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WSTĘP 

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości wyciągarki. Projektujemy i 

produkujemy wyciągarki ściśle według specyfikacji. Właściwe korzystanie 

z nich i prawidłowa konserwacja powinny zaowocować latami 

satysfakcjonującego działania urządzenia.  

 

OSTRZEŻENIE - Zapoznaj się dokładnie i stosuj się do wszystkich 

instrukcji przed rozpoczęciem obsługi urządzenia. Zignorowanie 

niniejszych wskazówek może spowodować obrażenia osób lub 

uszkodzenia mienia. 

 

Wyciągarka może wytworzyć bardzo duże siły uciągu i jeśli użytkowana 

jest w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa lub w inny, 

niewłaściwy sposób, może to prowadzić do uszkodzeń mienia, poważnych 

obrażeń ciała lub śmierci. W niniejszej instrukcji występują następujące 

symbole wzywające do zachowania ostrożności, ostrzegawcze i 

informujące o niebezpieczeństwie. Należy zwracać szczególną uwagę na 

zapisy znajdujące się przy tych symbolach, ponieważ zostały umieszczone 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. W ostateczności 

obowiązek bezpiecznej obsługi urządzenia spoczywa na operatorze. 

 

 
Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, której zlekceważenie 
może spowodować obrażenia małego lub średniego stopnia. Tego 
rodzaju zapis stosowany jest także, aby ostrzec użytkownika przez 
niebezpiecznymi praktykami. 

 
 

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, której zlekceważenie 
może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. 
 

 
 
 
 

 UWAGA 

OSTRZEŻENIE 
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

OSTRZEŻENIE: Podczas używania urządzenia należy zawsze przestrzegać 

podstawowych środków bezpieczeństwa, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia 

uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia urządzenia. Zapoznaj się ze wszystkimi 

niniejszymi instrukcjami przed użyciem urządzenia! 

OSTRZEŻENIE – Nie dopuszczać dzieci do urządzenia. Dzieciom nigdy nie 

wolno zezwalać na dostęp do obszaru roboczego. Nie mogą one obsługiwać maszyn, 

narzędzi lub przedłużaczy.  

OSTRZEŻENIE - Urządzenie przechowywać w stanie bezczynności. Gdy 

urządzenia nie są używane należy przechowywać je w suchym miejscu, aby 

zapobiegać powstawaniu korozji. Urządzenia należy zawsze przechowywać w 

zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci.  

OSTRZEŻENIE — Nosić odpowiednią odzież roboczą. Nie należy nosić luźnej 

odzieży lub biżuterii ponieważ mogą zostać wciągnięte w ruchome części urządzenia. 

Podczas pracy zalecane jest noszenie ochronnej nieprzewodzącej prądu odzieży 

roboczej i obuwia antypoślizgowego. Nosić nakrycie głowy całkowicie zasłaniające 

długie włosy.  

OSTRZEŻENIE – Nosić środki ochrony oczu i słuchu. Należy zawsze nosić 

okulary ochronne. Nosić przeciwodpryskową maskę ochronną na całą twarz, jeśli 

podczas pracy powstają opiłki metalu lub wióry drzewne. Nosić maseczkę 

przeciwpyłową lub maskę oddechową podczas pracy z pyłami pochodzącymi z obróbki 

metali, drewna, stosowania środków chemicznych i w przypadku występowania 

oparów.  

OSTRZEŻENIE – Obchodzić się ostrożnie z narzędziami. Dla lepszego i 

bezpiecznego działania urządzenia muszą być odpowiednio naostrzone i czyste. Stosuj 

się do instrukcji w zakresie smarowania urządzenia i wymiany akcesoriów. Należy 

dokonywać okresowych przeglądów przewodów zasilania narzędzia i, jeśli są 

uszkodzone, zleć ich naprawę upoważnionemu do tego technikowi. Uchwyty muszą być 

zawsze czyste, suche, wolne od zabrudzeń olejowych i smarowych.  
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OSTRZEŻENIE – Odłączyć przełącznik. Odłącz przełącznik od zasilania, gdy nie 

jest używany.  

OSTRZEŻENIE - Zachowaj czujność. Należy zastanawiać się nad swoim 

postępowaniem i kierować się zdrowym rozsądkiem. Pracownikom zmęczonym nie 

wolno używać żadnych narzędzi. 

OSTRZEŻENIE – Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń lub 

uszkodzonych części. Przed rozpoczęciem korzystania z narzędzia należy sprawdzić 

wszystkie części, które wydają się uszkodzenie w celu sprawdzenia, czy urządzenie 

będzie działało poprawnie i spełniało zakładane funkcje. Sprawdzić ustawienie i 

mocowanie ruchomych części, wszelkich uszkodzonych części lub uchwytów 

montażowych, oraz wszelkie inne warunki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe 

działanie. Każda uszkodzona część powinna zostać odpowiednio naprawiona lub 

wymieniona przez wykwalifikowanego technika. Nie używać narzędzia w przypadku, 

gdy jego przełącznik nie załącza się „On” lub wyłącza „Off” w sposób prawidłowy. 

