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Vă mulțumim că ați achiziționat Power Winch și Vă felicităm pentru că ați făcut o alegere bună! Suntem siguri 
că produsul nostru Vă va fi de folos un timp îndelungat și că utilizarea acestuia va fi o plăcere pentru 
dumneavoastră. 
 

Reguli generale de securitate 
 

ATENȚIUNE! Înainte de a începe să lucrați cu troliul, Vă rugăm să respectați regulile de siguranță prezentate 

în acest ghid. Orice utilizare necorespunzătoare a acestui troliu ar putea constitui o primejdie pentru 

sănătatea dumneavoastră sau pentru sănătatea oamenilor aflați lângă dumneavoastră. 
 

1. Echipamentul de lucru 

NU purtați haine libere sau bijuterii, ca să nu admiteți agățarea acestora de piesele mobile ale troliului.  
Purtați mănuși groase când lucrați cu cablul troliului. Să nu prindeți cablul cu mâinile goale. 

Când lucrați cu troliul purtați întotdeauna niște încălțăminte potrivite care nu alunecă. 

 

2. Respevtași o distanță de siguranță.  

Asigurați-Vă că lângă cablul troliului nu stă nimeni. Distanța optimă este acea distanță care este de 1,5 ori 

mai mare decât lungimea cablului. 

Nu treceți prin și nu călcați cablul întins al troliului.  
Păstrați echilibru și fiți atenți să nu cadeți asupra cablului. 

 

RUPEREA CABLULUI POATE CAUZA LEZIUNI GRAVE ȘI CHIAR MOARTEA. 

 

3. Aveți grijă de integritatea cablului electric al telecomenzii.  
NICIODATĂ să nu trageți troliul prin cablul electric al telecomenzii! Nu trageți cablul, ca șă deconectați 
dispozitivul de telecomandă de la rețea.  
Țineți cablul electric al telecomenzii departe de surse de înaltă temperatură, ulei sau obiecte cu muchii 

tăietoare. 

Dacă folosiți dispozitivul de telecomandă în timp ce Vă aflați în cabina unui automobil, treceți cablul electric prin 

fereastra deschisă a acestuia ca să nu-l tortiți cu ușa. 

 

4. Nu supraîncărcați troliul.   
Dacă observați că motorul se încălzește peste măsură , neputând fi atins cu mână pentru că e încins , 
încetați tragerea ca să lăsați motorul să se răcească.  
Încetați imediat tragerea dacă motorul se oprește din cauza supraîncărcării (folosiți sistemul macara-

geamblac). 

Nu depășiți efortul maxim de tragere al dispozitivului. 

  Evitați tragerile bruște. 
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Efortul de tragere, menționat în ghid, este cel maxim ci nu cel de lucru. 

 

5. Evitați conectările cazuale ale troliului. 

Folosiți întrerupătorul principal al cablului de plus. 

În timpul în care nu folosiți troliul, reductorul trebuie întotdeauna să fie deconectat (pârghia ambreiajului 
trebuie să fie în poziția "OUT"). 

După terminarea operațiunilor de lucru, deconectați telecomanda radio, apasând butonul respectiv.  
 

6. Îngrijiți-Vă de starea tehnică a troliului. 

Înainte de a începe exploatarea troliului, trebuie să verificați starea acestuia - orice defecțiune trebuie 
înlăturată fără amânare, chemând  service-ul specializat, iar piesele uzate trebuie înlocuite periodic. 

Folosiți numai piese de schimb originale. 

 

7. Aveți grijă ca cablul să fie înfășurat corect pe toba troliului. 

Când lucrați cu troliul, folosiți întotdeauna mănuși de protecție. 

Înfășurarea cablului pe toba troliului trebuie făcută la o încărcătură bine determinată. 

Înfășurați cablul numai sub un unghi determinat față de axa tobei; controlați procesul în așa fel, încât să 
evitați înfășurarea cablului numai pe o parte a tobei - acest lucru poate duce la defecțiuni în funcționarea 
troliului , la leziuni corporale sau chiar la moarte. 

