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  SECURITATE 

AMPLASAREA ETICHETELOR DE SECURITATE 
 

Aceste etichete vă avertizează de potențialele pericole ce pot duce la răniri grave. Citiți-le cu 

atenție.  

INFORMAȚII DE SECURITATE 
Aparatele noastre de sudură / generatoarele sunt proiectate să ofere servicii securizate și de 

încredere dacă sunt operate în conformitate cu instrucțiunile. Citiți și înțelegeți acest manual de 

utilizator înainte de a opera generatorul sau aparatul dumneavoastră de sudură. Puteți preveni 

accidentele familiarizându-vă cu comenzile generatorului / aparatului dumneavoastră de 

sudură, și respectând procedurile de operare în siguranță.  
 

Responsabilitatea operatorului 
- Trebuie să știți cum să opriți generatorul / aparatul de sudură rapid, în caz de urgență.  
- Înțelegeți folosirea tuturor comenzilor generatorului / aparatului de sudură, ale fișelor de 

ieșire și ale conexiunilor. 
- Asigurați-vă că oricine operează generatorul / aparatul de sudură primește o instruire 

corespunzătoare. Nu lăsați copiii să opereze generatorul / aparatul de sudură fără 
suravegherea părinților. 

 

Pericole generate de monoxidul de carbon 
Eșapamentul conține monoxid de carbon toxic, un gaz incolor și inodor. Inhalarea gazului de 

eșapament poate duce la pierderea cunoștinței și se poate ajunge până la pierderea vieții.  

Dacă folosiți generatorul / aparatul de sudură într-un spațiu închis, sau chiar parțial închis, aerul 

pe care îl inhalați conține o cantitate periculoasă de gaz de eșapament. Pentru a preveni 

acumularea de gaz de eșapament, asigurați o ventilație adecvată.  
 

Pericole generate de șocurile electrice 
 

·   Generatorul produce suficientă putere electrică pentru a duce la un șoc puternic sau la 

electrocutare dacă nu este folosit corect.  
 

·   Folosirea unui generator / aparat de sudură sau dispozitiv electric în condiții umede, precum 

ploaie sau ninsoare, sau în apropierea unei piscine sau a unui sistem de aspersoare, sau 

când aveți mâinile ude, ar putea duce la electrocutare. Păstrați generatorul / aparatul de 

sudură uscat.  
 

·  Dacă generatorul / aparatul de sudură este depozitat în aer liber, neprotejat împotriva 

condițiilor vremii, verificați toate componentele electrice de pe panoul de comandă înainte de 

utilizare. Umezeala sau gheața pot produce defecțiuni sau scurtcircuitarea componentelor 

electrice care ar putea duce la electrocutare.  
 

·   Nu îl conectați la sistemul electric al vreunei clădiri decât dacă a fost instalat un comutator de 

izolare, de către un electrician calificat.  

 
Pericole de incendiu si arsuri 
·   Sistemul de eșapament se înfierbântă suficient încât să aprindă unele materiale.  

 

— Țineți generatorul / aparatul de sudură la cel puțin 1 metru (3 picioare) depărtare de 

clădiri și de alte echipamente pe durata funcționării.  
 

— Nu închideți generatorul / aparatul de sudură în niciun fel de structură.  
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— Țineți materialele inflamabile departe de generator / aparatul de sudură.  
 

· Toba de eșapament se înfierbântă foarte tare în timpul funcționării și rămâne astfel pentru o  

  vreme după oprirea motorului. Aveți grijă să nu atingeți toba de eșapament cât timp este 

  fierbinte. Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita generatorul / aparatul de sudură   

într-un spațiu interior. 
 

·  Benzina este extrem de inflamabilă și explozivă în anumite condiții. Nu permiteți fumatul sau 

apariția flăcărilor sau scânteilor acolo unde generatorul / aparatul de sudură este alimentat 

sau unde se depozitează benzina. Alimentați într-un spațiu bine ventilat, având motorul oprit.  
 

·   Vaporii de combustibil sunt extrem de inflamabili și se pot aprinde după pornirea motorului. 

Asigurați-vă că dacă s-a vărsat combustibil, acesta a fost șters înainte de pornirea 

generatorului / aparatului de sudură.  
 

·  Folosiți protecție corespunzătoare pentru ochi. Protejarea ochilor este de cea mai mare 

importanță, nu doar pentru operator, ci și pentru oricare alt personal din apropiere, câtă 

vreme se sudează. Pericolele pentru ochi includ flacără de arc, scântei răzlețe, scântei și 

bucățele răzlețe de metal topit.  
 

· Dacă priviți un arc de sudură fără a avea ochii protejați puteți suferi dureri grave și chiar o 

orbire temporară.  
 

·  Folosiți o cască sau o apărătoare de ținut în mână cu lentilă filtrantă de #10, sau chiar mai 

închisă. Lentilele filtrante elimină efectul nociv al radiațiilor infraroșii sau ultraviolete ale 

arcului și reduc strălucirea luminii de arc.  
 

·  Purtați haine de protecție precum mănuși din piele, glugă, mâneci, jachetă, șorț și bocanci înalți 

de protecție. Tot echipamentul la exterior trebuie să fie curat, fără urme de ulei sau vaselină.  

MASCĂ FAȚĂ      MĂNUȘI    BOCANCI DE PROTECȚIE       ȘORȚ 



 

 
 

 
 

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR 
 
 
 
 
 

REZERVOR COMBUSTIBIL 
 

 
 

 
CABLU DE 
SUDURĂ 

TERMINALE 

Protector termic 

 

MANETA SUPAPEI DE 
COMBUSTIBIL 

 

 
COMUTATOR SUDURĂ / 
GENERATOR 

 
FIȘE AC  

 

 
 
 

TIJĂ A CLAPETEI 
DE AER 

COMUTATOR 
MOTOR 

 

FIȘE DC 
 

FILTRU DE AER 
 

 
 

CLEȘTE ȘOC DEMAROR 
 
 

 

SCURGERE ULEI 
MOTOR 

 

 
 

FILTRU ULEI 
MOTOR 

 
CURENT DE SUDURĂ 

BUTON DE REGLAJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înregistrați numerele de serie ale motorului și cadrului pentru a le putea folosi ca 

referințe viitoare. Faceți referire la aceste numere de serie când comandați piese și 

atunci când faceți orice cerere tehnică sau de garanție.  
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COMENZI   
 

Comutator motor 
 

Pentru pornirea și oprirea motorului. 

Poziție de comutare: 

OFF: Pentru oprirea motorului. 

ON: Pentru pornirea motorului. 
 

