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 OSTRZEŻENIE 

WPROWADZENIE 
 
 

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości wyciągarki. Projektujemy i budujemy wciągarki 

zgodnie ze ścisłymi specyfikacjami, a właściwe użytkowanie i konserwacja zapewni 

Państwu lata satysfakcjonującej obsługi. 

 

 

 OSTRZEŻENIE - Przed użyciem tej wciągarki przeczytaj, przestudiuj 

i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. Nieprzestrzeganie tych 

instrukcji może spowodować obrażenia ciała i / lub uszkodzenie mienia. 

 

Twoja wciągarka może wytworzyć I użyć dużą siłę, a jeśli zostanie użyta 

niezgodnie z przeznaczeniem lub w niewłaściwy sposób, może spowodować 

uszkodzenie mienia, poważne obrażenia lub śmierć. W tym podręczniku 

znajdują się następujące symbole ostrożności, ostrzeżenia 

i zagrożenia. Zwróć szczególną uwagę na notatki poprzedzone tymi 

symbolami, ponieważ są one napisane dla twojego bezpieczeństwa. 

Ostatecznie bezpieczne działanie tego urządzenia spoczywa na tobie, jako 

operatorze. 

 

 

 
Oznacza to potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, 
może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia. Ta adnotacja służy 
również do ostrzegania przed niebezpiecznymi praktykami. 

 
 

Oznacza to potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie 
uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. 
 

 
 
 

 
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Twoja wciągarka to potężna maszyna. Ważne jest, abyś rozumiał podstawy 
jego działania i specyfikacje, aby móc z niego korzystać 

 UWAGA 



 

34 

z pewnością i bezpiecznie. Poniżej znajduje się lista komponentów wciągarki 
i ich zastosowanie. Powinieneś ćwiczyć używanie wyciągarki, zanim 
znajdziesz się w sytuacji, w której musisz jej użyć. 

1. Ta wciągarka została zaprojektowana dla maksymalnego naciągu liny przy 
   użyciu tylko jednej warstwy linY na bębnie wciągarki (pierwsza warstwa). 

2. Silnik: Twój silnik jest zasilany akumulatorem 12/24 V i zapewnia zasilanie 
   mechanizmu przekładni, który obraca bęben i zwija linę; 

3. Bęben wciągarki: Bęben wciągarki to cylinder, na którym przechowywana jest 
   lina. Może zasilać lub nawijać linę w zależności od zdalnego przełącznika 
   wciągarki. 

4. Lina stalowa (kabel): Twoja wciągarka ma ocynkowany kabel lotniczy 
   zaprojektowany specjalnie dla nośności znamionowej liny ciągnącej. Lina 
   stalowa przesuwa się na bęben w pozycji „pod wiatrem” przez prowadnicę 
   rolkową i jest zapętlona na końcu, aby przyjąć sworzeń haka. 

5. Prowadnica rolkowa: Podczas używania wciągarki pod kątem prowadnicy 
   rolkowej prowadzi linę do bębna i minimalizuje uszkodzenie liny przed 
   ścieraniem na mocowaniu wciągarki lub zderzaku. 

6. Mechaniczny system przekładni: Przekładnie redukcyjne przekształcają moc 
   silnika wciągarki w ekstremalne siły ciągnące. 

7. Układ hamulcowy: Działanie hamulca jest automatycznie przykładane do 
   bębna wciągarki, gdy silnik wciągarki jest zatrzymany i występuje obciążenie 
   liny. Oddzielny hamulec mechaniczny uruchamia hamowanie. 

8. Sprzęgło swobodnego nawijania: Sprzęgło umożliwia operatorowi ręczne 
   odłączenie – wyłączenie – bębna nawijającego z przekładni zębatej, 
   swobodnej szpuli. Włączenie sprzęgła blokuje wciągarkę w przekładni. 

9. Elektromagnes: Moc z akumulatora pojazdu przepływa przez przełącznik 
   z uszczelnieniem pogodowym przed skierowaniem do silnika wciągarki. 

10. Zdalny przełącznik/wyłącznik: Przewody przełącznika zasilania mają 
   podwójny przełącznik do włączania lub wyłączania bębna wciągarki. 
   Przewody przełącznika zasilania umożliwiają odstąpienie od liny, gdy 
   wciągarka jest pod obciążeniem. 

11. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania: umożliwia sterowanie wyciągarką 
   do odległości 50 stóp = ok. 15 metrów. 

12. Uniwersalny płyta montażowa: Twoja wciągarka może być opcjonalnie  
   wyposażona w płytę montażową, którą można zamontować na większości 
   płaskich powierzchni, takich jak przyczepy, zderzaki stopniowe, łóżka 
   ciężarówek itp. Płyta montażowa ma również otwory na prowadnicę rolkową. 

13. Zblocze: Jeśli wciągarka jest dostarczana ze zbloczem, które może podwoić 
   siłę pociągową wciągarki, lub zmienić kierunek ciągnięcia bez uszkodzenia 
   liny. Zalecamy stosowanie podwójnych linii i zblocza do ciągnięcia ponad 
   70% znamionowego naciągu linki. 

 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI WCIĄGAREK  

OSTRZEŻENIE  

 OSTRZEŻENIE – Nie przekraczaj znamionowej pojemności podanej w tej tabeli. 

 OSTRZEŻENIE – Wyłącznie do użytku przerywanego. Pozwól wyciągarce schłodzić 
się między zużytkowaniami. 

 OSTRZEŻENIE – Nie używaj wyciągarki do podnoszenia pionowego. 
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 OSTRZEŻENIE – Nie używaj wyciągarki do ciągnięcia lub wyciągania  ludzi 
w jakikolwiek sposób. 

 OSTRZEŻENIE – NIGDY nie tnij, nie spawaj ani nie modyfikuj żadnej części 
wciągarki lub kabla. 

 OSTRZEŻENIE – Konieczne jest co najmniej pięć owinięć kabla wokół bębna bębna, 
aby pociągnąć i utrzymać znamionowe obciążenie. 

