
 

Instrucțțțțiuni de folosire 
Cric hidraulic Joka 

 
 
Atențțțție!  
La folosirea aparatelor trebuie respectate câteva prevederi de siguranță, pentru a 
împiedica pagubele.  
Din acest motiv, citiți atent aceste instrucțiuni de folosire/ recomandări de siguranță. 
Păstrați-le bine, pentru a avea informațiile oricând la dispoziție. Dacă predați aparatul 
altor persoane, să predați și aceste instrucțiuni de folosire/ recomandări de siguranță. 
Nu preluăm nici un fel de răspundere pentru accidente sau pagube rezultate ca urmare 
a nerespectării acestor instrucțiuni și a recomandărilor de siguranță. 
Informatii suplimentare despre produse Joka gasiti pe www.utilul.ro. 
 
1.Recomandări de siguranțțțță 
•Înaintede ridicarea încărcăturii, verifcați ca șurubul de golire să fie bine strâns.  
•Cricul trebuie amplasat pe un subsol solid, drept, în cazul ridicării unei încărcături. 
•Nu lucrați niciodată sub încărcături ridicate, care se sprijină numai pe cric.  
Pe și subautovehicule ridicate se poate lucra doar când acestea sunt protejate și 
sprijinite suficient contra răsturnării și  alunecării. 
•Cricul este prevăzut doar pentru ridicarea încărcăturilor. După ridicarea încărcăturilor, 
acestea trebuie sprijinite imediat, cel puțin cu o capră de sprijin. La autovehiculele care 
se ridică, acestea trebuie protejate suficient înainte de ridicare, pentru a nu rula mai 
departe. Nu puneți cricul niciodată strâmb sau înclinat pentru a efectua ridicarea. 
•Puneți cricul pe autovehicul numai în locurile indicate de fabricantul de autovehicule. 
•Aveți grijă ca nimeni să nu se sprijine de un autovehicul ridicat sau de o încărcătură 
ridicată. 
•Se impune ca persoana de deservire să poată urmări aparatul de ridicat și încărcătura 
în timpul tuturor mișcărilor. 
•Se impune verificarea marcajului aparatului, cu privire la respectarea stării originale.  
•Nu se pot aduce modificări aparatului de ridicat, care să aibă efecte nefavorabile 
asupra  conformării aparatului de ridicat cu această normă (EN 1494). 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.Descriere aparat (figura 1) 
1.Cilindru hidraulic 
2. Farfurie de reazem cu fus de reglare 
3. Element de preluare tijă de ridicat 
4. Supapă de suprasarcină 
5. Tijă de ridicat 
6. Șurub de golire 
 
 
3.Folosirea conformă scopului 
Cricurile hidraulice corespund EN 1494:2009. Sunt prevăzute pentru ridicarea 
încărcăturilor, de preferință a autoturismelor, la o temperatură a mediului ambiant mai 
mare de 0°C.  
Mașina se poate folosi numai conform scopului pentru care a fost prevăzută. Orice altă 
utilizare  suplimentară nu este conformă scopului. 
Pentru pagubele sau lezările de orice fel cauzate de o astfel de utilizare, este 
răspunzător utilizatorul/ operatorul și nu fabricantul. 
Vă rugăm să rețineți că aparatele noastre nu au fost construite pentru utilizarea în 
întreprinderile mici și  mijlocii, de micii întreprinzători sau în industrie. Nu preluăm nici 
un fel de garanție dacă aparatul este folosit în întreprinderi mici și mijlocii, de micii 
întreprinzători sau în industrie, precum și în cazul unor activități similare. 
 
4.Înainte de punerea în funcțțțțiune 
Realizați îmbinarea tijei de ridicat formată din 2 părți. 
În cazul unor perioade îndelungate de nefolosire a cricului, s-ar putea întâmpla ca în 
căile de ulei ale părții hidraulice să se formeze perne de aer, sau în partea hidraulică 
să fie de la început prea puțin ulei. 
În ambele situații procedați după cum urmează: 
 
a) Completați cu ulei (figura 2) Pe cilindrul hidraulic (1) vedeți un dop de cauciuc(7) 
care închide orificiul de completare cu ulei.  
Îndepărtați dopul de cauciuc (7) prin apăsarea laterală cu o șurubelniță. Cricul se 
amplasează orizontal pe sol. Prin acest orificiu se introduce ulei hidraulic (tip: HLP 32 
Iso sau similar). 
Vă rugăm să completați, după necesități, atâta ulei, până când cilindrul vizibil situat la 
interior este acoperit cu ulei. Introduceți acum dopul de cauciuc (7) etanș în orificiu. 
 
b)Aerisirea (figura 2).Partea hidraulică trebuie aerisită cel puțin după fiecare umplere. 
Chiar și în cazul neutilizării îndelungate a cricului, în căile hidraulice se pot forma perne 
de aer. Le observați atunci când în cazul ridicării, încărcătura ridicată pe jumătate sau 
doar parțial, coboară înapoi în trepte. 