 
 

Șocul demaror 
 

Pentru a porni motorul, trageți ușor de maneta demarorului până începe să opună rezistență, apoi 
trageți brusc.  

 

 

NOTĂ: 

Nu lăsați maneta demarorului să scape înapoi către motor. Reversați-o încet pentru a 

preveni deteriorarea demarorului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comutator de sudură / generator 

Comutatorul de sudură / generatorul este folosit pentru perfecționarea 
generatorului de sudură atât pe partea de susură cât și cea de generare.  
Vă rugăm să trageți maneta SUDURĂ câtă vreme desfășurați lucrări de 
sudură. Maneta trebuie trasă în partea GENERARE câtă vreme 
generatorul de sudură este folosit ca sursă de curent electric de rezervă.  

 
Este absolut interzis să mențineți comutatorul pe Partea Sudură câtă 
vreme funcționează ca generator.  

Frecvența pentru sudură: 60HZ 
Frecvența pentru generator: 60HZ 

MANETĂ DEMAROR 

Sudare       Generare 

 

MOTOR SW. 
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Maneta supapei de combustibil 
 

Supapa de combustibil este situată între rezervorul de combustibil și carburator. Când maneta 

supapei de combustibil este în poziția ON, combustibilul poate trece din rezervorul de 

combustibil spre carburator. Aveți grijă să readuceți maneta de combustibil în poziția OFF după 

oprirea motorului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tija clapetei de aer 
 

Tija este folosită pentru a asigura un amestec îmbogățit de combustibil atunci când porniți un 

motor rece. Aceasta poate fi deschisă și închisă acționând manual tija clapetei de aer. Trageți 

tija spre ÎNCHIS pentru a îmbogăți amestecul în cazul unei porniri la rece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disjunctor  
 

Disjunctorul va comuta automat pe OFF dacă există un scurtcircuit sau o suprasarcină 

semnificativă a generatorului la fișă. Dacă disjunctorul este comutat automat pe OFF, verificați 

dacă dispozitivul funcționează corect și nu depășește capacitatea sarcinii nominale a 

disjunctorului înainte de a comuta din nou disjunctorul în poziția ON. 

Disjunctorul poate fi folosit pentru a comuta puterea generatorului pe ON sau OFF. 

DISJUNCTOR CURENT ALTERNATIV 

TIJA CLAPETEI DE AER 

MANETA SUPAPEI DE COMBUSTIBIL 
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Sistemul de atenționare asupra nivelului de ulei 
 

Sistemul de atenționare asupra nivelului de ulei este proiectat să prevină deteriorarea motorului 

provocată de o cantitate insuficientă de ulei în carter. Inainte ca nivelul uleiului din carter să 

scadă sub un nivel de siguranță, sistemul de avertizare asupra nivelului de ulei va opri automat 

motorul (comutatorul motorului va rămâne în poziție ON). Dacă motorul se oprește și nu mai 

pornește, verificați nivelul de ulei de motor înainte de a căuta avarii în alte zone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fișă DC 
 

Fișa DC poate fi folosită DOAR pentru încărcarea bateriilor de 12 volți de autovehicule.  

Bateria trebuie conectată la o fișa DC a generatorului, cu polaritatea corespunzătoare (baterie 

pozitivă la pozitivul generatorului (+) și baterie negativă la negativul genertorului (-)). 

AVERTISMENT: 

Nu porniți vehiculul câtă vreme cablul de încărcare al bateriei este conectat la generator și 
generatorul este în funcțiune. Fie vehiculul, fie generatorul se pot deteriora.  

 

Terminalul cablului de sudură 
 

Un terminal separat este asigurat pentru conectarea la cablul de sudură.  

ATENȚIE:  Dacă nu folosiți cablul corespunzător se poate ajunge la arsuri grave și/sau 

avarierea echipamentului.  

CAPAC REZERVOR ULEI 

ORIFICIU PENTRU  

COMPLETAREA ULEIULUI NIVEL SUPERIOR 
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Sistemul de reglare a curentului de sudură 
 

Pentru cele mai bune rezultate este esențial să reglați bine curentul conform grosimii 

materialelor de sudat și a metodei de sudură.  

REGLAREA CURENTULUI DE SUDURĂ 
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UTILIZARE GENERATOR / APARAT DE SUDURĂ   
 

Conexiunile la sistemul electric al unei clădiri 
Conexiunile pentru curentul auxiliar la sistemul electric al unei clădiri trebuie făcute de către un 

electrician calificat. Conexiunea trebuie să izoleze puterea generatorului / aparatului de sudură 

de rețeau de alimentare cu curent electric și trebuie să fie conform cu toate legile aplicabile și 

codurile electrice. Un întrerupător de transfer care izolează curentul de generator / aparat de 

sudură de la rețeaua de curent electric, este disponibil prin rețeaua de dealer autorizați de 

generatoare.  

Conexiunile inadecvate  la sistemul electric al unei clădiri pot permite curentului electriuc din 

generator / aparatul de sudură să revină pe liniile rețeleai de alimentare cu curent electric. O 

asemenea revenire poate electrocuta lucrătorii de la compania de electricitate sau pe alții care 

sunt în contact cu liniile pe durata penei de curent, și generatorul / aparatul de sudură poate 

exploda, arde sau provoca incendii atunci când revine curentul eletric. Consultați compania de 

electricitate sau un electrician calificat.   
 

SISTEMUL DE ÎMPĂMÂNTARE 
 

Generatoarele / aparatele de sudură portabile au un sistem de împământare ce conectează 

componentele cadrului generatorului / aparatului de sudură la terminalele de împământare la 

fișele de ieșire AC. Impământarea sistemului nu este conectată la firul neutru AC. Dacă se 

testează generatorul / aparatul de sudură cu un tester de fișe, acesta nu va prezenta aceeași 

stare a circuitului de împământare ca în cazul fișei de bază.  
 

CERINȚE SPECIALE 
 

Pot exista reglementări federale sau naționale cu privire la securitatea și sănătatea muncii, 

coduri locale, sau ordonanțe ce se aplică în cazul utilizării preconizate a generatorului / 

aparatului de sudură. Vă rugăm să consultați un electrician calificat, inspector electrician, sau 

agenția locală cu jurisdicție.  

·În unele zone, generatoarele / aparatele de sudură trebuie înregistrate la firmele locale de 

furnizare utilități.  
 

·Dacă generatorul / aparatul de sudură este folosit pe un șantier de construcții, pot exista 

reglementări suplimentare ce trebuie respectate.  

