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Безопасност 

 Неспазването на инструкциите и правилата за безопасност в 

това ръководство, може да доведе до смърт или сериозно нараняване. 

 

Не работете, освен ако: 

Знаете и прилагате принципите за безопасна работа с машината, съдържащи 

се в това упътване. 

1. Избягвайте опасни ситуации 

-Запознайте с правилата за безопасност, преди да отиде в следващия 

раздел. 

     2. Винаги правете проверка преди използването 

     3. Винаги правете функционалните изпитвания преди употреба. 

     4. Проверете работното място. 

     5. Използвайте машината само по предназначение. 

     Прочетете, разберете и спазвайте инструкциите на производителя и 

ръководствата за използване, правила за безопасност и машини диаграми. 

     Преминете обучение за безопасна работа с машината. 
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Правила за безопасност. 

Опасност от падане. 

Да не се използва като платформа за повдигане на персонала или стъпка. 

Не стойте и не сядайте върху вилицата или платформата. 

Не се катерете по машината. 

Опасност от преобръщане 
Не увеличавайте товара преди стабилизатора (ако е оборудван)и 
стабилизаторите са напълно снишени и заключени. Междувременно колела 
са напълно прилепнали на пода. 
Не повдигайте товара, освен ако щифтовете които заключват крака са 
правилно поставени. 
Не махайте щифтовете на заключалките за колелата докато машината е 
натоварена. 
Да не се повишава натоварването, ако машината не е върху твърда, равна 
повърхност. 

   

Не вдигайте машината преди товара да е в състояние на покой. 
Не използвайте платформи за да повдигате машината. 
Не мърдайте машината докато е с вдигнат товар, освен с незначително 
поместване. 
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Не използвайте машината при силен и напорист вятър. Увеличаването 

на площта на натоварване ще намали стабилността и при вятър. 

 
Да не се съхранява товара в повдигнато състояние, освен ако машината 

е правилно свързана и заключена  във  възможните ветровити дни. 

Не предизвиквайте хоризонтална сила или странично натоварване на 

машината като вдигане или смъквате с фиксиран или надвиснал товар. 

 

Не поставяйте стълби или скелета срещу част от машината. 

 
Не използвайте машината върху превозно средство. 

Не надвишавайте капацитета на натоварване. Вижте таблицата. 

Не заменяйте части от машината за стабилност с предмети заради по 

голяма ширина или спецификация. 

Да не се използва разкрач тип шаси и плоски вилици 

 

Опасност за повдигане. 

Използвайте подходящи техники за повдигане на товара или върха на 

машината. 

При монтаж и преместване на товара, моля използвайте правилния 

метод за повдигане. 
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Опасност от токов удар. 

Тази машина не е изолирана и не предпазва при контакт с 

електрически ток. 

Дръжте машината далеч от контакт с токовите линии. 

Персонала да не докосва или използва машината преди захранването 

да бъде спряно. 

Поддържане на безопасно разстояние от електропроводи и апарати в 

съответствие с приложимите разпоредби на правителството и на 

следващата таблица. 

   
 

Опасност от премазване. 
Не повдигайте когато отдолу има хора(персоанл). 

Не стойте под повдигнатия товар. 

Не спускайте товара, ако в зоната под нея има персонал или 

препятствия.  

 
Дръжте ръцете и пръстите далеч от сгъваеми крака и други 

потенциални защипващи точки. 

Когато освободите заключалките на плочата, моля задръжте 

стабилизатора, или стабилизатор ще падне. 

Когато демонтирате закрепващия щифт, моля задръжте върху опори, 

или стабилизаторите ще паднат. 
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Моля, винаги се дръжте дръжката на лебетката, докато спирачката е 

заключена.  

При зареждане, заключената спирачка не причинява въртене на 

дръжката на лебетката. 

 

Регулируеми плоски вилици. 

Не повдигайте товара, освен ако не е правилно поставен в 

вилиците. 

