
 

 
 
 

 
 
 

Інструкція з експлуатації 
Електротельфера Forte  
FPA 250, 500, 800, 1000 



Пакувальний лист 
 
1. Підйомник - 1 комплект 
2. Нерухомі частини - 2 шт. 
3. Гвинти 10х25 - 4 шт. 
4. Інструкція з гарантійним талоном - 1 копія 

 
Основні заходи безпеки. 

 
Увага! Перед роботою з цим електроінструментом уважно прочитайте основні заходи 
безпеки, перераховані внизу. 
Одяг 
1. Одяг не повинна бути занадто вільним при роботі з лебідкою не рекомендується 
надягати ювелірні прикраси. Довгі поли одягу і нерівні краї можуть потрапити 
(зачепитися) в рушійні частини механізму лебідки та тросу. 
2. Працюйте з лебідкою тільки в шкіряних рукавцях. Виключіть роботу з лебідкою голими 
руками і в матер'яних (тканинних) або плетених одноразових рукавичках. 
3. Бажано мати неслизьку взуття. 
4. При роботі з лебідкою необхідно вжити заходів для виключення попадання довгого 
волосся під трос (покрийте голову головним убором). 
Запобіжні заходи при роботі з лебідкою 
1. У той час як тягнеться вантаж, трос може намотуватися нерівномірно. По закінченні 
роботи розмотайте трос і Змотайте заново виток до витка, ряд за рядом і без просвітів. 
2. Ніколи не зачіпляє гак троса на сам трос у зворотний бік «на зашморг». Це може 
пошкодити трос і місце обв'язки гака. 
3. Спостерігайте за роботою лебідки на безпечній  відстані. Слідкуйте за правильністю 
укладення троса без петель і пересічень. Поперемінно зупиняйте лебідку, для того щоб 
переконатися у відсутності защемлень троса між витками попереднього ряду. Що може 
привести до поломки лебідки. 
4. Виключіть намотування троса тільки на бічні сторони барабана лебідки. Це може стати 
причиною поломки боковин барабана або його направляючої. 
5. Ніколи не чіпляйте гак троса за деталі самої лебідки. Використовуйте для таких цілей 
спеціальний отвір  на корпусі  (рис.3). 
6. Для збільшення тягового зусилля лебідки майже вдвічі необхідне використання 
одношківного блоку (рис.3). При цьому навантаження на самій лебідці залишиться 
колишнім, а швидкість руху троса зменшиться вдвічі. Важливо при цьому способі 
роботи з лебідкою використовувати тільки оригінальні блоки - це ваша безпека! 
7. При розмотуванні троса з барабана стежте за тим, щоб хоча б п'ять витків троса 
залишалося на барабані. Трос є дуже пружним і при вискакуванні з барабана може сильно 
розпрямитися і нанести каліцтва. 
8. Так як максимальна тягова сила лебідки досягається при найменшій кількості троса на 
барабані, для переміщення важких вантажів бажано розмотати трос на максимально 
можливу довжину (не забувайте про п'ять витків на барабані). Якщо це неможливо, то 
необхідно використовувати систему блоку. 
9. При переміщенні дуже важких предметів, як із застосуванням блоків, так і без них, для 
виключення можливих травм після обриву троса, необхідно накинути на натягнутий трос 
що не будь важке: тент, складену в кілька разів стропу, робочу куртку і т.п. 
10. Для виключення сплутування троса постійно стежте за роботою лебідки, не залишаєте 
її без уваги. 