 OSTRZEŻENIE – Trzymaj siebie i innych w bezpiecznej odległości od boku kabla, 
gdy jest pod napięciem. 

 OSTRZEŻENIE – Lina stalowa może pęknąć przed zgaśnięciem silnika. 
W przypadku ciężkich ładunków o znamionowej pojemności lub zbliżonej, należy użyć 
bloczka, aby zmniejszyć obciążenie liny. 

 OSTRZEŻENIE – Nigdy nie przechodź przez kabel ani nie zbliżaj się do kabla pod 
obciążeniem (napięciem). 

 OSTRZEŻENIE – Nie ruszaj pojazdu, aby pociągnąć ładunek (holowanie) na kablu 
wciągarki. Może to spowodować uszkodzenie kabla. 

 OSTRZEŻENIE – Odłącz pilot zdalnego sterowania i przewody akumulatora, gdy nie 
są używane. 

 OSTRZEŻENIE – Unikaj „obciążeń udarowych”, używając przełącznika sterującego w 
sposób przerywany, aby usunąć luz liny. „Obciążenia udarowe” mogą znacznie 
przewyższyć wydajność liny i bębna. 

 OSTRZEŻENIE – Podczas ponownego nawijania kabla na wyciągarce upewnij się, że 
kabel nawija się w pozycji pod wiatr z kablem wchodzącym do bębna od dołu, a nie od 
góry. Aby prawidłowo szpulować, należy lekko obciążyć kabel, naciskając przycisk pilota, 
aby wciągnąć kabel. Podejdź do wyciągarki, nie pozwalając, aby kabel przesuwał się 
przez ręce. Nie pozwól, aby twoje ręce znalazły się zbyt blisko od wciągarki podczas 
ponownego nawijania. Wyłącz wciągarkę i powtórz procedurę, aż zostanie kilka metrów 
kabla. Odłącz pilot zdalnego sterowania i dokończ szpulę ręcznie, obracając bęben ręką, 
gdy sprzęgło jest wyłączone. Trzymaj ręce z dala od prowadnicy i bębna, gdy wciągarka 
jest pod napięciem. 

 OSTRZEŻENIE - Nie używać jako podnośnika. Nie używaj do podnoszenia 
z góry. 

 OSTRZEŻENIE – Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może spowodować obrażenia 
ciała i / lub uszkodzenie mienia. 
 

 OSTRZEŻENIE – Używaj rękawic do ochrony rąk podczas przenoszenia kabla. 
Nigdy nie pozwól, aby kabel przesuwał się przez ręce. 

 OSTRZEŻENIE – Nigdy nie podłączaj kabla do siebie. Nakładaj bloki na koła pojazdu 
na pochyłości. Czas ciągnięcia wyciągarek powinien być jak najkrótszy. Jeśli silnik stanie 
się nieprzyjemnie gorący, natychmiast przestań się wciągać i pozwól mu ostygnąć przez 
kilka minut. Nie ciągnij przez dłużej niż jedną minutę przy znamionowym obciążeniu. 

 UWAGA – Jeśli miejsca zatrzymania silnika nie utrzymują mocy wciągarki. Wciągarki 
elektryczne są projektowane i produkowane do przerywanego użytkowania i nie powinny 
być stosowane w zastosowaniach o stałym obciążeniu. 

 UWAGA – Nigdy nie odłączać sprzęgła, gdy wyciągarka jest obciążona. 

 UWAGA – Używaj haka do wygładzania rąk podczas manipulowania hakiem w celu 
nawinięcia szpuli lub odwinięcia liny. 
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OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ PRACY 

 

 Wyciągarka i wszystkie jej typy pochodne mają znamionową wydajność podczas 

nawijania pierwszej warstwy liny na bębnie. Przeciążenie może uszkodzić 

wciągarkę / silnik / lub linę stalową. Dla obciążeń powyżej 70% znamionowej siły 

ciągu. Zalecamy użycie bloku wielokrążkowego / bloku zaczepowego do 

podwojenia liny stalowej. Pomoże to na dwa sposoby: 

a) zmniejszyć liczbę lub warstwy liny na bębnie, 

b)  zmniejszyć obciążenie liny o 50%. Podwajając linię z powrotem do pojazdu, 

przymocuj do ramy lub innej części przenoszącej obciążenie. 

 Silnik pojazdu powinien być uruchomiony podczas pracy wciągarki, aby 

zminimalizować rozładowanie akumulatora i zmaksymalizować moc i prędkość 

wciągarki. Jeśli wciągarka jest używana przez znaczną ilość czasu przy 

wyłączonym silniku, akumulator może być rozładowany i zbyt słaby, aby ponownie 

uruchomić silnik. 

 Poznaj swoją wciągarkę, zanim rzeczywiście będziesz jej potrzebował. Zalecamy 

wykonanie kilku próbnych testów, aby zapoznać się z technikami olinowania, 

dźwiękami, które wciągarka wykonuje pod różnymi obciążeniami, sposobem, w jaki 

szpule kablowe są na bębnie itp. 

 Sprawdź linę stalową i sprzęt przed każdym użyciem. Postrzępiona lub uszkodzona 

lina musi zostać natychmiast wymieniona. Używaj tylko identycznej liny zamiennej 

producenta o dokładnych specyfikacjach. 

 Sprawdź instalację wciągarki i śruby, aby upewnić się, że wszystkie śruby są 

dobrze dokręcone przed każdą operacją. 

 Nigdy nie podłączaj kabla do siebie. Spowoduje to uszkodzenie kabla. Zawsze 

stosuj blokadę, zawiesie lub łańcuch o odpowiedniej wytrzymałości, jak pokazano 

na ilustracjach. 

 Przechowuj pilota w samochodzie w miejscu, w którym nie zostanie uszkodzony. 

 Każda wyciągarka, która wydaje się być w jakikolwiek sposób uszkodzona, została 

uznana za zużytą lub działa nieprawidłowo, powinna zostać usunięta z eksploatacji. 

 Pociągnij tylko za części pojazdu określone przez producenta pojazdu. 

 Należy używać wyłącznie załączników i / lub adapterów dostarczonych przez 

producenta. 