OSTRZEŻENIE - Części zamienne i akcesoria. Podczas serwisowania 

urządzenia korzystać tylko z identycznych części zamiennych. Stosowanie innych niż 

oryginalne części będzie skutkowało utratą gwarancji. Korzystaj jedynie z akcesoriów 

przeznaczonych do korzystania wraz z tym urządzeniem. 

OSTRZEŻENIE - Nie wolno obsługiwać urządzenia będąc pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. Należy skonsultować się z lekarzem lub 

farmaceutą, w celu ustalenia, czy podczas przyjmowania leków osąd lub odruchy są 

osłabione. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, nie obsługiwać urządzenia.  

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z 

WYCIĄGARKĄ  

OSTRZEŻENIE – Trzymać ręce i ciało z dala od przewłoki (szczelina wlotu liny) 

podczas obsługi urządzenia. 

OSTRZEŻENIE – Zabezpieczyć pojazd w odpowiedniej pozycji przez 

rozpoczęciem korzystania z wyciągarki. 

OSTRZEŻENIE – Upewnić się, że wyciągarka została odpowiednio przymocowana 

do konstrukcji (lub pojazdu), która(y) może utrzymać obciążenie wyciągarki. 
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OSTRZEŻENIE - Nie stosować niewłaściwych elementów do przedłużenia długości 

liny wyciągarki.  

OSTRZEŻENIE – Nigdy nie podnosić osób lub ładunków nad ludźmi.  

OSTRZEŻENIE – Nigdy nie wchodzić pomiędzy wyciągarkę a ładunek podczas jej 

obsługi.  

OSTRZEŻENIE – Nie przykładać obciążenia do wyciągarki w przypadku, gdy lina 

wyciągarki jest całkowicie rozciągnięta. Na bębnie musi znajdować się przynajmniej 5 

pełnych nawinięć liny.  

OSTRZEŻENIE – Po przemieszczeniu przedmiotu za pomocą wyciągarki umieść 

go bezpiecznie w docelowym miejscu. Nie należy zakładać, że wyciągarka utrzyma 

przedmiot przez znacznie dłuższy okres czasu niż zakładany.  

OSTRZEŻENIE – Sprawdzić wyciągarkę przed użyciem. Elementy wyciągarki 

mogą być narażone na działanie środków chemicznych, soli i rdzy.  

OSTRZEŻENIE – Nigdy w pełni nie odwijać liny, gdy jest pod obciążeniem. Należy 

pozostawić 5 pełnych nawinięć liny wokół bębna wyciągarki.  

OSTRZEŻENIE – Nigdy nie korzystać z wyciągarki jeśli lina wykazuje ślady 

osłabienia, występują na niej supły lub jest pokręcona. 

OSTRZEŻENIE – Wyciągarka nie jest wyposażona w mechanizm blokujący. 

Zabezpieczyć ładunek po jego przemieszczeniu.  

OSTRZEŻENIE – Nie przechodzić nad lub pod liną, która jest pod obciążeniem.  

OSTRZEŻENIE – Nie przemieszczać pojazdu z liną rozciągniętą i podłączonym do 

niej ładunkiem, który ma być ciągnięty. Lina może pęknąć.  

OSTRZEŻENIE – Stosować rękawice ochronne w czasie pracy z liną.  

OSTRZEŻENIE – Stosować kliny pod koła pojazdu, który jest zaparkowany na 

powierzchni pochyłej.  

OSTRZEŻENIE – Nawijać linę w odpowiedni sposób. 

OSTRZEŻENIE – Lina stalowa wyciągarki musi być nawijana na bęben pod 

obciążeniem wynoszącym co najmniej 10% uciągu znamionowego liny lub w innym 
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przypadku nawinięcia zewnętrzne zostaną wciągnięte w nawinięcia wewnętrzne i 

nastąpi uszkodzenie liny wyciągarki. 

OSTRZEŻENIE – Za każdym razem przed rozpoczęciem pracy z wyciągarką należy 

przeprowadzić test działania w obu kierunkach. Nawet jeśli bęben wyciągarki obróci się 

o kilka stopni należy upewnić się, że wyciągarka jest stabilna, szczególnie po użyciu 

sprzęgła; przeprowadzenie testu działania może spowodować załączenie sprzęgła 

wyciągarki. 

ROZPAKOWANIE 

Po rozpakowaniu należy upewnić się, że wszystkie części są w zestawie. Patrz 

Rysunki montażowe i Wykaz części (oba z podobnymi numerami pozycji) na końcu 

niniejszej instrukcji. h z podobnymi numerami pozycji) na końcu niniejszej instrukcji.  

