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POLSKI

Instrukcja obsługi i użytkowania

Drodzy Państwo!
Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy dobrego wyboru. Nabyty przez Państwa
sprzęt został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii gwarantujących
wysoką jakość wykonania oraz niezawodność.
Przed rozpoczęciem użytkowania naszego produktu prosimy o zapoznanie się z procedurami
uruchomienia oraz eksploatacji zawartymi w Instrukcji Obsługi i Użytkowania.
Zespół AW-Tools
Symbole ostrzegawcze:

1 - Należy zapoznać się z Instrukcją obsługi i
użytkowania
2 - Używać rękawic ochronnych
3 - Zawsze używać obuwia ochronnego
4 - Założyć okulary ochronne

5 - Zawsze używaj hełmu ochronnego
6 - Uwaga!
7 - Uwaga! Podnoszone przedmioty
8 - Nie stawaj/przechodź pod podniesionym
przedmiotem

MAKSYMALNY UDŹWIG (KG)

Pozycja Pozycja Pozycja Pozycja
ramienia ramienia ramienia ramienia
1
2
3
4
2T

1½T

1T

Minimalna wysokość podnoszenia: 1450mm
Maksymalna wysokość podnoszenia: 2380mm
Wysokość ramienia: 1450mm
Wysokość żurawia warsztatowego: 1550mm
Waga: 79,5kg

½T
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BUDOWA ŻURAWIA WARSZTATOWEGO

Część

Opis

Ilość

Część

Opis

Ilość

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

Podstawa
Siłownik hydrauliczny
Rączka
Rączka siłownika
Noga
Wspornik
Słupek podporowy
Ramię wysięgnika
Przedłużenie wysięgnika
Łańcuch i hak
Sworzeń
Zawleczka sworznia
Śruba M18 x 4-5/16”, gr 8.8
Śruba M16 x 4-5/16”, gr 4.8
Śruba M16 x 3-9/16”, gr 4.8
Śruba M16 x 3-9/16”, gr 8.8
Śruba M14 x 3-15/16”, gr 4.8

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Śruba M14 x 3-1/8”, gr 8.8
Śruba M16 x 3-3/4”, gr 8.8
Śruba M8 x 1/2”
Podkładka M18
Podkładka M16
Podkładka M14
Podkładka M8
Nakrętka M18
NakrętkaM16
NakrętkaM14
Duże kółka 3-1/2” na tył i
przód
Małe kółka 3” na środek
Śruba M8 x 5/8”
Nakrętka M8
Podkładka zamykająca M8
Śruba M8 x 1/2"

1
1
4
1
4
5
4
1
4
5

31
32
33
34
35
36
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4
2
16
16
24
8

OPIS PRODUKTU
Profesjonalny Żuraw warsztatowy wykonany jest z materiałów najwyższej jakości. Metalowa
konstrukcja sprawia, że jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego warsztatu. Sześć
obrotowych kółek ułatwia manewrowanie oraz szybkie przemieszczania się z ładunkiem.
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem żurawia warsztatowego przeczytaj, zrozum i
postępuj zgodnie z informacjami dostępnymi w niniejszej Instrukcji obsługi i użytkowania oraz
szczegółowo zapoznaj się z produktem, jego częściami składowymi i miej świadomość zagrożeń
związanych z jego użytkowaniem. Należy przestrzegać podstawowych zasad BHP. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu, wątpliwości dotyczących
prawidłowego użycia należy zgłosić to przełożonemu, skontaktować się z dystrybutorem bądź z
lokalnym autoryzowanym serwisem.
Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania
niezgodnego z instrukcją, dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Przed użyciem urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i
przestrzegać uwzględnionych w niej zasad bezpiecznego użytkowania.
NIE można przekraczać wartości nośnej odpowiedniej dla każdej ramienia żurawia (tak, jak
zostało to oznaczone na wysięgniku).
NIE można przekraczać 2 ton wagi znamionowej wyznaczonej dla żurawia.
Należy się upewnić, że urządzenie jest prawidłowo zamontowane, a wszystkie śruby
i zawleczki są na swoich miejscach miejscu i są zabezpieczone
Należy używać łańcuchów, zawiesi pasowych, haków itp. o pojemności znamionowej
równej lub większej masie obciążenia. Upewnij się, że są one zabezpieczone i nie ulegną
zsunięciu pod naporem obciążenia.
Żurawia należy używać tylko i wyłącznie na twardej, płaskiej powierzchni, która jest
w stanie przejąć obciążenie. Należy unikać przenoszenia żurawia nad nierównymi
powierzchniami.
Przed przeniesieniem urządzenia, należy opuścić ładunek do najniższego możliwego punktu.
Nie używać dźwigu do transportu ładunków.
NIE dopuszczaj do sytuacji, w których obciążenie może się kołysać lub gwałtownie opaść
podczas opuszczania lub przenoszenia.
NIE stawać pod obciążeniem lub powyżej wysięgnika. Należy pamiętać, że jeśli obciążenie
ześlizgnie się lub spadnie, wysięgnik może niespodziewanie się podnieść.
NIE dokonuj żadnych zmian lub modyfikacji żurawia. Nie reguluj zaworu bezpieczeństwa.
Przed użyciem odpowiednio rozstaw nogi urządzenia i zabezpiecz wysięgnik
w prawidłowej pozycji.
Stosuj się do wagi ładowności oznaczonych na wysięgniku: pojemność zmniejsza się
w miarę jak wysięgnik się wydłuża.
Podczas pracy stosuj odpowiednią odzież ochronną - obuwie ochronne, okulary/gogle
bezpieczeństwa oraz rękawice robocze.
Zachowaj czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy. Nieporządek może być przyczyną
wypadków.
Osoby postronne, dzieci i odwiedzający powinni zachować bezpieczną odległość podczas
pracy żurawia.
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16. Bądź czujny. Uważaj, co robisz i używaj zdrowego rozsądku podczas obsługi żurawia.
17. NIE wolno używać żurawia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu
lub innych leków. Chwila nieuwagi podczas pracy żurawia może doprowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
18. Przed każdym użyciem zawsze sprawdzaj stan techniczny żurawia, aby upewnić się, że jest
w dobrym stanie i ewentualnie wymienić wszystkie uszkodzone lub zużyte części.
19. W przypadku wymiany części należy stosować tylko te dostarczane przez AW-Narzędzia.
Korzystanie z nieoryginalnych części lub nieprzestrzegania instrukcji konserwacji może
powodować ryzyko urazów i utratę gwarancji.
20. Upewnij się, że dźwig jest właściwie konserwowany i naoliwiany, uniemożliwiając tym
samym powstawanie rdzy lub innych form korozji, które mogą osłabić którąkolwiek
z części dźwigu.
21. Jeżeli żuraw został poddany nieprawidłowemu obciążeniu lub wstrząsowi należy
bezzwłocznie wycofać urządzenie z eksploatacji i poddać pełnemu przeglądowi
przeprowadzonemu przez wykwalifikowany personel.
22. Utrzymuj odpowiedni stan etykiet i tabliczek znamionowych zlokalizowanych na
urządzeniu. Są one źródłem ważnych informacji.
23. Ostrzeżenia, opisane środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji nie
obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą nastąpić. Użytkownik
musi zawsze kierować się zdrowym rozsądek i ostrożnością.
ROZPAKOWYWANIE
Przy rozpakowywaniu należy sprawdzić czy opakowania zawierają wszystkie części. Jeżeli
brakuje części bądź są uszkodzone, proszę skontaktować się ze swoim dostawcą bądź
dystrybutorem.
MONTAŻ
Rozpakuj wszystkie elementy na czystej, płaskiej powierzchni i upewnij się, że znajdują się
wszystkie elementy zgodne z częściami zawartymi w BUDOWIE żurawia warsztatowego. Sprawdź
wszystkie składowe części żurawia. Upewnij się czy podczas transportu nie zostały uszkodzone
żadne elementy. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić do swojego dostawcy lub
dystrybutora.
Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, upewnij się, że wszystkie elementy
zostały zamontowane zgodnie z instrukcją montażu.
Dla bezpieczeństwa i szybszego montażu, żuraw powinien być składany przez
dwie osoby
NIE DOKRĘCAJ ŻADNYCH ŚRUB DOPÓKI NIE SKOŃCZYSZ SKŁADANIA
ŻURAWIA, PONIEWAŻ CZĘŚCI SKŁADOWE MOGĄ PÓŹNIEJ NIE PASOWAĆ!
Krok 1
Do podstawy (1) przykręć środkowe kółka (32) używając
dołączonych śrub (36) oraz dwa dwa tylne kółka za pomocą
śrub (33), podkładek (35) i nakrętek (34).
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Krok 2
Za pomocą śrub (33), podkładek (35) i nakrętek (34)
przymocuj przednie kółka do obu nóg żurawia, a następnie
wsuń je do podstawy.