La înfășurarea ultimilor metri , cablul  nu trebuie ținut cu mână. Țineți-l printr-o curea, agățată 

de cârlig. 

Când lucrați cu troliul e bine să puneți asupra cablului o bucată din material textil sau 

neopren drept măsură de protecție în caz de rupere. 

La înfășurare cablul întotdeauna trebuie să treacă  prin partea inferioară a troliului. 

 

Principii de bază pentru utilizarea în condiții de siguranță 
 
ATENȚIUNE! Înainte de a pune în funcțiune acest troliu, citiți toate principiile de bază care se referă la 
utilizarea în condiții de siguranță a dispozitivului. Utilizarea, întreținerea și păstrarea corectă a troliului au 
importanța semnificativă pentru eficacitatea și longevitatea acestuia. 

 

Micile neuniformități la înfășurarea cablului pe tobă nu reprezintă o problemă atâtă timp cât cablul se 

înfășoară pe toata suprafața tobei ci nu pe o singură parte a acesteia.  Dacă se întâmplă așa ceva, desfășurați 

cablul  și mutați cârligul mai aproape de axa longitudinală a autovehicolul. 

Țineți dispozitivul de telecomandă la un loc sigur (indiferent dacă este vorbă de telecomandă cu cablu sau 
fără fire). Controlați-l pentru defecțiuni înainte de utilizare. 

Mai întâi legați dispozitivul de telecomandă și după aceasta porniți ambreiajul! 

NICIODATĂ NU mișcați pârghia ambreiajului în timpul acționării motorului. 

NICIODATĂ NU mișcați pârghia ambreiajului în stare de încărcătură a troliului. 

NICIODATĂ NU agățați cârligul  direct la cablu, spre exemplu după ce îl înfășurați pe un arbore. Acest lucru ar 
putea deteriora cablul. 

Supravegheați acționarea troliului de la o distanță de siguranță. Opriți tragerea din câțiva în câțiva metri, ca 
să verificați dacă cablul se înfășoară în mod corect și uniform 

Când trageți cu 2/3 din forța maximă de tragere, folosiți întotdeauna un sistem cu geamblac-macara, ca să 
dublați efortul de tragere. Acest lucru va duce la majorarea substanțială a longevității troliului. 

Când folosiți lanțuri, macarale și curele ajutătoare , eforturile acestora maxime admisibile trebuie să fie în 
conformitate cu cele ale troliului (dacă aveți îndoieli, contactați distribuitorul dumneavoastră). 
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NICIODATĂ NU desfășurați întreaga lungime a cablului . Lăsați ÎNTOTDEAUNA cel puțin 5 înfășuriri ale 
cablului pe tobă. În caz contrar cablul s-ar putea smulge din tobă, acest lucru putând cauza deteriorări și 
leziuni serioase. 

Efortul maxim de tragere al troliului poate fi obținut când pe toba este înfășurat primul strat al cablului. 

Când trageți obiecte grele, desfășorați o lungime cât se poate mai mare a cablului sau folosiți macara. 

Puneți pe cablu o bucată grea din material textil sau o pelerină specială (aproximativ pe jumătatea din 
lungimea cablului). Dacă cablul se rupe, acest lucru îl va coborî pe pământ. 

Înfășurați strâns cablul pe tobă, spiră după spiră, în scop de a preîntâmpina ca spirele din stratul superior  să 

se întrepună între spirele stratului inferior. Dacă acest lucru se va întâmpla, relaxați cablul prin apăsarea 

repetată a butoanelor pentru înfășurare și desfășurare. NICIODATĂ să nu încercați eliberarea numai cu mână 

a cablului tensionat ! 

Puneți stabilizatoare pe roțile automobilului dacă acesta este oprit pe pantă.  
Acumulator: 

- Acumulatorul trebuie să fie în stare bună și cu o capacitate suficientă (Ah). Evitați contactul cu 
electrolitul. 

