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Instructiuni generale 
 

   Atentie 
  

 

Cititi instructiunile de folosire! 

Instructiunile de folosire conduc la o utilizare sigura a produsului. 

• Cititi instructiunile de folosire a tuturor componentelor sistemului! 

• Respectati normele de prevenire a accidentelor! 

• Respectati si normele specifice tarii! 

• Dupa caz confirmati citirea instructiunilor prin semnatura. 
  

 

 In cazul in care aveti intrebari aferente instalarii, punerii in functiune, utilizarii, produsului sau probleme specifice locului 

dumneavoastra de munca luati legatura cu partenerii nostrii sau serviciul pentru clienti la telefon +49 2680 181-0. 

O lista a partenerilor autorizati o gasiti pe internet la adresa www.ewm-group.com. 

 

Garantia in legatura cu utilizarea produsului se refera strict la functionarea acestuia. Orice alt tip de garantie este exclusa. Aceasta limitare a 

garantiei intra in vigoare la preluarea produsului si este recunoscuta de utilizator. 

 

Respectarea acestor instructiuni, utilizarea, intretinerea, conditiile de punere in functiune nu pot fi supravegeate de producatorul produsului. 

O instalare necorespunzatoare, poate duce la deteriorari ale produsului si pot periclita siguranta persoanelor. Din acest punct de vedere nu 

preluam nici un fel de raspundere si garantie pentru pierderile, pagubele sau costurile datorate instalarii si utilizarii necorespunzatoare, lipsei 

de intretinere sau au in vreun fel legatura cu acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach 

Drepturile de autor asupra acestui document sunt rezervate producătorului. 

Imprimarea, chiar şi parţială este permisă numai cu aprobare scrisă prealabilă. 

Toate informațiile conținute în acest document au fost verificate cu atenție și se consideră că sunt corecte. Totuși, ne rezervăm dreptul de a face 

modificări pentru a corecta greșeli sau erori de redactare sau tipografice. 
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2 Instrucţiuni de siguranţa 
2.1 Note despre utilizarea acestor instrucţiuni de folosire 
 

 
  PERICOL 

  

 Respectaţi cu stricteţe metodele de lucru sau de exploatare, pentru a exclude rănirea gravă directă sau 

decesul persoanelor. 

• Instrucţiunea de siguranţă conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „PERICOL” însoţit de un simbol de avertizare.  

• Pe lângă aceasta, pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă. 
  

 

 
  AVERTISMENT 

  

 Respectaţi cu stricteţe metodele de lucru sau de exploatare, pentru a exclude o posibilă rănire gravă sau 

decesul persoanelor. 

• Instrucţiunea de siguranţă conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „AVERTISMENT” însoţit de un simbol de 

avertizare.  

• Pe lângă aceasta, pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă. 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 Respectaţi cu precizie metodele de lucru sau de exploatare pentru a exclude posibila accidentare uşoară a 

persoanelor. 

• Instrucţiunea de siguranţă conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „ATENŢIE” însoţit de un simbol de avertizare.  

• Pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă. 
  

 

   ATENŢIE 
  

 Respectaţi cu stricteţe metodele de lucru sau de exploatare, pentru a evita defectarea sau deteriorarea 

produsului. 

• Instrucţiunea de siguranţă conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „ATENŢIE” fără a fi însoţit de un simbol de 

avertizare.  

• Pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă. 
  

 

   INDICAŢIE 
  

 Particularităţi tehnice de care utilizatorul trebuie să ţină cont. 

• Instrucţiunea conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „INSTRUCŢIUNE” fără a fi însoţit de un simbol de 

avertizare. 
  

 

Instrucţiunile şi enumerările care vi se dau treptat, în legătură cu ce aveţi de făcut în anumite situaţii, vă vor atrage atenţia vizual, 

de exemplu: 

• Introduceţi şi blocaţi fişa cablului de curent de sudură în priza corespunzătoare. 
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2.2 Explicarea simbolurilor 
 

Simbol Descriere 

 

Acţionaţi 

 

Nu activaţi 

 

Rotiţi 

 

Comutaţi 

 

Opriţi aparatul 

 

Porniţi aparatul 

ENTERENTER

 

ENTER (Intrare în meniu) 

NAVIGATION

 

NAVIGATION (Navigare în meniu) 

EXIT

 

EXIT (Ieşire din meniu) 

4 s

 

Setare timp (Exemplu: aşteptaţi / acţionaţi 4 s) 

 Întrerupere în reprezentarea meniului (sunt posibile şi alte variante de reglare) 

 

Scula nu e necesară / nu o folosiţi  

 

Scula e necesară / folosiţi-o 
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2.3 Generalităţi 
 

 
  PERICOL 

  

 

Sunt excluse reparaţiile şi modificările necorespunzătoare! 

