!

Ostrzeżenie: Punkt mocowania do środków przejmujących 
obciążenie jest przewidziany do zawieszania przedmiotów. 
Nie jest on przeznaczony do zabezpieczania osób przed upadkiem 
lub do transportu ludzi.

Wskazówka: Użytkowanie systemu jest możliwe tylko po zapozna-
niu się z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z nim. Jeśli 
pojawią się wątpliwości co do możliwości bezpiecznego użycia, 
wykwalifikowana osoba powinna dokonać oceny przydatności 
systemu.

System kotwiący dostarczany jest w komplecie.
Nie ma możliwości zamawiania poszczególnych jego elementów.

Ostrożnie: Pętla obciążeniowa LSG PFEIFER nie może mieć 
styczności z chemikaliami lub innymi agresywnymi substancjami.

© 2012 Copyright PFEIFER / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 03/2022
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Montaż

Wymiarowanie
Za dobór systemu kotwiącego odpowiada odpowiedzialny projektant. 
Zwłaszcza wprowadzenie obciążenia poprzez płytkę kotwiącą do stropu 
żelbetowego oraz jego dalsze przekazywanie musi zostać indywidualnie 
zweryfi kowane.

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu pętli obciążeniowej 
LSG firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Tabela 1:

WLL 
[kN]

d
[mm]

minS
[mm]

10 22 130
17,5 28 180
25 32 215
40 40 245

Ostrzeżenie: Wszelkie zmiany, uzupełnienia i prace spawalnicze 
są niedopuszczalne. Może to doprowadzić do upadku elementów 
podwieszanych i tym samym do obrażeń ciała lub śmierci ludzi. 
Należy stosować pętle obciążeniowe LSG tylko w niezmienionym 
stanie oryginalnym.

Ostrożnie: Obciążanie pętli LSG PFEIFER przed osiągnięciem 
wystarczającej wytrzymałości betonu jest zabronione.
Wymagana minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi 
fck,cube = 25 N/mm².

Ostrożnie: Projektowania mogą dokonywać tylko wykwalifikowani 
inżynierowie.

1 2

min S

Montaż pętli obciążeniowej LSG PFEIFER odbywa się zgodnie z poniższymi rysunkami:
1) Wykonać otwór.
2)  Wprowadzić kotwę w otwór i zabezpieczyć czasowo przed wypadnięciem.

 Cała tuleja kotwy musi być schowana – tylko pętla liny może wystawać.
3) Zalać pustą przestrzeń płynną zaprawą (np. producent PAGEL®).

4)  Płytkę kotwiącą nałożyć od góry na trzpień gwintowany, a następnie nakręcić 
nakrętkę i dociągnąć.

5)  Zabezpieczyć nakrętkę przed niezamierzonym odkręceniem za pomocą nakrętki 
kontrującej.

6)  Jeśli to konieczne, odciąć wystającą końcówkę gwintu przynajmniej 1 cm 
powyżej nakrętki kontrującej.

Wskazówka: Nakrętki systemu LSG PFEIFER należy dokręcić, 
zabezpieczając dodatkowo preparatem przeciwdziałającym ich 
poluzowaniu (np. WEICONLOCK AN 302-72).

© 2012 Copyright PFEIFER / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 03/2022
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Zastosowanie

OznaczenieUsuwanie

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja użytkowania pętli 
obciążeniowej LSG PFEIFER (wraz z książką kontroli)

Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Pętle LSG firmy PFEIFER są przeznaczone do późniejszego montażu w nadszybiu 
wind. Służą one wyłącznie do czasowego zawieszania kabiny windy lub innego 
sprzętu podczas wykonywania prac montażowych lub konserwacyjnych. Nie mogą 
służyć do transportu ludzi ani ich zabezpieczania przed upadkiem. Przy wyborze 
elementów chwytających należy uwzględnić promienie krzywych przejściowych Rz 
zgodnie z tabelą 2.
Pętla obciążeniowa LSG przewidziana jest do przejmowania obciążeń wskutek 
rozciągania osiowego. Należy wykluczyć obciążenia w wyniku rozciągania ukośnego 
 12,5°.

Ostrożnie: Należy przestrzegać wszelkich instrukcji użytkowania 
i stosowania innych produktów stosowanych wraz z pętlą 
obciążeniową LSG PFEIFER.

