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7. ELIMINARE PRODUS
În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE

privind deșeurile și punerea în aplicare a acestora în
conformitate cu legislația națională, instrumentele, utilajele care
au ajuns la sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate
la o instalație de reciclare compatibilă cu legislatia in domeniul
protejarii mediului.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Șoseaua de Centură

Nr.6, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov,
Romania, inregistrată la Re-gistrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI
RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate
de Administrator, declarăm pe propria raspundere, cunoscând prevederile
art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul:

“Troliu manual GF-0494;GF-0495“
care face obiectul acestei declarații de conformitate nu pune în pericol viața,
sanătatea și securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului
conform Reg.1935/2004/UE privind materialele și obiectele destinate să vină
în contact cu produsele alimentare, respectiv Reg.10/2011/UE pentru
materiale plastice în contact cu produsele alimentare.

Semnat pentru și în numele: S.C. GOLDEN FISH SRL
Nume si prenumele persoanei împuternicite:
Mai 2020 GOLDEN FISH SRL Șoseaua de centură nr.6,
Platforma betonată D.1.1, pav. admin, biroul nr .12,
etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos,
comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
email: service@micul-fermier .ro; tel: +40 751 098 855

CERTIFICAT DE GARANTIE

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

TROLIU MANUAL IMPORTATOR  : GOlDEN FISH SRL
(service@micul-fermier.ro) 

FABRICAT in PRC

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin 
cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de între-aga noastră colaborare. Echipa 

noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:
GOLDEN FISH SRL, Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. 

administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna 
Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania

tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro

2021 Toate drepturile rezervate

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐54COD DOCUMENT  OLA‐2021‐54

GF-0494
450kg

24 LUNI GARANȚIE

GF-0495
1150kg

Pentru tragerea sarcinilor 
pe orizontala 
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1. INFORMAȚII GENERALE

Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate
de către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piata locală. In
acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la
producător. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea
corectă a produsului - citiți manualul inaintea primei utilizări și urmați toate
măsurile de siguranță.

2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ

 După îndepărtarea ambalajului, verificați integritatea ansamblului și în caz de
deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și contactați vânzătorul.

 NU lasati copiii sau persoane cu anumite dizabilități sa opereze palanul
 Nu este destinat ridicarii sarcinilor sau oamenilor.Este destinat tragerii

(manipularii) pe orizontala. (ex.masini, barci ,etc.)
 Nu trageti mai mult decât sarcina care este indicată pe plăcuţa de identificare a

troliului
 informaţi persoanele din jur atunci când urmează să înceapă o manipulare
 Verificaţi troliul înainte de utilizarea zilnică
 Asiguraţi-vă că lungimea lanţului este suficientă pentru lucrarea preconizată.
 Verificaţi daca încuietorile cârligului funcţionează corespunzător şi înlocuiţi

încuietorile lipsă sau deteriorate.
 Nu utilizaţi un troliu fără plăcuţă de identificare.
 Nu utilizaţi cârlige modificate sau deformate.
 Nu utilizaţi cablul troliului ca element de legare.
 Nu utilizaţi un cablu răsucit, încurcat, deteriorat sau întins.
 Nu sudaţi sau tăiaţi o încărcătură tractata cu un troliu.
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6. INTRETINERE
Dupa utilizare, curatati murdaria de pe troliul manual si depozitati-l intr-un loc uscat
pentru a nu rugini si coroda.
Curatati piesele cu kerosen si gresati-le angrenajele si rulmentii cu grasime o data pe

an.
Intretinerea echipamentului trebuie realizata de persoane calificate.

4. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Inainte de utilizare, verificati cu atentie carligele, cablul de sarcina, dispozitivul de
franare si gresarea blocului. Pentru functionarea in conditii de siguranta, trebuie
respectate urmatoarele reguli :
 Este interzisa tragerea sarcinilor care depasesc capacitatea nominala a troliului

manual.
 Nu fortati troliul.
 Nu utilizati echipamentul atunci cand cablul este rasucit (nu este perfect aliniat).
 In timp ce manipulati o sarcina,cablul trebuie tras in mod constant pentru a se evita

smucirea sau incurcarea acestuia. .
 Utilizati troliul doar pentru manipularea pe orizontala, nu il utilizati pentru a ridica

sarcinile.
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3. DESCRIEREA PRODUSULUI

Felicitari pentru achizitionarea acestui produs.modern, functional si practic, fabricat
din materiale de cea mai buna calitate. Acest palan a fost proiectat pentru ridicare şi
coborâre verticală manuala de încărcături în condiţiile atmosferice normale ale spaţiului
de lucru.

Troliul manual este un dispozitiv ideal pentru tragerea autovehicolelor, barcilor sau
ATV-urilor, mutarea diverselor obiectele grele in ateliere de lucru si nu numai. Sufa
metalica este dotata cu un carlig cu zavor de siguranta si cu un sistem automat de
blocare. Intregul ansamblu este fabricat din metal rezistent ce ii asigura o perioada
foarte lunga de utilizare.

Troliul manual este util pentru ridicarea mai ales din locurile unde nu exista o retea
electrica disponibila.

5. SPECIFICATII TEHNICE

Model GF-0494 GF-0495

Denunumire Troliu manual 
1000 lbs (450 kg)

Troliu manual 
2500 lbs (1150kg)

lungime maxima de tractare 10m - 450kg 10m - 1150kg

Dimensiune 21x13x17 26x15x19

Numar de unitati per bax 1 buc 1 buc
Masa neta 2.40 kg 5.25 kg

Masa bruta 2.90 kg 5.75 kg