Pentru a fi evitate accidentele şi deteriorarea aparatului, acesta poate fi reparat sau modificat numai de 

către personal competent şi calificat! 

Garanţia se pierde dacă se intervine neautorizat asupra aparatului! 

• În caz de reparaţii, apelaţi la persoane competente (personal de service specializat)! 
  

 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericol de accidente în cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă! 

Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă vă poate pune viaţa în pericol! 

• Citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă din acest manual! 

• Respectaţi normele de prevenire a accidentelor specifice fiecărei ţări! 

• Îndemnaţi persoanele care lucrează în acest domeniu să respecte aceste norme! 
  

 

Valabilitatea documentului! 

Acest document este valabil numai împreună cu manualul de utilizare a sursei de curent (aparat de sudură) 

folosite în acest caz! 

• Citiţi manualul de utilizare, în special indicaţiile de siguranţă ale sursei de curent (aparat de sudură)! 
  

 

   ATENŢIE 
  

 

Obligaţiile operatorului! 

Pentru a pune în funcţiune aparatul, trebuie să respectaţi Directivele şi legile naţionale în vigoare! 

• Implementarea la nivel naţional a Directivei-cadru (89/391/EWG), şi a Directivelor aferente. 

• În mod special Directiva (89/655/EWG) privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în timpul utilizării 

mijloacelor de lucru de către angajaţi la locul de muncă. 

• Prevederile fiecărei ţări privind securitatea în muncă şi evitarea accidentelor. 

• Construirea şi acţionarea aparatului conform IEC 60974-9. 

• Verificarea periodică a muncii în condiţii de siguranţă a utilizatorului. 

• Verificarea periodică a aparatului conform IEC 60974-4. 
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2.4 Transport si instalare 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Manevrări necorespunzătoare! 

În cazul unor manevrări necorespunzătoare ale produsului se poate ajunge la pierderi de stabilitate şi 

persoanele ar putea fi vătămate grav! 

• Utilizaţi numai componentele de construcţie şi fixare livrate! 

• Nu solicitaţi fără o verificare prealabilă a elementelor de legătură! 
  

 

Pericol de accident din cauza transportului nepermis al aparatelor care nu pot fi manipulate cu macaraua! 

Manipularea cu macaraua sau suspendarea aparatului sunt interzise! Aparatul poate cădea şi poate 

accidenta persoane! Mânerele şi suporturile sunt concepute exclusiv pentru transportul manual!  

• Aparatul nu este adecvat pentru manipularea cu macaraua sau pentru suspendare! 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 

Aparatele fixate necorespunzător! 

Aparatele fixate necorespunzător pe sistemele de transport, combinaţiile de aparate şi accesoriile pot să se 

răstoarne la transport şi pot vătăma persoane! 

• Utilizaţi pentru fixarea aparatelor numai piesele originale livrate în pachet! 

• Utilizaţi sistemele exclusiv pentru transportul aparatelor indicate în capitolul „Utilizarea conformă cu destinaţia”! 

• Verificaţi punctele de fixare înainte de fiecare transport şi la intervale regulate! 
  

 

Deteriorări din cauza conductelor de alimentare nedetaşate! 

În timpul transportului, conductele de alimentare nedetaşate (cabluri de reţea, conducte de comandă etc.) 

pot cauza pericole, de exemplu răsturnarea aparatelor conectate şi rănirea persoanelor! 

• Detaşaţi conductele de alimentare! 
  

 

Pericol de răsturnare! 

În timpul funcţionării sau al amplasării, căruciorul de transport se poate răsturna, persoanele putând fi 

rănite sau afectate negativ. 

• Amplasaţi sau deplasaţi aparatul pe suprafeţe plane, fixe! 

• Asiguraţi componentele instalate prin mijloace adecvate! 

• Înlocuiţi rolele de transport deteriorate şi elementele de siguranţă ale acestora! 
  

 

� 

Figura 2-1 
  

file://srv-globe/globe/Grafik/Geraete/Trollys/Verfahren_mit_Transportsystemen/Verfahren_Transportsysteme_2_Achsen.cdr
file://srv-globe/globe/Grafik/Geraete/Trollys/Verfahren_mit_Transportsystemen/Verfahren_Transportsysteme_2_Achsen.cdr
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3 Utilizare în mod corespunzător 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericole din cauza utilizării necorespunzătoare! 

