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Prezentul manual cu instrucțiuni este parte integrantă a mașinii și este destinat să furnizeze toate 
informațiile necesare pentru: 

• Conștientizarea corectă a operatorilor cu privire la problemele de securitate;

• Manipularea mașinii, ambalată și neambalată în condiții de siguranță;

• Instalarea corectă a mașinii;

• Cunoașterea aprofundată a funcționării și a limitelor sale;

• Utilizarea corectă în condiții de siguranță;

• Realizarea operațiunilor de întreținere, în mod corect și în siguranță;

Dezafectarea mașinii în condiții de siguranță și în conformitate cu reglementările în vigoare pentru 
a proteja sănătatea operatorilor și a mediului.

 
Instrucțiunile din manual sunt valabile pentru următoarele tipuri de ciocane hidraulice TECNA:
 
• GAMA MICĂ: T60; T80; T120; T160; T200; T250

• GAMA MEDIE: T320; T400; T600; T800

• GAMA MARE: T1000; T1300; T1500; T1800; T2400; T3200

0 INTRODUCERE
PAR DESCRIERE

0.1 SCOPUL MANUALULUI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Acest document presupune că la locul de muncă, unde se va folosi ciocanul de demolare, se 
respectă normele actuale de securitate și igienă.

Instrucțiunile, desenele și documentația cuprinse în prezentul Manual au un caracter tehnic 
confidențial, deținute în mod strict de producător și nu pot fi reproduse în niciun fel, nici integral, 
nici parțial.

De asemenea, clientul are responsabilitatea de a se asigura că, în cazul în care prezentul document 
va suferi modificări din partea producătorului, numai versiunile actualizate ale Manualului vor fi 
prezente de fapt în punctele de utilizare.

Cumpărătorul mașinii are obligația, în conformitate cu reglementările în vigoare, să 
citească cu atenție conținutul prezentului manual cu instrucțiuni și de a-i pune să 
citească pe maiștri și tehnicienii de întreținere, pentru părțile relevante.
Timpul necesar în acest scop va fi compensat în mare măsură de funcționarea corectă a 
mașinii și de utilizarea sa în condiții de siguranță.
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0 INTRODUCERE
PAR DESCRIERE

0.2 CUM SĂ CITIȚI MANUALUL CU INSTRUCȚIUNI
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Manualul a fost împărțit în capitole autonome, fiecare vizând o funcție specifică a operatorului 
(INSTALATOR, EXPLOATANT ȘI PERSONALUL DE ÎNTREȚINERE), pentru care au fost definite 
atribuțiile necesare pentru a folosi mașina în condiții de siguranță.

Succesiunea capitolelor corespunde cu logica temporală a vieții mașinii.

Pentru a facilita grăbirea înțelegerii textului, sunt folosiți termeni, abrevieri și pictograme, a căror 
semnificație este indicată în capitol "0 INTRODUCERE" paragraf "0.6 GLOSAR ȘI PICTOGRAME".

Manualul cu instrucțiuni este format dintr-o copertă, un index și o serie de capitole (secțiuni).
Pagina inițială include datele de identificare ale mașinii și ale modelului, revizuirea Manualului cu 
instrucțiuni și, în final, o fotografie/desen al tipului de mașină descris, pentru a facilita cititorului 
identificarea mașinii și a Manualului respectiv.

Pornind de la prima pagină a indexului, este prezentat tabelul de revizuire a Manualului cu instrucțiuni și a 
părților acestuia, care corelează nivelul de revizuire a întregului Manual cu cel a indexului și a capitolelor 
componente și raportează data de emitere a întregului manual cu un anumit nivel de revizuire.
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Manualul de instrucțiuni trebuie păstrat cu grijă și trebuie să însoțească mașina în toate schimbările 
de proprietate pe care le poate avea pe parcursul vieții.

Păstrarea trebuie să fie efectuată prin manipularea cu grijă, cu mâinile curate și evitând depozitarea 
pe suprafețe murdare.

Nu trebuie să fie îndepărtate, rupte sau modificate arbitrar anumite părți.

Manualul trebuie depozitat într-un mediu protejat de umiditate și căldură și în vecinătatea mașinii 
la care se referă.

Producătorul, la cererea Utilizatorului, poate furniza copii suplimentare ale Manualului cu instrucțiuni 
al mașinii.

0 INTRODUCERE
PAR DESCRIERE

0.3 PĂSTRAREA MANUALULUI CU INSTRUCȚIUNI

PAR DESCRIERE

0.4 MODUL DE ACTUALIZARE A MANUALULUI CU INSTRUCȚIUNI

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica proiectul și de a aduce îmbunătățiri mașinii fără a 
comunica Clienților și fără a actualiza Manualul deja livrat utilizatorului.

Mai mult, în caz de modificări ale mașinii instalate la sediul Clientului, convenite cu Producătorul 
și care implică modificarea unuia sau mai multor capitole din Manualul cu instrucțiuni, va fi 
responsabilitatea producătorului să trimită capitolele vizate de modificare către deținătorii implicați 
ai Manualului cu instrucțiuni, cu noul model de revizuire globală a acestuia.

Este responsabilitatea utilizatorului, urmărind indicațiile care însoțesc documentația actualizată, să 
înlocuiască, în toate exemplarele deținute, vechile capitole cu cele noi, pagina de început și indexul 
cu cele cu noul nivel de revizuire.

Producătorul este responsabil pentru descrierile date în limba italiană; nicio traducere 
nu poate fi verificată pe deplin, prin urmare, dacă se constată o inconsecvență,  trebuie 
acordată atenție limbii italiene și, eventual, să contactați departamentul nostru de 
vânzări, care va face orice modificare considerată adecvată.
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Manualul în cauză este destinat: instalatorului, operatorului și personalului calificat autorizat să 
efectueze întreținerea ciocanului de demolare.

PERSOANĂ EXPUSĂ > Înseamnă orice persoană care se află integral sau parțial într-o zonă 
periculoasă;

OPERATOR  >  Înseamnă persoana sau persoanele responsabile de instalarea, operarea, reglarea, 
curățarea, repararea și deplasarea ciocanului de demolare și efectuarea întreținerii;

PERSONALUL CALIFICAT SAU OPERATOR CALIFICAT > Înseamnă acele persoane care au 
urmat cursuri de specializare, instruire etc. și au experiență în instalarea, punerea în funcțiune și 
întreținerea, repararea, transportul ciocanului de demolare. 
 
CALIFICAREA DESTINATARILOR (VEZI PAR. 0.6)  >  Mașina este destinată utilizării profesionale 
și nu este generalizată, astfel încât utilizarea acesteia poate fi încredințată unor persoane calificate, 
în special, celora care:

• Au împlinit vârsta majoratului;

• Sunt apți fizic și psihic pentru a efectua lucrări de dificultate tehnică deosebită;

• Au fost instruiți în mod corespunzător cu privire la utilizarea și întreținerea ciocanului de 
demolare;

• Au fost considerați apți de către angajator pentru îndeplinirea sarcinilor care le-au fost atribuite;

• Sunt capabili să înțeleagă și să interpreteze manualul de utilizare și recomandările de siguranță;

• Cunosc procedurile de urgență ale unui excavator și implementarea acestora;

• Posedă capacitatea de a opera tipul specific de echipament;

• Sunt familiarizați cu normele specifice ale cazului;

• Au înțeles procedurile de operare definite de Producătorul mașinii.

0 INTRODUCERE
PAR DESCRIERE

0.5 DESTINATARI

PAR DESCRIERE

0.6 GLOSAR ȘI PICTOGRAME

În acest paragraf sunt enumerați termenii mai puțin cunoscuți sau cu un sens diferit de cel cunoscut.
Abrevierile utilizate sunt explicate mai jos, iar semnificația pictogramelor pentru a indica calificarea 
operatorului și starea mașinii, utilizarea lor permite să furnizeze rapid și fără echivoc informațiile 
necesare pentru utilizarea corectă a mașinii în condiții de siguranță.

GLOSAR > (AN. I P. 1.1.1 DIR. 2006/42/CE)

PERICOL  > O sursă potențială de leziune sau daună adusă sănătății;

ZONĂ PERICULOASĂ  > Orice zonă din interiorul și/sau în apropierea unei mașini unde prezența 
unei persoane constituie un risc pentru siguranța și sănătatea persoanei respective;
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PAR DESCRIERE

0.6 GLOSAR ȘI PICTOGRAME

 
PERSOANĂ EXPUSĂ  > Orice persoană care se află integral sau parțial într-o zonă periculoasă;

OPERATOR > Persoana sau persoanele responsabile de instalarea, operarea, reglarea, curățarea, 
repararea și deplasarea unei mașini și efectuarea de întreținere;
 
RISC > Combinarea probabilității și gravității unei leziuni sau a unei daune aduse sănătății care 
poate apărea într-o situație periculoasă;

PARAVAN > Element al mașinii utilizat special pentru a asigura protecția printr-o barieră materială;

DISPOZITIV DE PROTECȚIE > Dispozitiv (altul decât un paravan) care reduce riscul, singur sau 
asociat cu un paravan;

UTILIZARE PREVĂZUTĂ > Utilizarea mașinii conform informațiilor furnizate în instrucțiunile de 
utilizare.

UTILIZARE INCORECTĂ POTENȚIAL PREVIZIBILĂ > Utilizarea mașinii într-un mod diferit de 
cel indicat în instrucțiunile de utilizare, dar care poate rezulta dintr-un comportament uman ușor 
previzibil.

ALTE DEFINIȚII 

INTERACȚIE OM-MAȘINĂ > Orice situație în care un operator interacționează cu mașina în oricare 
dintre fazele operaționale, în orice moment al vieții acesteia; 

CALIFICAREA OPERATORULUI  > Nivelul minim de competență pe care operatorul trebuie să-l 
aibă pentru a efectua operațiunea descrisă; 

NUMĂR DE OPERATORI > Număr de operatori adecvați pentru a efectua operațiunea descrisă 
într-o manieră optimă, derivând dintr-o analiză atentă realizată de producător, astfel încât 
utilizatorul unui număr diferit de angajați ar putea să nu obțină rezultatul scontat sau să pună în 
pericol siguranța personalului implicat; 

STAREA MAȘINII > Starea mașinii include modul de funcționare, de exemplu în mișcare, oprire etc., 
starea dispozitivelor de siguranță prezente pe mașină. 

RISCURI REZIDUALE   > Riscuri care rămân, în ciuda măsurilor de protecție integrate în proiectarea 
mașinii și în ciuda protecției și măsurilor de protecție complementare adoptate. 