 Przed rozpoczęciem pracy wciągarki, zrób test wciągarce w dwóch kierunkach, 

nawet jeśli bęben wciągarki zaokrągla tylko kilka stopni, upewnij się, że wciągarka 
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jest dobrze wyważona, zwłaszcza po uruchomieniu sprzęgła, sprawdź - wciągarka 

działając może być zostawiona na biegu. 

 

TECHNIKA PRACY A-Z 

a. Poświęć trochę czasu na ocenę swojej sytuacji i zaplanuj ciągnięcie 
b. Załóż rękawiczki ochronne, by chronić ręce. 
c. Wyłącz sprzęgło, aby umożliwić swobodne nawijanie i oszczędzać energię. 
d. Przymocuj hak, 

e. Wyciągnij linkę do żądanego punktu za pomocą haczyka 

f. Przymocuj hak do zaczepu do punktu kotwiczenia: zawiesia, łańcuch lub blok 

   zaczepu. Nie mocuj haka z powrotem do liny. 

g. Włącz sprzęgło. 

h. Podłącz przełącznik zdalnego sterowania do wciągarki. 
i. Uruchom silnik, aby zapewnić zasilanie akumulatora. 
j. Uruchom linę w prowadnicy pod napięciem, aby uzyskać luz w przewodzie. Gdy lina 
   jest napięta, stań w pozycji bezpiecznej. Nigdy nie przechodź przez linę stalową. 
k. Sprawdź dokładnie wyciągarkę i upewnij się, że wszystkie połączenia są 
   bezpieczne. 
 

l. Sprawdź linę stalową. Upewnij się, że wokół bębna wciągarki jest co najmniej 5 
   owinięć liny stalowej. 
m. Na linę owinąć koc lub kurtkę w odległości około 8 do 9 metrów od haka. Otwórz 
     maskę pojazdu, aby zwiększyć ochronę. 
n. Upewnij się, że wszyscy w otoczeniu wrócili i że nikt nie jest bezpośrednio przed 
    lub za pojazdem wyciąganym, 
o. Rozpocznij wciąganie. Upewnij się, że lina stalowa nawija się równomiernie i ciasno 
    wokół bębna. Wciągany pojazd może być powoli napędzany, aby wspomóc proces 
    wyciągania. Unikaj obciążeń udarowych; utrzymuj linę pod napięciem. 
p. Pojazd, który ma być wciągnięty, należy umieścić w położeniu neutralnym i zwolnić 
    hamulec awaryjny. Zwolnij pedał hamulca tylko przy pełnym napięciu. Unikać 
    obciążeń udarowych wciągarki. Może to spowodować uszkodzenie wyciągarki, liny 
    i pojazdu. 
q. Wciągarka przeznaczona jest do przerywanego użytkowania. Pod pełnym 
    obciążeniem za pomocą pojedynczej linii nie należy włączać zasilania przez dłużej 
    niż minutę, nie pozwalając silnikowi ostygnąć przez kilka minut, a następnie 
    wznowić operacji wyciągania. 
r. Operacja wyciągania jest zakończona, gdy pojazd znajduje się na stabilnym 
    podłożu i jest w stanie jeździć pod własną mocą. 
s. Zabezpiecz pojazd. Pamiętaj, aby włączyć hamulce i umieścić pojazd w parku. 
t. Zwolnij napięcie liny. Wciągarka nie jest przeznaczona do utrzymywania pojazdu 
   przez dłuższy czas. 
u. Odłącz linę . 
v. Przewiń linę do tyłu. Upewnij się, że każdy drut znajdujący się już na bębnie 
    nawinął się na szpulę dokładnie i starannie. Jeśli nie, wyciągnij drut i szpulę 
    z miejsca, w którym lina jest ciasna. 
w. Trzymaj ręce z dala od bębna wciągarki i przewróć, gdy lina jest wciągnięta. 
x. Zabezpiecz haczyk i pasek na hak. 
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y. Odłącz pilota i przechowuj w czystym, suchym miejscu. 
z. Oczyść i sprawdź połączenia oraz osprzęt montażowy do następnej operacji 
    wyciągania. 
 

AKCESORIA I MONTAŻ WYCIĄGARKI 

 

1.  Twoja wciągarka jest zaprojektowana ze standardowym wzorem śruby w tej klasie 
     wciągarki. Dostępnych jest wiele zestawów montażowych wciągarek, które 
     wykorzystują ten wzór śrub do popularnych pojazdów i płyt montażowych. Jeśli 
     wykorzystasz płytę montażową, musisz upewnić się, że jest ona zamontowana na 
     płaskiej powierzchni, tak aby trzy główne sekcje (silnik, bęben i obudowa 
     przekładni) były prawidłowo wyrównane. Prawidłowe ustawienie wciągarki umożliwi 
     równomierne rozłożenie pełnego obciążenia znamionowego. 
 
2. Zacznij od podłączenia prowadnicy rolkowej do wciągarki za pomocą 2 śrub 
    mocujących i podkładki zabezpieczającej. (Jeśli wciągarka wybiera płytę 
    montażową. Zacznij od podłączenia prowadnicy rolkowej płyty montażowej za 
    pomocą 2 śrub z łbem walcowym, podkładki płaskiej, podkładki zabezpieczającej 
 
    i zabezpieczenia nakrętką.) (Upewnij się, że śruba jest umieszczona w płycie 
    montażowej i prowadnicy rolkowej od wewnątrz płyty, co pozwoli na wystarczającą 
    przestrzeń do umieszczenia wciągarki w kanale bez przeszkód.) 
 
3. Złóż wciągarkę do płyty montażowej lub podstawy zderzaka pojazdu, najpierw 
    pociągając i zwalniając pokrętło sprzęgła do pozycji – WYŁĄCZ. Wyciągnij 
    kilka centymetrów kabla z bębna i przeprowadź pętlę drutu przez otwór z przodu 
    płyty montażowej i prowadnicy rolkowej. Teraz, używając pozostałych śrub 
    mocujących i podkładki zabezpieczającej, przymocuj wciągarkę do kanału 
    montażowego. 
 