 
Oprare AC 
1. Pornește motorul. 
2. Activează disjunctorul AC.  
3. Conectează dispozitivul la rețeaua de alimentare. 

DISJUNCTOR CURENT 

ALTERNATIV 
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·  Nu conectați generatorul / aparatul de sudură la un circuit de gospodărie. Lucrul acesta ar 

putea duce la deteriorarea generatorului sau legăturilor electrice sau a aparaturii electrice din 

casă. 
 

·  Pentru operarea continuă, nu depășiți capacitatea sarcinii nominale. În orice caz, aveți grijă 

să luați în considerare cerințele de putere totală a tuturor aparatelor conectate. Nu depășiți 

limita specificată de curent pentru nicio fișă. O suprasarcină substanțială va opri disjunctorul. 

O suprasarcină marginală nu va opri disjunctorul, însă va scurta durata vieții de funcționare a 

generatorului / aparatului de sudură.  
 

·  Dacă un circuit supraîncărcat duce la oprirea unui disjunctor AC, reduceți sarcina electrică a 

circuitului și așteptați câteva minute înainte de a reseta disjunctorul.  
 

·  Asigurați-vă că toate dispozitivele sunt în bună stare de funcționare înainte de a le conecta la 

generator. Dacă un dispozitiv începe să funcționeze anormal, devine leneș sau se oprește 

brusc, opriți imediat disjunctorul și motorul. Apoi deconectați dispozitivul și vedeți dacă 

prezintă semne de avarie.  
 

·  Majoritatea dispozitivelor și mașinilor unelte electrice, pentru pornire, necesită mai mult decât 

curentul nominal de operare. Pentru a potrivi nevoile de curent ale dispozitivului cu 

capacitatea generatorului, lăsați o rezervă suficientă de curent generator pentru a adapta 

necesitățile de pornire a motorului. Producătorii de dispozitive și utilaje electrice listează de 

obicei informațiile nominale în apropierea numărului de model sau a numărului de serie.  

 
Sudură  

 

AVERTISMENT: Sudura este potențial o activitate foarte periculoasă. Ar trebui efectuată doar de un 

sudor instruit cu cunoștințe solide în ceea ce privește tehnicile adecvate de sudură și 

procedurile de securitatea muncii. Trebuie să citiți și să urmați regulile de securitatea 

muncii din acest manual.  
 

1.  Puneți comutatorul motorului în poziția OFF. Opriți disjunctorul AC, și scoateți totul din fișele 

AC.  
 

2. Conectați cablurile de sudură la terminalele DC ale aparatului de sudură.  
 

NOTĂ: Dacă nu folosiți cablu de dimensiune corespunzătoare se poate ajunge la arsuri dureroase.  
 

3. Porniți motorul și când s-a încălzit complet. 
 

4. Setați butonul de reglare a curentului la nivelul corespunzător de curent pentru operațiunea 
care se desfășoară.  

 

Selectați curentul corespunzător de sudură 
 

Măsurați grosimea metalului pe care îl sudați și apoi verificați în tabelul de mai jos pentru a 

selecta dimensiunea corectă a electrozilor și setarea curentului.  
 

GROSIMEA PLĂCII ÎN 

INCH 

THICKNESS IN 

INCHES 

DIAMETRUL 
ELECTRODULUI ÎN INCH 

INCHES 

SETAREA    

CURENTULUI 

 PÂNĂ LA 3/16 1/16  50-100 

PÂNĂ LA 1/4  3/32 100-150 

PESTE 1/8                    1/8 125-175 

PESTE 1/4   5/32 150-200 
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Faceți întodeauna o sudură de probă pe o bucată de fier vechi pentru a vă asigura că ați ales 

electrodul și setarea curentului corecte.  

 
Selectarea cablului de sudură 

 

Tabelul de mai jos prezintă capacitatea de purtare a curentului a diferitelor lungimi și diametre 

de cabluri de sudură standard din cupru. Ori de câte ori se poate, verificați recomandările 

producătorului de cabluri.  
 

Lăsați întotdeauna o marjă considerabilă de siguranță atunci când alegeți cablurile de sudură. 

Lungimea și diametrul cablului, împreună cu materialul din care este confecționat, sunt o 

combinație care determină cât curent poate fi purtat în siguranță.  
 

Un cablu de sudură subdimensionat va oferi o rezistență inacceptabil de mare fluxului de 

curent. Această rezistență înaltă va scurta durata vieții de funcționare a generatorului / 

aparatului de sudură, și poate chiar duce la încingerea cablurilor de sudură într-atât încât să 

ducă la arsuri dureroase.  
 

 

DIAMETRUL 

CABLULUI 

 

DIAM. 

CABLU 

LUNGIMEA ÎN PICIOARE* 

0-50 FT. 50-100 FT. 100-250 FT. 

CAPACITATEA CURENTULUI ÎN AMPERI 

1 .644 250 200 170 

2 .604 200 195 —— 

NOTĂ: Lungimile de cablu date în tabelul de mai sus sunt lungimile combinate ale 

cablurilor negative și positive.  

 
Ciclul de sarcină a sudurii 
 

Ciclul de sarcină a sudurii este procentajul timpului în care aaratul de sudură poate fi operat într-

o perioadă dată de 10 minute. 
 

De exemplu, la un randament nominal de 140 de amperi, ciclul de sarcină 190 este 40%. 

Aceasta înseamnă că la 140 de amperi se poate suda în total cam 5 minute dintr-o perioadă de 

10 minute. Ciclul de sarcină este mai lung la curenți mai mici de operare, și mai scurt la curenți 

mai înalți.  
 

Curent 210A 190A 170A 100A Sub 80A 

 Nominal 15% 25% 40% 65% 100% 

Nu operați aparatul de sudură peste ciclul de sarcină a sudurii; astfel, va scădea performanța 

și durata de viață a generatorului / aparatului de sudură.  
 

Selectarea polarității 
 

Terminalele de sudură sunt etichetate "+" (pozitiv) și "-" (negativ). Schimbarea polarității 

cablurilor va afecta sudura. Selectarea polarității corecte depinde de tipul de electrod pe care îl 

folosiți și de tipul de material pe care îl sudați; verificați recomandările producătorului de 

electrozi pentru a obține cele mai bune rezultate.  
 

Pentru polaritate directă, atașați cablul electrodului la terminalul negativ și atașați cablul de 

împământare la terminalul pozitiv. Pentru inversarea polarității, inversați cablurile.  
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Operarea la altitudine mare 
 

La altitudine mare, amestecul aer-combustibil din carburatorul standard va fi prea bogat. 