MONTAŻ  

1. Ta wyciągarka wyposażona jest w element pozwalający na zamocowanie jej za 

pomocą śrub, który jest standardem w tej klasie wyciągarek. Dostępnych jest wiele 

zestawów do montażu wyciągarek, które wykorzystują ten sposób mocowania 

śrubowego do większości najbardziej popularnych pojazdów i prowadnic mocujących. 

Jeśli występuje problem ze znalezieniem zestawu na rynku lokalnym, prosimy o 

kontakt z nami, a podamy Państwu nazwę sprzedawcy w najbliżej okolicy. W 

przypadku stosowania płyty montażowej należy upewnić się, że została ona 

zamontowana na płaskiej powierzchni w taki sposób, aby trzy główne sekcje (silnik, 

bęben i obudowa przekładni) były właściwie ustawione. Właściwe ustawienie 

wyciągarki pozwoli na równomierne rozłożenie pełnego obciążenia znamionowego. 

2. Rozpocząć od podłączenia przewłoki rolkowej (część nr HN1000800) do wyciągarki 

za pomocą 2 śrub z łbem sześciokątnym M12 x 20 (część nr HN1000036) i podkładki 

zabezpieczającej (część nr HN1000035). Jeśli do wyciągarki dołączono płytę 

montażową (część nr HN1000900) to zamocować ją za pomocą 2 śrub z łbem 

sześciokątnym M12 x 35 (część nr HN1000037), płaskiej podkładki (część nr 

HN1000038) oraz podkładki zabezpieczającej (część nr HN1000039) i wszystko 

zabezpieczyć nakrętką zabezpieczającą M12 (część nr HN1000040) (Upewnić się, że 
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śruba umieszczona jest przez płytę montażową i przewłokę rolkową od strony 

wewnętrznej płyty. Pozwoli to na zapewnienie dostatecznego odstępu do 

umieszczenia wyciągarki na płycie bez przeszkód.)  

3. Zamocować wyciągarkę do płyty montażowej (część nr HN1000900) lub podstawy 

zderzaka pojazdu poprzez najpierw pociągnięcie i zwolnienie pokrętła sprzęgła do 

pozycji „CLUTCH OUT” (wolne odwijanie). Odwinąć kilkanaście centymetrów (cali) 

liny z bębna i przeprowadzić pętlę liny przez otwór z przodu płyty montażowej i 

przewłoki rolkowej. Teraz, korzystając z pozostałych śrub z łbem sześciokątnym M12 

x 35 (część nr HN1000037) i podkładki sprężystej (część nr HN1000039) zamocować 

wyciągarkę do płyty montażowej. 

4. Skorzystaj z załączonego rysunku montażowego.  
 

Zamocowanie zespołu elektrozaworu kierunkowego: 

Zawór powinien zostać zamontowany z dala od miejsc, gdzie ciepło może zbyt wysokie, 

np. przy układzie wydechowym lub turbosprężarce. Należy upewnić się, że całość 

orurowania i okablowania sięga z wybranego miejsca bez nadmiernego naprężania. 

Zawór można zamontować korzystając z uchwytu i śrub imbusowych dołączonych w 

zestawie. Korzystając z uchwytu jako elementu naprowadzającego zaznaczyć miejsce 

nawiercenia otworów mocujących, zdjąć płytkę i nawiercić cztery otwory 1/4". Zamontuj 

zespół zaworu wykorzystując nakrętki i śruby. 

Jeżeli wybrali Państwo wyciągarkę typu U, elektrozawór kierunkowy jest już połączony 

z silnikiem hydraulicznym. 

Uwaga: W niektórych pojazdach może być konieczne zdjęcie kratki do zainstalowania 

przewodów hydraulicznych i elektrycznych wyciągarki. 

Połączenia elektryczne: 

Jeśli zasilanie wyciągarki pochodzi z wychodzącej pompy wspomagania układu 

kierowniczego pojazdu, układ zaworu elektromagnetycznego zaprojektowany jest 

fabrycznie obok skrzynki sterującej zasilaniem, tak że wspomaganie zawsze jest 

dostępne, nawet w przypadku korzystania z wyciągarki. Źródło zasilania solenoidu nie 

jest zasilane, dopóki trzy- lub czterobiegunowa wtyczka szybkozłącza nie zostanie 

podłączona. Każdy solenoid ma dwa przewody, z których każdy może być użyty jako 

masa lub do zasilania elektrycznego. Uziemienia podłączone są ze sobą wzajemnie 
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fabrycznie. Podłącz całość okablowania do akumulatora w sposób pokazany na 

ilustracji. Następnie sprawdź urządzenie sterowania ręcznego, elektrozawory wydadzą 

ciche "kliknięcie", jeżeli zostały właściwe podłączone. 

