ES 150
DISPOZITIV DE RIDICAT
Manual de operare, întreţinere, piese de schimb
Stimate Client, vă felicităm pentru achiziţia făcută: dispozitivele de ridicare IMER sunt
rezultatul anilor de experienţă şi sunt echipate cu ultimele inovaţii tehnice.
Lucrul în siguranţă: Pentru a asigura siguranţa deplină, citiţi cu atenţie următoarele
instrucţiuni.
Acest Manual de Operare şi Întreţinere trebuie păstrat pe şantier de persoana responsabilă
şi trebuie să fie în permanenţă disponibil pentru consultare.
Acest manual trebuie considerat a fi parte integrantă a maşinii şi trebuie păstrat pentru
referinţe viitoare (EN ISO 12100-2) până la casarea maşinii. Dacă manualul este pierdut
sau distrus, puteţi solicita o copie înlocuitoare de la producătorul dispozitivului de ridicat.
Manualul conţine informaţii importante privind pregătirea şantierului, folosirea maşinii,
procedurile de întreţinere şi solicitarea pieselor de schimb. Totuşi, instalatorul şi
operatorul trebuie să aibă atât experienţa cât şi cunoştinţele adecvate despre maşină
înainte de folosire.
Pentru a garanta siguranţa deplină a operatorului, funcţionarea în siguranţă şi durata
lungă de viaţă a echipamentului, respectaţi cu atenţie instrucţiunile din acest manual
precum şi toate standardele de siguranţă în prezent în vigoare pentru prevenirea
accidentelor de muncă (folosirea încălţămintei şi îmbrăcămintei corespunzătoare, a
căştilor de protecţie, accesoriilor de siguranţă, instalarea grilajelor adecvate în jurul
spaţiilor, etc.).
Este strict interzisă realizarea oricărei modificări a structurii de oţel sau a componentelor
funcţionale ale maşinii.
IMER INTERNATIONAL nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul nerespectării
legilor şi standardelor care guvernează folosirea acestui echipament, în special: folosirea
incorectă, alimentarea electrică defectă, lipsa întreţinerii, modificări neautorizate,
schimbarea şi/sau distrugerea şi nerespectarea integrală sau parţială a instrucţiunilor
menţionate în acest manual.
1. Descriere generală
Avertizare: Dispozitivul de ridicare trebuie operat doar de personal calificat care trebuie
să cunoască toate instrucţiunile aferente şi să procedeze cu prudenţă.
1) Dispozitivul de ridicare este conceput pentru ridicarea materialelor şi pentru
folosirea pe şantierele de construcţii.
2) Folosirea dispozitivului de ridicat pentru a ridica persoane şi/sau animale este
strict interzisă.
3) Nu folosiţi niciodată dispozitivul de ridicat în medii supuse riscului de explozie
sau incendiu sau în şantierele subterane.

Dispozitivul de ridicat standard se compune din (fig.1):
Vinci de tip tambur format din tambur (ref.3) montat pe axul reductor (ref.12), cablu din
sârmă (ref.1), cârlig de ridicare (ref.2) şi contragreutate (ref.9).
Unitatea de reducţie cuprinde motorul de frânare (ref.4) şi ansamblul reductor lubrifiat în
baie de ulei (ref.12).
Instalaţia electrică (ref.5) cu unitatea de control suspendată (ref.7).
Maneta limitatorului (ref.8)
Cadrul suport al sarcinii (ref.6)
2. Consolele dispozitivului de ridicare
Consola dispozitivului de ridicare trebuie să aibă toleranţa adecvată la sarcina generată
de tensionare în timpul funcţionării aşa cum se arată în fig. 4.
Este disponibilă o gamă largă de console, aşa cum se arată în figurile 6, 7, 8, 10, 11 şi 12
pentru diferite aplicaţii pe şantierele de construcţii concepute să transfere sarcinile
relative structurii de susţinere.
Forţa aplicată în punctele de fixare ale consolei trebuie luată în considerare pentru
calculul sarcinii în timpul inspecţiilor (schelărie, balcoane, tavane etc.). Inspecţiile trebuie
realizate de către un tehnician calificat.
În cazul aplicării dispozitivului de ridicare pe schelărie, asiguraţi-vă că este instalat un
sistem de fixare corespunzător (vezi fig.9).
Pentru instalarea consolei, respectaţi instrucţiunile aferente furnizate.
Dacă capacităţile consolei diferă de cele ale dispozitivului de ridicare, puneţi un indicator
care să menţioneze capacitatea admisă pentru cel mai critic element al sistemului.
Pregătirea şantierului de lucru
Latura de deschidere pentru accesul la zona de încărcare trebuie protejată cu grilaj de cel
puţin 1 m înălţime şi protecţie pentru degetele de la picioare.
Asiguraţi-vă că zona de ridicare nu este blocată pe întreaga înălţime şi luaţi măsurile de
precauţie necesare pentru a vă asigura că nicio persoană nu se poate apleca peste
marginea etajelor intermediare.
Asiguraţi delimitarea suprafeţei de încărcare inferioare pentru a bloca accesul în timpul
operaţiilor de ridicare.