Performața va scădea, și va crește consumul de combustibil. Un amestec foarte bogat va 

încărca bujia și va duce la o pornire greoaie. Operarea la altitudine diferă de cea la care 

motoarele sunt certificate, pentru perioade îndelungate de timp, pot crește emisiile. Performanța 

la altitudine înaltă poate fi îmbunătățită prin modificări specifice ale carburatorului. Dacă operați 

întotdeauna generatorul / aparatul dumneavoastră de sudură la altitudini de peste 5.000 picioare 

(1.500 de metri), solicitați dealerului nostru autorizat de service să efectueze această 

modificare. Acest motor, atunci când este operat la altitudine mare având modificările la 

carburator pentru utilizare la altitudine mare, va întruni fiecare stabdard de emisie pe toată 

durata sa utilizare.  
 

Chiar și cu modificarea carburatorului, caii putere ai motorului vor scădea cu aproape 3.5% 

pentru fiecare 1000 de picioare (300 de metri) în altitudine.  
 

Efectul altitudinii asupra cailor putere va fi mai mare decă nu se efectuează nicio modificare a 

carburatorului.  
 

NOTĂ:  Când carburatorul a fost modificat pentru operarea la altitudine mare, amestecul de aer 

și combustibil va fi prea subțire pentru a putea fi folosit la altitudini mai mici.  
 

Operarea la altitudini de sub 5000 de picioare (1.500 de metri) cu un carburator 

modificat poate duce la supraîncălzirea motorului care poate avea ca efect deteriorarea 

gravă a motorului. Pentru uz la altitudini mici, solicitați unui atelier de service să 

efectueze modificările.  

ELECTROD 

CABLU 

ÎMPĂMÂNTARE 

CABLU 

ÎMPĂMÂNTARE 

 
ELECTROD 

POLARITATE DIRECTĂ  POLARITATE INVERSĂ 
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VERIFICAREA ANTERIOARĂ FOLOSIRII   
 

Uleiul de motor 
 

NOTĂ:  Uleiul de motor este un factor cu impact major asupra performanței motorului și a 

duratei de viață. Uleiurile de motor în 2 timpi și fără detergenți vor deteriora motorul și 

nu sunt recomandate.   
 

Verificați nivelul de ulei ÎNAINTEA FIECĂREI UTILIZĂRI, amplasând generatorul pe o 

suprafață plană și având motorul oprit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folosiți ulei pentru motoare în 4 timpi ce întrunesc sau depășesc cerințele pentru clasificarea 

API de service SJ. Verificați întotdeauna eticheta API SERVICE de pe recipientul de ulei pentru 

a vă asigura că sunt incluse literele SJ'. 
 

SAE 10W-30 este recomandat pentru temperaturi ambientale generale. Alte vâscozități 

prezentate în grafic pot fi folosite atunci când temperatura medie din zona dumneavoastră este 

cuprinsă în gama indicată.  
 

1. Scoateți capacul filtrului de ulei și ștergeți joja. 
 

2. Verificați nivelul de ulei introducând joja în gâtul filtrului fără a o înfileta.  
 

3. Dacă nivelul de ulei este scăzut, completați până sus în gâtul filtrului cu uleiul recomandat.  

ORIFICIU PENTRU COMPLETAREA 

ULEIULUI 

CAPAC REZERVOR ULEI 

LIMITA 

SUPERIOARĂ 
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Recomandare pentru ulei 
 

1. Verificați joja pentru nivelul de ulei. 
 

2. Reumpleți rezervorul dacă nivelul este scăzut. Nu umpleți peste gulerul sitei de combustibil.  
 

AVERTISMENT: Benzina este foarte inflamabilă și explozivă în anumite condiții.  
 

·  Alimentați cu combustibil într-o zonă bine ventilată având motorul oprit. Nu 

fumați sau nu lăsați să se producă scântei în zona în care motorul este 

realimentat sau acolo unde este depozitată benzina.  
 

·  Nu umpleți până la refuz rezervorul de combustibil (nu trebuie să intre deloc 

combustibil în gâtul filtrului). După alimentare, asigurați-vă că capacul 

rezervorului este bine închis și securizat. Aveți grijă să nu vărsați 

combustibil atunci când alimentați. combustibilul vărsat sau vaporii acestuia 

se pot aprinde. Dacă se varsă combustibil, asigurați-vă că zona este uscată 

înainte de a porni motorul.  
 

·Evitați contactul repetat sau prelungit cu pielea sau inhalarea vaporilor.  
 

·NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR 
 
 
 
Capacitatea rezervorului de combustibil: 6.6 US gal (25L) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folosiți benzină cu o cifră octanică de 86 sau mai mare.  
Acest motor este certificat pentru a funcționa cu benzină fără plumb.  
Benzina fără plumb produce mai puține depuneri în motor și pe bujie și prelungește durata de    
viață a sistemului de eșapament.  

 

Nu folosiți niciodată benzină veche sau contaminată sau amestec ulei / benzină. Evitați intrarea 

murdăriei sau a apei în rezervorul de benzină.  
 

Ocazional, este posibil să auziți ușoare zgomote (zgomotul unor lovituri metalice) în timpul 

funcționării sub sarcini grele. Nu este un motiv de îngrijorare. Dacă astfel de zgomote apar atunci 

când motorul funcționează la viteză constantă, sub sarcină normală, schimbați marca benzinei.  
 

Dacă acest tip de zgomote persistă, verificați la unul din dealerii nostri autorizați.   

JOJĂ NIVEL COMBUSTIBIL 

CAPAC REZERVOR COMBUSTIBIL SITĂ FILTRU COMBUSTIBIL 
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NOTĂ:       Operarea motorului cu zgomote persistente poate duce la deteriorarea acestuia.  
 

·   Operarea motorului cu zgomote persistente se consider a fi o utilizare 

necorespunzătoare și Garanția Limitată a Distribuitorului nu acoperă piesele 

deteriorate prin utilizare necorespunzătoare.  

 

  PORNIREA MOTORULUI / OPRIREA MOTORULUI  
 
 

Pornirea motorului 
 

1. Asigurați-vă că disjunctorul AC este în poziția OFF, și că nu există cabluri de sudură 

atașate la terminalele DC. Generatorul poate fi greu de pornit dacă o sarcină este 

conectată.  
 

2. Aduceți maneta supapei de combustibil în poziție ON. 
 

3. Trageți tija clapetei de aer în poziție CLOSE (ÎNCHIS). 
 

4. Va fi necesar mai mult timp vpentru încălzire. 
 

5. Mutați comutatorul motorului în poziție ON.  
 

6. Trageți maneta demarorului ușor până când opune rezistență, apoi trageți brusc.  
 

NOTĂ: Nu lăsați maneta demarorului să revină spre motor. Aduceți-o înapoi încet, pentru a 

preveni deteriorarea demarorului sau a carcasei.  

