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 Manual de utilizare 
 

CRIC HIDRAULIC 5 TONE 
Cod produs: 823399 

 
Vă rugăm citiți cu atenție manualul de utilizare și respectați instrucțiunile de siguranță.  
 

Utilizare 
Acest cric hidraulic servește exclusiv pentru ridicarea automobilelor cu o greutate maximă de 2.000 kg. 
Cricul hidraulic nu are voie să fie folosit drept cadru de suport pentru sprijinirea automobilelor ridicate. 
 

Date tehnice 
Capacitate de încărcare max.: 5000 kg 
Înălțimea min.: 205 mm 
Înălțimea max.: 410 mm 
 

Instrucțiuni de siguranță 
 Verificați cricul hidraulic înainte de orice utilizare pentru a descoperi eventuale daune aduse integrității și funcționării 

aparatului. Înainte de operațiile de inspecție și reparație ale automobilului ridicat acesta trebuie să fie asigurat cu un cadru 
de suport adecvat.  

 Cricul hidraulic poate fi utilizat pentru a ridica automobile cu o greutate maximă de 2000 kg. În caz de supraîncărcare cricu l 
se poate defecta și de asemenea există risc de accidentare. 

 Determinați punctele de ridicare ale automobilului dvs. pe baza manualului de utilizare. 

 Cricul hidraulic poate fi folosit numai pe suprafețe solide și plane. Asigurați automobilul contra alunecării înainte de a fi 
ridicat. 

 Nu folosiți cricul hidraulic atunci când în interiorul automobilului se găsesc persoane sau dacă vă sprijiniți de acesta.  
 

Operarea 
1. Pentru a închide ventilul de dezumflare așezați tija de pompă pe ventil și rotiți-o în sens orar până la blocare. 

 
2. Asigurați autovehiculul înainte de începe lucrul trăgând frâna de mână și folosind pene de suport contra alunecării. 
3. Împingeți cricul sub mașină în așa fel încât discul cricului să nu producă daune fundului mașinii atunci când ridicați 

autovehiculul (citiți manualul de utilizare al autovehiculului), ci să fie plasat într-o poziție adecvată a cadrului sau 
șasiului.  

4. Ridicați încet mașina prin mișcări de pompare ale tijei. Aveți grijă ca mașina sau cricul să nu alunece.  
5. După ce mașina a fost ridicată suficient de mult asigurați-o prin cadru de suport înainte de a începe operațiile de 

inspecție și reparație.  
6. Nu folosiți în niciun caz cricul hidraulic drept cadru de suport.  
7. Pentru a coborî mașina deschideți încet ventilul de dezumflare rotindu-l ușor în sens anti-orar, până ce cilindrul cricului 

se lasă în jos.  
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH 
(Lempstrasse 24, D- 42859  Remscheid , Germania). 
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