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WPROWADZENIE 

 

Gratulujemy zakupu wyciągarki elektrycznej, która jest wysokiej jakości urządzeniem. Urządzenie 

to zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze ścisłymi specyfikacjami tak, by razem z 

odpowiednim użytkowaniem i konserwacją mogło bezawaryjnie służyć Państwu przez wiele lat. 

 

 OSTRZEŻENIE – Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji wyciągarki należy 

dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie wskazówek i instrukcji może 

spowodować uszczerbek na zdrowiu i/lub uszkodzenie mienia.  

 

Wyciągarka elektryczna jest urządzeniem służącym do przyciągania. Niewłaściwe lub niezgodne 

z przeznaczeniem użytkowanie wyciągarki może powodować uszkodzenie mienia, uszczerbek na 

zdrowiu lub śmierć. W niniejszej instrukcji ostrzeżenia i uwagi oznaczone zostały odpowiednimi 

symbolami. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje znajdujące się przy symbolach, które 

zostały zamieszczone dla bezpieczeństwa użytkownika. Ostatecznie, bezpieczeństwo obsługi 

zależy od operatora urządzenia.  

 

  

UWAGA – ten symbol wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które mogą 

skutkować niegroźnymi lub umiarkowanie groźnymi urazami. 

 

 

OSTRZEŻENIE – ten symbol wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które 

mogą skutkować śmiercią lub groźnymi urazami. 

 

 

 

 

 



 
 

 INFORMACJE O WYCIĄGARCE ELEKTRYCZNEJ  

 

Wyciągarka elektryczna to urządzenie o dużej sile. Bardzo ważne jest zapoznanie się z 

podstawowymi zasadami jej użytkowania oraz specyfikacjami, aby korzystać z niej w sposób 

bezpieczny i pewny. Poniżej znajduje się lista elementów urządzenia oraz ich zastosowanie. Zaleca 

się przetestowanie wyciągarki przed faktycznym użyciem. 

1. Wyciągarka elektryczna wyposażona jest w nawiniętą na bęben linę stalową, która 

charakteryzuje się określonym maksymalnym uciągiem (jeden zwój liny).  

2. Silnik 7.1hp/7.9hp zasilany bateriami 12/24V napędza mechanizm przekładni, który obraca 

bęben i zwija stalową linę. 

3. Bęben liny – to element, na który nawinięta jest lina. Za jego pomocą lina może być zwijana 

lub odwijana przyciskiem na pilocie sterującym. 

4. Lina stalowa – ocynkowana (15/32”X87’) o uciągu 18000 lbs (7940 kg). Lina zwijana jest 

na bęben za pomocą rolki prowadnicy oraz przymocowana do niego za pomocą pętli (oprócz  

sworznia haka). 

5. Rolkowa prowadnica liny – podczas używania wyciągarki pod kątem, prowadnica 

nakierowuje linę do bębna i minimalizuje ryzyko wytarcia liny o zderzak lub uchwyt 

montażowy wyciągarki.  

6. Mechaniczny reduktor – przekładnia przetwarza moc silnika wyciągarki w maksymalną siłę 

uciągu. 

7. System hamulcowy – zahamowanie działania silnika skutkuje zatrzymaniem bębna z 

nawiniętą liną podczas uciągu. Osobny hamulec mechaniczny powoduje akcję hamowania.  

8. Sprzęgło swobodnego rozwijania liny – Sprzęgło umożliwia operatorowi urządzenia na 

ręczne rozłączenie (wysprzęganie) bębna od przekładni zębatej oraz ponowne podłączenie 

(sprzęganie) wyciągarki do przekładni. 

9. Cewka  – Moc z akumulatora wyciągarki przepływa przez szczelnie zamknięty i chroniony 

przed warunkami pogodowymi łącznik zanim zostanie przekserowana do silnika 

urządzenia.  

10. Przełącznik sterujący – Przełącznik posiada podwójny przycisk, który służy do wprawiania 

w ruch oraz zatrzymywania bębna wyciągarki elektrycznej.  

