
1. Bevezetés

A HGA150 típusú gördülő állvány az MA751, MA752, HA11 típusú Motoros Alapgépekhez, és 
ZV150  típusú  Zöldségvágó  géphez  lett  kifejlesztve,  mely  biztosítja  a  gépek  munkavégzéshez 
megfelelő magasságát, és a kis erőkifejtéssel történő mozgathatóságát.

2. Jogi nyilatkozatok
A gépkönyvben közölt műszaki adatok helyességét a gyártó – GASZTRO-METÁL Zrt. - 

szavatolja. A gépek egyes műszaki adatainak megváltoztatási jogát a gyártó, a műszaki fejlesztés 
érdekében fenntartja, ugyanakkor kötelezi magát, hogy az esetleges változásokat a géppel együtt 
szállított gépkönyvbe bejegyzi.

A HGA-150 típusú állványra a GASZTROMETÁL Zrt. az értékesítést végző vállalattól történt átvételtől 
számított 12 (tizenkettő) hónapig jótállást vállal. Nem tekinthető jótállási kötelezettség alá eső hibáknak 
azok a hiányosságok, amelyek a gépkönyvben közölt információk alapján utánállítással, 
beszabályozással megszüntethetők.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, ha a keletkezett hiba a gépkönyvben 
közölt üzembehelyezési, kezelési, karbantartási utasítások be nem tartásának, illetve a gyártó 
tevékenységén, kötelezettségén kívül álló egyéb okok következménye. A garanciális jótállás 
megszűnik, ha szakszerűtlen szállítás, helytelen tárolás miatt sérül meg a gép, vagy ha a gépen a 
gyártó előzetes hozzájárulása nélkül javítást, átalakítást végeznek, vagy ha az üzembehelyezést nem a 
jótállási jegyen feltüntetett szerviz végzi.

A HGA150 típusú Gördíthető Állvány jótállás alá eső hibáinak javítását a GASZTROMETÁL 
Zrt., vagy szervizmegbízottja végzi. A szervizek név és címjegyzéke a mellékelt  jegyzéken 
találhatók.

3. Szállítás, raktározás
A gépet kartondobozba helyezve szállítjuk. Szállítás közben csak a feltüntetett jelzéseknek 

megfelelően szabad mozgatni. A gép átvétele során, a doboz felbontásakor meg kell győződni a 
csomagolás sértetlenségéről.

Az esetleges hiányt, vagy a gép sérülését ténymegállapító jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
Huzamosabb tárolás esetén a gépet az eredeti gyári, vagy annak megfelelő csomagolásban, száraz 
helyen kell elhelyezni.

4. Műszaki leírások, adatok, üzembehelyezési és kezelési útmutatók:
A HGA 150 típusú,  rozsdamentes  kivitelű,  gördülő állvány biztosítja  az alapgép megfelelő 

magasságát és a kis erőkifejtéssel történő mozgathatóságát.
A motoros meghajtó alapgépet a normál tartozék M8 csavarokkal az állvány fogadó füleire 

rögzítjük.
Az állvány elejére helyezhetjük fel az edénytartó rácsot különböző magasságokba, a használni 

szándékozott edénytől függően.
Szállításhoz,  gördítéshez  az  edénytartó  rácsot  megfordítva,  beakasztva  kissé  megemeljük  a 

kocsit és így húzzuk a helyére. 
Szélesség 450mm
Hosszúság 650mm rács nélkül
Magasság 665mm
Terhelhetőség álló helyzetben max.150kg 
Terhelhetőség mozgatáskor max. 100kg
Edénytartó rács terhelhetősége max. 50kg
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5. Tisztítás
Szükség szerint  az állványt először nedves, zsíroldószeres ruhával, majd nedves, tisztavizes 

ruhával töröljük át, végül töröljük szárazra.

6. Karbantartás, javítás
Hetente  ellenőrizzük  az  állvány  kerekeinek  állapotát,  szükség  esetén  a  keréktengelyeket 

zsírozzuk meg. Ellenőrizzük az állítható lábak épségét, szoros rögzítettségét.

7. Biztonsági előírások
 A gépet csak a kezelésére bizonyíthatóan kioktatott személy kezelheti.
 Gördítés  előtt  a  meghajtó  alapgépről  mindig  szereljük  le  a  segédgépet,  mivel  töréshez, 

balesethez vezethet a kihajtó csonk túlterhelődése.
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