Kontrole należy wykonywać zgodnie z poniżej opisanymi wytycznymi 
i dokumentować w książce kontroli. Jeśli kryteria kontroli nie zostaną spełnione, 
to pętla obciążeniowa LSG PFEIFER nie może być używana.

Kontrola okresowa
Kontrola przed zastosowaniem
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby pętla obciążeniowa 
LSG PFEIFER była kontrolowana w regularnych odstępach czasu. Przed każdym 
zastosowaniem należy upewnić się, że ostatnia kontrola oraz potwierdzenie 
możliwości stosowania odbyły się nie dawniej niż 12 miesięcy wcześniej. 
W zależności od warunków użytkowania (częstotliwość użytkowania, wpływy 
środowiska) może być konieczne wykonywanie kontroli w krótszych odstępach 
czasu. Kontrolę może wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.

Kontrola nadzwyczajna
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby po szczególnych 
zdarzeniach, które mogą wpłynąć na nośność, pętle obciążeniowe 

LSG PFEIFER zostały poddane nadzwyczajnej kontroli przez osobę wykwalifi-
kowaną. Także po wykonaniu prac naprawczych przyrząd do zaczepiania 
musi zostać dopuszczony pisemnie do użytkowania przez osobę 
wykwalifikowaną.

Kryteria kontroli

Kontrole

Tabela 2:

WLL [kN] Rz [mm]

10,0 12
17,5 15
25,0 17
40,0 22

Wskazówka: Przed złomowaniem (złom stalowy) należy zniszczyć 
kotwę lub pętlę linową (odciąć pręt gwintowany, przeciąć pętlę itp.), 
aby wykluczyć z całą pewnością ponowne zastosowanie.

dlina

Rz > dlinaStrop żelbetowy 
nadszybia windy

Hak do 
zawieszania

PFEIFER LSF Lifting Loop

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 Memmingen

Pętla obciążeniowa LSG 
 firmy PFEIFER
Typ/Nr id.: 000000
Rok produkcji: 2012

Punkt mocowania obciążenia
1200 kg

2006/42/EG

Ostrożnie: Przed oddaniem do użytku trzeba zadbać o to, aby 
punkt mocowania został włączony do eksploatacji. Musi zostać 
sprawdzony przez fachowca, a stwierdzone braki należy usunąć.

Ostrożnie: Elementy pętli obciążeniowej muszą znajdować się 
w dobrym, nieuszkodzonym stanie. Zerwania drutu, oznaki korozji, 
widoczne odkształcenia lub deformacje są niedopuszczalne.

Ostrożnie: Punkty mocowania z nieczytelnym lub brakującym 
oznakowaniem nie mogą być użytkowane.

Ostrożnie: Strop szybu, zwłaszcza beton, muszą znajdować się 
w nienagannym stanie. Widoczne pęknięcia, odpryski lub oznaki korozji 
są niedopuszczalne.

Ostrzeżenie: Zbyt mały 
promień krzywej 
przejściowej Rz elementu 
chwytającego może 
doprowadzić, już przy 
obciążeniu znamionowym, 
do uszkodzenia lub zerwania 
pętli linowej. Należy 
stosować elementy 
chwytające o minimalnym 
promieniu krzywej 
przejściowej Rz!

Wskazówka: Niezwłocznie po stwierdzeniu stanu kwalifikującego 
do wymiany należy jednoznacznie i wyraźnie oznaczyć daną kotwę.
Po demontażu aż do czasu złomowania, odpowiednio oznaczone kotwy 
należy przechowywać w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu 
składowania.

© 2012 Copyright PFEIFER / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 03/2022
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Instrukcja użytkowania pętli 
obciążeniowej LSG firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

KSIĄŻKA KONTROLI

Rok produkcji: Data pierwszego zastosowania:

Data zakupu: Numer partii:

Data Powód kontroli 
(okresowa kontrola lub naprawa)

Stwierdzone uszkodzenia, 
przeprowadzone naprawy itp.