11. Трос лебідки: 
- Переконайтеся що трос лебідки в робочому стані і закріплений правильно; 
- Не використовуйте лебідку, якщо трос потертий або на ньому явні сліди корозії; 
- Залишайте на котушці, що найменше , 5 витка, для того, щоб трос не відчував 
перевантажень. 
- Для уникнення небезпеки не намотуйте більше 15 метрів троса на котушку. 
- У разі, якщо сталевий трос порветься, замініть його на такий же, рекомендований в 
інструкції виробника. Трос легко знайти в магазинах сервісних служб виробника. 
- Не міняйте наявний трос на трос з меншою навантажувальною характеристикою; 
- Заміну троса проводите в спеціалізованих сервісах або у дилера; 
- Не намагайтеся перевищити тягові можливості лебідки Не перевищуйте при підйомі, 
зазначену на корпус максимальну вагу  вантажу; 
- Правильно розмотуйте трос, при різких натягах троса виникають ударні навантаження на 
лебідки. Це небезпечно для лебідки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. При виборі і установці необхідно вірно визначити модель лебідки і поставлені перед 
нею завдання. Під кожен вид робіт існують певні лебідки.  
13. Лебідки не призначені для роботи під постійною тягової навантаженням - розтяжки, 
фіксоване кріплення на похилих і стрімких площинах. 
14. Живлення 
- Перед початком роботи переконайтеся, що вимикачі справні. 
- Ваші розетки повинні мати відповідні рекомендації по безпеці. Якщо ваші розетки не 
підходять, вони повинні бути перевірені підготовленим фахівцем. 
- Ваші розетки повинні бути обов'язково заземлені та ваша електромережа повинна мати 
пакетний вимикач-автомат. 
- При роботі з пультом управління лебідки - не допускати часткового (не повного) 
натискання кнопок, це може призвести до перегріву контактора і виходу пульта з 
ладу! Дана несправність легко діагностується і гарантія на пульт управління не 
поширюється! 
- Не смикайте за електричний шнур при вимиканні з мережі. 
- Якщо підйомник не може підняти вантаж, не тисніть на кнопку-це означає, що машина 
перевантажена. 
- Не можна розбирати підйомник, коли він працює або включений в мережу. 
Увага! Електромотор підйомника не забезпечений захисною системою від 
перевантажень напруги (для уникнення несподіваних і небажаних перезапусків), 
якщо ви не зможете підняти вантаж, не намагайтеся зробити це в будь-якому 
випадку, дайте двигуну охолонути. 
15. Не можна працювати з підйомником в шторм і дощ. 
16. Не стійте під вантажем. 
17. У разі, якщо вантаж опускається і ви зупиняєте підйомник, а вантаж ще кілька см 
спускається вниз, не хвилюйтеся, це нормально через інерцію. 
18. Даний підйомник повинен бути захищений від морозу і низької температури. 
19. Якщо підйомник залишений без нагляду в робочому стані, не дозволяйте дітям 
наближатися до нього. 



20. Довга і безпечна робота лебідки багато в чому залежить від дотримання правил 
експлуатації і своєчасного технічного обслуговування. 
21. Експлуатація лебідок з непрацюючим гальма ЗАБОРОНЕНА! 
 

Змотування троса 
 
1. Перед змотуванням троса необхідно надіти на руки шкіряні рукавички. 
2. Для правильного укладання троса на барабан, трос повинен бути злегка навантажений 
(натягнутий). 
3. При змотуванні троса вам необхідно однією рукою утримувати його, а іншою рукою 
працювати з дистанційним пультом. При змотуванні троса на лебідку вся ваша увага має 
бути зосереджена тільки на цій роботі. 
4. При утриманні (натягненні) троса рукою не допускайте, щоб трос «різав» руку вище 
долоні. 
5. Не використовуйте трос як опору при змотуванні, не чиніть опір роботі лебідки при 
змотуванні троса, не підходьте ближче одного метра до працюючої на змотування 
лебідки, не торкайтеся обертовим вузлам працюючої лебідки. Це вкрай небезпечно для 
вашого життя! 
6. При змотуванні троса витки необхідно укладати на барабан один до одного, без зазорів. 
Якщо витки перетнулися, лебідку необхідно відключити, розблокувати гальмо і змотати 
(витягнути) вручну трос з барабана до виниклого перетину. Потім операцію змотування 
повторити. 
7. Операцію змотування троса необхідно проводити обережно. Коли залишок троса 
дорівнює 1 м уповільніться до моменту спрацювання автоматичного гальма.. Відключіть 
дистанційний пульт..  
УВАГА! 
Будь-яке відхилення від цих правил може призвести до нещасного випадку! 
 

Установка. 
 
Стандартна модель підйомника забезпечена спеціально сконструйованої консоллю, яка 
дозволяє його кріпити за труби. 

