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Табл. 1

1. Призначення

2. Технічні характеристики

3. Комплектність

4. Принцип роботи

Лебідка e.winch.tightener.2000 (далі лебідка або виріб) призначена для натягування проводу з потрібним зусиллям.

Найменування

Параметр
Вантажо-

підйомність, 
кг

Робоча 
довжина, м

Діаметр 
тросу, мм

Кількість 
гаків

Храпове 
колесо Вага, кг

e.winch.tightener.2000 2000 2 5 2 потрійне 2,9

В комплект входить:
• лебідка e.winch.tightener.2000  — 1 шт.

Виріб повинен експлуатуватись у навколишньому середовищі, яке не містить агресивних газів парів, в концентраціях, руйнуючих метали та 
ізоляцію.

6. Умови транспортування та зберігання
Транспортування виробу в частині механічних факторів по групам С та Ж ГОСТ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспор-
тування допускається любим видом критого транспорту в упаковці виробника при температурі -60…+60 °С.
Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природньою вентиляцією при температурі навколишнього сере-
довища від -50 до +60 °С і з відносною вологістю 75 %.Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника – 6 місяців.

7. Гарантійні зобов’язання
Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та 
зберігання. Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби, які мають:
• механічні пошкодження;
• інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
• сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатись: www.enext.com.
Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В», тел.: +38 (044) 500 9000,
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua.

5. Обслуговування, утилізація
У випадку виявлення несправності лебідки замініть її на нову. Несправну лебідку утилізуйте.

• Підготовка до роботи.
Визначте вагу вантажу перед тим як його рухати, та переконайтесь, що вона не перевищує номінальної вантажопідйомності лебідки. 
Уважно огляньте всі частини лебідки, такі як гаки, трос, стопорний запобіжник і т.д. Лебідка може бути застосована тільки в тому випадку, 
якщо вона знаходиться в справному стані.
Закріпіть лебідку на гаку, враховуючи, що гак повинен витримати все навантаження. Для під страховки від зриву гаку лебідки, використо-
вуйте запобіжний фіксатор на ньому. Перевірте надійність кріплення гака. Приєднайте до іншого гаку лебідки вантаж, або провід та рухайте 
рукоятку вгору-вниз (вперед-назад).
Щоб витягнути трос переведіть пружину зуба у верхнє положення. Натисніть на рукоятку у напрямку вперед і тримайте. Опустіть стопорний 
запобіжник та витягніть трос на потрібну довжину.
Щоб ослабити трос переведіть пружину зуба у верхнє положення. Натисніть на рукоятку в напрямку назад, щоб зуб на для протяжки тросу 
визвав відпускання стопорного механізму. З кожним натиском на рукоятку натяг тросу буде слабшати. Повторяйте ці дії, поки трос не достигне 
потрібного натягу.
Лебідка не потребує спеціального обслуговування.
Видаляйте забруднення з лебідки після завершення роботи та тримайте її в сухому місці для запобігання корозії. Перед початком роботи 
завжди перевіряйте стан тросу. Пошкоджений трос потрібно замінити. Не розбирайте лебідку самостійно. Після чистки та ремонту лебідки її 
робота повинна бути провірена спочатку без вантажу, а потім з ним. Лебідка може бути введена в експлуатацію тільки тоді, коли перевірка 
покаже, що лебідка знаходиться в справному стані. 

• Запобіжні заходи.
Перед використання лебідки уважно прочитайте інструкцію. Вага вантажу не повинна перевищувати вантажопідйомність лебідки. Переко-
найтесь, що всі опорні конструкції та засоби для фіксації вантажу, які використовуються з лебідкою, достатньо міцні, щоб витримати вагу ван-
тажу та обладнання. Не використовуйте подовжувачі для рукояток. Не використовуйте пошкодженні та перекручені троси. Не використовуйте 
пошкоджену або несправну лебідку. Ніколи не ставайте під вантажем. На барабані завжди повинно бути три оберти троса. Не використовуйте 
лебідку, якщо крюк відкритий, деформований або запобіжна засувка відсутня. Ніколи не залишайте без нагляду підвішений вантаж. Не 
розкачуйте підвішений вантаж.
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