COMPONENTĂ DE SECURITATE > Componentă: 

• destinată executării unei funcții de siguranță;

• a cărei defecțiune și/sau funcționare defectuoasă pune în pericol siguranța persoanelor.
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PAR DESCRIERE

0.6 GLOSAR ȘI PICTOGRAME

PICTOGRAME 

Descrierile precedate de acest simbol conțin: informații/prescripții foarte importante, în special în 
ceea ce privește siguranța.

Nerespectarea poate duce la:

• pericole pentru siguranța operatorilor;

• pierderea garanției contractuale;

• declinarea responsabilității producătorului.

PICTOGRAME PRIVIND SIGURANȚA

• Pictogramele conținute într-un triunghi indică PERICOL.

• Pictogramele conținute într-un cerc impun o INTERDICȚIE/OBLIGAȚIE.

Pictogramele aplicate pe ciocanul de demolare sunt prezentate la capitolul "2 SIGURANȚA" 
paragraful "2.6 RISCURI REZIDUALE".

De-a lungul timpului, datorită condițiilor în care se folosesc ciocanele de demolare, este 
inevitabil ca pictogramele să fie îndepărtate din rupturile ciocanului de demolare cu 
materialul demolat. Restaurarea pictogramelor este de responsabilitatea proprietarului 
ciocanului de demolare.

TECNA Group nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune cauzate de lipsa de 
restabilire a pictogramelor.
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PRODUCĂTOR 
TECNA Group S.r.l.
Zona Industriale, Via Abruzzo 86
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
ITALIA

SEDIUL SOCIAL - ADMINISTRATIV 

Via Principe Amedeo 146, 
74121 Taranto (TA) 
ITALIA

SERVICIUL POST-VÂNZARE / PIESE DE SCHIMB 
Tel.: +39 (0)80 7810000 / +39 (0)80 3050136
Fax: +39 (0)80 3051812

CONTACTE: 
Email: info@tecnaonline.com 
PEC: tecnagroup@pec.it

SITE-UL : www.tecnaonline.com

1 INFORMAȚII GENERALE
PAR DESCRIERE

1.1 DATELE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI
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Fiecare ciocan de demolare este identificat printr-o plăcuță CE, pe care sunt aplicate în așa fel încât 
să nu poată fi șterse datele de referință ale acesteia. Plăcuța de identificare se aplică pe partea 
stângă a ciocanului hidraulic.

Plăcuța este alcătuită după cum este prezentat în figura de mai jos:

1 INFORMAȚII GENERALE
PAR DESCRIERE

1.2 DATELE DE IDENTIFICARE ȘI PLĂCUȚELE MAȘINII

N TIPUL DE INDICAȚIE INDICAȚIE SAU EXEMPLU

1 Logo-ul producătorului TECNA, Italian Excellence

2 Denumirea și adresa 
producătorului TECNA Group SRL, Via Principe Amedeo 146, 74121 Taranto, TA (I)

3 Marca CE CE

4 MODEL De ex. T60

5 Nr. de înmatriculare De ex. 1234

6 Puterea maximă De ex. 22 kW

7 Presiunea de lucru maximă De ex. 140 bar

FIGURA 1.2.1 – Schema plăcuței ciocanului de demolare

TABELUL 1.2.2 - Instrucțiuni aduse pe plăcuța de identificare

Pentru orice comunicare cu producătorul sau centrele de asistență, indicați întotdeauna aceste 
referințe. Poziția plăcuței pe Mașină poate varia la fiecare mașină în parte.
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Mașina este fabricată în conformitate cu directivele comunitare relevante și aplicabile la momentul 
introducerii pe piață.

ANEXA IV Directiva 2006/42 /CE 
Mașina nu figurează printre cele menționate în Anexa IV la Directiva 2006/42 /CE.

1 INFORMAȚII GENERALE
PAR DESCRIERE

1.3 DECLARAȚII

DECLARAȚIA CE DE CONFORMITATE  
(Anexa IIA DIR. 2006/42/CE)

PRODUCĂTORUL

TECNA Group S.r.l. 
Compania

Via Principe Amedeo 146 
Adresă 

74121 
 Cod poștal

TA 
Provincia

Taranto 
Localitatea

Italia 
Statul

DECLARĂ CĂ MAȘINA 

Mașină hidraulică de demolare 
Descriere

T300 
Model

XXXX 
Serie/nr. de înmatriculare

2021 
 Anul constr.

T300 
Denumire comercială

Utilizare profesională pentru lucrări de excavare și demolare
Utilizare prevăzută

 
ES CONFORME CON LAS DIRECTIVAS

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consil iului din 17 mai 2006 cu privire la echipamentele tehnice 
și de modificare a Directivei 95/16/CE.

Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislațiilor 
Statelor Membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică.

Directiva 2006/95 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislațiilor 
statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate a fi utilizate în cadrul anumitor limite de tensiune.

Menționarea standardelor armonizate:
Standarde tehnice armonizate aplicate  
Referințe tehnice:
Standarde și specificații tehnice naționale aplicate

ȘI AUTORIZEAZĂ

(Prenume / Nume ) Ing. Alessandro De Luca 
Nume

Via Principe Amedeo 146 
Adresă

74121 
Cod poștal

TA 
Provincia

Taranto 
Localitatea

Italie
Statul

SĂ ÎNTOCMEASCĂ DOSARUL TEHNIC ÎN NUMELE SĂU
Locul și data documentului  
Taranto,  xx / xx / 2021 

Producător 
Semnătura

D.C : DC N-001/000001  FACSIMIL
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Mașina a fost construită în conformitate cu standarde tehnice enumerate mai jos:

1 INFORMAȚII GENERALE
PAR DESCRIERE

1.4 NORME DE SECURITATE

STANDARDE TEHNICE ȘI DIRECTIVE SPECIFICATII

UNI EN ISO 12100 Siguranța utilajelor - Principii generale de proiectare - Evaluarea 
riscurilor și reducerea riscurilor.

UNI EN ISO 13857
Siguranţa maşinilor - Distanţe de siguranţă pentru a împiedica 
ajungerea către zone periculoase cu membrele superioare şi 
inferioare.

DIR 2000/14/CE Directiva europeană privind zgomotul emis de echipamentele 
utilizate în exterior.

UNI EN 474 Siguranța mașinii - Principii generale de siguranță pentru 
excavatoare.

UNI EN 982
Siguranța mașinii Cerințe de securitate privind sistemele și 
componentele acestora pentru acționările hidraulice cu ulei și 
pneumatice. Hidraulica 

UNI EN 983
Siguranța mașinii Cerințe de securitate privind sistemele și 
componentele acestora pentru acționările hidraulice cu ulei și 
pneumatice. Pneumatica.

INTERDICȚIE DE PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
Ciocanul de demolare nu poate fi pus în funcțiune după ce a suferit modificări de construcție sau au fost 
adăugate alte componente care nu sunt acoperite de operațiile de întreținere ordinare sau extraordinare 
fără a fi declarat din nou conform cu cerințele Directivei 2006/42/CE şi directive CE aplicabile.

Locul, data                       Producătorul
Taranto XX/XX/2021         Semnătura

A se completa și scana

PAR DESCRIERE

1.3 DECLARAȚII

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE  -  CioCane hidrauliCe Seria T
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Mașinile sunt acoperite de o garanție, așa cum se prevede în condițiile generale de vânzare. 
Dacă în timpul perioadei de valabilitate apar anomalii în funcționare sau defecțiuni ale unor 
componente ale mașinii, care se încadrează în cazurile indicate de garanție, Producătorul, după 
verificările corespunzătoare ale mașinii, va repara sau înlocui piesele defecte.

Se reamintește că modificările aduse de utilizator, fără o autorizație scrisă explicită din partea 
producătorului vor anula garanția și vor scuti producătorul de orice răspundere pentru daunele 
provocate de un produs defect.

Acest lucru se aplică în special atunci când modificările menționate anterior sunt efectuate pe 
dispozitivele de siguranță, diminuând eficacitatea lor.

Aceleași considerente se aplică atunci când se utilizează piese de schimb neoriginale sau piese 
diferite față de cele indicate explicit de către producător ca "DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ".

Prin urmare, recomandăm clienților noștri să contacteze întotdeauna Serviciul nostru de asistență.

1 INFORMAȚII GENERALE
PAR DESCRIERE

1.5 INFORMAȚII REFERITOARE LA ASISTENȚA TEHNICĂ

1 INFORMAȚII GENERALE
PAR DESCRIERE

1.6 PREVEDERI ÎN SARCINA CLIENTULUI
 

Fără a aduce atingere oricăror acorduri contractuale diverse, sunt în mod normal în sarcina Clientului:

• Tuburile de legătură a ciocanului de demolare cu excavatorul.

• Unsoarea și/sau eventualele gresoare automate pentru gresarea componentelor ciocanului de 
demolare.

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE  -  CioCane hidrauliCe Seria T
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Producătorul a depus toate eforturile pentru proiectarea acestei mașini CU SIGURANȚĂ 
INTRINSECĂ, în măsura în care a fost posibil.

De asemenea, mașina a fost echipată cu toate dispozitivele de protecție și de siguranță considerate 
necesare; în cele din urmă, a fost dotată cu informații suficiente pentru a fi utilizată în siguranță și 
în mod corect.

În acest scop, la fiecare capitol, atunci când este necesar, pentru fiecare interacțiune om-mașină au 
fost indicate următoarele informații:

• Calificarea minimă cerută operatorului;

• Numărul de operatori necesari;

• Starea mașinii;

• Riscuri reziduale;

• Mijloace individuale de protecție necesare sau recomandate;

• Prevenirea erorilor umane;

• Interdicții/obligații legate de comportamente greșite previzibile în mod rezonabil.

 
Prin montarea ciocanului hidraulic pe excavator, se creează interacțiuni între ciocanul hidraulic și 
excavatorul care generează variații în ceea ce privește pericolele potențiale.

Prezentele instrucțiuni de exploatare nu înlocuiesc instrucțiunile de exploatare a excavatorului 
pe care este montat ciocanul hidraulic. Este absolut necesar să citiți și să urmați instrucțiunile de 
utilizare.

Avertizările de siguranță sunt destinate să prevină vătămările corporale, daunele în timpul 
funcționării ciocanului hidraulic și daunele aduse mediului.

Toți operatorii trebuie să citească și să respecte aceste avertizări de siguranță.

Pe lângă instrucțiunile de exploatare, este necesară punerea la dispoziție și respectarea normelor 
de prevenire a accidentelor, locale și de aplicație generală, precum și a normelor privind protecția 
mediului.

2 SIGURANȚA
PAR DESCRIERE

2.1 AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANŢĂ

Înainte de a utiliza Mașina, citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual și urmați cu 
atenție instrucțiunile conținute în acesta.