- Purtați întotdeauna ochelari de protecție când lucrați cu acumulatorul. 
- Când lucrați cu troliul, lăsați motorul aprins ca să încarce acumulatorul. 

Cablu: 
- Asigurați-Vă că cablul este prins bine și nu are urme de defecțiuni. 
- Nu folosiți cablu uzat și dacă din acesta ies fire metalice. 
- Nu folosiți cablul pentru tragere cu legătură moale (nu folosiți troliul ca o tijă pentru tragere). 
- Nu înlocuiți cablul original  cu un cablu mai slab (înainte să-l înlocuiți, contactați distribuitorul 

dumneavoastră). 
- Durata de funcționare a cablului depinde de gradul de exploatare a acestuia. 

 

NICIODATĂ NU depășiți efortul maxim de tragere al troliului. 

Când trageți, nu trebuie să chemați în ajutor roțile mașinii. 

Când lucrați cu troliul evitați tragerile bruște. Acest lucru ar putea deteriora mecanismul și ar putea cauza 

ruperea cablului pricinuind leziuni serioase. 

NICIODATĂ NU folosiți troliul pentru elevări verticale. 

NICIODATĂ NU folosiți troliul pentru elevare sau transport de oameni .  
 

Primii pași 
 
Modul cel mai bun de a Vă familiariza cu troliul dumneavoastră este  să faceți o serie de încercări într-o 

atmosferă liniștită înainte de a folosi troliul în caz de nevoie. Fiecare încercare trebuie planificată și în timpul 

procesului de lucru atrageți atenția la sunetele pe care le emite dispozitivul la diferitele sarcini . încercați să le 

țineți minte, ca să le folosiți mai târziu în situațiile reale. 

 

1. Blocați automobilul prin frâna de mână sau sprijinind mașina punând bucăți din lemn sub roți . 

 

2. Desfășurați cablul dându-i lungimea necesară ca să legați celălalt capăt de cârlig. 

 

ATENȚIUNE! Este necesar ca pe toba troliului să fie lăsate minimum 5 fire de cablu! Nu desfășurați cablul 
folosind motorul, ci folosiți pârghia ambreiajului pentru o desfășurare liberă a cablului: 
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A. Deconectați ambreiajul punând pârghia pe poziția "OUT". Acum puteți desfășura manual 
cablul de pe toba. 
 

B. După ce desfășurați cablul până la lungimea necesară, cuplați ambreiajul punând pârghia pe 
poziția "IN". Troliul este gată pentru utilizare. 

 

ATENȚIUNE! Înainte de a începe tragerea, asigurați-Vă că pârghia ambreiajului este pe poziția corectă! 
 

3. Verificați dacă cablurile de alimentare cu energie electrică sunt racordate corect, verificați de 
asemenea dacă există racorduri care nu asigură un contact bun. 
 

4. Conectați dispozitivul de telecomandă la priza cuplungului de pe cutia cu relee. Noi Vă recomandăm 
să comandați funcționarea troliului de pe cabina automobilului ca să fiți în siguranță în cazul unei 
ruperi accidentale a cablului.  
 

5. Înainte de a începe tragerea, decuplați troliul din viteză și aprindeți motorul. 
 

6. Controlați funcționarea troliului prin butoanele "IN" și "OUT". Verificați periodic înfășurarea corectă 
a cablului pe toba troliului. 

 

ATENȚIUNE! Nu uitați să țineți o distanță de siguranță față de troliu și cablul acestuia. 
 

7. De fiecare dată când terminați lucrul cu troliu, scoateți din priză dispozitivul de telecomandă  . 
 

8. Folosirea unui dispozitiv de telecomandă fără fire. 

 

A. Porniți telecomanda apasând pe butonul "ON". 
 

B. Conectați ambreiajul reductorului de transmisie al troliului. Prin apăsarea putoanelor "IN" 
sau "OUT" va începe înfășurarea sau desfășurarea cablului. 

 

ATENȚIUNE! 
 

