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INTRODUCERE
Înainte de prima utilizare toți utilizatorii trebuie să 
citească cu atenție aceste instrucțiuni de operare. 
Astfel utilizatorul se va familiariza cu gruia  
PORTA-DAVIT QUANTUM și va putea să o folosească în 
măsura posibilităților prevăzute.

Instrucțiunile de operare conțin informații importante 
cu privire la modul de manipulare a gruiei într-u 
mod sigur, corect și econom. Respectarea acestor 
instrucțiuni contribuie la evitarea pericolelor, 
reducerea costurilor de reparație și a timpului de 
nefuncționare, precum și la creșterea fiabilității și 
duratei de viață a gruiei.

Orice persoană care participă la oricare dintre 
următoarele activități utilizând gruia PORTA-DAVIT 
QUANTUM trebuie să citească instrucțiunile de 
operare și să acționeze în mod corespunzător:

• Operarea, inclusiv pregătirea, depanarea în timpul 
operării și curățării

• Întreținerea, inspectarea, repararea

• Transportarea

În afară de ghidul de operare și legislația cu privire la 
sănătate, siguranță și prevenirea accidentelor care 
este valabilă pentru țara și regiunea în care este folosit 
echipamentul, trebuie respectate regulamentele 
general acceptate pentru asigurarea unui mediu de 
muncă sigur și profesional.

Este obligatoriu ca utilizatorul sau persoana care 
inițiază lucrările cu echipamentul să fie medical și fizic 
capabil/ă să-l folosească. De asemenea, specialistul 
ar trebui să asigure existența unui plan de salvare 
în cazuri de urgență care ar putea apărea în timpul 
lucrărilor.

N.B. Acest document ar trebui să facă parte din 
Declarația primordială cu privire la evaluarea 
riscurilor și metodă care este necesară pentru 
fiecare ridicare.
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OPERAREA CORECTĂ 
Utilizarea prevăzută
Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM (PDQ) este destinată 
să fie utilizată pentru ridicarea obiectelor sau 
persoanelor sau pentru asigurarea unei fixări de 
siguranță în scopul prevenirii căderilor.

N.B. Recomandăm ca dispozitivul să fie folosit 
pentru obiecte sau doar pentru personal și în cazul 
în care acest lucru este rezonabil din punct de 
vedere practic să fie evitată utilizarea structurii în 
ambele cazuri.

Gruiele de tipul PDQ1S și PDQ1W se potrivesc pentru  
alpinism utilitar. Ambele tipuri de dispozitive au fost 
testate la sarcina statică de 15KN conform cerințelor 
de testare ale Codului internațional de bune practici 
(ICOP) al asociației IRATA.

N.B. Extensiile standard pentru soclu se potrivesc 
pentru alpinismul utilitar atunci când sunt utilizate 
cu o rază maximă de 1200 mm.

Inspectarea înainte de prima operare
Înainte de prima operare fiecare gruie trebuie 
inspectată de către un specialist. Inspectarea este 
vizuală și funcțională și în cadrul acesteia trebuie să 
se stabilească faptul dacă structura este sigură și 
nu a fost avariată din cauza asamblării, transportării 
sau depozitării incorecte. Inspectarea ar trebui să se 
concentreze în special asupra:

• Dinților sau zimților de pe pivotul de direcție, brațul 
gruiei, cablul de ancoraj(dacă există) și suprafața

• Linearității brațului gruiei și secțiilor coloanei  
N.B. Dacă secțiunea brațului telescopic  
nu închide gruia, aceasta din urmă este 
supraîncărcată - contactați reprezentantul 
companiei „REID”

• Alungirii orificiilor brațului, ale coloanei sau orificiilor 
de conectare ale cablului de ancoraj 
N.B. Dacă brațul telescopic interior nu este 
aliniat cu partea exterioară atunci când pliați 
și introduceți pivotul de reținere, gruia poate fi 
supraîncărcată (consultați secțiunea „Indicatorul 
de suprasarcină”) - contactați reprezentantul 
companiei „REID”

• Deteriorării inelelor de cuplare, a zbirului gruiei 
(semne de uzură – zbirul este fabricat din poliester; 
în cazul semnelor de deteriorare, degradare 
cauzată de razele UV sau uzură, compania „REID” 
recomandă înlocuirea acestora)

Lista de mai sus nu este exhaustivă. Inspecțiile sunt 
inițiate de utilizator.
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Inspectarea înainte de începerea  
lucrărilor
Conform procedurii de inspectare, utilizatorului i se 
prezintă un certificat valabil de inspecție/testare pe 
care acesta îl verifică.

Înainte de a începe lucrul, inspectați tuburile gruiei 
și toate componentele portante dacă acestea nu au 
defecte vizuale. În afară de aceasta, testați rotația 
liberă a pivotului de direcție și asigurați-vă că acesta 
intră complet în soclu. Pentru a verifica dacă pivotul 
de direcție intră complet, asigurați-vă că lagărul 
inferior din partea inferioară a coloanei formează o 
suprafață netedă cu partea superioară a soclului. 
Această cerință de inspecție se referă doar la gruie. 
Asigurați-vă că este respectată limita de sarcină de 
lucru generală (LSL) conform Declarației necesară cu 
privire la evaluarea riscurilor și metodă.

Capacitatea maximă 
Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM este concepută pentru 
a ridica și a coborî încărcături până la capacitatea sa 
nominală. Capacitatea indicată pe produs este limita 
maximă a sarcinii de lucru(LSL) sau sarcini de lucru 
sigur (SLS) care nu trebuie depășite (valorile depind 
de țară).

Tabelul de mai jos prezintă valorile LSL și raza maximă 
pentru fiecare model standard.

Atunci când gruia este utilizată ca ancoră de ridicare a 
personalului, utilizatorul trebuie să folosească hamuri 
și un dispozitiv retractabil sau un amortizor de șoc 
care corespunde standardului EN355 ce limitează 
forța maximă de oprire (FMO) de 6kN. Troliurile pentru 
personal folosite cu gruia PORTA-DAVIT QUANTUM 
trebuie să corespundă standardului EN1496:2006 
sau echivalentului acestuia. 