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE  -  CioCane hidrauliCe Seria T
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NORME GENERALE DE SIGURANȚĂ CARE TREBUIE RESPECTATE:

• Respectați avertizările privind utilizarea ciocanului hidraulic din instrucțiunile de exploatare a 
excavatorului.

• Folosiți ciocanul hidraulic numai dacă starea sa este perfectă din punct de vedere tehnic.

• Orice defect al ciocanului hidraulic trebuie eliminat imediat. În cazul în care mașina nu 
funcționează, trebuie informat imediat TECNA . Pentru a nu invalida declarația de conformitate 
și certificatul de omologare, nu faceți modificări sau

• transformări asupra ciocanului hidraulic.

• Verificați ciocanul hidraulic, pentru a identifica defecte evidente, cum ar fi fisuri în structură, în 
șuruburi, în capace sau în garnituri.

• În principiu, nu modificați și nu transformați ciocanul hidraulic.

• Utilizați ciocanul hidraulic numai în intervalul de putere indicat în specificațiile tehnice.

• Nu folosiți ciocanul hidraulic în atmosfere ce prezintă riscuri de explozie.

• Înainte de a începe să lucrați cu ciocanul hidraulic, închideți geamul frontal al excavatorului.

• Purtați echipamentul de protecție necesar în funcție de nevoile dvs., cum ar fi cască de siguranță, 
protecție pentru urechi, îmbrăcăminte de protecție și altele asemenea.

• Nu purtați haine ample sau bijuterii, care pot fi prinse în organele de comandă sau în alte părți 
ale excavatorului.

• Persoanele sub influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor nu trebuie să transporte, să 
instaleze, să pună în funcțiune, să utilizeze sau să repare ciocanul hidraulic.

• Când lucrați la fața locului, cereți unei persoane să comunice cu semnalele manuale cunoscute.

• Personalul operațional trebuie să atingă vârsta majoratului.

• Fixați toate obiectele libere, cum ar fi, de exemplu, instrumentele, și îndepărtați-le de pasarele, 
treptele și altele asemenea.

• Asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță ale ciocanului hidraulic sunt prezente, sunt 
instalate corespunzător și deplin funcționale. Nu modificați, nu manipulați și nu dezactivați 
dispozitivele de siguranță în poziția lor.

• Asigurați-vă că, cu funcția de URGENȚĂ corespunzătoare, utilizatorul care declanșează 
dispozitivul se poate pune în condiții de siguranță (de exemplu, oprire imediată).

• Respectați plăcuțele de avertizare și de atenționare aplicate pe ciocanul hidraulic. De asemenea, 
asigurați-vă ca plăcuțele nu să nu fie îndepărtate și să fie întotdeauna lizibile.

• Respectați clasa de contaminare a fluidului hidraulic conform ISO 4406 (c). În instrucțiunile de 
utilizare a excavatorului este posibil să găsiți informații referitoare la clasa de contaminare.

• În cazul în care este necesar, de exemplu, dezactivarea dispozitivelor de siguranță pentru 
efectuarea operațiunilor de reparație sau întreținere, trebuie luate măsuri pentru a garanta 
absența situațiilor periculoase pentru persoane sau bunuri.

PAR DESCRIERE

2.1 AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANŢĂ
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• Urmați instrucțiunile de utilizare de nivelul superior a excavatorului.

• În timpul utilizării îndelungate, ciocanul hidraulic este supus unei supraîncălziri neobișnuite, care 
poate să provoca și arsuri. Este necesar să lăsați ciocanul hidraulic să se răcească înainte de 
a-l atinge. Trebuie să vă protejați cu îmbrăcăminte termorezistentă, de exemplu, să purtați 
mănuși. (Respectați standardele ISO 13732-1 și EN 982).

• Garanția este valabilă exclusiv pentru configurația oferită.

• Garanția este nulă în cazul montării incorecte.

• În timpul lucrului, acordați atenție să nu deteriorați liniile de înaltă tensiune, cablurile subterane 
și liniile de alimentare. În caz de deteriorare, va fi necesară intervenția imediată, pentru a evita 
crearea de pericole.

• Nu lucrați cu ciocanul hidraulic dacă există persoane în imediata apropiere.

• În funcție de tipul de conexiune, verificați nivelul de presiune când conectați și deconectați 
sistemul hidraulic. În caz de urgență, introduceți sistemul hidraulic fără presiune.

• Țineți toate persoanele și animalele departe de raza de acțiune a ciocanului hidraulic în timpul 
tuturor operațiunilor de asamblare și întreținere.

• Nu lăsați niciodată ciocanul hidraulic nesupravegheat în timpul lucrărilor de asamblare și 
întreținere.

• Ciocanul hidraulic nu trebuie să funcționeze fără dispozitivele de siguranță și capacele de 
protecție instalate de TECNA sau instalate de către client.

• Orice componente defecte trebuie înlocuite numai cu piese de schimb originale cu aceleași 
date tehnice. În caz contrar, siguranța, funcționarea și protecția împotriva exploziei ar putea fi 
compromise.

• Toate dispozitivele de siguranță și fixare, precum și conexiunile și conductele hidraulice trebuie 
verificate periodic pentru a verifica starea lor perfectă.

• În caz de leziuni, căutați un medic cu experiență în acest tip de daune fizice.

• Folosiți o protecție respiratorie pentru a vă proteja de cantități mari de praf sau praf de azbest.

ÎN TIMPUL TRANSPORTULUI  
 
• Respectați instrucțiunile de transportare de pe ambalaj.

ÎN TIMPUL MONTĂRII ȘI DEMONTĂRII  

• Când utilizați dispozitive de decuplare mecanice sau hidraulice, respectați instrucțiunile 
producătorului.

• În timpul montajului fără dispozitive de decuplare, respectați instrucțiunile specifice pentru 
excavator și instrucțiunile de avertizări de siguranță ale producătorului de excavatoare.

• Înlăturați presiunea de la racordurile de pe excavator, înainte de a instala ciocanul hidraulic.

• Folosiți numai instrumente adecvate.

• Deplasați conductele astfel încât să nu fie deteriorate.

PAR DESCRIERE

2.1 AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANŢĂ
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• Înainte de pornire, asigurați-vă că toate garniturile și încuietoarele capacelor sunt montate 
corect și intacte, pentru a preveni pătrunderea lichidelor și a corpurilor străine în interiorul 
ciocanului hidraulic.

• În timpul asamblării, verificați dacă totul este perfect curat, pentru a preveni contaminarea 
conductelor hidraulice, care ar putea genera uzuri și defecțiuni funcționale ale ciocanul hidraulic 
și ale excavatorului.

 
ÎN TIMPUL PUNERII ÎN FUNCȚIUNE    

• Asigurați-vă că toate racordurile hidraulice sunt fixate sau închise. Acționați ciocanul hidraulic 
numai dacă este instalat perfect.

ÎN TIMPUL CURĂȚĂRII  

• Închideți toate deschiderile cu dispozitive de protecție adecvate, astfel încât detergentul să nu 
pătrundă în sistem.

• Pentru curățare, este posibil să folosiți instrumente specifice, ale căror instrucțiuni trebuie 
respectate.

• Purtați îmbrăcăminte de protecție (de exemplu, protecție pentru ochi, pentru față etc.), atunci 
când utilizați aer comprimat sau apă sub presiune.

ÎN TIMPUL ÎNTREȚINERII   

• Efectuați operațiunile de întreținere prevăzute, în conformitate cu intervalele de timp descrise 
în instrucțiunile de utilizare.

• Asigurați-vă că nicio conexiune de conducte, niciun racord și nicio componentă să nu se 
desprindă în timp ce sistemul este sub presiune.

• Nu căutați scurgeri cu mâinile goale: lichidul hidraulic se poate scurge sub presiune ridicată și 
provoca leziuni.

ÎN TIMPUL ELIMINĂRII    

• Eliminați ciocanul hidraulic în conformitate cu reglementările naționale din țara dvs.

• Eliminați fluidul hidraulic sau lubrifianții în conformitate cu reglementările naționale din țara dvs.

• Eliminați fluidul sau lubrifianții reziduali conform fișelor cu date de securitate în vigoare, aplicabile 
fluidelor și lubrifianților hidraulici.

• Pentru utilizarea produselor biodegradabile, contactați TECNA sau distribuitorul dvs.

PAR DESCRIERE

2.1 AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANŢĂ
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OBLIGAȚIILE OPERATORULUI 

Operatorul ciocanului hidraulic trebuie să-și antreneze cu regularitate personalul său în ceea ce 
privește următoarele subiecte:

• respectarea și utilizarea instrucțiunilor de utilizare și a prevederilor de lege.

• utilizarea ciocanului hidraulic în conformitate cu prevederile.

• respectarea instrucțiunilor care provin de la direcția de gestiune a lucrărilor și instrucțiunile de 
exploatare ale administratorului șantierului

• comportament în caz de urgență

• respectarea directivelor care decurg din prevederi, standarde, legi și reglementări ale statului.

PAR DESCRIERE

2.1 AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANŢĂ

IMPORTANT
Producătorul se consideră scutit de orice răspundere pentru daunele cauzate de mașină 
persoanelor, animalelor sau bunurilor în cazul:

• utilizării utilajului de către personalul neantrenat adecvat;

• utilizării necorespunzătoare a mașinii;

• defectelor de alimentare hidraulică;

• instalării incorecte;

• deficienței în ceea ce privește întreținerea prevăzută;

• modificărilor sau intervențiilor neautorizate;

• utilizării unor piese de schimb care nu sunt originale sau care nu sunt specifice modelului;

• nerespectării totale sau parțiale a instrucțiunilor;

• utilizării în contradicție cu reglementările naționale specifice;

• calamităților și evenimentelor excepționale.
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Ciocanul de demolare este o mașină proiectată pentru utilizare exclusiv profesională, pentru lucrări 
de excavare și demolare. Pentru o utilizare corectă, trebuie respectate condițiile de funcționare și 
limitele de performanță prezentate în specificațiile tehnice. Utilizarea în conformitate cu dispozițiile 
prevede, de asemenea, citirea și înțelegerea deplină a prezentelor instrucțiuni de utilizare și, în 
special, capitolul  "2  SIGURANȚA". 

Pentru o utilizare în conformitate cu prevederile, este, de asemenea, necesar:

• respectarea tuturor avertizărilor cuprinse în instrucțiunile de asamblare;

• respectarea avizelor referitoare la obligații, interdicții și avertizări și;

• respectarea intervalelor de inspecție și întreținere.

Capitolul "5 UTILIZAREA MAȘINII" cuprinde instrucțiuni specifice privind utilizarea corectă a 
ciocanului de demolare.