7. Împingeți tija clapetei de aer în poziție OPEN  (DESCHIS) când motorul se încălzește.  
 

 

Oprirea motorului  

În caz de urgență: 

1. Pentru a opri motorul în caz de urgență, treceți comutatorul motorului în poziția OFF.  
 

În condiții normale: 
 

1. Opriți orice dispozitiv electric AC.  
 

2. Treceți comutatorul motorului în poziție OFF. 
 

3. Aduceți maneta supapei de combustibil în poziție OFF.  
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MENTENANȚA   

Importanța Mentenanței 
Buna mentenanță este esențială pentru o operare în siguranță, economică și fără probleme. De 

asemenea va fi de ajutor la reducerea poluării aerului.  
 

AVERTISMENT: Mentenanța inadecvată sau eșecul în a corecta o problem înainte de a 

utilize dispozitivul poate duce la o defecțiune care să aibă ca rezultat rănirea 

gravă sau chiar pierderea vieții.  
 

Urmați întotdeauna inspecțiile și recomandările și planificările de mentenanță din acest 

manual de utilizator.  
 

Pentru a vă ajuta să aveți grijă în mod corespunzător de generatorul dumneavoastră, 

următoarele pagini includ o planificare de mentenanță, proceduri de inspecție de rutină, și 

proceduri simple de mentenanță folosind uneltele banale de mână. Alte sarcini de service ce 

sunt mai dificile, sau necesită unelte speciale, sunt cel mai bine gestionate de profesioniști și 

sunt effectuate în mod normal de tehnicianul nostrum sau un alt mechanic calificat.  
 

Planificarea de mentenanță se aplică în condițiile normale de operare. Dacă operați generatorul 

dumneavoastră în condiții grele, cum ar fi o sarcină mare susținută sau operarea la temperaturi 

înalte, sau utilizarea în condiții neobișnuit de umede sau atmosfere încărcate de praf, consultați 

dealerul dumneavoastră de service pentru recomandări aplicabile nevoilor dumneavoastră 

individuale.  
 

Mentenanța, înlocuirea, sau repararea dispozitivelor și sistemelor de control a emisiilor 

pot fi efectuate de orice service de reparații motoare sau individual, folosind piese ce 

sunt "certificate" de distribuitori.  

 
Securitatea la mentenanță 

 

Urmează câteva dintre cele mai importante măsuri de securitate a muncii. Totuși, nu vă putem 

avertiza împotriva fiecărui potențial pericol ce poate apărea în cursul operațiunilor de 

mentenanță. Doar dumneavoastră puteți decide dacă ar trebui sau nu ar trebui efectuată o 

anumită sarcină.  

Eșecul în a urma în mod corespunzător instrucțiunile de mentenanță și securitatea 

muncii poate duce la rănire gravă sau pierderea vieții.  
 

Urmați întotdeauna procedurile și măsurle de securitatea muncii din manualul 

utilizatorului.  

Măsuri de securitatea muncii.  

Asigurați-vă că motorul este oprit înainte de a începe orice lucrare de mentenanță sau reparații. 

Astfel se vor elimina câteva posibile pericole: 
 

—    Intoxicarea cu monoxid de carbon de la eșapamentul motorului. 
Asigurați-vă că ventilația este corespunzătoare oricând operați motorul.  

 

—    Arsuri de la piesele fierbinți. 
Lăsați motorul și sistemul de eșapament să se răcească înainte de a atinge.  

 

—  Rănirea în piesele în mișcare. 
Nu lăsați motorul să funcționeze decât dacă instrucțiunile sunt de așa natură.  
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·Citiți instrucțiunile înainte de a începe, asigurați-vă că aveți uneltele și calificările necesare.  
 

·Pentru a reduce posibilitatea de incendiu sau explozie, aveți grijă atunci când lucrați cu 

 benzină. Folosiți doar solvenți neinflamabili, nu benzină, pentru a curăța piesele. Țineți 

țigările, 

 scânteile și flăcările departe de piesele asociate cu combustibilul.  
 

   Nu uitați că dealerul dumneavoastră de service cunoaște cel mai bine generatorul   

dumneavoastră și este complet echipat pentru a putea susține lucrări de mentenanță și reparații.  
 

Pentru a asigura cea mai bună calitate și fiabilitate, folosiți doar piese noi, originale sau 

echivalenții lor pentru reparații și înlocuiri.  

 
Informații referitoare la sistemul de emisii 

 

Dacă aveți cunoștință de următoarele simptome, cereți să vi se inspecteze și repare motorul 

de către dealerul dumneavoastră de service.  
 

·Pornire greoaie sau oprire după pornire. 
 

·Relanti brut. 
 

·Rateu la aprindere sau reaprindere sub sarcină. 
 

·Ardere întârziată (reaprindere). 
 

·Fum negru de eșapament sau consum ridicat de combustibil. 
 

Piese de schimb 
 

Sistemele de control a emisilor de pe motorul dumneavoastră au fost proiectate, construite și 

certificate conform unor reglementări cu privire la emisii. Recomandăm utilizarea pieselor 

originale ori de câte ori au loc lucrări de mentenanță. Aceste piese de schimb originale sunt 

produse la aceleași standard ca piesele originale, așa că puteți avea încredere în performanța 

lor. Utilizarea pieselor de schimb ce nu sunt originale poate duce la scăderea eficienței 

sistemului dumneavoastră de control a emisiilor.  
 

 

Mentenanța 
 

Urmați planificarea de mentenanță de la pagina 19. Nu uitați ca această planificare se bazează 

pe prezumția că utilajul dumneavoastră va fi folosit pentru scopul său preconizat. Operarea sub 

sarcină mare susținută sau la temperaturi înalte sau în condiții neobișnuit de umede sau 

atmosfere încărcate de praf va necesita un service mai frecvent.  
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Planificare mentenanță  
 

 

PERIOADĂ REGULATĂ DE SERVICE

（3） 

 

 
ARTICOL Se efectuează în fiecare 

lună indicată sau interval ore de 

operare, oricare va fi primul 

 
 
 

Fiecare 

utilizare 

 

 

Prima 

lună 

sau  

12 h 

 

 

La 

fiecare  3 

luni sau 

50 h 

 

 

La 

fiecare  

6 luni 

sau  

100 h 

 

 

În fiecare 

an sau  

300 h  

· Nivelul uleiului de moto   Verifică 

 
Schimbă 

〇     

 〇  〇  

· Filtrul de aer Verifică 

Curăță 

〇     

  〇(1)   

· Capsulă de 
sedimente 

Curăță    〇  

· Bujie Verifică-reglează 

 

 
Înlocuiește 

   〇  

    〇 

 Camera de 
scântei 

Curăță    〇  

· Viteză 

ralanti 

Verifică -
reglează 

    〇(2) 

· Jocul 

supapei 

Verifică -
reglează 

    〇(2) 

· Camera de 

combustie 

Curăță     După 

fiecare 

500 h 

(2) 

· Rezervorul de combustibil Curăță În fiecare an (2) 

· Filtrul de 
combustibil 

Verifică 

Înlocuiește

ștelace 

   〇  

    〇(2) 

· Țeava de combustibil Verifică La fiecare 2 ani (Înlocuiți dacă este necesar) 
(2)  

NOTĂ: Articole asociate cu emisiile. 
 