În conformitate cu LSL, la structura gruiei poate fi 
atașată doar O SINGURĂ persoană/încărcătură.

În cazul în care gruia trebuie să fie utilizată pentru 
trolierea personalului, valorile LSL trebuie să fie 

respectate. Este posibil ca gruia să aibă o valoare LSL 
mai mare decât cea permisă atunci când este utilizată 
cu un dispozitiv de oprire la cădere. Acest caz este 
aplicabil în situațiile în care structura trebuie utilizată 
ca ancoră pentru ridicarea persoanelor care nu au 
posibilitatea de a cădea liber sau când se elaborează 
un plan de salvare și ar trebui să fie implementat doar 
în urma unei evaluări cuprinzătoare a riscurilor. 

N.B. În cazul trolierii, poate fi necesară și un cablu 
secundar/unitate de reținere la cădere.

Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM cu capabilitățile 
specificate pe produs este doar o parte a unui sistem 
de oprire la cădere, care este la fel de puternic ca și 
componenta cu cea mai mică valoare. Fiecare ridicare 
trebuie să fie bine planificată, iar toate greutățile 
trebuie să fie cunoscute în mod clar împreună cu LSL 
și limitele tuturor dispozitivelor sistemului de oprire 
la cădere.

În cazul ridicării simultane a obiectelor și a personalului 
sau în cazul utilizării acesteia ca sistem de oprire 
la cădere cu valoarea sub zero ȘI în mediu umed, 
contactați furnizorul, deoarece capacitățile pot fi 
reduse.

Cu gruia poate fi utilizat doar un lanț de ridicare a 
unei greutăți de până la 1000kg. Structura a fost 
proiectată astfel încât greutatea unui bloc de lanț să 
poată fi neglijată, însă dacă se utilizează un dispozitiv 
cu o greutate semnificativă, acesta ar trebui inclus 
în LSL.

În cazul utilizării unui dispozitiv de ridicare, în 
afară de lanțul de ridicare manuală, trebuie să 
se acorde atenție deosebită efectelor dinamice 
induse în structură și poate fi necesară reducerea 
LSL a structurii. Dacă aveți îndoieli, contactați 

reprezentantul companiei „REID Lifting”. 

N.B. Raza maximă ar fi obținută atunci când gruia 
este utilizată sub aproximativ 75% din Limita 
sarcinii de lucru.

LSL maximă 
pentru obiecte

LSL maximă 
pentru personal Raza maximă

 PDQ 1  (PDQ600) 600kg 300kg 1200mm

 PDQ 2  (PDQ500) 500kg 250kg 1500mm
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NOTE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA 
CORECTĂ
• În cazul tipurilor de gruie cu troliu, fiecare din cei 

trei scripeți ai gruiei PORTA-DAVIT QUANTUM a fost 
proiectat pentru a lucra cu diferite materiale și 
diametre a frânghiei, după cum este indicat mai jos:

• Este important ca fiecare scripete să fie folosit în 
scopul prevăzut, adică diametrul frânghiei trebuie 
să corespundă capacităților scripetelui pentru a 
împiedica blocarea sau alunecarea frânghiei

• Punctul de prindere pentru reținere (cârligul) 
poziționat pe coloana inferioară trebuie utilizat 
doar ca punct de reținere

• Recomandăm utilizarea dispozitivelor de detectare 
a sarcinii sau de protecție împotriva suprasarcinii 
la toate ridicările

• Valoarea LSL (sau SLS) NU trebuie să fie depășită 
- Declarația cu privire la evaluarea riscurilor și 
metodă trebuie să ia în considerare încărcarea 
suplimentară în situațiile de „ridicare în mediu 
umed” sau „forța de rupere”

• Asigurați-vă că troliurile corespunzătoare și plăcile 
de conectare cu troliuri sunt utilizate în toate 
cazurile

• Acordați atenție cuvenită transportării și 
depozitării produsului pentru a evita deteriorarea 
acestuia

• Nu aruncați produsul sau componentele acestuia 
în jos sau nu stivuiți obiecte pe acesta. Plasați-
le întotdeauna jos pentru a evita deteriorarea 
echipamentului

• Asamblați gruia doar conform instrucțiunilor 
(asigurați-vă că sunt toate bolțurile și sunt fixate 
corect conform instrucțiunilor)

• Recomandăm să purtați mănuși atunci când 
utilizați acest echipament

• Nu asamblați gruia în socluri neautorizate

• Nu utilizați gruia în cazul în care arborele pivotului de 
direcție nu este introdus corect în soclu

• Nu utilizați gruia dacă nu se rotește liber în lagăr sau 
flanșa inferioară este murdară împiedicând rotația 
liberă a gruiei

• Nu faceți nod sau nu scurtați centura de frână 
pentru a reduce raza de lucru

• Atașați dispozitivul de ridicare doar la unul dintre 
cele două puncte de ridicare

• Ridicați doar atunci când lanțul/frânghia pentru 
încărcătură formează o linie verticală între 
încărcătură și cârligul de ridicare utilizat

• Așezați produsul în soclul de montare, asigurându-
vă că este o locație sigură și că nu există risc de 
pericol, iar gruia este plasată într-o rază de operare 
corectă pentru lucrări

• Deplasarea sau aflarea persoanelor în zone 
periculoase este interzisă

• Atașați încărcătura doar de punctele de ridicare 
deasupra sau de ancora de salvare/cablul troliului

• Nu lăsați încărcătura să se agite

• În procesul ridicării mențineți încărcătura cât mai jos 
posibil la sol 

• Dacă gruia se va folosi în atmosfere speciale, 
contactați furnizorul vostru

• Atunci când utilizați gruia ca ancoră de oprire la 
cădere, trebuie luat în considerare spațiul liber 
al dispozitivului de oprire la cădere - consultați 
manualul de operare și întreținere