Nazwisko/podpis osoby 
wykwalifi kowanej

Data kolejnej 
okresowej kontroli

© 2012 Copyright PFEIFER / Zastrzega się możliwość wystąpienia zmian technicznych i błędów. Wydanie 03/2022

Technika zamocowań

Montaż wind
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Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu i użytkowania
Pętla obciążeniowa LSP PFEIFER do 
późniejszego montażu za pomocą kołków
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Pętle obciążeniowe LSP PFEIFER 
są przeznaczone do późniejszego 
montażu w nadszybiu wind. Służą 
one do czasowego zawieszania kabiny 
windy lub innego sprzętu podczas 
wykonywania prac montażowych lub 
konserwacyjnych. Nie mogą służyć do 
transportu ludzi ani ich zabezpieczania 
przed upadkiem.

Materiał:
Płytka montażowa z tuleją 
przyspawaną PFEIFER
Elastyczna lina z drutu stalowego, 
 ocynkowana

Przykład zamówienia 10 pętli obciążeniowych LSP PFEIFER o nośności 1000 kg / WLL 10 kN:
10 pętli obciążeniowych LSP PFEIFER; WLL 10 kN, nr zamówienia 248928

Nr katalogowy Nośność
kg 

WLL 
kN

Wymiary w mm Waga kg/sztuka

h tp B L dL 

248928 1000 10 130 15 150 120 9 2,8

248951 1750 17,5 180 18 200 150 12 5,9

248953 2500 25 215 20 250 190 14 10,4

248954 4000 40 245 25 320 260 14 20,6
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Instrukcja montażu i użytkowania pętli 
obciążeniowej LSP firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą maszynową WE 2006/42/WE

System

Bezpieczeństwo 

Zastosowanie

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE uwzględniono następujące 
współczynniki bezpieczeństwa:
– Współczynnik bezpieczeństwa wszelkich metalowych komponentów: �=4
– Współczynnik bezpieczeństwa lin: �=5
–  Geometria płytki kotwiącej w zakresie rozstawu otworów została tak dobrana, 

aby możliwe było wymiarowanie zakotwienia w stropie szybu, z zastosowaniem 
typowych, dostępnych w handlu systemów kołków, z 4-krotnym zabezpieczeniem.

Pętle obciążeniowe LSP fi rmy PFEIFER są punktami mocowania do środków przejmujących obciążenie. Są one przewidziane do późniejszego montażu 
w żelbetowych stropach nadszybia wind. Służą one jako punkty mocowania do czasowego zawieszania osprzętu podczas prac montażowych i konserwacyjnych.

Elementy systemu pętli obciążeniowych LSP fi rmy PFEIFER:
– Płytka montażowa
– Pętla linowa
– Tuleja gwintowana
– Zawieszka identyfi kacyjna

Ostrożnie: Pętla obciążeniowa LSP PFEIFER nie może mieć 
styczności z chemikaliami lub innymi agresywnymi substancjami.

Pętla linowa

Pierścień do 
zawieszania

Zawieszka identyfikacyjna

Tuleja gwintowana

Płytka montażowa

Ostrzeżenie: Stosowanie niekompletnego systemu kotwiącego jest 
zabronione. Brakujące komponenty mogą być wymieniane tylko 
przez producenta. Stosowanie części nie należących do systemu 
może doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa, a nawet 
zniszczenia kotwy i upadku elementu konstrukcji. Zachodzi przy tym 
niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób biorących udział 
w montażu. System kotwiący należy skontrolować przed montażem 
pod kątem kompletności zestawu.

Ostrzeżenie: Dowód wystarczającej nośności stropu szybu 
(grubość, zbrojenie, przekazanie obciążenia) przedkłada 
odpowiedzialny projektant.

Ostrzeżenie: Podczas użytkowania systemu przez nieprzeszkolony 
personel zachodzi ryzyko błędnego zastosowania, zwiększenie 
niebezpieczeństwa upadku elementów konstrukcji, a tym samym 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Należy powierzać wykonywa-
nie czynności tylko przeszkolonemu personelowi!

Ostrzeżenie: Punkt mocowania do środków przejmujących 
obciążenie jest przewidziany do zawieszania przedmiotów. 
Nie jest on przeznaczony do zabezpieczania osób przed upadkiem 
lub do transportu ludzi.

Wskazówka: Użytkowanie systemu jest możliwe tylko po zapozna-
niu się z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z nim. Jeśli 
pojawią się wątpliwości co do możliwości bezpiecznego użycia, 
wykwalifikowana osoba powinna dokonać oceny przydatności 
systemu!

