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A. UTILIZAREA REMORCII  
 

Remorca se utilizează pentru toate acele locuri de muncă pentru care a fost proiectată, adică 

pentru transport produse agricole, cum ar fi cerealele, furaje, porumb, fructe și legume, 

cherestea. Aceasta poate fi utilizată pentru transportul diferitelor materiale cum ar fi materiale 

de construcție și întreținere, cu condiția ca capacitatea maximă de transport să fie respectată 

cu scrupulozitate. 

Orice utilizări, altele decât cele specificate de către producător, se vor face pe 
riscul utilizatorului. 
Utilizarea corectă a aparatului presupune următoarele: 

- Să se respecte instrucțiunile de utilizare și întreținere indicate de Bicchi 

- Să se utilizeze piese de schimb, echipamente si accesorii originale sau recomandate indicate 

de constructor. 

Remorca se utilizează, se va întreține sau repara numai de către un operator de competent 

care cunoaște caracteristicile remorcii și cum să-l folosească. 

B. INFORMAȚII DESPRE SIGURANȚA MAȘINII 

1. PRICIPALELE MĂSURI DE SIGURANȚĂ DE RESPECTAT CÂND SE 

UTILIZEAZĂ O REMORCĂ 

Aici am listat principalele riscuri potențiale și măsurile de precauție de luat, în scopul de a 

reduce la minim riscurile legate de utilizarea mașinii 

1.1 Pericol și precauții generale de utilizare  

 EFECTUAȚI TOATE ÎNCĂRCĂRILE ȘI DESCĂRCĂRILE ÎN TIMPUL ZILE SAU CU 

LUMINĂ ARTIFICIALĂ UNIFORMĂ  

 MENȚINEȚI REMORCA TOT TIMPUL  LEGATĂ DE TRACTOR ÎN TIMPUL 

ÎNCĂRCĂRII ȘI DESCĂRCĂRII PRECUM ȘI CURSE SCURTE ȘI DEPOZITARE 

 SUPRAÎNCĂRCATREA REMORCII POATE CAUZA DAUNE LA STRUCTURĂ ȘI 

COMPONENTE  

 PENTRU A ASIGURA ÎNCĂRCĂTURA, FOLOSIȚI  CABLU SAU CHINGI  DE 

LUNGIME ȘI REZISTENȚĂ CORESPUNZĂTOARE. 

 ÎNCĂRCAȚI ȘI DESCĂRCAȚI REMORCA PE SOL SOLID ȘI COMPACT. 

 NU OPRIȚI SAU PARCAȚI  REMORCA  PE TERENURI SUPUSE ALUNECĂRILOR 

 ASIGURAȚI-VĂ CĂ TOATE PERSOANELE ÎN AFAR CONDUCĂTORULUI DE 

TRACTOR SE AFLĂ LA DISTANȚĂ SIGURĂ DE LA ZONA DE DESCĂRCARE ȘI DE LA 

TRACTOR-REMORCĂ 

 NU UTILIZAȚI REMORCA CA SISTEM DE RIDICARE PENTRU OAMENI SAU 

SCĂRI  

 NU TRANSPORTAȚI OAMENI CU REMORCA  

 ÎNAINTE DE DECUPLAREA REMORCII DE LA TRACTOR, ASIGURAȚI-VĂ CĂ 

MUFA DE PARCARE ESTE CORECT POZIȚIONATĂ ÎN LĂCAȘUL EI  

C. ANVELOPE ȘI PRESIUNEA 

Anvelopele au o capacitate de încărcare corespunzătoare pentru utilizarea remorcii. 

a de încărcare. O presiune 

de umflare mai mică decât valoarea recomandată va reduce capacitatea de încărcare și crește 

supraîncălzirea pneurilor. 
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omandată pentru pneuri de dimensiuni 11.5.80.15.3 16 pr este de 

7 bar 

-15.3 16 PR este 

6.40 bar 

6 

bar 

bar 

D.  CRICUL 

 

Cricul, de tip cu effect simplu de telescop, este plasat între platformă și cadru. Operațiunea de 

ridicare este operată de uleiul din circuitul hidraulic; se obține operația care se încadrează pe 

forța de gravitație 
 

E. PROCEDURI ȘI INSTRUCȚIUNI PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 

A REMORCII 

CONECTAREA REMORCII LA TRACTOR 

 Pentru a conecta remorca la tractor ridicați remorca la înălțimea cârligului de tractare a 

tractorului 

 Scoateți știftul de la cârligul de tractare a tractorului și mutați tractorul înapoi până când 

veți putea să introduceți remorca. Introduceți bolțul și siguranța de prindere a bolțului pentru  

a preveni alunecarea știftul accidental. 