• NICIODATĂ nu vă îndepărtați de la structură în 
timpul conectării la echipament, adică în timpul 
conectării printr-un bloc de oprire la cădere sau un 
troliu

•    Înainte de utilizarea gruiei, trebuie luate în 
considerare consecințele posibile ale deplasării 
frânghiilor deasupra muchiilor ascuțite, reagenții 
chimici, conductivitatea electrică, tăierea, 
abraziunea, expunerea la efectele climatice și 
impactul forțelor de compensare ca urmare a 
căderii pendulului

Culoarea scripetelui Diametrul frânghiei Materialul frânghiei

Galbenă 4mm - 5mm
Frânghie din sârmă / 

Frânghie din fibre

Albă/Naturală 4mm - 7mm
Frânghie din sârmă / 

Frânghie din fibre

Gri 8mm - 12mm Doar frânghie din fibre
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Derogare
Toate soclurile și extensiile de soclu ale companiei 
„REID Lifting” au fost proiectate, elaborate și 
testate pentru a fi utilizate în condiții de siguranță 
cu echipamentele „REID” și formează o parte 
esențială a integrității sistemului integral.  

• Toate soclurile au o limită a sarcinii de lucru 
(LSL) pe baza reglării razei maxime a gruiei 
și a testelor efectuate de montare și de 
verificare a soclurilor  

•  Toate soclurile sunt furnizate din oțel zincat 
galvanizat, din oțel inoxidabil (gradul 316L, 
pasivizat) sau din aluminiu

• La solicitare soclurile pot fi acoperite cu o 
anumită culoare, de exemplu cu culoarea 
Galbenă pentru avertizare despre pericolul 
de cădere

În cazul utilizării soclurilor non-standard ale 
părților terțe, Declarația de conformitate și 
încorporare a companiei „REID Lifting” cu privire 
la produse se neagă. Responsabilitatea pentru 
sistem o poartă clientul.

Avertizare
• Echipamentul nu trebuie utilizat în afara limitelor 

sale sau în alte scopuri decât cele pentru care este 
destinat

• Nu permiteți personalului să se deplaseze pe sub o 
încărcătură suspendată

• NICIODATĂ NU lăsați o încărcătură suspendată fără 
supraveghere

•   Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM poate fi utilizată doar 
pentru ridicarea sau oprirea căderii UNEI persoane

• NU se recomandă utilizarea gruiei pentru ridicarea 
personalului și a obiectelor în același timp

•   Luați în considerare pericolele posibile atunci când 
coborâți/ridicați încărcătura

•   Este important pentru siguranță ca gruia să fie 
scoasă din uz imediat dacă:

1. Există îndoieli cu privire la starea sa de utilizare 
sigură 

Sau

2. A fost folosită pentru a reține încărcătura la 
cădere și nu se va folosi din nou decât după 
confirmarea scrisă a specialistului precum că 
utilizarea în continuare este acceptabilă

Fixarea încărcăturii

Operatorul trebuie să se asigure de faptul că 
încărcătura este fixată astfel încât nu o expune 
pe acesta sau o altă persoană pericolului creat de 
ridicare, lanț(-uri) sau încărcătură.    

Intervalul de temperatură

Gruia poate fi utilizată în mediu uscat cu o temperatură 
cuprinsă între -20°C și +50°C (-4°F la 122°F). În cazul 
condițiilor de lucru extreme consultați furnizorul dvs. 

Dacă gruia se utilizează la o temperatură sub zero grade 
și în mediu umed, performanța acesteia poate  
fi afectată.
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Regulamente
Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM corespunde 
următoarelor regulamente:

Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele 
individuale de protecție, Directiva 2006/42/CE 
privind echipamentele tehnice, Directiva 2014/34/
UE ATEX, Regulamentul privind asigurarea și utilizarea 
echipamentului de lucru din 1998 (S.I. 1998 No. 
2306), standardul EN795:2012, Regulamentele 
privind operațiunile de ridicare și echipamentele de 
ridicare din 1998 (S.I. 1998 nr. 2307), standardul AS/
NZS 5532:2013*. Pentru folosirea echipamentului 
de ridicare manual trebuie respectate cu strictețe 
regulamentele de siguranță din țara respectivă. 

*Se aplică tipurilor PDQ1

INSPECTAREA/ÎNTREȚINEREA
Inspecțiile regulate
Pentru a se asigura de faptul că structura rămâne 
în stare de funcționare în siguranță, aceasta trebuie 
să fie inspectată periodic și minuțios de către un 
specialist. Inspecțiile trebuie să fie efectuate la fiecare 
6 luni dacă sunt utilizate pentru ridicarea persoanelor 
sau 12 luni în celelalte cazuri, cu excepția cazului 
în care condițiile de muncă sau tipul de utilizare nu 
prevăd perioade mai scurte. Componentele structurii 
trebuie inspectate în ceea ce privește deteriorarea, 
uzura, coroziunea sau alte nereguli. Pentru a 
verifica dacă există piese uzate, ar putea fi necesară 
dezasamblarea structurii. O atenție deosebită trebuie 
acordată părților structurii descrise în secțiunea 
„Inspectarea înainte de prima operare”.

Reparațiile trebuie efectuate doar la un atelier 
specializat autorizat care utilizează piese de schimb 
originale. Se recomandă ca după inspectare pe 
dispozitiv să fie marcată data următoarei inspecții.

Inspecțiile sunt inițiate de utilizator. Dacă sunt 
necesare informații detaliate privind criteriile de 
inspectare și testare, consultați departamentul 
tehnic al furnizorului dvs.

Consultați pagina 19 cu privire la „Înregistrarea 
inspecției” echipamentului.

Dacă folosiți gruia în atmosfere explozive, consultați 
secțiunea suplimentară „ATEX”. 

Întreținerea/Repararea
Pentru a asigura funcționarea corectă a gruiei, 
respectați nu doar instrucțiunile de utilizare, ci 
și condițiile de inspecție și întreținere. Dacă se 
depistează defecțiuni, încetați imediat să utilizați 
gruia.