3. Asamblare (fig.1)
1) Asamblarea trebuie realizată exclusiv de personal calificat căruia trebuie să i se
pună la dispoziţie toate instrucţiunile aferente de asamblare.
Având în vedere înălţimea dispozitivului de ridicare, asiguraţi-vă că numărul de
operatori desemnaţi pentru asamblare este suficient pentru a asigura siguranţa
deplină în timpul transportului şi al instalării.
2) Înălţimea maximă de lucru (25 m) este măsurată de la pământ şi unitatea de
reducţie până la clema superioară a consolei.
3) Montaţi clema pe suportul de construcţie şi asiguraţi aliniamentul vertical al
cuielor (10). Introduceţi bucşele consolei pe cuie şi montaţi şaiba şi cuiul
spintecat de siguranţă (11) pe clema superioară.
4) În cazul asamblării dispozitivului de ridicare pe schelă, asiguraţi schela cu
ajutorul găurilor pre-existente (fig.12) folosind şuruburile auto-blocante şi
piuliţele livrate cu unitatea. Urmaţi instrucţiunile aferente furnizate împreună cu
schela.
5) Eliberaţi cârligul.
Dispozitivul de ridicare este prevăzut cu un sistem de control suspendat cu trei
butoane (fig.2): negru – coborâre; alb – urcare, roşu – oprire de urgenţă.
4. Conexiunea electrică
Verificaţi dacă tensiunea corespunde cu indicaţiile plăcuţei de valori nominale.
Verificaţi de asemenea dacă tensiunea reţelei este cuprinsă între -10% şi +6% din
valoarea nominală.
Asiguraţi-vă că cablul electric este prevăzut cu dispozitiv de întrerupere la suprasarcină,
şi că cablul de împământare are aceeaşi dimensiune ca şi cablul de reţea. Dimensiunile
cablului electric trebuie să ia în considerare curenţii de pornire şi lungimea cablului
pentru a se evita căderile de tensiune excesive (vezi tabelul 1).
Nu folosiţi prelungitoare rulate pe role de depozitare.
Cablul de alimentare de la reţea trebuie să fie corespunzător pentru mişcări frecvente şi
cu o cămaşă rezistentă la uzură (de ex. H07RN-F).
Conectaţi ştecherul (categoria de protecţie IP67) la maşină prin strângerea inelului de
blocare.
Treceţi la testarea preliminară după procedura de mai sus.
5. Instrucţiuni de testare
Atenţie! Acest test trebuie realizat de personal calificat şi trebuie respectate toate
măsurile de precauţie.
Atenţie. Înainte de utilizarea dispozitivului de ridicare trebuie realizată testarea.
Înainte de a testa dispozitivul de ridicat verificaţi dacă instalarea a fost realizată corect.

