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1 Utilaj

Macara de atelier GWK 1000

Macara de atelier stabilă pentru o utilizare profesională. Pentru ridicarea sarcinilor până la 1000 kg. Ventil
de siguranţă. Realizarea pliantă economiseşte spaţiu la depozitare şi transport.
Soclu de bază din ţevi cu patru feţe 70 x 70 x 2,5 mm.

1.1 Conţinutul livrării

Fig. 1

1. Soclu de bază
2. Roţi mari de ghidaj 4x
3. Roţi mici de ghidaj 2x
4. Lanţ cu cârlig
5. Şurub 4x
6. Şplint 4x
7. Şurub hexagonal M16x110 1x
8. Piuliţă M16 3x
9. Şurub hexagonal M16x85 2x
10. Piuliţă M14 7x
11. Şurub hexagonal M14x85 1x
12. Şurub hexagonal M14x75 1x
13. Şurub hexagonal M14x95 4x
14. Şurub hexagonal M14x100 1x
15. Şurub cu cap înecat M8x20 8x
16. Piuliţă M8 24x
17. Şurub hexagonal M8x15 16x
18. Şaibă pentru M8 16x
19. Inel flexibil pentru M8 24x

Fig. 2

20. Prelungire braţ
21. Prelungire soclu 2x
22. Stâlp solid
23. Proptea 2x
24. Pârghie de ridicare
25. Cilindru
26. Braţ

1.2 Garanţie

Drepturile la garanţie, conform certificatului de garanţie anexat.

2 Instrucţiuni de securitate general valabile

Modul de deservite trebuie citit integral înaintea primei utilizări a utilajului. În cazul în care vor interveni
dubii privitoare la conectarea şi funcţionarea utilajului, apelaţi la producător (departamentul de servis).

PENTRU A SE ASIGURA UN ÎNALT GRAD DE SECURITATE ŞI DE PERFORMANŢĂ, RESPECTAŢI
ÎNTRUTOTUL URMĂTOARELE INSTRUCŢIUNI:

ATENŢIE!

1. Înainte de a începe munca trebuie să se asigure ca toate îmbinările cu şuruburi să fie bine strânse.
2. Solicitarea utilajului nu trebuie să depăşească sarcina maximă admisă cuprinsă în datele tehnice.
3. Începeţi întotdeauna ridicarea în poziţia cea mai de jos pe care o permite piesa.
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4. Acordaţi atenţie stabilităţii utilajului.
5. Evitaţi ca sarcina să balanseze, lucru care poate duce la instabilitatea utilajului.
6. Acest utilaj este adecvat folosirii în exclusivitate pe suprafeţe solide, netede şi drepte, cu o capacitate

portantă suficientă a sarcinei.
7. Utilizaţi numai prelungirile livrate şi fixaţi-le conform descrierii din acest manual.
8. Înaintea punerii în funcţiune a utilajului, verificaţi fixarea sigură a prelungirilor.

2.1 Comportament în caz de accident

Acordaţi primul ajutor accidentatului şi chemaţi cât mai repede asistenţa de specialitate a medicului.
Calmaţi accidentatul şi protejaţi-l de alte accidente.

2.2 Marcaje pe utilaj

Explicarea simbolurilor
În acest manual şi/sau pe utilaj sunt folosite următoarele simboluri:

Siguranţa produsului:

Produsul corespunde
normelor UE aferente

Interdicţii:

Interdicţie generală
(împreună cu altă

pictogramă)

Este interzis a se sta
sub braţul de
descărcare

Avertizări:

Avertizare/atenţie Sarcina agăţată de
maximum 1000 kg

Atenţie la pericolul de
împiedicare

Atenţie la rănirea mâinii
prin strângere/prindere

Indicaţii:

Înainte de utilizare, citiţi
manualul de deserrvire

Folosiţi încălţăminte de
protecţie cu vârf de oţel

Folosiţi mănuşi de
protecţie
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Protecţia mediului ambiant:

Lichidaţi deşeurile în
mod ecologic.

Ambalajele din carton
se pot preda la centrele
de reciclare  a
maculaturii.

Aparatele electrice
defecte şi/sau lichidate
trebuie predate la
centre de colectare
specializate.