 
Oпасности от сблъскване 

 

Проверка на работната зона за надземни препятствия или 

други възможни опасности 

Използвайте здравия разум и планиране при транспортиране 

на машината по наклон или стълбища. 

 
 

Опасност при повредена машина 

Не използвайте повредена или неизправна машина.  

Не използвайте машината с износено, протрито, прегънато 
или повредено въже.  
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Не използвайте машина с по-малко от 4 намотки на въжето 
върху барабана на лебедката, когато е изцяло спусната. 

 

Провеждане на щателна проверка преди работа преди всяка употреба. 

Бъдете сигурни, че всички предупредителни табели са четливи и по местата 

си. 

Уверете се, че ръководствата са четливи и на място в кутията за съхранение. 

Поддържайте правилно смазване на лебедката. Вижте части и сервиз за 

употреба за подробности. Да не се допуска грес или масло върху спирачни 

повърхности. 

Не смазвайте  повърхността на стълба на машината. 

Опасност от Неправилното използване 

Неупълномощени лица могат да се опитат да работят с машината без 

подходящо обучение, създава  условия застрашаващи безопасността. 

 

Знаци за предупреждение 

1.Предупредителен символ за безопасност - използва се за уведомяване на 

персонала за потенциалните опасности за телесни повреди. Спазвайте 

всички съобщения за безопасност, които следват този символ, за да се 

избегне възможно нараняване или смърт. 
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2. Red - използва за означаване на наличието на непосредствена опасна 

ситуация, която ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно 

нараняване. 

 

3. Orange - използва за означаване на наличието на потенциално опасна 

ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или 

сериозно нараняване.  

 

4. Жълто предупреждение  със символ за безопасност - използва за 

означаване на наличието на потенциално опасна ситуация, която ако не бъде 

избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване. 

 

5. Жълто предупреждение  без символ за безопасност - използва за 

означаване на наличието на потенциално опасна ситуация, която ако не бъде 

избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване. 

 

6. Green - използва за обозначаване на информация, работа или поддръжка. 
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1. Мачтата. 

2. Лебедка. 

3. Ръчна дръжка 

4. Вилици 

5. Монтаж на шасито 

6. Стрела 
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Не работете, освен ако: 

1.Избягвайте опасни ситуации. 

2. Винаги извършване на предварителен - инспекция преди употреба. 

Уверете се че всички знаят и разбират предварителната проверката, преди да 

преминете към следващия раздел. 

3. Винаги правете функционални тестове преди употреба. 

4. Огледайте на работното място 

5. Използвайте машината само по предназначение. 

Основи. 

Проверката преди работа е визуална проверка, извършвана от оператора 

преди всяка работна смяна. Tази проверка е да открие дали нещо не е наред 

с машината, преди да я използвате. 

Обърнете се към списъка на следващата страница и проверете всеки един от 

елементите. 

Ако се установи повреда или неправомерно отклонение от фабрическото 

състоянието на доставката, машината трябва да бъде маркирана и 

отстранена от работа. 

Ремонти по машината могат да се извършват само от квалифициран техник, 

съгласно спецификациите на производителя. След приключване на 

ремонтите, операторът трябва да изпълни отново проверка преди отново да 

тества машината. 
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Проверка преди използване 

Проверете следните компоненти или зони за повреда, неправилен монтаж 

или липсващи части и неправомерни изменения: 

Лебедка и свързаните с тях компоненти. 

Базови компоненти. 

Крака. 

Стабилизатор и плоча (ако има такaва) 

Стълб  

Външно пластмасово уплътнение за безопасно спиране 

Бар за заключване на рамката. 

Въжена котва 

Въже и макара 

Колела и колелца 

Носещи аксесоари 

Гайки, болтове и други крепежни елементи 

Въже 

Проверка на цялата машина за: 

Нащърбявания или повреди 

Корозия или окисляване 

Пукнатини в заварките или конструктивните компоненти. 

Бъдете сигурни, че всички конструктивни и други съществени компоненти са 

налице и съответно всички крепежни елементи и щифтове са по местата си и 

са добре затегнати. 