4. Podłącz przewody silnika wciągarki zgodnie z poniższym opisem: 
 

BSTS 14000/15000: 

 

       

 

 

 



 

39 

BSTS 17000/18000: 

 

  BST S 20000: 

 

 

  BST S 22000: 

 

 UWAGA – Akumulatory zawierają gazy, które są łatwopalne i wybuchowe. Nosić 
okulary ochronne podczas instalacji i usunąć całą biżuterię. Nie pochylaj się nad 
akumulatorem podczas wykonywania połączeń. 

5. Zamontuj zaczep widełek na kablu. Zdejmij sworzeń z zaczepu widełkowego, 
   podłącz zaczep widełek do kabla i zamocuj sworzeń z powrotem do haka. 

6. Zawsze używaj wygaszacza podczas swobodnego nawijania i nawijania liny. 
   Użycie wygaszacza dłoni utrzymuje dłonie i palce z dala od obracającego się 
   bębna. 

7. Sprawdź prawidłowy obrót bębna. Pociągnij i obróć pokrętło sprzęgła do 
   pozycji „CLUTCH OUT”. Wyciągnij kabel z bębna, a następnie obróć pokrętło 
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   sprzęgła do pozycji „CLUTCH IN”, aby włączyć biegi. Naciśnij przycisk 
   wyjścia kabla na przełączniku zasilania. Jeśli bęben obraca się i zwalnia 
   więcej kabla, połączenia są dokładne. Jeśli bęben obraca się i zbiera więcej 
   kabli, odwróć przewody silnika. Powtórz i sprawdź rotację. 
 

RYSUNEK MONTAZOWY  

Rysunek montażowy 

BSTS 14000/15000/17000/18000:                                 

 

BST S 20000: 

 

 

BST S 22000:  
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Fig 3.4 

AKCESORIA WICIĄGARKI KTÓRE POTRZEBUJESZ  

NIE MASZ ICH W ZESTAWIE SWOJEJ WYCIĄGARKI 

Rękawice – Do przenoszenia liny i paska na hak. 
Pasy i łańcuchy - Pasy kotwiczne do wygaszania drzew wykonane są z wysokiej jakości 
nylonu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie do 15000 funtów. 
Ciężki koc - umieść na kablu, aby pochłonąć energię w przypadku pęknięcia liny. 

ZASADY OBSŁUGI WYCIĄGARKI 

Prawidłowe mocowani 

                 Znajdź odpowiednią kotwicę, taką jak silny pień drzewa lub głaz. 
                              Zawsze używaj temblaka jako punktu zaczepienia. 

                               UWAGA – Nie mocuj zaczepu z powrotem na kablu, ponieważ 
                                                      może to spowodować uszkodzenie kabla. Jak 
                                                      pokazano na rys. 3.1 

 

                                     OSTROŻNIE – Nie wyciągać z ostrego kąta, ponieważ lina 
                                    będzie gromadzić się po jednej stronie bębna, powodując 
uszkodzenie                liny i wciągarki. Rys. 3.2 
                                    Krótkie pociągnięcia pod kątem mogą być użyte do 
                                    wyprostowania pojazdu. Długie ciągnięcia należy wykonywać 
                                    liną stalową pod kątem 90 ° do wyciągarki / pojazdu. 

 

                 Podczas ciągnięcia ciężkiego ładunku, umieść koc lub kurtkę na 
                               linie drucianej pięć lub sześć stóp od haka. W przypadku pęknięcia 
                               kabla tłumi on zatrzask. Dla dodatkowej ochrony otwórz maskę 
                               pojazdu, jak pokazano na rys 3.3 

 

  W przypadku przeciągania powyżej 70% naciągu liny zaleca się 
    użycie bloku blokującego / koła pasowego do podwójnej linii liny. 
    Rys. 3.4 Zmniejsza to obciążenie wciągarki i obciążenie liny nawet o    
50% w zależności od kąta dołączenia 
  

 

 OSTRZEŻENIE – Nigdy nie używaj wciągarki do podnoszenia 
                                     pionowego lub podnoszenia osób lub osób 
                                     w ruchu. 
 

 

INFORMACJA DZIAŁANIU WYCIĄGARKI 

     1. Wyłączyć sprzęgło, obracając sprzęgło do pozycji „WYŁĄCZENIE SPRZĘGŁA” 
2. Chwyć zespół kabla i pociągnij kabel do żądanej długości, a następnie przymocuj 

do ciągniętego elementu. 

 
 

Fig 3.1 

 
Fig 3.2 

 
Fig 3.3 

      
Fig 3.5 
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UWAGA – zawsze zostawiaj co najmniej pięć zwojów kabla na bębnie; 

           Przed kontynuowaniem należy przejrzeć ostrzeżenia i środki ostrożności 
           dotyczące bezpieczeństwa wciągarki na stronie 2 page3.  

3. Ponownie podłącz sprzęgło, obracając zespół sprzęgła do pozycji 
   „SPRZĘGŁO”, jeśli sprzęgło nie jest włączone, bęben wciągarki musi być 
   obrócony ręcznie, aż sprzęgło zostanie całkowicie włączone. 

4. Włóż złącze przełącznika do skrzynki sterowniczej. 
5. Uruchom wciągarkę w dwóch kierunkach, każdy kierunek przez jedną lub 

   dwie sekundy 
6. Stojąc z dala od ścieżki holowania, przytrzymaj i uruchom zespół 

   przełącznika dostarczony przez użytkownika. Aby odwrócić kierunki, 
   poczekaj, aż silnik zatrzyma się przed kierunkiem cofania. 

7. Po zakończeniu ciągnięcia wyjmij zespół przełącznika. Z żeńskiego złącza 
   zaworu kierunkowego i założyć osłonę złączy żeńskich. 
 
 

WYMIANA LINY 

Jeśli lina stalowa uległa zużyciu lub zaczyna wykazywać oznaki pękania splotów, należy 
ją wymienić przed ponownym użyciem. 
 
