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POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB	 Instruction	for	use	
FI	 Käyttöohje !
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Read through these user instructions carefully before using the trolley. Improper operation may lead to hazardous situations!

        Geared trolley 0,5 - 5t         Geared trolley 10t  Push trolley 0,5 - 5t              Push trolley 10t

Technical data 
 
Model 0,5t PGT 1t PGT 2t PGT 3t PGT 5t PGT 10t PGT 0,5t PPT 1t PPT 2t PPT 3t PPT 5t PPT 10t PPT
Capacity load t 0,5 1 2 3 5 10 0,5 1 2 3 5 10
Test load kg 750 1.500 3.000 4.500 7.500 15.000 750 1.500 3.000 4.500 7.500 15.000
Min. radius of curve m 0,8 1 1,1 1,3 1,4 2,0 0,8 1 1,1 1,3 1,4 2,0

Dimensions mm

A a 382 398 420 456 474 402 267 289 318 345 364 380
b 508 516 526 556 566 504 393 107 424 445 457 482

B 224 270 300 356 405 485 224 270 300 356 405 490
C 159 190 218 262,5 292 395 159 190 218 262,5 292 395
D - - - - - 72 - - - - - 72
H 57.5 (55.5) 67 (65) 74 (72) 87 (85) 95.5 (93.5) 189 57.5 (55.5) 67 (65) 74 (72) 87 (85) 95.5 (93.5) 189
S 30 35,5 36 38 41 45 30 35,5 36 38 41 45
E 27 29 43 (35.6) 46 56 - 27 29 43 (35.6) 46 56 -
G 18 (22) 22 (26) 28 (32) 34 (38) 39 (43) 112 18 (22) 22 (26) 28 (32) 34 (38) 39 (43) 112
F 1.5-3 2-3.5 1.5-3 2-3.5

I beam width range M a 50-180 66-188 88-200 100-205 114-212 124-203 50-180 66-188 88-200 100-205 114-212 124-203
b 176-305 184-305 194-305 200-305 208-305 124-305 176-305 184-305 194-305 200-305 208-305 124-305

Net weight kg a 9 15 22 34 49 87 6 15 18 30 44 86
b 9,5 16 23,5 38 56 94 6,5 17 20 34 50 90

Gross weight kg a 9,5 15,55 22,8 35 50,1 95 6,25 15,3 18,3 30,45 44,65 67
b 10 16,55 24,3 39 57,1 102 6,75 17,3 20,3 34,45 50,65 98

Safety factor: 4:1
Static test coefficient: WLL x 1,5
Generally according to EN 13157

1. Proper usage 
Usage:
The trolleys can be used for I-beams with plane flanges (such as IPE, HEA or HEB types) or beams with sloping flanges (such as INP-beams). 
The possible width ranges are shown in the data tables.  
The trolley is a rolling and geared chassis for attaching to lifting gear for use inside.
It is not suitable for continuous operation.
It is not suitable for use in rooms where there is a potential risk of explosions.
It is not suitable for use in aggressive atmospheres.
The unit should be installed if possible in a covered room. If it is installed outdoors a roof is to be provided or the unit is to be covered.
Modifications to the lifting gear are only permitted with our express consent in writing.
Refer to the technical data and function description. 

Safety instructions
Operation and servicing must be left strictly to: authorized, trained personnel.
  • Only install the trolley on girders whose load capacity has been checked previously.
  • Do not install the trolley on tapered girders.
  • Stops on the ends of girders must not be moved or removed.
  • Do not transport personnel or allow personnel to be located in the danger area.
  • Do not allow the load to swing.
  • Do not stand under a raised load.
  • Never reach into moving parts.
  • Defects are to be rectified immediately by trained personnel.
  • Never leave the load off the ground without supervision.
  • Loads may only be raised vertically. Do not raise loads at an angle.
  • Do not use the trolley to pull items out of other items, release them or drag them sideways.
  • The trolley may only be used to push or pull the load.
  • Do not exceed the load capacity set out in the technical data.
  • Check the raceway width and adjust the distance between the chassis flanges using the figures in the table.
  • The hand chain is only designed for moving the load attached to the lifting gear and must not be used for any other purpose.
  • Never slew the load off the ground without supervision.
  • High strength parts such as the chain, hook and gear parts must not come into contact with free hydrogen, acids, alkalis, vapour or very
aggressive cleaning products. They may become brittle and fracture.
  • Conduct a risk analysis before use and verify EC conformity.
  • Working temperature: -10°C to +50°C.
 

POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 – 10 ton
Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)
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The chassis chain (hand chain)
  • is only designed for moving the trolley and must not be used for any other purposes.
  • must not be used to attach a load.
  • must not be drawn over sharp edges.
  • must not be twisted.
  • Before you use the trolley check that it is correctly mounted on the girder.
  • Conduct a visual inspection of the rollers every day. Pay special attention to the lateral play between the raceway girder and the rollers.
  • Check that the bolts are secure and that the traverse is secure.

Commissioning
Function description
The roller chassis may only be pulled on the load, the load hook or the load chain of the lifting gear.
The roller chassis is to be attached to a horizontal raceway girder.
The raceway girder must be flat and horizontal.
The chassis width may be adjusted by spacing to the relevant girder width.
The chassis is designed without a brake.
The attached load may be moved either by pushing or pulling the load (rolling chassis) or by pulling the hand chain (gear chassis).
The movement speed should be such that the load can be braked by the user at any time.
 
Assembly and installation of the trolley on the girder
The trolleys can be adjusted to various girder flange widths.
  1. Establish the girder dimensions (M) (flange width).
  2. Check conformity with the data sheet.

Dismantled the trolley
  • Unscrew the load bolt (undo the split pin (6), lock nut (5) and load bolt (2)).
  • Set the track width. The distance between the rims (F) must be approx. 2 mm. 
larger on chassis weighing up to 2000 kg than the actual (measured) girder flange width.
  • There are adjusting washers (3), (4) on the load bolt.
  • The spacing dimension (M) is achieved by pushing adjusting washers from
outside to inside (M is increased) or from inside to outside (M is reduced).
Do not leave out any adjusting washers.
  • Tighten the lock nut (5) and secure it with the split pin.
 
Installation on the girder
Adjust the side plates (1) of the chassis to width “M” with the load bolt (2), adjuting washers (3)
and (4), spacer tube (7) and lock nut (5) and fit them. Tighten the lock nuts and push the unit
on to the front of the girder flange. If this is not possible, the chassis can also be installed on
to the raceway girder from underneath. The lock nut on the side without the drive unit must be
removed for this purpose. Pull the chassis halves apart until the chassis can be pushed on to
the girder flange from underneath. Then push the chassis together again to the correct track
width, tighten the lock nut and secure it with the split pin.
The side plates should not be stressed by the lock nut but should still be able to move on the load bolt (2).
 
Commissioning
Ensure that the chains are correctly positioned; they must not be twisted and must hang freely.
Always refer to the operating manual of the lifting gear you are using.
The open meshing on the drive unit should be greased.
Function test:
Carefully move the chassis to the limit position and check the position of the limit stops.
 
Operation
Move the load by pulling the hand chain or by pushing the load.
 
Do not stand under a raised load.
Media / Recommended lubricants
Recommended lubricant for greasing points:
- Meshing, drive pinion
Multi-purpose grease DIN 51825 T1 K2K
After use the lubricant must be disposed of in compliance with the statutory regulations.

If the product is modified in any way, or if it is combined with a non-compatible product/component, CERTEX Group take no responsibility for the 
consequences in regard to the safety of the product.

1          2         3           7      4   5       6 
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Inspection and servicing instructions 
Safety instructions 
Remove all the strain from the girder trolley by suitable means before carrying out inspection and servicing work 
 

Instruction Grey Label
To change your new POWERTEX Trolley to Black Line:
If the product should be used in dark environments, add the grey label on the product’s nameplate like this.
The data on the nameplate should ALWAYS be visible, and must NOT be covered.

Disposal: 

After the trolleys have been taken out of use, the parts of the block and tackle
are to be recycled or disposed of in compliance with the statutory regulations.

Inspection intervals
Conduct an expert inspection
before commissioning

Servicing and inspection work

Daily

Visual inspection of rollers (for signs of cracks and deformation)
Visual inspection of the chain
Function of the unit
Adjustment range, visual inspection of the track width lateral play

Quarterly The rollers are fitted with ball bearings that are lubricated for life

Every six months
Check the condition of the hand chain (remove sharp edges as they constitute an injury risk)
Check screw connections.
Grease the meshing on the rollers and drive pinion.

Every year Check that the model plate is completely legible.
Have the annual test carried out by an expert

 

The service life of the unit is limited, worn parts must be replaced promptly by an expert.
Contact your dealer for spare parts in general.
Problem Cause Servicing and inspection work

The girder trolley can only be
moves with difficulty.

No grease in the bearings and meshing. Visuel inspection of rollers (for signs of cracks or deformation) 
Visual inspection of the chain
Function of the unit
Adjustment range, visual inspection of the track width lateral play

Dirt or other foreign bodies on load girder.