Ambalaj:

Protejaţi de ploaie Direcţia de plasare a
ambalajului – în sus Atenţie - fragil

2.3 Utilizare conform destinaţiei

Acest utilaj este destinat în exclusivitate ridicării sarcinilor până în maximum 1000 de kg. Condiţia utilizării
este citirea şi înţelegerea prevederilor cuprinse în prezentul manual.
Cu acest utilaj nu pot fi ridicate sau transportate animale.

Producătorul nu este răspunzător de pagubele survenite ca urmare a nerespectării prevederilor
prescripţiilor general valabile şi a prevederilor prezentului manual.

2.4 Pericole remanente şi măsuri de protecţie

2.4.1 Pericole mecanice remanente

Pericol Descriere Măsură(i) de protecţie Pericole remanente
Strângere, prindere În timpul coborârii încărcăturii

este posibil ca la articulaţiile
utilajului să intervină răniri ca
urmare a strângerii, prinderii
degetelor.

Evitaţi contactul cu utilajul în
zona articulaţiilor şi purtaţi
mănuşi de protecţie.

Lovitură Deplasând încărcătura ridicată,
aceasta poate să balanseze şi
să rănească pe utilizator.

Mişcaţi încărcătura, pe cât
posibil, încet şi uniform pentru
ca aceasta să nu balanseze.

2.4.2 Alte pericole

Pericol Descriere Măsură(i) de protecţie Pericole remanente
Rupere în timpul funcţionării Nu suprasolicitaţi utilajul peste

sarcina maximă admisă. În
cădere, componenţii
construcţiilor supraîncărcate se
pot rupe şi provoca accidente.

Convingeţi-vă întotdeauna că
greutatea încărcăturii este
inferioară sarcinei admise.

Pierderea stabilităţii Nu folosiţi niciodată utilajul în
pantă. Încărcătura ar putea să
iasă de sub control şi să
pericliteze persoanele.

Utilajul poate fi utilizat, din
principiu, pe suprafeţe drepte şi
netede.

2.4.3 Lichidare

Instrucţiunile de lichidare reies din pictogramele amplasate pe utilaj, respectiv pe ambalaj. Descrierea
semnificaţiilor o veţi găsi la capitolul „Marcaje pe utilaj“.
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2.5 Exigenţe la deservire

Personalul de deservire ar trebui să citească cu atenţie manualul de deservire înainte de a folosi utilajul.

2.5.1 Calificare

În afară de un instructaj amănunţit din partea unui specialist, nu este necesară o calificare specială pentru
deservirea utilajului.

2.5.2 Vârsta minimă

Utilajul poate fi deservit de persoane peste vârsta de 16 ani.
Excepţie o constituie operarea utilajului de tineri în cadrul procesului de pregătire profesională, aceasta sub
supravegherea unui instructor.

2.5.3 Instructaj

Deservirea utilajului necesită numai un instructaj corespunzător. Nu este necesară o pregătire specială.

3 Date tehnice

GWK 1000
Capacitate portantă – până la: 1000 kg
Lungimea braţului: 870 – 1140 mm
Înălime max. a cursei: 2350 mm
Dimensiunile soclului de bază (lung.x
lăţ.):

1620 x 810 mm

Dimensiunile macaralei ambalate
(lun.xlăţ.xînăl.):

550 x 700 x 1490 mm

Masa, cca: 137 kg
Nr. comandă: 24360

4 Transport şi depozitare

Fig. 3

• Pliaţi utilajul ca în Fig. 3.
• Asiguraţi prelungirile soclului introducând şuruburile în orificii – Fig. 3 –

poz. 1.
• Depozitaţi utilajul la loc uscat şi curat.
• Depozitat afară, utilajul trebuie acoperit cu o prelată pentru a-l proteja de

influenţa climei.
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5 Montare şi prima punere în funcţiune

Grupul 2 de montare Componenţa livrării

Fig. 5

Fig. 1 – poz. 3 / 2x
Fig. 1 – poz. 16 / 8x
Fig. 1 – poz. 17 / 8x
Fig. 1 – poz. 18 / 8x
Fig. 1 – poz. 19 / 8x
Fig. 2 – poz. 21 / 2x