1. Przekręcając sprzęgło do pozycji „WYŁĄCZENIE SPRZĘGŁA”. 
2. Wysuń zespół kabla na pełną długość. Zwróć uwagę, jak istniejący kabel jest 
    podłączony do bębna. 
3. Wyjmij stary zespół kabla i podłącz nowy jako stary kabel podłączony do bębna. 
    Włóż koniec nowej liny i zabezpiecz śrubę. 
4. Upewnij się, że nowy kabel owija się w tym samym kierunku co stary. Kabel 
    powinien opuścić bęben od dołu, pod bębnem. 
5. Obracanie sprzęgła. 
6. Wyciągnij zespół kablowy na bęben, pierwsze pięć owinięć uważając, aby nie 
    dopuścić do załamania, następnie kabel wciągarki musi być nawinięty na bęben 
    pod obciążeniem co najmniej 10% znamionowej siły ciągu. 

 OSTRZEŻENIE – Liny stalowe należy wymieniać tylko na identyczną część 
        zamienną zalecaną przez producenta. 

 

KONSERWACJA 

1. Okresowo sprawdzaj szczelność śrub mocujących i połączeń elektrycznych. 
    Usuń wszelkie zabrudzenia lub korozję i zawsze utrzymuj je w czystości. 
2. Nie próbuj demontować przekładni 
3. Skrzynia biegów została nasmarowana smarem litowym o wysokiej 
    temperaturze i jest fabrycznie uszczelniona. Nie jest wymagane wewnętrzne 
    smarowanie. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

SYMPTOM MOŻLIWY PROBLEM  SUGEROWANE ROZWIĄZANIE 

Silnik  

nie uruchamia się 

- przełącz urządzenie jeśli 
jest nieprawidłowo 
uruchmionw 

- luźne połączenia kalbi 
akumulatora 

- uszkoczony przełącznik 

- uszkodzony silnik 

- woda w silniku 

- Włóż zespół przełącznika do końca w złącze. 

- dokręć nakrętki wszystkich kabli. 

- wymień wyłączniki. 

- Sprawdź, czy napięcie w porcie armatury jest 

wciśnięte. Jeśli napięcie jest obecne, wymień 
silnik. 
- Pozostaw do wyschnięcia i osusz. Biegaj w 
krótkich seriach bez obciążenia aż do 
całkowitego wyschnięcia .. 

 

Silnik pracuje, ale 
bęben linowy nie 
obraca się 

 

- sprzęgło jest  

nie podłączone 

- Ustaw sprzęgło w pozycji „In”. Jeśli problem 
nie ustąpi, wykwalifikowany technik musi 
sprawdzić i naprawić. 

Silnik pracuje 
wolno lub bez 
normalnej mocy 

- Niewystarczający prąd 
lub napięcie 

-Słabe ładowanie baterii. Uruchom wciągarkę z 
uruchomionym silnikiem pojazdu. 
-Usuń lub skorodowane połączenia kabli 
akumulatora. Wyczyść, dokręć lub wymień. 

Przegrzanie 
silnika 

- Zbyt długi czas pracy 
wciągarki 

- Pozwól okresowo ochłodzić wciągarkę. 

Silnik pracuje 
tylko w jednym 
kierunku 

- Uszkodzony zespół 
przełącznika. 

-Usuń lub skoroduj kabel akumulatora lub 
połączenia kabla silnika. Wyczyść i dokręć. 
- Napraw lub wymień zespół przełącznika. 

Awaria 
hamowania 
wciągarki. 

- wyciągarka działa w 
złym kierunku. 
- Kawałek hamulca 
noszony lub nie noszony. 

-Zmień kierunek pracy wciągarki patrząc w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
na końcu silnika 
- Wystarczy ponownie ustawić kąt hamowania 
lub zastąpić nowy odcinek hamulca. 
 

 OSTRZEŻENIE – Metoda regulacji kąta hamowania: sprężyna zgodna ze 
sprężystym żyroskopem przed naprężeniem dwa okrążenia, następnie pokazuje zestaw 

zębów wielowypustu zgodnie z następującym widokiem odcięcia hamowania, kąt regulacji 
dla 20°±5°. 
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RYSUNEK MONTAŻOWY BSTS14000/15000 

EWN14000/15000  

 
 
 
 



 

45 

 
 

LISTA CZĘŚCI WYCIĄGARKI  - BST S 14000/15000 
 

Numer Część # Ilość Opis Komentarz 

1 N1400001 3 Zabezpieczenie  

2 N1400100 1 Łożyska silnikowe przednie  

3 N1400200 1 Hamulec  

4 N1400002 2 Łożysko (rolka)  

5 N1400003 2 Tulejka bębna  

6 N1400300 1 Bęben  

7 N1400004 1 śruba M8×10  

8 N1400005 1 Wzmocnienie wewnątrz  

9 N1400006 1 Pierścień wyjściowy   

10 N1400400 1 Zespół przekładni wyjściowy  

11 N1400007 1 Pierścień zębaty  

12 N1400500 1 Przekładnia zębata  

13 N1400008 1 Przekładnie wejściowa  

14 N1400600 1 Zespół przekladni wejściowy  

15 N1400009 1 Pierścień zębaty wejściowy  

16 N1400010 1 Uszczelka  

17 N1400011 1 Śruba M8×10  

18 N1400700 1 Sprzęgło  

19 N1400800 1 Obudowa przekładni  

20 N1400012 4 Śruba M10×30  

21 N1400013 4 Podkładka zabezpieczająca Ø10  

22 N1400014 2 Wiązadło  

23 N1400015 4 Podkładka zabezpieczająca Ø12  

24 N1400016 4 Sruba M12×35  

25 N1400900 1 Prowadnica rolkowa  

26 N1400017 2 Podkładka zabezpieczająca Ø12  

27 N1400018 2 Śruba mocująca M12×20  

28 N1401000 1 
Przełącznik do zdalnego 

sterowania（RC8） 
 

29 N1401100 1 Kabel  

30 N1400019 1 Pasek  

31 N1400020 1 Montaż kabla Do wyboru 

32 N1401200 1 Czujnik – kontrolka  

33 N1400021 1 “O” Uszczelka pierścieniowa  

34 N1400022 2 Wiązadło  
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RYSUNEK MONTAŻOWY WYCIĄGARKI 
BST S 1700/18000  
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LISTA CZĘŚCI WYCIĄGARKI – BST S 1700/18000 