(1) Efectuați operațiuni de service mai frecvent când se utilizează în medii încărcate de praf.  
 

(2) Aceste articole ar trebui verificate de către dealerul dumneavoastră de service, în cazul în 
care proprietarul nu deține propriile unelte și nu este un specialist mecanic.  

 

(3) Doar pentru uz comercial profesionist, înregistrați orele de operare pentru a 
determina intervalele corespunzătoare de mentenanță.  
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Schimbarea uleiului de motor 
 

Scurgeți uleiul cât motorul este cald pentru a vă asigura de evacuarea sa completă și rapidă.  
 

1. Scoateți bușonul scurgerii și șaiba de etanșare, scoateți capacul filtrului de ulei și scurgeți uleiul.  
 

2. Montați bușonul scurgerii și șaiba de etanșare. Strângeți bine bușonul.   

3. Reumpleți cu uleiul recomandat și verificați nivelul.  

Capacitatea de ulei: 1 .16 US qt (1.1L / 0.97 imp qt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Spălați-vă pe mâini cu săpun după ce umblați cu ulei uzat.  
 

Vă rugăm să evacuați uleiul uzat de motor într-o o manieră compatibilă cu mediul. Vă sugerăm 

să îl puneți într-un recipient închis și să-l duceți la postul dumneavoastră local de service sau 

centru de reciclare pentru a fi preluat. Nu îl aruncați la gunoi sau nu îl turnați pe sol, sau în 

canalizare.  

 
Service al filtrului de aer 

 

Un filtru de aer murdar va restricționa debitul de aer spre carburator. Pentru a evita o 

defecțiune a carburatorului, efectuați regulat service-ul filtrului de aer. Efectuați serviciile de 

service mai frecvent în cazul operării generatorului / aparatului de sudură în zone extrem de 

încărcate de praf.  
 

NOTĂ: Nu folosiți niciodată generatorul / aparatul de sudură fără filtrul de aer. Rezultatul nu va 

fi decât o uzură rapidă a motorului.  
 

1. Desfaceți clemele capacului filtrului 
de aer, și scoateți elementul.  

 

2. Spălați elementul într-o soluție 

cu detergent de uz casnic și apă 

caldă, apoi clătiți bine, sau spălați 

într-un solvent non-inflamabil sau cu 

punct de aprindere foarte ridicat. 

Lăsați elementul să se usuce bine.   
 

3. Scufundați elementul în ulei curat de motor 

și stoarceți bine uleiul în exces. Motorul va 

scoate fum pe durata pornirii inițiale dacă 

are prea mult ulei.  
 

4. Reinstalați peretele cu elementul filtrului de aer și puneți capacul.  

CAPAC FILTRU DE AER 

CLEMĂ 

CLEMĂ ELEMENT DE CURĂȚARE A AERULUI 

ELEMENT 
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Curățarea capsulei de sedimentare a combustibilului 
 

Capsula de sedimentare împiedică impuritățile sau apa care se poate afla în rezervor să intre în 

carburator. Dacă motorul nu a fost pornit multă vreme, atunci trebuie curățată capsula de 

sedimentare.  
 

1. Răsuciți maneta supapei de combustibil în poziție OFF. Scoateți capsula de sedimentare, o-
ringul și filtrul.  

 

2. Curățați capsula de sedimentare, o-ringul și filtrul într-un solvent non-inflamabil sau cu punct 
foarte mare de aprindere.  

 

3. Reinstalați filtrul, o-ringul și capsula de sedimentare.  
 

4. Răsuciți maneta supapei de combustibil în poziție ON și verificați să nu prezinte scurgeri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service al bujiei 
 

Pentru a putea face service-ul bujiei, veți avea nevoie de o cheie fixă pentru bujii (disponibilă în 

comerț). 
 

Bujii recomandate: BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO), F7RTC 
 

Pentru a asigura o bună funcționare a motorului, bujia trebuie bine prinsă și curățată de 

impurități.  
 

Dacă motorul a funcționat, manșonul va fi foarte fierbinte. Aveți grijă să nu atingeți manșonul.  
 

1.  Scoateți capacul bujiei. 
 

2. Curățați orice impuritate de pe soclul bujiei.  
 

3. Folosiți o cheie fixă pentru bujii pentru a scoate bujia.  

O-RING 

MANETĂ SUPAPĂ 

COMBUSTIBIL 

CAPSULĂ SEDIMENTARE 

CAPSULĂ SEDIMENTARE 

FILTRU 

COMBUSTIBIL 
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4.  Inspectați vizual bujia. Nu o mai folosiți dacă izolația este crăpată sau ciobită. Curățați bujia cu o  

perie de sârmă dacă trebuie refolosită.  
 

5. Măsurați distanța disruptivă a bujiei cu o leră.  
 

Corectați dacă este necesar, îndoind cu grijă electrodul lateral.  
 

Distanța ar trebui să fie: 0.028-0.031 inch (0.70--0.80 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Verificați dacă șaiba bujiei este în stare bună, și înfiletați bujia la mână pentru a evita 

încălecarea căilor de filet.  
 

8. După amplasarea bujiei, strângeți cu o cheie fixă de bujii pentru a comprima șaiba.  
 

— Dacă montați o bujiei nouă, strângeți 1/2 tură după ce bujia este așezată, pentru a 

comprima șaiba. Dacă reinstalați o bujie folosită, strângeți 1/8-1/4 tură după ce bujia este 

așezată pentru a comprima șaiba.  
 

NOTĂ:    Bujia trebuie bine strânsă. O bujie strânsă necorespunzător se poate încinge și 

deteriora astfel motorul. Nu folosiți niciodată bujii cu o plajă termică 

necorespunzătoare. Folosiți doar bujiile recomandate sau echivalentul acestora.  