1) Coborâţi cablul fără sarcină prin apăsarea butonului de coborâre, până când acesta
atinge suprafaţa de încărcare de jos. Asiguraţi-vă că la sfârşitul cursei rămân
rulate pe tambur cel puţin trei rotaţii de cablu.
2) Test de ciclu fără sarcină: Aplicaţi o sarcină mică (20 kg) şi verificaţi dacă maşina
funcţionează corect prin realizarea unui ciclu complet urcare – coborâre. Testaţi
următoarele: butoanele de control a urcării şi coborârii, butonul de urgenţă,
limitatorul de urcare, rularea corectă a cablului pe tambur şi eficienţa frânării.
3) Test de sarcină: Acest test trebuie realizat prin aplicarea sarcinii maxime
specificate pe dispozitivul de ridicare. Realizaţi un ciclu complet urcare –
coborâre şi verificaţi ancorarea dispozitivului de ridicare şi eficienţa sistemului de
frânare. După testare, asiguraţi-vă că nu există semne rupere sau stratificare şi
repetaţi verificarea aliniamentului orizontal pe tambur (folosiţi nivela cu bulă de
aer aşa cum se arată în figura 1).
4) Dispozitivul de ridicare este prevăzut cu un dispozitiv de siguranţă care opreşte
motorul în poziţia limită de urcare. Însă, este preferabil să se evite activarea
limitatorului şi eliberaţi doar butonul corespunzător pentru a opri urcarea.
La finalizarea testării, notaţi în raportul de testare data, datele verificării instalării
şi semnătura precum şi orice comentarii relevante (Tabelul 2).
Atunci când operarea este reluată după perioade îndelungate de scoatere din uz
întreaga maşină trebuie testată fără sarcină (conform instrucţiunilor de la punctul
2) înainte de pornire.
În cazul unei noi instalări, repetaţi toate operaţiile de testare (2 – fără sarcină, şi 3 – cu
sarcină) menţionate mai sus.
6. Recomandări şi măsuri de siguranţă
1) Nu ridicaţi niciodată greutăţi care depăşesc capacitatea specificată a dispozitivului
de ridicare.
2) Asiguraţi-vă că sarcina este fixată în siguranţă pe cârligul de ridicare.
3) Asiguraţi-vă că nu se desprind părţi din sarcină în timpul operaţiilor de ridicare.
4) Ţineţi mâinile şi alte părţi ale corpului departe de tambur în timpul operaţiei
pentru a evita riscul de blocare şi prin urmare de rănire.
5) Ţineţi mâinile şi alte părţi ale corpului departe de contragreutate pentru a evita
blocarea între contragreutate şi maneta limitatorului.
6) Evitaţi folosirea dispozitivului de ridicare în condiţii de vreme rea (vânt puternic
sau furtună) deoarece sarcina nu este ghidată în acest sistem.
7) Poziţia de control şi condiţiile de iluminat trebuie să asigure vizibilitatea perfectă
a greutăţii pe parcursul fazei de ridicare.
8) Asiguraţi-vă că cel puţin trei rotaţii ale cablului rămân înfăşurate pe tambur pentru
a evita tracţiunea excesivă în punctul de prindere a cablului.
Evitaţi înfăşurarea inversă pe tambur; coborârea cablului provoacă căderea activării
limitatorului la contactul cu contragreutatea (ref.8 fig.1) care poate distruge dispozitivul
de ridicare. Dacă se produce acest lucru, verificaţi dacă dispozitivul de ridicare nu
prezintă defecţiuni şi înfăşuraţi corect cablul.

-

-

Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de protecţie sunt corect montate.
În timpul funcţionării, verificaţi dacă cablul de sârmă se înfăşoară corect pe
tambur, o înfăşurare pe cealaltă, fără jocuri sau suprapuneri care pot distruge
cablul. În acest caz, desfăşuraţi cablul şi reînfăşuraţi corect având grijă să
menţineţi tensionarea suficientă.
Nu permiteţi copiilor să se apropie de dispozitivul de ridicare.
Asiguraţi-vă că persoanele autorizate nu au acces la dispozitivul de ridicare.
Operaţiile de ridicare care nu sunt realizate în conformitate cu centrul de greutate
al sarcinii şi cu linia de tracţiune a cablului sunt strict interzise.
Nu trageţi niciodată de cablul de control suspendat pentru a roti dispozitivul de
ridicare pe consolă. Rotaţia trebuie realizată doar manual de pe cadru.

7. Verificări şi întreţinere
Atenţie: Scoateţi întotdeauna sarcina de pe dispozitivul de ridicare şi deconectaţi de la
sursa de curent înainte de a realiza operaţiile de întreţinere.
Reparaţiile trebuie realizate exclusiv de personal calificat sau de centrele de service
IMER.
Folosiţi doar piese de schimb originale.
Verificaţi eficienţa frânării la fiecare 6-7 zile.
Asiguraţi-vă că toate semnele si simbolurile de pe maşină rămân lizibile.
Curăţaţi cu regularitate dispozitivul de ridicare.
Verificaţi cu regularitate eficienţa limitatorului.
Înainte de a folosi maşina, verificaţi dacă cablul de alimentare prezintă posibile defecţiuni
care ar putea constitui un risc pentru funcţionare şi pentru dispozitivul de ridicare.
7.1. Cablul de sârmă
Folosiţi doar cabluri noi care respectă următoarele specificaţii şi sunt însoţite de o
declaraţie de conformitate şi documentaţia de identificare.
OD
5 mm
Construcţie
133 fire (19x7) anti-îndoire
Rotire fir
cruce r.h
Rezistenţă fir
1960 N/mm2
Sarcina min. de rupere a cablului
16.07 kN
Lungime
26 m
Tratare suprafaţă
lubrifiată
Codul de referinţă IMER este indicat în lista de piese de schimb.
7.1.1. Înlocuirea cablului de sârmă
Înlocuirea trebuie realizată de personal calificat.
Desfăşuraţi complet cablul.
Trageţi cablul cu clema afară din gaura şi fanta de pe tambur. Pentru a monta noului
cablu cârligul, papucul şi manşonul presat, treceţi capătul liber al cablului prin
contragreutate şi introduceţi-l în gaură şi apoi scoateţi-l prin fanta de pe tambur; strângeţi
clema şi împingeţi capătul cablului înapoi în interiorul tamburului cu ajutorul fantei.
Trageţi cablul şi înfăşuraţi-l pe tambur în direcţia corectă, rulat succesiv în straturi
consecutive. Verificaţi eficienţa limitatorului de urcare.

