
 

 

 

 

 

 

 
 

Instrucțiuni de utilizare pentru remorcă 
 

 

HECHT 52145 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Felicitări pentru achiziționarea produsului marca HECHT. Înainte de a folosi 
acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție manualul producătorului. 



 

 

 

Acest manual conține informații importante despre siguranță, instalare, operare, întreținere, 
depozitare și depanare. Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea găsi informațiile pe 
viitor sau pentru fi utile altor utilizatori. Având în vedere dezvoltarea tehnologică constantă și 
adaptarea la cele mai noi standarde de exigență ale UE, modificările tehnice și de design pot fi 
efectuate fără o notificare prealabilă. Fotografiile sunt doar in scop ilustrativ și este posibil să nu se 
potrivească exact cu produsul în sine. Nu este posibil să se exercite nici o plângere legală cu privire la 
acest manual de utilizare. Pentru orice nelămurire, contactați importatorul sau distribuitorul. 
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SPECIFICAȚII 
 
 

Greutate 15,50 kg 

Capaciate 250 kg 
Volum 75 l 

Roată Ø 25 cm / 10 “ 

Dimensiunea carenei 940 x 520 x 210 mm 

Presiune în roți 2,1 bar 
 
 

 

SIMBOLURI DE SIGURANȚĂ 
 
 

 

 

Scopul următoarelor simboluri este să vă amintească despre măsuri de siguranță pe care 
trebuie să le luați când utilizați produsul. 

 

 

Citiți manualul de instrucțiuni. 

 

 

 
Nu permiteți copiilor să se joace sau să urce în carena remorcii. 

 

 

Nu utilizați acest produs în ploaie și nu-l lăsați afară pe timp de ploaie. 

 

 

 

Capacitatea de încărcare maximă permisă. 

 

 

Volumul maxim permis al carenei. 



 

 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
 
 

A Carenă 1 
B Opritor 1 

C Cadrul frontal 1 

D Cadrul din spate 1 

E Ansamblul suportului frontal 1 

F Brațul din spate 1 

G Brațul din spate stânga 1 

H Brațul din spate dreapta 1 

I Mâner 1 

J Cuplaj 1 

K Roată 4 

L Bolț M8x20 4 
M Bolț rotund M8x30 4 

N Bolț rotund M8x20 4 

O Bolț rotund M8x60 1 

P Contra-piuliță M8 3 

Q Contra-piuliță M12 4 

R Șaibă ID8mm 16 

S Șaibă 5 

T Șaibă ID12mm 4 
 
 

 



 

 

 

GHID DE ILUSTRAȚII 

 

 



 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 
 

Citiți toate instrucțiunie înainte de a utiliza acest produs. Păstrați instrucțiunile într-un loc isgur, 
pentru a putea reciti informațiile pe viitor sau pentru alți utilizatori. 
Vă rugăm să vă familiarizați cu următoarele informații pentru a preveni deteriorarea produsului și 
provocarea de leziuni utilizatorului, daune de proprietate, sau chiar moartea. 

 
Atenție: Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția 
cazului în care sunt supervizați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului, de către o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor. 

 
CONȚINUT 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ 
ZONA DE LUCRU 
SIGURANȚA PERSONALĂ 
CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 
PROTECȚIA PERSOANELOR 
RISCURI REZIDUALE 

DESPACHETAREA 
AJUSTĂRI ȘI UTILIZARE 
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 
SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
DEBARASARE 
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 
 

Înainte de a lucra cu produsul, este necesar să citiți intrucțiunile de utilizare. 
 

Citiți acest instrucțiuni înainte de prima utilizare. Acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de 
siguranță. Dacă observați daune din timpul transportului sau în timpul despachetării, înștiințați 
distribuitorul în cel mai scurt timp. Nu utilizați produsul. 

 
CONDIȚII SPECIFICE DE UTILIZARE 

 
Acest produs poate fi utilizat exclusiv: 

- În conformitate cu descrierea și instrucțiunile de siguranță menționate în acest manual 
- Este conceput pentru a transporta mai multe tipuri de obiecte, materiale și scule 

 
Orice altă utilizare nu corespunză scopului stabilit. O utilizare necorespunzătoare nu este acoperită 
de garanție iar producătorul va fi scutit orice răspundere. Utilizatorul este responsabil cu privire la 
daunele cauzate terților și proprietății acestora. Modificările neautorizate aduse produsului scutesc 
orice răspundere din partea producătorului pentru daunele care rezultă din acestea. 