 
Numer Część # Ilość Opis Komentarz 

1 N1800001 3 Zabezpieczenie  

2 N1800100 1 Łożyska silnikowe przednie  

3 N1800200 1 Hamulec  

4 N1800002 2 Łożysko  

5 N1800003 2 Tulejka bębna  

6 N1800300 1 Bęben  

7 N1800004 1 Śruba M8×10  

8 N1800005 1 Wzmocnienie wewnętrzne  

9 N1800006 1 Pierścień wyjściowy   

10 N1800400 1 Zespół przekładni wyjściowy  

11 N1800007 1 Pierścień zębaty  

12 N1800500 1 Przekładnia zębata  

13 N1800008 1 Przekładnie wejściowa  

14 N1800600 1 Zespół przekladni wejściowy  

15 N1800009 1 Pierścień zębaty wejściowy  

16 N1800010 1 Uszczelka  

17 N1800011 1 Śruba M8×10  

18 N1800700 1 Sprzęgło  

19 N1800800 1 Obudowa przekłani  

20 N1800012 4 Śruba M10×30  

21 N1800013 4 Podkładka zabezpieczająca Ø10  

22 N1800014 2 Wiązadło  

23 N1800015 4 Podkładka zabezpieczająca Ø12  

24 N1800016 4 Śruba M12×35  

25 N1800900 1 Prowadnica ślizgowa  

26 N1800017 2 Podkładka zabezpieczająca Ø12  

27 N1800018 2 Śruba mocująca M12×20  

28 N1801000 1 
Podkładka zabezpieczająca

（RC8） 
 

29 N1801100 1 Kable  

30 N1800019 1 Pas  

31 N1800020 1 Montaż kabli Do wyboru 

32 N1801200 1 Control Section Of U Type Winch  

33 N1800021 1 Uszczelka pierścieniowa “O”  

34 N1800022 1 Pasek sześciokątny  

35 N1800023 1 Sprzęganie  

36 N1800024 1 Wiązadło  
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RYSUNEK MONTAŻOWY WYCIĄGARKI 
BST S 20000 
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LISTA CZĘŚCI WYCIĄGARKI (BST S 20000) 
 

Numer Część # Ilość Opis Komentarz 

1 N2000001 3 Zabezpieczenie  

2 N2000002 4 Śruba M8 x 20  

3 N2000003 4 Podkładka zabezpieczająca Φ8  

4 N2000100 1 Silnik  

5 N2000004 6 Śruba M10 x 35  

6 N2000005 6 Podkładka zabezpieczająca Φ10  

7 N2000006 1 Wspornik silnika  

8 N2000007 2 Bęben tulejkowy  

9 N2000008 1 Sprzęganie  

10 N2000200 1 Przerwa/ zmiana  

11 N2000300 1 Bęben  

12 N2000009 1 Sruba M8×10  

13 N2000010 3 Wiązadło  

14 N2000011 10 Sruba M8 x 70  

15 N2000003 10 Podkładka zabezpieczająca Φ8  

16 N2000012 1 Łożysko  

17 N2000013 2 Uszczelka  

18 N2000014 1 Pierścień wyjściowy  

19 N2000400 1 Zespół przekładni wyjściowy  

20 N2000015 1 Pierścień zabezpieczający otwór  

21 N2000500 1 Skrzynia biegowa  

22 N2000016 1 Pierścień przekładni  

23 N2000600 1 Zespół przekładni wejściowy  

24 N2000017 1 Pzekładnia – otwór wejściowy  

25 N2000018 1 Tuleja wału obrotowego  

26 N2000019 1 Uszczelka  

27 N2000700 1 Sprzęgło   

28 N2000020 1 Obudowa  

29 N2000021 8 Sruba M12×35  

30 N2000022 8 Podkładka zabezpieczająca Ø12  

31 N2000023 2 Podkładka zabezpieczająca Ø5  

32 N2000024 2 Sruba M5×10  

33 N2000800 1 Sterowanie  

34 N2000025 2 Sruba M12×30  

35 N2000022 2 Przekładka zabepieczająca Ø12  

36 N2000900 1 Prowadnica rolkowa  

37 N2001000 1 Pilot bezprzewodowego sterowania（RC8）  

38 N2001100 1 Kable  

39 N2000026 1 Pasek  

40 N2000027 2 Wiązadło  
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RYSUNEK MONTAŻOWY WYCIĄGARKI（BST S 22000） 
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LISTA CZĘŚCI WYCIĄGARKI BST S 22000 
 