Nici o modificare sau adăugare la echipament nu ar 
trebui efectuată fără acordul scris al producătorului. 
Orice reparație se va efectua doar în conformitate cu 
procedurile producătorului.

Se recomandă întreținerea echipamentului într-
un mediu curat și uscat. Se recomandă curățarea 
acestuia cu ajutorul unui burete sau a unei cârpe cu 
apă caldă și cu săpun (folosind lichid de spălat de uz 
casnic diluat), clătind și lăsând dispozitivul să se usuce.

Cea mai mare parte a structurii este produsă 
din aluminiu cu elemente de fixare din oțel; părțile 
nemetalice sunt produse din copolimeri acetali, 
polietilenă și poliester.

Depozitarea și transportarea
Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM și accesoriile acesteia 
trebuie să fie depozitate și transportate în pungile 
furnizate.

În cazul transportării componentelor, utilizatorul 
trebuie să ia în considerare instrucțiunile cu privire la 
manipularea manuală.
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Indicatorul de suprasarcină
Structura este dotată cu un mecanism care indică 
dacă structura este supraîncărcată.

Brațul gruiei, care are 2 componente telescopice, este 
proiectat să se deformeze în mod diferit sub sarcini 
mari. În asemenea caz apar 2 avertismente:

1. La dezasamblare, atunci când brațul superior 
se retrage în poziția sa pliată, iar gruia se află în 
poziție verticală, dacă pivotul de blocare a celor 
două componente ale brațului gruiei împreună 
este dificil de introdus sau nu poate fi introdus 
complet, ar putea exista o suprasarcină. 
În asemenea caz, încetați să mai utilizați 
echipamentul și contactați reprezentantul dvs. 
al companiei „REID Lifting”.

2. La dezasamblare, când brațul superior  se 
retrage în poziția sa pliată, dacă brațul nu poate 
fi introdus complet, acesta s-a deformat din 
cauza suprasarcinii. În asemenea caz, încetați 
să mai utilizați echipamentul și contactați 
reprezentantul dvs. al companiei „REID Lifting”.

SOCLURILE
Structura gruiei PORTA-DAVIT QUANTUM  trebuie 
ancorată la o suprafață/fundație capabilă să reziste 
încărcăturii aplicabile. Gruia poate fi furnizată cu unul 
din soclurile specificate mai jos (sunt aprobate doar 
soclurile furnizate de compania „REID Lifting” pentru 
a fi utilizate cu gruia PORTA-DAVIT QUANTUM):

•   Soclul cu montare superioară se utilizează pe 
suprafețe plane și orizontale. Acesta poate fi instalat 
pe beton folosind ancore cu rășină sau într-un obiect 
de oțel cu ajutorul șuruburilor

• Soclul cu montare laterală poate fi instalat folosind 
ancore cu rășină sau ancore mecanice

•   Soclul cu montare tip punte se instalează pe 
suprafață metalică

• Soclurile turnate și îmbinate cu rășină pot fi turnate 
în beton nou sau îmbinate cu rășină în betonul 
existent

Montarea soclului
În dependență de tipul soclului, există mai multe 
modalități de montare a acestuia. Atunci când se 
utilizează șuruburi, acestea trebuie să fie de minim 8,8 
puncte de BZP (placare cu zinc) sau, dacă sunt din oțel 
inoxidabil, de gradul A4 sau echivalentul acestuia.

În procesul montării soclului, este important să vă 
asigurați că partea superioară a acestuia este cât se 
poate de plană, iar gradul de nealiniere pe orizontală la 
montare nu trebuie să depășească 3 puncte.

Soclul va fi montat doar de un specialist. Dacă sunt 
specificate ancorele, rășina, elementele de fixare 
sau orice combinație a acestora, este important ca 
specialistul să specifice o modalitate de montare sigură 
pentru utilizare. În caz de îndoieli cu privire la calculul 
sarcinilor, contactați reprezentantul dvs. al companiei 
„REID Lifting”. 

Soclu cu 
montare 

superioară

Soclu cu 
montare 
laterală

Soclu cu 
montare  
tip punte

Soclu turnat  
și îmbinat  
cu rășină
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Verificarea montării

Compania „REID Lifting” recomandă cu insistență 
testarea montării soclului înainte de prima utilizare, în 
special atunci când se utilizează ancore îmbinate cu 
rășină.

În procesul verificării montării, vă recomandăm să 
o testați aplicând o forță maximă de 6kN la raza 
maximă a dispozitivului, dacă este utilizată pentru 
ridicarea personalului. Dacă se utilizează doar pentru 
ridicarea obiectelor, vă recomandăm să testați nu mai 
mult de 125% din LSL a obiectelor la raza maximă. 
Toate testele trebuie efectuate în toate direcțiile 
nefavorabile de deplasare anticipată a încărcăturii cu o 
durată de 3 minute.

Dacă montarea nu poate fi testată în întregime, 
fiecare ancoră poate fi izolată și testată în mod 
individual creând o forță aplicabilă, adică forța 
de rupere și/sau de frecare. Dacă aveți nevoie 
de clarificări privind forțele, contactați furnizorul 
echipamentului.

Dacă o montare diferă de soclurile menționate mai sus 
sau de cea specificată de furnizorul dvs., specialistul 
trebuie să verifice prin calcul dacă montarea poate 
rezista:

• În cazul ridicării personalului, 12 kN la raza maximă 
a dispozitivului în toate direcțiile nefavorabile de 
deplasare a încărcăturii, dar nu se va testa cu mai 
mult de 6 kN la raza maximă a dispozitivului

• Pentru folosire cu frînghia, 15kN la raza maximă a 
dispozitivelor in situații excepționale (nefavorabile) 
în toate direcțiile de încărcare, dar nu testați la 
mai mult de 6kN la raza maximă a dispozitivelor  
(Dacă este aplicabil)

• În cazul ridicării obiectelor, 150% din LSL a 
obiectelor la raza maximă a dispozitivului în toate 
direcțiile nefavorabile de deplasare a încărcăturii, 
dar nu la mai mult de 125% din LSL a obiectelor la 
raza maximă a dispozitivului

În unele cazuri poate fi necesară montarea unei 
ancore pentru a verifica dacă montarea soclului are 
capacitățile finale necesare.