2 SIGURANȚA
PAR DESCRIERE

2.2 UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Utilizarea de produse/materiale, altele decât cele specificate de producător, care pot
să provoace deteriorarea mașinii și situații periculoase pentru operator și/sau oameni 
aflate în vecinătatea mașinii, este considerată incorectă sau improprie.

Ciocanul hidraulic este un instrument tehnic de lucru și nu este prevăzut pentru uzul privat.

O utilizare diferită de cea specificată la paragraful precedent este considerată că nu este conformă 
cu dispozițiile și, prin urmare, este în mod expres interzisă. 

Administratorul sau operatorul ciocanului hidraulic este responsabil pentru toate pagubele rezultate 
din folosirea necorespunzătoare!

Ciocanul hidraulic nu este potrivit pentru funcționarea în atmosfere unde există riscul de explozie. 

2 SIGURANȚA
PAR DESCRIERE

2.3 CONTRAINDICAȚII DE UTILIZARE
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În timpul funcționării, nimeni nu poate sta pe o rază de 10 [m] de dalta ciocanului de demolare, 
deoarece materialul demolat ar putea fi aruncat departe, cauzând daune.

2 SIGURANȚA
PAR DESCRIERE

2.4 ZONE PERICULOASE

Indicatoarele care urmează să fie instalate în vecinătatea mașinii și în zona de lucru a acesteia sunt 
următoarele:

PANOURI DE INTERDICȚIE

• Panou care indică interdicția de a trece sau de a rămâne în raza de acțiune a excavatorului atunci 
când ciocanul de demolare este în funcțiune.

• Panou care indică interdicția de a repara și/sau înregistra în timpul mișcării.

2 SIGURANȚA
PAR DESCRIERE

2.5 INDICATOARELE

TAB. 2.5.1

PANOURI DE PERICOL  

1. Panou care indică pericol general.

2. Panou care indică pericolul de strivire a membrelor.

3. Panou care indică pericolul datorat prezenței suprafețelor fierbinți.

4. Panou care indică pericolul emisiilor sonore ridicate, care depășesc 90 dBA. 

PANOUL  1 PANOUL  2 PANOUL  3 PANOUL  4

TAB. 2.5.2

MANUAL DE INSTRUCCIONES - DE USO Y MANTENIMIENTO - DEmoLIDoRES hIDRáULICoS SéRIE T 
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ALTE PANOURI

• Panou care indică obligația de a elimina uleiul conform reglementărilor în vigoare.

PAR DESCRIERE

2.5 INDICATOARELE

PANOURI DE OBLIGATIVITATE
 
1. Panou care indică obligația de utilizare a încălțămintei de protecție;

2. Panou care indică obligația de utilizare a mănușilor;

3. Panou care indică obligația de utilizare a îmbrăcămintei de protecție.

4. Panou care indică obligația de utilizare a căștilor de protecție.

5. Panou care indică obligația de utilizare a ochelarilor de protecție.

TAB. 2.5.3

Inserați desenul care evidențiază locația panoului instalat

TAB. 2.5.4

PANOUL 1 PANOUL 2 PANOUL 4 PANOUL 5PANOUL 3

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE  -  CioCane hidrauliCe Seria T

21 /58REV  0.0SIGURANȚA2



www.tecnaonline.com  -  info@tecnaonline.comROMÂNĂ

Este necesar să se acorde atenție următoarelor riscuri reziduale, care sunt prezente atunci când 
este folosită mașina și care nu pot fi eliminate.

2 SIGURANȚA
PAR DESCRIERE

2.6 RISCURI REZIDUALE

ATENȚIE: MIȘCĂRI PERICULOASE
În jurul ciocanului de demolare, atunci când este folosit, nu trebuie să se 
afle alte persoane decât operatorul. În prezența unor persoane terțe, opriți 
imediat mișcările și forțați-le să se îndepărteze.

ATENȚIE: RISCUL DE STRIVIRE A MEMBRELOR
Operațiunile de montare/demontare și manipulare a ciocanului de demolare 
trebuie efectuate numai de către personalul competent, respectând 
instrucțiunile prezente în manualul de utilizare și întreținere.

ATENȚIE: RISCUL DE ARSURI
Operațiunile de montare/demontare și manipulare a ciocanului de demolare 
trebuie efectuate numai de către personalul competent, respectând instrucțiunile 
prezente în manualul de utilizare și întreținere.

ATENȚIE: RISCUL DE POLUARE ACUSTICĂ 
Nivelul de putere acustică a ciocanului de demolare este indicat pe plăcuța 
de identificare. Obligația de a purta căști de protecție atunci când folosiți 
ciocanul de demolare.

Pentru introducerea panourilor de semnalizare de siguranță, vă rugăm să consultați secțiunea 
respectivă din "Manualul cu instrucțiuni de utilizare și întreținere".

ATENȚIE: RISCUL DE SCURGERE DE FLUIDE ȘI GAZ SPRE EXTERIOR 
Operațiunile de montare/demontare și manipulare a ciocanului de demolare 
trebuie efectuate numai de către personalul competent, respectând 
instrucțiunile prezente în manualul de utilizare și întreținere.
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PAR DESCRIERE

3.1 TRANSPORT ȘI MANIPULARE     

Ciocanul de demolare poate fi transportat doar cu un vehicul normal capabil să suporte greutatea 
acestuia. Transportul manual nu este permis.

În timpul manipulării, trebuie respectate următoarele puncte:

• Verificați întotdeauna echilibrul de greutate corect al ciocanului de demontare atunci când este 
transportat (de exemplu, greutatea, centrul de greutate, punctul de fixare și ancorare).

• Modul de ancorare sau de plasare a încărcături.

• În timpul transportului, nu fixați ciocanul hidraulic pe elemente instabile, cum ar fi, de exemplu, 
țevi flexibile de conectare.

• Folosiți hamuri din țesut conform standardului DIN EN 1492-2 .

• Verificați dacă hamul nu implică elemente instabile.

• Fixați cureaua de ridicare la ciocanul hidraulic așa cum se arat în Figura 3.1.1  și asigurați-vă că 
centura de ridicare nu trece peste părțile aplicate (de exemplu, țevi flexibile de conectare).

În cazul transportării pe suprafața de încărcare, ciocanul hidraulic trebuie poziționat orizontal 
în raport cu suprafața de încărcare, dacă excavatorul este transportat prin alt mijloc de transport. 

Țevile flexibile nu trebuie deteriorate în timpul transportului, de exemplu, zgârierea lor sau îndoirea 
lor prea tare.

3.1.1 – Poziția centurii de ridicare

Când deplasați 
excavatorul cu 
ciocanul hidraulic 
montat, respectați 
avizele conținute 
în instrucțiunile 
de utilizare a 
excavatorului.
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PAR DESCRIERE

3.1 TRANSPORT ȘI MANIPULARE  

3 INSTALLATION
PAR DESCRIERE

3.2 DEPOZITARE 

Ciocanul hidraulic este susceptibil să rămână depozitat până la șase luni conform următoarelor 
criterii:

• ciocanul hidraulic trebuie să stea în poziție verticală cu dalta în jos. În acest fel, garniturile 
prezente nu vor fi deteriorate de greutatea specifică a ciocanului hidraulic.

• Depozitați numai în locuri uscate, bine ventilate și protejați-l de umiditatea solului.

• Acoperiți cu o pânză, pentru a-l proteja de murdărie și praf.

• Toate racordurile trebuie să fie închise cu dopuri corespunzătoare.

• Odată ce ambalajul de transport a fost deschis, acesta trebuie închis corespunzător pentru 
depozitare.

Înainte de a depozita aparatul pe o perioadă mai mare de șase luni, consultați TECNA. 

ATENŢIE
În cazul în care ciocanul hidraulic este într-o poziție verticală, trebuie garantată siguranța 
absolută, pentru a evita daune pricinuite persoanelor sau chiar ciocanului.
Părți ale ciocanului hidraulic se pot rupe sau îndoi.
Asigurați-vă că ciocanul hidraulic este poziționat corect și că nu se poate răsturna.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate persoanelor sau bunurilor din 
cauza folosirii sistemelor de ridicare, altele decât cele descrise mai sus.

Dacă ciocanul hidraulic și/sau dalta nu sunt transportate corespunzător, acestea ar 
putea cădea și deteriora și/sau pot provoca leziuni. Căderea ciocanelor hidraulice poate 
provoca leziuni grave, cum ar fi contuzii și fracturi.
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PAR DESCRIERE

3.3 PREVEDERI

PREVEDERI PENTRU INSTALARE

Pentru instalare este necesar să se asigure o zonă de manevră adecvată dimensiunilor mașinii și 
mijloacelor de ridicare alese. Pregătirea mașinii trebuie realizată astfel încât să optimizeze ergonomia 
și siguranța locului de muncă: lăsați în jurul acesteia o zonă suficientă pentru a permite operațiuni 
ușoare de utilizare și manipulare a materialului care urmează să fie prelucrat și pentru operațiunile de 
întreținere și reglare.
 
Compania nu este responsabilă pentru daunele aduse bunurilor, oamenilor și/sau animalelor 
cauzate de nerespectarea acestei prevederi.

3 INSTALARE
PAR DESCRIERE

3.4 DESPACHETARE

Eliminați ambalajul în conformitate cu reglementările naționale ale țării dvs.

3 INSTALARE
PAR DESCRIERE

3.5 CONDIȚII DE ASAMBLARE ȘI INSTRUMENTE NECESARE

În timpul montării, respectați întotdeauna condițiile de mediu indicate în specificațiile tehnice.
Cuplarea rapidă trebuie aplicată pe excavator corect și funcțional.

Pentru a monta ciocanul hidraulic pe excavator, sunt necesare următoarele accesorii:
• Țevi hidraulice flexibile certificate, echipate cu protecție anti-tăiere și, în cazul în care excavatorul 

pe care este montat ciocanul de demolare nu are cabină închisă, protecții împotriva exploziei. 
Țevile trebuie alese în funcție de presiunile maxime de lucru indicate în specificațiile tehnice ale 
ciocanului hidraulic și în instrucțiunile de utilizare a excavatorului.

TECNA Group nu furnizează țevi de conectare pentru ciocanul de demolare. 
Dacă țevile sunt furnizate, acestea sunt utilizate numai pentru prima instalare și verificarea 
funcțională a ciocanului de demolare, dar nu pentru utilizarea normală.
Puteți găsi mai multe informații despre accesorii la distribuitorul dvs.

ATENŢIE
Aceste prevederi sunt întotdeauna în sarcina și sub responsabilitatea deplină a 
utilizatorului și nimic nu poate fi atribuit companiei producătoare pentru daune aduse 
bunurilor, oamenilor și/sau animalelor din cauza unei conexiuni electrice defecte.
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3 INSTALARE
PAR DESCRIERE

3.6 MONTAJ 

Țineți la dispoziție recipiente de colectare suficient de mari, zdrențele și materialele 
absorbante pentru a colecta fluidul hidraulic. 