Deconectați întotdeauna dispozitivul de telecomandă, când terminați lucrul cu troliu. În caz contrar există 
pericol de conectare accidentală a dispozitivului. 

ÎNTOTDEAUNA deconectați dispozitivul de telecomandă între funcționări succesive ale troliului. Chiar dacă pauza 
între aceste opriri și porniri succesive este scurtă. 

ÎNTOTDEAUNA scoateți din priză cablul dispozitivului de telecomandă cu cablu înainte de a trece la 

dispozitivul de telecomandă fără fire! Și invers: Dacă folosiți telecomanda cu cablu, ÎNTOTDEAUNA 

deconectați telecomanda fără fire. 

 

ATENȚIUNE! 

 

Înainte să începeți tragerea oricărui autovehicul , ÎNTOTDEAUNA lăsați maneta vitezelor a acestuia în poziția 
neutră. 

NICIODATĂ NU agățați cârligul direct la cablu după ce îl înfășurați în jurul, de exemplu, unui copac. 

FIȚI ATENȚI să nu intrați în contact prin degete, bijuterii, haine sau păr cu toba troliului când este acționată. 
Este mai bine să nu Vă apropiați deloc de toba troliului când aceasta se rotește. 

NU permiteți nimănui  să stea sau să treacă prin apropierea cablului în timpul tragerii. Și dumneavoastră 

țineți o distanță de siguranță. 

ÎNTOTDEAUNA scoateți din priza cablul dispozitivului de telecomandă când troliul nu este în funcțiune. În caz 
contrar există pericol de pornire accidentală a troliului care lucru ar putea duce la deteriorarea acestuia. 
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9. Întreținerea troliului 

 

Este recomandabil ca troliul să fie utilizat o dată pe lună. În cazul acestă reductorul transmisiei va rămâne 

uns și troliul întotdeauna va fi gată pentru utilizare. Dacă nu utilizați troliul, ca să-l întrețineți în stare bună, 

desfășurați 15 m din cablu cu ajutorul motorului, decuplați ambreiajul și desfășurați manual încă 5 m din 

acesta. Apoi cuplați ambreiajul și înfășurați cablul cu ajutorul motorului. 

 

Dacă intenționați să folosiți troliul în condiții nefavorabile (noroi și apă), după terminarea lucrului, trebuie să-l 

uscați, să-l curățați și să-l ungeți. 

 

Cablul din oțel trbuie tratat periodic cu un agent de ungere potrivit. Dacă pe cablu sunt urme de uzură, trebuie 
să-l înlocuiți. 
 
Verificați periodic racordurile și contactele electrice, iar dacă este necesar, trebuie să le curațați și să le ungeți. 
 
 
DEFECȚIUNI POSIBILE 

 

Descrierea problemei Cauza posibila Soluție 

Motorul nu lucrează sau se rotește 
într-un singur sens. 

Releu blocat sau defectat (1)! Atențiune: Decuplați ambreiajul, 
ca să evitați rotirea accidentală a 
tobei. Dacă releul a blocat o dată, e 
posibil să facă acest lucru încă o 
dată, de aceea trebuie înlocuit fără 
întârziere. Apăsați pe releu ca să-l 
scoateți din locul lui. Verificați 
funcționalitatea acestuia 
introducând tensiune pe capetele de 
ieșire a releului mic. Asigurați-Vă că 
acesta este montat stabil pe locul 
său. Dacă releul nu este blocat, veți 
auzi un țicănit puternic  la prima 
rotire a tobei. 
(2) Înlocuiți releul. 
(3) Verificați racordurile. 
(4) Verificați împământarea între 
minusul cablului bateriei și baza 
releului. 

TROLIUL NU POATE FI OPRIT Releul este blocat în stare de 
conexiune. 

Dacă releul este blocat în stare de 
conexiune, schimbați sensul de 
rotire a tobei până desfășorarea 
completă a cablului principal. 

MOTORUL ESTE 

SUPRAÎNCĂLZIT 
 

(1) Funcționarea îndelungată. 
(2) Motor deteriorat. 