Grupul 3 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 6

Grupul 1 de montare
Grupul 2 de montare

Fig. 1 – poz. 5 / 4x
Fig. 1 – poz. 6 / 4x

Grupul 4 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 7

Grupul 3 de montare Fig. 1 – poz. 10 / 2x
Fig. 1 – poz. 13 / 2x
Fig. 2 – poz. 22 / 1x

Grup 1 de montare Componenţa livrării

Fig. 4

Fig. 1 – poz. 1 / 1x
Fig. 1 – poz. 2 / 4x
Fig. 1 – poz. 15 / 8x
Fig. 1 – poz. 16 / 16x
Fig. 1 – poz. 17 / 8x
Fig. 1 – poz. 18 / 8x
Fig. 1 – poz. 19 / 16x
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Grupul 5 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 8

Grupul 4 de montare Fig. 1 – poz. 10 / 1x
Fig. 1 – poz. 14 / 1x
Fig. 2 – poz. 23 / 2x

Grupul 6 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 9

Grupul 5 de montare Fig. 1 – poz. 10 / 2x
Fig. 1 – poz. 13 / 2x

Grupul 7 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 10

Grupul 6 de montare Fig. 1 – poz. 8 / 2x Fig.
1 – poz. 9 / 2x
Fig. 2 – poz. 25 / 1x

Grupul 8 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 11

Grupul 7 de montare Fig. 1 – poz. 7 / 1x Fig.
1 – poz. 8 / 1x
Fig. 2 – poz. 26 / 1x
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Grupul 9 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 12

Grupul 8 de montare Fig. 1 – poz. 8 / 1x Fig.
1 – poz. 9 / 1x

Grupul 10 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 13

Grupul 9 de montare Fig. 1 – poz. 10 / 1x
Fig. 1 – poz. 11 / 1x
Fig. 2 – poz. 20 / 1x

Grupul 11 de montare Grupuri de montare
necesare

Componenţa livrării

Fig. 14

Grupul 10 de montare Fig. 1 – poz. 4 / 1x Fig.
1 – poz. 10 / 1x Fig. 1 –
poz. 12 / 1x

5.1 Instrucţiuni de securitrate pentru prima punere în funcţiune

Acordaţi atenţie fixării solide a materialelor de îmbinare şi utilizaţi în exclusivitate componenţii specificaţi.

5.2 Procedeu

Efectuaţi montarea diferitelor componente în ordinea arătată. Acordaţi atenţie compunerii corecte a
elementelor de construcţie, conform figurilor.



10

6 Deservire

Fig. 15

Puteţi ascunde pârghia de ridicare (Fig. 2 – poz. 24) pe
coloana fixă. (Fig. 2 – poz. 22).

Pârghia de ridicare se foloseşte pentru ridicarea încărcăturii şi
pentru reglarea ventilului.

Pentru a ridica încărcătura trebuie să închideţi complet ventilul
cu ajutorul pârghiei de ridicare rotind în sensul acelor de
ceasornic. După care, cu ajutorul pârghiei de ridicare, prin
mişcări în sus şi în jos, veţi ridica încărcătura.

Pentru a coborî din nou încărcătura trebuie deschis ventilul cu
ajutorul pârghiei de ridicare, aceasta prin rotire lentă în sensul
invers al acelor de ceasornic.

 Prin deschiderea ventilului se reglează viteza de
coborâre.

Fig. 16

Prin poziţia de fixare a braţului prelungitor se reglează cursa
maximă a utilajului. În Fig. 16 este de ex. reglată cursa
maximă de 400 kg.

 Solicitarea utilajului nu trebuie să fie superioară valorii
reglate, deci solicitării maxime la ridicare – în caz contrar pot fi
provocate pagube, v. şi capitolul „Măsuri de securitate“.

6.1 Măsuri de securitate pentru personalul de deservire

• Folosiţi utilajul abea după ce aţi citit cu atenţie prezentul mod de utilizare.
• Acordaţi atenţie tuturor măsurilor de securitate cuprinse în manual.
• Comportaţi-vă cu răspundere faţă de celelalte persoane.