Girder deformed
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Lue nämä käyttöohjeet huolellisesi ennen siirtovaunun käyttämistä. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita!

Kettinkivetoinen siirtovaunu 0,5–5 t      Kettinkivetoinen siirtovaunu 10 t        Työnnettävä siirtovaunu 0,5–5 t        Työnnettävä siirtovaunu 10 t

Tekniset tiedot 
 
Malli 0,5t PGT 1t PGT 2t PGT 3t PGT 5t PGT 10t PGT 0,5t PPT 1t PPT 2t PPT 3t PPT 5t PPT 10t PPT
Kuormitettavuus t 0,5 1 2 3 5 10 0,5 1 2 3 5 10
Koekuorma kg 750 1.500 3.000 4.500 7.500 15.000 750 1.500 3.000 4.500 7.500 15.000
Kaarteen minimsäde m 0,8 1 1,1 1,3 1,4 2,0 0,8 1 1,1 1,3 1,4 2,0

Mitat mm

A a 382 398 420 456 474 402 267 289 318 345 364 380
b 508 516 526 556 566 504 393 107 424 445 457 482

B 224 270 300 356 405 485 224 270 300 356 405 490
C 159 190 218 262,5 292 395 159 190 218 262,5 292 395
D - - - - - 72 - - - - - 72
H 57.5 (55.5) 67 (65) 74 (72) 87 (85) 95.5 (93.5) 189 57.5 (55.5) 67 (65) 74 (72) 87 (85) 95.5 (93.5) 189
S 30 35,5 36 38 41 45 30 35,5 36 38 41 45
E 27 29 43 (35.6) 46 56 - 27 29 43 (35.6) 46 56 -
G 18 (22) 22 (26) 28 (32) 34 (38) 39 (43) 112 18 (22) 22 (26) 28 (32) 34 (38) 39 (43) 112
F 1.5-3 2-3.5 1.5-3 2-3.5

I palkin leveys M a 50-180 66-188 88-200 100-205 114-212 124-203 50-180 66-188 88-200 100-205 114-212 124-203
b 176-305 184-305 194-305 200-305 208-305 124-305 176-305 184-305 194-305 200-305 208-305 124-305

Nettopaino kg a 9 15 22 34 49 87 6 15 18 30 44 86
b 9,5 16 23,5 38 56 94 6,5 17 20 34 50 90

Bruttopaino kg a 9,5 15,55 22,8 35 50,1 95 6,25 15,3 18,3 30,45 44,65 67
b 10 16,55 24,3 39 57,1 102 6,75 17,3 20,3 34,45 50,65 98

Varmuuskerroin: 4:1
Koekuorma: WLL x 1,5
Yleisesti standardin EN 13157 mukainen

1. Oikea käyttö
Siirtovaunuja voidaan käyttää I-palkeissa, joissa on sileät laipat (kuten IPE-, HEA- tai HEB-tyypeissä) tai vinot laipat (kuten INP-palkeissa). 
Sallitut leveysalueet näkyvät tekniset tiedot sisältävistä taulukoista. 
Siirtovaunun liukuvaan, pyörälliseen runkoon kiinnitetään nostolaite. Siirtovaunua käytetään sisätiloissa. 
Se ei sovellu jatkuvaan käyttöön.
Se ei sovellu käytettäväksi tiloissa, joissa on mahdollinen räjähdysvaara. 
Se ei sovellu käyttöön vaativissa olosuhteissa.
Yksikkö on asennettava mahdollisuuksien mukaan katettuun tilaan. 
Jos se asennetaan ulos, on rakennettava katos tai yksikkö on peitettävä. Nostolaitteiston muutokset sallitaan ainoastaan nimenomaisella kirjalli-
sella luvallamme. 
Katso lisätietoja teknisistä tiedoista ja toiminnan kuvauksesta.