Уверете се, че има не по-малко от 4 намотки на въжето около барабана на 

лебедката, когато е напълно спусната. 
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Функционални тестове 

 

Не работете, освен ако: 

1.Избягвайте опасни ситуации. 

2. Винаги извършване на предварителен - инспекция преди употреба. 

Уверете се че всички знаят и разбират предварителната проверката, преди да 

преминете към следващия раздел. 

3. Винаги правете функционални тестове преди употреба. 

4. Огледайте на работното място 

5. Използвайте машината само по предназначение. 

Основи. 

Функционалните тестове са предназначени да откриват неизправностите 

преди машината да бъде въведен в експлоатация. Операторът трябва да 

следват инструкциите стъпка по стъпка, за да тестват всички функции на 

машината. 

Никога не трябва да се използва неизправна машина. Ако се открият 

неизправности, машината трябва да бъде маркиран и отстранен от служба. 

Ремонти по машината могат да се правят само от квалифициран технически, 

научни, съгласно спецификациите на производителя. 

Ремонти по машината могат да се извършват само от квалифициран техник, 

съгласно спецификациите на производителя. След приключване на 

ремонтите, операторът трябва да изпълни отново проверка преди отново да 

тества машината. 
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Тестове за функционалност  

Изберете изпитателна площ, която е твърда, равна и без препятствия. 

Настройки 

Машината без стабилизатор. 

1. Свалете заключващите щифтове на краката, смъкнете  гредите. Поставете 

щифтовете и ги заключете отново за шасито. 

 

Машината със стабилизатор 

1. Натиснете надолу, за да освободи стабилизаторите от заключващата плоча 

и смъкнете стабилизаторите, докато колелцата стъпят на пода. 

2 Смъкнете заключващи щифтове на краката заключващи щифтове, понижете 

конзолните греди, сложете щифта за заключване на опорите за шасито. 

  

Вилични тип шаси 

1 Поставете 5,1 см уплътнение под въртящото колело. 

2. Махнете регулируеми заключваща  стрела на ръчната  дръжка. Натиснете 

надолу, за да заключите дръжката. 

3 Позициониране на регулируемо рамо до желаната ширина 

4  В подкрепа на възела на гредата. затегнете ръчната дръжка. 

5 Повторете стъпки от 1 до 4 за другата ръка. 
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Вилици 

Стандартни вилици и стандартни опции вилици 

1 Поставете вилици върху рамката. 

2. Добавете  заключващите щифтове. 

 

 

Товарната платформа със стандартни вилици. 

1. Поставете товарната платформа на стандартните вилиците. 

Тръбен рейка 

1. Поставете тръба рейка свързана с вилиците. Уверете се че са добре 

закрепени. 

Удължени вилици 

1.. Нека всяка наставка се плъзга във вилката. 

2. Регулирайте към желаната позиция  и поставете заключващи щифтове. 
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Регулируеми вилици и регулируеми опции вилици 

1. Поставете вилиците за превоз. 

2. Поставете  заключващите щифтове. 

 

3. Нека вилиците прилепнат към желаната ширина и се уверете че щифтове 

са правилно поставени на всяка вилица. 

 

 

Товарна платформа с подвижни вилици 

1. Регулирайте ширината на вилици до 58,4 см. 

2. Поставете товарната платформа на регулируемите вилиците. 

Тръба 

Поставете зъбна тръба, свързана с вилиците. Уверете се че скобите са 

затегнати. 

Разширени вилици 

1. Нека всяка наставка се плъзга във вилката. 

2. Регулирайте към желаната позиция  и поставете заключващи щифтове. 
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Плоски вилици 
1. Поставете вилиците за превоз. 

2. Поставете  заключващите щифтове. 

 

3. Нека вилиците прилепнат към желаната ширина и се уверете че щифтове 

са правилно поставени на всяка вилица. 

 

Стандартна стрела 
1. Поставете вилиците за превоз. 
2. Поставете  заключващите щифтове. 