6.2 Instrucţiuni pas cu pas

1. Încercaţi să evaluaţi cât mai precis greutatea încărcăturii şi reglaţi poziţia braţului de încărcare
conform Fig. 16.

2. Veniţi cu utilajul deasupra încărcăturii astfel, ca lanţul portant, în starea coborâtă a braţului, să se
găsească exact deasupra încărcăturii.

3. Fixaţi acum cât mai sigur încărcătura de cârligul portant.
4. Închideţi ventilul cilindrului de ridicare (Fig. 15) şi, trăgând de pârghia de ridicare, ridicaţi încărcătura la

înălţimea dorită.
5. Mişcaţi acum încărcătura spre locul de descărcare, deplasând cu atenţie macaraua.
6. Coborâţi încărcătura, deschizând cu atenţie ventilul cilindrului (Fig. 15).
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7 Defecte – cauze – remedieri

Defecţiune Cauză Remediere

Încărcătura nu se
ridică

1. Prea puţin ulei în cilindru 1. Completaţi cantitatea de ulei (utilizaţi în
exclusivitate ulei hidraulic)

Macaraua nu se
poate deplasa

1. Roată blocată 1. Curăţaţi baza şi ungeţi roţile cu ulei,
respectiv rulmenţii roţilor cu grăsime.

8 Revizii şi întreţinere

8.1 Instrucţiuni de securitate pentru revizii şi lucrări de întreţinere

Numai o întreţinere regulată şi un utilaj bine îngrijit poate deveni o sculă de real ajutor. O întreţinere şi o
grijă de utilaj insuficiente pot avea ca urmare accidente imprevizibile.

8.2 Plan de revizii şi întreţinere

Interval de timp Descriere Ev. alte
detalii

Înaintea începerii lucrului
• Verificarea utilajului sub aspectul deteriorărilor.

• Asigurarea funcţiei perfecte la toate componentele mobile

lunar
• Crearea şi menţinerea funcţionalităţii tuturor articulaţiilor cu ajutorul unui ulei

multifuncţional

• O bună ungere a rulmenţilor roţilor cu grăsime

Grăsime
multifuncţională
sau cu grafit

trimestrial
• Verificarea utilajului sub aspectul urmelor de rugină şi, în caz de nevoie,

înlăturarea acestora prin curăţarea cu o cârpă îmbibată cu ulei

• Verificarea cilindrului sub aspectul conţinutului de ulei
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9 Desenul configuraţiei de montare

10 Lista pieselor de schimb

Nr. piesei de
schimb Nr. piesei de schimb

Com.
nr.

Nr.
ver.

Nr.
poz.

Denumire
Com.
nr.

Nr.
ver.

Nr.
poz.

Denumire

24360 01 001 Cârlig pentru lanţ 24360 01 004 Roată turnantă A
24360 01 002 Cilindru 24360 01 005 Roată turnantă B
24360 01 003 Pârghie Accesorii

24362 Grindă
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EG-Konformitätserklärung
Declaraţie de conformitate CE

Hiermit erklären wir, Güde GmbH & Co. KG
Prin prezenta declarăm, noi, Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

Dass die nachfolgend bezeichneten Geräte aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart
sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen,
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien
entsprechen.

     că concepţia şi construcţia utilajelor mai jos prezentate, în execuţia comercializată, corespunde
          exigenţelor de bază corespunzătoare directevelor CE pentru siguranţă şi igienă.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
Erklärung ihre Gültigkeit.

            În cazul unei modificări a utilajului care nu a fost consultată cu noi, această declaraţie
           îşi pierde valabilitatea.

Bezeichnung der Geräte: - GWK 1000
Denumirea utilajului:

Artikel-Nr.: - 24360
Articol Nr:

Einschlägige EG-Richtlinien: - EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG
Directive CE aferente: - EG-Richtlinie 93/68/EWG

Angewandte harmonisierte - EN ISO 12100-1; EN ISO 12100-2; EN 1050
Normen:
Norme armonizate aplicate:

Datum/Herstellerunterschrift: 29.05.09
Data/semnătura producătorului
Angaben zum Unterzeichner: domnul Arnold,
Date despre semnatar:                           administrator