 

 

 

Vă rugăm să rețineți că echipamentul nostru nu este conceput pentru a fi utilizat în aplicații 
comerciale sau industriale. Garanția noastră va fi anulată dacă produsul este utilizat în aplicații 
comerciale sau industriale, sau în scopuri asemănătoare. 

 

Nu suprasolicitați produsul – utilizați-l doar în limitele de performanță ale acestuia cu care a fost 
conceput. 

 

 
PREGĂTIRE 

 
Utilizatorii trebuie să primească o instruire corespunzătoare cu privire la utilizarea, ajustarea și 
operarea produsului, inclusiv operațiunile interzise. 

 

 Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu controalele și cu utilizarea corectă a 
echipamentului. Petreceți câteva momente pentru a vă familiariza cu produsul înainte de 
fiecare utilizare. 

 Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu aceste 
instrucțiuni să utilizeze produsul. Reglementările locale pot să restricționeze vârsta 
utilizatorului. 

 Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu 
excepția cazului în care sunt supervizați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului, de 
către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. 

 Nu lucrați niciodată având în preajmă alte persoane, mai ales copii sau animale de companie. 
 Rețineți faptul că utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele care implică 

alte persoane sau proprietatea acestora. 
 

 
ZONA DE LUCRU 

 

• Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate și întunecate favorizează 
accidentele. 
• Verificați locul unde va fi folosit produsul și îndepărtați toate obiectele cum ar fi pietrele, jucăriile, 
bețele și cablurile, care pot fi prinse și proiectate. Acestea ar putea cauza daune produsului sau 
utilizatorului. 
• Păstrați la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce utilizați acest produs. Distragerea atenției 
poate duce la pierderea controlului. 

 

 
SIGURANȚA PERSONALĂ 

 
• Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în 
care sunt supervizați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului, de către o persoană responsabilă 
pentru siguranța lor. 
• Copiii trebuie supervizați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul. 
• Rămâneți vigilenți, fiți atenți la ceea ce faceți și folosiți-vă bunul simț atunci când utilizați un astfel 
de produs. 
• Nu-l utilizați dacă sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a unui tip de 
medicamentație. Un moment de neateție poate cauza leziuni personale grave. 



 

 

 

• Nu vă aplecați prea tare. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul în orice moment. 
Aceasta vă va permite să aveți un control mai bun al produsului în situații neașteptate. 
• Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și 
mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile 
mobile. 

 

 
CONDIȚII DE UTILIZARE SPECIFICE 

 

• Nu suprasolicitați remorca, acordați atenți la capacitatea maximă a acesteia. 
• Când utilizați remorci tractate, rotația nu este posibilă, când raza de acțiune este mai mică de 3 m. 
• Pentru a securiza încărcătura, utilizați suficiente cabluri. 
• Nu porniți motorul unității de tractare la interior (spații închise). Gazele de eșapament conțin 
monoxid de carbon dăunător. Inhalarea acestuia pentru duce la pierderea cunoștinței sau chiar 
moartea. 
• Nu transportați persoane în remorcă. 
• Nu săriți înăuntru și afară, în timp ce conduceți. 
• Acordați atenție când terenul este în pantă sau accidentat. 
• Panta maximă accesibilă a remorcii conectate la o unitate de tractare este de 13o. Nu depășiți 
niciodată valorile maxime furnizate de către producător pentru dispozitivul de tranctare (tractor de 
grădină, etc). 
• Când vă deplasați în pantă, utilizați prima sau a doua viteză. 
• Faceți toate reparațiile, lubrifierea și ajustarea, când remorca este oprită și securizată pentru a nu 
se mișca. 
• Verificați cu regularitate cauciucurile și urmele acestora. Dacă observați crăpături, umflături, etc, nu 
utilizați remorca și schimbați imediat cauciucurile. 

 

 
PROTECȚIA PERSOANELOR 

 
Fiți pregătiți! Să aveți asupra dvs. cel puțin unul dintre următoarele lucruri: 

 

 Stingător de incendiu adecvat (CO2 sau Pudră Uscată) 
 Trusă de prim-ajutor complet echipată, ușor accesibilă pentru operatorul mașinii și persoana 

însoțitoare. Aceasta ar trebui să conțină suficiente bucăți de pansament pentru 
vânătăi/tăieturi. 

 Telefon mobil sau un alt dispozitiv pentru apelarea rapidă a serviciului de salvare. 
 