(1) Lăsați-l să se răceasca. 
(2) Duceți-l la un service autorizat. 

MOTORUL LUCREAZĂ, DAR 

ARE PUTERE INSUFICIENTĂ 

SAU VITEZA DE ROTIRE 

INSUFICIENTĂ 
 

(1) Acumulatorul a slăbit. 
(2) Cablul între acumulator și troliu 
este prea lung. 
(3) Stare proastă a acumulatorului. 
(4) Înpământare incorectă. 

(1) Reîncărcați sau înlocuiți 
acumulatorul. 
(2) Folosiți un cablu cu diametru mai 
mare. 
(3) Verificați polii acumulatorului. 
Curațați-i, ungeți-i, ca să preveniți 
ruginirea ulterioară a acestora. 
(4) Verificați și curațați racordurile. 

MOTORUL LUCREAZĂ, DAR (1) Ambreiajul nu este cuplat. (1) Cuplați ambreiajul. 
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TOBA NU SE ROTEȘTE 
 

 

TROLIUL LUCREAZĂ DAR CU 

SENSURI DE ROTIRE 

INVERSATE  
 

(1) Cablurile de alimentare ale 
motorului sunt inversate. 
(2) Releele sunt racordate incorect. 

(1) Verificați racordarea. 
(2) Verificați racordarea. 
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Montaj 
 

1. Asamblare 

 

Troliul trebuie montat pe o suprafață netedă din oțel, cu fixare stabilă corespunzătoare efortului maxim de 

tragere a troliului. Toate șuruburile trebuie să stau pe același plan, ca să fie evitate deformări și defecțiuni ale 

troliului. Montajul nu trebuie să influențeze sistemul de senzori, care au rolul să activeze  "pernele cu aer" ale 

autovehiculului. 

 

Asigurați-Vă că locul de montaj are dimensiuni potrivite. 

 

Dacă placă de montaj Vi-o aranjați dumneavoastră singuri , Vă recomandăm să folosiți o folie de oțel cu 

grosime de 5 mm sau mai groasă, în funcție de modelul troliului. Dacă designul plăcii de montaj este 

nepotrivit, iar prelucrarea acesteia proastă, acest lucru poate duce la deteriorarea dispozitivului, care, din 

partea sa, va cauza pierderea garanției! 

 

Troliul trebuie fixat cu șuruburi din oțel și piulițe cu arc. Șuruburile originale  sunt concepute pentru o placă cu 

grosime de 5 mm; dacă folosiți o placă mai groasă, înlocuiți șuruburile cu altele, mai lungi, dar cu aceeași 

rigiditate. Montați roată directoare în așa fel încât cablul să se înfășureze în mod corect. Șuruburile roții 

directoare nu trebuie să atingă picioarele troliului. 

LEGENDĂ: 
Płyta montażowa – placă de montaj 
Śruba – șurub 
Odlew wspierający – mulaj de suport 
Podkładka – șaibă 
Podładka zabezpieczająca – șaibă elastică 
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2. Dimensiuni PW12000 / PW13000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Ungere 

 

Toate piesele în mișcare vin unse din fabrică și nu este nevoie să fie întreținute în perioadă de garanție. Cablul 
din oțel trebuie din când în când lăsat cufundat în baie de unsoare ușoară. 
 

ATENȚIUNE! Troliile folosite pe terenuri accidentale, trebuie îngrijite periodic cu mai multă atenție ( să fie 
întreținute mereu în stare uscată, curate și unse). 
 

4. Montarea cablului 

 

Desfășurați cablul nou pe un teren plan străduindu-Vă să nu faceți noduri și să nu-l răsuciți. O dată desfășurat, 
cablul nu mai este acoperit de garanție. Verificați cablul înainte de utilizarea acestuia inițială. 
 

5. Montajul cutiei cu relee 

 

ATENȚIUNE! Cutia cu releele poate fi montată direct pe corpul troliului sau la un alt loc din caroseria 

autovehiculului. Montajul cel mai potrivit trebuie să fie în conformitate cu nevoile practice în timpul lucrului cu 

troliu. 