Krok 3
Aby zablokować nogi (6) w miejscu użyj sworzni (12). By
włożyć sworznie należy lekko unieść przód podstawy (1) aż
otwory zejdą w jedną całość. Po umiejscowieniu wszystkich
czterech sworzni (12) włóż zawleczki (13) w otwory
znajdujące się na końcu sworznia.
Uwaga: Zanim przejdziesz do kolejnego korku, sprawdź czy
wszystkie sworznie z pierścieniami są zabezpieczone w
sposób prawidłowy.

Krok 4
Aby przykręcić rączki (3) do słupka podporowego (8) należy
użyć czterech śrubek (22) oraz podkładek (26).

Krok 5
Aby przykręcić słupek podporowy (8) do podstawy (1) użyj
czterech śrub (19), podkładek (25) oraz nakrętek (29).
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Krok 6
Wykorzystując dwie śruby (19), podkładki (25) i nakrętki
(29) przykręć dolną część wsporników (7) do podstawy.
Następnie użyj śruby (15), podkładki (24) oraz nakrętki (28)
aby przymocować górne części wsporników (7) do słupka
podporowego (8).
Uwaga: Wsporniki na górze i na dole powinny być
przymocowane do zewnątrz.

Krok 7
Użyj śruby (14), podkładki (23) oraz nakrętki (27), aby
przymocować ramię wysięgnika (9) do słupka
podporowego (8).

Krok 8
Użyj śruby (17), podkładki (24) i nakrętki, aby
przymocować dolną część siłownika hydraulicznego (2) do
słupka podporowego (8) oraz śruby (21), podkładki (24),
nakrętki (28), aby przymocować górną część siłownika (2)
do ramienia wysięgnika.

Krok 9
Aby przymocować przedłużenie ramienia (10) do ramienia
wysięgnika (9) użyj śruby (16), podkładki (24) i nakrętki
(28), aby zabezpieczyć przedłużenie ramienia w żądanym
miejscu nośności. Następnie użyj śruby (20), podkładki (25)
oraz nakrętki (29), aby przymocować hak i łańcuch (11) do
końca przedłużenia ramienia wysięgnika (10).
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OBSŁUGA ŻURAWIA WARSZTATOWEGO
Należy przeczytać wszystkie informację dotyczące BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA na
początku niniejszej instrukcji przed montażem lub użytkowaniem tego produktu.
Po ukończeniu montażu, przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że wszystkie śruby
zostały odpowiednio dokręcone.
PODNOSZENIE
Zlokalizuj otwór na ramieniu wysięgnika. Ustaw wagę tak, aby
była większa niż masa podnoszonego przedmiotu. Na przykład
na ramieniu znajdź otwór 1T dla obciążenia, które jest poniżej 1
tony.

