
manual de instructiuni
macara 

WB7/WB6/HLK150/HLK450
tehnician

Dacă mai aveți probleme după ce parcurgeți pașii de mai 
jos, vă rugăm să contactați tehnicianul nostru

 Pasul 1: Conexiune. Conectați macaraua la rețeaua electrică 380V. Dacă este necesar, utilizați o 
piesă gradient de la 32A 5 stalpi la 32A stapli. Apoi conectați caseta de buton la cabinetul electro pe 
partea laterală. Pe dulapul din față se poate schimba fazen cu poziția butonului 1 sau 2, lumina de 
pe apărătoarea de putere trebuie să fie aprins în dulap (verde sau portocaliu)

Pasul 2: Pune macaraua în modul de lucru

Slăbiți cablurile de fixare în "vervoerstand" de pe brațul macaralei, mutați-le în "uitschuifstand" și 
fixați acolo. Lăsați catargul să se desprindă din nou până când catargul se odihnește în cablul de 
toamnă. Scoateți acul de blocare și relaxați-vă de ridicare și cablu de sus. Extindeți brațul la prima 
și/sau a treia gaură, după este necesar, nu se utilizează gaura de mijloc. Top sus un pic, astfel încât 
cablul picătură relaxează și se mută de la "uitschuifstand" la "werkstand". sigur din nou pe macara 
braț, Sunteți acum gata pentru a începe.

Pasul 3: Întreținere Unul ar trebui să eliminați reziduurile de lipici și praful de măcinare de la 
robinet cu perie și apă în fiecare zi. Asigurați-vă că partea de sus și cablul de ridicare nu stau unul 
peste altul pe bobina (acest lucru poate duce la rupere). În cazul în care acestea sunt peste fiecare 
alte, rola-le înapoi îngrijit pe tambur. Verificați în fiecare zi pentru a vedea dacă orice roți de cablu 
sunt deteriorate. Dacă da, acest lucru ar trebui să fie înlocuit de tehnicianul nostru. O dată pe lună, 
coroana trebuie lubrifiată.

Pasul 4: Defecțiuni și provoacă protecții falter: asigurați-vă că roțile nu se lipesc de sus, de ridicare 
și cablu de sus și / sau suprasarcină de securitate. Apăsați butoanele albastre ale securității 
motorului de la F1, F2, F3 și F4. Uită-te la siguranță dacă e pornită, inclusiv la asta de la 2A. Dacă 
lumina de pe apărătoarea de alimentare nu arde (portocaliu sau verde), nu aveți curent, încercați 
alt cablu de extensie și/sau piesă de gradient.

Pasul 5: sfârșitul lucrărilor și colectare Asigurați-vă că macaraua este din nou în "vervoerstand", așa 
se explică în pasul 2 și că toate accesoriile închiriate sunt din nou la macara, tija de direcție PEN și 
BORGPENNS, de asemenea. Asigurați-vă că totul este curat, și, de preferință, că există un om 
macara prezent.

 Numarul technician: tel +32 (0) 465 07 30 83 