7.1.2. Verificări periodice
Inspectaţi zilnic starea cablului sau în cazul problemelor de funcţionare (rotire, curbare,
noduri sau abraziune).
Înlocuiţi cablul în cazul defectelor aşa cum se arată în fig. 13.
Verificaţi trimestrial cablul; verificaţi in special capetele cablului şi notaţi starea în
tabelul corespunzător din manual (tabelul 2) care trebuie păstrat de dirigintele de şantier.
Înlocuiţi cablul cel puţin o dată pe an.
7.2. Reglarea frânei motorului
Dispozitivul de ridicare este prevăzut cu frână mecanică cu disc care este cuplată în cazul
căderii alimentării electrice la dispozitivul de declanşare electromagnetic.
Dacă eficienţa frânării este redusă, contactaţi un tehnician calificat pentru a realiza
întreţinerea.
Avertizare: Desprindeţi întotdeauna sarcina de pe dispozitivul de ridicare şi deconectaţi
de la alimentarea electrică înainte de a realiza întreţinerea dispozitivului de ridicare.
Scoateţi capacul ventilatorului (A) şi reglaţi distanţa disruptivă (d) dintre magnet (B) şi
discul de frână (C) cu ajutorul unui calibru; distanţa disruptivă trebuie să fie de 0.4 mm.
Măsuraţi distanţa disruptivă în trei puncte diferite; glisaţi calibrul înapoi şi înainte în
fiecare punct pentru a asigura aliniamentul discului de frână.
Dacă distanţa disruptivă depăşeşte valoarea de mai sus, slăbiţi piuliţa de strângere (D) cu
ajutorul unei chei hexagonale, slăbiţi dacă spaţiul este prea mic.
Măsuraţi noua distanţă de câteva ori (d).
Odată reglarea încheiată, montaţi la loc capacul (A).
Verificaţi eficienţa frânării prin acţionarea de câteva ori a frânei în timpul funcţionării
dispozitivului de ridicare încărcat.
7.3. Lubrifierea mecanismului motorului
Asiguraţi-vă că nu există scurgeri de ulei din ansamblul motorului. Scurgerile de ulei pot
indica faptul că carterul de aluminiu este distrus. În acest caz etanşaţi imediat sau
înlocuiţi carterul.
Verificaţi cu regularitate nivelul de ulei al blocului motor înainte de operare cu ajutorul
unui indicator de nivel. Umpleţi dacă este necesar. Schimbul de ulei este programat la
fiecare 2000 de ore de funcţionare. Folosiţi ulei de motor cu vâscozitate ISO VG 460 la
400C.
Uleiul contaminat este considerat reziduu special şi trebuie evacuat în concordanţă cu
prevederile specificate în ţara de instalare.