Nu lucrați singuri. Este de preferat să fie în jur o altă persoană care cunoaște principiile de prim 
ajutor. 

 

Persoana însoțitoare trebuie să păstreze distanța pentru siguranță față de spațiul dvs.   de lucru, 
dar trebuie să aibă posibilitatea să vă vadă tot timpul! Lucrați numai în locuri din care puteți apela 
serviciul de salvare cu rapiditate! 

 
• În caz de leziuni, urmați întotdeauna principiile de prima ajutor 

 
În caz de incendiu: 

 

 Dacă produsul ia foc sau emană fum, distanțați-vă de produs. 



 

 

 

 Pentru a stinge focul, utilizați extinctor cu pudră sau nisip, pe care-l puteți arunca pe foc cu o 
lopată. 

 Nu vă panicați. Dacă vă panicați, puteți să provocați mai multe daune. 

 
Acțiune în caz de leziuni: 

 

 Furnizați primul ajutor și solicitați îngrijiri medicale în cel mai scurt timp. 

 Protejați persoana rănită de alte leziuni și încercați s-o liniștiți. 

 

RISCURI REZIDUALE 
 

 Chiar dacă produsul este utilizat conform instrucțiunilor, este imposibil să evitați toate 
riscurile asociate cu utilizarea acestuia. Pot să apară următoarele riscuri legate de construcția 
produsului: 
- Pericole cauzate de nerespectarea principiilor ergonomice din construcția produsului, de 

exemplu pericole cauzate de poziția nesănătoasă a corpului sau o încărcare excesivă și 
neobișnuită anatomiei brațului uman, legată de construcția mânerului, echilibrum 
produsului și utilizarea sprijinului dintelui. 

- Pericole cauzate de un defect al sistemului de control al produsului, legat de rezistența 
mânerului, așezarea utilizatorului și marcarea. 

 

 
DESPACHETARE 

 

• Scoateți cu atenție produsul din cutie. 
• Verificați cu atenție toate piesele. În cazul în care există vreo piesă deteriorată sau lipsă, contactați 
distribuitorul sau un centru de service autorizat. 
• Nu debarasați materialele de ambalare până când nu ați analizat cu atenție dacă nu a rămas în ele o 
piesă a produsului. 
• Componentele ambalajului (pungi de plastic, agrafe, etc) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor; ar 
putea crea unele pericole. 
• Aruncarea ambalajelor trebuie făcută în conformitate cu reglementările în vigoare în țara în care 
produsul a fost instalat. 
• Asigurați-vă că pungile și recipientele din material plastic sunt lăsate undeva la întâmplare, întrucât 
poluează. 
• Dacă aveți vreo nelămurire, nu folosiți produsul, până nu a fost verificat de către un centru de 
service autorizat. 

 

CONȚINUTUL PACHETULUI 
 

Imag. A, B, C 
 

Accesoriile standard pot suferi modificări fără o înștiințare în prealabil. 
 

Produsul necesită asamblare. Acesta trebuie asamblat corespunzător înainte de utilizare. 



 

 

 

Dacă observați daune de transport sau în timpul despachetării, înștiințați-vă imediat distribuitorul. 
Nu utilizați produsul! Vă recomandăm să păstrați ambalajul pentru o utilizare ulterioară. Materialele 
de ambalare trebuie reciclate și debarasate în conformitate cu legislația în vigoare. Sortați diferitele 
părți ale ambalajului în funcție de material și predați-le un centru de colectare. Pentru informații 
suplimentare, contactați administrația locală. 

 

ASAMBLARE 
 

1. Asamblați brațul din față la cadrul din față, cu 4 bolțuri M8x20, 4 contra-piulițe M8 și 4 șaibe. 
(IMAG. 1) 
2. Asamblați brațul din spate la cadrul din spate și carenă, cu 4 bolțuri rotunde M8x30, 4 contra- 
piulițe M8, 8 șaibe late ID8mm. (IMAG. 2) 
3. Asamblați opritorul la carenă, cu 4 bolțuri rotunde M8x20, 4 contra-piulițe M8, 8 șaibe late 
ID8mm. (IMAG. 3) 
4. Așezați carena în poziția de descărcare și detașați bolțurile din partea din spate. Luați axul din față 
și cadrul și glisați-l peste brațul din spate unde bolțurile tocmai au fost detașate. Odată aliniate, 
reintroduceți bolțurile. Cadrul din spate, cadrul din față și carena trebuie să fie acum conectate. 
(imag. 4). 
5. Asamblați roțile cu 4 contra-piulițe M12 și 4 șaibe. (IMAG. 5) 
6. Asamblați mânerul la bucla de cuplaj, cu 1 bolț M8x60, 1 contra-piuliță M8 și o șaibă. (IMAG. 6) 

Notă: NU strângeți bolțurile complet până după ce ați conectat toate piesele! 