11. Bezprzewodowy pilot sterujący – Pozwala kontrolować wyciągarkę na odległości ponad 15 

metrów  

12. Uniwersalna płyta montażowa – wyciągarka elektryczna może być opcjonalnie wyposażona 

w uniwersalną płytę montażową, którą można zamontować do większości płaskich 

powierzchni: przyczep, zderzaków ze stopniami, podłóg pojazdów. 

13. Zblocze hakowe otwierane – W przypadku, gdy wyciągarka jest zaopatrzona w zblocze, 

które może podwoić siłę uciągu wyciągarki lub zmienić kierunek uciągu bez uszkadzania 



 
 

liny, rekomendujemy stosowanie podwójnej liny oraz zblocza w przypadku podnoszenia 

obiektów o wartości ponad 70% znamionowego uciągu liny. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

OTRZEŻENIE 

 

OSTRZEŻENIE – nie przekraczaj znamionowych wartości uciągu podanych w tabeli. 

 

 

Zwój/warstwa Znamionowy uciąg 

liny w kg (lbs) 

Długość liny w m 

(stopy) 

1 8172 (18000) 6.0 (18.0) 

2 6414 (14140) 13.0 (40.7) 

3 5381 (11862) 21.0 (65.9) 

4 4634 (10217) 26.5 (86.9) 

 

 

 

 OTRZEŻENIE – należy używać w sposób niejednostajny i pilnować, by bęben zdołał 

ostygnąć zanim zostanie ponownie włączony 

 

 OTRZEŻENIE – nie stosować wyciągarki do pionowego podnoszenia  

 

 OTRZEŻENIE – nie używać wyciągarki do podnoszenia ani przenoszenia ludzi w żaden 

sposób 

 

 OTRZEŻENIE – nie wolno NIGDY przycinać, spawać ani modyfikować żadnego 

elementu wyciągarki lub liny 

 

 OTRZEŻENIE – niezbędne jest minimum 5 warstw zwiniętej liny na bębnie do 

ciągnienia lub utrzymania znamionowego uciągu liny 

OTRZEŻENIE – należy utrzymać bezpieczną odległość od liny podczas jej napięcia 



 
 

 OTRZEŻENIE – Lina wyciągarki może pęknąć przed zgaśnięciem silnika. Podczas uciągu 

dużych obciążeń i obciążeń bliskich wartości znamionowego uciągu liny, należy użyć zblocza 

hakowego/wielokrążka, by zredukować obciążenie liny. 

 

 OTRZEŻENIE – Zabronione jest wchodzenie na linę oraz chodzenie w pobliżu liny 

podczas jej napięcia pod wpływem obciążenia. 

OTRZEŻENIE – Zabronione jest używanie pojazdu do ciągnienia ciężaru (holowania) za 

pomocą liny wyciągarki. Może to skutkować pęknięciem liny.  

 OTRZEŻENIE – Należy wyłączyć pilot sterujący oraz przewody akumulatora, gdy nie są 

używane. 

 OTRZEŻENIE – Należy unikać obciążeń uderzeniowych używając niejednostajnie 

przełącznika pomocniczego, by wyregulować napięcie liny. Obciążenie uderzeniowe może 

powodować znaczne przekroczenie znamionowego uciągu liny wyciągarki. 

 OTRZEŻENIE – Podczas zwijania liny należy zwrócić uwagę, by była w pozycji 

podwietrznej i lina zwijana była do bębna od spodu, a nie od góry. W celu poprawnego nawinięcia 

i wciągnięcia liny na bęben należy utrzymać niewielkie obciążenie z jednoczesnym użyciem 

przycisku na pilocie sterującym. Należy iść w kierunku wyciągarki nie pozwalając linie ślizgać się 

przez ręce. Należy wyłączyć wyciągarkę i powtórzyć procedurę do momentu, aż zostanie kilka stóp 

długości liny. Następnie, wyłączyć pilot sterujący i dokończyć zwijanie ręcznie obracając bębnem 

(sprzęgło musi być odłączone). Podczas pracy wyciągarki ważne jest trzymanie rąk z dala od bębna 

i prowadnicy.  