 

6. Alimentarea cu tensiune 
 

ATENȚIUNE! Citiți cu atenție următoarea informație înainte de a începe procesul de racordare a cablurilor! 

Toate șuruburile motorului sunt înzestrate cu piuliță și contrapiuliță pentru prinderea și fixarea cablurilor 

electrice. 
 
 

Contrapiulița trebuie prinsă  OBLIGATORIU cu o cheie de piulițe evitând astfel supraînșurubarea șurubului. 

Supraînșurubarea șurubului poate deteriora racordurile electrice interne ale motorului!!! Dacă cablurile 

electrice în dotare sunt prea scurte și dacă trebuie să Vă procurați cabluri noi,  alegeți secțiunea acestora 

conform lungimii mărite !!! Vă recomandăm să folosiți cabluri electrice cu secțiune 35 mm pătrați. 

 

ATENȚIUNE! Toate racordurile trebuie strânse cu șuruburi și piulițe elastice. Racordurile care nu sunt realizate 

corect ar putea duce la apariția scânteilor, scurtului circuit și la alimentarea insuficientă cu curent a motorului! 
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PW12000, PW13000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. CABLUL ROȘU scurt din cutia releelor trebuie legat de terminalul А al motorului 
 

2. CABLUL NEGRU scurt cu izolația GALBENĂ trebuie legat de terminalul F2 al motorului 
 

3. CABLUL NEGRU scurt cu izolația NEAGRĂ trebuie legat de terminalul F1 al motorului 
 

4. CABLUL ROȘU lung trebuie racordat la polul (+) al acumulatorului. 

 
5. CABLUL NEGRU lung - racordați unul din capetele acestuia la șurubul de sub motor, iar celălalt la polul 

(-) al acumulatorului. 
 

6. CABLUL NEGRU subțire trebuie racordat la șurubul de sub motor 

 
Racordurile motorului, racordurile dispozitivului de telecomandă (nu este obligatoriu), protecția 
contra supraîncălzirii (nu este obligatoriu), cuplunguri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENȚIUNE! 
 

 Asigurați-Vă că cablurile electrice nu sunt expuse la pericol de deteriorare, spre exemplu nu sunt 
montate lângă elemente încălzite. 

 Dacă la locul racordării apare rugină, acest lucru va slăbi acționarea troliului și poate duce la scurt circuit 
sau defecțiune. 

 Curățați în mod regulat toate suprafețele locurilor de racordare (suprafețele de contact). 

 Dacă lucrați într-un mediu salinizat, acoperiți cu silicon, ca să protejați racordurile metalice. 

Troliile mai mici pot fi montate pe o placă provizorie, fixată pe o tijă de remorcare a automobilului. 
, , 

LEGENDĂ: 
Niebieski – albastru 
Czerwony – roșu 
Żółty – galben 
Czarny – negru 
Silnik – motor electric 
Przekaźnik – releu 
Akumulator – baterie 
Do uziemienia na silniku 
– legarea cablului de 
împământare la motorul 
electric  

LEGENDĂ: 
Długi czarny kabel – cablu lung negru 
Cienki czarny kabel – cablu subțire 
negru 
Krótki czerwony kabel – cablu roșu 
scurt 
Długi czerwony kabel – cablu roșu 
lung 
Skrzynka z przekaźnikami – cutia cu 
relee 
Czarny kabel z żółtą osłoną – cablu 
negru cu izolație galbenă 
Wyciągarka -- troliu 
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Specificațiile tehnice ale modelelor de trolii 
purtând marca PowerWinch 
 

 PW12000 PW12000 SR PW13000 PW13000 SR 

Efortul de 
tragere 5443 кг 5443 кг 5907 кг 5907 кг 

Motor electric 6 KM/12V 6 KM/12V 6.5 KM/12V 6.5 KM/12V 
 8.1 KM/24V 8.1 KM/24V 8.5 KM/24V 8.5 KM/24V 
 capsulat capsulat capsulat capsulat 
     