 
AJUSTĂRI ȘI UTILIZARE 

 
NOTĂ: Căruciorul de transport manual poate fi utilizat și ca remorcă, atașat la un tractor de 
grădină. 

 

UTILIZAREA OPȚIUNII DE BASCULARE 
 

 Pentru a utiliza opțiunea de basculare, trageți în afară mânerul de activare a basculării 
pentru a elibera cadrul de plastic de la mecaniscmul de blocare. Ridicați mânerul de 
activare pentru a-l roti în sus în direcția de basculare. (IMAG. 8 )

 

RESETAȚI CADRUL DE PLASTIC ÎN POZIȚIA DE JOS 
 

 Rotiți cadrul de plastic înapoi în partea de jos în poziția de coborâre. Asigurați-vă că 
mânerul de activare a basculării este blocat la loc atunci când căruciorul este în poziția de 
coborâre. (IMAG. 9)

 

CONECTAREA UNITĂȚII DE TRACTARE: IMAG. 7 
 

Bara de tracțiune este echipată cu un mâner, care se poate detașa după eliberarea cuiului și cupla 
căruciorul la un echipament de grădină compatibil. Când cuplați căruciorul, urmați întotdeauna 
instrucțiunile furnizate împreună cu produsul, la care conectați căruciorul. Căruciorul trebuie să fie 
întotdeauna securizat pentru a nu se deconecta brusc. În timp ce conduceți, țineți cont de faptul că 
căruciorul nu are frână. Căruciorul nu a fost conceput pentru a fi utilizat pe drumuri. 



 

 

 

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 
 

ATENȚIE! Înainte de fiecare utilizare, verificați să fie strânse corespunzător toate conexiunile cu 
bolțuri. 

 

 O îngririjire regulată asigură funcționalitatea tuturor componentelor și o durată de viață 
prelungită

 Nu utilizați niciodată detergenți agresivi. Aceștia ar putea deteriora sau distruge 
produsul.

 

PRESIUNEA ÎN PNEURI 
 

Verificați cu regularitate presiunea în pneuri și păstrați-o la valorile specificate (vedeți capitolul 
Specificații). 

 

ÎNLOCUIREA ȘI REPARAREA PNEURILOR 
 

Toate operațiunile de vulcanizare sau înlocuirile trebuie întreprinse de către o persoană cu 
experiență în conformitate cu metodele aplicabile tipului de pneuri. 
Utilizați toate dimensiunile specificate pentru pneuri. 

 
DEPOZITAREA PE TERMEN SCURT: 

 

 Curățați toate reziduurile 

 Protejați produsul de efectele vremii nefavorabile – pericol de rugină 
 

DEPOZITAREA PE TERMEN LUNG: 
 

 Protejați produsul de efectele vremii nefavorabile – pericol de rugină (a nu se acoperi cu 
materiale de ocluzie, întrucât sporește riscul apariției ruginii) 

 Reparați componentele afectate de rugină 

 Umflați pneurile la presiunea corectă 
 Aplicați lubrifiant la final de sezon 

 

SERVICE ȘI PIESE DE SCHIMB 
 

 Asigurați-vă că reparațiile sunt făcute de un personal de calificat, folosind doar piese de 
schimb identice. Acest lucru va asigura siguranța funcționării produsului. 

 Dacă aveți nevoie de consiliere tehnică, reparații, piese de schimb originale, contactați cel 
mai apropiat service WERCO autorizat. Pentru informații cu privire la locații de service, 
vizitați www.hecht.cz. 

 La comandarea pieselor de schimb, vă rugăm să menționați numărul părții; acesta poate fi 
găsit pe www.hecht.cz 

http://www.hecht.cz/
http://www.hecht.cz/


 

 

 

DEBARASARE 
 

 Debarasați produsul, accesoriile și ambalajele, conform cerințelor de protecție a mediului la 
centrul de reciclare. 

 Acest produs nu face parte din categoria deșeurilor menajere. Salvați mediul înconjurător și 
duceți acest produs la punctele de colectare recunoscute, unde vor fi primite gratuit. Pentru 
mai multe informații vă rugăm să contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de 
colectare. Depozitarea necorespunzătoare poate fi pedepsită conform reglementărilor 
naționale. 