 

3. Нека издигнем кука и я свържем с желаната от нас дупката на стрелата. 
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Тествайте лебедка  с една операция  

1. Поставете товарът да вилиците 

2. Завъртете дръжката на лебедката, за да се вдигне товара 

Резултат: лебедката трябва да се движи плавно без колебание и заяждане. 

3. Спуснете товара, здраво хванете дръжката и я завъртите по обратна 

посока. След постигане на желаната позиция, завъртете дръжката на лебедка 

в посока както при (повдигане на натоварването) на 1/4 оборот, за да 

зададете спирачка. 

Резултат: лебедката трябва да се  движи плавно, без колебание и заяждане. 

 

 

 

Тествайте операция на двойна лебедка 

1. Поставете товарът да вилиците 

2. Променете скоростта на лебетките на бавно, за да се забави. 

3. Завъртете дръжката на лебедката, за да се вдигне товара 

Резултат: лебедката трябва да се движи плавно без колебание и заяждане. 

 

4.Спуснете товара, здраво хванете дръжката и я завъртите по обратна посока. 
След постигане на желаната позиция, завъртете дръжката на лебедка в 
посока както при (повдигане на натоварването) на 1/4 оборот, за да зададете 
спирачка.Резултат: лебедката трябва да се  движи плавно, без колебание и 
заяждане. 
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Променете скороста на лебетките на  бързо и повторете стъпка 3 и 4. 

 

 

 

 

Тест на мачтата 

1. Поставете товарът да вилиците 

2.Завъртете лебедка дръжката на посоката на мачтата, за да се повиши 

товара до максимална височина. 

Резултат: Товарът трябва да се повиши до върха , последвано от всяка 

секция. 

Напълно свали товара. След постигане на желаната позиция, завъртете 

дръжката на лебедка в посока както при (повдигане на натоварването) на 1/4 

оборот, за да зададете спирачка. 
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Не използвайте освен ако:  

 

Не следвате указанията от упътването.  

 

1. Избягвайте опасни ситуации.  

2.Винаги извършвайте проверка  преди употреба.  

3.Винаги  правете тест проверка преди употреба.  

4.Инспектирайте мястото за работа.  

5.Използвайте машината само по предназначение.  

 

Основно правило:  

Проверката на работното място спомага за безопасното използване на машината.  

Задължение на  оператора е да прочете упътването и да провери за опасности  на  мястото за 

работа. Също така и да внимава за такива и да ги избегне докато се движи, спира и работи с 

машината.   

 

Избягвайте следните опасни ситуации:  

-Пропадания и дупки   

-подутина и подови препятствия  

-отломки  

-наклонени повърхности  

-нестабилна или хлъзгава повърхност  

-проводници с високо напрежение  

-опасни местоположения  

-недостатъчната подкрепа на повърхността, за да издържат на всички сили на натоварване, 

наложени от машината  

-вятър и климатични условия  

-всички други възможни небезопасни условия 
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Не използвайте освен ако:   

Не следвате указанията от упътването.   

 

1. Избягвайте опасни ситуации.   

2.Винаги извършвайте проверка  преди употреба.   

3.Винаги  правете тест проверка преди употреба.   

4.Инспектирайте мястото за работа.   

5.Използвайте машината само по предназначение.   

 

Основно правило:  

Инструкциите за  експлоатация осигуряват насоки за всеки аспект на ползване на машината.  

Отговорност на оператора е да следва правилата за безопасност  и инструкциите за ползване. 

Използването на машината за всякакви други цели освен вдигане на материал е опасно.  

Ако повече от един оператор се очаква да използва машината по различно време в същата 

работна смяна от всеки от тях се очаква да следва правилата за безопасност и инструкциите 

за ползване. Това означава всеки нов оператор да извършва проверка преди употреба, тест 

преди употреба и проверка на работното място преди ползване  на машината.  

Настройка:  
Установете район, който е твърд и равен.  

Следвайте процедурата по настройка.  