 OTRZEŻENIE - Zabronione jest używanie wyciągarki jako podnośnika oraz używanie 

urządzenia do podnoszenia ponad głową.  

 OTRZEŻENIE – Nie zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń może skutkować 

uszczerbkiem na zdrowiu i/lub uszkodzeniem mienia. 

OTRZEŻENIE – Ważne jest używanie rękawic ochronnych podczas obchodzenia się z liną. 

Nigdy nie wolno pozwalać linie prześlizgiwać się między dłońmi.  

 OTRZEŻENIE – Należy zastosować zblocze do kół pojazdu znajdującego się na 

pochyłości. Długość wciągania powinna być jak najkrótsza. Gdy silnik staje się zbyt gorący do 

dotyku, należy natychmiast zaprzestać ciągnienia i poczekać kilka minut, by ostygł. Zabrania się 

ciągnienia trwającego ponad minutę oraz ciężarów o wadze zbliżającej się do znamionowego 

uciągu liny.  

UWAGA – W przypadku zgaśnięcia silnika nie należy podtrzymywać zasilania we 

wyciągarce. Elektryczne wyciągarki są zaprojektowane i przeznaczone do przerywanej  

i niejednostajnej pracy i nie powinny być stosowane w stałych obciążeniach. 



 
 

UWAGA – Zabronione jest wysprzęganie sprzęgła, podczas gdy lina wyciągarki jest obciążona. 

UWAGA – Podczas obsługiwania haka w trakcie zwijania i rozwijania liny wyciągarki należy 

używać ochronnego kołnierza haka.  

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ PRACY 

URZĄDZENIA 

• Wyciągarki 18000 lbs oraz ich pochodne typy mają ustalony uciąg, który wynosi 18000 lbs 

podczas nawijania pierwszego zwoju na bęben. Przekroczenie tej wartości może 

spowodować uszkodzenie liny, silnika lub samej wyciągarki. Podczas przyciągania 

obiektów o wartości ponad 70% znamionowego uciągu liny polecamy użyć 

wielokrążka/zblocza w celu podwojenia liny wyciągarki. Pomoże to zredukować liczbę 

zwojów na bębnie oraz b.) zredukować obciążenie liny o 50 %. Podwojoną linę należy 

przymocować do podstawy pojazdu lub innej części nośnej.  

• Podczas pracy wyciągarki silnik pojazdu powinien pracować, by zminimalizować zużycie 

akumulatora oraz zwiększyć do maksimum moc i prędkość wyciągarki. Jeśli wyciągarka 

jest używana przez znaczny okres czasu z wyłączonym silnikiem, akumulator może się 

wyładować i być za słaby, by ponownie uruchomić pojazd.  

• Należy obejrzeć i zapoznać się z wyciągarką przed jej faktycznym użyciem. 

Rekomendujemy przeprowadzenie kilku rozruchów testowych w celu zapoznania się z 

technikami ciągnienia, dźwiękami jakie wydaje urządzenie pod różnymi obciążeniami, 

sposobem w jaki lina nawijana jest bęben, itp. 

• Ważna jest kontrola i sprawdzenie liny wyciągarki oraz całego sprzętu przed każdym 

użyciem. Wystrzępiona lub uszkodzona lina musi być natychmiast wymieniona. Nowa lina 

musi być taka sama jak lina od producenta urządzenia i zgodna ze ścisłymi specyfikacjami.  

• Należy skontrolować montaż i śrubowanie urządzenia tak, aby wszystkie śruby były 

odpowiednio mocno dokręcone przed każdą pracą wyciągarki.  

 

• Zabronione jest podłączanie samej liny. Może to spowodować uszkodzenie. Należy użyć 

wielokrążka, zawiesia lub łańcucha o odpowiedniej wytrzymałości, w sposób pokazany na 

ilustracji. 

• Przechowuj pilot sterujący w pojeździe holującym w bezpiecznym miejscu, które nie 

ulegnie uszkodzeniu. 

• Każda wyciągarka, która wykazuje cechy uszkodzenia, zużycia, nieprawidłowej pracy, 

powinna być niezwłocznie oddana do serwisu. 