 

GARANȚIA PRODUSULUI 
 

 Perioada noastră de garanție pentru acest produs este de 24 luni. 

 Pentru uz industrial, comercial și altele decât utilizarea în regim personal, perioada de 
garanție a calității se reduce la 12 luni, conform prevederilor legale. 

 Toate produsele sunt proiectate pentru uz casnic, dacă nu există o altă informație în 
manualul de instrucțiuni sau în descrierea de funcționare. Atunci când se utilizează alt mod 
sau în contradicție cu manualul de instrucțiuni, cererea nu este recunoscută ca fiind legitimă. 

 Selectarea necorespunzătoare a anumitor produse și faptul că produsul nu îndeplinește 
cerințele dumneavoastră, nu poate fi un motiv pentru plângere. Cumpărătorul trebuie să fie 
familiarizat cu proprietățile produsului. 

 Cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să verifice funcționalitatea produsului și 
să îl familiarizeze cu funcționarea sa. 

 O condiție prealabilă primirii cererilor de garanție este că orientările pentru funcționare, 
service, curățenie, depozitare și întreținere au fost urmate. 

 Deteriorările cauzate de uzura fizică și rupere, suprasolicitare, utilizarea incorectă sau 
intervenții în afara unui service autorizat în perioada de garanție, sunt excluse de la garanție. 

 Garanția nu acoperă uzura cauzată de utilizarea obișnuită și componente denumite 
consumabile (de exemplu: tarifele de service, filtre, lame, cureaua trapezoidală și curelele 
dințate, lanțuri, piese de carbon, garnituri, bujii). 

 Daunele cauzate de defecte ale materialelor sau de o eroare a producătorului vor fi 
remediate gratuit printr-o livrare - înlocuire sau reparație. Se consideră că produsul revine în 
centrul nostru de service în întregime și cu dovada cumpărării. 

 Instrumentele de curățare, întreținere, verificare și de aliniere nu fac parte din actul de 
garanție și sunt servicii plătite. 

 Reparațiile care nu fac obiectul garanției, se pot face în centrul nostru de service, contra cost. 
Centrul nostru de service va fi bucuros să vă elaboreze un buget al costurilor. 

 Vom lua în considerare numai dispozitivele care au fost livrate curate, complete, cu condiția 
ca acestea să fie ambalate corespunzător și să se facă plata. 

 Dispozitivele trimise ca bunuri neplătite, ca bunuri voluminoase, cu transport special, nu vor 
fi acceptate. 

 În cazul unei cereri de garanție justificată, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. 
Acolo veți primi informații suplimentare cu privire la prelucrarea cererilor. 

 Informații despre locațiile de servicii se găsesc la www.hecht.cz 

http://www.hecht.cz/


 

 

 

CONFIRMAREA FAMILIARIZĂRII CU UTILIZAREA PRODUSULUI 
 

EN CS SK PL 

Denumirea produsului *    

 

Model *    

 

Data cumpărării *    

 

Nr. de serie al produsului *    

 

Cumpărător (nume, 
numele companiei), 

adresă* 

   

 

Confirm că am primit 
produsul complet 

funcțional împreună cu 
instrucțiuni și dovada de 

cumpărare de la un dealer 
oficial autorizat Werco și 
accept termenii aceastei 

garanții. 

   

*A se completa de către 
vânzător 

   

Semnătura cumpărătorului/ Ștampila și semnătura/ 

  

Service Central/ CENTRÁLNÍ SERVIS / CENTRÁLNY SERVIS / SERWIS CENTRALNY 
WERCO spol. s r.o., U Mototechny 131, 251 62 Tehovec, Tel: +420 323 601 347, Fax: +420 323 661 348, 

www.werco.cz, servis@werco.cz 
WERCO SK, spol. s r.o., Letisková 20, 971 01 Prievidza, Tel: +421 46 542 03 20, Fax: +421 46 542 72 07, 

www.werco.sk, reklamacie@werco.sk 
WERCO Polska sp. z o.o., ul. Mickiewicza 54, 66-450 Bogdaniec, Tel: 48 957 117 140, Fax: 48 957 117 141, 

www.wercopolska.pl, info@wercopolska.pl 

 

http://www.werco.cz/
http://www.werco.cz/
http://www.werco.sk/
http://www.werco.sk/
http://www.wercopolska.pl/
http://www.wercopolska.pl/