 

Вдигане и спускане на товара:  

1. центрирате товар върху вилиците или товарната платформа  

2. фиксирайте натоварването върху вилиците или товарната платформа  

3. Издигате товара след като  здраво хванете дръжката на лебетката и завъртите по посока на 

мачтата. Не позволяват на въжето да се навие неравномерно върху барабана на лебедката.  
4.Спуснете товара, здраво хванете дръжката и я завъртите по обратна посока. След постигане на желаната 

позиция, завъртете дръжката на лебедка в посока както при (повдигане на натоварването) на 1/4 оборот, за 

да зададете спирачка.Резултат: лебедката трябва да се  движи плавно, без колебание и заяждане 

 
 

 

Движение на машината с товар:   

Най-добре е да движите машината по работната площадка без товар.  

Преместването на повдигнат товар трябва да бъде ограничено до позициониране за товарене 
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и разтоварване .Ако е необходимо движение с товар следвайте следните правила за 

безопасност:  

-Бъдете сигурни, че района е равен и чист.  

-Бъдете сигурни, че товара е центриран  върху вилиците или товарната платформа  

-Избегнете резки спирания и започвания  

-Движете се с товара възможно най-малко   

-Дръжте настрани персонала от машината по време на работа   

 

След всяко ползване:  

Изберете подходящо място за съхранение с равна повърхност и защитено от климатичните 

условия. 

 

Графики на капацитет на натоварване  

 
Съблюдавайте и спазвайте:  

-Неуспех при правилното позициониране на товара може да доведе до смъртен случай или 

сериозни наранявания  

-Проверете дали товара, който искате да повдигнете не надвишава максимума на повдигане 

на машината. Вижте графиките на капацитет на натоварване на следващата страница.  

 

Ножици  

Инструкции за позициониране на товара   

1.Установете теглото на товара и неговият център на натоварване.  

2.Измерете   

3. Отнесете се до графиката на следващата страница за да установите дали машината има 

възможността да вдигне товара.  

4.Поставете товара така, че да опира вилиците възможно най-близо до шейната. 

5. Позиционирайте товара така че центърът на натоварване да бъде  в рамките на центърът 

на зоната на натоварване  

6. За да фиксирате товара на вилиците:   
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За  максимум капацитет на натоварване на стандартни, регулируеми и плоски вилици 

вижте графиките на капацитет на натоварване на следващата страница.  

Стрела  

 

Инструкции за позициониране на товара:   

1. Установете теглото на товара и неговият център на натоварване.  

2.Съотнесете се до графиката долу за да установите дали товара е в рамките на допустимото 

за машината.  

3.Прикрепете вдигащата  скоба до желаната дупката на стрелата.  

 
 

Максимален товарен център   

-Стандартни вилици - 

61см. 

 

Инструкции за транспорт и повдигане на машината  

 

 
Съблюдавайте и спазвайте:  

1. Превозното средство трябва да е позиционирано на равна повърхнина.  

2. Превозното средство трябва да e обезопасено за да предотвратява търкаляне докато 

машината се натоварва.  

3.Бъдете сигурни, че капацитетът на превозното средство, товарните повърхности, веригите и 

ремъците са  достатъчни, за да издържат  теглото на машината.  

4.Машината трябва да е здраво закрепенa за транспортното средство с вериги или ремъци.  

Натоварване на машината на превозно средство  
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Уверете се че няма товар по машината и стабилизатора се държи в мястото за съхранение.  

1. Смъкнете напълно носача и го заключете при транспорт. 

 

2.Регулирайте натоварването на  колелото в желаната позиция.  Проверете дали заключващи 

щифтове са поставени правилно.   

5.Заключете задната основа на колелото.  

 
6.Машината е разположена срещу превозното средство. Използвайте точният метод за 

натоварване на машината на превозното средство. Проверете дали carriage е заключен на по-

долна позиция.  

 
7.За да фиксирате машината на товарният автомобил използвайте поне една верига или 

колан.   

Използвайте верига или колан на мачтата, защото ако е на конзолната греда ще я увреди.   