System kotwiący dostarczany jest w komplecie.
Nie ma możliwości zamawiania poszczególnych jego elementów.
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Montaż

Wymiarowanie
Elementy kotwiące (śruby, kołki, 
kołki rozporowe, kotwy wklejane 
itp.) nie wchodzą w skład dostawy 

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja montażu pętli obciążeniowej 
LSP firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Tabela 1:

WLL 
[kN]

d
[mm]

t
[mm]

10 25 20
17,5 30 25
25 35 30
40 45 50

Ostrzeżenie:  Wszelkie zmiany, uzupełnienia i prace spawalnicze 
są niedopuszczalne. Może to doprowadzić do upadku elementów 
podwieszanych i tym samym do obrażeń ciała lub śmierci ludzi. 
Należy stosować pętle obciążeniowe LSP tylko w niezmienionym 
stanie oryginalnym.

Ostrożnie: Obciążanie pętli LSP PFEIFER przed osiągnięciem 
wystarczającej wytrzymałości betonu jest zabronione.
Wymagana minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie wynosi 
fck,cube = 25 N/mm².

Ostrożnie: Błędny montaż systemu kotwiącego prowadzi 
do zmniejszenia nośności. Zachodzi ryzyko dla zdrowia i życia 
ludzkiego. Zastosowany system kołków należy zwymiarować 
i zamontować zgodnie z dokumentacją danego producenta!

Ostrożnie: Montaż musi być przeprowadzony przez 
wykwalifi kowany personel, który posiada stosowne doświadczenie 
w montażu z użyciem kołków (kotew).

Ostrożnie: Projektowania 
mogą dokonywać tylko 
wykwalifikowani inżynierowie.

1 2 3 4

pętli obciążeniowej i nie zostały 
zweryfi kowane przez fi rmę PFEIFER.
Projektowanie zamocowania pętli 
obciążeniowej musi zostać wykonane 
przez wykwalifi kowanego inżyniera. 
Odstępy między otworami zostały tak 
dobrane, aby dobór zamocowania 
z użyciem typowych dostępnych 
w handlu systemów kołków mógł 
zostać dokonany ze współczynnikiem 
bezpieczeństwa � = 4,0. 
Na podstawie wymiarowania należy 
wykonać szczegółowe projekty, 
w których opisane zostaną wszystkie 
istotne dla zamocowania szczegóły.
Montaż musi być przeprowadzony 

przez wykwalifi kowany personel, który 
posiada stosowne doświadczenie 
w montażu z zastosowaniem kołków 
(kotew).
Strop szybu należy zwymiarować, 
uwzględniając obciążenie wynikające 
z zastosowania pętli obciążeniowej. 
Czynność tę musi również wykonać 
wykwalifi kowany inżynier.

Montaż pętli obciążeniowej LSP PFEIFER odbywa się zgodnie z poniższymi rysunkami:

1)  Wgłębienie: Aby schować tuleję, należy wykonać otwór od dołu stropu 
nadszybia szachtu windowego.

2)  Umieścić pętlę obciążeniową i zaznaczyć położenie czterech otworów 
na elementy kotwiące.

3) Wykonać otwory zgodnie z wybranym systemem kotwienia.
4)  Zamocować pętlę obciążeniową od dołu stropu za pomocą odpowiednich 

elementów kotwiących.
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Zastosowanie

OznaczenieUsuwanie

Technika zamocowań

Montaż wind

Instrukcja użytkowania pętli 
obciążeniowej LSP PFEIFER (wraz z książką kontroli)

Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Pętle obciążeniowe LSP firmy PFEIFER przeznaczone są do późniejszego montażu 
w nadszybiu wind. Służą one wyłącznie do czasowego zawieszania kabiny windy lub 
innego sprzętu podczas wykonywania prac montażowych lub konserwacyjnych. 
Nie mogą służyć do transportu ludzi ani do zabezpieczania ich przed upadkiem. 
Przy wyborze elementów chwytających należy uwzględnić promienie krzywych 
przejściowych Rz zgodnie z tabelą 2.
Pętla obciążeniowa LSP przewidziana jest do przejmowania obciążeń wskutek 
rozciągania osiowego. Należy wykluczyć obciążenia w wyniku rozciągania ukośnego 
 12,5°.

