
Se folosesc pentru manipularea rulourilor de tablă. 
Tipul A se foloseşte pentru încărcături de până la 3,2 tone, iar tipul B pentru 
încărcături de peste 3,2 tone. 

Dimensiunile prezentate în tabel sunt informative, cârligele putând fi 
confecţionate conform solicitării clientului.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare. 

E

A
B

C

D
H

Tipul B

E

A
B

C

D
H

R

Tipul A

Notă: Toate cârligele tip „C“ pot fi confecționate conform specificațiilor clientului, la dimensiunile și sarcinile de lucru solicitate de acesta.

Dimensiuni (mm) Greutate 
netă (kg)

WLL 
(t)

Lărgimea 
ruloului (mm)

Diametrul 
ruloului (mm)

A B C D E H R

3.2
< 300 ≥ 400 300 590 155 845 250 430 50 85

350 - 500 ≥ 400 500 725 155 924 250 450 50 130

5

750 - 900 ≥ 400 900 1225 200 1144 324 500 60 350

900 - 1100 ≥ 500 1100 1450 200 1331 318 600 60 420

1100 - 1300 ≥ 500 1300 1670 200 1332 375 600 60 530

10

750 - 900 ≥ 500 900 1290 300 1555 435 650 90 570

900 - 1120 ≥ 500 1120 1555 300 1767 477 850 90 790

1100 - 1300 ≥ 500 1300 1758 300 1722 478 750 90 795

1300 - 1500 ≥ 500 1500 1955 300 1854 467 850 90 1120

16
900 - 1100 ≥ 600 1100 1540 310 1850 594 850 90 1140

1100 - 1250 ≥ 600 1250 1710 310 1871 533 850 90 1250

25
900 - 1100 ≥ 600 1100 1570 370 1982 633 860 110 1800

1100 - 1300 ≥ 700 1300 1810 370 2058 716 860 110 2130

32 1400 - 1660 ≥ 700 1660 2240 550 2450 700 850 130 2950
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8. Macaraua mobilă trebuie să menţină un echilibru continuu pentru a evita căderea sarcinii 
ridicate şi pentru a evita lovirea clemei.

 9. Păstraţi cârligele în mediu uscat, fără coroziuni. 
10. Cârligul de tip C trebuie sa fie manevrat de un operator care cunoaște specificaţiile 

operaţiilor în siguranţă. 

Inspecţii de siguranţă ale clemelor metalurgice 
1. Vă rugăm verificaţi clema înainte de utilizare; dacă are crăpături sau îmbinări desfăcute înștiințați operatorul RSVTI pentru verificări.

2. Inspecţia lunară. Persoana autorizată desemnată cu siguranţa şi protecţia la locul de muncă (operatorul RSVTI) ar trebui să verifice, în 
situaţiile testelor efectuate lunar, dacă componentele sunt utilizate în concordanţă cu standardele de siguranţă şi să-şi noteze starea lor.

3. Inspecţia anuală. Cârligele și clemele metalurgice este recomandabil sa fie inspectate anual într-o unitate de verificări competentă 
pentru a detecta eventualele defecte ascunse care nu pot fi observate în cadrul unor inspecții vizuale. 

    Se recomandă testări NDT - uzual particule magnetice (MPI) iar dacă este cazul ultrasunete (în cazul apariției unor fisuri vizibile cu ochiul 
liber, în cazul unor lovituri sau șocuri mecanice puternice, în cazul deformărilor plastice, etc.)

În cazul în care clemele metalurgice au una din următoarele probleme vă rugăm să înlocuiţi părţile componente, respectiv să nu le 
utilizaţi: 
1. Orice componentă are o crăpătură. 
2. Unele componente sunt rupte; trebuie schimbate sau respinse.
3. Parţile principale au deschizături sau sunt deformate. 
4. Gheara cârligului are o uzură avansată. 

Folosirea corectă a cârligelor de tip C va asigura operaţiuni sigure şi le va prelungi durata de funcţionare. 
1. Înainte să folosiţi cârlige de tip C, citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. 
2. Nu supraîncărcați cârligul! Asiguraţi-vă că încărcătura este în echilibru când o ridicaţi. 
3. Înainte de utilizare, verificaţi întreaga suprafaţă a cârligului şi vedeţi dacă există îmbinări desfăcute, părţi 

deformate sau sparte. 
4. Nu-i schimbaţi construcţia, nu adăugaţi sau reduceţi din piese. 
5. Controlaţi viteza de ridicare. Preveniţi mişcările bruşte sau pivotarea în timpul ridicării. 
6. Obiectul ridicat (ruloul) este „asigurat“ datorită poziţiei urechii de ridicare; aceasta plasează centrul de greutate al 

încărcăturii în interiorul clemei. 
7. Când se ridică rulouri cu dimensiuni axiale mici trebuie avut în vedere ca centrul de greutate al acestora să fie 

plasat cu 30 - 80 mm către interiorul clemei faţă de punctul de agăţare. 

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE A CÂRLIGELOR DE TIP C

Important:
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