 Verificați strângerea piulițelor de la anvelope 

 Verificați dacă părțile laterale ale corpului sunt montate și închise corect. 
 

F. INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE A REMORCII 
 

1.1 ÎNCĂRCAREA REMORCII 

 
Aranjați sarcina în mod uniform pe platformă. Părțile trebuie să fie montate pe remorcă. 

Șoferul este responsabil pentru transportul corect și constant a materialelor care depășesc 

înălțimea laturilor. 

Pentru blocarea corzii și lanțurilor se folosesc troliuri plasate în partea din față și / sau la partea 

din spate a platformei și spițelor de cablu plasate la marginea platformei. 

Se recomandă să utilizați centuri textile sau cabluri întregi pentru fixarea încărcăturii remorcii în 

lungime și centurile de tip clichet pentru fixarea lateral a sarcinii. 

Vă recomandăm insistent să nu utilizați centuri rupte sau funii. 

Înălțimea încărcăturii nu trebuie să depășească lățimea remorcii. 

Când conduceți pe drumuri accidentate sau drumuri forestiere, sarcini mari pot pune în pericol 

stabilitatea laterală a remorcii și suprasolicita bara și inelul de remorcare. 

1.2 OPERAȚIUNI DE DESCĂRCARE 

 ATENȚIE!  SPARGEREA UNUI TUB HIDRAULIC VA CAUZA PIERDERE DE 

PRESIUNE ȘI ÎN CONSECINȚĂ PLATFORMA POATE SĂ CADĂ ACCIDENTAL ȘI POATE 

SĂ DUCĂ LA PERICOL DE TĂIERE. 
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TOATE LICHIDELE SUNT SUB PRESIUNE, MAI ALES ULEIUL HIDRAULIC POATE SĂ 

PĂTRUNDĂ ÎN PIELE ȘI POATE CAUZA RĂNI SEVERE.  CONSULTAȚI UN MEDIC 

PENTRU A EVITA PERICOLUL DE INFECTARE. 

VERIFICAȚI CU ATENȚIE STAREA DE UZURĂ A SISTEMELOR DE RIDICARE PENTRU 

UTILIZAREA SIGURĂ A REMORCII. 

 Descărcarea remorcii este o operațiune periculoasă și din acestă cauză ar trebui 

efectuată doar cu remorca conectată la tractor. 

Asigurați-vă că nici o persoană în afară de șofer nu se află în apropiere și nici în zona de 

descărcare a remorcii 

 Pentru a descărca remorca: 

 Poziționați remorca pe o suprafață plană și solidă. Lateralele trebuie să fie întotdeauna 

montate și închise, cu excepția pentru partea care are loc descărcarea. 

 Conectați conducta de alimentare de ulei hidraulic la distribuitorul de ridicare tractor. 

  Deschideți laturile în care descărcarea de materiale urmează să aibă loc. 

 În cazul în care părțile sunt deschise din partea de jos, asigurați-vă că deschiderea nu 

este obstrucționată. 

 Activați distribuitorul pentru a realiza o ridicare lentă și treptată a corpului. 

 Dacă în etapa intială de descărcare observați dificultăți în ridicarea corpului verificați 

poziția corectă a piniilor de pe sfere. 

◊ NU DESCĂRCAȚI CÂND VEHICULUL SE MIȘCĂ SAU CÂND CORPUL ESTE 

RIDICAT.  NU BRUSCAȚI REMORCA PENTRU A FACILITA DESCĂRCAREA, 

ACEASTA AR PUTEA PUNE ÎN PERICOL INTEGRITATEA REMORCII. 

 Remorca poate fi transportată numai dacă este necesar pentru descărcarea de material 

rezidual, această operațiune nu ar trebui să fie efectuată la începutul operațiunilor de 

descărcare sau pentru a facilita deschiderea lateralelor. 

◊ Pornirea sau oprirea bruscă a pistonului trebuie evitată atunci când corpul este încărcat. 

G. ÎNTREȚINERE 

1.2 Anvelope și presiune 

- Verificați presiunea pneurilor cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori remorca a fost inactivă 

pentru o perioadă lungă de timp 

◊ În cazul transporturilor grele pe drumurile accidentate sau în caz de utilizare 

frecventă și / sau prelungită verificați presiunea pneurilor cel puțin o dată pe 

săptămână. 