Ustaw przedłużenie wysięgnika tak, aby otwór
znajdujący się najdalej od łańcucha z hakiem był na
równi z otworem na ramieniu podnośnika. Następnie
należy włożyć śruby do wszystkich otworów i dokręcić je
przy użyciu podkładki i nakrętki.
Nie stawaj pod przedmiotem, który ma zostać podniesiony. Istnieje ryzyko
zsunięcia się przedmiotu z haku. Spadający przedmiot może spowodować
poważne obrażenia ciała.
Przesuń żuraw do przedmiotu, który zostanie podniesiony. Upewnij się, że hak jest
bezpośrednio nad przedmiotem i punkt wyciągu znajduję się bezpośrednio nad środkiem ciężkości
podnoszonego przedmiotu.
Zamocować łańcuch z hakiem do podnoszonego przedmiotu.
Aby podnieść ramię wysięgnika, należy zamknąć zawór spustowy za pomocą dźwigni
pompującej przekręcając go do oporu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Wsunąć
rączkę podnośnika w gniazdo i poruszając ramieniem w kierunku góra – dół należy podnieść
ładunek na wymaganą wysokość.
Należy pamiętać, aby w pełni dokręcić zawór bezpieczeństwa inaczej pod
obciążeniem podnośnik może się opuszczać lub nie uzyskać żądanej wysokości.
OPUSZCZANIE
Aby obniżyć podnoszony przedmiot, za pomocą dźwigni pompującej należy bardzo powoli
obrócić zawór zwalniający w lewo (w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara).
Pamiętaj, aby opuszczać ładunki bardzo powoli. Zbyt gwałtowne odkręcenie zaworu
spowoduje gwałtowne opuszczenie ładunku. Należy zachować szczególną ostrożność podczas
opuszczania ciężkich przedmiotów.
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SKŁADANIE
Nie składaj żurawia, gdy jest pod obciążeniem.
1.
2.

3.
4.

Obniż ramię wysięgnika do najniższego poziomu.
Następnie usuń zawleczki (13) z przednich sworzni (12).
Wyciągnij przednie sworznie (12), a tylne zostaw na swoim
miejscu.
Unieś nogi żurawia (6) aż oprą się o rączki (3).
Włóż sworznie (12) w otwory w każdej nodze (6) oraz zabezpiecz
je zawleczkami (13).

Uwaga: Przy ponownym rozkładaniu żurawia bądź pewny, że sworznie
i zawleczki są umieszczone w przeznaczonych do tego miejscach.

ODPOWIETRZANIE
Przed pierwszym użyciem sprawdź prawidłowy poziom oleju hydraulicznego i dokładnie
przetestuj sprzęt. Jeżeli nie działa prawidłowo, odpowietrz system hydrauliczny, jak następuje:
Otwórz zawór zwalniający i całkowicie obniż urządzenie.
Wyjmij korek wlewu oleju i wypełnij zbiornik olejem hydraulicznym dobrej jakości.
Zastosuj oddolny nacisk na wysięgnik i kilkakrotnie porusz dźwignią podnośnika.
Sprawdzić otwór napełniania oleju i w razie potrzeby dolej oleju aż po linię otworu zbiornika
oleju.
5. Umieść korek oleju na swoim miejscu i zamknij zawór spustowy.
6. W celu poprawnego użytkowania sprawdź urządzenie kilka razy zanim przystąpisz do
podnoszenia obciążenia.
1.
2.
3.
4.

KONSERWACJA
Używaj tylko wysokiej jakości oleju hydraulicznego. Należy unikać mieszania różnych
rodzajów płynów oraz NIGDY nie używać płynu hamulcowego, oleju do turbin, oleju
samochodowego lub gliceryny. Niewłaściwy płyn może spowodować uszkodzenia siłownika
hydraulicznego oraz potencjalne uszkodzenie przenoszonego ładunku.
UZUPEŁNIANIE OLEJU
1.
2.
3.

Ostrożnie wyciągnij siłownik hydrauliczny z podstawy.
Ustaw ramię i pompę w położeniu dolnym. Ustaw gniazdo w pozycji pionowej oraz
wyciągnij gumowy korek wlewu oleju.
Uzupełnić olejem do dolnej krawędzi wlewu oleju. Usuń powietrze (odpowietrzanie
siłownika hydraulicznego), a następnie włóż korek oleju

WYMIANA OLEJU
Aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia oraz długi okres eksploatacji należy wymieniać
olej przynajmniej raz na rok.
1.

Należy opuścić siłownik hydrauliczny do najniższej pozycji oraz zdjąć korek wlewu oleju.
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2.

3.
4.
5.

Aby upuścić olej należy obrócić siłownik do góry nogami i upuścić olej przez otwór wlewu
oleju.
Uwaga: Olej hydrauliczny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami
Ustaw siłownik w pozycji pionowej. Napełnij olejem do dolnej krawędzi wlewu (używaj
wyłącznie oleju hydraulicznego wysokiej jakości).
Po napełnieniu, usunąć powietrze z układu hydraulicznego, otwierając zawór zwalniający
i kilkakrotnie poruszyć dźwignią, aby wytłoczyć powietrze.
Założyć korek wlewu oleju.

SMAROWANIE
Okresowo należy smarować smarem wszystkie ruchome części żurawia oraz siłownika
hydraulicznego.
CZYSZCZENIE
Należy okresowo sprawdzać oznaki korozji na siłowniku hydraulicznym oraz tłoku pompy. W
razie potrzeby usunąć brud z elementów żurawia, przecierając jego części szmatką nasączoną
olejem.
Uwaga: Nie należy używać papieru ściernego lub innych materiałów ściernych na tych
powierzchniach.
PRZECHOWYWANIE
Gdy żuraw nie jest używany, powinien być trzymany z wysięgnikiem opuszczonym do
najniższego punktu, tak, aby trzpień siłownika hydraulicznego był schowany w cylindrze.
2. Aby zmienić żuraw do pozycji przechowywania:
 Usuń blokady z ramienia wysięgnika.
 Opuść siłownik hydrauliczny, tak, aby oparł się o słupek oraz opuść ramię do najniższej
pozycji.
 Usuń śruby z prawej i lewej nogi żurawia i złóż je do pozycji górnej.
1.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM

PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

NAPRAWA
1. Opuść wysięgnik
podnoszący. Zamknij
zawór spustowy
i wyjmij korek wlewu
oleju.

Nie utrzymuje obciążenia.

Zabrudzenia na uszczelkach
zaworów.

2. Umieść jedną stopę na
nodze wysięgnika i
podciągnij ręcznie
wysięgnik do jego pełnej
wysokości.
3. Otwórz zawór spustowy w
celu obniżenia wysięgnika.
4. Wymień zużyte uszczelki

Nie podnosi obciążenia.
Nie podnosi na pełną
wysokość.
Siłownik chwieje się pod
obciążeniem.