Kontrole należy wykonywać zgodnie z poniżej opisanymi wytycznymi 
i dokumentować w książce kontroli. Jeśli kryteria kontroli nie zostaną spełnione, 
to pętla obciążeniowa LSP PFEIFER nie może być używana.

Kontrola okresowa
Kontrola przed zastosowaniem
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby pętla obciążeniowa LSP 
PFEIFER była kontrolowana w regularnych odstępach czasu. Przed każdym 
zastosowaniem należy upewnić się, że ostatnia kontrola oraz potwierdzenie 
możliwości stosowania odbyły się nie dawniej niż 12 miesięcy wcześniej. 
W zależności od warunków użytkowania (częstotliwość użytkowania, wpływy 
środowiska) może być konieczne wykonywanie kontroli w krótszych odstępach 
czasu. Kontrolę może wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana.

Kontrola nadzwyczajna
Przedsiębiorca lub użytkownik musi zadbać o to, aby po szczególnych 
zdarzeniach, które mogą wpłynąć na nośność, pętle obciążeniowe 

LSP PFEIFER zostały poddane nadzwyczajnej kontroli przez osobę wykwalifi-
kowaną. Także po wykonaniu prac naprawczych przyrząd do zaczepiania 
musi zostać dopuszczony pisemnie do użytkowania przez osobę 
wykwalifikowaną.

Kryteria kontroli

Kontrole

Tabela 2:

WLL [kN] Rz [mm]

10   7

17,5  14

25  17

40  21

Wskazówka: Przed złomowaniem (złom stalowy) należy zniszczyć 
kotwę lub pętlę linową (przeciąć pętlę itp.), aby wykluczyć ponowne 
zastosowanie.

dlina

Rz 

Hak do 
zawieszania

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
D-87700 Memmingen

Pętla obciążeniowa LSP
firmy PFEIFER
Typ/Nr id.: 000000
Rok produkcji: 2012

Punkt mocowania obciążenia

1000 kg
2006/42/EG

Ostrożnie: Przed oddaniem do użytku trzeba zadbać o to, aby 
punkt mocowania został włączony do eksploatacji. Musi zostać 
sprawdzony przez fachowca, a stwierdzone braki należy usunąć.

Ostrożnie: Należy przestrzegać wszelkich instrukcji użytkowania 
i stosowania innych produktów stosowanych wraz z pętlą 
obciążeniową LSP PFEIFER.

Ostrożnie: Elementy pętli obciążeniowej muszą znajdować się 
w dobrym, nieuszkodzonym stanie. Zerwania drutu, oznaki korozji, 
widoczne odkształcenia lub deformacje są niedopuszczalne.

Ostrożnie: Punkty mocowania z nieczytelnym lub brakującym 
oznakowaniem nie mogą być użytkowane.

Ostrożnie: Strop szybu, zwłaszcza beton, muszą znajdować się 
w nienagannym stanie. Widoczne pęknięcia, odpryski lub oznaki korozji 
są niedopuszczalne.

Ostrzeżenie: Zbyt mały 
promień krzywej przejściowej 
Rz elementu chwytającego 
może doprowadzić, już przy 
obciążeniu znamionowym, 
do uszkodzenia lub zerwania 
pętli linowej. Należy 
stosować elementy 
chwytające o minimalnym 
promieniu krzywej 
przejściowej Rz!

Wskazówka: Niezwłocznie po stwierdzeniu stanu kwalifikującego 
do wymiany należy jednoznacznie i wyraźnie oznaczyć daną kotwę.
Po demontażu aż do czasu złomowania, odpowiednio oznaczone kotwy 
należy przechowywać w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu 
składowania.
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Instrukcja użytkowania pętli 
obciążeniowej LSP firmy PFEIFER
Punkt mocowania do środków przejmujących obciążenie zgodnie z dyrektywą 
maszynową WE 2006/42/WE

Technika zamocowań

Montaż wind

KSIĄŻKA KONTROLI

Rok produkcji: Data pierwszego zastosowania:

Data zakupu: Numer partii:

Data Powód kontroli 
(okresowa kontrola lub naprawa)

Stwierdzone uszkodzenia, 
przeprowadzone naprawy itp.

Nazwisko/podpis osoby 
wykwalifi kowanej

Data kolejnej
 okresowej kontroli
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ul. Wrocławska 68
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