După finalizarea testelor de verificare a montării 
soclului, nu recomandăm testarea suprasarcinii 
soclului sau gruiei, ci doar o examinare vizuală 

minuțioasă. Dacă clientul consideră că în urma unei 
examinări vizuale, trebuie efectuată o testare a 
sarcinii, am putea recomanda o testare de sarcină de 
100% cu o siguranță nu mai mare de 125%.

MARCAJUL
Etichetele de serie conțin:

• Descrierea produsului

• Numărul de identificare al produsului

• Numărul de serie unic al produsului

• Limita sarcinii de lucru (LSL) a dispozitivului

• Anul de producere

• Standardele conform cărora este aprobat 
dispozitivul (se aplică doar atunci când dispozitivul 
este evaluat pentru ridicarea persoanelor)

• Evaluarea produsului conform regulamentelor 
ATEX (dacă este cazul) - consultați secțiunea 
„ATEX”

• CE 0598: marcajul CE plus numărul organului 
notificat (în prezent SGS), care este responsabil 
pentru monitorizarea sistemului de control al 
calității al companiei „REID Lifting” în conformitate 
cu Modulul D al Regulamentului PPE (aplicabil 
doar atunci când este evaluat pentru ridicarea 
persoanelor în caz contrar este specificat doar 
CE)

Citiți  
instrucțiunile de asamblare și operare

Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM 
Instrucțiuni de asamblare și operare
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ATEX:  
Acest produs a fost conceput pentru a fi utilizat în 
atmosfere explozive. Dacă produsul trebuie utilizat 
în atmosfere explozive, respectați indicațiile din 
următoarea secțiune. Orice utilizare într-un mod 
diferit de cel menționat sau cu depășirea indicațiilor 
este considerată incorectă și astfel compania „REID 
Lifting Ltd” nu își asumă nici o responsabilitate pentru 
daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare. 
Riscul în asemenea cazuri îl poartă doar utilizatorul. 
Dacă produsul a fost personalizat într-un oarecare 
mod, este posibil să nu corespundă standardelor 
și să nu fie potrivit pentru utilizare în atmosfere 
explozive. În asemenea caz produsul nu va avea nici 
unul din marcajele indicate mai jos. Dacă aveți îndoieli, 
contactați reprezentantul dvs. din cadrul companiei 
„REID”.

ATEX - Clasificarea
Dacă produsul are Marcajul indicat mai jos, acesta 
îndeplinește cerințele față de echipamentul din 
Categoria 3 pentru utilizare în atmosfere explozive în 
Zona 2, asigurând un nivel normal de protecție în cazul 
în care este puțin probabil să se producă amestecuri 
de aer și gaze, vapori sau ceață sau dacă amestecurile 
de aer/praf sunt puțin probabil să se formeze sau, 
dacă se formează, sunt rare și durează doar o 
perioadă scurtă de timp.

Sau

Fiind disponibil în varianta modernizată, produsul poate 
fi livrat pentru a îndeplini cerințele față de echipamente 
din categoria 2 pentru utilizare în atmosfere explozive 
în Zona 1, asigurând un nivel înalt de protecție în cazul 
în care sunt posibile amestecurile de aer și gaze, 
vapori sau ceață sau amestecurile de aer/praf.

N.B. Soclul este o parte integrantă a sistemului 
gruiei și astfel ar trebui să se potrivească pentru 
utilizare în mediul prevăzut. 

ATEX - Identificarea
În afară de secțiunea anterioară cu privire la „Marcaj”, 
dacă se potrivește pentru utilizare în atmosfere 
explozive, produsul va avea următoarea identificare pe 
eticheta de serie:

Ca variantă standard pentru utilizare în 
mediile din Zona 2:

II 3 GD T6

IIdentificarea pentru protecția împotriva exploziilor
II: Grupul de unități II - utilizare non-minieră

3: Categoria 3 – Siguranță normală pentru utilizare 
în Zona 2

GD: Pentru utilizare în atmosfere cu gaze (G) și 
praf (P)

T6: Clasa de temperatură – max. 85°C 

Sau

Ca variantă modernizată pentru 
utilizare în mediile din Zona 1:

II 2 GD T6

Identificarea pentru protecția împotriva exploziilor
 II: Grupul de unități II - utilizare non-minieră

2: Categoria 2 – Siguranță sporită pentru utilizare 
în Zona 1

GD: Pentru utilizare în atmosfere cu gaze (G) și 
praf (P)

T6: Clasa de temperatură – max. 85°C 
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ATEX - Formarea scânteii 
Pericolul sporit de incendiere poate proveni de la 
ciocnirea perechilor de materiale speciale. Aceasta 
este ciocnirea oțelului sau fontei rezistente la 
coroziune cu aluminiu, magneziu sau aliaje relevante. 
Acesta este cazul în special atunci când există rugină 
sau rugină de suprafață.

În procesul asamblării produsului și introducerii 
componentelor de fixare, acestea nu trebuie să fie 
corodate și să aibă resturi de orice fel. Aveți grijă ca 
produsul să fie manipulat în mod corespunzător și 
să nu fie niciodată aruncat, ci întotdeauna plasat pe 
pământ.

ATEX - Electricitatea statică
În cazul utilizării în Zona 2, poate apărea electricitatea 
statică cauzând o scânteie incendiară. Deși riscul 
unei astfel de aprinderi este puțin probabil, structura 
trebuie să fie bine legată la pământ, fapt care trebuie 
luat în considerare în procesul montării soclurilor 
pentru instalarea structurii. Aceste socluri trebuie să 
se afle în contact direct cu pământul și nu trebuie să 
existe o membrană care să separe soclul de sol.