CHEIE BUJIE 

CAPAC BUJIE 
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  TRANSPORTAREA / DEPOZITAREA 
 

La transportarea generatorului / aparatului de sudură, treceți comutatorul motorului și maneta 

supapei de combustibil în poziție OFF și mențineți niveul generatorului / aparatului de sudură 

pentru a preveni vărsarea combustibilului. Vaporii de combustibil sau combustibilul deversat se 

pot aprinde.  
 

AVERTISMENT: Contactul cu un motor fierbinte sau cu sistemul de eșapament poate 

duce la arsuri grave sau incendii. Lăsați motorul să se răcească înainte de 

a-l transporta sau depozita.  
 

Aveți grijă să nu scăpați sau să nu loviți generatorul / aparatul de sudură pe durata transportării. 

Nu așezați obiecte grele pe generator / aparatul de sudură.  
 

Înainte de a depozita unitatea pentru o perioadă îndelungată: 
 

1. Asigurați-vă că spațiul de depozitare nu este excesiv de umed sau încărcat de praf.  
 

2. Service conform tabelului de mai jos: 

 

TIMP DE DEPOZITARE PROCEDURA RECOMANDATĂ DE SERVICE PENTRU 
PREVENIREA PORNIRII DIFICILE 

Mai puțin de 1 lună Nu este necesară nicio pregătire 

1 până la 2 luni Puneți benzină proaspătă și adăugați un stabilizator de 
benzină* 

2 luni până la 1 an Umpleți cu benzină și adăugați stabilizator de benzină*. 
Scurgeți plutitorul carburatorului. 
Scurgeți capsula de sedimentare a combustibilului. 

1 an sau mai mult Umpleți cu benzină proaspătă și adăugați stabilizator de 
benzină*. 
Scurgeți plutitorul carburatorului. 
Scurgeți capsula de sedimentare a combustibilului. 
Scoateți bujia. Puneți o linguriță de ulei de motor în cilindru. 
Răsuciți ușor motorul cu ajutorul unei pârghii pentru a distribui 
uleiul. Puneți la loc bujia. Schimbați uleiul de motor.  
După scoaterea din depozitare, scurgeți benzina stocată într-
un recipient adecvat și umpleți cu benzină proaspătă înainte de 
a porni. 

*Folosiți stabilizator de benzină cu o formulă de prelungire a duratei de conservare. 
Contactați dealerul dumneavoastră autorizat pentru astfel de recomandări.  
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Procedura de depozitare 
 

1. Scurgeți carburatorul desfăcând șurubul. Scurgeți benzina într-un recipient adecvat.  

AVERTISMENT: Benzina este extrem de inflamabilă  și explozivă în anumite condiții.  

Efectuați această sarcină într-un spațiu bine ventilat având motorul oprit. Nu 

fumați sau nu lăsați generarea de flăcări sau scântei în zonă pe durata acestei 

proceduri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Schimbați uleiul de motor.  
 

3. Scoateți bujia și puneți o linguriță de ulei de motor în cilindru.  

Rotiți motorul câteva ture pentru a distribui uleiul, apoi reinstalați bujia.  
 

4. Încet, trageți de maneta demarorului până când începe să opună rezistență. În acest punct, 

pistonul revine pe cursa de compresie și atât supapa de admisie cât și cea de evacuare se 

închid. Depozitarea motorului în această poziție îl va proteja împotriva coroziunii interne.  

ȘURUB DE SCURGERE 



 

SCHEMĂ DE CONEXIUNI 

Circuit operațional generator 
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SPECIFICAȚII   
 
 

Dimensiuni 
 

Model W-G-4000 

Lungime × Lățime × Înălțime 29×22×22 in (712×540×550mm) 

Greutatea fără combustibil 217.8 lb (98kg) 
 

Motor 
 

Model 420CC 

Tip de motor 4-timpi, supapă în cap, un cil indru  

Cilindree (Alezaj × Cursă) 25.6cu in (419cc) 3.54×2.6 in (90×66mm) 

Coeficient de compresie 8.0:1 

Viteza motorului 3000 rpm 

Sistemul de răcire Aer forțat 

Sistemul de aprindere Inductor tranzistorizat 
 

Capacitatea de ulei 1.16 US qt (1.1L， 0.97 imp qt) 

Capacitatea rezervorului de combustibil 6.6 US gal (25L) 

Bujie  BPR5ES (NGK), W16EPR-U (DENSO), 
F7RTC Nivel de zgomot 75dB@7m (22 picioare) 

 

Generator  & aparat de sudură 
 

 

 

DC 

(SUDURĂ) 

randament 

Plaja de curent 50-210A 

Plaja de tensiune 22-28V 

Curentul de sudură 50-200A 

Ciclul de sarcină 80%>160A 

Diametrul electrodului (2.0-
5.0mm)  

 
AC Output 

Tensiunea nominală 127V 

Frecvența nominală 60Hz 

Randamentul nominal 4000W 

Randamentul maxim 4500W 

 

Specificații de reglaj de performanță optimă 
 

ARTICOL SPECIFICAȚIE MENTENANȚĂ 

Distanța disruptivă a bujiei 0.028-0.031 in (0.70-0.80mm) A se vedea pagina: 23 
 

Jocul supapei 
IN: 0.15±0.02mm (rece) 

EX: 0.20±0.02 mm (rece) 

A consulta dealerul 

dumneavoastră autorizat 

Alte specificații Nicio altă reglare nu este necesară 

 
NOTĂ: Specificațiile pot diferi în funcție de tipuri și sunt supuse modificărilor fără notificare.  
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  TRUSA PENTRU ROATĂ 
 
 

Suport pentru manetă/volan și trusa pentru roată. 
 