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu tehnologiile actuale şi cu prevederile, respectiv normele în 

vigoare. Dacă aparatul nu este utilizat în mod corespunzător, pot apărea pericole pentru om, animale sau 

bunuri materiale. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele cauzate în acest mod! 

• Utilizarea aparatului se face în mod corespunzător, exclusiv de către personalul competent şi instruit. 

• Nu modificaţi şi nu reconstruiţi aparatul în mod necorespunzător! 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 

Pericol de accidentare datorită unui cărucior de transport pregătit necorespunzător! 

Căruciorul de transport trebuie adaptat, în funcţie de seria aparatului, pentru fixarea acestuia. În cazul unui 

cărucior de transport neadaptat, aparatul transportat se poate răsturna şi poate vătăma persoane! 
  

 

   INDICAŢIE 
  

 În cazul sistemelor MIG/MAG este necesară post-echiparea unor opţiuni suplimentare pentru fixarea 

dispozitivului de alimentare sârmă pe căruciorul de deplasare. 

• Consultaţi capitolul Imagine de ansamblu a sistemului! 
  

 

Sistemul de transport Trolly 55.2-2 este adecvat pentru: 

• Deplasarea aparatelor şi combinaţiilor de aparate menţionate, 

• Deplasarea aparatelor fixate corespunzător şi cu mijloace adecvate. 

O utilizare în alte scopuri a sistemelor de transport este considerată „necorespunzătoare”, iar pentru toate daunele cauzate de 

aceasta nu preluăm vreo responsabilitate. 
 

Sursă de curent 

• Phoenix 405, 505 

• Taurus 405, 505 

Dispozitiv de alimentare sârmă 

• drive 4 

• drive 4L 

• drive 200C 

• drive 300C 

Aparatul de răcire 

• cool50 U40 

• cool50-2 U40 
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4 Descrierea aparatului – Privire de ansamblu 
4.1 Trolly 55.2-2 

 

Figura 4-1 
 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Chingile de fixare 

2  Tabla de susţinere pentru butelia de gaz 

3  Role transportoare, role fixe 

4  Role transportoare, role conducătoare 

5  Sistem de fixare aparat  

6  Traversă 

7  ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L 

Consolă rotativă 

8  Mâner de transport 

9  ON TR Trolly 55.2-2 

Traversă şi suport pentru avansul sârmei 

10  ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C 

Consolă rotativă 
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5 Design şi funcţionare 
5.1 Imagine de ansamblu a sistemului 

\\ 

Figura 5-1 
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Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Cărucior de transport - Trolly 55.2-2 

2  Căruciorul de transport - Trolly 55.2-2 + Sursa de curent 405 /505 

3  Căruciorul de transport - Trolly 55.2-2 + sursa de curent 405 /505 + cool 

4  ON TR Trolly 55.2-2 

Traversă şi suport pentru avansul sârmei - 092-002700-00000 

5  ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L 

Consolă rotativă – 092-002701-00000 

6  ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C 

Consolă rotativă - 092-002634-00000 

7  Toate dispozitivele de alimentare sârmă - drive 

8  Dispozitivul de alimentare sârmă- drive 4L (rotativ) 

9  Aparatele de alimentare sârmă - drive 200/300C (rotative) 

10 
 

Rotativ 
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5.2 Montajul 

� 

Figura 5-2 
  

file://srv-globe/globe/Grafik/Geraete/Trollys/Trolly_55-2-2/AF-Montage.eps
file://srv-globe/globe/Grafik/Geraete/Trollys/Trolly_55-2-2/AF-Montage.eps
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� 

Figura 5-3 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Geraete/Trollys/Trolly_55-2-2/AF-Montage1.cdr
file://srv-05/globe/Grafik/Geraete/Trollys/Trolly_55-2-2/AF-Montage1.cdr
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Poz. 0 Cantitatea Descrierea Numărul componentei 

1 2 Capac de acoperire 094-002321-00000 

2 2 Şaiba de siguranţă 41 3x3,2 094-018120-00000 

3 2 Şaiba suport M24 094-014304-00000 

4 8 M8x16, Şurub plat rotund 094-001125-00000 

5 10 M8, piuliţă cu autoblocare 064-000560-00000 

6 1 Reductor de sarcină pachet furtunuri intermedeiare 094-008853-00002 

7 10 M8 x 16, Şurub cu cap semirotund 094-007803-00000 

8 6 Şaibă aripă 064-000793-00000 

9 1 Suportul pachetului de furtunuri 094-018362-00000 
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5.3 Montarea aparatului de sudură sau a aparatului de sudură cu modulul de răcire 
 

   INDICAŢIE 
  

 Aparatele de sudură pot fi montate pe cărucior şi fără aparatul de răcire. La montarea fără aparatul de 

răcire este suficientă numai montarea traversei într-o poziţie mai joasă. 
  