 
8.За да разтоварите машината ,моля следвайте упътването.  

 

Натоварване на машината с кран  

Проверете дали конзоната греда и стабилизаторите са поставени в правилна позиция.  

Проверете машината и премахнете свободните части от нея.   

Използвайте горните вилици на задната мачта.  

Винаги вдигайте с куката през мястото на вилиците. Убедете се, че не сочат към машината.   
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номер на част:      описание                                             \ 

801-001         капацитет на натоварване описание  

801-002        предупреждение от травми и опасност 

801-003     употреба в лоши метеорологични  е опасно 

801-004     забрана за хора в близост до вилиците при две 

801-005       Опасност  oт телесна повреда 

05103W 062  Лепенки за безопасност на машината  

041003С175   Технически данни     
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Резервни части 

 

 
1 801-001. Обяснение за капацитета на лифта 

2 801-002. Опасни места за прещипване на ръце 

3 801-003. Опасно да се използва при буря 

4 801-004. Забранени места за стоене при повдигане 
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5 801-005. Опасност от нараняване 

6 051003W062 Схеми на машината и модела 

7 041003C175 технически данни 

Диаграмата на шасито 

 

1. 021003W030  Монтаж на шаси                                      x1 

 2. 021003W024- Квадратни тръби.                                   x2 

 3. 051003W011- 90 Винтови гумени колела                   x2 

 4. 051003W012- 90 Гумени колела                                   x2 

 5. 021003W002- Стрела                                                        x2 

 6. 021003W034- Бронзова втулка 50                                 x2 

 7. 051003W009- Колела с плоска ос                                 x2 
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 8. 051003W009- Колела 125                                               x2 

 9. 021003W040- Пластмасова пластина                          x2 

Първа част от мачтата 

 

1.  021003W048        Мачта част 1 

2.  021012W001        Пластинка за сглобяване с  колелата 

3.  051003W055        Ролка 

4.  021012W002        44 Сглобени превъртащи се колела 

5.  021012W003        Ограничител за сглобяване 
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Втора част от мачтата 

 

 

1. 051003W045 Винтове на колелата                       4 

2. 021012W004 Монтаж на колелата                       2 

3. 051003W056 Въртящи се колела                          4 

4. 051003W052 Квадратна пластина 1                     1 

5. 021012W005 43 Монтаж на колелата                  2 

6. 021012W006 Страна                                                 1 

7. 021012W047 Парче мачта 2                                   1 

8. 021012W003 Ограничител при монтажа            2 

9. 021012W001 44 Монтаж на колелата                  2 
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Парче на мачтата 6 

 

 

 

1.                  021003W046       Мачта                                                            1 

2.                  021012W002       44 Монтаж на колелата                           5 

3.                  021012W005       43 Монтаж на колелата                           2 

4.                  021012W004       Mакара   
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Диаграма на цялата мачта 

 

 
1.  Вилици                                                                                1  

2.  Мачта парче 6                                                                   1 

3.  Мачта парче 2                                                                   4 

4.  Мачта парче 1                                                                   1               

5.  Основа за поставяне на вилиците                               1 

6. Пластини                                                                              1 

7.  Дълга ос за въртящи се колела                                     2 
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8.  Десен капак против прах и влага                                  1 

9.  Ляв капак против прах и влага                                       1 

 

Цялостна схема на машината 
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1.   Мачта парче 1                                                   1                   

2.  Шаси                                                                     1 

3.  Връзка с алуминиев гуляй                              2 

4.  Заключващи щифтове                                      2 

5.  Гъвкава дръжка за въртене                            2 

6.  Тръба                                                                    2 

7.  Ляво наклонен поддържащ  диагонал        1 
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8.  Лебедка                                                                1 

9.  Устройство за поставяне на дръжка             1 

10. Огъната свързваща пластина                        1 

11. Картон 1                                                              2 

12. Бронзова втулка                                                2 

13. Картон                                                                  2 

14.  Дръжка                                                                2 

15. Дясно наклонен поддържащ  диагонал      1 

 

 