Połączenia hydrauliczne: 

Utrzymywać wszystkie węże z dala od miejsc, gdzie ciepło może zbyt wysokie, np. przy 

układzie wydechowym lub turbosprężarce. Nie wolno dopuścić do tego, aby liny ocierały 

się o szorstkie lub drgające powierzchnie. W niektórych zastosowaniach kształtki 90° 

na zaworze kierunkowym i silniku lub zaworze wyrównującym są niezbędne do 

uelastycznienia mocowania węża. Po ułożeniu przewodów hydraulicznych na 

pojeździe, do zawory zamontować dostarczone kształtki O-ring. Dokręć mocno. Nie 

należy zbyt mocno dokręcać armatury. Zainstaluj kształtki O-ring na silniku wyciągarki. 

Dokręć mocno. Podłączyć dowolny wąż złącza A na silniku do złącza a na zaworze 

kierunkowym, złącze B na silniku do złącza B na zaworze kierunkowym, złącze P na 

zaworze kierunkowym do złącza wysokiego ciśnienia pompy, złącze T na zaworze do 

zbiornika; w razie potrzeby podłączyć jakikolwiek wąż złącza S na zaworze do skrzynki 

sterowniczej. Przymocuj O-ring lub uszczelkę z kształtki rurowej pojazdu do kształtki 

rurowej. 

Schemat działania układu hydraulicznego oraz rysunek montażowy 

(YD/Y1D/Y2D): 

 

cale 

Silnik 

hydrauliczny 

Zawór 

równoważący 

Zawór 

rozdzielczy 

WYCIĄ
GARKA 

Silnik 
Zawory 

sterujące 

kierunkowe 

Zawór 

nadmiarowy 
Zbiornik 
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Zawór 

nadmiarowy 
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Chłodnica 

Zawór 
dławiący 

Zbiornik 
Filtr oleju 
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Poniżej znajduje się rysunek montażowy z płytą montażową: 

1 .  YD： 

 

 

2 .  Y1D： 

Wyciągarka 

Płyta montażowa tylna 

Zespół do naciągania liny stalowej 
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3. Y2D： 

Wyciągarka 

Płyta montażowa tylna 

Zespół do naciągania liny stalowej 

CLUTCH OUT 

CLUTCH IN 
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 OSTRZEŻENIE 
1. Sprzęgło musi być zawsze załączone, po rozłączeniu, wymagane ciśnienie 

podawane na wyciągarkę winno mieścić się granicach 87~130psi. 

2.Ciśnienie nie powinno być niższe od 87psi. 

3.Gdy wyciągarka pracuje i jest pod obciążeniem, nie należy rozłączać 

sprzęgła. 
 

Uwaga:  
Układ hydrauliczny potrzebuje zaworu nadmiarowego, aby upewnić się, że system jest 

bezpieczny; brak zaworu nadmiarowego w układzie stanowi poważne zagrożenie i 

układ mógłby nie działać. Jeżeli wyciągarka napędzana jest istniejącym układem 

hydraulicznym, na wyposażenie również znajduje się zawór nadciśnieniowy. 

Przewody prowadzące do akumulatora nie powinny być napięte, tak aby możliwe było 

ich przemieszczanie.  

Wyciągarka 

Płyta montażowa tylna 

Zespół do naciągania liny stalowej 

CLUTCH IN 

CLUTCH IN 

CLUTCH OUT 
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Jeżeli wyciągarka jest wyposażona w dodatkową chłodnicę, prosimy odnieść się do 

rysunku.  

Sprawdzić poziom płynu. Uzupełnij zużyty płyn w układzie. Układ będzie wymagał 

oczyszczenia. Załącz silnik. Podłącz zasilanie do liny z odległości 5 stóp. Wyłącz silnik. 

Sprawdzić poziom płynu. Dodaj płynu do pełna. Załącz silnik. Wyłącz zasilanie do liny 

z odległości 5 stóp. Wyłącz silnik. Sprawdzić poziom płynu. Dodaj płynu do pełna, jeśli 

to konieczne. Załącz silnik. Zasilanie hydrauliczne wyciąga linę do zakładanej pozycji. 

Obróć koła pojazdu z pozycji blokującej do pozycji blokującej 5 razy. To pozwoli na 

spuszczenie powietrza, które mogło dostać się do układu. 

Jeśli podzespół sterowanie ręcznego pracuje w odwrotną stronę należy zamienić białe 

i brązowe podłączenia przewodów w zaworze. 

Sprawdzić, czy wyciągarka działa poprawnie. Sprawdzić w rozdziale „Obsługa” 

poniżej. 