• Ciągnienie powinno odbywać się na odpowiednich częściach pojazdu określonych przez 

producenta pojazdu.  



 
 

• Tylko części wyposażenia urządzenia oraz łączniki dostarczone przez producenta mogą być 

wykorzystywane. 

• Przed każdorazowym użyciem wyciągarki elektrycznej należy przeprowadzić krótki test 

pracy urządzenia w dwóch kierunkach, nawet jeśli bęben obraca się tylko pod kątem kilku 

stopni. Należy upewnić się, że urządzenie jest poprawnie wyważone, szczególnie po 

operowaniu reduktorem.  

 

TECHNIKI PRZYCIĄGANIA OD A DO Z 

 

a.) Przed rozpoczęciem obsługi wyciągarki należy odpowiednio ocenić sytuację oraz 

zaplanować ciągnienie. 

b.) Niezbędne jest założenie ochronnych rękawic. 

c.) Aby przeprowadzić swobodne odwijanie liny oraz dla zaoszczędzenia energii należy 

odłączyć sprzęgło.  

d.) Wymagane jest podłączenie kołnierza ochronnego haka do łącznika haka. 

e.) Należy wciągnąć linę wyciągarki do pożądanego punktu mocowania używając ochronnego 

kołnierza haka.  

f.) Następnie należy zabezpieczyć łącznik haka w punkcie mocowania: do łańcucha, zawiesia 

lub wielokrążka. Nie należy podłączać haka z powrotem do liny. 

g.) Należy włączyć sprzęgło. 

h.) Należy podłączyć przełącznik sterujący pilota do wyciągarki. 

i.) Należy włączyć silni, by upewnić się, czy moc jest ponownie uzupełniana w akumulatorze. 

j.) Należy napędzić linę wyciągarki prowadząc ją napiętą, aby wyeliminować zwis. Gdy lina 

jest napięta należy zachować ostrożność i nie przechodzić przez nią.  

k.) Należy jeszcze raz sprawdzić punkty mocowania, aby upewnić się, że wszystkie połączenia 

są bezpieczne.  

l.) Wymagana jest kontrola liny wyciągarki oraz sprawdzenie, czy jest przynajmniej 5 zwojów 

(warstw) liny nawiniętej na bęben. 

m.)  Należy powiesić koc lub kurtkę na linie około 1,5 metra od haka oraz otworzyć maskę 

pojazdu w celu zwiększenia ochrony.  

n.) Następnie trzeba usunąć wszelkie przeszkody na obszarze pracy oraz upewnić się, że nikt 

nie znajduje się w okolicy punktu mocowania lub z tyłu/przodu pojazdu.  

o.) Należy rozpocząć wciąganie. Ważne jest upewnienie się, że lina zwija się równomiernie  

i jest ciasno wokół bębna. Pojazd, który jest holowany może być wolno prowadzony w celu 

wspomagania procesu. Należy unikać obciążenia uderzeniowego, a lina powinna być 

napięta. 

p.) Holowany pojazd powinien być w neutralnej pozycji, a hamulec bezpieczeństwa musi być 

zwolniony.  Należy zwolnić pedał hamulcowy podczas pełnego napięcia liny. Należy unikać 



 
 

obciążenia uderzeniowego wyciągarki, może to spowodować uszkodzenie wyciągarki, 

pojazdu lub liny. 

q.) Wyciągarka jest przeznaczona do użytku przerywanego. Podczas pełnego obciążenia liny 

nie należy przeprowadzać wciągania dłużej niż minutę. Należy pozwolić silnikowi ostygnąć 

przez kilka minut i następnie można powrócić do czynności. 

r.) Przyciąganie pojazdu jest zakończone, gdy pojazd znajduje się na stabilnym podłożu. 

s.) Należy zabezpieczyć i zaparkować pojazd oraz upewnić się, że hamulce zostały włączone. 

t.) Następnie należy zwolnić napięcie liny. Wyciągarka nie jest przeznaczona do trzymania 

pojazdu przez długi okres czasu.  