 

 

Figura 5-4 

 

 1 2 

Phoenix 335, 405, 505   

Taurus 335, 405, 505   

Tetrix 230, 270   

Picotig 190   

 

 posibilă 

 nu este posibilă 
 

 

Figura 5-5 
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Figura 5-6 

 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Sistem de fixare aparat  

2  Îmbinarea filetată  

Şurub cu cap cilindric + şaibă aripă + piuliţă hexagonală 

3  Şurub cu cap semirotund 

4  Traversă 

5  Şurub cu cap cilindric 

6  Geam aripă 

7  Piuliţă hexagonală 
 

• Aşezaţi şi fixaţi aparatul pe suportul aparatului (figura A, B). 

• Adaptaţi înălţimea traversei la înălţimea aparatului. 

• Fixaţi aparatul cu un şurub pe ţeava mânerului (figura C). 
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5.4 Montarea opţiunilor 
5.4.1 ON TR Trolly 55.2-2 
 

 

Figura 5-7 

 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Şurub cu cap semirotund, M8x16 

2  Şurub cu hexagon interior M8x30 

3  Şaiba dinţată M8x30 

4  Şaiba suport M8 
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5.4.1.1 Instalarea dispozitivului de alimentare sârmă 
 

 
  ATENŢIE 

  

 

Aparatele aşezate necorespunzător! 

Un aparat aşezat necorespunzător se poate răsturna ca urmare a mişcărilor sale şi poate vătăma 

persoanele! 

• Toate picioarele aparatelor trebuie să fie stabile! 
  

 

 

Figura 5-8 
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Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Îmbinarea filetată  

Şurub cu cap cilindric + şaibă aripă + piuliţă hexagonală 

2  Şurub cu cap cilindric 

3  Geam aripă 

4  Piuliţă hexagonală 

5  ON TR Trolly 55.2-2 

Traversă şi suport pentru avansul sârmei 

6  Dispozitiv de alimentare sârmă - drive 4 

7  Dispozitiv de alimentare sârmă - drive 4L 

8  Dispozitiv de alimentare sârmă - drive 200C 

9  Dispozitiv de alimentare sârmă - drive 300C 
 

• Fixaţi aparatul cu două şuruburi pe ţeava mânerului. 

• Instalaţi dispozitivul de alimentare sârmă conform figurilor. 
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5.4.2 ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L 
 

 

Figura 5-9 

 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L 

Consolă rotativă 

2  Şurub cu cap semirotund, M8x16 

3  Şaibe evantai 
 

5.4.2.1 Instalarea dispozitivului de alimentare sârmă 
 

 

Figura 5-10 

 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Dispozitiv de alimentare sârmă - drive 4L 

2  ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L 

Consolă rotativă 
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5.4.3 ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C 
 

 
  ATENŢIE 

  

 

Aparatele fixate necorespunzător! 

Aparatele fixate necorespunzător pe sistemele de transport, combinaţiile de aparate şi accesoriile pot să se 

răstoarne la transport şi pot vătăma persoane! 

• Utilizaţi pentru fixarea aparatelor numai piesele originale livrate în pachet! 

• Utilizaţi sistemele exclusiv pentru transportul aparatelor indicate în capitolul „Utilizarea conformă cu destinaţia”! 

• Verificaţi punctele de fixare înainte de fiecare transport şi la intervale regulate! 
  

 

 

Figura 5-11 

 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C 

Consolă rotativă 

2  ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L 

Consolă rotativă 
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5.4.3.1 Montaţi dispozitivul de alimentare sârmă pe consola rotativă 
 

 

Figura 5-12 
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5.5 Reductor de sarcină pachet furtunuri intermediare 
 

   ATENŢIE 
  

 

Reductor de sarcină neaplicat sau aplicat necorespunzător! 

În cazul neaplicării sau aplicării necorespunzătoare a reductorului de sarcină, se pot deteriora mufele de 

conectare şi ştecherele de conectare de pe dispozitiv sau pachetul de furtunuri intermediare. Reductorul de 

sarcină captează forţele de tracţiune ale cablurilor, ştecherelor şi bucşelor. 