- Verificați dacă piulițele roților sunt strânse corect cel puțin o dată pe lună sau după 

transporturi grele sau / și transporturi pe drumuri accidentate. 

- Verificați integritatea roților și prezoanele (cel puțin o dată pe lună sau după transporturi 

grele și / sau transporturi pe drumurile denivelate) 

- În caz de serviciu intensiv pneurile trebuie să fie înlocuite la fiecare patru ani. 

- Dacă pierdeți sau se rupe capacul de praf,  înlocuiți-l de îndată cu grijă la lubrifiere pe 

exteriorul lagărului. 

1.3 Sistemul hidraulic de ridicare 

 Verificați starea de uzură a tubului sistemului de ridicare de performanță în condiții de 

siguranță a remorcii. Ruperea  sistemului de ridicare în timpul descărcării poate pune în 

pericol fiabilitatea remorcii. 

- Ungeți lăcașul capulului pistonului de ridicare, cu ajutorul distribuitorului de grăsime 

propriu. 

- Ungeți periodic rulmentul cu bilă și piulița de suspensii arcuri cu ajutorul distribuitorului 

degrăsime propriu (în cazul în care prevede acest lucru) 
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- Curățați periodic cuplarea rapida cu motorina și periați. 

- Verificați starea tubului , cel puțin la fiecare șase luni 

- Dacă tubul este rigid, crăpat sau rupt acesta trebuie înlocuit imediat. 

- Dacă se detectează scurgere de ulei înlocuiți imediat. 

Tub  trebuie totuși să fie înlocuit la fiecare trei ani. 

Întreținerea și / sau reparații la sistemul hidraulic trebuie să se facă la un atelier de reparații 

echipată. 

 

 

 

 

 
 
 

CATALOG DE PIESE DE SCHIMB PENTRU REMORCI 

SERIA  2 B  

BASCULARE TRIPLĂ 

 

COMANDA pieselor de schimb 

Pentru fiecare piesă solicitată, comanda trebuie să includă următoarele indicații: 

a) tipul remorcii 

b) Numărul de figura și / sau codul 

c) Cantitate de piese solicitate 
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Nr. Descriere 