Dacă se va utiliza o membrană izolatoare, trebuie 
prevăzută o cale de împământare. Dacă structura va 
fi utilizată fiind instalată printr-un soclu mai mare cu 
manșon din nailon, gruia va trebui legată la pământ 
printr-un cablu de împământare de 4 mm într-un loc 
convenabil pe o partea metalică a structurii.

ATEX - Inspectarea, întreținerea și 
repararea
Dacă gruia este utilizată în atmosfere explozive, 
în afară de informațiile cu privire la inspecția/
întreținerea periodică prezentată la pagina 6, trebuie 
respectate aceste instrucțiuni suplimentare.
Inspecțiile trebuie să fie inițiate de utilizator și 
efectuate cel puțin o dată la 6 luni sau mai frecvent 
dacă condițiile de operare nefavorabile sau tipul 
utilizării presupun intervale de timp mai scurte. 
Inspecțiile și întreținerea se efectuează la o distanță 
sigură față de atmosfera explozivă.
O atenție deosebită trebuie acordată depunerilor 
de praf pe structură, în special în zonele în care 
profilele intră în contact și ar trebui să fie șterse fără 
a utiliza materiale care ar putea genera o sarcină 
electrostatică. În afară de aceasta, trebuie verificat 
pivotul de direcție pentru a se asigura că acesta se 
rotește liber, iar lagărul inferior trebuie să fie fixat 
la structură astfel încât să fie exclusă posibilitatea 
acumulării resturilor între suprafețele de contact.
Structura este produsă în mare parte din aluminiu, 
care nu corodează. Cu toate acestea, există 
componente utilizate de oțel. Acestea sunt elemente 
de fixare, inele de cuplare și socluri. În cazul în care 
pe structura de aluminiu există semne de corodare , 
aceasta trebuie curățată astfel cum este indicat mai 
sus, iar în cazul în care există semne de corodare pe o 
componentă de oțel, componenta respectivă trebuie 
scoasă din uz, iar structura nu se va folosi până la 
înlocuirea acesteia
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LIMBA 
Este important pentru siguranța utilizatorului ca, 
în cazul în care acest produs este revândut peste 
hotarele țării de destinație originală, revânzătorul 
să transmită instrucțiunile de utilizare, întreținere, 
examinare periodică și reparație în limba țării în care 
va fi folosit produsul.

Asociația IRATA
Gruiele de tipul PDQ1S și PDQ1W se potrivesc pentru 
alpinismul utilitar. Ambele tipuri de dispozitive au fost 
testate la sarcina statică de 15KN conform cerințelor 
de testare ale Codului internațional de bune practici 
(ICOP) al Asociației IRATA.

N.B. Extensiile standard pentru soclu se potrivesc 
pentru alpinismul utilitar, atunci când sunt utilizate 
cu o rază maximă de 1200 mm.
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GRUIA PORTA-DAVIT QUANTUM - Tipul S (doar cu inel de cuplare)  

NB: Se recomandă purtarea echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare:  

 
Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM (Tipul S) și componentele acesteia sunt prezentate în imaginea de mai jos.
Utilizarea unei extensii pentru soclu este opțională, iar tipul prizei poate varia între un soclu cu montare 
superioară, un soclu cu montare laterală, un soclu cu montare tip punte, soclu turnat sau îmbinat cu rășină, în 
dependență de utilizare.  

N.B. Pentru asamblare instrumente nu sunt necesare.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Mănuși Cască de protecție Încălțăminte de protecție

Soclu

(este prezentat soclul cu montare superioară -  
sunt disponibile și de alte tipuri)

Fațeta

Zbir

Canal de conectare

Inel de cuplare exterior și interior

Brațul superior

Brațul inferior

Centură de fixare a brațului gruiei

Pivotul telescopic al brațului 

Mâner pentru deplasare

Lagăr inovator

Plăci de reglare a razei și pivotul

Coloană

Punct de reținere

Extensie pentru soclu (opțional)

(500, 800, 1100 mm)
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1.   Conectați gruia PORTA-DAVIT QUANTUM în soclu 
astfel cum este prezentat.

N.B. Este prezentat soclul cu montare superioară.

N.B. Dacă utilizați o extensie pentru soclu, mai 
întâi instalați-o. Ar putea fi necesară o  scară.

Asamblarea gruiei PORTA-DAVIT QUANTUM - Tipul S (doar cu inel de cuplare)

3.  Extindeți brațul și reintroduceți pivotul.

N.B. Orificiile de pe brațul inferior și cel superior 
trebuie să fie aliniate.

Atenție: Capcană posibilă pentru degete.

4.  Eliberați centura de fixare a brațului și rotiți
ansamblul brațului spre exterior.

N.B. Pentru dezasamblare, repetați etapele 1-4 
în mod invers.

2.  Scoateți pivotul telescopic al brațului. 

Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM

Extensia pentru soclu (opțional)

Soclu (este prezentat soclul  

cu montare superioară)
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5.  Operatorul poate alege raza cea mai potrivită 
pentru utilizare, introducând pivotul în placa de 
reglare.

Pe etichetă sunt specificate valorile razei și 
valoarea superioară care indică poziția inelului de 
cuplare exterior și valoarea inferioară care indică 
poziția inelului de cuplare interior.

Dimensiunile operaționale pot fi găsite la pagina 17.

N.B. Asigurați-vă că pivotul de reglare a razei 
este cuplat complet înainte de utilizare.

Reglarea razei

Soclu

(este prezentat soclul cu montare superioară -  
sunt disponibile și de alte tipuri)
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Cablu de ancoraj rigid

Scripeți 3x
Mâner de reglare a scripeților

Fațeta

Plăci de reglare a razei și pivotul

Coloană

Inel de cuplare exterior 
și interior

Brațul superior

Brațul inferior

Mâner pentru deplasare

Lagăr inovator

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM - Tipul W (cu troliu)  

NB: Se recomandă purtarea echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare:  

 
Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM (Tipul W) și componentele acesteia sunt prezentate în imaginea de mai jos.
Utilizarea unei extensii pentru soclu este opțională, iar tipul prizei poate varia între un soclu cu montare 
superioară, un soclu cu montare laterală, un soclu cu montare tip punte, soclu turnat sau îmbinat cu rășină, în 
dependență de utilizare.  