Turvaohjeet
Käyttö ja huolto on sallittu ehdottomasti ainoastaan valtuutetulle ja koulutetulle henkilöstölle.
  • Asenna siirtovaunu ainoastaan sellaisiin palkkeihin, joiden kuormituskyky on ennalta tarkastettu.
  • Älä asenna siirtovaunua viistoihin palkkeihin.
  • Palkin päissä olevia pysäyttimiä ei saa siirtää eikä irrottaa.
  • Älä kuljeta ihmisiä äläkä anna ihmisten oleskella vaara-alueella.
  • Älä päästä kuormaa heilumaan.
  • Älä seiso ylös nostettujen kuormien alla.
  • Älä koskaan kurottele liikkuviin osiin.
  • Viat on korjattava välittömästi.
  • Älä koskaan jätä maasta nostettua kuormaa ilman valvontaa.
  • Kuormia saadaan nostaa ainoastaan pystysuoraan. Älä nosta kuormia vinosti.
  • Älä käytä siirtovaunua esineiden irrottamiseen toisista, vapauttamaan esineitä tai vetämään niitä sivusuunnassa.
  • Siirtovaunua saadaan käyttää pelkästään kuormaan vetämiseen tai työntämiseen.
  • Älä ylitä teknisissä tiedoissa määriteltyä työkuormaa.
  • Tarkista palkin leveys ja säädä rungon laippojen välistä etäisyyttä taulukossa ilmoitettujen lukujen mukaan.
  • Käskettinki on tarkoitettu ainoastaan nostolaitteistoon kiinnitetyn kuorman liu’uttamiseen, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.
  • Älä koskaan käännä kuormaa maanpinnan yläpuolella ilman valvontaa.
  • Erikoislujat osat, kuten kettinki, koukku ja pyöränosat, eivät saa päästä kosketukseen vapaan vedyn, happojen, emäksien, höyryn tai erittäin 
syövyttävien aineiden kanssa. Ne voivat haurastua ja murtua.
  • Tee riskianalyysi ennen käyttöä ja tarkista EY-vaatimustenmukaisuus.
  • Käyttölämpötila: -10°C...+50°C.
 

POWERTEX-siirtovaunu PGT-S1 ja PPT-S1 0,5–10 t
Asennus- / käyttöohje (FI)
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Rungon kettinki (käsikettinki)
  • On tarkoitettu ainoastaan siirtovaunun liu’uttamiseen, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin.
  • Sitä ei saa käyttää kuorman kiinnittämiseen.
  • Sitä ei saa vetää terävien kulmien yli.
  • Sen ei saa antaa kiertyä.
  • Tarkista ennen siirtovaunun käyttöä, että se on asennettu palkkiin oikein.
  • Tarkasta pyörät silmämääräisesti päivittäin. Kiinnitä erityistä huomiota kiskollisen palkin ja pyörien väliseen sivuttaisvälykseen.
  • Tarkista, että pultit ovat tiukasti kiinni ja että poikittaispalkki on tiukasti kiinni.

Käyttöönotto 
Toiminnan kuvaus
Runkoa saa vetää ainoastaan kuormasta, kuormakoukusta tai nostolaitteen kuormakettingistä. 
Runko on kiinnitettävä vaakasuuntaiseen laipalliseen palkkiin. 
laipallisen palkin on oltava tasainen ja vaakatasossa.
Rungon leveyttä voidaan säätää mukauttamalla se palkin leveyteen. 
Rungossa ei ole jarrua.
Kiinnitettyä kuormaa voidaan siirtää joko työntämällä tai vetämällä kuormaa (liukuva runko) tai vetämällä käsikettinkiä (kettinkivetoinen runko). 
Siirtonopeuden on oltava sellainen, että käyttäjä kykenee aina jarruttamaan kuormaa. Ota nostetun kuorman massa huomioon.
 
Siirtovaunun kokoaminen ja asennus palkkiin
Siirtovaunut voidaan mukauttaa useisiin palkkien laippojen leveyksiin.
  1. Selvitä palkin mitat (M) (laipan leveys).
  2. Tarkasta vastaavuus teknisiin tietoihin.

Siirtovaunun purkaminen
  • Ruuvaa kuormatappi irti (irrota sokka (6), lukitusmutteri (5) ja kuormatappi (2)).
  • Säädä radan leveys. Enintään 2000 kg painavissa rungoissa vanteiden (F) välisen etäisyyden  
on oltava noin 2 mm leveämpi kuin todellinen (mitattu) palkin laipan leveys.
  • Kuormatapissa on säätöaluslevyt (3), (4).
  • Välyksen mitta (M) säädetään työntämällä säätöaluslevyjä ulkoa sisäänpäin (M kasvaa) tai  
sisältä ulospäin (M pienenee).
Älä jätä yhtään säätöaluslevyä pois.
  • Kiristä lukitusmutteri (5) ja varmista se sokalla.
 