Reductor cu 3 trepte, cu 3 trepte, cu 3 trepte, cu 3 trepte, 
 planetar planetar planetar planetar 

Raport de 
transmisie 265:1 265:1 265:1 265:1 

Ambreiaj Ergonomic Ergonomic Ergonomic Ergonomic 
 inversat inversat inversat inversat 

Frână Cu tambur și  Cu tambur și  Cu tambur și  Cu tambur și  

 

acțiune 
automată 
 

acțiune 
automată 
 

acțiune 
automată 
 

acțiune automată 
 

Ghidaj Roți directoare 
 

Roți directoare 
 

Prin alunecare Prin alunecare 
Cablu 9.5mm x 28m 10mm x 24.5m 9.5mm x 28m 10mm x 24.5m 

Dimensiunile 64 mm x 64 mm  x  64 mm  x 64 mm  x 
tobei 226 mm 226 mm 226 mm 226 mm 

Dimensiuni 548 mm  x 548 mm  x 548 mm  x 548 mm  x 
 160 mm  x 160 mm  x 160 mm  x 160 mm  x 

 218 mm 218 mm 218 mm 218 mm 

Distanțe între 
găurile de 
montaj 254 mm x 254 mm  x 254 mm x 254 mm  x 

 114.3 mm 114.3 mm 114.3 mm 114.3 mm 

Greutate 40 kg 30 kg 40 kg 30 kg 
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Viteza cablului 
și consumul de energie electrică     

     

 PW12000 PW13000 

Efortul de tragere 5443 kg 5907 kg 
Viteză de rotire a cablului 
fără încărcătură 7 6.5 

(0 kg) m/min.     
Viteză de rotire a cablului la 
încărcătură optimă 0.9 0.8 

 m/min.     

Consumul de energie 
electrică fără încărcătură 12V 80A 12V 80A 
 24V 45A 24V 45A 
Consumul de energie 
electrică la încărcătură 
optimă 12V 360A 12V 415A 
 24V 240A 24V 270A 

 

 

Efortul de tragere la diferitele straturi de 
înfășurare a cablului 

 

 PW12000 PW13000 

Efortul de tragere la 
stratul 1 5443 kg 5907 kg 

Efortul de tragere la 
stratul 2 4490 kg 4821 kg 

Efortul de tragere la 
stratul 3 3765 kg 4095 kg 

Efortul de tragere la 
stratul 4 3175 kg 3542 kg 

 

 

ATENȚIUNE!!! 
 

Pericolele descrise în manualul acestă nu cuprind toate situațiile posibile care ar putea apărea. Este necesară o 

atenție deosebită când lucrați cu troliul. Dacă aveți dubii cu privire la oricare din punctele  descrise în acest 

manual, Vă rugăm să ne contactați. 

 

Vă mulțumim că ați achiziționat troliul nostru și dorim să lucrați cu acesta în condiții de siguranță și 
satisfacție!
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CARTĂ DE GARANȚIE  

A MĂRCII POWER WINCH 
 

Numărul documentului de vânzare:  
Data -  

Numărul de serie: 

 

Garanția nu acoperă cablul de oțel după prima utilizare a acestuia. Verificați cablul înainte de 
utilizarea acestuia inițială. 
 
Condițiile de garanție 
 
1. Termenul de garanție este 24 de luni de la data achiziționării, acest lucru fiind menționat în 

documentul de vânzare. 
2. Troliile noastre sunt de înaltă calitate, de aceea orice defecțiune sau problemă, care apar în 

perioadă de garanție, vor fi înlăturate gratuit. 
3. Garanția nu acoperă acele piese care se uzează în timpul funcționării: rulmenți, lamele de 

fricțiune, înscripții șterse, coroziunea cablului și a ghidajului. 
4. Garanția nu acoperă defecțiunile mecanice  și defecțiunile cauzate de utilizarea 

necorespunzătoare sau de supraîncărcarea troliului, precum și defecțiunile cauzate de pornirea 
accidentală a troliului. 