• Verificaţi funcţia de descărcare prin tragere în toate direcţiile. Cablurile şi furtunurile trebuie să aibă suficient joc 

când cablul de descărcare este tensionat. 
  

 

 

Figura 5-13 

 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Reductor de sarcină pachet furtunuri intermedeiare 
 

• Introduceţi capătul pachetului de furtunuri prin reducerea tracţiunii în pachetul furtunurilor intermediare şi blocaţi-l prin rotirea 

către dreapta. 
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5.6 Montajul final 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericole din cauza neefectuării controlului final! 

Componentele fixate incorect sau care se desprind pot genera pericole. 

• Verificaţi toate conexiunile mecanice cu privire la instalarea corectă! 

• Efectuaţi controlul final! 

• Efectuaţi testul funcţional! 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 

Pericol de accidentare cauzat de aparatele fixate necorespunzător! 

Căruciorul de transport trebuie adaptat, în funcţie de seria aparatului, pentru 

fixarea acestuia. În cazul unui cărucior de transport neadaptat, aparatul 

transportat se poate răsturna şi poate vătăma persoane! 

• După o modificare constructivă şi înainte de fiecare transport, verificaţi fixarea 

fermă a tuturor celor 5 puncte de fixare! 
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5.7 Fixarea şi asigurarea buteliilor de gaz de protecţie 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericol de accidentare în cazul manipulării necorespunzătoare a buteliilor cu gaz 

protector! 

Folosirea necorespunzătoare şi fixarea insuficientă a buteliilor cu gaz protector poate 

duce la accidente grave! 

• Asiguraţi buteliile de gaz protector cu ajutorul elementelor de siguranţă prevăzute în mod 

standard pe aparat (lanţ / chingă)! 

• Elementele de siguranţă trebuie prinse fix în jurul buteliei! 

• Este exclusă fixarea în zona supapei buteliei de gaz protector! 

• Adaptaţi înălţimea de fixare a elementelor de siguranţă la dimensiunea recipientului de 

gaz de protecţie! 

• Respectaţi indicaţiile producătorului de gaz şi regulamentul privind gazul comprimat! 

• Evitaţi încălzirea buteliei cu gaz protector! 

 

  

 

� 

Figura 5-14 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Butelie gaz protector 

2  Chingile de fixare 

3  Element de blocare cu tensionare 

4  Suportul buteliei de gaz de protecţie 

Tabla de susţinere pentru butelia gaz protector 
 

Sistemul de transport poate transporta atât butelii de gaz mari, cât şi mici.  

• Deschideţi elementul de blocare cu tensionare al chingilor de fixare. 

• Introduceţi butelia de gaz de protecţie în suportul buteliei de gaz de protecţie. 

• Asiguraţi butelia de gaz protector prin intermediul chingii de siguranţă. 

• Închideţi chingile de fixare cu elementul de blocare cu tensionare. 

• Acordaţi atenţie fixării ferme a chingilor de fixare la butelia de gaz! 
  

file://srv-globe/globe/Grafik/Symbole/Sicherheit/Warnsymbole/warning_gas_cylinder.eps
file://srv-globe/globe/Grafik/Symbole/Sicherheit/Warnsymbole/warning_gas_cylinder.eps
file://srv-globe/globe/Grafik/Geraete/Trollys/Trolly_55-2-2/Audi/AF-Schutzgasflasche-befestigen.cdr
file://srv-globe/globe/Grafik/Geraete/Trollys/Trolly_55-2-2/Audi/AF-Schutzgasflasche-befestigen.cdr
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6 Întreţinere, îngrijire şi eliminare 
6.1 Generalităţi 

Dacă sunt respectate condiţiile de mediu prevăzute şi în condiţii normale de funcţionare, acest aparat nu necesită operaţiuni 

semnificative de întreţinere, fiind suficient un minimum de îngrijire. 

Trebuie respectate câteva aspecte, pentru a garanta funcţionarea impecabilă a aparatului de sudură. În funcţie de gradul de 

poluare a mediului şi de durata de utilizare a căruciorului de transport, acesta necesită curăţare şi verificare periodică, după cum 

urmează. 

6.2 Operaţiuni de întreţinere, Intervale 
6.2.1 Operaţiuni zilnice de întreţinere 

• Elemente de siguranţă pentru buteliile de gaz 

• Diverse, stare generală 

• Păstraţi componentele mobile curate. 