1. Otwórz zawór spustowy
i wyjmij korek oleju.
Zapowietrzenie

2. Wykonaj kilka porządnych
ruchów dźwignią i
zamknąć zawór spustowy.

Siłownik nie opuszcza się
całkowicie.
Siłownik nie podnosi się do
pełnej wysokości.

Zbiornik może być
przepełniony.

1. Sprawdź poziom oleju.

Siłownik chwieje się pod
obciążeniem.

Niski poziom oleju
hydraulicznego.

3. Uzupełnij olej do
prawidłowego poziomu.

Siłownik chwieje się pod
obciążeniem.

Pasek uszczelniający może być
zużyty.
Zapowietrzenie

Nie opuszcza się całkowicie.

Urządzenie wymaga
naoliwienia.
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2. Zdejmij korek wlewu.

Wymień pasek uszczelniający.
Wypuść powietrza z
wysięgnik, usuwając korek
wlewu.
Naoliw zewnętrzne części
ruchome.

ENGLISH

Operating and safety instruction

Dear Clients!
Thank you for choosing our product. You've made a great choice. This equipment has been
designed and manufactured using the latest technology to ensure high quality and reliability.
Before using our product, please read carefully and understand all the instruction for the correct
handling, preparation and maintenance of engine crane.
AW-Tools Team
Warning symbols:

1 - Please read Operating and safety
instruction carefully and make sure you
understand the instruction before using this
product
2 - Always wear protective gloves
3 - Always wear protective footwear
4 - Always use protective goggles

5 - Always wear protective helmet
6 - Attention!
7 - Attention! Lifted objects/items
8 - Do not stand, pass or allow any other
person to stand or pass under the elevated
object

MAXIMUM LIFTING CAPACITY (KGS)

Boom
position
1

Boom
position
2

Boom
position
3

Boom
position
4

2T

1½T

1T

½T

Minimum lifting height: 1450mm
Maximum lifting height: 2380mm
Height of crane hoist: 1450mm
Overall height: 1550mm
Weight: 76kg
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ENGINE CRANE COMPONENTS

Part

Description

Qty

Part

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

Base assembly
Jack
Handle
Jack handle
Leg
Support
Post
Boom
Boom extension
Hook and chain
Ring pin
R-Pin
Bolt M18 x 4-5/16”, gr 8.8
Bolt M16 x 4-5/16”, gr 4.8
Bolt M16 x 3-9/16”, gr 4.8
Bolt M16 x 3-9/16”, gr 8.8
Bolt M14 x 3-15/16”, gr 4.8

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
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Description
Bolt M14 x 3-1/8”, gr 8.8
Bolt M16 x 3-3/4”, gr 8.8
Bolt M8 x 1/2”
Washer M18
Washer M16
Washer M14
Washer M8
Nut M18
Nut M16
Nut M14
Large caster 3-1/2” for
front and rear
Small caster 3” for center
Bolt M8 x 5/8”
Nut M8
Lock washer M8
Bolt M8 x 1/2"

Qty
1
1
4
1
4
5
4
1
4
5
4
2
16
16
24
8

PRODUCT DESCRIPTION
Professional engine crane is made from the highest quality materials. Metal construction makes
it an indispensable piece of equipment for every garage. The design is based on 6 supporting wheels
allowing movement in any direction.
GENERAL SAFETY INFORMATION
For your safety, before using this product read, understand, and follow all the information
provided with the Operating and safety instruction completely and familiarize yourself thoroughly
with the product, its components and recognize the hazards associated with its use.
Inspect before each use. Prior to each use, visually inspect for leaking hydraulic oil, damaged,
loose or missing parts. If engine crane becomes worn or damaged in any way, or operates
abnormally, remove it from service immediately and contact your nearest service center for repair.
Non authorized parts may be dangerous and will invalidate warranty.
The supplier does not accept responsibility for any damage or injury caused by
improper or incorrect use.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Study, understand and follow al instructions before using this device.
DO NOT exceed the load capacity for each jib position (as marked on the boom).
DO NOT exceed 2 ton rated capacity for the engine crane.
Ensure that the equipment is correctly assembled and that all the bolts and pins are in place
and secure.
Only use chains, slings, hooks etc. with a rated capacity equal, or greater than that of the
load. Check that they are secure and will not slip under load.
Only use the crane on a solid, flat surface which is capable of taking the load. Avoid moving
the crane over rough surfaces.
Before moving, lower the load to the lowest possible point. Do not use crane to transport
loads.
DO NOT allow load to swing or drop violently while lowering or moving.
DO NOT stand under the load, or above the boom. Be aware that if the load slips or falls,
the boom may rise suddenly.
DO NOT make any alterations or modification to Engine Crane. Do not adjust safety valve.
Properly extend leg extensions and secure boom in proper setting before use.
Follow capacities marked on boom: capacity decreases as boom lengthens.
Use appropriate safety equipment, such as protective footwear, safety googles and work
gloves during use.
Keep your work are clean and well lit. Cluttered work areas may occur accidents.
Keep bystanders, children and visitors away while operating Engine Crane.
Stay alert. Watch what are you doing and use your common sense when operating a crane.
Do not use Engine Crane while tired or under the influence of drugs, alcohol or any other
medication. A moment of inattention while operating Crane may result in serious personal
injury.
Always inspect the crane before use to ensure it is in good condition and replace any
damaged or worn parts.
When replacing parts, use only those supplied by AW-Tools. Use of unauthorized parts or
failure to follow maintenance instruction may create risk of injury and may void any
applicable warranty.
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20. Ensure that the crane is properly maintained and lubricated at all times and that no rust or
other forms of corrosion is allowed to weaken any part of the crane.
21. If the crane has been subjected to an abnormal load or shock it should be removed from
service immediately and fully inspected by qualified personnel.
22. Maintain labels and nameplates on the Engine Crane. These carry important information.
23. The warnings, precautions and instructions discussed in this manual cannot cover all
possible conditions and situations that may occur. The operator must understand that
common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be
supplied by the operator.
UNPACKING
When unpacking check to make sure all the parts listed are included. If any parts are missing or
broken, please call AW-Tools at the number on the back cover of this manual.
ASSEMBLY INSTRUCTION
Unpack the components on a clean flat area of hard standing and ensure that all parts are
present according to the packing list. Visually inspect all components to ensure that no damage was
suffered in transit. Any damage should be reported to your AW-Tools dealer immediately.
To prevent serious injury and death make sure the correct bolts are used during
assembly. Make sure that the correct bolts are used in the correct place.
For safety and ease of assembly, use two people to assemble Engine Crane.
DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL YOU ARE FULLY FINISHED WITH
ASSEMBLY. OTHERWISE PARTS WILL NOT LINE UP PROPERLY!
Step 1
Attach two middle casters (32) using bolts (36) and two rear
casters (31) with bolts (33), washers (35) and nuts (34) to
base (1).