• Asigurați-vă că ciocanul hidraulic este bine fixat. 

• Verificați dacă ciocanul hidraulic corespunde cu cel la care se referă plăcuța de identificare.

• Verificați dacă echipamentele de rezervă sunt complete.

• Verificați dacă echipamentele de rezervă nu au fost deteriorate în timpul transportului.

• Verificați dacă instrucțiunile de utilizare sunt potrivite pentru ciocanul hidraulic.

METODĂ 

1. Înainte de montare și demontare, asigurați-vă că mediul de utilizare este curat, astfel încât murdăria 
să nu poată pătrunde în circuitul fluidului. Pentru curățare, utilizați numai țesuturi care nu sunt 
filamentare sau hârtie specială

2. Țineți brațul excavatorului în poziția optimă, pentru a cupla ciocanul hidraulic la conectorul rapid.

3. De asemenea, respectați instrucțiunile producătorului conectorului rapid. 

4. Cuplați ciocanul hidraulic la conectorul rapid.

Montajul incorect al ciocanului hidraulic poate provoca daune considerabile bunurilor și 
persoanelor. Un ciocan hidraulic fixat incorect se poate deplasa necontrolat și deteriora 
alte părți ale aparatului. Pentru montajul ciocanului hidraulic este necesară cunoașterea 
mecanicii și hidraulicii. Ciocanul hidraulic poate fi montat doar de către personal calificat .

Montajul incorect al ciocanului hidraulic poate provoca leziuni persoanelor, deteriorarea 
excavatorului sau a ciocanului hidraulic, precum și un comportament anomal al aparatului.
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PAR DESCRIERE

3.6 MONTAJ

3.6.1 – Cuplarea ciocanului hidraulic de demolare

3.6.2 – Fixarea ciocanului hidraulic de demolare

5. Asigurați conexiunea corectă între ciocanul hidraulic și conectorul rapid.
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3.7 MONTARE ȘI DEMONTARE A INSTRUMENTULUI DE INSERARE

MONTAREA INSTRUMENTULUI DE INSERARE

3.7.1 – Montarea instrumentului de inserare

3.7.2 – Introduceți instrumentul de inserare  

1. Apăsați pinul de blocare (1).

2. Apăsați cheia de strângere (3).

3. Apăsați pinul de blocare (2).

4. Apăsați cheia de strângere (4).

5. Introduceți instrumentul de inserare (5) și verificați poziția corectă a fixării cu cheile de strângere 
(3) și (4)

6. Reintroduceți cheile de strângere (3) și (4) până când pinii de blocare (1) și (2) sunt din nou 
decuplați.
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PAR DESCRIERE

3.7 MONTARE ȘI DEMONTARE A INSTRUMENTULUI DE INSERARE

1. Apăsați pinul de blocare (1).

2. Apăsați cheia de strângere (3).

3. Apăsați pinul de blocare (2).

4. Apăsați cheia de strângere (4).

5. Scoateți instrumentul de inserare.

6. Plasați în condiții de siguranță instrumentul de inserare și asigurați-vă că nu se poate mișca.

3.7.3 - Demontarea instrumentului de inserare

DEMONTAREA INSTRUMENTULUI DE INSERARE

Atenție la greutatea instrumentului de inserare! 
Transportați în siguranță instrumentul de inserare și utilizați un dispozitiv de ridicare, 
dacă este necesar. 
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3.8 CONEXIUNEA HIDRAULICĂ

Respectați, de asemenea, instrucțiunile producătorului de excavatoare.
Respectați valorile sistemului hidraulic.

• Asigurați-vă că totul este perfect curat.

• Montați conducte de racordare curate.

• Asigurați-vă că conductele de racordare sunt curate.

• Asigurați-vă că nu intre impurități, atunci când conductele de racordare  se închid.

• Asigurați-vă că detergentul nu intre în sistemul hidraulic.

• Nu folosiți deșeuri de lână sau zdrențe filamentare pentru curățare.

• Nu folosiți niciodată cânepa ca garnitură.

UZURA ȘI PROBLEME DE FUNCȚIONARE
Puritatea fluidului hidraulic influențează asupra curățeniei și durabilitatea sistemului hidraulic. 
Impuritățile prezente în lichidului hidraulic provoacă uzura și dificultăți de funcționare. 
Corpurile străine, cum ar fi, de exemplu, așchiile de materiale metalice în conductele 
hidraulice, pot deteriora sistemul hidraulic al excavatorului sau al ciocanului hidraulic.

 
PROCEDURA DE CONEXIUNE HIDRAULICĂ 

1. Verificați dacă valorile sistemului hidraulic al excavatorului se potrivesc cu specificațiile tehnice 
ale ciocanului hidraulic. Dacă valorile nu corespund, este necesar să se efectueze modificările 
corespunzătoare, urmând instrucțiunile de utilizare a sistemului hidraulic sau a excavatorului.

2. Scădeți presiunea din părțile sistemului hidraulic implicate pe excavator.

3. Închideți toate racordurile și respectați instrucțiunile de utilizare a excavatorului.

4. Înlăturați protecțiile de la ciocanul hidraulic și de la excavator. Păstrați-le într-un loc sigur, astfel 
încât să poată fi reutilizate pentru a închide racordurile.

MONTAJ SUB PRESIUNE: PERICOL DE LEZIUNE!
Înainte de a începe conexiunea, asigurați-vă că conductele hidraulice și țevile hidraulice 
flexibile sunt depresurizate, pentru a preveni defecțiunea și deteriorarea ciocanului 
hidraulic sau a sistemului hidraulic.

• Înlăturați presiunea din părțile sistemului hidraulic implicată înainte de instalarea 
țevilor flexibile de racordare.
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PAR DESCRIERE

3.8 CONEXIUNEA HIDRAULICĂ

3.8.1 – Racorduri hidraulice - configurația 1

3.8.2 – Racorduri hidraulice - configurația 2

5. Înșurubați racordurile țevilor hidraulice flexibile în ciocanul hidraulic, respectând indicațiile 
racordurilor. > Intrare (IN) - (1)  > Ieșire  (OUT) - (2)

6. Închideți țevile hidraulice flexibile de pe excavator și respectați instrucțiunile de utilizare a 
excavatorului.

7. Asigurați-vă că țevile flexibile sunt conectate la toate racordurile sau că racordurile sunt închise 
cu dopuri cu șurub.

8. Asigurați-vă, prin verificări, că racordul prin țevi este strâns corect.

9. Asigurați-vă că țevile și conductele flexibile și orice combinație de racorduri, articulații sau 
îmbinări cu țevi flexibile sau țevi sunt verificate de un tehnician specializat, pentru a asigura 
funcționarea în condiții de siguranță.

Marcați cuplajele de înșurubare deja verificate cu un marker permanent.
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3.9 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Punerea în funcțiune a ciocanului hidraulic necesită cunoștințe mecanice și hidraulice fundamentale, 
pe lângă deținerea competențelor necesare utilizării excavatorului.

Ciocanul hidraulic poate fi folosit numai de personal calificat.

Pentru a prima punere în funcțiune sau după o perioadă de inactivitate, procedați după cum urmează:

• Dacă temperatura ciocanului hidraulic este mai mică de -15 °, acționați cu atenție, astfel încât 
ciocanul hidraulic să se încălzească lent.

• Asigurați-vă că intervalul de temperatură a fluidului hidraulic în excavator este optim; consultați 
instrucțiunile de utilizare a excavatorului.

• Verificați funcționarea ciocanului hidraulic, testându-l o perioadă scurtă.

• Verificați dacă în timpul funcționării nu se scurge fluid hidraulic din ciocanul hidraulic și din 
racordurile excavatorului. 

• Adăugați unsoarea de cupru în punctul de lubrifiere (1), luați pulverizatorul cu unsoare și 
pulverizați până când unsoarea de cupru iese din bucșă.

3.9.1 – Puncte de lubrifiere

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE  -  CioCane hidrauliCe Seria T

32 /58REV  0.0INSTALARE3



www.tecnaonline.com  -  info@tecnaonline.comROMÂNĂ

4 DESCRIEREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

4.1 PERFORMANȚĂ ȘI DATE TEHNICE

Performanța și datele tehnice sunt indicate în specificațiile tehnice anexate la ciocanul de 
demolare.

4.2.1 – Ciocan hidraulic de demolare

Informați distribuitorul sau TECNA în cazul în care specificații tehnice lipsesc la furnizare.

4 DESCRIEREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

4.2 DESCRIEREA APARATULUI

Imaginea care 
urmează reprezintă 
un exemplu de 
configurare. 

Prin urmare, ciocanul 
hidraulic furnizat 
poate diferi de 
această imagine. 

1. Alloggiameno per il sistema di 
attacco rapido

2. Perni di arresto 

3. Scalpello

4. Chiavetta di serraggio

5. Raccordo idraulico - OUT

6. Raccordo idraulico - IN
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4.3 CONDIȚII DE MEDIU

Ciocanul de demolare nu necesită condiții speciale de mediu. 
În cazul temperaturilor mediului sub -15 ° C [C], încălziți ciocanul de demolare astfel cum este 
indicat în capitolul  "3 INSTALARE".
 
Ciocanul de demolare nu este adecvat pentru funcționare în medii cu atmosferă explozivă.
În astfel de medii, utilizarea este interzisă (nu se aplică directiva ATEX).

4 DESCRIEREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

4.4 VIBRAȚII

Ciocanul de demolare este o mașină care, în timpul utilizării sale, datorită scopului pentru care este 
folosit, generează vibrații datorită impactului dintre piston și ustensilă. 
În orice caz, aceste vibrații nu ajung direct la operator, ci sunt amortizate de sistemul de braț plus 
cabina excavatorului, iar din experiență se știe că pot provoca situații periculoase.

4 DESCRIEREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

4.5 EMISIII SONORE

Nivelul echivalent continuu de presiune acustică ponderat A, măsurat în conformitate cu Directiva 
2000/14 / CE, este egal cu XXXX (indicați valoarea măsurată).

ATENȚIE
Dacă operatorul simte vibrații excesive, opriți imediat utilizarea ciocanului de demolare și 
contactați asistența. Vibrațiile excesive ar putea fi semnul unor defecțiuni mecanice pe brațul 
excavatorului sau al unor componente ale ciocanului de demolare.  

ATENȚIE
Atenție, este obligatoriu să purtați căști de protecție auditivă.
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4.6 PRINCIPALELE DIMENSIUNI

Dimensiunile principale ale ciocanului de demolare sunt indicate în specificațiile tehnice care este 
anexată la ciocanului de demolare.