Asentaminen palkkiin
Säädä rungon sivulevyt (1) leveyteen M kuormatapin (2), säätöaluslevyjen (3) ja (4),  
väliputken (7) ja lukkomutterin (5) avulla ja kiinnitä ne. Kiristä lukkomutterit ja työnnä  
yksikkö palkin laipan etuosan päälle. Jollei tämä ole mahdollista, runko voidaan asentaa  
kiskolliseen palkkiin myös alapuolelta. Tätä varten sivussa oleva lukkomutteri, jossa ei ole  
käyttöyksikköä, on irrotettava. Vedä rungon puoliskoja erilleen, kunnes runko on mahdollista 
työntää palkin laipan päälle alapuolelta. Purista runko tämän jälkeen yhteen, kunnes  
radanleveys on oikea, kiristä lukitusmutteri ja varmista se sokalla.
Sivulevyjä ei saa kuormittaa lukkomutterin avulla, vaan niiden tulisi vielä liikkua kuormapultin päällä (2).
 
Käyttöönotto
Varmista, että kettinki on sijoitettu oikein. Se ei saa olla kierteellä, ja sen on riiputtava vapaasti.
Katso aina lisätiedot käyttämäsi nostolaitteen käyttöoppaasta.
Käyttöyksikön avoin kosketuspinta on rasvattava. 
Toiminnan testaus:
Siirrä runko varovasti ääriasentoonsa ja tarkista rajoittimien asento. 
 
Käyttäminen
Siirrä kuormaa vetämällä käsikettingistä tai työntämällä kuormaa.
 
Älä seiso ylös nostettujen kuormien alla.
Välineet / suositellut voiteluaineet 
Rasvattavien kohteiden suositeltu voiteluaine: 
- Limitys, käyttöhammaspyörä 
Monikäyttörasva DIN 51825 T1 K2K
Voiteluaine on hävitettävä käytön jälkeen lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Jos tuotetta muutetaan jollain tavalla tai se yhdistetään vaatimuksia täyttämättömään tuotteeseen/komponenttiin, CERTEX Group ei ole vastuus-
sa vaikutuksista tuotteen turvallisuuteen.

1          2         3           7     4    5       6 
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Tarkastus- ja huolto-ohjeet  
Turvaohjeet 
Poista kuormitus siirtovaunusta sopivin keinoin ennen tarkastus- ja huoltotöitä. 
 

Harmaata tarraa koskeva ohje
Uuden POWERTEX-siirtovaunun muuttaminen Black Line -tuotteeksi:
Jos tuotetta on tarkoitus käyttää pimeässä, lisää harmaa tarra tuotteen nimikilpeen tällä tavoin.
Nimikilven tietojen tulee näkyä AINA. Niitä EI saa peittää. 

Hävittäminen: 

Kun siirtovaunut on poistettu käytöstä, väkipyörä ja talja on  
kierrätettävä tai hävitettävä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. 

Tarkastusväli 
Teetä tarkastus asiantuntijalla 
ennen käyttöönottoa

Huolto- ja tarkastustyöt

Päivittäin

Pyörien silmämääräinen tarkastus (etsi merkkejä halkeamista ja vääntymistä) 
Kettingin silmämääräinen tarkastus 
Laitteen toiminta
Säätöalue, radan leveyden sivusuuntaisen välyksen silmämääräinen tarkastus

Neljännesvuosittain Pyörissä olevat kuulalaakerit on kestovoideltu.

Puolivuosittain
Tarkista käsikettingin kunto (poista terävät kulmat, koska ne aiheuttavat vammautumisvaaran) 
Tarkista ruuviliitokset.
Rasvaa pyörien ja vetohammaspyörän limitykset.

Vuosittain Tarkista tyyppikilven ehdoton luettavuus. 
Teetä vuositarkastusasiantuntijalla

Laitteen käyttöikä on rajallinen, kuluneet osat on vaihdatettava heti uusiin asiantuntijalla.
Tiedustele muistakin varaosista jälleenmyyjältäsi.
Ongelma Syy Huolto- ja tarkastustyöt

Palkin siirtovaunu liikkuu 
huonosti

Laakerien ja limityksen rasva puuttuu Pyörien silmämääräinen tarkastus (etsi merkkejä halkeamista tai 
vääntymistä) 
Kettingin silmämääräinen tarkastus 
Laitteen toiminta
Säätöalue, radan leveyden sivusuuntaisen välyksen silmämääräinen 
tarkastus

Likaa tai vierasesineitä  
kuormansiirtopalkissa
Vääntynyt palkki
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CERTEX Lifting KnowHow app
Download The Lifting KnowHow app’en from the App Store / Google play!

The App has the following features:

- Load charts for different types of lifting slings
- Protractor for measuring sling angles
- Instructions for safe use of a selection of lifting gear
- Built-in gps function that finds the Lifting Solutions Group office closest to 
your position.
- And a lot more.

The Lifting KnowHow is a unique knowledge transfer programme.

CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

User Manuals
 
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version.  

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals

!



www.powertex-products.com