Step 2
Use bolts (33), washers (35) and nuts (34) to attach front
casters (31) to the legs, then slide legs (6) into front of the
base (1).

Step 3
Lock legs (6) in place using the Ring Pins (12). To insert the
ring pins, lift up on front of base (1) until holes line up. After
all four ring pins are inserted, insert one R-Pin (13) through
small hole at the end of each ring pin until it snaps into place.
Note: Make sure ring pins are secure before proceeding.
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Step 4
Use for bolts (22) and washers (26) to fasten the handle (3) to
the post (8).

Step 5
Use the bolts (19), washers (25) and nuts (29) to secure
bottom of the post (8) to the base (1).

Step 6
Use two bolts (19), washers (25) and nuts (29) to fasten the
lower ends of the support (7) to the inside of the frame, then
use one bolt (15), washer (24) and nut (28) to fasten the top
ends of the support (7) to the post (8).
Note: The bends of the support face out at the top and in the
bottom.

Step 7
Use the bolt (14), washer (23) and nut (27) to attach boom (9)
to the top of the post (8).
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Step 8
Use a bolt (17), washer (24) and nut (28) to attach lower end
of the jack (2) to the post (8) and other bolt (21), washer (24)
and nut (28) to attach the top of the jack (2) to the boom (9).

Step 9
Slide the boom extension (10) into the boom (9) and use a
bolt (16), washer (24) and nut (28) to secure at the desired
load rating. Use the bolt (20), washer (25) and nut (29) to
attach the hook and chain (11) to the end of the boom
extension (10).

OPERATING INSTRUCTION
Read Entire General Safety Information section at the beginning of this manual before set up
or use of this product.
Once assembly is fully completed, tighten all bolts before initial operation.
LIFTING
Locate the hole on the boom with a weight limit higher than the
weight you will be lifting. For example locate 1 ton hole on the
boom for a load that is under 1 ton.

Adjust the boom extension so the hole furthest from the
hook-end aligns with the chosen hole on the boom. Secure
into place by inserting the bolt through all aligned holes
and tightening in place with the washer and nut.
DO NOT stand under an object that is being lifted by the engine crane. Be
aware of the possibility of a load slipping of the hook and chain. An item
that falls from the crane can cause serious injury.
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Move the crane to the item which will be lifted. Ensure the hook is directly above the point of
lift and the point of lift is directly above the centre of gravity of the load.
Securely attach the hook and the chain to the item.
To raise the boom, close the jack’s valve by turning it fully clockwise (right) using the end of
the pump handle. Insert the handle into the jack linkage and pump the handle (up and down)
repeatedly until the items has been lifted to the desired height.
Be sure to fully tighten the release valve or else the jack may lower or may not be
able to reach the full height.
LOWERING
To lower the crane, very slowly turn the jack’s release valve counterclockwise using the end of
the pump handle and the jib will lower.
The more the valve knob is turned, the faster the rate of descend. Be extremely careful when
lowering heavy loads.
FOLDING THE FRAME
Do not fold crane while loaded.
1.
2.
3.
4.

Lower boom (9) all the way down.
Remove R-pins (13) from the front ring pins (12). Remove the
front ring pins (12). Leave rear ring pins (12) in.
Raise legs (6) until they rest against handle (3).
Insert a front ring pins (12) into the hole for each leg (6) and
reinsert R-pins (13).

Note: Be certain that when unfolding both ring pins and r-pins are
placed back in proper places.

BLEEDING* INSTRUCTION
Before first use check for proper hydraulic oil level and thoroughly test the equipment. If it
does not work properly, bleed excess air from its hydraulic system as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Open release valve and lower jack completely.
Remove oil plug and fill with good quality hydraulic oil to full level.
Apply downward pressure to the boom and pump the jack handle quickly several times.
Check the oil fill hole and if necessary fill oil to the top of oil hole.
Replace the oil plug and close the release valve.
Test the equipment several times for proper operation before attempting to lift a load.

*means that the jack begins to slowly lower rather than keep load at height
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MAINTENANCE
Use only good grade hydraulic jack oil. Avoid mixing different types of fluid and NEVER use
brake fluid, turbine oil, transmission fluid, motor oil or glycerin. Improper fluid can cause failure of
the jack and the potential for sudden and immediate loss of load.
ADDING OIL
1.
2.
3.

Carefully remove hydraulic jack from crane.
With ram fully lowered and pump piston fully depressed, set jack in its upright, level
position. Remove oil filler plug.
Fill with oil until just below the rim of the oil filler plug hole. Reinstall the oil filler plug.

CHANGING OIL
For best performance and longest life, replace the complete oil supply annually.
1.
2.
3.
4.
5.

With the jack fully lowered, remove the oil filler plug on the side of the housing.
Tip the jack to allow the od hydraulic oil to drain out of the housing completely.
Note: Dispose of hydraulic fluid in accordance with local regulations.
Turn your jack upright and completely fill the housing with a high quality hydraulic oil until
just below the rim of the oil fill hole.
Open the valve release screw and pump the handle to bleed air from the system.
Reinstall the oil filler plug.

LUBRICATION
A periodic coating of light lubricating oil to pivot points, axles and hinges will help to prevent
rust and assure that wheels, casters, and pump assemblies move freely.
CLEANING
Periodically check the pump piston and ram for signs of rust or corrosion. Clean as needed and
wipe with an oily cloth.
Note: Never use sandpaper or abrasive material on these surfaces!
STORAGE
1. When not in use, store the jack with pump piston and ram fully retracted.
2. To transform the crane into storage position:
 Remove lock pin from boom.
 Lean hydraulic unit back against upright and slowly lower the jib to rest against hydraulic
unit.
 Remove bolts of left and right legs of the crane.
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TROUBLESHOOTING
TROUBLE

PROBABLE CAUSE

REMEDY
1. Lower lifting boom. Close
the release valve and
remove oil filler plug.