Informați distribuitorul sau TECNA în cazul în care specificații tehnice lipsesc la furnizare.

4 DESCRIEREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

4.7 INSTRUMENTE

4.7.1 – Tipul de instrumente

Scalpello piatto Scalpello a punta Scalpello smussato

Metodo  
Introduzione diretta e rottura

Metodo  
Introduzione diretta e rottura

Metodo  
Percussione e rottura

Indicato per tutti i lavori di rottura o 
scavo di rocce, morbide, medio-dure 

e stratificate.

Indicato per i lavori di rottura di 
calcestruzzo fino a media durezza 

o di rocce non stratificate morbide. 
Rottura secondaria di blocchi duri o 

molto duri

Indicato per i lavori di rottura di 
calcestruzzo fino a media durezza 

o di rocce non stratificate morbide. 
Rottura secondaria di blocchi duri o 

molto duri

 
Esempi

• Arenaria e rocce metamorfiche 
morbide

• Rottura di calcestruzzo

• Scavo di fosse

• Costruzione di strade

• Terreni ghiacciato

• Terreni compatti

 
Esempi

• Arenaria e rocce metamorfiche 
morbide

• Rottura di calcestruzzo

• Scavo di fosse

• Costruzione di strade

• Realizzazione di tunnel

 
Esempi

• Arenaria e rocce metamorfiche 
dure

• Rottura di calcestruzzo

• Frantumazione di massi

• Costruzione di strade

• Realizzazione di tunnel
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PAR DESCRIERE

4.7 INSTRUMENTE

Mașina este livrată pregătită pentru punerea în funcțiune.

Este livrată împreună cu:

• Manualul cu Instrucțiunile de utilizare și întreținere;

• Plăcuța cu marcaj CE special;

• Fișă de date;

• Instrumente;

• Portinstrumente;

• Șaua de legătură cu excavatorul. 

Alegerea corectă a celui mai potrivit instrument pentru o anumită utilizare este de o importanță 
fundamentală și nu numai în ceea ce privește creșterea productivității ciocanului hidraulic, ci și 
pentru durata dălții.

Ciocanele hidraulice sunt disponibile cu o gamă de instrumente special construite. În ceea ce 
urmează sunt reprezentate tipurile de instrumente utilizate cel mai des pentru lucrările efectuate 
cel mai frecvent . 

În cazuri speciale, oficiul nostru tehnic este la dispoziția clienților pentru a găsi soluții potrivite 
pentru probleme specifice. Preferințele angajaților, tipul mașinii și condițiile de lucru particulare, de 
asemenea, pot influența această alegere.

Tabelul 4.7.1 următor prezintă informații generale.

4 DESCRIEREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

4.8 LIVRARE STANDARD
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5 UTILIZAREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

5.1 CONDIȚII PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ 

Pentru a lucra cu ciocanul hidraulic este necesar să aveți cunoștințe de mecanică și hidraulică, 
cunoștințe precise despre funcționarea ciocanului hidraulic și deținerea competenței necesare 
pentru a folosi un excavator.

Ciocanul hidraulic poate fi utilizat numai de personal calificat.

5 UTILIZAREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

5.2 ZONA DE LUCRU 

Ciocanul hidraulic poate fi utilizat numai în anumite zone; consultați instrucțiunile de utilizare a 
excavatorului.

În timpul funcționării, ciocanul hidraulic trebuie să fie întotdeauna vizibil pentru operator. 
Din acest motiv este necesar să plasați excavatorul astfel încât operatorul să poată controla în orice 
moment ciocanul hidraulic.

Excavatorul trebuie așezat pe o suprafață plană și compactă. În cazul suprafețelor neregulate, 
abrupte sau instabile, trebuie acordată o atenție deosebită; consultați instrucțiunile de utilizare a 
excavatorului.

În afara zonei de lucru prevăzute, excavatorul se poate găsi într-o stare instabilă, poate 
pierde stabilitatea și să se răstoarne. Când ciocanul hidraulic este în funcțiune, nimeni 
nu poate sta pe o rază de 10 m de la daltă, deoarece materialul demolat ar putea fi 
proiectat departe și poate provoca daune.

• Respectați zona de lucru și respectați instrucțiunile de exploatare a excavatorului.

• Opriți imediat operațiunile cu ciocanul hidraulic de demolare dacă există persoane 
în zona de lucru.
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5 UTILIZAREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

5.3 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Punerea în funcțiune a ciocanului hidraulic necesită cunoștințe mecanice și hidraulice fundamentale, 
pe lângă deținerea competențelor necesare utilizării excavatorului.
Ciocanul hidraulic poate fi folosit numai de personal calificat.

Pentru a prima punere în funcțiune sau după o perioadă de inactivitate, procedați după cum 
urmează:

• Efectuați o inspecție vizuală atentă a întregii mașini și asigurați-vă că nu sunt prezente persoane 
sau materiale care ar putea periclita funcționarea normală, sau obiecte rămase în mod accidental 
deasupra acesteia.

• Dacă temperatura ciocanului hidraulic este mai mică de -15 °, acționați cu atenție, astfel încât 
ciocanul hidraulic să se încălzească lent.

• Asigurați-vă că intervalul de temperatură a fluidului hidraulic în excavator este optim; consultați 
instrucțiunile de utilizare a excavatorului.

• Verificați funcționarea ciocanului hidraulic, testându-l o perioadă scurtă.

• Verificați dacă în timpul funcționării nu se scurge fluid hidraulic din ciocanul hidraulic și din 
racordurile excavatorului. 

• Adăugați unsoarea de cupru în punctul de lubrifiere (1), luați pulverizatorul cu unsoare și 
pulverizați până când unsoarea de cupru iese din bucșă.

5.3.1 – Punctul de ungere

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE  -  CioCane hidrauliCe Seria T

38 /58REV  0.0UTILIZAREA MAȘINII5



www.tecnaonline.com  -  info@tecnaonline.comROMÂNĂ

5 UTILIZAREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

5.4 MOD DE LUCRU  

Folosiți ciocanul hidraulic doar pentru a sparge roci, beton și alte materiale dure.

• În timpul lucrului, folosiți dalta corespunzătoare și folosiți metoda rezervată diferitelor materiale; 
a se vedea capitolul  "4  DESCRIEREA MAȘINII", paragraful  "4.7 INSTRUMENTE".

• Pentru a sparge suprafețele introducând direct aparatul în material, utilizați un bisturiu cu vârf sau 
o dalta plată.

• Pentru a sparge suprafețele materialului prin acțiunea unei unde de șoc, folosiți o dalta cu muchie 
teșită.

5.4.1 – Spargerea suprafeței prin introducerea 
directă a aparatului

5.4.2 – Spargerea suprafeței prin unda de șoc 
mecanică
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PAR DESCRIERE

5.4 MOD DE LUCRU 

• În raport cu suprafața care trebuie demolată, dalta trebuie așezată întotdeauna la 90 °.

5.4.3 – Poziționați dalta la 90°

5.4.4 – Vibrații

• Când poziționați dalta, evitați micile neregularități de pe suprafața care trebuie demolată.

• Aplicați presiunea corectă pe braț. De la presiunea prea mică sau prea mare a brațului de la 
ciocanul hidraulic pot rezulta vibrații pe excavator, care, în acest fel, se poate deteriora.

• Evitați loviturile fără sarcină, care ar putea deteriora ciocanul hidraulic.

• Nu folosiți ciocanul hidraulic ca ripper sau pârghie pentru zdrobire.
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PAR DESCRIERE

5.4 MOD DE LUCRU 

5.4.5 – Nu continuați cu spargerea

• Ciocanul hidraulic nu trebuie să funcționeze mai mult de 30 de secunde în același punct, fără 
ca dalta să pătrundă pe suprafață. Acest lucru ar putea deteriora vârful dălții și poate cauza 
supraîncălzirea aparatului. Dalta trebuie introdusă într-un punct adecvat și flexibil al suprafeței.

• Nu rotiți excavatorul dacă vă sprijiniți de vârf.

• Dacă ciocanul hidraulic a funcționat în poziție orizontală sau deasupra capului, puneți-l în poziție 
verticală timp de, cel puțin, un minut după fiecare oră de funcționare. Această operație facilitează, 
de exemplu, ieșirea de fragmente de piatră din bucșă.

• Ciocanul hidraulic nu trebuie să funcționeze cu cilindrii hidraulici complet întinși pe braț.

• Când mutați ciocanul hidraulic, asigurați-vă că diversele părți ale excavatorului, inclusiv brațul, 
conductele hidraulice etc., să nu fie atinse și deteriorate.

5.4.6 – Nu rotiți excavatorul pe vârf
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PAR DESCRIERE

5.4 MOD DE LUCRU 

• Nu folosiți ciocanul hidraulic ca instrument de transport, inclusiv diferite găuri.

• Ciocanul hidraulic nu trebuie utilizat ca instrument pentru îndepărtarea materialului din zona de lucru.

• În cazul temperaturii sub 0°C, în primele 15 minute, este necesar să se lucreze cu precauție 
extremă, pentru a permite ca dalta să se încălzească lent.

• Dalta nu poate fi încălzită prin alte metode, cum ar fi, de exemplu, torta de oxihidrogen.

• Dacă temperatura fluidului hidraulic este permanent mai înaltă de 70 ° C, schimbați presiunea de 
umplere a azotului, așa cum este definit de specificațiile tehnice de la distribuitor sau de la centrul 
de asistență autorizat.

• Când ciocanul hidraulic este oprit sau când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, 
trebuie poziționat vertical; acest lucru va preveni deteriorarea garniturilor. Nu plantați ciocanul 
hidraulic în pământ.

5.4.7 –Poziția verticală pentru funcționarea deasupra capului

5.4.8 – Ciocanul hidraulic de demolare nu este un dispozitiv de ridicare
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5 UTILIZAREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

5.5 EFECTUAREA LUCRULUI 

5 UTILIZAREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

5.6 LUCRĂRI SUBACVATICE

Pentru a efectua lucrări subacvatice, ciocanul hidraulic trebuie să fie echipat cu un kit special. 

Pentru mai multe informații, de exemplu, montarea kitului, întreținere etc., contactați distribuitorul 
sau serviciul clienți TECNA.

În acest paragraf este descris, de exemplu, lucrul cu ciocanul hidraulic.
Lucrul cu ciocanul hidraulic depinde de excavator și de utilizarea acestuia.
Prin urmare, trebuie respectate instrucțiunile de exploatare a excavatorului. Acesta este doar un 
exemplu.
 

INTRODUCERE 
 
• Ciocanul hidraulic este montat pe conectorul rapid al excavatorului.  

(Vezi capitolul "3 INSTALARE").

• Excavatorul se află în poziția corectă.