Numer Część # Ilość Opis Komentarz 

1 B2200001 12 Podkładka zabezpieczająca Φ8  

2 B2200002 4 Śruba M8x 25  

3 B2200100 1 Silnik  

4 B2200003 1 Uszczelki pierścieniowe  

5 B2200004 1 Wspornik silnika  

6 B2200005 8 Podkładka płaska Φ12  

7 B2200006 8 Podkładka zabezpieczająca Φ12  

8 B2200007 8 Śruba mocująca M12 x 30  

9 B2200008 2 Tuleja bębna  

10 B2200009 2 Uszczelki pierścieniowe  

11 B2200010 2 Podkładka ścierna  

12 B2200011 1 Sprzęganie  

13 B2200012 1 Pasek sześciokątny  

14 B2200013 6 Śruba M10 x 30  

15 B2200014 6 Podkładka zabezpieczająca Φ10  

16 B2200015 3 Wiązadło  

17 B2200200 1 Bęben  

18 B2200016 1 Śruba M8×10  

19 B2200017 1 Sprzęganie  

20 B2200018 1 Końcówka łożyska  

21 B2200019 2 Uszczelka  

22 B2200020 1 Pierścień zębaty  

23 B2200021 1 Pierścień zabezpieczający otwór  

24 B2200022 1 Łożysko  

25 B2200300 1 Zespół przekładni zębatej wejściowy  

26 B2200023 1 Pierścień zabezpieczający otwór  

27 B2200400 1 Zespół przekładni zębatej wyjściowy  

28 B2200500 1 Hamulec  

29 B2200024 1 Wejście przekładni  

30 B2200025 3 Przekładnia wyciągarki  

31 B2200026 1 Uszczelka  

32 B2200027 1 Łożysko  

33 B2200600 1 Sprzęgło  

34 B2200028 1 Obudowa przekładni  

35 B2200029 8 Podkładka płaska Φ8  

36 B2200030 8 ŚrubaM8x 90  

37 B2200031 2 Przeciwnakrętka M10  

38 B2200032 2 Podkładka zabezpieczająca Φ10  

39 B2200033 2 Podkładka płaska Φ10  

40 B2200700 1 Prowadnica rolkowa  

41 B2200034 2 Śruba sześciokątna M10x 35  

42 B2200800 1 Pilot bezprzewodowego sterowania

（RC8Ⅱ） 

 

43 B2200900 1 Kable  

44 B2200035 1 Pas  

45 B2201000 1 Kontrolka   

46 B2200036 2 Wiązadło  
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SPECYFIKACJA（BST S 14000） 

Nominalna siła uciągu 14000 lbs (6350kgs) 

Silnik: Seria 12V l 24V 
12V: Moc wejściowa 5.1kW / 6.7hp; Moc wyjsciowa: 2.1 kW /2.8hp 

24V: Moc wejściowa: 4.8kW /6.4hp; Moc wyjściowa 2.5 kW /3.4hp 

Przełozenie – redukcja 332:1 

Lina (Dia.× L) Ø13/32"×93.5 ' (Ø10.2mm×28.5m) 

Wymiary bębna (Dia.× L) Ø2.8 "×8.6" (Ø72mm×219mm) 

Wzó sruby mocujacej 10 "×4.5 " (254mm×114.3mm) 4-M12 

Całkowite wymiary 

(L×W×H) 

22.6"×8.1"×9.7" 

573mm ×206mm ×246mm 

Waga netto – Ibs (kg) 
132.3 

61 

Uciąg, prędkość, natężenie prądu I napięcie (pierwsza warstwa): 

Uciąg liny Prędkość linii (m/min) Natężenie prądu A 

Ibs (kgs) 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 

0 16.4（5.0） 17.7（5.4） 80 40 

8000（3629） 6.2（1.9） 6.6（2.0） 310 145 

10000（4536） 5.6（1.7） 5.9（1.8） 350 185 

14000（6350） 3.9（1.2） 4.9（1.5） 480 250 

Uciąg liny i pojemność liny w danej warstwie: 

Warstwa Siła uciągu – nominalna  (kgs) Całkowita lina na bębnie (m) 

1 14000（6350） 18.4（5.6） 

2 11255（5105） 41.0（12.5） 

3 9410（4268） 65.6（20.0） 

4 8085（3667） 93.5（28.5） 
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SPECYFIKACJA（BST S 15000） 

Nominalna siła uciągu 15000 lbs (6804kgs) 

Silnik: Seria 12V l 24V 
12V: Moc wejściowa 5.1kW / 6.7hp; Moc wyjsciowa: 2.1 kW /2.8hp 

24V: Moc wejściowa: 4.8kW /6.4hp; Moc wyjściowa 2.5 kW /3.4hp 

Przełozenie – redukcja 332:1 

Lina (Dia.× L) Ø13/32"×93.5 ' (Ø10.5mm×28.5m) 

Wymiary bębna (Dia.× L) Ø2.8 "×8.6" (Ø72mm×219mm) 

Wzó sruby mocujacej 10 "×4.5 " (254mm×114.3mm) 4-M12 

Całkowite wymiary 

(L×W×H) 

22.6"×8.1"×9.7" 

573mm ×206mm ×246mm 

Waga netto – Ibs (kg) 
138.8 

63 

Uciąg, prędkość, natężenie prądu I napięcie (pierwsza warstwa): 

Uciąg liny Prędkość linii (m/min) Natężenie prądu A 

Ibs (kgs) 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 

0 16.4（5.0） 17.7（5.4） 80 40 

8000（3629） 6.2（1.9） 6.6（2.0） 310 145 

10000（4536） 5.6（1.7） 5.9（1.8） 350 185 

15000（6804） 3.9（1.2） 4.9（1.5） 480 250 

Uciąg liny i pojemność liny w danej warstwie: 

Warstwa Siła uciągu – nominalna  (kgs) Całkowita lina na bębnie (m) 

1 15000（6804） 18.4（5.6） 

2 11255（5105） 41.0（12.5） 

3 9410（4268） 65.6（20.0） 

4 8085（3667） 93.5（28.5） 
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SPECYFIKACJA (BST S 17000)  

Nominalna siła uciągu 17000 lbs (7716 kgs) 

Silnik: Seria 12V l 24V 
12V: Moc wejściowa: 4.2kW / 5.5hp; Moc wyjściowa: 2.8 kW /3.8hp 

24V: Moc wejściowa: 5.5 kW / 7.5hp; Moc wyjściowa: 3.5 kW /4.7hp 

Przełożenie – redukcja 446:1 

Lina (Dia.× L) Ø7/16 "×93.5 ' (Ø11mm×28.5m) 

Rozmiar bębna (Dia.× L) Ø3.5 "×8. 8" (Ø88mm×217mm) 

Wzór sruby mocujacej 10 "×4.5 " (254mm×114.3mm) 4-M12 

Całkowite wymiary 

(L×W×H) 

23.3"×8.9"×10.3" 

593mm ×226mm ×262mm 

Waga netto – Ibs (kg) 
156.4 

71.8 

Uciąg, prędkość, natężenie prądu I napięcie (pierwsza warstwa): 

Uciąg liny Prędkość linii (m/min) Natężenie prądu A 

Ibs (kgs) 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 

0 15.1（4.6） 16.1（4.9） 90 48 

8000（3629） 5.6（1.7） 7.2（2.2） 285 140 

12000（5443） 4.6（1.4） 5.9（1.8） 340 191 

15000（6804） 3.9（1.2） 5.6（1.7） 410 235 

17000（7716） 3.3（1.0） 4.6（1.4） 470 280 

Uciąg liny i pojemność liny w danej warstwie: 