Pentru aerisire, pompați cricul fără încărcătură, până la cca. jumătatea lui. Acum 
apăsați cu piciorul farfuria de amplasare, pentru a produce o contrapresiune pe partea 
hidraulică. Șurubul de golire al cricului (6) trebuie să fie închis. Apăsați cu o șurubelniță 
dopul de cauciuc (7) în lateral până când se golește aerul. Acum coborâți cricul prin 
deschiderea șurubului de golire (6) și repetați procedura de cca. 2-3 ori. 
Uleiul care se scurge eventual nu reprezintă nici un interes pentru funcționarea 
ulterioară a cricului.  
Astfel vă asigurați că eventualele perne de aer sunt evacuate din canalele de ulei și că 
aparatul funcționează ireproșabil. 
Uleiul uzat sau scurs se captează într-un recipient special și se predă la un oficiu de 
evacuare a uleiului uzat! 
 
5.Ridicarea autovehiculelor (figura 1) 
Înainte de a ridica autovehiculul, asigurați-vă că autovehiculul stă pe un subsol solid, 
pentru ca cricul să nu se scufunde în sol atunci când a ridicat încărcătura. În cazul 
temperaturilor de vară se poate întâmpla ușor că pe suprafețele cu gudron cricul să se 
scufunde și să alunece astfel lateral. 
În autovehicule trebuie evident trasă frâna de mână și după posibilități, autovehiculul 
trebuie protejat suplimentar cu butuci, dacă e posibil. Introduceți acum cricul sub 
mașină, astfel încât farfuria de reazem a cricului să se poate presa într-un loc stabil. În 
cazul autovehiculelor mai vechi, cu partea de dedesubt a mașinii ruginită, există 
pericolul găuririi. Șurubul de golire (6) trebuie să fie închis. Cu tija de ridicat (7) pompați 
acum farfuria de reazem (2) în sus, până când aceasta atinge autovehiculul. Acum mai 
aveți posibilitatea de reglare exactă, pentru ca autovehiculul să fie ridicat corect și 
sigur. Cu fusul de reglare puteți regla farfuria de reazem suplimentar  
pe înălțime, cu câțiva centimetri. 
Autovehiculul ridicat trebuie protejat suplimentar, pentru propria siguranță, cu min. un 
butuc ce trebuie pus dedesubt, dacă se ridică numai o roată. 
După terminarea lucrării, scoateți mai întâi butucul de pus dedesubt și coborâți acum 
de la tija de ridicat (5) prin deșurubarea ușoară a șurubului de golire (6), farfuria de 
reazem. Viteza de coborâre o puteți regla prin deșurubarea mai mult sau mai puțin a 
șurubului de golire (6). Cricul este echipat cu o supapă de suprasarcină (4). Supapa 
stă lateral pe pompa hidraulică. Această supapă este reglată din fabrică, astfel încât să 
nu se poată ridica peste încărcătura max. 
Nu reglați această supapă din proprie inițiativă, deoarece în caz contrar, în cazul 
defecțiunilor se sting pretențiile față de garanție. 
Dacă farfuria de reazem (2) și-a atins poziția maximă, partea hidraulică nu mai se află 
sub presiune nici chiar dacă se pompează mai departe prin supapa de siguranță, resp. 
printr-un echipament de preaplin. 
 
 
 
 
 



6.Curățțțțirea, întrețțțținerea șșșși comanda pieselor de schimb 
Fiecare parte hidraulică este echipată cu garnituri inelare sau cu manșete de izolare, 
care pot duce la uzură, în funcție de folosire. În acest sens, puteți obține seturi de 
reparații de la serviciul nostru de clienți. 
Completați numai cu ulei hidraulic fără acizi, pentru ca să nu deteriorați garniturile. 
Uleiul uzat sau uleiul scurs se va capta într-un recipient special și se predă la un oficiu 
de evacuare a uleiului uzat! 
Odată cricul hidraulic scos din funcțiune, ar trebui ca partea hidraulică (pistonul) să se 
afle mereu în stare de repaus (pistonul retras). Astfel se protejează suprafețele de 
precizie ale pistonului și tija pistonului contra coroziunii. 
Pentru a obține o funcționare bună a aparatului, ar trebui să folosiți numai ulei hidraulic 
de calitate. Nu amestecați, în nici un caz, uleiuri diferite! Nu folosiți niciodată lichid de 
frână, alcool, glicerină, uleiuri murdare, etc. 
 
7.Evacuarea șșșși revalorificarea 
Aparatul se află într-un ambalaj pentru a împiedica pagubele la transport. Acest 
ambalaj este materie primă și prin urmare, se poate refolosi sau se poate reintroduce 
în circuitul de materii prime. Aparatul și accesoriile sale sunt realizate din diferite 
materiale, ca de ex. metal și materiale plastice. Predați elementele constructive defecte 
la instituțiile de evacuare a deșeurilor speciale. Întrebați la magazinul de specialitate 
sau la administrația comunală! 
 
Va multumim pentru alegerea unui produs de calitate Joka. Informatii 
suplimentare despre produsele Joka gasiti pe www.utilul.ro 
 
 
 
 
 
 

 