7.4. Instalarea electrică
Asiguraţi-vă că izolaţia sistemului de control suspendat este în perfectă stare; în cazul
defectelor, folosiţi doar piese de schimb originale IMER.
8. Transport şi scoatere din funcţiune
Nu lăsaţi niciodată nesupravegheat dispozitivul de ridicare instalat fără a deconecta mai
întâi dispozitivul de la alimentarea electrică şi a rula complet cablul pe tambur.
În cazul scoaterii din uz pentru o perioadă prelungită, protejaţi dispozitivul de ridicare
împotriva intemperiilor.
În timpul transportului, protejaţi componentele dispozitivului împotriva impactului,
distrugerii sau strivirii.
9. Depanare
Tabel
Defectarea dispozitivului de ridicare cu sarcina suspendată
Dacă este posibil, desprindeţi sarcina cu ajutorul manetei de acces corespunzătoare şi
detaşaţi dispozitivul de ridicare pentru întreţinere.
Dacă sarcina nu poate fi desprinsă, folosiţi un alt echipament de ridicare (cu capacitate
suficientă) instalat deasupra dispozitivului de ridicare şi ridicaţi dispozitivul de ridicare
prin prinderea de partea aflată imediat deasupra liniei de tracţiune a cablului şi de
asemenea a structurii de susţinere.
Ridicaţi dispozitivul de ridicare pentru a-l desprinde din cleme şi apoi coborâţi-l pe sol.
Nu încercaţi să reglaţi piuliţa de reglare a frânei pentru a evita pierderea controlului frânei
şi a riscurilor aferente;
Nu încercaţi niciodată întreţinerea cu dispozitivul de ridicare încărcat.
10. Nivelul de zgomot la urechea operatorului
Nivelul Lp(A) dat în grila de Date Tehnice corespunde nivelului de presiune a sunetului
echivalent ponderat la scara A a Directivei Europene 2006/42/CE. Acest nivel este
măsurat fără sarcină, la nivelul capului operatorului în poziţia de lucru la 1,5 m de
instrument, luând în considerare condiţii de lucru diferite.
Piese de schimb
Toate comenzile de piese de schimb trebuie să indice următoarele: 1 – Tipul de utilaj. 2 –
Codul piesei şi codul poziţiei fiecărei piese. 3 – Codul de serie şi anul producţiei
menţionate pe plăcuţa de identificare a utilajului.
Simbol: Interschimbabilitate (exemplu): Pos.1Pn. 3204530 a fost instalat pe părţile
mecanice până la N 5240 şi Pos 1.1.Pn 3204520 instalate pe utilajul N 5241 şi ulterior.
Pos 1.1 este interschimbabil (
simbolul ( ) apare în tabel.

) cu Pos 1. Pos 1 şi Pos 1.1 nu sunt interschimbabile dacă

Condiţii de garanţie
Serviciile supuse termenilor de garanţie vor fi solicitate Centrului de Asistenţă Autorizată
cel mai apropiat (puteţi găsi lista în reţeaua noastră de vânzări sau o puteţi consulta pe
pagina noastră de internet la adresa www.imergroup.com din zona de Service);
cumpărătorul trebuie să solicite garanţia prezentând întotdeauna documente privind data
achiziţiei produsului în sine.
Prin garanţie înţelegem repararea sau înlocuirea acelor piese care prezintă defecte de
producţie.
Pentru toate produsele Imer International, perioada de garanţie este de un an de la data
livrării către utilizator.
Reparaţiile efectuate în perioada de garanţie nu întrerup perioada de garanţie generală.
Serviciile de garanţie includ repararea sau înlocuirea tuturor pieselor defecte; dacă
repararea se face la locaţia clientului transferul la şi de la centrul de asistenţă va fi
suportat de cumpărător.
Toate reparaţiile în termenul de garanţie, chiar dacă sunt realizate în unul din centrele
noastre de asistenţă autorizate, trebuie aprobate de către departamentul de Service
Internaţional al Imer pentru a permite reparaţiile.
Garanţia nu poate fi acceptată în următoarele cazuri:
- când repararea sau înlocuirea pieselor s-a realizat de un service de
asistenţă Imer neautorizat;
- când cauza problemei se datorează folosirii de piese de schimb care nu
sunt de origine Imer;
- când utilizatorul a instalat pe utilaj accesorii ne-originale sau neindicate în
manual;
- când produsul a fost modificat, reparat, dezasamblat de cumpărător sau de
alţii;
- când există modificări ale produsului realizate fără autorizarea Imer ce pot
influenţa funcţionarea corectă a produsului;
- în cazul pornirii incorecte, a folosirii incorecte a utilajului, a folosirii
incorecte a instrucţiunilor date în manualul de operare şi întreţinere, şi a
neexecutării procedurilor de întreţinere programate;
- în cazul unor dezastre naturale;
- în cazul uzurii standard;
- în cazul daunelor cauzate de folosirea de combustibili şi lubrifianţi
neadecvaţi;
- în cazul daunelor la componentele electrice cauzate de un sistem electric
neadecvat, în cazul problemelor datorate reţelei de alimentare electrică,
sau de conexiuni realizate fără a respecta instrucţiunile manualului de
operare şi întreţinere.