N.B. Pentru asamblare instrumente nu sunt necesare.

Mănuși Cască de protecție Încălțăminte de protecție

Soclu

(este prezentat soclul cu montare superioară -  
sunt disponibile și de alte tipuri)

Extensie pentru soclu (opțional)

(500, 800, 1100 mm)

Punct de reținere

Centură de fixare a brațului gruiei

Pivotul telescopic al brațului 



Nr.1 în soluții de ridicare ușoare, portabile și sigure

18

Asamblarea gruiei PORTA-DAVIT QUANTUM - Tipul W (cu troliu)

3.  Scoateți pivotul telescopic al brațului gruiei. 4.  Extindeți brațul și reintroduceți pivotul.

N.B. Orificiile de pe brațul inferior și cel superior 
trebuie să fie aliniate

Atenție: Capcană posibilă pentru degete.

2.  Scoateți coloana/pivotul cablului de ancoraj și 
poziționați cablul de ancoraj spre pământ astfel 
încât cablul de ancoraj să rămână în interiorul 
lamelelor coloanei.

Atenție: Capcană posibilă pentru degete.

1.   Introduceți gruia PORTA-DAVIT QUANTUM în soclu 
astfel cum este prezentat.

N.B. Este prezentat soclu cu montare superioară.

N.B. Dacă utilizați o extensie pentru soclu, 
instalați-o mai întâi. Ar putea fi necesară o scară.

Gruia PORTA-DAVIT QUANTUM

Extensia pentru soclu (opțional)

Soclu (este prezentat soclul  

cu montare superioară)
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5.  Aliniați orificiul inferior de pe cablul de ancoraj cu 
orificiul cu raza de lucru necesară și introduceți 
pivotul de reglare a razei.

N.B. Plăcile de conectare a cablului de ancoraj 
trebuie să se rotească în sensul acelor 
ceasornicului.

6.  Eliberați centura de fixare a brațului și rotiți 
ansamblul brațului spre exterior. 

N.B. Pentru dezasamblare, repetați etapele 1-6 în 
mod invers.
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7.  Operatorul poate alege raza cea mai potrivită 
pentru utilizare, introducând pivotul în placa de 
reglare.

Pe etichetă sunt specificate valorile razei și valoarea 
superioară care indică poziția inelului de cuplare 
exterior și valoarea inferioară care indică poziția 
inelului de cuplare interior.

Dimensiunile operaționale pot fi găsite la pagina 17.

N.B. Asigurați-vă că pivotul de reglare a razei este 
cuplat complet înainte de utilizare.

8.  N.B. Dacă sunt necesare instrucțiuni cu privire 
la atașarea troliului contactați reprezentantul 
companiei „REID Lifting”.

Reglarea razei
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Dimensiuni în poziție pliată

LSL
Puncte de 

reglare a razei

Dimensiuni (mm)

A B C D E

PDQ 1 (PDQ 600) 600kg

1 2007 1935 1799 1200 1100

2 2061 1989 1848 1100 1000

3 2111 2039 1892 1000 900

PDQ 2 (PDQ 500) 500kg

1 1837 1766 1647 1500 1400

2 1899 1827 1703 1400 1300

3 1957 1885 1755 1300 1200

C B A A B C

E
D

E

D

1680mm

296mm

1
2

Puncte de reglare a razei

DIMENSIUNI DETALIATE

Dimensiunile sunt aceleași pentru Tipul S (doar cu inel de cuplare) și pentru Tipul W (cu troliu).

3
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ACREDITĂRI

Calitatea și siguranța sunt subiectele-cheie abordate 
în acest document, dar și etosul companiei „REID 
Lifting”. În acest sens, ne-am asumat angajamente 
externe pentru a ne asigura că ne concentrăm asupra 
a ceea ce este important pentru clienții și utilizatorii 
noștri și că mergem înaintea tendințelor pieței și 
evoluțiilor.

Compania „REID Lifting” este auditată în permanență 
de către „Lloyds Register Quality Assurance” (LRQA) 
în scopul aprobării Sistemului de management integrat 
care combină managementul sistemelor de calitate, 
aspectele de mediu și practicile de sănătate și 
siguranță în cadrul companiei.

•  Standardul ISO 9001:2015 - Specifică cerințele 
față de un sistem de management al calității pentru 
orice organizație care trebuie să demonstreze 
capacitatea sa de a oferi în mod consecvent produse 
care corespund cerințelor clienților și cerințelor 
de reglementare aplicabile și are scopul de a spori 
satisfacția clienților.

•  Standardul ISO 14001:2015 - Specifică cerințele 
față de implementarea sistemelor de management de 
mediu în toate domeniile de activitate a companiei.

•  OHSAS 18001:2007 - Sistem de management al 
sănătății și securității la locul de muncă.

• Calitatea de membru al LEEA - Compania „REID 
Lifting” este membru cu drepturi depline al Asociației 
Inginerilor pentru Echipamente de Ridicare 
(membru al LEEA 000897). Compania „REID Lifting” 
împărtășește principalele obiective ale Asociației de a 
corespunde celor mai înalte standarde de calitate și 
integritate în activitatea membrilor săi. Cerințele de 
aderare sunt exigente și strict impuse prin audituri 
tehnice pe baza cerințelor tehnice față de membri.

•  IRATA - Compania „REID Lifting” este membru asociat 
al Asociației Profesionale de Alpinism Utilitar Industrial 
(numărul de membru internațional al IRATA 148). 
Compania „REID Lifting” activează în conformitate cu 
Codul de practici al asociației IRATA și astfel contribuie 
la promovarea dezvoltării sistemelor sigure.