1 ȘPLINȚ 

2 PIULIȚĂ 

3 BUTUC 

4 CUI ROATĂ 

5 TULMENT INTERIOR BUTUC 

6 INEL DE SIGURANȚĂ 

7 AX OSIE 

8 CAPAC BUTUC 

9 PIULIȚĂ COROANĂ 

10 RULMENT EXTERIOR BUTUC 

11 ROATĂ (COMPLETĂ) 

12 PNEU 

16 ȘAIBĂ 

17 PLACĂ 

18 ARC REVENIRE FRÂNĂ SUPERIOARĂ 

19 FRÂNĂ SX 

20 FRÂNĂ DX 

21 ARBORE CU CAME 

22 MENTĂ FRÂNĂ 

23 SUPORT CAME 

24 RULMENT BUTUC INTERIOR 

25 RULMENT BUTUC EXTERIOR 

26 PIULIȚĂ 

27 HUB 

28  CUI ROATĂ 

29 INEL DE SIGURANȚĂ 

30 INEL DE ANCORARE FRÂNĂ 

Nr. Descriere 

31 ARC REVENIRE FRÂNĂ INFERIOARĂ 

32 ȘAIBĂ 

33 PIULIȚĂ ANCORARE 

34  PIULIȚĂ 

35 BOLT 

37 JANTĂ 

51 PIULIȚĂ 

52 ȘAIBĂ 

53 BOLT 

54  TRACTABIL 

55 INEL DE TRACTARE 

56 SPLINȚ 

57 PIULIȚĂ 

58 BOLT 

59 ȘAIBĂ 

64 NIPLU UNGERE 

65 BOLT 

67 PIULIȚĂ 

68 SURUB CU PIULIȚĂ 

69 SPLINȚ 

70 PIULIȚĂ 

71 PLACĂ 

72 ROATĂ TRANSMISIE COMPLETĂ 

73 BOLȚ U  

74 ARC 

75  RULMENT CU BILĂ INELE DE ROTIRE 

76 NIPLU UNGERE 
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Nr. Descriere 

80 EXTENSOR FRÎNGHIE 

81 BALAMA 

82 PIN 

86 OCHI BOLȚ DE ÎNCHIDERE 

87 OCHI BOLȚ 

88 BALAMA SPATE 

89 ÎNCUIETOARE 

90 SUPORT BALAMA SPATE 

91 SUPORT CÂRLIG RIDICARE 

92 SFERĂ, CÂRLIG RIDICARE 

93 SEMI-INEL 

94 SEEGER 

95 CRIC 

97 GARNITURĂ INEL O  

98 GARNITURP INEL O  

99 NIPLU 

100 CONEXIUNE ÎNDOITĂ 

101 BOLT 

Nr. Descriere 

102  ȘAIBĂ 

103 PLACĂ 

105 INEL SIGURANȚĂ 

107 INEL SIGURANȚĂ 

109 INEL SIGURANȚĂ 

110 TUB HIDRAULIC 

111 CONEXIUNE 

112 PIESĂ CUPLAJ RAPID  

113 PIESĂ CUPLAJ RAPID 

114 PIULIȚĂ CU UN ORIFICIU 

115 MÂNER 

116 RULMENT CU DOUĂ ORIFICII 

117 RULMENT SPATE CU LĂCAȘ 

123 MÂNER FRÂNĂ DE MÂNĂ 

124 CLAMĂ SÂRMĂ ZINCATĂ 

128 SÂRMĂ 

129 ÎNVELIȘ FLEXIBIL 

136 GARNITURĂ 
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Arezzo, 
 

 CERTIFICAT DE GARANȚIE 

 

 

Subscrisa, compania BICCHI S.R.L. cu sediul social la adresa VIA G. CHIARINI 53 – 52100 AREZZO - 

ITALIA garantează remedierea oricăror defecte de material și de manoperă constatate în timpul perioadei de garanție: 

 
PERIOADA DE GARANȚIE : 

 

5 ani de la data achiziției. 

 

ACOPERIREA GARANȚIEI : 

 

Obligația companiei "BICCHI S.R.L." în cadrul acestei garanții se aplică tuturor mărfurilor în ceea ce privește 

defectele de material și de manoperă. 

 

EXCLUDERI : 

 

Această garanție nu se aplică următoarelor elemente: 

 

1) Toate produsele care au fost supuse unor situații de utilizare abuzivă, neglijență, defectare din cauza 

folosirii și instalării necorespunzătoare. 

2) Toate produsele care nu au fost operate și întreținute conform instrucțiunilor producătorului. 

3) Toate daunele cauzate de depozitarea necorespunzătoare. 

4) Toate daunele cauzate de orice modificare a produsului. 

5) Defecțiuni datorate utilizării altor piese originale decât cele de la "BICCHI S.R.L.". 

6) Orice articole de uz obișnuit (cum ar fi piesele consumabile), ca de ex. garniturile, ambalajele, piesele de 

cauciuc, rulmenții, garniturile de ulei, curelele de transmisie, lanțurile, știfturile, piesele de plastic, 

lubrifianții, ca elemente consumabile. 

7) Toate deteriorările încărcăturii sau piesele lipsă constatate după livrare. 

8) Toate daunele cauzat de dezastre naturale. 

 

LIMITĂRI : 

 

Singura remediere ce vi se oferă în cazul unui defect al produsului este reparația sau înlocuirea pieselor, așa cum 

se specifică mai sus. 

Transportul pieselor necesare pentru recondiționarea produselor, precum și cheltuielile de manoperă și de 

deplasare ale persoanei desemnate pentru reparații nu sunt acoperite de garanție și vor fi în sarcina exclusivă a 

cumpărătorului. 

Nu vom fi răspunzători pentru nici un fel de daune incidente sau consecutive sau pentru incapacitatea de a folosi 

produsul, cum ar fi cheltuielile legate de timpul de oprire, daunele cauzate de încărcătură și orice costuri și 

pierderi de afaceri rezultate dintr-o avarie acoperită de garanție. 

Costul reparării sau înlocuirii nu trebuie să fie mai mare decât prețul de achiziție al produsului. Prin instalarea și 

utilizarea produsului, utilizatorul acceptă termenii și condițiile descrise mai sus. 

 

O notificare de reclamație trebuie trimisă companiei "BICCHI S.R.L." prin distribuitorul local sau  

distribuitorul autorizat în termen de cincisprezece (15) zile de la apariția problemei. 

 
 

Cu respect, 

 

Semnătura : 
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