 

OBSŁUGA  

 

OSTRZEŻENIE 
1. Upewnić się, że sprzęgło jest całkowicie załączone przed rozpoczęciem 

obsługi wyciągarki; 

2. Przebywać z dala od podniesionych ładunków; 

3. Przebywać z dala od liny ciągnącej ładunek; nie próbować nakierowywać 

liny;  

4. Pozostaw co najmniej 5 nawinięć liny wokół bębna. 

 

Informacje ogólne: 

Standardowe wyposażenie wyciągarki obejmuje przekładnię redukcyjną, bęben, 

silnik hydrauliczny, elektrozawór, zespół przełącznika, nasadkę oraz armaturę 

hydrauliczną. Ciśnienie podawane jest na wyciągarkę z istniejącej pompy 

wspomagania lub innego źródła zasilania hydraulicznego. Wyciągarka jest całkowicie 

uszczelniona i może być używana pod wodą. 

W celach informacyjnych podajemy, że istnieje kilka innych sposobów zasilania 

wyciągarki; pierwszy z nich: korzystanie z pojedynczej pompy do zastosowań 

inżynieryjnych; drugi sposób: Ciśnienie wyciągarki pochodzi z pompy wspomagania 
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układu kierowniczego pojazdu, jak na rysunku montażowym: ① Należy zastosować 

odpowiednią pompę indywidualną, która nie posiada zaworu olejowego; dostarcza ona 

ciśnienie zarówno do skrzynki sterowniczej, jak i do wyciągarki. ②: Wykorzystać pompę 

zespoloną, która wyposażona jest w zawór olejowy, zawór olejowy podaje dwa rodzaje 

przepływu dla różnego zapotrzebowania, jeden rodzaj to ciągły przepływ do sterowania, 

drugi o wyższej mocy na potrzeby inżynieryjne.  

Uwaga:  

Układ hydrauliczny potrzebuje zaworu nadmiarowego, aby upewnić się, że system jest 

bezpieczny; brak zaworu nadmiarowego w układzie stanowi poważne zagrożenie i 

układ mógłby nie działać. Jeżeli wyciągarka napędzana jest istniejącym układem 

hydraulicznym, na wyposażenie również znajduje się zawór nadciśnieniowy. 

 

Prezentacja działania wyciągarki: 

1. Wyłączyć sprzęgło przekręcając pokrętło sprzęgła do pozycji „CLUTCH OUT”.  

2. Złapać osprzęt liny (część nr HN1000700) i pociągnąć linę na wymaganą odległość, 

następnie zamocować do obiektu, który ma być ciągnięty.  

Uwaga: Zawsze należy pozostawić co najmniej pięć nawinięć liny na bębnie; Należy 

zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i zasadami bezpieczeństwa 

podczas obsługi wyciągarki, które przedstawiono na stronie 2 i 3 przed wykonaniem 

dalszych czynności.  

3. Ponownie włączyć sprzęgło przekręcając jego pokrętło (część nr HN1000500) na 

pozycję „CLUTCH IN”; jeśli sprzęgło nie załączy się, bęben wyciągarki należy 

obracać ręcznie do momentu pełnego załączenia sprzęgła. 

4. Podłączyć złącze pilota (część nr HN1000600) do zaworu kierunkowego 

5. Przeprowadzić próbne działanie wyciągarki w dwóch kierunkach, jedna lub dwie 

sekundy na każdy kierunek, aby sprawdzić, czy wyciągarka pracuje prawidłowo w 

obu kierunkach; w międzyczasie upewnić się, że sprzęgło jest całkowicie załączone. 

6. Stojąc poza trasą ciągnięcia, przytrzymać i obsługiwać pilot zdalnego sterowania 

dostarczony zgodnie z wyborem. Aby zmieniać kierunki. Zanim zmienisz kierunek 

obrotu bębna zaczekaj, aż silnik zatrzyma się.  
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7. Po zakończeniu ciągnięcia/holowania, odłączyć złącze przełącznika (Część nr 

HN100600) od złącza żeńskiego zaworu kierunkowego i założyć zaślepkę złącza. 

Konserwacja POTRZEBNE AKCESORIA 

NIE DOŁĄCZONE DO WYCIĄGARKI 

Rękawice - do obsługi liny stalowej i pasa na hak. 

Pas/łańcuch kotwiący — pasy kotwiące typu „tree-saver” wykonane są z wysokiej 

jakości nylonu i mają dużą wytrzymałość na rozciąganie rzędu 6804 kg (15000 funtów). 

Ciężki koc - do umieszczenia na linie, aby wchłonąć energię na wypadek pęknięcia liny 

stalowej. 

TECHNIKI KOTWIENIA 

Samowyciąganie 

Zlokalizować odpowiedni punkt kotwienia taki jak np. mocny pień 

drzewa lub głaz.  

Zawsze korzystać z zawiesia jako punktu kotwienia. UWAGA Nie 

mocować haka sworzniowego z powrotem do liny, ponieważ może 

to spowodować jej uszkodzenie. Jak pokazano na Rys. 3.1. 