u.) Należy odłączy linę od mocowania.  

v.) Należy zwinąć linę wyciągarki oraz sprawdzić, czy została ona nawinięta równomiernie  

i ciasno. Jeśli nie, konieczne jest jej rozwinięcie i ponowne zwinięcie. 

w.) Należy pamiętać, aby trzymać dłonie z dala od bębna oraz prowadnicy podczas zwijania 

liny.  

x.) Konieczne jest zabezpieczenie haka oraz pasa haka.  

y.) Niezbędne jest odłączenie pilota sterującego i schowanie go w czystym, suchym miejscu. 

z.) Należy skontrolować wszelkie połączenia i montażowe elementy urządzenia przed następną 

pracą wyciągarki. 

 

MONTAŻ WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNEJ 

1. Wyciągarka 18000 została zaprojektowana z określonym rozstawem otworów mocujących, 

który jest standardem w tej klasie wyciągarek. Dostępnych jest wiele zestawów do 

montowania wyciągarek, które wykorzystują ten rozstaw otworów w popularnych 

pojazdach oraz płytach montażowych. W przypadku wykorzystania płyty montażowej, 

należy upewnić się, że jest przymocowana do płaskiej powierzchni tak, aby 3 główne części 

(silnik, bęben  

i reduktor) były prawidłowo ustawione w linii. Prawidłowe ustawienie wyciągarki pozwoli 

na równomierną rozdzielenie całkowitego obciążenia znamionowego. 

2.  Mocowanie wyciągarki do płyty montażowej.  Należy rozpocząć od podłączenia rolkowej 

prowadnicy (część#N1750900) do płyty montażowej za pomocą dwóch śrub M12 x 30 

(częśc#N1800024), podkładki zabezpieczającej (część#N1800021) i nakrętki 

zabezpieczającej. Należy upewnić się, że śruba przykręcona jest do płyty montażowej 

prowadnicy od środka płyty. Uzyskane w ten sposób wolne miejsce pozwoli na 

umiejscowienie wyciągarki na płycie montażowej bez żadnych przeszkód. 

3. Należy zamontować wyciągarkę w płycie montażowej lub w podstawie na pojeździe, 

pociągając najpierw i zwalniając gałkę sprzęgła do pozycji wyprzęgania (rozwijanie 

swobodne). Następnie, należy wciągnąć kilkanaście centymetrów liny do bębna i podać 

pętlę liny przez otwór z przodu płyty montażowej i prowadnicy rolkowej. Następnie, 



 
 

używając pozostałych śrub z łbem zmniejszonym M12 x 30 (częśc#N1800020) i podkładki 

zabezpieczającej (część#N1800021) należy zamocować wyciągarkę do płyty montażowej.  

4. Podłącz przewody silnika wyciągarki jak poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA – Akumulator zawiera gazy, które są łatwopalne i wybuchowe. Zaleca się noszenie 

okularów ochronnych podczas zakładania i usuwania wszelkich przewodów. Zabrania się 

pochylania nad akumulatorem podczas podłączania. 

 

5. Należy przymocować łącznik haka do liny: najpierw zdjąć sworzeń z haka,  

a następnie połączyć łącznik haka do liny oraz zamontować sworzeń z powrotem na haku.  

6. Zaleca się zakładanie ochraniaczy na ręce podczas swobodnego odwijania i ponownego 

zwijania liny. Ochronią one ręce i palce operatora. 

7. Należy sprawdzić, czy ruch obrotowy bębna jest prawidłowy pociągając  

i zwalniając gałkę sprzęgła do pozycji wyprzęgania. Następnie, należy wyciągnąć trochę 

liny z bębna i ustawić gałkę sprzęgła w pozycji sprzęgania, by podłączyć sprzęgło. Należy 

wcisnąć przycisk rozwijający linę na przełączniku mocy. Jeśli obracający się bęben 

wypuszcza więcej liny, oznacza to, że podłączenie jest prawidłowe. Jeśli obracający się 

bęben wciąga linę, przewody silnika należy podłączyć odwrotnie. Zaleca się powtórzyć 

czynność i ponownie sprawdzić obroty bębna. 