Conformité Européenne (CE)
Produsele companiei „REID Lifting” au fost proiectate, 
testate și aprobate (după caz) în conformitate cu cerințele 
Conformité Européenne. Acest marcaj certifică faptul că 
produsele „REID Lifting” îndeplinesc cerințele directivelor și 
regulamentelor europene privind cerințele de sănătate și 
siguranță. Examinarea legată de CE pentru acest dispozitiv 
a fost efectuată de „SGS United Kingdom Ltd”, 202b, Worle 
Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Marea Britanie 
(organ CE nr.0120), în conformitate cu Modulul B din 
Regulamentul PPE.

Sistemul de asigurare a calității CE pentru acest dispozitiv a 
fost realizat de „SGS Fimko Oy”, Särkiniementie 3, Helsinki, 
00211, Finlanda (nr. organismului CE 0598) în conformitate 
cu Modulul D din Regulamentul PPE (UE) 2016/425.

Premiul Reginei pentru întreprindere
Compania „REID Lifting” a primit acest premiu prestigios  
de patru ori pentru proiectarea, dezvoltarea și vânzarea  
componentelor ușoare, soluțiilor  
de ridicare portabile și mobile sigure. 

• Categoria de inovare 2006 și 2013
• Comerțul internațional 2013 și 2018

TESTAREA
Testarea și revizuirea fișierelor tehnice sunt parte 
integrantă a procesului de proiectare și producere. 
Verificarea externă a produselor se efectuează atunci 
când este cazul, implicând Organele notificate aprobate din 
cadrul guvernului.

Toate produsele au fost testate minuțios la laboratoarele 
acreditate de Organul național de acreditare britanic UKAS. 
Fiecare sistem are câte un certificat de conformitate și o 
înregistrare individuală a examinării sau testării minuțioasă.

Fișierele tehnice cu privire la proiectarea și dezvoltarea 
completă a produselor sunt disponibile pentru inspecție.

DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 
PRODUSULUI
Drepturile de proprietate intelectuală se aplică tuturor 
produselor companiei „REID Lifting Ltd.” Există brevete în 
vigoare sau în așteptare pentru:

PORTA-GANTRY | PORTA-GANTRY RAPIDE | PORTA-DAVIT 
QUANTUM | T-DAVIT

Toate denumirile de produse sunt mărci comerciale  
ale companiei „REID Lifting Ltd”:

PORTA-GANTRY | PORTA-GANTRY RAPIDE | PORTA-DAVIT | 
PORTA-BASE | T-DAVIT | PORTA-QUAD

THE QUEEN’S AWARDS 
FOR ENTERPRISE:

INTERNATIONAL TRADE
2018

CALITATEA ȘI SIGURANȚA

E&OE



Tel: +44 (0)1291 620796   www.reidlifting.com

* Introduceți datele 
din numerele de serie 
indicate pe produs în 
tabelul de mai jos

A
B
C
D

ÎNREGISTRAREA INSPECȚIEI

INSPECȚIA

Numărul(-ele) produsului * A

Numărul(-ele) de serie * B

LSL * C

Anul producerii * D

Numele utilizatorului

Data cumpărării

Data primei utilizări

Istoricul examinării și reparării periodice

Data Inspectat de către Trecut/eșuat Comentarii
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MANUAL DE 
ASAMBLARE ȘI 
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UK
REID Lifting
Unit 1 Wyeview, Newhouse Farm Ind. Estate, 
Chepstow, Monmouthshire, NP16 6UD, UK
 +44 (0)1291 620 796 
 +44 (0)1291 626 490
 enquiries@reidlifting.com
 www.reidlifting.com

SWEDEN
2LIFT AB
C / O JJ-Group AB
Tryckarevägen 10
434 37 Kungsbacka SWEDEN
 +46 (0)7342 26155 
 info.2lift@jjgruppen.se
 www.jjgruppen.se

ITALY
F.A.S. S.p.A.
Via dei Lavoratori 118/120
20092 Cinisello Balsamo ITALY
 +39 (0)2612 4951 
 s.scarpetta@fasitaly.com
 www.fasitaly.com

USA
Thern, Inc.
5712 Industrial Park Road 
PO Box 347, Winona, MN 55987, USA
 +1 507 454 2996 
 +1 507 454 5282 
 info@thern.com
 www.thern.com

FRANCE
REID Lifting France
P.A. de Kerboulard, Rue Gutenberg
56250 Saint-Nolff FRANCE
 +33 (0)297 53 32 99 
 +33 (0)297 53 04 86
 contact@reidlifting.fr
 www.reidlifting.fr

DE & AUT & CH
REID Lifting D-A-CH
Finkernstrasse 26
8280 Kreuzlingen SWITZERLAND
 +41 (0)71 686 90 40
 +41 (0)71 688 51 69
 jesser@reidlifting.de
 www.ecolistec.ch
 www.reidlifting.de

AUSTRALIA
Vector Lifting
43 Spencer Street
Jandakot, WA 6164 AUSTRALIA
 +61 (0)8 9417 9128
 +61 (0)8 9417 4105
 info@vectorlifting.com.au
 www.vectorlifting.com.au

CANADA
Equipment Corps Inc.
1256 Arvin Avenue, Stoney Creek 
On L8E 0H7 CANADA
 +1 905 545 1234 
 +1 905 545 1270 
 sales@equipmentcorps.com
 www.equipmentcorps.com

t +44 (0)1291 620796 e sales@reidlifting.com w www.reidlifting.com

PDQOM/RO/V10/2019/05

Toate informațiile din prezentul document sunt protejate prin dreptul de autor de către compania  
„REID Lifting Ltd”. Toate denumirile companiei și ale produselor sunt Mărci comerciale și Denumire comercială 
protejate, iar toate Drepturile de proprietate intelectuală asupra produsului companiei „REID” sunt protejate 
prin brevete, drepturi de brevet și drepturi la model industrial.

Imprimat folosind procese și materiale ecologice
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