
Chingi de ridicare si Franghii circulare 
 

Pe eticheta de marcaj a fiecărei variante constructive a elementelor de legare a sarcinilor este 

trecută capacitatea portantă, cu sarcina legată în diferite moduri, de care trebuie ţinut cont în timpul 

utilizării elementelor de legare a sarcinii. Chingile de ridicare cu urechi si franghiile circulare sunt 

realizate conform EN 1492. 

Pentru exploatarea corespunzătoare a elementelor de legare şi de fixare a încărcăturilor se vor 

avea în vedere următoarele: 

 

- Este interzisă utilizarea elementelor de legare a sarcinilor şi de fixare a încărcăturilor, la 

sarcini mai mari decât cele înscrise pe eticheta de marcare; 

- Se interzice utilizarea elementelor de legare a sarcinilor şi de fixare a încărcăturilor în stare 

îngheţată; 

- Se interzice utilizarea elementelor de legare a sarcinilor şi de fixare a încărcăturilor în alte 

scopuri (de ex. curele de transmisie, hamuri, etc.) decât cele prevãzute în prezentele 

instructiuni; 

- Se interzice lăsarea şi păstrarea sarcinii în stare ridicată pe elemente de legare a sarcinilor; 

- Dacă sarcina de ridicat prezintă muchii, colţuri ascuţite sau asperităţi pe suprafaţa care se 

leagă, se vor folosi chingi cu elemente protectoare corepunzãtoare 

- Este interzisã înnãdirea chingilor. Este interzisã trecerea unei urechi prin cealaltã la chingile 

cusute. 

- Formarea unui lat peste piesã este permisã numai în cazul frânghiilor circulare. 

- Numai acele elemente de legare a sarcinilor şi de fixare a încărcăturilor la transport se pot 

folosi, la care eticheta de marcaj nu este degradată şi se pot citi datele de pe etichetă; 

- Elementele de legare a sarcinilor se aşează în aşa fel pe sarcină, ca alunecarea acestora în 

timpul ridicării sarcinii să fie exclusă. 

Se interzice folosirea chingilor sau a franghiilor de ridicare care nu culcã perfect în curbura cârligului, 

se interzice agãtarea chingii sau a frânghiei pe vârful cârligului. 

 

 

 

INTRETINEREA 

Se recomandă păstrarea elementelor de legare a sarcinilor prin suspendare pe capre 

confecţionate în acest scop. Se pot păstra şi întinse pe jos sau adunate sub formă de colac. 

Depozitarea elementelor de legare a sarcinilor şi de fixare a încărcăturilor la transport necesită 

încăperi uscate, ferite de agenţi corozivi şi de deteriorări mecanice. În aceste încăperi nu se pot 

depozita acizi şi baze. 

Se interzice uscarea elementelor de legare şi de fixare a sarcinilor si a încărcăturilor în 

apropierea surselor de cãldurã cu flacără deschisă. 

Se interzice păstrarea elementelor de legare a sarcinilor în apropierea surselor de căldură sau 

timp îndelungat sub efectul razelor solare puternice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