 

  UWAGA Nie wyciągać ładunku pod kątem ostrym, ponieważ 

lina stalowa nagromadzi się po jednej stronie bębna powodując 

uszkodzenia liny stalowej i bębna. Rys. 3.2 

W celu wyprostowania pojazdu można wykonać krótkie 

pociągnięcia. Długie pociągnięcia powinny być wykonywane liną 

stalową pod kątem 90° względem wyciągarki/pojazdu. 

 

Podczas wyciągania ciężkiego ładunku, należy umieścić koc lub 

osłonę na linie stalowej w odległości 1,5 do 2 m (5 do 6 stóp) od 

haka. W przypadku przerwania liny, koc lub osłona zamortyzuje 

„odstrzelenie”. Dla dodatkowej ochrony otworzyć maskę silnika 

pojazdu w sposób pokazany na Rys. 3.3 

 

Nieprawidłowo Prawidłowo 

Rys. 3.1 

Nieprawidłowo Prawidłowo 

Rys. 3.2 

Rys. 3.3 
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Do wyciągania ładunków o wartości powyżej 70% uciągu 

znamionowego należy zastosować wielokrążek/zblocze w celu 

podwojenia liny stalowej. Rys. 3.4 

Zmniejsza to obciążenie wyciągarki i naprężenie liny do 50% w 

zależności od zastosowanego kąta ciągnięcia. 

 

 OSTRZEŻENIE — Nie używać wyciągarki do ciągnięcia lub 

przemieszczania osób w jakikolwiek sposób. 

SMAROWANIE 

1. Wszystkie ruchome części wciągarki zostały nasmarowane smarem litowym w 

wysokiej temperaturze w zakładzie. Nie jest wymagane smarowanie elementów 

wewnętrznych.  

2. Smaruj zespół liny stalowej okresowo za pomocą lekkiego oleju penetrującego.  

WYMIANA ZESPOŁU LINY 

Jeżeli lina stalowa uległa zużyciu lub pojawiają się oznaki pękania jej elementów, 

należy wymienić ją przed ponownym korzystaniem z wyciągarki. 

1. Przekręcić pokrętło sprzęgła na pozycję „CLUTCH OUT”.  

2. Odwinąć linę stalową na całą jej długość. Należy zwrócić uwagę na sposób 

zamocowania starej liny do bębna.  

3. Zdejmij stary zespół liny i przymocuj nowy zgodnie z identyfikatorem liny 

podłączonej do bębna. Włóż końcówkę nowej liny i przymocuj za pomocą 

śruby M8x10 (Część nr HN1000010), mocno ją dokręcając 

4. Przekręć sprzęgło do pozycji "SPRZĘGŁO ZAŁĄCZONE". 

5. Nawinąć linę na bęben; podczas nawijania pierwszych pięciu pętli uważać, 

aby lina nie zaplątała się, następnie nawinąć resztę liny na bęben pod 

obciążeniem przynajmniej 10% uciągu znamionowego. 

OSTRZEŻENIE — Linę stalową należy wymienić tylko na wymienną linę 

zalecaną przez producenta. 

Podwójna 

linia Pojedyncza 

linia 

Rys. 3.4 

Rys. 3.5 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

OBJAW 
MOŻLIWA 

PRZYCZYNA 
SUGEROWANE DZIAŁANIE 

Wyciągarka nie 
obraca się  

Połączenia elektryczne 
nie zostały wykonane 
poprawnie  

-Całkowicie włożyć złącze przełącznika do 
gniazda. 

-Dokręcić nakrętki na wszystkich 
połączeniach przewodów.  

Silnik pracuje, 
ale bęben się 
nie obraca 

- Nie załączone sprzęgło 

-Przekręcić sprzęgło na pozycję wysokiej lub 
niskiej prędkości. Jeżeli problem utrzymuje 
się, wymagane jest sprawdzenie i dokonanie 
naprawy przez wykwalifikowanego technika.  

Bęben 
wyciągarki kręci 
się powoli lub 
bez typowej 
mocy.  

-Niewystarczające 
ciśnienie przepływu oleju 

-Niewystarczająca ilość 
płynu w układzie 

-Zderzak jest nieodpowiedni lub wadliwy. 
Wymień na nowy lub na odpowiedni  

-Sprawdzić poziom płynu. Dodaj płynu do 
pełna. 

Kierunek pracy 
wciągarki jest 
odwrotny do 
zespołu 
przełącznika. 

-Przewody połączeń 
elektryczne przebiegają 
w niewłaściwym kierunku 
w elektrozaworze. 

-Po prostu zamienić przewody łączące 
niebieski i żółty na elektrozaworze 
kierunkowym lub zmień rurę olejową 
pomiędzy zaworem a silnikiem. 

Nieprawidłowe 
działanie układu 
hamowania 
wyciągarki. 