Will not hold load.

Dirt on valve seats.

2. Place one foot on the leg
and pull up the lifting
boom to its full height by
hand.
3. Open the release valve to
lower the lifting boom.
4. Replace worn seals.

Will not lift load.
1. Open the release valve and
remove oil filter plug.

Will not lift to its full height.
Pump feels unsteady under
load.

Air block.

2. Pump handle a couple of
full strokes and close the
release valve.

Pump will not lower
completely.

Pump will not lift to its full
The reservoir could be over- Check the oil level.
height.
filled.
Remove the filler plug.
Pump feels unsteady under
Low hydraulic oil level.
Top up oil to correct level.
load.
Pump feels unsteady under The cup seal could be worn
Replace cup seal.
load.
out.

Will not lower completely.

Release air from the hydraulic
pump by removing filler plug.

Air block.
Unit requires lubrication.
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Oil external moving parts.

Русский

Инструкция по эксплуатации

Уважаемые господа!
Мы благодарим Вас за приобретение устройств нашей компании и поздравляем с
хорошим выбором. Приобретённый вами продукт запроектирован и произведён
по современной технологии, что гарантирует высокое качество и высоконадёжность.
Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
Коллектив AW-Tools
Предупреждающие знаки:

1 - Прочитайте инструкцию по
эксплуатации
2 - Используйте защитные перчатки
3 - Используйте защитную обувь
4 - Используйте защитные очки
5 - Всегда используйте защитный шлем

6 - Предупреждение, опасность!
7 - Примечание! Поднятые элементы
8 - Не стойте, проходят или разрешить
любой другой человек, чтобы стоять
или проходить под повышенным
объекта

МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (KGS)

Положение
рычага
1

Положение
рычага
2

Положение
рычага
3

Положени
е рычага
4

2T

1½T

1T

½T
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Минимальная высота: 1450mm
Высота подъема: 2380mm
Высота крана тали: 1450mm
Общая высота: 1550mm
Масса: 76kg

ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КРАНА

Часть

Описание

Кол.

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19

Основание
Домкрат
Рукоятка
Ручка домкрата
Ножка
Опорные балки
Подпорка
Стрела
Выдвижение стрелы
Крюк с цепью
Штифт
Р-штифт
Болт M18 x 4-5/16”, ГБ 8.8
Болт t M16 x 4-5/16”, ГБ 4.8
Болт M16 x 3-9/16”, ГБ 4.8
Болт M16 x 3-9/16”, ГБ 8.8
Болт M14 x 3-15/16”, ГБ 4.8

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
4

Часть

Описание

Кол.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Болт M14 x 3-1/8”, ГБ 8.8
Болт M16 x 3-3/4”, ГБ 8.8
Болт M8 x 1/2”
Прокладка M18
Прокладка M16
Прокладка M14
Прокладка M8
Гайка M18
Гайка M16
Гайка M14
Колёсико 3-1/2” переднее
и заднее
Колёсико 3” центральное
Болт M8 x 5/8”
Гайка M8
Стопорная шайба M8
Болт M8 x 1/2"

1
1
4
1
4
5
4
1
4
5

31
32
33
34
35
36
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4
2
16
16
24
8

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТРОЙСТВА
Профессиональный гидравлический кран изготовлен из материалов высшего сорта.
Металлическая конструкция крана будет незаменимым оснащением каждого гаража.
Наличие колёсиков доставляет возможность передвигать кран.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед началом использования обязательно ознакомьтесь с инструкцией по
эксплуатации. Следует соблюдать правила по охране труда. Перед каждым использованием
следует проверить состояние крана. Убедитесь, что все части свободно двигаются. Если вы
заметили неправильности использования надо связаться с дистрибьютором или местном
сертифицированным сервисом.
При ни каких условиях производитель/поставщик не несёт ответственности
за какие-либо убытки понесённые в результате неправильного использования
несовместимого с инструкцией по эксплуатации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
Не поднимайте груз больше, чем грузоподъёмность крана.
Максимальная грузоподъёмность не может превышать 2 тонны.
Убедитесь, что все части правильно установлены. Убедитесь, что все винты и болты
надёжно затянуты.
Подберите цепь, строп и таль соответствующей грузоподъёмности.
Гидравлический кран можно использовать только на прочных, ровных поверхностях,
которые способны выдержать массу груза.. Избегайте использования крана на других
поверхностях.
Перед транспортировкой груза медленно опустите стрелу и закрепите груз в самом
нижнем положении. Не используйте крана для транспорта груза.
Во время транспортировки или опускания избегайте резких движений груза.
Не вставайте под транспортируемый груз или под стрелу.
Не делайте никаких переделок. Не регулируйте предохранительный клапан.
Перед использованием приспособите стрелу и ножки.
Соблюдайте лимит грузоподъемности: грузоподъёмность уменьшается чем стрела
выдвигается..
Используйте защитную обувь, защитные очки и рабочие перчатки при работе.
Сохраняйте рабочее пространство в чистоте.
Следите за тем, чтобы во время работы крана рядом никого не было.
Будьте внимательны. При работе руководствуйтесь здравомыслием.
Не работайте на кране в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а
также под воздействием лекарственных препаратов
Каждый раз перед началом работы в отсутствии поломок и в хорошем состоянии
крана.
При замене части используйте только те предоставленные AW-Tools. Использование
других частей и несоблюдение инструкции может привести к травмам и лишению
гарантии.
Содержите кран в чистоте и смазывайте кран маслом во избежание ржавчины.
Когда кран перегружен он должен быть проверен квалифицированным лицом.
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22. Сохраняйте табличку на поверхности крана.
23. Все предупреждения и инструкции описаны в этой инструкции по эксплуатации не
заключают в себе всех возможных случаев во время работы. Поэтому при работе
следует руководствоваться здравомыслием.
РАСПАКОВКА
При распаковке убедитесь в наличии всех элементов. При отсутствии или неисправности
элементов связывайтесь по телефону с коллектвиом AW-Tools данном на оборотной строне
инструкции по эксплуатации.
МОНТАЖ
Разместите элементы на твёрдой плоской поверхности и убедитесь, что все элементы
присутствуют. Проверьте все части и убедитесь что они не повредились при
транспортировке. Все повреждения должны быть представлены дистрибютору AW-Tools.
Во избежание серьёзных травм или смерти убедитесь что используемые
болты правильные.
Для безопасности и чёткости монтажа собирайте кран в два человека.
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ ДО ОКОНЧАНИЯ МОНТАЖА. В ДРУГОМ
СЛУЧАЕ ЧАСТИ НЕ ФОРМИРУЮТСЯ!