OPERAȚIUNI  

• Porniți excavatorul și efectuați celelalte operațiuni de serviciu, în conformitate cu instrucțiunile 
de utilizare a excavatorului.

• Poziționați dalta în punctul dorit.

• Apăsați cu ciocanul hidraulic pe materialul care urmează să fie sfărâmat. Presiunea corectă este 
atinsă când aveți impresia că excavatorul devine mai ușor.

• Acționați ciocanul hidraulic și respectați instrucțiunile de la punctul  "5.4  MOD DE LUCRU".

• Mențineți presiunea și spargeți materialul prin introducerea directă a aparatului sau prin acțiunea 
unor unde de șoc.

• Dacă materialul nu se rupe după 15 secunde, schimbați poziția ciocanului hidraulic.

• După ce materialul s-a spart, opriți ciocanul hidraulic.

• Repetați operațiunile anterioare până când întreaga suprafață va fi strivită și respectați 
instrucțiunile din paragraful  "5.4  MOD DE LUCRU".

• Opriți excavatorul.
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5 UTILIZAREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

5.7 OPRIREA DE URGENȚĂ

Pentru manevra de Oprirea de urgență a ciocanului de demolare, consultați manevra de oprire de 
urgență prezentată în manualul cu instrucțiuni al excavatorului. 

Oprirea excavatorului va opri automat și ciocanul de demolare.

5 UTILIZAREA MAȘINII
PAR DESCRIERE

5.8 DEMONTAREA CIOCANULUI HIDRAULIC 

Țineți la dispoziție recipiente de colectare suficient de mari, zdrențele și materialele 
absorbante, pentru a colecta fluidul hidraulic.

1. Așezați ciocanul hidraulic într-o poziție sigură pentru demontare.

2. Eliberați presiunea din racordurile ciocanului hidraulic; consultați instrucțiunile de utilizare a 
excavatorului.

3. Pregătiți recipientul pentru colectarea fluidului hidraulic care se scurge.

4. Montați țevile hidraulice flexibile între braț și ciocanul hidraulic.

5. Colectați în recipientul pregătit fluidul hidraulic care se scurge și eliminați-l în mod corespunzător.

6. Închideți toate racordurile cu protecțiile respective.

7. Slăbiți ciocanul hidraulic de pe cuplaj.

8. Slăbiți conexiunea ciocanului hidraulic și a cuplajului rapid.

Pericol de provocare daune persoanelor și bunurilor pentru părțile aplicate sub presiune! 
Lucrând cu părți ale sistemului sub presiune și conectate la curent, există riscul de 
leziune din cauza scurgerilor de fluid hidraulic sau a trecerilor de curent electric.

• Înainte de demontare, verificați dacă sistemul hidraulic este depresurizat și că 
acționarea electrică este deconectată . 
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PAR DESCRIERE

5.8 DEMONTAREA CIOCANULUI HIDRAULIC 

5.8.1 – Slăbiți ciocanul hidraulic

5.8.2 – Slăbiți conexiunea pentru cuplajul rapid (faza 1)
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PAR DESCRIERE

5.8 DEMONTAREA CIOCANULUI HIDRAULIC 

5.8.3 – Slăbiți conexiunea pentru cuplajul rapid (faza 2)
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PĂTRUNDEREA MURDĂRIEI ȘI A LICHIDELOR GENEREAZĂ DEFECȚIUNI!

Dacă murdăria și lichidele intră în ciocanul hidraulic, nu mai este garantată funcționarea 
sigură a aparatului.

• Pentru orice lucru, ciocanul hidraulic trebuie curățat la perfecțiune.

• Folosiți instrumente speciale de curățare și respectați avertizările. 

SOLVENȚII ȘI DETERGENȚII AGRESIVI POT DETERIORA SUPRAFAȚA!
 
Detergenții agresivi pot deteriora sau distruge suprafețele și garniturile ciocanului 
hidraulic, facilitând procesul de uzură mai rapidă a aparatului.

• Nu folosiți niciodată solvenți sau detergenți agresivi.

• Folosiți instrumente speciale de curățare și respectați avertizările.

6 ÎNTREȚINERE
PAR DESCRIERE

6.1 CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE 

DETERIORAREA SISTEMUL HIDRAULIC ȘI A GARNITURILOR!
 
Presiunea apei provenind de la un instrument de curățare poate deteriora sistemul 
hidraulic și garniturile ciocanului hidraulic. Apa elimină fluidul din sistemul hidraulic și de 
pe garnituri.

• Folosiți instrumente speciale de curățare și respectați avertizările.

• Închideți toate deschizăturile cu protecții adecvate.

• Curățați ciocanul hidraulic cu un instrument special de curățare și respectați avertizările. 
Dacă se folosesc cârpe umede, acestea nu trebuie să aibă țesături filamentate. Folosiți 
numai apă și, eventual, un detergent ușor; respectați, de asemenea, instrucțiunile de 
exploatare a excavatorului.
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PERICOL DE VĂTĂMARE A PERSOANELOR ȘI DETERIORARE A BUNURILOR!

Avertizările de siguranță prezentate în capitolul "2 SIGURANȚA”,  paragraful  "2.2 UTILIZARE 
PREVĂZUTĂ", trebuie respectate cu strictețe.

PERICOL DE DAUNE!

O cantitate incorectă și/sau un lubrifiant inadecvat (grăsime de cupru) cauzează deteriorarea 
ciocanului hidraulic.

6 ÎNTREȚINERE 
PAR DESCRIERE

6.2 INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE

De asemenea, respectați următoarele dispoziții:

• Trebuie utilizate obligator echipamentele individuale de protecție necesare, încălțămintea de 
protecție contra accidentelor, mănuși de protecție etc.!

•  Înainte de a lucra la ciocanul hidraulic, dacă este încă fixat pe braț, este absolut necesar să 
dezactivați excavatorul.

• Asigurați-vă că excavatorul nu să se activeze în mod accidental (scoateți cheia) și aplicați 
simbolul de siguranță respectiv. 

• Reduceți presiunea din sistemul hidraulic pentru ciocanul de demolare; a se vedea instrucțiunile 
de utilizare a excavatorului sau a sistemului hidraulic.

• Operațiunile de inspecție și întreținere trebuie să fie perfect documentate; a se vedea capitolul  
"9.2 DEMONSTRAREA EXECUTĂRII OPERAȚIUNILOR DE ÎNTREȚINERE/REPARARE".  

Punctele de întreținere și inspecție pot fi identificate așa cum este prezentat în Figura 6.2.1 (pagina 
următoare).

Imaginea care urmează reprezintă un exemplu de configurare.

Așadar, ciocanul hidraulic livrat poate diferi de această imagine.
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PAR DESCRIERE

6.2 INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE

Respectați, de asemenea, avizele de întreținere și inspecție a excavatorului; consultați 
instrucțiunile de utilizare a excavatorului.
 
Toate părțile mobile sunt supuse uzurii, care, la rândul lor, depinde de durata, nivelul de încărcare și 
condițiile de utilizare. Dat fiind faptul că condițiile de utilizare pot fi foarte diferite, indicațiile care 
urmează servesc doar ca exemplu. 

6.2.1 – Punctul de lubrifiere

6 ÎNTREȚINERE 
PAR DESCRIERE

6.3 PLAN DE ÎNTREȚINERE ȘI INSPECȚIE 

Interval de timp Ore de utilizare Reducerea planului de întreținere
 și inspecție

În fiecare jumătate de zi 4 1

Zilnic 8 2

La fiecare 14 zile 80 3

La fiecare 6 luni În jur de 1000 4

La fiecare 12 luni După aproximativ 1500 5

6.3.1 – Tabel de întreținere
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ATTIVITÀ ANNOTAZIONE INTERVALLO DI TEMPO

1 2 3 4 5

Lubrificazione dello scalpello con la pasta 
lubrificante sul nipplo.

Utilizzare solo pasta lubrificante come da 
paragrafo "9.1 GRASSO A RAME" a pag. 57.  
In ambienti particolarmente polverosi, il 
tempo deve essere ridotto a 2 ore.

X1)

Controllo di tutti i dispositivi di trazioe e dei 
collegamenti a vite visibili

Se necessario, stringere tutti i collegamenti 
a vite. X1)

Controllo dello scalpello per verificare che 
non sia usurato nè crepato.

Se necessario, levigare lo scalpello o 
sotituirlo con uno nuovo. X1)

Controllo dei condotti e dei tubi flessibili 
idraulici, per verificare che non siano 
danneggiati.

Se necessario, sostituire i condotti e i tubi 
flessibili idraulici. X1)

Controllo del gioco tra il porta-scalpello 
(boccola) e lo scalpello stesso.

Il gioco non può essere superiore al 5% 
dello scalpello, altrimenti sostituire 
immediatamente la boccola, rivolgendosi 
al rivenditore o al servizio di assistenza 
autorizzato.

X1)

Controllo visivo di eventuali perdite. Riparare eventuali perdite, rivolgendosi 
al rivenditore o al servizio di assistenza 
autorizzato (per sostituire le guarnizioni, ad 
esempio).

X1)

Controllo dello scalpello e del porta-
scalpello (boccola) per verificare che non ci 
siano tracce di usura.

In caso di tracce di usura e sbavature, 
occorre ruotare lo scalpello di 180° o 
sostituirlo con uno nuovo. X1)

Sostituzione delle guarnizioni e della  
membrana dell'accumulatore ad azoto.

In condizioni difficili e forti sollecitazioni. Per 
la sostituzione rivolgersi al rivenditore o al 
servizio di assistenza autorizzato. X1)

Sostituzione delle guarnizioni e della  
membrana dell'accumulatore ad azoto.

In condizioni normali e con sollecitazioni 
standard. Per la sostituzione rivolgersi 
al rivenditore o al servizio di assistenza 
autorizzato.

X1)

Controllo del flusso dell'olio attraverso il 
mertello idraulico.

Controllo da parte di una persona 
competente e registrazione dei dati di 
controllo X1)

Controllo dei condotti e dei tubi flessibili 
idraulici.

Controllo da parte di una persona 
competente e registrazione dei dati di 
controllo

X1)

1) Compresi gli intervalli di tempo che seguono

PAR DESCRIERE

6.3 PLAN DE ÎNTREȚINERE ȘI INSPECȚIE 

Timpul operațiunilor de întreținere trebuie să fie redus în caz de solicitări puternice cauzate 
de ciocanul hidraulic sau condiții de mediu particulare (cantitate mare de praf, umiditate 
ridicată etc.).

Ciocanul hidraulic trebuie verificat cu regularitate în timpul utilizării obișnuite. În cazul unei 
defecțiuni, compania TECNA urmează să fie informată imediat.