-Wyciągarka pracuje w 
niewłaściwym kierunku. 

-Element hamujący 
zużyty lub niezużyty. 

-Zmienić kierunek pracy wyciągarki na ten 
zgodny z ruchem wskazówek zegara 
pokazany z tyłu silnika  

-Skorygować kąt hamowania lub wymienić na 
nowy element hamujący. 
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RYSUNEK MONTAŻOWY WYCIĄGARKI 
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WYKAZ CZĘŚCI WYCIĄGARKI 

L.p. Nr części Ilość Opis Uwagi 

1 HN1000001 2 Podkładka zabezpieczająca Ø 14  

2 HN1000002 1 Wysokociśnieniowy wąż olejowy  

3 HN1000003 2 Przyłącze olejowe  

4 HN1000004 2 Śruba M12×30  

5 HN1000005 2 Podkładka zabezpieczająca Ø12  

6 HN1000006 1 Zawór równoważący  

7 HN1000007 4 Śruba z łbem sześciokątnym M8 x 55  

8 HN1000008 12 Podkładka zabezpieczająca Φ8  

9 
HN1000100 1 Silnik hydrauliczny Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500100 1 Silnik hydrauliczny Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

10 HN1000009 8 Śruba M8 x 30  

11 HN1000010 1 Elementy hamulcowe  

12 HN1000011 3 Blok hamulcowy  

13 HN1000012 2 Płyta cierna  

14 HN1000013 2 Uszczelka typu O-ring 100*3,55  

15 HN1000014 1 Tłok  

16 HN1000015 2 Sprężyna tarczy  

17 HN1000016 2 Uszczelka typu O-ring 118*3,55  

18 
HN1000017 

1 Wspornik silnika 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500017 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

19 
HN1000018 

2 Tuleja bębna 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500018 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

20 HN1000019 1 Złącze  

21 
HN1000020 

1 Wał transmisyjny 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500020 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

22 
HN1000200 

1 Zespół bębna 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500200 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

23 HN1000021 1 Śruba M8×10  

24 
HN1000022 

1 Wewnętrzne wzmocnienie 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500022 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

25 
HN1000023 

1 Uszczelka typu O-ring 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500023 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

26 
HN1000024 

1 Pierścień przekładni 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500024 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

27 
HN1000300 

1 Zespół nośny przekładni (wyjście) 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500300 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

28 
HN1000400 

1 Zespół nośny przekładni (wejście) 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500400 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 
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29 
HN1000025 

1 Podkładka przeciwcierna 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500025 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

30 HN1000026 1 Śruba M8×10  

31 HN1000500-1 

1 Zespół uchwytu sprzęgła 

w zależności od wybranej wersji, 
wykorzystywany w YD 

32 HN1000500-2 
w zależności od wybranej wersji, 

wykorzystywany w Y1D 

33 HN1000500-3 
w zależności od wybranej wersji, 

wykorzystywany w Y2D 

34 
HN1000027 

1 Obudowa przekładni 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500027 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

35 HN1000028 4 Podkładka zabezpieczająca Ø12  

36 HN1000029 4 Śruba M12×35  

37 HN1000030 4 Ubijak  

38 HN1000031 4 Śruba M10×35  

39 HN1000032 2 Cięgno  

40 HN1000033 4 Podkładka zabezpieczająca Ø10  

41 HN1000600 1 Przełącznik sterowania zdalnego (RCH)  

42 
HN1000700 

1 Osprzęt liny 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500700 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

43 HN1000034 1 Pas  

44 HN1000035 4 Podkładka zabezpieczająca Ø12  

45 HN1000036 4 Śruba M12×20  

46 
HN1000800 

1 Przewłoka rolkowa 
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500800 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

47 
HN1000900 

1 Płyta montażowa  
Wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1500900 Wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

48 HN1000037 2 Śruba z łbem sześciokątnym M12×35 W zależności od wybranej wersji 

49 HN1000038 2 Gruba płaska podkładka Ø12 W zależności od wybranej wersji 

50 HN1000039 2 Podkładka zabezpieczająca Ø12 W zależności od wybranej wersji 

51 HN1000040 2 Nakrętka zabezpieczająca M12 W zależności od wybranej wersji 

52 HN1000041 1 Płyta montażowa tylna W zależności od wybranej wersji 

53 HN1000042 4 Podkładka zabezpieczająca Ø10 W zależności od wybranej wersji 

54 HN1000043 4 Śruba M10×25 W zależności od wybranej wersji 

55 

HN1001000 

1 Zespół do naciągania liny stalowej 

W zależności od wybranej wersji, 
wykorzystywany w HWN11000YD/Y1D/Y2D 

HN1501000 
W zależności od wybranej wersji, 

wykorzystywany w HWN15000YD/Y1D/Y2D 

56 HN1000044 4 Podkładka zabezpieczająca Ø12 W zależności od wybranej wersji 

57 HN1000045 4 Śruba M12×30 W zależności od wybranej wersji 
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DANE TECHNICZNE (HWN10000YD/Y1D/Y2D) 

Uciąg znamionowy 10000 funtów (4 536 kg) 

Przepustowość 
silnika 

hydraulicznego 
65ml/obr. 