Warstwa Siła uciągu – nominalna  (kgs) Całkowita lina na bębnie (m) 

1 17000（7716） 19.7（6.0） 

2 14727（6680） 42.7（13.0） 

3 12461（5652） 68.9（21.0） 

4 10799（4898） 93.5（28.5） 
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SPECYFIKACJA (BST S 18000)  

Nominalna siła uciągu 18000 lbs (8165 kgs) 

Silnik: Seria 12V l 24V 
12V: Moc wejściowa: 4.2kW / 5.5hp; Moc wyjściowa: 2.8 kW /3.8hp 

24V: Moc wejściowa: 5.5 kW / 7.5hp; Moc wyjściowa: 3.5 kW /4.7hp 

Przełożenie – redukcja 446:1 

Lina (Dia.× L) Ø7/16 "×93.5 ' (Ø11mm×28.5m) 

Rozmiar bębna (Dia.× L) Ø3.5 "×8. 8" (Ø88mm×217mm) 

Wzór sruby mocujacej 10 "×4.5 " (254mm×114.3mm) 4-M12 

Całkowite wymiary 

(L×W×H) 

23.3"×8.9"×10.3" 

593mm ×226mm ×262mm 

Waga netto – Ibs (kg) 
162.9 

73.8 

Uciąg, prędkość, natężenie prądu I napięcie (pierwsza warstwa): 

Uciąg liny Prędkość linii (m/min) Natężenie prądu A 

Ibs (kgs) 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 

0 15.1（4.6） 16.1（4.9） 90 48 

8000（3629） 5.6（1.7） 7.2（2.2） 285 140 

12000（5443） 4.6（1.4） 5.9（1.8） 340 191 

15000（6804） 3.9（1.2） 5.6（1.7） 410 235 

18000（8165） 3.3（1.0） 4.6（1.4） 470 280 

Uciąg liny i pojemność liny w danej warstwie: 

Warstwa Siła uciągu – nominalna  (kgs) Całkowita lina na bębnie (m) 

1 18000（8165） 19.7（6.0） 

2 14727（6680） 42.7（13.0） 

3 12461（5652） 68.9（21.0） 

4 10799（4898） 93.5（28.5） 
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SPECYFIKACJA (BST S 20000) 

Nominalna siła uciągu 20000 lbs (9072 kgs) 

Silnik: Seria 12V l 24V 
12V: moc początkowa: 5.4kW / 7.1hp; Moc końcowa: 2.9 kW /3.9hp 

24V: moc początkowa 6.0kW / 7.9hp; Moc końcowa 3.1 kW /4.1hp 

Przełożenie – redukcja 430:1 

Lina (Dia.× L) Ø15/32 "×93.5 ' (Ø12mm×28.5m) 

Rozmiar bębna (Dia.× L) Ø 3.5 "×8. 6" (Ø89mm×219mm) 

Wzór śruby mocującej 10 "×4.5 " (254mm×114.3mm) /10 "×6.5 " (254mm×165.1mm)     8-M12 

Całkowite wymiary 

(L×W×H) 

24.4"×8.4"×11.4" 

620mm ×214mm ×290mm 

Waga netto – lbs (kg) 147.7（67.0） 

Uciąg, prędkość, natężenie prądu I napięcie (pierwsza warstwa): 

Uciąg liny Prędkość linii (m/min) Natężenie prądu A 

Ibs (kgs) 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 

0 19.7（6.0） 21（6.4） 100 40 

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

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

17000（7711） 3.3（1.0） 3.9（1.2） 450 250 

20000（9072） 2.6（0.8） 3.3（1.0） 500 300 

Uciąg liny i pojemność liny w danej warstwie: 

Warstwa Siła uciągu – nominalna  (kgs) Całkowita lina na bębnie (m) 

1 20000（9072） 18.0（6.0） 

2 16129（7316） 40.7（13.0） 

3 13513（6129） 65.9（21.0） 

4 11627（5274） 93.5（28.5） 
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SPECYFIKACJA（BST S 22000） 

Uciąg, prędkość, natężenie prądu I napięcie (pierwsza warstwa): 

Uciąg liny Prędkość linii (m/min) Natężenie prądu A 

Ibs (kgs) 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 

0 26.2(8.0) 27.5 (8.4) 60 35 

6000(2722) 10.5(3.2) 10.8(3.3) 200 115 

10000(4536) 7.87(2.4) 8.5(2.6) 280 160 

14000(6350) 6.56(2.0) 4.9(2.1) 340 198 

17000(7711) 5.25(1.6) 6.89(1.4) 390 220 

22000(9979) 3.3(1.0) 3.6(1.1) 460 280 

Uciąg liny i pojemność liny w danej warstwie: 

Warstwa Siła uciągu – nominalna  (kgs) Całkowita lina na bębnie (m) 

1 22000 (9979) 18.4(5.6) 

2 17742(8048) 39(12) 

3 14865(6743) 65.6(20) 

4 12791(5802) 93.5(28.5) 

 

 

Nominalna siła uciągu 22000 lbs (9979 kgs) 

Silnik: Seria 12V I 24V 
12V: Moc początkowa 5.5kW / 7.4hp; Moc Końcowa 2.9kW / 3.9hp 

24V: Moc początkowa 6.1kW / 8.2hp; Moc końcowa: 3.1kW / 4.2hp 

Przełożenie – redukcja 370:1 

Lina  (Dia.× L) Ø15/32"×93.5 ' (Ø12mm×28.5m) 

Rozmiar bębna 

(Dia.× L) 
Ø 3.46 "×8.5 " (Ø88mm×217mm) 

Wzór śruby mocującej 
10 "×4.5 " (254mm×114.3 mm)  

10 "×6.5 " (254mm×165.1mm) 

Całkowite wymiary 

(L×W×H) 

25"×8.4"×9.9" 

635 mm ×214mm ×252mm 

Waga netto – Ibs (kgs)  
154.3 

70 