 
                 Рис.1 Рис. 2 рис. 3 
 
 Перевірте припустимий струм розеток.  
 Струм повинен відповідати зазначеному  Довжина 

подовжувача 
Перетин 
кабелю 

До 20м 1,5 мм 
Від 20 до 50 м 2.5 мм 

на підйомнику. 
 У цьому випадку вставте вилку в розетку. 
 Якщо необхідний подовжувач, то суворо  
дотримуйтесь нормам, зазначеним у таблиці. 
 



Обслуговування. 
 
- Періодично перевіряйте стан сталевого троса. 
- Перевіряйте різьбові з'єднання, 
кронштейни і пульт управління. 
- Перевіряйте стан і надійність болтів, 
закріплюють затискачі троса. 
- Періодично перевіряйте вимикач 
двигуна. вимикач кнопка 
повинна бути в доброму робочому стані. 
 

Догляд за тросом 
 
1. Ніколи не розмотуйте трос з барабана ривками і повністю. 
2. Зберігайте трос в прохолодному місці, уникайте попадання сторонніх предметів, а 
також масла, бруду, металевих і гострих речей на барабан при намотуванні троса, стежте 
за відсутністю розплітання і петель на тросі - це знизить термін служби троса, зменшить 
його механічну міцність і підвищить небезпеку роботи з лебідкою. 
3. Бережіть трос від корозії. Не працюйте з тросом, якщо явно видно корозія в плетінні. 
 
 

Технічні характеристики 
 

FPA250 FPA500 FPA800 FPA1000 
Технічні характеристики 

Рис.2 Рис. 3 Рис.2 Рис. 3 Рис.2  Рис. 3 Рис.2 Рис. 3 

Вантажопідйомність, кг 125 250 250 500 400 800 500 1000 
Висота підйому, м 12 6 12 6 12 6 12 6 
Швидкість підйому, м / хв 10 5 10 5 8 4 8 4 
Довжина кабелю пульта, м 2 
Діаметр троса, мм 3 4,2 5,1 5,6 
Довжина троса, м 12 
Обслуговування S3 20% - 10хв 
Напруга, В 230 

Потужність двигуна, Вт 540 1020 1300 1600 

 
 
Лінійка силової техніки FORTE постійно розширюється новими моделями. 
Продукція FORTE відрізняється ергономічним дизайном, що забезпечує зручність 
її використання, продуманою конструкцією, високою потужністю і продуктивністю.  
 
У зв'язку із змінами в технічних характеристиках зміст керівництва може не повністю 
відповідати придбаному інструменту. Виробник залишає за собою право вносити зміни в 
конструкцію окремих деталей без попереднього повідомлення. Майте це на увазі, читаючи 
керівництво з експлуатації. 
 
 
 
 
 

 



Опис конструкції и застосування, а так же  електрична схема 
 

№  Опис  №  Опис 
1  Болт 35  Безпечний вимикач 
2  Пружинна шайба 36  Контакт роз'єднувача 
3  Плоска шайба 37  Шпилька 
4  Фіксатор 38  Пружина 
5  Тримач 39  Кабель 
6  Тримач тросової котушки 40  Штепсель 
7  Пластина 41  Тримач 
8  Пластина 42  Конденсатор 
9  Кільце еластичне 43  Ручка вимикача нижньої кришки 
10  Підшипник 44  Ручка вимикача верхньої кришки 
11  Болт 45  Кнопка підйому і опускання 
12  Корпус шестерні 46  Вилка 
13  Пружинна шайба 47  Заклепка 
14  Плоска шайба 48  Шайба гака 
15  Колесо шестерні 49  Болт  
16  Подушка 50  Болт  
17  Передня кришка 51  Вісь колеса 
18  Підшипник 52  Шплінт 
19  Статор 53  Шків 
20  Полиця статора 54  Болт гака 
21  Ротор 55  Колесо шестерінки 
22  Відключаючи пружина 56  Пластина 
23  Деталь гальма 57  Втулка 
24  Кришка 58  Підшипник 
25  Пелюстка вентилятора 59  Болт 
26  Кришка вентилятора 60  Рамка 
27  Пружинна шайба 61  Крюк 
28  Плоска шайба 62  Вузол троса 
29  Болт 63  Сталевий трос 
ЗО  Сполучна коробка 64  Блок 
31  Клема 65  Алюмінієва трубка 
32  Кришка 66  Крило котушки 
33  Кріплення  67  Тросова котушка 
34  Тримач 68  Втулка 
      

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