Przepływ oleju 15~45 l/min 

Ciśnienie 12,5 Mpa 

Stosunek 
przełożenia 

zmniejszającego 
25,5:1 

Lina (Średnica×dł.) Ø13/32"×83,7 ' (Ø10,2 mm×25,5m) 

Rozmiar bębna 
(średnica×dł.) 

Ø2,8 "×8,6" (Ø72 mm×219 mm) 

Rozstaw śrub 10 "×4,5 " (254 mm×114,3 mm) 4-M12 

Element HWN10000YD HWN10000Y1D HWN10000Y2D 

Wymiary całkowite 

(dł.xszer.wys.) 

22,2"×9,6"×9,7" 

564 mm ×235 mm×246 
mm 

22,2"×9,6"×10,6" 

564 mm ×235 mm×271 
mm 

22,2"×9,6"×11,5" 

564 mm ×235 mm×291 
mm 

Masa netto 

w funtach (kg) 

117 

53 

117 

53 

117 

53 

Uciąg, prędkość, ciśnienie, przepływ (pierwsza warstwa) 

Uciąg znamionowy w 
funtach (kg) 

Ciśnienie 

Mpa(Psi) 

Przepływ 

G/min (L/min) 

Prędkość liny 

stopy/min(m/min) 

0 2,0(290,1) 1,3(5,0) 2,3 (0,7) 

3000(1361) 4,5(652,7) 2,6(10,0) 4,6(1,4) 

6000(2722) 6,8(986,2) 5,3(20,0) 8,9(2,7) 

9000(4082) 9,0(1305,3) 9,2(35,0) 15,1(4,6) 

10000(4536) 12,5(1812,9) 10,6(40,0) 17,4(5,3) 

Uciąg liny i zdolność uciągu w poszczególnych warstwach  

Warstwa liny stalowej Uciąg znamionowy w funtach (kg) Całkowita długość liny na bębnie stopy (m) 

1 10000(4536) 16,4 (5,0) 

2 8040(3647) 37,2(11,3) 

3 6721(3049) 60,9(18,6) 

4 5775(2620) 83,7(25,5) 
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DANE TECHNICZNE (HWN15000YD/Y1D/Y2D) 

Uciąg znamionowy 15 000 funtów ( 6 804 kg) 

Przepustowość 
silnika 

hydraulicznego 
80ml/obr. 

Przepływ oleju 5~60 l/min 

Ciśnienie 13Mpa 

Stosunek 
przełożenia 

zmniejszającego 
33,4:1 

Lina (Średnica×dł.) Ø15/32"×87 ' (Ø12 mm×26,5 m) 

Rozmiar bębna 
(średnica×dł.) 

Ø3,5 "×8,5" (Ø89 mm×217 mm) 

Rozstaw śrub 10 "×4,5 " (254 mm×114,3 mm) 4-M12 

Element HWN15000YD HWN15000Y1D HWN15000Y2D 

Wymiary całkowite 

(dł.xszer.wys.) 

23,2"×10,0"×10,3" 

589 mm ×255 mm ×262 
mm 

23,2"×10,0"×11,3" 

589 mm ×255 mm ×287 
mm 

23,2"×10,0"×12..1" 

589 mm ×255 mm ×308 
mm 

Masa netto 

w funtach (kg) 

132 

60 

132 

60 

132 

60 

Uciąg, prędkość, ciśnienie, przepływ (pierwsza warstwa) 

Uciąg znamionowy w 
funtach (kg) 

Ciśnienie 

Mpa(Psi) 

Przepływ 

G/min (L/min) 

Prędkość liny w 
stopach/min (m/min) 

0 2,0(290,1) 1,3(5,0) 1,6 (0,5) 

5000(2268) 4,3(623,7) 2,6(10,0) 3,3(1,0) 

10000(4536) 8,7(1261,8) 5,3(20,0) 6,6(2,0) 

12000(5443) 10,0(1450,3) 7,9(30,0) 9,8(3,0) 

15000(6804) 13,0(1885,4) 15,9(60,0) 19,7(6,0) 

Uciąg liny i zdolność uciągu w poszczególnych warstwach 

Warstwa liny stalowej 
Uciąg znamionowy 

w funtach (kg) 

Całkowita długość liny na bębnie 

stopy (m) 

1 15000(6804) 18,0(5,5) 

2 12120(5498) 40,7 (12,4) 

3 10168(4612) 65,9(20,1) 

4 8757(3972) 86,9(26,5) 
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