Шаг 1
Присоедините центральные колёсика (32) с помощью
болтов (36) и два задних колёсика (31) с помощью болтов
(33) стопорной шайбы (35) и гайки (34) к основанию (1).

Шаг 2
Присоедините передние колёсика (31) к ножкам с
помощью болтов (33), стопорной шайбы (35) и гаек (34).
Затем передвиньте ножки (6) к основанию (1).

Шаг 3
Закрепите ножки (6) с помощью штифтов (12). Для
установки штифтов, поднимите переднюю часть
основания (1) чтобы отверстия нашлись в одной линии.
Затем закрепите Р-штифт (13) в отверстию каждого
штифта.
Примечание: Перед выполнением следующих шагов
убедитесь, что штифты хорошо закреплены.
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Шаг 4
Присоедините рукоятку (3) к подпорке (8) с помощью
болтов (22) прокладки (26).

Шаг 5
Закрепите нижнюю часть подпорки (8) к основанию (1)
с помощью болтов (19), прокладки (25) и гаек (29).

Шаг 6
Присоедините нижние концы опорных балок (7) к раме с
помощью болтов (19), прокладки (25) и гаек (29). Затем
присоедините верхние концы опорных балок (7) к
основанию (1).
Примечание: В верхней и нижней части опорные балки
изгибаются.

Шаг 7
Присоедините стрелу (9) к верхней части подпорки (8) с
помощью болта (14), прокладки (23) и гайки (27).
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Шаг 8
Присоедините нижнюю часть домкрата (2) к подпорке (8)
с помощью болта (17), прокладки (24) и гайки (28), а
верхнюю часть домкрата (2) к стреле (9) с помощью
болта (21), прокладки (24) и гайки (28).

Шаг 9
Установите выдвижение стрелы (10) в стрелу (9) с
помощью болта (16), прокладки (24) и гайки (28) на
любой грузоподъёмности. Присоедините крюк с цепью
(11) к концу выдвижения стрелы (10)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед использованием прочитайте правила безопасной эксплуатации.
Когда монтаж окончен затяните все болты.
ПОД ЪЁМ
Найдите отверстие на стреле с весовой предел выше, чем все
вы будете подниматься. Например местонахождение 1 тонну
отверстие на стреле при нагрузке, которая находится под 1
тонну.

Отрегулируйте удлинитель стрелы так дырка
удалена от крючков с совпадает с выбранной
отверстие на стреле. Безопасный в место, вставив
болт через все совмещенные отверстия и затянув в
месте с шайбой и гайкой.
Не вставайте под транспортируемый груз. Груз может свалиться и быть
причиной серьёзной травмы.
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Установите кран в необходимое положение. Убедитесь, что крюк находится над центром
тяжести груза. Осторожно закрепите груз на грузовом крюке.
Для подъёма закройте гидравлический кран - установите рукоятку в паз клапана и
поворачивайте по часовой стрелке, пока не затяните. Медленно поднимайте груз на
необходимую высоту, вставив рукоятку в цилиндр и поднимая и опуская рукоятку.
Будьте уверены, чтобы полностью затяните выпускной клапан или другое
гнездо может снизить или может не быть в состоянии достичь полной высоты.
СНИЖАНИЕ
Для снижения установите рукоятку в паз клапана и поворачивайте против часовой
стрелки.
Чем быстрее поворачивать тем быстрее опускается. Будьте осторожны при опускании
тяжёлого груза.
СКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ
Не складывайте крана когда он загружен.
1.
2.
3.
4.

Снизите кран до упора.
Выньте Р-штифты со штифтов. Выньте штифты.
Поднимите ножки до стыка с ручкой
В каждой ножке закрепите штифты в среднее отверстие
основания. Затем закрепите Р-штифты.

Примечание: При раскладывании убедитесь, что штифты и Рштифты находятся на своём месте.

ПРОЦЕСС ДЕАЭРАЦИИ*
Перед первым использованием проверьте уровень гидравлического масла и состояние
элементов. Если кран работает неправильно, проводите процесс деаэрации следующим
образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Открутите предохранительный клапан и снизите домкрат до упора.
Снимите пробку маслоналивного отверстия и залейте гидравлическое масло высшего
сорта.
Доставьте нисходящее давление к стреле и быстро нажмите рукоятку несколько раз.
Проверьте маслоналивное отверстие. Если надо подлейте масла.
Втисните пробку маслоналивного отверстия и закрутите предохранительный клапан.
Перед началом работы проверьте элементы несколько раз.

* Когда домкрат не удерживает груз и медленно опускается

КОНСЕРВАЦИЯ
Используйте только гидравлические масла высшего сорта. Запрещается смешивание
разных жидкостей. Запрещается использовать тормозную жидкость, турбинную жидкость,
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трансмиссионное масло, моторное масло или глицерин. Использование других жидкостей
может повредить домкрат.
ЗАЛИВ МАСЛА
1.
2.
3.

Осторожно снимите домкрат.
Максимально опустите домкрат и насосный поршень. Осадите домкрат. Снимите
пробку маслоналивного отверстия.
Залейте гидравлическое масло до уровня серводвигателя. Втисните пробку
маслоналивного отверстия.

ЗАМЕНА МАСЛА
Для чёткости работы устройства следует поменять масло ежегодно.
1.
2.
3.

4.
5.

Осторожно снимите домкрат.
Максимально опустите домкрат и насосный поршень. Остановите домкрат в верхней
позиции. Снимите пробку маслоналивного отверстия.
Отложите домкрат в сторону и залейте гидравлическую жидкость.
Примечание: Залив гидравлической жидкости соответствует соответствует
местным нормативным требованиям и правилам.
Остановите домкрат в верхней позиции.
Залейте гидравлическое масло до уровня серводвигателя. Втисните пробку
маслоналивного отверстия.

