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Załącznik nr 2 
PROTOKÓŁ 

z okresowej  kontroli stanu technicznego dźwigu platformowego hydraulicznego E07 
dla osób niepełnosprawnych 

 
Podstawa wykonania usługi: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Data kontroli: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 
Nazwa urządzenia: Platforma hydrauliczna typ E07 VIMEC 
 
Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z ……………………………………………………………………………………… 
 
W trakcie kontroli określono sprawność/nie sprawność lub następujący stan techniczny elementu 
oraz wykonano następujące prace konserwacyjne: 

Czujniki zatrzymujące platformę na poszczególnych kondygnacjach: 
………………………………………………………………………………………………………………………........................................
.............……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Blokady 
drzwi:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………......……………….………………….............................................................................................................
............. 
Działanie mikroczujnika położenia krańcowego na skrajnych fragmentach prowadnic: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................…………………………………………………………………………………………………………………. 
Działanie automatycznego systemu poziomowania na kondygnacji: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Działanie automatycznego systemu poziomowania na kondygnacji: 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
Działanie systemu bezpieczeństwa na podczerwień: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Działanie wsporników w podszybiu i nadszybiu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zamocowanie zaczepów linowych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lin na całej długości - pod kątem ich zużycia lub zniszczenia drutów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Lin - czy nie są skorodowane i czy są pokryte warstwą smaru ochronnego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Stan zniszczenia rowków kół pasowych umieszczonych na siłowniku: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Stan zużycia ślizgaczy na ramie platformy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pozycja krzyżaka, gdy rama platformy znajduje się przy mechanicznych wyłącznikach krańcowych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Działanie chwytaczy: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Testu zaworu blokującego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sprawdzenie ,czy urządzenie można łatwo włączyć, bez tarcia lub zbytnych luzów i czy prawidłowo 
steruje ono mikroczujnikiem bezpieczeństwa: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Śruby prowadnicy pomiędzy elementami łączącymi, a systemami mocującymi oraz wszystkie 
ewentualne kołki rozporowe 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mocowania ewentualnych płytek łączących: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Funkcjonowanie zamków: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kontrola, czy nie ma wycieków oleju z centralki hydraulicznej oraz siłownika podnoszącego: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kontrola napełnienia zbiornika oleju odzyskiwanego z siłownika: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Termin następnej kontroli: ...................................................................................................................... 
Wnioski: 
- dźwig platformowy znajduje się w należytym stanie technicznym zapewniającym sprawność 
techniczną i dalsze bezpieczne ich użytkowanie,* 
- dźwig platformowy znajduje się w należytym stanie technicznym, jednakże wymagają wykonania 
bieżącej konserwacji – naprawy bieżącej – naprawy głównej* 
- dźwig platformowy  nie nadaje się do użytkowania w całości – części obejmującej* 
………………………………………………….…….……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*Niepotrzebna wykreślić lub usunąć. 
Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
  .…………………………….……                                                                            .…………………………….…… 
/podpis osoby z ramienia PSG w Bielsku-Białej/                                                           /Pieczątka i podpis 
           osoby    uprawnionej // 
 