5. Ca să fie respectată garanția, troliul trebuie să fie transportat pentru reparație în  service-ul 
autorizat de Power Winch. 

6. Fiecare reparație se efectuează în cadrul de 14 zile, începând cu ziua în care troliul este lăsat în 
service-ul împreună cu toate documentele necesare. Această perioadă poate fi prelungită dacă 
reparația nu poate fi efectuată din cauze care nu depind de vânzătorul, spre exemplu așteptarea 
livrării unor piese de schimb. Clientul va fi înștiințat despre aceasta în scris, prin telefon sau prin 
poșta electronică e-mail. 

7. Perioada de garanție va fi prelungită suplimentar cu perioada de zile care s-a scurs de la data 
intrarării troliului în service până la data reparării acestuia. Această regulă nu este valabilă dacă 
reparația respectivă nu este acoperită de garanție. 

8. Clientul are dreptul să înlocuiească troliul reclamat cu un nou  dacă defectul nu poate fi înlăturat. 
Dacă nu este posibil să-l înlocuiască cu un troliu nou din același model , clientului îi va fi oferit un 
alt model cu caracteristici tehnice asemănătoare. Cu aceasta obligațiile de garanție vor fi socotite 
ca fiind îndeplinite.  

9. Reparațiile de garanție vor fi refuzate: 
 Dacă nu este prezentată carta de garanție; 
 Dacă s-au făcut modificări neautorizate în carta de garanție sau carta este deteriorată în așa 

fel, încât datele înscrise pe ea nu se mai pot citi; 
 Dacă în carta de garanție lipsesc denumirea producătorului sau numărul de identificare a 

produsului sau numărul de identificare a troliului nu coincide cu numărul înscris pe cartă; 
 Dacă troliul a fost utilizat necorespunzător sau contrar indicațiilor în manualul de utilizare, 

referitoare la păstrarea și întreținerea produsului, sau dacă sunt făcute reparații, modificări , 
încercări de îmbunătățire, etc. ,  făcute de un service neautorizat sau de către niște oameni 
neautorizați. 
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 Dacă montajul troliului a fost realizat incorect; 
10. În caz de plângeri nemotivate din partea clientului, ne păstrăm dreptul să cerem de la client niște 

sume acceptabile , echivalente cheltuielilor de reparații și de transport făcute în perioada de 
garanție. 

11. Garantul nu poartă răspundere pentru timpul pierdut și/sau venituri nerealizate  de orice fel, 
precum și pentru alte prejudicii provenite din cauza unei defecțiuni sau a unei plângeri din partea 
clientului referitoare la produsul cumpărat. 

12. Dacă nu sunteți de acord cu condițiile acestea , Vă rugăm să restituiți produsul cumpărat în 
termen de 30 de zile, începând cu data achiziționării. În cazul acestă pe troliul respectiv nu 
trebuie să existe urme de utilizare. 

13. Pentru toate celelalte cazuri posibile în legătură cu condițiile de garanție, care nu sunt 
menționate în prezentul document, vor fi valabile clauzele Codului procesual civil al Republicii 
Bulgaria. 

 
Troliile reparate care nu vor fi ridicate de la service în termen de 3 luni, vor fi date la rebut. 
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE: 

 

DECLARATION OF CONFORMITY 

Declaration of Conformity 
 

01/11/2014 
 

Manufacturer 4x4 Terenowiec Sp. z o.o. 
Owner of PowerWinch® 
Klimeckiego 8 
30-705 Kraków 
 

Product Automobile electric winch 
PW12000, PW12000SR, PW13000, PW13000SR 
 

Compliance with standards 2006/42/EC - Machinery Directive 
 
2004/108/EC - EMC Directive 
 
2006/95/EC - Low-voltage Directive 
 
 

 
The products listed in this document meet the requirements of the afore-mentioned standards in 
paragraphs related to the products.  
 
Signature                                          Date 20/10/2014 
 

 
 
 

 
 
 
 