• Role de transport şi elementele lor de siguranţă 

• Elemente de transport (curea, urechi de ridicare, mâner) 

6.2.2 Operaţiuni lunare de întreţinere 
• Corectaţi strângerea îmbinărilor filetate. 

• Verificaţi dacă lagărele prezintă deteriorări. 

• Întreţineţi la intervale regulate şi verificaţi erorile. 

6.3 Lucrări de întreţinere 
 

 
  PERICOL 

  

 

Sunt excluse reparaţiile şi modificările necorespunzătoare! 

Pentru a fi evitate accidentele şi deteriorarea aparatului, acesta poate fi reparat sau modificat numai de 

către personal competent şi calificat! 

Garanţia se pierde dacă se intervine neautorizat asupra aparatului! 

• În caz de reparaţii, apelaţi la persoane competente (personal de service specializat)! 
  

 

Lucrările de reparaţie şi revizie au voie să fie efectuate numai de personal calificat autorizat, în caz contrar nu se acordă 

garanţia. Pentru toate lucrările de service, adresaţi-vă dealerului specializat, furnizorului aparatului. Returnările în cazurile de 

garanţie se pot realiza doar prin dealer-ul dvs. Folosiţi numai piese de schimb originale. Când comandaţi piese de schimb, 

menţionaţi tipul aparatului, numărul de serie şi numărul de articol al aparatului, precum şi denumirea tipului şi numărul de articol 

al piesei de schimb. 

6.4 Pozitionarea echipamentului 
 

   INDICAŢIE 
  

 Eliminare corespunzătoare! 

Aparatul conţine materii prime valoroase care sunt destinate reciclării şi piese electronice care 

trebuie eliminate. 

• A nu se arunca la gunoiul menajer! 

• Respectaţi prevederile în vigoare privind eliminarea! 
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6.4.1 Declaraţia producătorului spre utilizatorul final 
• În conformitate cu prevederile europene (Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 

2003), deşeurile de echipamente electrice şi electronice nu trebuie eliminate ca deşeuri municipale nesortate. Ele trebuie 

colectate selectiv. Simbolul de pe tomberoanele pe roţi indică necesitatea colectării separate / selective. 

Acest aparat este destinat eliminării, respectiv reciclării, în sistemele prevăzute pentru colectarea selectivă. 

• În Germania, legea (Legea privind punerea în circulaţie, retragerea şi eliminarea în condiţii ecologice a echipamentelor 

electrice şi electronice din 16 martie 2005) prevede că un aparat uzat va fi colectat separat. Responsabilul cu eliminarea 

prevăzut de lege (municipalitatea) a amenajat spaţii de colectare unde sunt eliminate în mod gratuit aparatele uzate care 

provin din gospodăriile cetăţenilor. 

• Informaţiile privind restituirea sau colectarea aparatelor uzate sunt puse la dispoziţie de angajaţii administraţiei locale. 

• EWM este membră la unul dintre sistemele autorizate de eliminare şi reciclare şi este înscrisă în registrul aparatelor electrice 

uzate (EAR) cu numărul WEEE DE 57686922. 

• În plus, restituirea este posibilă pe tot teritoriul Europei şi la dealerii EWM. 

6.5 Indeplineste cerinţele RoHS 
Noi, EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, confirmam ca toate produsele livrate de noi asupra carora se aplica 

directivele RoHS, indeplinesc cerintele acestor directive (Directive 2002/95/EC). 
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7 Date tehnice 
7.1 Trolly 55.2-2 

Dimensiuni (LxLxÎ) în mm 1070 x 530 x 1150 

Masa fără accesorii cca. 34 kg 

Construit conform standardului IEC 60974-1 

Butelii de gaz admisibile 20l/200bari  

20l/300bari  

50l/200bari 
 

7.1.1 ON TR Trolly 55.2-2 
Dimensiuni (LxLxÎ) în mm 753 x 374 x 88,5 

Masa fără accesorii cca. 6 kg 
 

7.1.2 ON PS Trolly 55.2-2 drive 4L 
Dimensiuni (LxLxÎ) în mm 83 x 83 x 126 

Masa fără accesorii cca. 0,98 kg 
 

7.1.3 ON PS Trolly 55.2-2 drive 200/300C 
Dimensiuni (LxLxÎ) în mm 572 x 253 x 130,5 

Masa fără accesorii cca. 3 kg 
  



 

Apendix A 
Prezentare sedii EWM 

 

099-008630-EW509 

20.03.2012 
29 

 

8 Apendix A 
8.1 Prezentare sedii EWM 
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