 

 

 

 



 
 

RYSUNEK MONTAŻU 

 

 

NIEZBĘDNE AKCESORIA 

NIEDOŁĄCZONE DO WYCIĄGARKI! 

• Rękawice – do obsługi liny stalowej oraz pasa haka; 

• Pas/łańcuch mocujący – trzy ochronne pasy mocujące wykonane są z najwyższej jakości 

nylonu z siłą rozciągającą do 15000 lbs; 

• Gruby koc – umiejscowiony na linie pochłania energię, podczas ewentualnego zerwania 

liny. 

 TECHNIKI PODWIESZANIA 

Samoregeneracja   

 

 

 

 

 UWAGA – Nie przyciągaj obiektu pod ostrym kątem, 

ponieważ lina nawarstwi się z jednej strony bębna powodując uszkodzenie 

liny i wyciągarki. (Rys. 3.2) Krótkie pociągnięcia mogą być użyte do 

naprostowania pojazdu. Dłuższe pociągnięcia należy przeprowadzać pod kątem 

prostym do pojazdu/wyciągarki. 

Znajdź odpowiednią kotwę, np. konar drzewa lub głaz.  

Zawsze używaj zawiesia jako punktu mocowania. 

UWAGA – Nigdy nie przyłączaj łącznika haka ponownie do 

liny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie liny. (Rys. 3.1.) 



 
 

 

Podczas przyciągania ciężkiego obiektu, umieść koc lub kurtkę na linie około 1,5 

metra od haka. W przypadku pęknięcia liny stłumi on jej odskoczenie. W celu 

większej ochrony otwórz maskę samochodu, jak na załączonym obrazku. (Rys. 

3.3) 

Podczas przyciągania obiektów o wartości ponad 70% znamionowego 

uciągu liny polecamy użyć wielokrążka/zblocza w celu podwojenia liny 

wyciągarki. Może zredukować to obciążenie liny do 50 % w zależności od 

kąta przyciągania. (Rys 3.4) 

 

 OSTRZEŻENIE – Nigdy nie używaj wyciągarki do 

przenoszenia ludzi lub ładunków ponad głową.  

 

 POKAZ PRACY WYCIĄGARKI 

1. Rozłącz sprzęgło ustawiając je w pozycji wysprzęgania.  

2. Chwyć zestaw lin (część#N1751100) i odwiń linę do pożądanej długości, a następnie podłącz do 

obiektu, który chcesz przyciągnąć.   

 UWAGA - zawsze zostaw przynajmniej 5 zwojów liny na bębnie. Przejrzyj środki 

ostrożności na stronie 2 i 3 przed kontynuowaniem  

3. Włącz sprzęgło za pomocą modułu sprzęgła (część#N1750700) do pozycji sprzęgania. Gdy 

sprzęgło nie jest włączone, bęben wyciągarki musi być obracany manualnie, aż do momentu 

całkowitego sprzęgnięcia. 

4. Włóż przełącznik (częśc#1751000) do skrzynki sterowniczej. 

5. Przeprowadź test wyciągarki w dwóch kierunkach, każdy po 1-2 sekundy.  

6. Stojąc z boku drogi holowania, posługuj się przełącznikiem. W celu zmiany kierunku holowania 

poczekaj, aż silnik się zatrzyma.  

7. Gdy holowanie jest zakończone, usuń przełącznik (częśc#1751000) z gniazdka zaworu sterującego 

i załóż przykrywkę gniazdka. 

 

ZMIANA LINY STALOWEJ 

Gdy lina jest zużyta lub wykazuje cechy wskazujące na możliwość pęknięcia, musi zostać 

wymieniona na nową.  

1. Ustaw sprzęgło w pozycji wysprzęgania.  

2. Rozciągnij linę na całą jej długość. Zapamiętaj w jaki sposób lina przymocowana jest do 

bębna.  