 
 

 

 

Mâner dublu 

Șurub hex 8 x 16 mm (9) 

Piuliță 8 mm, bridă (8) 

Suport roată 

Garnitură 20 mm (5) 

Ax roata dreaptă 

Capăt lung 
Capăt scurt 

Partea interioară 



 

 

 k_

VEDERE DESCOMPUSĂ ȘI LISTĂ PIESE 
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Articol  Cant. Descriere Articol Qty Descriere 

1 1 Lagăr demaror, șoc 45 2 Ambalaj, filtru aer 

2 3 Șurub flanșă M6x8 46 1 Ansamb. piedică. Tijă 
manuală 3 1 Ventilator, lagăr capac 47 1 Amortizor disc  

4 13 Șurub flanșă M6x12 48 1 Asamb. Carburator 

5 1 Carcasă  49 1 Ambalaj. Carburator  

6 3 Bridă. Fir ascuns.  50 1 Izolator, carburator 

7 1 Orificiu scurgere disc 51 4 Piuliță de flanșă M6 

8 1 Demaror 52 1 Vatală, filtru aer 

9 2 Șurub flanșă M8x35 53 1 Comp cutie, filtru aer 

10 1 Ansamblu contactor 54 1 Separator, filtru aer 

11 1 Nul flanșă M16 55 6 Piuliță flanșă M5 

12 1 Troliu, demaror 56 1 Capac comp, filtru de aer 

13 1 Ventilator, rcire 57 2 Bridă, articol filtru aer 

14 1 Cheie  58 1 Element, filtru aer 

15 1 Lagăr volan 59 1 Garnitură, filtru aer 

16 2 Etanșare ulei 35x52x8 60 1 Ambalaj, izolantor 

17 1 Ansamblu carter 61 4 Bridă, tub 

18 1 Amplificator 62 1 Supapă, asamb. verif. amortizor 

19 2 Protuberanță, bornă scurgere 63 1 Tub, combust ib i l  45x165 
20 2 Șaibă, bornă de scurgere 64 1 Tub, a e r i s i r e  

21 1 Clemă, fir 65 4 Șurub flanșă M1Ox80 

22 1 Protej-bord A 66 1 Cap camp, cilindru 

23 4 Șurub flanșă M6x30 67 2 Cap bulon, M8x34 

24 2 Șurub flanșă M6x25 68 1 Bușon, bujie 

25 1 Protej-bord B 69 1 Asamb. arbore cu came 

26 1 Excitația ansamblului bobină 70 2 Ridicător, supapă 

27 1 Sarcină ansam. bobină(10A) 71 1 Supapă, IN. 

28 1 Cablu comutator stop 72 1 Supapă, EX. 

29 1 Cablu disc 73 1 Scaun, arc de supapă 

30 1 Ansamb. Bobină aprindere 74 1 Fixator,  EX. arc de supapă 

31 1 Etanșare ulei, 8x14x5 75 1 Rotor, supapă 

32 2 Rulment radial (6202) 76 1 Fixator, IN. Arc de supapă 

33 1 Arbore, braț de acționare 77 2 Arc, supapă 

34 1 Dorn, piedică 1Omm 78 2 Tirant, buton 

35 1 Șaibă, 8.2x17x0.8 79 1 țeavă de eșapament 

36 1 Nul flanșă M10 80 1 Capac camp, cap 

 37 1 0-ring,14mm 81 1 șaibă camp capac  c ap  

38 1 Ansamb. Comutat nivel ulei 82 1 Bulon, capac cap 

39 1 Încărcătură, balansier 83 2 PiulițăM8 

40 1 Comp. arborelui cotit 84 1 Țeavă comp EX. 

41 2 Rulment radial (6207) 85 1 Casetă (B) EX. țeavă  

42 2 Pinion, cdorn, 12x20 86 1 Placă, ghidaj buton tirant 

43 1 Casetă, cap cilindru 87 2 Bulon, pivot 

44 2 Cap protuberanță, Bx106 88 2 Braț, balansier supapă 
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89 2 Nul, Braț, balansier supapă 99 2 Bridă, pinion poiston 

90 2 Piuliță, reglaj pivot 100 1 Piston 

91 1 Capac, orificiu ulei 101 1 Pinion, piston 

92 7 Bulon flanșă M8x40 102 1 Ansamb. conectare tirant 

93 1 Capac carter 103 1 Ansamb. control 

94 1 Ambalaj, capac carter 104 1 Arc, ghidaj 

95 2 Pinion, dorn, 8x12 105 1 Arc, retur supapă reglaj 

96 1 Ansamb. ghidaj 106 1 Braț, ghidaj 

97 1 Ansamb. capac filtru ulei 107 1 Tirant, ghidaj 

98 1 Ansamb. set ping piston 108 1 Bulon, braț ghidaj 
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Art.  Cant. Descriere Art. Cant. Descriere 

1 1 Motor benzină 36 1 Conectare panou altenator 

2      14 Piuliță flanșă M8 37 1 Radiator 

3 2 Garnitură fund  A 38 1 Inductor curent dual 

4 2 Garnitură fund B 39 2 Rectificator tri-fazat 

5 2 Garnitură rotundă 40 1 Control curent de sudură 

6 1 Cadru comp 41 2 Terminal de sudură 

7      10 Bulon flanșă M8>< 16 42 2 Fișă DC 

8 2 Bulon flanșă M8><25 43 1 Protecție DC (1OA) 

9 1 Piedică guler 44 1 Acord  (30A) 

10 1 Guler  45 1 Fișă (20A) 

11 2 Brida țevii 46 2 Disjunctor  

12 1 Țeavă de evacuare 4.5><165 47 4 Bulon flanșă M6>< 12 

13 1 Cauciuc, combustibil(9><15><10) 48 1 Panou de comandă 

14 1 Ansamb. ventul, combustibil 49 1 Auto-recuperare 

15 4 Cauciuc, cămașă rezervor 50 1 Comutator motor 

16 4 Guler, cămașă rezervor 51 4 Ansamblu diodă 

17 4 Șaibă, cămașă rezervor 52 1 Indicator 

18 4 Bulon flanșă M6><25 53 1 Voltmetru 

19 1 Ansamb.contor, combustibil 54 1 Ansamblu harnașament fire 

20 2 Șurub M5>< 10 55 1 Cutie panou de control, metal 

21 1 Capac ștuț comp combustibil 56 1 Cutie, harnașament principal fire 

22 1 Filtru combustibil 57 1 Baterie 

23 1 Rezervor combustibil 58 1 Firul negativ al bateriei 

24 1 Comp rotor 59 1 Capacul bateriei 

25 1 Bulon  M10><1.25><275 60 1 Firul pozitiv al bateriei 

26 1 Panou clești fire 61 2 Pinion 

27 7 Bulon flanșă M5>< 16 62 2 Pinion 

28 1 Ansamblu perie 63 2 Buton manual 

29 1 Brachet ansamblu perie 64 1 Ansamblu roată 

30 1 Capac capăt stator  65 2 Comp roată 

31 1 Capac spate alternator 66 2 Piulița flanșei M12 

32 1 Ansamblu stator 67 2 Șaibă 12 

33 4 Bulon flanșă M6><200 68 2 Brachet 

34 1 Capac frontal alternator 69 1 Puțul arborelui 

35 4 Bulon flanșă M8><20 70 6 Piulița flanșei M10 
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