6.3.2 – Tabel cu planul de întreținere
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PERICOL DE VĂTĂMARE A PERSOANELOR ȘI DETERIORARE A BUNURILOR!

Avertizările de siguranță prezentate în capitolul "2 SIGURANȚA”, paragraful  "2.2 UTILIZARE 
PREVĂZUTĂ", trebuie respectate cu strictețe.

6 ÎNTREȚINERE 
PAR DESCRIERE

6.4 REPARAȚIE

TECNA oferă un serviciu complet de asistență pentru repararea ciocanului hidraulic.

• Pentru a repara ciocanul hidraulic, folosiți doar piese de schimb originale TECNA . 

Avertizări de siguranță pentru reparații
Ciocanul hidraulic poate fi demontat în vederea reparației numai așa cum este descris în prezentele 
instrucțiuni de utilizare. Piesele defecte pot fi înlocuite numai cu componente noi, identice și 
testate, de aceeași calitate ca a echipamentului original.

• Curățați exteriorul închiderilor cu șurub și al dispozitivelor înainte de eliminare. Nu folosiți deșeuri de 
lână pentru curățare.

• Închideți toate deschizăturile cu protecții.

Alimentarea cu azot a acumulatorului de azot și ulei
CONDIȚII GENERALE
Pentru o utilizare perfectă a ciocanului hidraulic, acumulatorul de azot și ulei trebuie să fie 
întotdeauna suficient de plin. Dacă acumulatorul nu este suficient de plin, vibrații puternice se vor 
propaga în țevile flexibile la presiunea fluidului ciocanului hidraulic. 
Se recomandă:
demontarea acumulatorului la fiecare 1 000 de ore de lucru (șase luni) și înlocuirea membranei de 
cauciuc (a se vedea planul de întreținere și inspecție), chiar dacă este aparent în stare bună. Dacă 
acumulatorul este gol, membrana de poliuretan trebuie, de asemenea, înlocuită, chiar dacă este 
aparent în stare bună.
 
Înlocuirea acumulatorului de azot și ulei poate fi făcută doar de vânzător sau de serviciul de 
asistență autorizat.

Nerespectarea cerințelor exonerează Producătorul de orice răspundere privind efectele 
Garanției. 
Producătorul nu se va considera responsabil pentru nerespectarea recomandărilor 
enumerate și pentru orice altă utilizare care nu corespunde reglementărilor sau care nu 
este menționată în prezentele instrucțiuni.

PAR DESCRIERE

6.3 PLAN DE ÎNTREȚINERE ȘI INSPECȚIE 
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Nerespectarea cerințelor exonerează Producătorul de orice răspundere privind efectele 
Garanției. 

PAR DESCRIERE

6.4 REPARAȚIE

Înlocuirea conductelor și a țevilor hidraulice flexibile.
Conductele și țevile hidraulice flexibile trebuie înlocuite, dacă în timpul inspecției se constată 
următoarele:

• deteriorarea stratului exterior până la acoperire (de exemplu, puncte de frecare, tăieturi sau fisuri),

• fragilizarea stratului exterior (formarea de fisuri în materialul țevilor flexibile),

• deformare care nu corespunde formei naturale a conductei flexibile, atât în stare depresurizată, 
cât și sub presiune (a se vedea, de asemenea, DIN 20066),

• scurgeri de la țevi flexibile, conducte flexibile sau racorduri,

• deteriorarea sau deformarea racordurilor, ceea ce reduce funcționarea și stabilitatea acestora 
sau a conexiunii țevii flexibile cu racordurile,

• mutarea țevii flexibile de la racorduri,

• funcționarea și stabilitatea reduse în urma coroziunii racordurilor,

• nerespectarea cerințelor de asamblare (a se vedea standardul DIN 20066),

• depășirea durata de depozitare și utilizare.
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6 ÎNTREȚINERE 
PAR DESCRIERE

6.5 CAUZĂ ȘI ELIMINAREA DEFECȚIUNILOR 

Dacă sunt respectate condițiile de utilizare descrise, în special calitatea fluidului hidraulic și a 
lubrifiantului, ciocanul hidraulic nu se defectează.

6.5.1 – Tabelul defecțiunilor

Mai multe informații despre căutarea erorilor pot fi găsite la distribuitor la serviciul de 
asistență autorizat. În cazul în care excavatorul este defectat, consultați instrucțiunile de 
exploatare a excavatorului. 

Il martello non funziona

Assenza di pressione nel sistema idraulico Controllare il sistema idraulico sull'escavatore; vedere 
le istruzioni d'uso dell'escavatore.

Temperatura dell'olio idraulico troppo elevata. Controllare il sistema idraulico sull'escavatore; vedere 
le istruzioni d'uso dell'escavatore.

Martello idraulico non collegato dal punto di vista idraulico. Collegare il martello idraulico ai tubi idraulici flessibili 
previsti.

Il martello funziona  a potenza ridotta

Pressione troppo bassa nel sistema idraulico. Controllare il sistema idraulico sull'escavatore e 
l'aumento di pressione; vedere le istruzioni d'uso 
dell'escavatore.

Temperatura dell'olio idraulico troppo elevata. Controllare il sistema idraulico sull'escavatore; vedere 
le istruzioni d'uso dell'escavatore.

Perdita nel sistema idraulico. Controllare il sistema idraulico e riparare le perdite 
esistenti.

Accumulatore difettoso, forti vibrazioni dei tubi flessibili 
pneumatici.

Rivolgersi al proprio rivenditore o al servizio di 
assistenza autorizzato per smontare e sostituire la 
membrana dell'accumulatore.

Portata dell'olio troppo bassa. Aumento della portata dell'olio; vedere le istruzioni 
d'uso dell'escavatore.

Il martello funziona in modo irregolare

Pressione variabile nel sistema idraulico. Controllare il sistema idraulico sull'escavatore; vedere 
le istruzioni d'uso dell'escavatore.

Temperatura dell'olio idraulico troppo elevata. Controllare il sistema idraulico sull'escavatore; vedere 
le istruzioni d'uso dell'escavatore.

Perdita nel sistema idraulico. Controllare il sistema idraulico e riparare le perdite 
esistenti.
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7 PIESE DE SCHIMB  
PAR DESCRIERE

7.1 PIESE DE SCHIMB

Pentru orice tip de informații privind utilizarea, întreținerea și instalarea mașinii, Producătorul este 
considerat întotdeauna disponibil.
Este oportun ca clientul să adreseze întrebări clar formulate, cu trimiteri la prezentul manual și la 
instrucțiunile enumerate.

Pentru orice piese de schimb, contactați producătorul.

UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA PIESE DE SCHIMB ORIGINALE.

Producătorul nu este responsabil pentru ruperi, funcționare defectuoasă sau pentru 
daunele aduse persoanelor sau bunurilor, cauzate prin utilizarea de părți neoriginale.

Piesele de schimb pot fi comandate utilizând figura pieselor de schimb și lista de piese; a se vedea 
anexele.

În comandă indicați următoarele date, care pot fi obținute de pe plăcuța de identificare:

• număr de serie

Indicați următoarele date, care pot fi obținute din lista de părți:

• numărul materialului

 
Indicați și:

• cantitatea de piese de schimb dorite

• tipul de expediere ales (de exemplu, colete expres, mărfuri cu viteză mică, transportul aerian, 
serviciul de curierat etc.).

• Comanda trebuie trimisă distribuitorului dvs., cu indicarea numărului de comandă.

Este recomandabil să reproduceți în mod fidel modulul în cauză (inclusiv fotocopierea 
acestuia), pentru a evita orice fel de eroare.

Completați-l cu referințele din tabel cu cea mai mare precizie și trimiteți-l producătorului.
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PAR DESCRIERE

7.1 PIESE DE SCHIMB

MODUL CERERE PIESE DE SCHIMB

LISTA PĂRȚILOR CARE TREBUIE COMANDATE

COD DESCRIERE CANTITATE

DATE DESPRE MAȘINĂ
Denumirea mașinii:

Model:

Nr. de înmatriculare:

Anul de fabricație:
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8 INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE 
PAR DESCRIERE

8.1 ELIMINAREA DEȘEURILOR

Va fi responsabilitatea utilizatorului, în conformitate cu legislația în vigoare în țara sa, să verifice 
eliminarea corectă a deșeurilor pe care le produce mașina în timpul funcționării.

Dezafectarea neglijentă a unităților hidraulice și a fluidului hidraulic poate polua mediul înconjurător. 
Prin urmare, acordați atenție următoarelor puncte:

• dezafectați ciocanul hidraulic și fluidul hidraulic în conformitate cu reglementările naționale ale 
țării dvs;

• ciocanul hidraulic nu conține substanțe periculoase, care vor fi eliberate, dacă sunt utilizate în 
conformitate cu prevederile. Așadar, în mod normal, nu există riscul de consecințele negative 
pentru om și mediu;

• datorită cantității mari de metal, ciocanul hidraulic poate fi reciclat în mare măsură. Prin 
dezafectarea componentelor individuale, este posibilă, în mod optim, recuperarea metalelor.

8 INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE 
PAR DESCRIERE

8.2 SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE ȘI DEZAFECTAREA  
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9 ANEXE
PAR DESCRIERE

9.1 GRĂSIME DE CUPRU    

TECNA recomandă TECNA GRASSO SPECIAL.
În tabelul de mai jos sunt prezinte specificațiile pastei pentru lubrifiere. 

9.1.1  – Tabelul grăsime de cupru

PROPRIETÀ TIPICHE Metodo Valore tipico

Consistenza, NLGI 3

Natura dell'addensante Organica

Colore Ramato

Limite termico d'impiego, a velo pastoso,  °C -20 ÷ 200

Limite termico d'impiego, a velo secco,  °C 1150

Penetrazione a 20°C, dmm ASTM D-217 250

Penetrazione lavorata, 100.000 doppi colpi, dmm ASTM D-217 275

Punto di goccia, °C ASTM D-566 Infusibile

Punto di congelamento, °C ASTM D-97 -24

Viscosità dell'olio base, cSt ASTM D-445 >1000

Usura delle 4 sfere, Kg ASTM D-2266 0,7

Saldatura delle 4 sfere , Kg. ASTM D-2783 > 800

Evaporazione, 22 h. a 150°C, % ASTM D-972 < 1

Resistenza in cabina umida ASTM D-1748 > 500

Densità relativa a 25°C, Kg./m3 ASTM D-1480 930

Solidi contenuti (Rame, Grafite, Bisolfuro di molibdeno), % peso 11
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9 ANEXE
PAR DESCRIERE

9.2 DEMONSTRAREA EXECUTĂRII OPERAȚIUNILOR DE ÎNTREȚINERE/REPARARE

Copiare se necessario  

Data Ore di utilizzo Lavori svolti Effettuati da  
nome, firma
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