 
 

3. Usuń starą linę i zamontuj nową w takich sam sposób, jak była przymocowana poprzednia. 

Włóż końcówkę nowej liny i zabezpiecz śrubą M8x10 (część#N1800008)  

4. Upewnij się, że nowa lina zwija się w takiej samej rotacji jak poprzednia. Lina powinna 

wychodzić od tyłu, od spodu bębna.  

5. Ustaw sprzęgło w pozycji sprzęgania.   

6. Wciągnij linę do bębna uważając, by nie doszło do utworzenia supłów (5 pierwszych 

zwojów). Lina musi zostać zwinięta do bębna przy użyciu obciążenia wynoszącego 

przynajmniej 10% znamionowego uciągu liny.  

 OSTRZEŻENIE - Nowa lina musi być taka sama jak lina od producenta urządzenia i 

zgodna ze ścisłymi specyfikacjami.  

 

 

UTRZYMANIE 

 

1. Okresowo sprawdzaj zacisk śrub mocujących i połączenia elektryczne. Usuń wszelkie zabrudzenia 

lub korozję i utrzymuj w czystości. 

2. Nie próbuj rozmontowywać przekładni.  

3. Przekładnia została zaolejona przy użyciu wysokiej temperatury smaru litowego oraz uszczelniona 

w fabryce. Żadne wewnętrzne smarowanie nie jest wymagane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIAGNOSTYKA PROBLEMÓW 

OBJAW PRAWDOPODOBNA 

PRZYCZYNA 

SUGEROWANE ROZWIĄZANIE 

- silnik się nie 

włącza 

- przełącznik nie jest 

poprawnie podłączony, 

- niedokładnie podłączenie 

kabla akumulatora, 

- wada przełącznika, 

- wadliwy silnik, 

- woda dostała się do 

silnika. 

-uszkodzona cewka 

- podłącz przełącznik w poprawny sposób, 

- zacieśnij nakrętki na wszystkich kablach 

łączących, 

- wymień przełącznik, 

- sprawdź napięcie za cewką podczas naciskania 

przełącznika, jeśli napięcie występuje, wymień 

silnik, 

- pozwól na odsączenie i wyschnięcie silnika, 

włączaj seriami bez obciążenia aż do całkowitego 

wyschnięcia. 

 

- silnik działa, ale 

bęben się nie 

obraca, 

- sprzęgło nie jest włączone, - przełącz sprzęgło w pozycję sprzęgania, jeśli 

problem nadal istnieje to wykwalifikowany technik 

musi sprawdzić i naprawić urządzenie, 

- silnik działa 

wolno lub z 

mniejszą mocą 

niż zwykle, 

- niewystarczające napięcie 

lub prąd, 

- słabe naładowanie baterii, używaj wyciągarki z 

włączonym silnikiem pojazdu, 

- zbyt luźne lub pokryte korozją kable łączące 

akumulatora, wyczyść, dociśnij lub wymień kable, 

- przegrzanie 

silnika, 

- zbyt długie użytkowanie 

wyciągarki, 

- urządzenie musi ostygnąć,  

- silnik działa 

tylko w jednym 

kierunku, 

- wadliwy przełącznik, - zbyt luźne lub pokryte korozją kable akumulatora 

lub kable silnika, wyczyść i dociśnij, 

- napraw lub wymień przełącznik, 

- wadliwe 

działanie systemu 

hamulcowego. 

- wyciągarka działa tylko w 

jednym kierunku, 

- zużycie linki hamulcowej. 

- zmień kierunek pracy wyciągarki na zgodny z 

kierunkiem ruchu wskazówek zegara, 

- po prostu dostosuj kąt hamowania lub wymień 

linkę hamulcową.  