СМАЗКА
Временная смазка поворотных частей защищает от ржавчины гарантирует их свободное
движение.
ЧИСТКА
Время от времени проверяйте насосный поршень и домкрат. Если надо очистите их и
смажьте маслом.
Примечание: При чистке запрещено использовать абразивные материалы!
ХРАНЕНИЕ
1. Если кран не используется, храните его без насосного поршня и домкрата.
2. Хранение сложенном положении:
 Удалите запирающий штифт из стрелы.
 Отклоните гидравлическую систему назад и медленно снизите стрелу
 Удалите болты с ножек.

- 30 -

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕИСПРАВНОСТЬ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ
1.

2.
Груз не удерживается.

Седло клапана загрязнено.
3.

4.
Груз не поднимается.
Груз не поднимается на полную
высоту.

1.
Воздушный затор.

Загруженный домкрат является
неустойчивым. Домкрат не
снижается полностью.
Домкрат не поднимается на
полную высоту.

2.

Вместилище
переполнено.

Загруженный домкрат является Уровень
неустойчивым.
низкий.
Загруженный домкрат является Прокладка
неустойчивым.
изношенная

может

масла

может

Воздушный затор.
Груз не снижается полностью.

Гидравлическая
требует смазки.

быть
слишком

быть

Снизите стрелу. Закрутите
предохранительный клапан
Снимите пробку
маслоналивного отверстия.
Удерживая ногой ножку
крана, вытяните стрелу до
упора вручную.
Для снижения стрелы
открутите
предохранительный клапан.
Замените изношенные
части.
Открутите
предохранительный клапан
и выньте пробку
маслоналивного отверстия
Нажмите на рукоятку
несколько раз. Закрутите
предохранительный клапан

Проверить уровень масла.
Снимите пробку
маслоналивного отверстия.
Долить до оптимального
уровня.
Замените прокладку.

Удалите воздух из
гидравлической системы
вытягивая пробку
система
маслоналивного отверстия.
Смажьте подвижные части.
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DEKLARACJA ZGODNOŚĆI WE
Producent:
Nazwa:

AW-Narzędzia Walenty Androsiuk

Adres:

ul. Sławińskiego 8, 15-349 Białystok, Polska

Z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt:
Nazwa:

Żuraw warsztatowy 2T

Model:

AW20051

Spełnia zasadnicze wymogi następującej dyrektywy:
 Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (Dz. U. nr 199, poz. 1228, z poźn. zm.),
Spełnia wymogi następujących norm zharmonizowanych:
 EN 1494:2000 +A1:2008 Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne
 EN ISO 12100-1:2003 Bezpieczeństwo maszyn--Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania--Część 1
 EN ISO 12100-2:2003 Bezpieczeństwo maszyn--Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania--Część 2
 EN ISO 14121-1:2007 Bezpieczeństwo maszyn. Ocena ryzyka
 EN ISO 13857-2008 Bezpieczeństwo maszyn--Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie
kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
Procedury oceny zgodności zrealizowano przy udziale jednostki notyfikowanej:
Nazwa:

Ente Certificazione Macchine

Adres:

Via Mincio, 41056 Savignano S/P. (MO), Italy

Numer identyfikacyjny:

1282

Numer certyfikatu/badań:

100112/PZH006

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do produktu w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje części
składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.
Osobą upoważnioną do przygotowywania i przechowywania dokumentacji technicznej jest: Marcin Perkowski.
Białystok, 28 listopada, 2014

Marcin Perkowski

miejsce, data

imię, nazwisko
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WARUNKI GWARANCJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Gwarancji na sprawne działanie produktu eksploatowanego zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi
w Instrukcji Obsługi i Użytkowania udziela firma AW-Narzędzia Walenty Androsiuk.
Konsumentowi zostaje udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę bądź wymianę uszkodzonych części i elementów, których uszkodzenie wynika z
wad fabrycznych producenta (materiałowych i montażowych).
W zakres gwarancji nie wchodzą takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja
i czyszczenie, a także przeglądy.
Gwarancja nie obejmuje naturalnie zużywających się części i podzespołów produktu tj. kółka, nogi podstawy, łańcuch wraz
hakiem, ramiona górne, rączka siłownika, rączka.
Tylko urządzenia czyste podlegają naprawom gwarancyjnym. W przypadku urządzeń silnie zabrudzonych
zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kosztami czyszczenia urządzenia.
Gwarancja traci ważność za wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika tj. eksploatacja produktu niezgodnie z
jego przeznaczeniem np. do celów zarobkowych oraz wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione.
Podstawą uzyskania gwarancji jest oryginalny dowód zakupu wraz z podpisanym drukiem niniejszej gwarancji wydanej
przez Autoryzowanego Dystrybutora. Druk gwarancji musi posiadać wszystkie wypełnione pola.
Producent zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji w przypadku uszkodzenia produktu z winy klienta.
Wszelkie uszkodzenia podlegające naprawom w ramach gwarancji będą wykonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty
dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji dokonanych zostanie
co najmniej pięć napraw, a produkt będzie dalej wykazywał wady które uniemożliwiają wykorzystanie go zgodnie z
przeznaczeniem bądź usunięcie wady jest niemożliwe.
Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów i
koszt ich wymiany oraz wartość zużycia sprzętu.
Jeżeli wymiana produktu jest nie możliwa, to Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Gwarancja na sprzedaż towaru konsumpcyjnego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

............................................................

............................................................

Nazwa sprzętu *

Model *

............................................................

............................................................

Data sprzedaży *

Nr urządzenia *

.........................................................................................................................................
Nabywca (Nazwisko, Nazwa Firmy) *

.........................................................................................................................................
Adres *
Oświadczam, że urządzenie odebrałem w pełni sprawne i kompletne wraz z Instrukcją Obsługi i Użytkowania oraz dowodem
zakupu od oficjalnego Autoryzowanego Dystrybutora sprzętu ogrodniczego firmy AW-Tools i akceptuje warunki niniejszej gwarancji.

(pieczątka i podpis sprzedawcy)

(podpis nabywcy)

* wypełnia sprzedawca
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