 OSTRZEŻENIE – Metoda dostosowania kąta hamowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RYSUNEK ZESTAWU WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNEJ EWN18000 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA CZĘŚCI WYCIĄGARKI ELEKTRYCZNEJ EWN18000 

Nr Część# Liczba Opis Komentarz 

1 N1800001 3 Przyłącze zabezpieczające  

2 N1800002 4 Śruba M8 x 20  

3 N1800003 4 Podkładka zabezpieczająca 8  

4 N1800004 1 Silnik  

5 N1800005 6 Śruba M10 x 35  

6 N1800006 6 Podkładka zabezpieczająca 10  

7 N1800007 1 Stopa silnika  

8 N1800008 2 Tuleja  

9 N1800009 1 Zestaw hamulcowy  

10 N1800010 1 Bęben  

11 N1800011 1 Śruba M8 x 10  

12 N1800012 3 Pręt mocujący  

13 N1800013 10 Śruba M8 x 70   

14 N1800014 10 Podkładka zabezpieczająca 8  

15 N1800015 1 Stopa przekładni  

16 N1800016 1 Uszczelka  

17 N1800017 1 Tuleja  

18 N1800018 1 Przekładnia zębata (wyjściowa)  

19 N1800019 1 Pierścień sprężynujący 

zabezpieczający 

 

20 N1800020 1 Przekładnia zębata (pośrednia)  

21 N1800021 1 Tuleja  

22 N1800022 1 Przekładnia zębata (wejściowa)  

23 N1800023 1 Przekładnia  

24 N1800024 1 Tuleja  

25 N18000025 1 Uszczelka  

26 N18000026 1 Uchwyt sprzęgła  

27 N18000027 1 Obudowa sprzęgła   

28 N18000028 8 Śruba M12 x 30  

29 N18000029 8 Podkładka zabezpieczająca Φ12  

30 N18000030 2 Podkładka zabezpieczająca Φ5  

31 N18000031 2 Śruba M5 x 10  

32 N18000032 1 Skrzynka kontrolna   

33 N18000033 2 Śruba M10 x 35  

34 N18000034 2 Podkładka zabezpieczająca Φ 10  

35 N18000035 1 Rolkowa prowadnica   

36 N18000036 1 Przełącznik pilota sterującego (RC3)  

37 N18000037 1 Hak  

38 N18000038 1 Pas  

 



 
 

 

 SPECYFIKACJA 

8000 

Znamionowy uciąg liny 8172 kg (18000lbs) 

Silnik szeregowy 12V:wejście: 5.4kW / 7.1hp; wyjście: 2.9 kW / 3.9hp 

24V:wejście: 6.0kW / 7.9hp; wyjście: 3.1 kW / 4.1hp 

Przełożenie przekładni 430:1 

Lina stalowa (śr. x dł.) Φ 15/32 ‘‘ x 87 ‘ (Φ12mm x 26.5mm) 

Rozmiar bębna Φ 3.5 ‘‘ x 8.6 ‘ (Φ89mm x 219 mm) 

Rozstaw otworów montażowych  10‘‘ x 4.5 ‘‘ (254mm x 114.3 mm) / 

 10‘‘ x 6.5 ‘‘ (254mm x 165.1 mm) 8-M12 

Wymiary całkowite 24.4‘‘ x 8.4 ‘‘ x 11.4 ‘‘ 

620mm x 214mm x 290mm 

Waga netto 67.0 kg (147.7lbs) 

 

 

Uciąg, prędkość, ampery, wolty (pierwszy zwój/warstwa) 

Uciąg liny  Prędkość liny m/min (stóp/min) Prąd A 

kg (lbs) 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 

0 6.0 (19.7) 4.4 (13.8) 100 40 

2722 (6000) 2.2 (7.2) 2.1 (6.9) 220 100 

4536 (10000) 1.7 (5.6) 1.8 (5.9) 320 140 

5670 (12500) 1.5 (4.9) 1.6 (5.2) 350 180 

6350 (14000) 1.4 (4.6) 1.4 (4.6) 380 200 

8172 (18000) 0.9 (3.0) 1.2 (3.9) 450 250 

 

 

Uciąg i obciążenie liny (w obliczeniu na zwoje/warstwy)  

Zwój/warstwa liny Znamionowy uciąg liny w 

kg (lbs) 

Długość liny w bębnie w m 

(stóp) 

1 8172 (18000) 6.0 (18.0) 

2 6414 (14140) 13.0 (40.7) 

3 5381 (11862) 21.0 (65.9) 

4 4634 (10217) 26.5 (86.9) 
 


